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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ὑπεραγίας Θεοτόκου Πλατυτέρας τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως σεμνύνεται γιὰ τὴν ἰδιαιτέρως πλούσια μοναχική, πνευματικὴ
καὶ ἱστορική της παρακαταθήκη. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς μακραίωνης καὶ
πολυκύμαντης ἱστορικῆς της διαδρομῆς, ἡ Ἱερὰ Μονὴ ἀποτέλεσε σημαντικὸ μοναστικὸ κέντρο, τὸ ὁποῖο πάντοτε καὶ μὲ προθυμία προσέφερε ἕνα
λιμάνι καὶ παρηγοριὰ στὶς τρικυμίες καὶ τὶς δοκιμασίες τῆς τοπικῆς μας
κοινωνίας.
Τὸ ἀνὰ χεῖρας βιβλίο ἀποτυπώνει μὲ ἕναν ἰδιαίτερο τρόπο τὴν ἱστορικὴ
διαδρομὴ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καὶ ἀναδεικνύει μὲ μοναδικὸ τρόπο τὸν πνευματικὸ καὶ πολιτισμικὸ θησαυρὸ ποὺ φυλάσσεται γιὰ αἰῶνες στὴ βιβλιοθήκη της καὶ ἀποτελεῖται ἀπὸ πλῆθος βιβλίων καὶ χειρογράφων. Ἀκόμη
καὶ μὲ μία σύντομη ματιὰ στὸ περιεχόμενό του, ὁ ἀναγνώστης ἔχει τὴν
δυνατότητα νὰ πραγματοποιήσει μία σύντομη ἐπισκόπηση καὶ περιήγηση
τῆς ἱστορίας, μὲ πρωτογενῆ τεκμήρια, φθάνοντας ἕως τὴν πρόσφατη ἐγνωσμένη καὶ βιωμένη ἱστορία.
Τὸ θαυμάσιο αὐτὸ ἔργο διαφυλάσσει τὰ τεκμήρια τοῦ παρελθόντος μὲ
τὸν δέοντα σεβασμό, τὰ κάνει προσιτὰ στοὺς μελετητὲς καί, ταυτόχρονα,
παρέχει σὲ ὅλους ἐμᾶς τὴ δυνατότητα μέσα ἀπὸ τὴν προσέγγισή τους νὰ
κατανοήσουμε τὸ παρελθόν μας καὶ νὰ δοῦμε τὸ μέλλον μας ἀπὸ μία
ἄλλη ὀπτική.
Συγχαίρομε γιὰ τὸ πολύπτυχο καὶ καλλίκαρπο αὐτὸ ἔργο τόσον τὸν
καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Τιμόθεο Γεωργίου, ὁ ὁποῖος συνέχισε καὶ ὑλοποίησε τὴν ἐν λόγῳ προσπάθεια,
ἡ ὁποία ὑπῆρξε πρωτοβουλία τοῦ μακαριστοῦ προκατόχου του Ἀρχιμαν-
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δρίτου Μεθοδίου Μεταλληνοῦ, ὅσο καὶ τοὺς πονήσαντες Δρ. Σπυρίδωνα
Καρύδη καὶ τὴ σύζυγό του Δρ. Παναγιώτα Τζιβάρα, οἱ ὁποῖοι κατόρθωσαν
μὲ ἄψογο τρόπο νὰ φέρουν σὲ πέρας τὴν δύσκολη περιπέτεια τῆς συγγραφῆς καὶ τῆς ἐπιστημονικῆς ἐπιμέλειας τοῦ παρόντος ἔργου.
Εὔχομαι θερμὰ καὶ ἐγκάρδια στοὺς κοπιάσαντες νὰ συνεχίσουν νὰ
προσφέρουν στὸν σύγχρονο κόσμο τόσο ἀξιόλογα πνευματικὰ καὶ πολιτισμικὰ δημιουργήματα καὶ στοὺς μελετητὲς καὶ ἐνδιαφερομένους νὰ ὠφεληθοῦν πολλαπλῶς ἀπὸ τὰ ὅσα χρήσιμα δημοσιεύονται.
Ἐπὶ δὲ τούτοις διατελῶ,
Μὲ θερμὲς εὐχὲς καὶ πολλὴ ἐν Κυρίῳ ἀγάπη
Ὁ Μητροπολίτης

+Ὁ Κερκύρας, Παξῶν καὶ Διαποντίων Νήσων
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ἕνα ἀπὸ τὰ λιγοστὰ πράγματα ποὺ νομίζω ὅτι ἔχω διδαχτεῖ ἀπὸ τὴ
σύντομη μέχρι ἐδῶ ζωή μου στὸ μοναστήρι, εἶναι ὅτι ὁ μοναχὸς δὲν μπορεῖ νὰ καμαρώνει καὶ νὰ περηφανεύεται γιὰ τίποτα. Ἰδιαίτερα γιὰ ἐκεῖνα
τὰ πράγματα γιὰ τὰ ὁποῖα ἄλλοι κοπίασαν καὶ ὁ ἴδιος ἁπλὰ ἀπολαμβάνει
τοὺς καρποὺς ἐκείνων τῶν κόπων. Καὶ ὁμολογῶ ὅτι αὐτό, ἂν καὶ εἶναι
πάντοτε εὐδιάκριτο, εἶναι πολλὲς φορὲς στὴν πράξη δύσκολο· εἶναι ἀπὸ
τὴ μιὰ οἱ προσωπικές μας ἀδυναμίες, εἶναι ἀπὸ τὴν ἄλλη ὁ κόσμος ποὺ
χωρὶς διάκριση ἀπευθύνει ἐπαίνους, ὁπότε δὲ χρειάζεται καὶ πολὺ γιὰ νὰ
βγοῦμε ἀπὸ τὸ καντούνι τῆς μετανοίας στὴ λεωφόρο τῆς κενοδοξίας. Μὲ
πολὺ δισταγμὸ καὶ ἐπιφύλαξη, καὶ ἐπικαλούμενος τὴν εὐχὴ τῶν παλαιῶν
καὶ συγχρόνων πατέρων τῆς μονῆς, ἰδιαίτερα τοῦ ἀείμνηστου Γέροντός
μου π. Μεθοδίου Μεταλληνοῦ, ποὺ διακρίθηκε μεταξὺ ἄλλων γιὰ τὴν ταπείνωσή του, εἰσέρχομαι στὸ προλόγισμα τοῦ παρόντος βιβλίου.
Ἡ μονὴ Πλατυτέρας εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ ἱστορικὰ μνημεῖα τῆς Κέρκυρας, ἀλλὰ καὶ ταυτόχρονα ὑπῆρξε ἕνα ἀπὸ τὰ λιγοστὰ πνευματικὰ κέντρα ποὺ στήριξαν τοὺς χριστιανοὺς καὶ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία σὲ πολὺ
δύσκολα χρόνια. Οἱ παλαιοὶ Κερκυραῖοι εἶχαν δύο σημεῖα ἐκκλησιαστικῆς
ἀναφορᾶς, τὸν Ἅγιο καὶ τὴν Πλατυτέρα· στὸ προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνα κατέφευγαν γιὰ νὰ προσκυνήσουν καὶ νὰ εὐχαριστήσουν τὸν Ἅγιο
γιὰ τὶς εὐεργεσίες του πρὸς αὐτούς, στὴν Πλατυτέρα κατέφευγαν γιὰ νὰ
ἐξομολογηθοῦν, νὰ κοινωνήσουν, νὰ «διαβαστοῦν» γιὰ ἀσθένειες καὶ προβλήματά τους. Ἀκόμα καὶ σήμερα ὑπάρχουν περίοδοι μέσα στὸ ἔτος ὅπου
ὑπάρχει τέτοια μαζικότητα στὴν προσέλευση τῶν χριστιανῶν στὸ μοναστήρι, τὴν πρώτη ἑβδομάδα τῆς Σαρακοστῆς γιὰ ἐξομολόγηση, τὴ Μ. Πέμπτη καὶ τὸ Μ. Σάββατο γιὰ τὴ Θεία Κοινωνία, ὥστε εὔκολα συμπεραίνει
κανεὶς τὴν ἀπήχηση καὶ τὴν πνευματικὴ ἐπιρροὴ ποὺ εἶχε ἡ μονὴ στὸν
χριστιανικὸ κόσμο τοῦ νησιοῦ. Σὲ αὐτὸ βέβαια πολύ συνετέλεσε ἡ παρουσία στὴ μονὴ πατέρων ποὺ διακρίθηκαν καὶ γιὰ τὴν πίστη καὶ τὴν εὐσέβειά τους, καὶ γιὰ ἄλλες ἀρετὲς (ὁ παρὼν πρόλογος δὲν μπορεῖ νὰ ἀποτελεῖ μνημόσυνο τέτοιων πατέρων, ὁπότε ζητῶ τὴ συγγνώμη τους καὶ προσπερνῶ, ἐμεῖς τοὺς μνημονεύουμε ὀνομαστικὰ μὲ πολὺ σεβασμὸ καὶ
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ἀγάπη σὲ κάθε ἀκολουθία μας καὶ ζητοῦμε τὴν εὐχή τους). Ἐπίσης συνετέλεσε τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Πλατυτέρα ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ ἐλάχιστα μοναστήρια
(σὲ κάποιες περιόδους ἴσως τὸ μόνο) ποὺ κρατήθηκε, μὲ πολλοὺς κόπους
καὶ πολλὲς προσωπικὲς θυσίες τῶν μοναχῶν στὸν κοινοβιακὸ δρόμο ἀπὸ
ὅπου καὶ ξεκίνησε καὶ δὲν ξεστράτισε σὲ ἰδιορρυθμίες. Καὶ ἔτσι ἔγινε
ἀπολύτως φυσικὸ κάθε χριστιανὸς στὸ νησὶ νὰ ἐμπιστεύεται ἰδιαίτερα γιὰ
τὶς πνευματικές του ἀνάγκες τὸν «καλόγερο τῆς Πλατυτέρας». Μὲ αὐτὸν
τὸν ὅρο γνώριζαν καὶ ἀπευθύνονταν στὸν ἑκάστοτε ἐφημέριο καὶ στὸν
ἑκάστοτε πνευματικὸ τῆς μονῆς· ἀκόμα καὶ σήμερα ὁ κόσμος στὸ νησὶ
λέει ὅτι πάει νὰ τὸν «διαβάσει» ὁ καλόγερος τῆς Πλατυτέρας, χωρὶς νὰ
διακρίνει ὀνόματα καὶ ἰδιότητες. Καὶ γιὰ πάρα πολλὰ χρόνια ὁ ἀνώνυμος
«καλόγερος τῆς Πλατυτέρας», ὁ ἑκάστοτε ἡγούμενος, ὁ ἐφημέριος, ὁ
ἁπλὸς ἱερομόναχος, ὁ ἀσήμαντος μοναχός, ὑπῆρξε γιὰ τὸ μοναστήρι ἀλλὰ
καὶ γιὰ τὸν κόσμο ἕνας πολύτιμος θησαυρός.
Ἀναφερόμενοι σὲ θησαυρούς, ἐρχόμαστε τώρα στὸ ἀντικείμενο τῆς παρούσης ἔκδοσης, ποὺ ἀποτελεῖ καὶ τὴν αἰτία αὐτοῦ τοῦ προλόγου, στὴ
Βιβλιοθήκη τῆς μονῆς. Ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ περιεχόμενό της ἀναδεικνύεται ὁ
πλοῦτος της, ἡ μοναδικότητα καὶ ἡ σπουδαιότητά της. Ὅταν κατὰ τοὺς
βομβαρδισμοὺς τοῦ τελευταίου μεγάλου πολέμου καταστράφηκε ἡ Δημόσια Βιβλιοθήκη τῆς Κέρκυρας, ὅσοι γνώριζαν ἔλεγαν ὅτι πλέον ἡ μεγαλύτερη Βιβλιοθήκη εἶναι αὐτὴ τῆς Πλατυτέρας. Καὶ εἶναι μεγάλη καὶ γιὰ τὸν
ἀριθμὸ τῶν ἐντύπων καὶ τῶν χειρογράφων της, καὶ γιὰ τὴ μοναδικότητα
ὁρισμένων τουλάχιστον ἀπὸ αὐτά.
Ἀκριβῶς δὲν γνωρίζουμε πῶς περιῆλθαν ὅλα αὐτὰ τὰ βιβλία στὸ μοναστήρι. Ἀπὸ προφορικὲς παραδόσεις ὑποθέτουμε πὼς κάποια ὑπῆρξαν ἀγορὲς καλλιεργημένων καὶ φιλομαθῶν ἀδελφῶν τῆς μονῆς, κάποια δωρεὲς
καὶ κληροδοσίες εὔπορων ἢ καὶ εὐγενικῆς καταγωγῆς προσώπων ποὺ σχετίστηκαν πνευματικὰ μὲ τὸ μοναστήρι, κάποια περιῆλθαν ἀπὸ ἄλλες βιβλιοθῆκες ἐξαιτίας ἐπικείμενων κινδύνων ἢ καὶ καταστροφῶν. Ὅπως καὶ
νὰ ἔχει, γιὰ τὸν γράφοντα δὲν εἶχε ποτὲ μεγάλη σημασία αὐτό, σημασία
εἶχαν ἄλλα πράγματα, ὅπως τὸ πῶς διασώθηκαν τὰ βιβλία αὐτὰ στὸ μοναστήρι κατὰ τὴ διάρκεια τῶν περιπετειῶν ποὺ πέρασε ἀπὸ τὸν πόλεμο
καὶ μέχρι ἐδῶ, καὶ σημασία ἔχει τὸ πόση φροντίδα καὶ πόσο πνευματικὸ
ζῆλο ἔχουν ἀπορροφήσει μέσα τους τὰ βιβλία αὐτὰ καθὼς ἀποτελοῦσαν
τὴ μοναδικὴ καὶ μόνιμη πηγὴ στὴν ὁποία κατέφευγαν γιὰ νὰ ἱκανοποιήσουν τὴν πνευματικὴ δίψα τους οἱ ἐγγράμματοι ἀδελφοὶ τῆς μονῆς. Ἀπὸ
τοὺς βομβαρδισμοὺς τοῦ πολέμου εἶχε καταπέσει ἕνα μεγάλο τμῆμα τοῦ
μοναστηριοῦ, τὸ τμῆμα ποὺ βρίσκονταν τὰ βιβλία εἶχε μείνει ἀρκετὸ καιρὸ
χωρὶς στέγη, καὶ ἂν κρίνουμε ἀπὸ τὰ πάμπολλα σπαράγματα βιβλίων ποὺ
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ἔχουμε μέχρι σήμερα, πολλὰ βιβλία θὰ εἶχαν καταστραφεῖ, ἀκόμα καὶ ἀπὸ
τὶς καιρικὲς συνθῆκες στὶς ὁποῖες ἐκτέθηκαν καὶ μέχρι νὰ μεταφερθοῦν σὲ
στεγασμένο χῶρο. Αὐτὸ ποὺ δὲν θέλουμε νὰ φανταζόμαστε, εἶναι πόσα
βιβλία μπορεῖ νὰ χάθηκαν τὰ κατοπινὰ τοῦ Πολέμου χρόνια, εἴτε ἀπὸ
λαϊκοὺς στοὺς ὁποίους χρησιδανείστηκαν χωρὶς νὰ ἐπιστραφοῦν, εἴτε ἀπὸ
μοναχοὺς πού, ἔχοντας κακὸ σύμβουλο τὴ μεγάλη φτώχεια ποὺ γνώρισε
καὶ τὸ μοναστήρι μαζὶ μὲ ὅλο τὸ νησί, πούλησαν κάποια γιὰ νὰ οἰκονομήσουν πράγματα ποὺ θεωροῦσαν πιὸ ἀπαραίτητα γιὰ τὴν περίσταση.
Τὴν προσπάθεια γιὰ τὴ συντήρηση, τὴν ἀξιολόγηση καὶ τὴν ἀνάδειξη
τῆς Βιβλιοθήκης ξεκίνησε ὁ ἀείμνηστος ἡγούμενος π. Μεθόδιος Μεταλληνός. Ἀρχικὰ (τὴ δεκαετία τοῦ '70 αὐτὸ) δημιούργησε ἕναν ἀσφαλὴ χῶρο,
στὸν ὁποῖο μέσα σὲ ξύλινες βιβλιοθῆκες τοποθέτησε τὰ βιβλία. Τὴ δεκαετία τοῦ '90 ζήτησε τὴ συνεργία τοῦ φιλόλογου Ἀλεξίου Σπίγγου γιὰ νὰ
προχωρήσουν σὲ μιὰ πρώτη πρόχειρη καταλογογράφηση. Μὲ τὴ νέα χιλιετία ὁ Σπύρος Καρύδης καὶ ἡ σύζυγός του Παναγιώτα Τζιβάρα προσέφεραν τὸν ζῆλο καὶ τὴν ἐργατικότητά τους πρὸς τὸν σκοπὸ τῆς πλήρους καταλογογράφησης τῆς Βιβλιοθήκης, καρπὸς τῶν ὁποίων εἶναι τὸ βιβλίο ποὺ
κρατᾶτε στὰ χέρια σας. Προσωπικὰ τοὺς εὐχαριστῶ ὅλους, καὶ εὔχομαι ἡ
Ὑπεραγία Θεοτόκος νὰ ἀνταμείψει αὐτήν τους τὴν ἀγάπη. Ἐμεῖς μὲ τὴ
σειρά μας θὰ προσπαθήσουμε νὰ ἐργαστοῦμε πλέον στὸν τομέα τῆς
συντήρησης τῶν βιβλίων αὐτῶν, νὰ κρατήσουν καὶ αὐτὰ ὅσο κρατήσει
ἀκόμα αὐτὸς ὁ κόσμος.
Γιὰ ἐμᾶς λοιπὸν τὰ βιβλία αὐτὰ ἀποτελοῦν κειμήλια. Ἔχουν μέσα
τους τὸν ἱδρώτα καὶ τὴν ἀγωνία τῶν πατέρων μας στὴ μονή, στὶς ἄκρες
τῶν σελίδων τους ἔχουν τὶς μουντζοῦρες τῶν δαχτύλων τους. Πέρασαν μέσα ἀπὸ ὅλες τὶς περιπέτειες ποὺ γνώρισε τὸ μοναστήρι ὡς σύντροφοι τῶν
μοναχῶν. Γιὰ αὐτὸ καὶ μὲ χαρὰ προβαίνουμε στὴν παρούσα ἔκδοση, γιατὶ
αἰσθανόμαστε ὅτι σᾶς ἀποκαλύπτουμε καὶ σᾶς προσφέρουμε ἕνα κομμάτι
ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό μας, ἕνα κομμάτι ποὺ ἔχει μεγάλη ἀξία.
Ξεκίνησα τὸν πρόλογο λέγοντας πὼς ἐμεῖς οἱ μοναχοὶ δὲν μποροῦμε νὰ
καμαρώνουμε γιὰ τίποτα. Τελειώνοντας βλέπω ὅτι ἔκανα λάθος. Καμαρώνουμε καὶ σεμνυνόμαστε γιὰ τοὺς Ἁγίους Πατέρες μας. Προσωπικὰ
ἔχω πολλοὺς λόγους νὰ συγκινοῦμαι ἐνθυμούμενος τὸν ἀείμνηστο Γέροντά
μας, ἡγούμενο π. Μεθόδιο Μεταλληνό. Γιὰ τοὺς κόπους ποὺ θυσίασε καὶ
τὴν ἀγάπη ποὺ χάρισε καὶ γιὰ τὴ διάσωση, τὴ συντήρηση καὶ τὴν ἀνάδειξη
τῆς Βιβλιοθήκης τοῦ μοναστηριοῦ, τοῦ ἀφιερώνεται τὸ βιβλίο αὐτό.
Ὁ ἡγούμενος τῆς μονῆς Ὑ. Θ. Πλατυτέρας
Ἀρχιμανδρίτης π. Τιμόθεος Γεωργίου

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ἡ Βιβλιοθήκη τῆς μονῆς Πλατυτέρας Κέρκυρας εἶναι ἡ μεγαλύτερη γνωστὴ μοναστηριακὴ Βιβλιοθήκη στὸν κερκυραϊκὸ χῶρο. Ἡ σημερινὴ Βιβλιοθήκη εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τῆς προσπάθειας καὶ τοῦ σχετικοῦ ἐνδιαφέροντος τῶν ἡγουμένων, τῶν μοναχῶν καὶ τῶν φίλων τῆς μονῆς ἀπὸ τὶς
ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰώνα ἕως σήμερα, οἱ ὁποῖοι συγκέντρωσαν ἕνα ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέρον σὲ ὄγκο καὶ περιεχόμενο ἔντυπο καὶ χειρόγραφο ὑλικό,
τὸ ὁποῖο ἐκτείνεται χρονικὰ ἀπὸ τὸν 15ο ἕως καὶ τὸν 20ὸ αἰώνα.
Στὴ Βιβλιοθήκη περιλαμβάνονται ἀρχέτυπες καὶ παλαίτυπες ἐκδόσεις
ἀνάμεσα στὶς ὁποῖες σημαντικότατες ἐκδόσεις πατερικῶν κειμένων καὶ
ἔργων τῆς θύραθεν γραμματείας. Σὲ αὐτὴν διασώζεται ἕνα σημαντικὸ
τμῆμα τῶν βιβλίων ποὺ ἄλλοτε ἀποτελοῦσαν τὸν κορμὸ ἰδιωτικῶν βιβλιοθηκῶν ποὺ ὑπῆρχαν στὸν ἀστικὸ κυρίως κερκυραϊκὸ χῶρο, τῶν ὁποίων οἱ
τύχες διαγράφονται ἀχνὰ στὰ σημειώματα ποὺ οἱ προηγούμενοι κτήτορες
ἄφησαν στὶς σελίδες τῶν βιβλίων. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ καθιστᾶ αὐτόχρημα τὴ
γνώση τοῦ περιεχομένου της ἐξαιρετικὰ σημαντικὴ στὴν προσπάθεια ἀνασυγκρότησης τοῦ πλέγματος τῶν ἰδιωτικῶν βιβλιοθηκῶν στὴν Κέρκυρα
τοῦ 18ου καὶ τοῦ 19ου αἰώνα, ἡ ὕπαρξη τῶν ὁποίων συνέβαλε στὴν παιδεία τοῦ τόπου. Σημαντικότατη εἶναι ἐπίσης ἡ συλλογὴ τῶν χειρογράφων
τῆς Βιβλιοθήκης, μὲ ἔργα πατερικά, νομοκανονικά, μουσικὰ καὶ ψυχωφελῆ.
Ἡ θέση τῆς Βιβλιοθήκης μέσα στὸ συγκρότημα ἑνὸς μοναστηριοῦ πόλεως, ἀνοικτοῦ στοὺς κατοίκους καὶ πόλου ἕλξης πολλῶν προσκυνητῶν
καὶ ἐπισκεπτῶν, τῆς προσδίδει ἰδιαίτερη σημασία καὶ βαρύτητα, ἀφοῦ
πέραν τῶν μοναχῶν, ἦταν προσβάσιμη καὶ σὲ ἄλλους, κάποιοι ἀπὸ τοὺς
ὁποίους, γνώριμοι τῶν ἀσκουμένων μοναχῶν, δανείζονταν καὶ μελετοῦσαν
τὰ φυλασσόμενα σ’ αὐτὴν ἔντυπα καὶ χειρόγραφα.
Τὰ παραπάνω βεβαιώνουν τὴ σημασία τῆς ἀναλυτικῆς καταγραφῆς
τοῦ πολύτιμου ὑλικοῦ της ἀλλὰ καὶ τὴν ἀναγκαιότητα γιὰ τὴ δρομολόγηση ὅλων ἐκείνων τῶν ἐνεργειῶν γιὰ τὴ συντήρησή της καὶ γιὰ τὴν
ἀποκατάσταση τῶν φθορῶν ποὺ ὁ χρόνος ἔχει ἐπιφέρει.
Τὸ ἔργο τῆς καταλογογράφησης ξεκίνησε τὸ καλοκαίρι τοῦ 2005 μὲ
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τὴν ἄδεια τοῦ τότε ἡγουμένου π. Μεθοδίου Μεταλληνοῦ καὶ ἐντάχθηκε
στὸ πλαίσιο τοῦ εὐρύτερου προγράμματος καταγραφῆς τῶν ἐκκλησιαστικῶν βιβλιοθηκῶν τοῦ κερκυραϊκοῦ χώρου, ποὺ ὑλοποιεῖται ἀπὸ τοὺς γράφοντες τὰ τελευταῖα χρόνια. Στὸ διάστημα ποὺ μεσολάβησε ἀπὸ τότε ἕως
σήμερα ἔγινε ἡ ἀναλυτικὴ καταγραφὴ τῆς Βιβλιοθήκης καὶ ταξινομήθηκε
ἁδρομερῶς τὸ παλαιότερο ἀρχεῖο τῆς μονῆς, τὸ ὁποῖο φυλάσσεται σὲ
αὐτήν. Στὴν καταγραφὴ τοῦ χειρόγραφου καὶ ἔντυπου ὑλικοῦ τῆς Βιβλιοθήκης καὶ στὴ δημοσίευσή τους τηρήθηκε ἡ ἴδια μεθοδολογία μὲ ἐκείνη
τῶν ἤδη ἐκδεδομένων καταλόγων τῶν βιβλιοθηκῶν τῶν μονῶν Παλαιοκαστρίτσας, Μυρτιδιώτισσας καὶ Ἁγίων Θεοδώρων Στρατιᾶς, μὲ μικρὲς διαφοροποιήσεις, ὅπου ἡ ἰδιαιτερότητα τοῦ ὑλικοῦ τὸ ἀπαιτοῦσε.
Μὲ τὴ δημοσίευση τοῦ καταλόγου τῆς Βιβλιοθήκης τῆς μονῆς Πλατυτέρας ἕνα ἀκόμα ἐρευνητικὸ ἔργο κοινοῦ μόχθου ἔφτασε στὸ τέλος του. Οἱ
συντάκτες τοῦ καταλόγου αἰσθάνονται τὴν ὑποχρέωση νὰ εὐχαριστήσουν
ἀπὸ τὴ θέση αὐτὴ τοὺς συναδέλφους καὶ φίλους ποὺ μὲ προθυμία ἀνταποκρίθηκαν στὰ αἰτήματά τους γιὰ βοήθεια. Εὐχαριστοῦμε τοὺς φίλους
ἐρευνητές, Vladimir Bošković, γιὰ τὴ συμβολή του στὴ μεταγραφὴ τῶν ρωσικῶν κειμένων, καὶ Ζήση Μελισσάκη, γιὰ τὶς ὑποδείξεις του σὲ θέματα
βιβλιογραφίας· τοὺς καθηγητὲς Κώστα Πέτσιο καὶ Συμεὼν Πασχαλίδη, γιὰ
τὶς προτάσεις τους· τοὺς μουσικολόγους καθηγητὲς Στάθη Μακρῆ καὶ Κώστα Καρδάμη, γιὰ τὶς ὧρες ποὺ ἀφιέρωσαν στὴ συζήτηση θεμάτων μουσικῆς· τὸν δάσκαλό μας Ἀγαμέμνονα Τσελίκα, γιὰ τὶς χρήσιμες παρατηρήσεις του· τοὺς φίλους Σπύρο Γαούτση, Κώστα Γραμμένο, Γιῶργο Ζοῦμπο,
Δημοσθένη Στρατηγόπουλο καθὼς καὶ τὸν π. Ἰωάννη Μεσολωρᾶ, γιὰ τὴ
βοήθειά τους σὲ πρακτικὰ ζητήματα τῆς ἔρευνας· τὴ Διευθύντρια τῶν Ἀρχείων Νομοῦ Κεφαλληνίας Σταματούλα Ζαπάντη καὶ τὴ συνεργάτιδά της
Νίκη Κυριακάτου γιὰ τὴν ἄμεση ἀνταπόκρισή τους στὰ αἰτήματά μας.
Ἰδιαίτερες εὐχαριστίες ἐκφράζουμε στὸ Πολιτιστικὸ Ἵδρυμα τῆς Ἰονικῆς Τράπεζας, γιὰ τὴν οἰκονομικὴ ἐνίσχυση τῆς ἔκδοσης τοῦ καταλόγου,
καθὼς καὶ στὸν ἡγούμενο τῆς μονῆς π. Τιμόθεο Γεωργίου, γιὰ τὴν ἠθική
του ὑποστήριξη καὶ τὴ συμβολὴ στὸ κόστος τῆς παρούσας ἔκδοσης.
Τὸ κοινὸ τοῦτο πόνημα ἀφιερώνεται στὴ μνήμη τοῦ μακαριστοῦ γέροντα π. Μεθοδίου Μεταλληνοῦ, ὁ ὁποῖος ἀγάπησε, ἐμπλούτισε καὶ διαφύλαξε τὴν πνευματικὴ κληρονομιὰ τοῦ μοναστηριοῦ, δέχτηκε μὲ χαρὰ τὴν
πρότασή μας καὶ στὴ συνέχεια ἐνθάρρυνε τὴν προσπάθειά μας.
Παναγιώτα Τζιβάρα – Σπύρος Καρύδης
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Κυριακοῦ, Χρησμοί : Κατερίνας Κυριακοῦ, Οἱ ἱστορημένοι χρησμοὶ τοῦ
Λέοντος τοῦ Σοφοῦ. Χειρόγραφη παράδοση καὶ ἐκδόσεις κατὰ τοὺς ιε΄-ιθ΄
αἰῶνες, Ἀθήνα 1995.
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Λαδᾶ-Χατζηδήμου, ΕΒ 1791-1795 : Γ. Γ. Λαδᾶ – Α. Δ. Χατζηδήμου, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τῶν ἐτῶν 1791-1795, Ἀθήνα 1970.
Λαδᾶ-Χατζηδήμου, ΕΒ 1796-1799 : Γ. Γ. Λαδᾶ – Α. Δ. Χατζηδήμου, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τῶν ἐτῶν 1796-1799, Ἀθήνα 1973.
Λαδᾶ-Χατζηδήμου, Προσθῆκες : Γ. Γ. Λαδᾶ – Α. Δ. Χατζηδήμου, Προσθῆκες, διορθώσεις καὶ συμπληρώσεις στὴν Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τοῦ Émile
Legrand γιὰ τοὺς αἰῶνες xv, xvi, xvii, Ἀθήνα 1976.
Λαδᾶ-Χατζηδήμου, Συμβολὴ Α΄ : Γ. Γ. Λαδᾶ – Α. Δ. Χατζηδήμου, Ἑλληνικὴ
Βιβλιογραφία. Συμβολὴ στὸ δέκατο ὄγδοο αἰώνα, Ἀθήνα 1964.
Λαδᾶ-Χατζηδήμου, Συμβολὴ Β΄ : Γ. Γ. Λαδᾶ – Α. Δ. Χατζηδήμου, Ἑλληνικὴ
Βιβλιογραφία. Συμβολὴ στὸ δέκατο ὄγδοο αἰώνα, τ. Β΄, Ἀθήνα 1976.
Μεταλλινοῦ, Πλατυτέρα : Κ. Μεταλλινοῦ, Ἱστορία τῆς ἐν Κερκύρᾳ ἱερᾶς μονῆς
τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Πλατυτέρας, Ἀθῆναι 1954.
Μηναῖον Μαρτίου : Μηναῖον τοῦ Μαρτίου, ... διορθωθὲν τὸ πρὶν ὑπὸ Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοῦ ..., ἔκδοσις τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐν Ἀθήναις 1970.
Μηναῖον Ἰουλίου : Μηναῖον τοῦ Ἰουλίου, ... διορθωθὲν τὸ πρὶν ὑπὸ Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοῦ ..., ἔκδοσις τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐν Ἀθήναις 1967.
Μηναῖον Αὐγούστου : Μηναῖον τοῦ Αὐγούστου, ... διορθωθὲν τὸ πρὶν ὑπὸ
Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοῦ ..., ἔκδοσις τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐν Ἀθήναις 1969.
Μηναῖον Ὀκτωβρίου : Μηναῖον τοῦ Ὀκτωβρίου, ... διορθωθὲν τὸ πρὶν ὑπὸ
Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοῦ ..., ἔκδοσις τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐν Ἀθήναις 1973.
Μηναῖον Δεκεμβρίου : Μηναῖον τοῦ Δεκεμβρίου ... διορθωθὲν τὸ πρὶν ὑπὸ
Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοῦ ..., ἔκδοσις τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐν Ἀθήναις 1962.
Μινώτου, Κατεδάφισις : Σπ. Μινώτου, Ἡ κατεδάφισις τῶν φρουρίων τῆς Κερκύρας καὶ ἡ οὐδετεροποίησις, Ἀθῆναι 1936 (ἀνατύπωσις ἀπὸ τὴν «Ἰόνιον
Ἀνθολογίαν», τεύχη 107-112).
Μοσχονᾶ, «Προσθῆκες» : Ἐμμ. Μοσχονᾶ, «Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 18001863 Προσθῆκες», Ὁ Ἐρανιστὴς 3 (1965), 199-214.
Μπενάκη, «Χειρόγραφη παράδοση» : Λ. Μπενάκη, «Ἡ χειρόγραφη παράδοση τῶν σχολίων στὸ «Περὶ ψυχῆς» τοῦ Ἀριστοτέλη τῶν Νικολάου
Κούρσουλα καὶ Γερασίμου Βλάχου», Δελτίον τῆς Ἰονίου Ἀκαδημίας 2
(1986), 141-167.
Μπόμπου-Σταμάτη, Δαμοδός : Βασιλικῆς Μπόμπου-Σταμάτη, Ὁ Βικέντιος
Δαμοδός. Βιογραφία-Ἐργογραφία 1700-1754, Ἀθήνα 1998.
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Νικολόπουλου, Περιγραφή : Π. Νικολόπουλου, Περιγραφὴ χειρογράφων
κωδίκων τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος ἀριθ. 3122-3369, Ἀθῆναι
1996.
Παγώνη : Χριστίνας Παγώνη, «Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863», Ὁ
Ἐρανιστὴς 2 (1964), 247-253.
Παπαγεώργιου, Ἱστορία : Σπ. Παπαγεωργίου, Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Κερκύρας ἀπὸ τῆς συστάσεως αὐτῆς μέχρι τοῦ νῦν, ἐν Κερκύρᾳ 1920.
Παπαδόπουλου, ΕΒ : Θ. Ι. Παπαδόπουλου, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία (1466 ci
-1800). Τόμος Α΄. Ἀλφαβητικὴ καὶ χρονολογικὴ ἀνακατάταξη, Ἀθῆναι
1984· Τόμος Β΄ (Παράρτημα). Προσθῆκαι-Συμπληρώσεις-Διορθώσεις,
Ἀθῆναι 1986 [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν τ. 48].
Παπαδόπουλου, ΙΒ : Θ. Ι. Παπαδόπουλου, Ἰονικὴ Βιβλιογραφία Bibliographie
Ionienne 16ος-19ος αἰώνας, Ἀνακατάταξη - Προσθῆκες - Βιβλιοθῆκες,
Τόμος Πρῶτος 1508-1850, Νέα Ἔκδοση ἐπαυξημένη, Ἀθήνα 1998·
Τόμος Δεύτερος 1851-1880, Ἀθήνα 2000· Τόμος Τρίτος 1881-1900 καὶ
Ἀχρονολόγητα - Ἐπιπροσθῆκες - Εὑρετήρια, Ἀθήνα 2002.
Παπαδόπουλου, «Προσθῆκες Α΄» : Θ. Παπαδόπουλου, «Προσθῆκες στὴν
Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία. Συμβολὴ πρώτη», Ὁ Ἐρανιστὴς 14 (1977), 138184.
Παπαδόπουλου, Προσθῆκες Β΄ : Θ. Ι. Παπαδόπουλου, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία
(1544-1863). Προσθῆκες - Συμπληρώσεις, Ἀθήνα 1992.
Παπαδόπουλου-Κεραμέως, «Κορίνθιος» : Ἀθ. Παπαδόπουλου-Κεραμέως,
«Μανουὴλ ὁ Κορίνθιος καὶ ἓν ὑμνογραφικὸν αὐτοῦ πονημάτιον», Ἐπετηρὶς Φιλολογικοῦ Συλλόγου Παρνασσὸς 6 (1902), 71-102.
Παπαδόπουλου-Κεραμέως, «Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός» : Ἀθ. ΠαπαδόπουλουΚεραμέως, «Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς ὡς πατὴρ ἅγιος τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας», Byzantinische Zeitschrift 11 (1902), 50-69.
Παπαευαγγέλου, «Ἀντεπιγραφαί» : «Ἀντεπιγραφαὶ εἰς ἐπιγραφὰς Βέκκου», Εἰσαγωγὴ ὑπὸ Π. Χρήστου. Κείμενον ὑπὸ Π. Παπαευαγγέλου,
εἰς Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Συγγράμματα, τ. Α΄, Λόγοι Ἀποδεικτικοί.
Ἀντεπιγραφαί. Ἐπιστολαὶ πρὸς Βαρλαὰμ καὶ Ἀκίνδυνον. Ὑπὲρ ἡσυχαζόντων. Ἐκδίδουν B. Bobrinsky, Π. Παπαευαγγέλου, I. Meyendorff, Π.
Χρήστου, Θεσσαλονίκη 1962.
Παπαϊωάννου, «Παλαιότυπα» : Ἀπ. Παπαϊωάννου, «Ἑλληνικὰ παλαιότυπα στὶς μονὲς Προφήτη Ἠλία καὶ Πατέρων Ζίτσας (Ἰωαννίνων)», Ὁ
Ἐρανιστὴς 14 (1977), 209-216.
Παπαστράτου, Εἰκόνες : Ντόρης Παπαστράτου, Χάρτινες εἰκόνες. Ὀρθόδοξα
θρησκευτικὰ χαρακτικὰ 1665-1899, τ. Ι-ΙΙ, Ἀθήνα 1986.
Παρίου, Ἀκολουθία : Ἡ θεία καὶ ἱερὰ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Ἐλευ-
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θερίου ... ἐρανισθεῖσα μὲν ὑπὸ ... Ἀθανασίου τοῦ Παρείου..., ἐν Λειψίᾳ
τῆς Σαξονίας 1784.
Πλουμίδη, «Προσθῆκες» : Γ. Σ. Πλουμίδη, «Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 18001863. Προσθῆκες», Ὁ Ἐρανιστὴς 8 (1970), 274-280.
Πολέμη, Κανόνες : Ἰω. Πολέμη, Κανόνες εἰς ὅσιον Ἀθανάσιον τὸν Ἀθωνίτην.
Κριτικὴ ἔκδοσις, Ἀθῆναι 1993.
Πολίτη, «Βιβλιογράφοι» : Λ. Πολίτη - Μαρίας Πολίτη, «Βιβλιογράφοι 17ου
- 18ου αἰώνα. Συνοπτικὴ καταγραφή», Δελτίο τοῦ Ἱστορικοῦ καὶ Παλαιογραφικοῦ Ἀρχείου 6 (1988-1992), 313-645.
Πρωτοπαπᾶ, Παράσχος : Γλυκερίας Πρωτοπαπᾶ-Μπουμπουλίδου, Γεώργιος
Παράσχος, Ἰωάννινα 1977.
Ρίζου Ραγκαβῆ, Ἅπαντα : Ἀ. Ρίζου Ραγκαβῆ, Ἅπαντα τὰ Φιλολογικά, τόμος
Α΄ Λυρικὴ ποίησις, Ἐν Ἀθήναις 1874.
Σακκελίωνος, Κατάλογος : Ἰω. Σακκελίωνος - Ἀλκ. Ι. Σακκελίωνος, Κατάλογος τῶν χειρογράφων τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος, ἐν Ἀθήναις
1892.
Σκαρβέλη, Μαθηματάρια : Ἀγγελικῆς Σκαρβέλη-Νικολοπούλου, Τὰ μαθηματάρια τῶν ἑλληνικῶν σχολείων τῆς Τουρκοκρατίας. Διδασκόμενα κείμενα,
σχολικὰ προγράμματα, διδακτικὲς μέθοδοι. Συμβολὴ στὴν ἱστορία τῆς νεοελληνικῆς ἐκπαίδευσης, Ἀθῆναι 1993.
Σκλαβενίτη, «Προσθῆκες» : Τρ. Ε. Σκλαβενίτη, «Προσθῆκες στὴν Ἑλληνικὴ
Βιβλιογραφία (1670-1861)», Ὁ Ἐρανιστὴς 15 (1979), 115-130.
Σολωμοῦ, Εὑρισκόμενα : Διον. Σολωμοῦ, Τὰ εὑρισκόμενα. Ἐκδίδονται δαπάνῃ Ἀντωνίου Τερζάκη, Ἐν Κερκύρᾳ 1859.
Στάθη, Δεκαπεντασύλλαβος: Γρ. Στάθη, Ἡ δεκαπεντασύλλαβος ὑμνογραφία ἐν
τῇ βυζαντινῇ μελοποιΐᾳ, Ἀθῆναι 1977.
Στάθη, Χρύσανθος Νοταρᾶς : Πηνελόπης Στάθη, Χρύσανθος Νοταρᾶς πατριάρχης Ἱεροσολύμων. Πρόδρομος τοῦ Νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ, Ἀθήνα
1999.
Στεφανίτζη, Συλλογή : Π. Δ. Στεφανίτζη Λευκαδίου, Συλλογὴ διαφόρων
προρρήσεων..., Ἀθῆναι 1838.
Στουπάκη, Κορέσσιος : Ν. Στουπάκη, Γεώργιος Κορέσσιος (1570 ci-1659/60).
Ἡ ζωή, τὸ ἔργο του καὶ οἱ πνευματικοὶ ἀγῶνες τῆς ἐποχῆς του, Χίος 2000.
Στρατηγόπουλου, Ἀκολουθίες : Δημ. Στρατηγόπουλου, Ἔντυπες ἀκολουθίες
ἁγίων. Συλλογὴ Ντόρης Παπαστράτου, Ἀθήνα 2007.
Τζιβάρα, «Ἀκολουθία» : Παναγιώτας Τζιβάρα, «Ἡ πρόσληψη τῆς εἰκόνας
τῶν Βενετῶν κυριάρχων μέσα ἀπὸ ἕνα ὑμνογραφικὸ κείμενο: ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Νικολάου, ὄχημα ἐξύμνησης τῆς Γαληνοτάτης», Θρᾴκιος. Ἀφιερωματικὸς τόμος στὸν Μητροπολίτη Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς
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κ. Δαμασκηνὸ (τριάντα χρόνια θεοφιλοῦς ἀρχιερατείας), ἐπιμέλεια: Γ. Κ.
Παπάζογλου, Κομοτηνὴ 2006, σ. 205-217.
Τζιβάρα, «Ὄψεις παιδείας» : Παναγιώτας Τζιβάρα, «Ὄψεις τῆς παιδείας
στὴ βόρειο Ἤπειρο τὸν 18ο αἰ. Δύο βορειοηπειρωτικὰ χειρόγραφα»,
Ἠπειρωτικὰ Χρονικὰ 37 (2003), 351-407.
Τζιβάρα, Σχολεῖα : Παναγιώτας Τζιβάρα, Σχολεῖα καὶ δάσκαλοι στὴ βενετοκρατούμενη Κέρκυρα (16ος-18ος αἰ.), Ἀθήνα 2003.
Τζιβάρα-Καρύδη, Μυρτιδιώτισσα : Παναγιώτας Τζιβάρα – Σπ. Καρύδη, Ἡ
βιβλιοθήκη τῆς μονῆς Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης Κέρκυρας, Κέρκυρα 2004.
Τζιβάρα-Καρύδη, Παλαιοκαστρίτσα : Παναγιώτας Τζιβάρα – Σπ. Καρύδη,
Ἡ Βιβλιοθήκη τῆς μονῆς Παλαιοκαστρίτσας Κέρκυρας, Ἀθήνα 2001.
Τριώδιον : Τριώδιον κατανυκτικὸν περιέχον ἅπασαν τὴν ἀνήκουσαν αὐτῷ ἀκολουθίαν τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς --- ἔκδοσις νεωτάτη ἐπιδιορθωμένη, Ἀθῆναι 1896.
Τσελίκα, «Λέρος» : Ἀγ. Τσελίκα, «Τὰ χειρόγραφα τῆς Δημοτικῆς Βιβλιοθήκης Λέρου», Δελτίο τοῦ Ἱστορικοῦ καὶ Παλαιογραφικοῦ Ἀρχείου 7 (19931996), 197-378.
Τσελίκα, «Ρεσινός» : Ἀγ. Τσελίκα, «Νέα στοιχεῖα καὶ ἀπόψεις περὶ Κωνσταντίνου Ρεσινοῦ τοῦ Κορινθίου», Πρακτικὰ Β΄ Τοπικοῦ Συνεδρίου Κορινθιακῶν Ἐρευνῶν (Λουτράκι 25-27 Μαΐου 1984), Ἀθῆναι 1986, σ. 273-288.
Τσελίκα, «Ἰκαριακά» : Ἀγ. Τσελίκα, «Ἰκαριακὰ χειρόγραφα», Δελτίο τοῦ
Ἱστορικοῦ καὶ Παλαιογραφικοῦ Ἀρχείου 7 (1993-1996), 25-195.
Τσίτσα, «Κεφαλᾶς» : Ἀθ. Τσίτσα, «Χρύσανθος ἱερομόναχος Κεφαλᾶς τοποτηρητὴς τοῦ μητροπολιτικοῦ θρόνου Κέρκυρας», Πρακτικὰ τοῦ Ε΄
Διεθνοῦς Πανιονίου Συνεδρίου (Ἀργοστόλι-Ληξούρι, 17-21 Μαΐου 1986),
τ. 1. Ἱστορία ὣς τὸ 1809. Γενικὴ ἐπιμέλεια: Γ. Μοσχόπουλος, Ἀργοστόλι 1989, σ. 405-429.
Τσίτσα, Μητροπολίτες : Ἀθ. Τσίτσα, Μακάριος Δαμασκηνός, Χρύσανθος Μασσέλος, Μητροπολίτες Κερκύρας, Κέρκυρα 1996.
Τσιτσέλη, Σύμμικτα : Ἠλ. Τσιτσέλη, Κεφαλληνιακὰ Σύμμικτα, τ. 1, ἐν Ἀθήναις 1904· τ. 2, ἐν Ἀθήναις 1960.
Χατζηδάκη, Ζωγράφοι : Μ. Χατζηδάκη, Ἕλληνες ζωγράφοι μετὰ τὴν Ἅλωση
(1450-1830), τ. 1, Ἀθήνα 1987.
Χριστοπούλου, «Προσθῆκες» : Π. Φ. Χριστοπούλου, «Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Προσθῆκες», Ὁ Ἐρανιστὴς 8 (1970), 33-48.
Adams : H. M. Adams, Catalogue of books printed on the continent of Europe,
1501-1600 in Cambridge Libraries, vol. I- II, Cambridge 1967.
Breviarium Romanum : Breviarium Romanum, ex decreto SS. Concilii Tridentini
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restitutum, S. Pii V, pontificis maximi, jussu editum Clementis VIII et
Urbani VIII auctoritate recognitum, cum officiis sanctorum Novissime per
Summos Pontifices usque ad hanc diem concessis, Lugduni-Parisiis 1838.
Briquet : C. M. Briquet, Les filigranes, τ. 1-4, Paris 1907.
Brunet : J.-C. Brunet, Manuel du Libraire et de l’amateur de livres, τ. 1-6,
Berlin 1922.
Coxe, Catalogi : H. Coxe, Catalogi codicum manuscriptorum Bibliothecae Bodleianae pars prima recensionem codicum graecorum continens, Oxonii 1853.
Dimaras : C. Th. Dimaras, «Supplément à la bibliographie ionienne», Δελτίον τῆς Ἰονίου Ἀκαδημίας 1 (1977), 215-298.
Follieri, Initia : Henrica Follieri, Initia Hymnorum Ecclesiae Graecae, τ. I-V,
Città del Vaticano 1960-1966.
Fyrigos, Barlaam Opere : A. Fyrigos (ἐπιμ.), Barlaam Calabro, Opere contro i
Latini. Introduzione, storia dei testi, edizione critica, traduzione e indici,
τ. II, Città del Vaticano 1998.
Gamillscheg-Harlfinger, Repertorium : Repertorium der Griechischen Kopisten
800-1600. 1. Teil. Handschriften aus Bibliotheken Grossbritanniens, A.
Verzeichnis der Kopisten – C. Tafeln. Erstellt von E. Gamillscheg - D.
Harlfinger, Wien 1981.
Goar, Euchologion : J. Goar, Euchologion sive rituale Graecorum, Graz 1960.
Hoffmann : S. F. N. Hoffmann, Bibliographisches Lexicon der gesammten Literatur der Griechen, τ. I-III, Leipzig 1838 (ἀνατύπωση Amsterdam 1961).
Hunger, Repertorium : Repertorium der Griechischen Kopisten 800-1600. 1. Teil.
Handschriften aus Bibliotheken Grossbritanniens, B. Paläographische
Charakteristika Erstellt von H. Hunger, Wien 1981.
Hurmuzaki, Documente : Eud. Hurmuzaki, Documente privitoare la Istoria Românilor, volumul XIII. Texte greceşti privitoare la istoria românească culese şi publicate cu introducere şi indicele numelor de A. PapadopulosKerameus, Bucureşti 1909.
Layton, ΕΒ : Εὔρω Layton-Ζένιου, «Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863.
Προσθῆκες», Ὁ Ἐρανιστὴς 3 (1965), 110-124.
Legrand, BH : E. Legrand, Bibliographie Hellénique ou description raisonnée des
ouvrages publiés en grec par des grecs : α) aux XVe et XVIe siècles (τ. I-IV),
β) au XVII siècle (τ. I-V), γ) au XVIII siècle (τ. I-II), Paris 1885-1928.
Legrand, BI : E. Legrand, Bibliographie Ionienne. Description raisonnée des
ouvrages publiés par les Grecs des Sept-Iles ou concernant ces Iles du quinzième siècle à l’année 1900 par Émile Legrand oeuvre posthume complétée et
publiée par Hubert Pernot, τ. 1-2, Paris 1910.
Leroy : J. Leroy, Les types de reglure des manuscrits grecs, Paris 1976.
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Nikolaev : V. Nikolaev, Watermarks of the medieval ottoman documents in
bulgarian libraries, τ. 1, Sofia 1954.
Paulmier, Via Crucis : Fr. Paulmier, Modo di praticare la Via Crucis ovvero
strada dolorosa Che fece il Nostro Signore Gesù Cristo dalla casa di Pilato,
fino al Calvario, Eretta da’Frati Penitenti del Terz’Ordine di San Francesco
nella loro Chiesa di Santa Maria de’Miracoli di Roma. Operetta da migliori
Autori Italiani, e Francesi ... In Roma, MDCCXXXIII.
Petit, Acolouthies : L. Petit, Bibliographie des Acolouthies Grecques, Bruxelles
1926 [Subsidia Hagiographica 16].
Petit, Opera : Marci Eugenici metropolitae Ephesi, Opera antiunionistica ab
Exc.mo Dom. Lud. Petit A.A. e codicibus graecis deprompta additis ab
eodem versionibus latinis [editio photostatica], [Concilium Florentinum
Documenta et Scriptores τ. X-Fasc. II], Roma 1977.
PG : J. P. Migne, Patrologiae Cursus completus, series greca, τ. 1-161, Parisiis
1857-1886.
Pierris, BI : N. Pierris, Bibliographie Ionienne. Suppléments à la description raisonnée des ouvrages publiés par les Grecs des Sept-Iles ou concernant ces Iles
du quinzième siècle à l’année 1900 par Émile Legrand oeuvre posthume complétée et publiée par Hubert Pernot, Athènes 1966.
Stanković : R. Stanković, La description des filigranes et l’album des manuscrits
grecs XV-XIX siècle, Sofia 2006.
Velkov : Asp. Velkov, Les filigranes dans les documents ottomans, Divers types
d’images, Sofia 2005.
Vereecken-Hadermann, Oracles : Jeannine Vereecken - Lydie HadermannMisguich, Les oracles de Léon le Sage illustrés par Georges Klotzas. La
version Barozzi dans le Codex Bute, Venise 2000.

ΚΡΙΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
[[...]] : Σβησμένες λέξεις ἢ κείμενο ἀπὸ τὸν γραφέα.
[[αβγ]] : Σβησμένες λέξεις ἀπὸ τὸν γραφέα ποὺ μποροῦμε νὰ τὶς ἀναγνώσουμε.
[...]
: Κενὸ στὸ κείμενο, ὀφειλόμενο σὲ φθορά, τὸ ὁποῖο ὑπολογίζεται
κατὰ προσέγγιση.
[αβγ] : Γράμματα κατεστραμμένου ἢ φθαρμένου κειμένου ποὺ συμπληρώνονται.
[ ]
: Κενὸ ποὺ ἄφησε σκόπιμα ὁ γραφέας.
/αβγ/ : Γράμματα ἢ λέξεις στὸ διάστιχο.
...
: Στὰ σημειώματα, κείμενο δυσανάγνωστο.

Α΄
Η ΜΟΝΗ ΚΑΙ Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ
1. ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ
Ἡ ἱστορία τῆς μονῆς ξεκινᾶ στὶς 24 Σεπτεμβρίου 17411. Τότε, ὁ ἰδιοκτήτης
τοῦ οἰκοπέδου Μικέλης Ἄνθης κατέθεσε αἴτηση στὴν πρωτοπαπαδικὴ
γραμματεία ζητώντας ἀπὸ τὸν μέγα πρωτοπαπὰ Ἰωάννη Βούλγαρη τὴν
ἄδεια νὰ οἰκοδομήσει ναὸ ἀφιερωμένο στὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου μέσα
στὸ κτῆμα του, κοντὰ στὸ σπίτι ὅπου κατοικοῦσε. Μαζὶ μὲ τὴν αἴτηση κατέθεσε καὶ ἀντίγραφο νοταρικῆς πράξης, ποὺ εἶχε συντάξει τὴν προηγούμενη ἡμέρα στὸν νοτάριο Σπυρίδωνα Ἀνδρώνη, μὲ τὴν ὁποία προίκισε τὸν
νέο ναὸ μὲ ὅσα περιουσιακὰ στοιχεῖα μποροῦσε. Τὴν ἴδια ἡμέρα ὁ μέγας
πρωτοπαπὰς ἔδωσε τὴν ἄδεια καὶ ἀνέθεσε στὸν ἱερέα Χριστόδουλο Τζαουσόπουλο νὰ τελέσει τὴν ἀκολουθία γιὰ τὴ θεμελίωση τοῦ ναοῦ. Ἡ θεμελίωση ἔγινε στὶς 21 Νοεμβρίου 17412. Στὸ μεταξὺ ὅμως πολλὰ πράγματα
εἶχαν ἀλλάξει. Ὁ Μικέλης Ἄνθης, εἴτε ἐπειδὴ ἀδυνατοῦσε νὰ ἀνταπεξέλθει στὰ ἔξοδα τῆς οἰκοδομῆς εἴτε ἐπειδὴ γνώρισε καὶ ἐκτίμησε τὸν
ἱερομόναχο Χρύσανθο Συρόπουλο, στὶς 25 Ὀκτωβρίου 1741 ἐμφανίστηκε
1. Γιὰ τὴν ἱστορία τῆς μονῆς ἔγραψε γιὰ πρώτη φορὰ ὁ ἡγούμενος Καλλίνικος
Μεταλλινός. Ἡ ἐργασία ἀρχικὰ δημοσιεύτηκε σὲ συνέχειες στὸ κερκυραϊκὸ περιοδικὸ Ἅγιος Σπυρίδων (Κ. Μεταλλινοῦ, «Ἡ ἱερὰ μονὴ τῆς Ὑ. Θ. Πλατυτέρας ἐν Κερκύρᾳ», Ἅγιος Σπυρίδων, ἀρ. 42 (10.4.1929), σ. 42-43· 43-44 (20.4-1.5.1929), σ. 5051· 45-46 (10.5-20.5.1929), σ. 58-59· 47-48 (1-10.6.1929), σ. 66· 51 (10.7.1929), σ.
81-82· 54-55 (10-20.8.1929), σ. 97-98· 63-64 (10.11-20.11.1929), σ. 146-147· 71
(Μάρτιος 1930), σ. 6-7) καὶ στὴ συνέχεια αὐτοτελῶς (Μεταλλινοῦ, Πλατυτέρα).
Στηριγμένη στὴ μελέτη αὐτὴ καὶ σὲ νέο ἀρχειακὸ ὑλικὸ εἶναι ἡ νεότερη μελέτη τοῦ
Κ. Θύμη (Θύμη, Πλατυτέρα). Στὴ σύντομη αὐτὴ ἐπισκόπηση στηριζόμαστε στὶς
ἀνωτέρω ἐργασίες, παραπέμποντας στὶς πηγὲς ἢ στὴ βιβλιογραφία μόνον ὅπου ἡ
δική μας προσέγγιση διαφοροποιεῖται ἢ ὅπου προστίθεται νέο ἀρχειακὸ ὑλικό.
2. Α.Ν.Κ., Μεγάλοι Πρωτοπαπάδες, φάκελος 30, δέσμη 4, φ. 205r-206v. Τὰ ἔγγραφα ἔχουν ἐκδοθεῖ ἀπὸ τὸν Κ. Θύμη (Πλατυτέρα, σ. 109-112).
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στὸν νοτάριο Θεόδωρο Γκίνη καὶ συνέταξε πράξη μὲ τὴν ὁποία παραχώρησε στὸν ἱερομόναχο Χρύσανθο τὸ ἀνωτέρω κτῆμα καὶ ὅλα ὅσα βρίσκονταν μέσα σὲ αὐτό, μὲ τὸν ὅρο νὰ κτίσει «με καθε κοπον και εξοδον εδικον
του ... εκλησία ητε μοναστίρι οτι λογις θελισι» καὶ νὰ τελεῖ στὴ μνήμη αὐτοῦ
καὶ τῶν γονέων του μία λειτουργία κάθε Πέμπτη, τόσο ὁ ἴδιος ὅσο καὶ ὁ
ἑκάστοτε ἐφημέριος τοῦ ναοῦ. Ὁ Μικέλης Ἄνθης κρατοῦσε γιὰ τὸν ἑαυτό
του καὶ τοὺς κληρονόμους του ἕνα κτητορικὸ μερίδιο στὸν ναό, ὅριζε ὅμως
τὸν Χρύσανθο «κτίτορα» καὶ «καθολικὸ νοικοκύρη» μὲ ἐξουσία νὰ «κανι
ης αυτήν το ήτι θελη και βουλετε»3.
Ὁ ἱερομόναχος Χρύσανθος Συρόπουλος, ὁ ὁποῖος καταγόταν ἀπὸ τὴ
Λευκάδα, εἶχε ἔλθει μαζὶ μὲ τὸν ἀνεψιό του ἱερομόναχο Ἀγάπιο λίγα χρόνια νωρίτερα στὴν Κέρκυρα. Ὁ ἴδιος στὶς 5 Ἰουνίου 1738 εἶχε καταθέσει
αἴτηση στὴν πρωτοπαπαδικὴ γραμματεία καὶ εἶχε ζητήσει καὶ λάβει τὴν
ἄδεια γιὰ νὰ κτίσει ναὸ πρὸς τιμὴν τῆς Θεοτόκου στὴν Ἄφρα, στὴ θέση
Κουραμίλα, ἄγνωστο ὅμως γιατί οὐδέποτε προχώρησε στὴν ἀνέγερσή του.
Ἔπειτα ἀπὸ τὴν παραχώρηση τοῦ χώρου ἀπὸ τὸν Μικέλη Ἄνθη, ὁ
Χρύσανθος προχώρησε γρήγορα στὴν οἰκοδόμηση τοῦ ναοῦ καὶ δύο χρόνια
ἀργότερα, στὶς 26 Νοεμβρίου 1743, κατέθεσε στὴν πρωτοπαπαδικὴ γραμματεία τὴν παραχωρητήρια πράξη τῆς 25ης Ὀκτωβρίου 1741 καὶ ζήτησε
τὴν ἄδεια γιὰ τὸν ἐνθρονισμὸ τοῦ ναοῦ. Τὴν ἴδια ἡμέρα ὁ μέγας πρωτοπαπάς, ἀδυνατώντας νὰ τελέσει ὁ ἴδιος τὴν ἀκολουθία, ἀνέθεσε στὸν ἱερομόναχο Ἀγάπιο Συρόπουλο τὴν τέλεση τοῦ ἐνθρονισμοῦ τῆς νέας ἐκκλησίας «εἰς ἐπονομασίαν τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου Πλατητέρας». Ὁ ἐνθρονισμὸς
ἔγινε αὐθημερὸν καὶ ἡ τέλεσή του γνωστοποιήθηκε στὸν μέγα πρωτοπαπά. Γύρω ἀπὸ τὸν ναὸ γρήγορα ὀργανώθηκε ἡ πρώτη μοναστικὴ ἀδελφότητα μὲ ἡγούμενο τὸν ἱερομόναχο Χρύσανθο.
Τρία χρόνια μετά, τὸ 1746, ὁ Χρύσανθος ἀνήγειρε καὶ δεύτερη μονὴ
στὴν περιοχὴ τῶν Εὐρωπούλων πρὸς τιμὴν τῆς Θεοτόκου Εὐαγγελίστριας
καὶ τῶν ἁγίων Χρυσάνθου καὶ Δαρείας, τὴν ὁποία ὁλοκλήρωσε τὸ 1747 καὶ
τὴν κατέστησε μετόχι τῆς Πλατυτέρας. Στὴν πρωτοπαπαδικὴ ἐπίσκεψη
ποὺ ἔγινε τὸ 1754 καὶ οἱ δύο μονὲς ἐμφανίζονται πλήρως ἐξοπλισμένες μὲ
ὅλα τὰ ἀναγκαῖα, σκεύη, ἄμφια καὶ βιβλία.
Δὲν εἶναι γνωστὸ μὲ ποιὸν τρόπο ὁ ἱερομόναχος Χρύσανθος ὀργάνωσε
ἀρχικὰ τὴ μονή, ἀφοῦ οἱ μόνες πληροφορίες ποὺ ὑπάρχουν περιορίζονται
στὰ ὅσα ὁ ἴδιος ἀναφέρει στὶς δύο διαθῆκες ποὺ συνέταξε στὶς 19 Δεκεμβρίου 1773 καὶ στὶς 24 Μαρτίου 1774. Φαίνεται ὅτι ἀρχικὰ στελέχωσε τὴ
3. Α.Ν.Κ., Μεγάλοι Πρωτοπαπάδες, φάκελος 30, δέσμη 6, φ. 292rv. Τὸ ἔγγραφο ἔχει ἐκδοθεῖ ἀπὸ τὸν Κ. Θύμη (Πλατυτέρα, σ. 112-114).
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μονὴ μὲ μοναχὲς καὶ στὴ συνέχεια δέχτηκε μοναχούς. Τοῦτο ἐπιβεβαιώνεται καὶ ἀπὸ τὶς διαθῆκες ποὺ συντάχθηκαν κατὰ τὴν ἴδια περίοδο, στὶς
ὁποῖες ὑπάρχουν ἀναφορὲς γιὰ προσηλώσεις γυναικῶν καὶ δωρεὲς στὶς
μοναχὲς τῆς μονῆς4. Ἔτσι κατὰ τὰ πρῶτα χρόνια ἡ μονὴ ἐμφανίζεται νὰ
ἔχει μικτὸ χαρακτήρα5. Στὶς διαθῆκες του ὁ Χρύσανθος ἀναφέρει ὀνομαστικὰ πέντε μοναχὲς καὶ ὁρίζει τὴν ἐγκαταβίωσή τους στὴ μονὴ ἕως τὴν
ἡμέρα τοῦ θανάτου τους, ἀπαγορεύοντας στὸ ἑξῆς τὴ συναρίθμηση γυναικῶν στὶς δύο μονές. Ὡστόσο, ἕως τουλάχιστον τὸ ἔτος 1820, στὴ μονὴ τῆς
Πλατυτέρας ἐγκαταβίωναν ἀκόμα δύο μοναχές6.
Μὲ τὴ διαθήκη του ὁ Χρύσανθος ὅρισε ἐπίσης τὸν τρόπο τέλεσης τῶν
ἀκολουθιῶν, τὴν ὀργάνωση καὶ τὴ διοίκηση τῆς μονῆς, ἂν καὶ ὡς πρὸς τὴ
διοίκηση ὅσα ὁρίζει δὲν διαφοροποιοῦνται οὐσιαστικὰ ἀπὸ τὸ ἰσχύον τότε
διάταγμα τοῦ γενικοῦ προβλεπτῆ θαλάσσης Agostino Sagredo7. Ἀναλυτικότερα, ὅρισε νὰ γίνεται δεκτὸς στὶς δύο μονὲς κάθε ἄνθρωπος, λαϊκός,
μοναχὸς ἢ ἱερομόναχος ὥστε νὰ εἶναι τὰ δύο μοναστήρια πάντοτε ἐπανδρωμένα· οἱ μοναχοὶ νὰ ζοῦν εἰρηνικὰ καὶ ἀσκανδάλιστα, νὰ ἀποφεύγουν
τὸ κρέας, νὰ ἐκλέγουν ἀνὰ διετία ἕναν οἰκονόμο καὶ ἕναν ἡγούμενο.

4. Ἀναφέρουμε τὴ διαθήκη τοῦ Κωνσταντῆ Βελισσαρίου, ποὺ συντάχθηκε στὶς
19 Αὐγούστου 1746, μὲ τὴν ὁποία ἀφήνει ὡς κληρονόμο του τὴ γυναίκα του Ξανθὴ
«δια την καλήν συνοδείαν οπού της εγνώρισα», μὲ χρέος ὅμως τῆς γυναίκας του, μόλις
πεθάνει ἐκεῖνος, νὰ ἀφήσει καὶ αὐτὴ τὰ τοῦ κόσμου καὶ νὰ «τραβα εις το μοναστήριον της Θεοτόκου Πλατυτέρας νεωστι ανακαινισμένο στην περιοχή τούτου του μπόργου
ήτε του σαρόκου δια να ησυχάσει και μονάσει καθώς έτσι του είχε τάξει και υποσχεθεί»
(Α.Ν.Κ., Συμβολαιογραφικά, φάκελος Α.130, βιβλίο 11, φ. 46v). Ἐνδεικτικὴ εἶναι
ἐπίσης ἡ διαθήκη τοῦ Ἰωάννη Νικολόπουλου τῆς 16ης Αὐγούστου 1751, μὲ τὴν
ὁποία ὁ διαθέτης ἄφησε χρήματα στὶς τρεῖς φτωχὲς καλόγριες τῆς Πλατυτέρας στὸ
Σαρόκο (Α.Ν.Κ., Συμβολαιογραφικά, φάκελος Α.131, βιβλίο 15, φ. 25v).
5. Τοῦτο ἐπιβεβαιώνεται καὶ ἀπὸ τὸ πρωτοπαπαδικὸ ἀρχεῖο στὸ ὁποῖο ἀπαντοῦν κουρὲς ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν στὴ μονὴ τῆς Πλατυτέρας. Στὶς 13 Ἰουλίου 1766
δόθηκε ἡ ἄδεια στὸν ἱερομόναχο Χρύσανθο Συρόπουλο νὰ κείρει μοναχὸ τὸν Νικόλα Ζερβό, ὁ ὁποῖος ὑποσχέθηκε νὰ μονάσει στὴ μονὴ τῆς Πλατυτέρας. Στὶς 23
Νοεμβρίου 1766 δηλώθηκε στὴν πρωτοπαπαδικὴ γραμματεία ἡ κουρὰ καὶ ὅτι τοῦ
δόθηκε τὸ ὄνομα Νεόφυτος (Α.Ν.Κ., Μεγάλοι Πρωτοπαπάδες, φάκελος 63.1, βιβλίο
2, φ. 13r). Τὴν 1η Μαΐου 1767 δόθηκε ἄδεια στὸν ἱερομόναχο Μελέτιο Τόμπρο νὰ
πάει στὴ μονὴ τῆς Πλατυτέρας Σαρόκου καὶ νὰ κείρει τὴ Διαμαντίνα, θυγατέρα
τοῦ Γεώργιου Καβάσιλα (ὅ.π., φ. 13v).
6. Καρύδη, Γεωγραφία, σ. 60 ἀρ. 81.
7. Βλ. G. Pojago, Le Leggi municipali delle Isole Jonie dall’anno 1386 fino alla caduta
della Repubblica Veneta, τ. 2, Corfù 1848, σ. 157-170.
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Ὁ κτήτορας καὶ πρῶτος ἡγούμενος Χρύσανθος κοιμήθηκε στὶς 2 Ἀπριλίου 1774. Τὸν διαδέχθηκε στὴν ἡγουμενία ὁ Κεφαλονίτης ἱερομόναχος
Νικόδημος Δελλαδέτσιμας, ὁ ὁποῖος, μαζὶ μὲ τὸν ἀδελφό του Ἀγάπιο, εἶχε
ἀκολουθήσει τὸν μοναχικὸ βίο ἀπὸ νεαρὴ ἡλικία, γνώρισε τὸν Χρύσανθο
στὴν Κεφαλονιὰ καὶ ἦλθε στὴν Κέρκυρα μετὰ τὴν ἵδρυση τῆς μονῆς τῆς
Πλατυτέρας8. Ἐργάστηκε γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου τοῦ προκατόχου
του, χάρη δὲ στὶς ἀρετὲς καὶ στὰ χαρίσματά του οἱ προσπάθειές του
ἔτυχαν τῆς συνδρομῆς καὶ τῆς ἐνίσχυσης πολλῶν πιστῶν Κερκυραίων.
Τὸ τέλος τοῦ 18ου αἰώνα βρῆκε τὴ μονὴ κατεστραμμένη ὁλοκληρωτικὰ
καὶ ἐρημωμένη. Ἡ ἄφιξη τῶν Γάλλων στὰ ἰόνια νησιά, μετὰ τὴν κατάλυση
τῆς βενετικῆς Δημοκρατίας τὸ 1797, χαιρετίστηκε ἀπὸ τὸν λαὸ μὲ πολλὲς
ἐκδηλώσεις, ἕναν χρόνο ὅμως μετά, τὰ πράγματα εἶχαν τελείως ἀλλάξει.
Ἡ ρωσοτουρκικὴ συμμαχία εἶχε καταστήσει τὴ θέση τῶν Γάλλων στὰ
νησιὰ ἐπισφαλή. Ἡ δυσαρέσκεια τοῦ λαοῦ καὶ ἡ διάθεση γιὰ ἀντίσταση
ἦταν γενικευμένη, ἐντεινόταν μάλιστα ἀπὸ τὴν προκήρυξη τοῦ πατριάρχη
Γρηγορίου Ε΄ καὶ τὴν προκήρυξη τοῦ Ρώσου ναύαρχου Θεόδωρου Οὐσακώφ, ὁ ὁποῖος διαβεβαίωνε ὅτι οἱ ἐπιχειρήσεις τοῦ ρωσοτουρκικοῦ στόλου εἶχαν ὡς μόνο στόχο τοὺς «ἄθεους» Γάλλους. Οἱ Γάλλοι τῆς Κέρκυρας βλέποντας τοὺς Ρωσότουρκους νὰ καταλαμβάνουν τὰ νησιὰ χωρὶς
σχεδὸν ἀντίσταση καὶ φοβούμενοι τὴν ἐναντίον τους στάση τῶν Κερκυραίων, ὅταν ὁ ρωσοτουρκικὸς στόλος θὰ προσέγγιζε τὴν Κέρκυρα, ἀποφάσισαν στὶς 22 Ὀκτωβρίου (2 Νοεμβρίου) τὸν ἀφοπλισμὸ τῶν κατοίκων. Οἱ
περισσότεροι κάτοικοι τῆς πόλης καὶ τῶν προαστίων ὑπάκουσαν στὴ διαταγή, μὲ ἐξαίρεση τοὺς κατοίκους τοῦ προαστίου Μαντούκι, οἱ ὁποῖοι
βρῆκαν ὡς συμπαραστάτες στὴ στάση τους τοὺς κατοίκους τοῦ χωριοῦ
Ποταμός. Οἱ Μαντουκιῶτες, ἀντὶ νὰ παραδώσουν τὰ ὅπλα τους, ὀχυρώθηκαν στὰ σπίτια τους, σὲ καίρια σημεῖα τοῦ προαστίου καὶ στὸν ἀπέναντι
λόφο τοῦ Ἀβράμη. Ὁ διοικητὴς τῆς φρουρᾶς στρατηγὸς Chabot, μόλις
ἔμαθε τὴ στάση τους, διέταξε τὴν ἀποστολὴ τάγματος γιὰ νὰ ἐπιβάλει τὴν
τάξη. Τὴν ἑπόμενη ἡμέρα ἄρχισε ἡ σύγκρουση, χωρὶς οἱ Γάλλοι νὰ κατορθώσουν νὰ ἐκδιώξουν τοὺς Μαντουκιῶτες ἀπὸ τὶς θέσεις τους. Τοῦτο ὁδήγησε τὸν Chabot στὴν ἀπόφαση νὰ κτυπήσει τὸ προάστιο μὲ τὰ κανόνια
τοῦ Νέου Φρουρίου καὶ ταυτόχρονα νὰ τὸ βομβαρδίσει ἀπὸ τὴ θάλασσα.
Οἱ Μαντουκιῶτες ἐγκατέλειψαν τότε τὶς θέσεις τους, ἐνῶ οἱ Γάλλοι στρατιῶτες λεηλάτησαν καὶ πυρπόλησαν τὰ σπίτια. Πολλοὶ ἀναζήτησαν κατα8. Γιὰ τὴν οἰκογένεια Δελλαδέτσιμα, βλ. Τσιτσέλη, Σύμμικτα Α΄, σ. 105. Γιὰ μέλη τῆς οἰκογένειας Δελλαδέτσιμα στὴν Κέρκυρα καὶ τὴ δραστηριότητά τους, βλ.
Τζιβάρα, Σχολεῖα, σ. 219-220.
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φύγιο στὴ μονὴ τῆς Πλατυτέρας, ἀπὸ ὅπου συνέχισαν νὰ μάχονται. Ὅμως
καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ἀναγκάστηκαν νὰ φύγουν. Οἱ Γάλλοι εἰσέβαλαν στὴ μονή,
συνέλαβαν τὸν ἡγούμενο μὲ δώδεκα ἱερομονάχους καὶ μοναχούς, καὶ ἀφοῦ
λεηλάτησαν τὸν ναό, ἔβαλαν φωτιὰ στὸ μοναστηριακὸ συγκρότημα.
Ὁ ἡγούμενος καὶ οἱ πατέρες φυλακίστηκαν γιὰ λίγες ἡμέρες. Στὴ
συνέχεια ἐλευθερώθηκαν καὶ καταπονημένοι κατέφυγαν στὸ μετόχι τους
τῆς Θεοτόκου Εὐαγγελίστριας στοὺς Εὐρωπούλους. Ὅσο γιὰ τὰ σκεύη καὶ
τὰ κειμήλια τῆς μονῆς, κάποια διασώθηκαν μὲ παρέμβαση τοῦ στρατηγοῦ
Chabot, ὁ ὁποῖος τὰ πῆρε ἀπὸ τοὺς στρατιῶτες καὶ τὰ παρέδωσε στὴν
ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος.
Ἡ ἀνεύρεση τῆς εἰκόνας τοῦ ναοῦ μετὰ τὴν καταστροφή, ἦταν ἡ ἀφορμὴ γιὰ νὰ ξεκινήσει ἡ ἀνασυγκρότηση τῆς μονῆς. Ὁ ἡγούμενος Νικόδημος Δελλαδέτσιμας μὲ ἐπιστολή του στὸν ναύαρχο Οὐσακώφ, ζήτησε τὴ
συνδρομή του στὸ ἔργο, καθὼς καὶ τὴν κινητοποίηση τῶν μελῶν τῆς ἑπτανησιακῆς Γερουσίας «νά κάμουνε τίποτε περισσότερον καλόν διά τήν φτιάσιν
τοῦ μοναστηρίου, διά νά λαμβάνουν τήν προθυμίαν καί ἄλλοι». Ὁ Οὐσακὼφ
μὲ τὴ σειρά του, ἀπευθυνόμενος στὴ Γερουσία ζήτησε νὰ δοθεῖ ἡ ἄδεια
γιὰ τὸ κτίσιμο τῆς μονῆς, ἡ δὲ Γερουσία τὴν 1η Ἰουλίου 1799 παρέσχε
στὸν ἱερομόναχο Νικόδημο τὴν ἄδεια νὰ ἀνακαινίσει τὴ μονή. Τὸ ἔργο
ὁλοκληρώθηκε ἀπὸ τὸν ἑπόμενο ἡγούμενο ἱερομόναχο Νεκτάριο Νάκο. Γιὰ
τὴν ἀνακαίνιση σημαντικὴ ἦταν ἡ προσωπικὴ ἐργασία τῶν μοναχῶν, ἡ ἐθελοντικὴ προσέλευση ἐργατῶν καὶ τεχνιτῶν, καθὼς καὶ οἱ εἰσφορὲς τῶν πιστῶν καὶ κυρίως τοῦ ἐμπόρου Ἀρσενίου Ζαγορίτη. Τὸ καλοκαίρι τοῦ 1801
εἶχαν ἀποκατασταθεῖ οἱ ζημιὲς στὸν ναὸ καὶ στὰ κτίρια, στὶς 2 Ἰουλίου
μεταφέρθηκε ἡ ἐφέστια εἰκόνα ξανὰ στὸν ναὸ καὶ στὶς 13 Ἰουλίου ἔγιναν
τὰ ἐγκαίνια ἀπὸ τὸν ἀρχιεπίσκοπο Ἱερόθεο Τζιγάλα. Ἀκολούθως οἱ πατέρες τῆς μονῆς ἀσχολήθηκαν μὲ τὸν ἐξωραϊσμὸ τοῦ ναοῦ. Γιὰ τὸν σκοπὸ
αὐτὸ διενήργησαν ἔρανο στὴν Κέρκυρα, στοὺς Παξούς, στὴν Ἤπειρο καὶ
ἀλλοῦ. Στὴν προσπάθειά τους στάθηκε ἀρωγὸς ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἱερόθεος,
ὁ ὁποῖος στὶς 14 Ἰανουαρίου 1804 ἐξέδωσε ἐγκύκλιο μὲ τὴν ὁποία προέτρεπε τοὺς πιστοὺς νὰ συνεισφέρουν ὅ,τι ὁ καθένας μποροῦσε.
Κατὰ τὴ δύσκολη αὐτὴ περίοδο τῆς ἱστορικῆς πορείας τῆς μονῆς, καθοριστικὴ ἦταν ἡ παρουσία τοῦ ἡγουμένου Νεκτάριου Νάκου, ὁ ὁποῖος διακρινόταν γιὰ τὴ σεμνότητα καὶ τὴν ἁγιότητα τοῦ βίου καὶ ἔχαιρε ἐκτίμησης καὶ σεβασμοῦ ἀπὸ τοὺς Κερκυραίους. Ἔκφραση μάλιστα τούτου ἦταν
ἡ προβολή του ὡς ὑποψηφίου γιὰ τὸν ἀρχιεπισκοπικὸ θρόνο τῆς Κέρκυρας
τὸ 1799 καὶ ἀπόδειξη τῶν αἰσθημάτων τῶν Κερκυραίων ὁ ἀριθμὸς τῶν
ψήφων ποὺ συγκέντρωσε, ἰσοψηφώντας μὲ τὸν ἐκλεγέντα μέγα πρωτοπαπὰ Γεώργιο Χαλικιόπουλο Μάντζαρο. Ὁ ἱερομόναχος Νεκτάριος κοιμή-
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θηκε στὶς 20 Σεπτεμβρίου 1814. Τὸν διαδέχθηκε ὁ ἱερομόναχος Συμεὼν
Μασσέλος, ὁ ὁποῖος κατεῖχε τὸ ἀξίωμα τοῦ οἰκονόμου τῆς μονῆς ἀπὸ τὸ
1807. Κερκυραῖος στὴν καταγωγή, προερχόμενος ἀπὸ τὸ χωριὸ Περίθεια,
ἐντάχθηκε στὴ μονὴ μαζὶ μὲ τὸν ἀδελφό του Χρύσανθο (τὸν μετέπειτα μητροπολίτη Κερκύρας) καὶ ἀγωνίστηκε γιὰ τὸ καλὸ τῆς μονῆς καὶ τὴν ἀνάπτυξή της. Ὁ ἀδελφός του Χρύσανθος, ἐπίσης ἀπὸ τὴ θέση του, στήριξε τὴ
μονή, συνέβαλε στὴν αὔξηση τῆς ἀκίνητης περιουσίας της μὲ ἀγορὲς καὶ
ἀφιερώσεις, τὴν ἐμπλούτισε μὲ ἱερὰ λείψανα καὶ σκεύη καὶ συνέβαλε στὴ
συγκρότηση τῆς ἀξιόλογης Βιβλιοθήκης της.
Ἡ μονὴ ἀνέπτυξε μιὰ ἰδιαίτερη σχέση μὲ τὴν οἰκογένεια Καποδίστρια.
Ἀφορμὴ γι’ αὐτὴν ἦταν ἡ ὕπαρξη τῆς ἀγροικίας τῶν Καποδίστρια στὴν
περιοχὴ «Κουκουρίτσα», δίπλα ἀπὸ τὸ μετόχι τῆς Εὐαγγελίστριας στοὺς
Εὐρωπούλους. Ἡ οἰκογένεια Καποδίστρια στήριξε τοὺς μοναχοὺς καὶ τὸ
μετόχι ἀπὸ τὰ πρῶτα χρόνια τῆς λειτουργίας του. Κυρίως ὅμως συνδέθηκαν μὲ τὴ μονὴ καὶ τὴ στήριξαν ὁ Ἀντώνιος Μαρία Καποδίστριας, πατέρας τοῦ Κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδας, ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας καὶ τὰ ἀδέλφια του Βιάρος καὶ Αὐγουστίνος. Τὸ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον τοῦ Ἰωάννη γιὰ
τὸ μοναστήρι συνδέεται ἐπίσης μὲ τὴ διάσωσή του, περὶ τὸ 1792, ὅταν τὸ
ἄλογό του ἀφήνιασε, τὸν ἔριξε κάτω καὶ τὸν παρέσυρε στὸν δρόμο ἔξω
ἀπὸ τὴ μονή. Ἡ διάσωσή του ἀποδόθηκε σὲ θαῦμα τῆς Πλατυτέρας καὶ
ἱστορήθηκε σὲ δύο εἰκόνες ποὺ σώζονται στὴ μονή. Φεύγοντας γιὰ τὴ Ρωσία, ὁ Ἰωάννης δὲν ξέχασε τὴ μονή, τὴν ὁποία μνημονεύει στὴν ἀλληλογραφία του ἀλλὰ καὶ ἐνισχύει μὲ χρηματικὲς χορηγίες καὶ μὲ ἀξιόλογες
δωρεές9.
Ἡ ἰδιαίτερη αὐτὴ σχέση τῶν Καποδίστρια ἐπισφραγίστηκε μὲ τὴν ταφὴ
τῶν ἀνωτέρω στὸ κοιμητήριο τῆς μονῆς. Ἀρχικὰ ἐτάφη, στὶς 5 Ἀπριλίου
1821, ὁ Ἀντώνιος Καποδίστριας, ἀκολούθησε ὁ Ἰωάννης, ἡ σορὸς τοῦ
ὁποίου μεταφέρθηκε στὴν Κέρκυρα στὶς 12 Ἀπριλίου 1832, ἕξι μῆνες μετὰ
τὴ δολοφονία του, καὶ τάφηκε πίσω ἀπὸ τὴν κόγχη τοῦ Ἱεροῦ10, καὶ τέλος
ὁ Αὐγουστίνος στὶς 19 Ἀπριλίου 1857.
Ὁ ἡγούμενος Συμεὼν ἀπεβίωσε στὶς 28 Ἀπριλίου 1837. Ὡς νέος ἡγούμενος ἐκλέχθηκε ὁ ἠπειρωτικῆς καταγωγῆς ἱερομόναχος Γρηγόριος Μπαλάσκας, ὁ ὁποῖος ποίμανε τὴ μονὴ ἕως τὸν θάνατό του, τὸ 1853. Τὸν διαδέχθηκε ὁ μοναχὸς Θεόκλητος Τριγώνης ἀπὸ τὴ Βόνιτσα, ἕως τὸ 1862.
9. Σημειώνουμε τὸ περίτεχνο περίβλημα τῆς ἐφέστιας εἰκόνας τῆς μονῆς, τὶς
δύο εἰκόνες τῶν ἀρχαγγέλων Μιχαὴλ καὶ Γαβριήλ, χρυσοΰφαντα ἄμφια, τὶς δεσποτικὲς εἰκόνες τῆς Εὐαγγελίστριας Εὐρωπούλων, τὸ ρολόι τοίχου τοῦ ναοῦ.
10. Βλ. καὶ τὴ σχετικὴ ἐνθύμηση παρακάτω, στὸ ἔντυπο ἀρ. 1783.2.
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Στὶς 2 Νοεμβρίου 1862 ἐκλέχθηκε ἡγούμενος ὁ ἱερομόναχος Σεραφεὶμ
Κοντογεώργης, ἀπὸ τὸ χωριὸ Βελονάδες τῆς Κέρκυρας, ὁ ὁποῖος εἶχε διατελέσει παλαιότερα οἰκονόμος τῆς μονῆς. Ὁ νέος ἡγούμενος ἐργάστηκε
γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν κτιριακῶν ἐγκαταστάσεων, αὔξησε τὰ κτίσματα
καὶ τὴν κτηματικὴ περιουσία τῆς μονῆς καθὼς καὶ τὰ ἔσοδά της, καὶ ἀγωνίστηκε γιὰ τὴν πνευματική της ἐξύψωση. Στὰ χρόνια του ὁ ἀριθμὸς τῶν
μοναχῶν ἔφτασε τοὺς 29. Πρῶτο σημαντικὸ ἔργο του, τὸ ὁποῖο εἶχε ξεκινήσει ὡς οἰκονόμος, ἦταν ἡ κατεδάφιση τοῦ παλαιοῦ ναοῦ τοῦ μετοχίου
τῶν Εὐρωπούλων τὸ 1857 καὶ ἡ ἀνοικοδόμηση νέου. Μετὰ τὴν ἐκλογή του
στὴν ἡγουμενία προχώρησε στὴν ἀνέγερση τοῦ πυργωτοῦ καμπαναριοῦ
τῆς μονῆς, ὕψους περίπου 28 μέτρων, κατὰ τὸ πρότυπο τοῦ καμπαναριοῦ
τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος καὶ τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Σπηλαιωτίσσης, τὸ ὁποῖο
ὁλοκληρώθηκε τὸ 1866. Πέθανε στὶς 11 Ὀκτωβρίου 1884.
Στὶς 12 Ἰανουαρίου 1886 πραγματοποιήθηκε ἡ ἐκλογὴ νέου ἡγουμένου. Ἐκλέχθηκε ὁ ἱερομόναχος Καλλίνικος Αὐλωνίτης, ὁ ὁποῖος διατήρησε
τὴν ἡγουμενία ἕως τὸν θάνατό του, στὶς 15 Μαΐου 1892. Ὡς διάδοχός του
ἐξελέγη ὁ ἱερομόναχος Ἀγαθάγγελος Μάμαλος, ἄνδρας ἐνάρετος, ὁ ὁποῖος
ποίμανε τὴ μονὴ ἕως τὸν θάνατό του, τὸ 1904. Κατὰ τὴν περίοδο αὐτὴ
κτίστηκε τὸ περιτείχισμα τῆς μονῆς. Τότε περιῆλθε στὴν κατοχὴ τῆς μονῆς
καὶ ὁ ναὸς τῆς Θεοτόκου Ὁδηγήτριας τοῦ Ραχαπίδη (Παναγιοπούλας),
ποὺ βρίσκεται στὴν πόλη τῆς Κέρκυρας, κοντὰ στὴν Ἰόνιο Βουλή, τὸν
ὁποῖο κατεῖχε ἕως τότε ὁ ἱερομόναχος Χαρίτων Γουναρόπουλος.
Ἀπὸ τὸ 1904 καὶ ἕως τὸ 1931 ἄσκησε τὴν ἡγουμενία ὁ ἱερομόναχος
Βενέδικτος Μακρῆς καὶ τὸν διαδέχθηκε, μετὰ τὸν θάνατό του, ὁ ἱερομόναχος Ἀνανίας Πηγῆς ἕως τὸ 1953. Ἡ μονὴ κατὰ τὴν περίοδο αὐτὴ γνώρισε
ἰδιαίτερη ἄνθηση, ἡ δὲ συνεισφορά της στὴ φιλανθρωπία καὶ στὴν ἀνακούφιση τῶν ἀναξιοπαθούντων ὑπῆρξε σημαντική. Ἡ περιουσιακή της κατάσταση ἦταν καλή, τὰ ἔσοδα ἀξιόλογα καὶ ἡ συνδρομή της πρὸς τὴν κερκυραϊκὴ κοινωνία ἀνάλογη. Μετὰ τὴ Μικρασιατικὴ Καταστροφὴ καὶ τὴν
ἐγκατάσταση στὴν Κέρκυρα χιλιάδων προσφύγων, ἡ μονή, ὅπως καὶ ὅλο
τὸ νησί, στήριξε τοὺς πρόσφυγες, πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἐγκαταστάθηκαν κοντὰ στὴ μονή, στὴν περιοχὴ ποὺ καὶ σήμερα ὀνομάζεται «Προσφυγικά». Τὸ 1923 ἡ Κέρκυρα βομβαρδίστηκε καὶ καταλήφθηκε, γιὰ σύντομο
χρονικὸ διάστημα, ἀπὸ τοὺς Ἰταλούς, μὲ ἀφορμὴ τὴ δολοφονία στὴν Κακαβιὰ στὶς 31 Αὐγούστου 1923 τοῦ Ἰταλοῦ στρατηγοῦ Tellini καὶ τεσσάρων συνοδῶν του, ποὺ ἀποτελοῦσαν τὴν ἐπιτροπὴ χάραξης τῶν ἑλληνοαλβανικῶν συνόρων. Στὴ μονὴ τῆς Πλατυτέρας ἐγκαταστάθηκε φρουρὰ 35
ἀνδρῶν, ἡ ὁποία στρατοπέδευσε στὸ προαύλιο τῆς μονῆς.
Στὰ ἑπόμενα χρόνια ἡ μονὴ ἀνέπτυξε δράση φιλεκπαιδευτική, προσφέ-
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ροντας στέγη καὶ τροφὴ σὲ μαθητὲς τῶν χωριῶν, ποὺ φοιτοῦσαν στὸ Γυμνάσιο τῆς πόλης. Ἡ δραστηριότητα αὐτὴ διακόπηκε μὲ τὸ ξέσπασμα τοῦ
Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ἡ μονὴ δὲν ἐπλήγη ἀπὸ τοὺς βομβαρδισμοὺς
τοῦ 1943, οἱ συνέπειες τῶν ὁποίων ἦταν τραγικὲς γιὰ τὴν πόλη τῆς Κέρκυρας, ὑπέστησαν ὅμως ἐκτεταμένες καταστροφὲς ἀπὸ τοὺς βομβαρδισμοὺς
τῶν Ἀγγλοαμερικανῶν τὸ φθινόπωρο τοῦ 1944 τόσο ὁ ναὸς ὅσο καὶ τὰ
γύρω κτίσματα. Ἡ κατάσταση ἐπιδεινώθηκε μὲ τὴ σεισμικὴ δόνηση τὸν
Σεπτέμβριο τοῦ 1945. Πρωτοβουλίες γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῶν ζημιῶν
καὶ τὴν ἀνοικοδόμηση τῶν τμημάτων τῆς μονῆς ποὺ εἶχαν καταρρεύσει
ἀνέλαβε ἄμεσα ὁ τότε οἰκονόμος τῆς μονῆς ἱερομόναχος Καλλίνικος
Μεταλλινός. Ὅσο γιὰ τοὺς τάφους τῆς οἰκογένειας Καποδίστρια, οἱ ὁποῖοι
εἶχαν ὑποστεῖ ζημιές, ἀποκαταστάθηκαν μὲ χορηγία τοῦ Ὑπουργείου
Πολιτισμοῦ.
Μετὰ τὸν Πόλεμο, ἀκολούθησαν οἱ ἡγουμενίες τῶν ἱερομονάχων Καλλίνικου Μεταλλινοῦ (1953-1961), Ἀνανία Σάκκα (1961-1966), Κύριλλου Παπουτσῆ (1966-1967) καὶ Μεθόδιου Μεταλληνοῦ (1967-2005). Τὰ τελευταῖα τριάντα χρόνια στὴ μονὴ ἔγιναν ἐκτεταμένα ἀνακαινιστικὰ ἔργα.
Ἀνακαινίστηκαν τὰ κελιά, ἐπισκευάστηκε ὁ ναός, ἔγιναν ἀναστηλωτικὲς
ἐργασίες στὸ καμπαναριὸ καὶ στὸ μετόχι στοὺς Εὐρωπούλους, συντηρήθηκαν τὰ ἀξιόλογα ἔργα τέχνης ποὺ φυλάσσονται ἐκεῖ, ὀργανώθηκε ἡ Βιβλιοθήκη της μὲ νέα βιβλιοστάσια. Ἐπίσης στὴ δεκαετία τοῦ ’70 κτίστηκε
ἡσυχαστήριο καὶ στὴ συνέχεια ναὸς ἀφιερωμένος στὸ Γενέθλιο τῆς Θεοτόκου, στὸ κτῆμα τῆς μονῆς στὴν περιοχὴ τῆς Περίθειας, πρόσφατα δὲ θεμελιώθηκε παρεκκλήσιο ἀφιερωμένο στὸν ἅγιο Νεκτάριο δυτικὰ τοῦ καθολικοῦ τῆς μονῆς. Σήμερα τὴ μονὴ ποιμαίνει ὁ ἀρχιμανδρίτης π. Τιμόθεος Γεωργίου.

2. Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
2.1. Ἡ συγκρότηση
Κάνοντας λόγο γιὰ Βιβλιοθήκη στὴ μονὴ τῆς Πλατυτέρας κυριολεκτοῦμε,
ἀφοῦ πρόκειται γιὰ ἕναν σαφῶς διαμορφωμένο χῶρο μέσα στὸ μοναστηριακὸ συγκρότημα. Ὁ χῶρος μάλιστα αὐτός, ἴσως ὁ ἴδιος ἢ κάποιος ἄλλος,
ἀναφέρεται ἤδη στὰ ἔγγραφα τοῦ 19ου αἰώνα, στὰ ὁποῖα γίνεται σαφὴς
λόγος γιὰ τὴ «Βιβλιοθήκη» τῆς μονῆς, καὶ στὶς καταστάσεις τῶν ὑπαρχόντων τῆς μονῆς ἀπογράφεται ξεχωριστὰ μὲ τὰ βιβλία ποὺ περιέχει.
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Ἡ Βιβλιοθήκη ἔχει παρουσιαστεῖ μὲ ἰδιαίτερη συντομία στὴ βιβλιογραφία ποὺ ἀφορᾶ τὴ μονή. Ὁ ἡγούμενος Καλλίνικος Μεταλλινός, στὸ πόνημά
του γιὰ τὴν ἱστορία τῆς μονῆς, σημειώνει μὲ συντομία τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ
ἱερομονάχου Χρύσανθου Μασσέλου γιὰ τὴν ἵδρυση βιβλιοθήκης καθὼς καὶ
ὅτι αὐτὴ περιλάμβανε περίπου 250 τόμους Πατρολογίας «καὶ ἄλλα τινὰ
πονήματα ἐπιστημονικὰ καὶ φιλολογικά». Ἐξίσου συνοπτικὴ εἶναι ἡ παρουσίαση καὶ τοῦ Κ. Θύμη στὴν πρόσφατη μελέτη του γιὰ τὸ μοναστήρι
τῆς Πλατυτέρας11.
Δὲν εἶναι βέβαιο ἂν μὲ τὴν ἵδρυση τῆς μονῆς συγκροτήθηκε καὶ ἡ βιβλιοθήκη της, εἶναι ὅμως πιθανὸν ὅτι ἡ προσωπικὴ βιβλιοθήκη τοῦ ἱδρυτῆ
καὶ πρώτου ἡγουμένου της, μαζὶ μὲ τὰ ἀναγκαῖα γιὰ τὴ λειτουργία της
βιβλία, ἀποτέλεσαν τὸν πρῶτο πυρήνα τῆς βιβλιοθήκης. Ὁ ἱδρυτής, ὁ ἱερομόναχος Χρύσανθος Συρόπουλος, μπορεῖ νὰ μὴν εἶχε ἰδιαίτερη μόρφωση,
ὅπως ὁ ἴδιος ὁμολογεῖ στὶς ἐπιστολές του, εἶχε ὅμως ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον
γιὰ τὴν προμήθεια βιβλίων καὶ χειρόγραφων ἀντιγράφων ἀκολουθιῶν, τὸ
ὁποῖο βεβαιώνεται μέσα ἀπὸ τὴ σωζόμενη ἀλληλογραφία του μὲ μέλη τῆς
οἰκογένειας Δελλαδέτσιμα στὴν Κεφαλονιά. Ἀπὸ ἐκεῖ γνωρίζουμε τὸ αἴτημά του γιὰ τὴν ἀντιγραφὴ ἀκολουθίας τοῦ ἁγίου Δονάτου, γιὰ τὴν παραλαβὴ τῆς χειρόγραφης ἀκολουθίας τοῦ ἁγίου Γοβδελαᾶ, καθὼς καὶ γιὰ τὶς
προσπάθειές του νὰ ἀποκτήσει τὸ Θεοτοκάριο καὶ νὰ προμηθευτεῖ τὸ
Λεξικὸ τοῦ Βαρίνου γιὰ λογαριασμὸ τρίτου12. Τὸ ἐνδιαφέρον αὐτὸ πιστοποιεῖται ἀπὸ τὰ σωζόμενα σημειώματα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα μάλιστα διαπιστώνεται καὶ τὸ προσωπικὸ ἐνδιαφέρον τοῦ μοναχοῦ Ἀγάπιου Δελλαδέτσιμα13. Ἡ πρώτη ἐκείνη συλλογὴ βιβλίων καταστράφηκε πιθανὸν μαζὶ μὲ τὴ
μονὴ τὸ 1798. Στὴν ὑπάρχουσα σήμερα Βιβλιοθήκη δὲν ὑπάρχει καμιὰ
ἔνδειξη σὲ ἔντυπο ποὺ νὰ βεβαιώνει τὴν προέλευσή του ἀπὸ τὴν πρώτη
αὐτὴ βιβλιοθήκη, ἐνῶ ὡς πρὸς τὰ χειρόγραφα μποροῦμε νὰ εἴμαστε μὲ
ἀπόλυτη βεβαιότητα σίγουροι, μόνο γιὰ τὰ δύο χειρόγραφα ποὺ ἀναφέραμε προηγουμένως.
Ἡ ὕπαρξη βιβλίων, κατὰ τὸν 18ο αἰώνα, βεβαιώνεται ἐπίσης γιὰ τὸ με-

11. Μεταλλινοῦ, Πλατυτέρα, σ. 57. Θύμη, Πλατυτέρα, σ. 75-76.
12. Ἀρχεῖο μονῆς, φάκελος 9.1. Σὲ ἐπιστολή του μὲ ἡμερομηνία 17 Ὀκτωβρίου
1767 εὐχαριστεῖ τὸν κόντε Γιαννάκη Δελλαδέτσιμα γιὰ τὴ φυλλάδα τοῦ ἁγίου
Γοβδελαᾶ ποὺ ὁ τελευταῖος τοῦ ἑτοίμασε (ἐπιστολὴ ἀρ. 37). Σὲ ἐπιστολὴ τῆς 18ης
Φεβρουαρίου 1766 γράφει: «σε περικαλο πολι στιλε μου το θεοτοκαριον αν εβρισκετε
αυτου και γραψε μου ποσο εδοσες» (ἐπιστολὴ ἀρ. 39). Γιὰ τὸ βιβλίο τοῦ Βαρίνου βλ.
ἐπιστολὲς ἀρ. 50 (16 Ἀπριλίου 1736) καὶ ἀρ. 52 (15 Μαΐου 1770).
13. Βλ. σημείωμα χειρογράφου ἀρ. 37.
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τόχι της, τὴ μονὴ τῆς Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστριας καὶ τῶν ἁγίων Χρυσάνθου καὶ
Δαρείας στὸ χωριὸ Εὐρωποῦλοι. Ὅπως προκύπτει μάλιστα ἀπὸ τὴ νοταρικὴ πράξη τῆς 12ης Φεβρουαρίου 1748, μὲ τὴν ὁποία ὁ κτήτορας ἱερομόναχος Χρύσανθος Συρόπουλος παρέδωσε τὴ μονὴ στὸν ἱερομόναχο Φιλάρετο
Καγγελάρη μὲ σκοπὸ νὰ τὴν καταστήσει κοινόβιο, σὲ αὐτὴν ὑπῆρχαν ὅλα
τὰ ἀναγκαῖα γιὰ τὴ λατρεία βιβλία, ἀφοῦ ἀνάμεσα στὰ κινητὰ περιουσιακά της στοιχεῖα συγκαταλέγονται «ἕνα Ἐβαγγέλιο, μία Λιτουργήα κέ δόδεκα
Μηνέα, Τριόδι, Πεντικοστάρι, καί Παρακλιτική, Εφκολόγιον κέ Ἁπόστολον»14.
Στὴν ὑπάρχουσα βιβλιογραφία, ἡ ἵδρυση τῆς σημερινῆς Βιβλιοθήκης
συνδέεται μὲ τὸν ἀδελφὸ τῆς μονῆς ἱερομόναχο καὶ μετέπειτα μητροπολίτη Κερκύρας Χρύσανθο Μασσέλο, ἀδελφὸ τοῦ κατὰ τὸ ἴδιο χρονικὸ διάστημα ἡγουμένου τῆς μονῆς Συμεών. Σύμφωνα μὲ τὸν ἡγούμενο Καλλίνικο Μεταλλινό, ὁ ἱερομόναχος Χρύσανθος Μασσέλος, ὁ ὁποῖος διετέλεσε
ἐπὶ πολλὰ ἔτη ἐφημέριος τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Φανερωμένης τῶν Ξένων
στὴν πόλη τῆς Κέρκυρας, διέθετε ὅλες τὶς ἀπολαβές του στὴ μονὴ τῆς
μετανοίας του, γιὰ τὴν ἀγορὰ ἀκινήτων, τὴν ἀπόκτηση ἱερῶν λειψάνων,
καθὼς καὶ γιὰ τὴν ἵδρυση βιβλιοθήκης15. Ἡ θέση αὐτὴ υἱοθετήθηκε στὴ
συνέχεια ἀπὸ νεότερους μελετητὲς καὶ διαμορφώθηκε ἀνάλογα, ἀποδίδοντας στὸν Χρύσανθο ὄχι μόνον τὴν ἵδρυση, ἀλλὰ ἐπίσης τὴν ὀργάνωση
καὶ τὸν ἐμπλουτισμό της16.
Δυστυχῶς ἡ σημαντικότατη πληροφορία τοῦ ἡγουμένου Καλλινίκου δὲν
ἔχει τὴν ἀπαιτούμενη τεκμηρίωση, ἡ δὲ σχετικὴ ἔρευνα στὸ ἀρχεῖο τῆς μονῆς δὲν ἀπέδωσε τοὺς ἀναμενόμενους καρπούς. Ἡ παραπάνω θέση ἴσως
ἀποτελεῖ προφορικὴ παράδοση τῆς μονῆς ἢ διαμορφώθηκε ἔπειτα ἀπὸ τὴ
διαπίστωση ὅτι ὁρισμένα ἀπὸ τὰ βιβλία τῆς Βιβλιοθήκης φέρουν τὴ σφραγίδα τοῦ μητροπολίτη Κερκύρας Χρύσανθου Μασσέλου.
Ὁ Χρύσανθος Μασσέλος, ὅπως ἔχουμε ἀναφέρει, καταγόταν ἀπὸ τὸ
χωριὸ Περίθεια καὶ ἐντάχθηκε στὴν ἀδελφότητα τῆς μονῆς Πλατυτέρας
μαζὶ μὲ τὸν ἀδελφό του Συμεὼν στὰ χρόνια τῆς ἡγουμενίας τοῦ ἱερομονάχου Νεκταρίου Νάκου. Στὴ συνέχεια, πιθανὸν πρὶν ἀπὸ τὸ 1812, χειροτονήθηκε ἱερέας καὶ ἀνέλαβε τὴν ἐφημερία τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Φανερωμένης
τῶν Ξένων στὴν πόλη. Ἐκλέχθηκε μητροπολίτης Κερκύρας τὸ 1833 καὶ
ποίμανε τὴν Ἐκκλησία τῆς Κέρκυρας ἕως τὸ 1848. Γιὰ τὶς σπουδές του
εἶναι γνωστὸ μόνο ὅτι φοίτησε στὸ Σεμινάριο, τὸ ὁποῖο ἱδρύθηκε τὸ 1827

14. Α.Ν.Κ., Συμβολαιογραφικά, φάκελος Μ.399, βιβλίο 11, φ. 42r-45r.
15. Μεταλλινοῦ, Πλατυτέρα, σ. 43.
16. Τσίτσα, Μητροπολίτες, σ. 41. Θύμη, Πλατυτέρα, σ. 75.
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γιὰ τοὺς ἰόνιους ὑποψήφιους κληρικοὺς καὶ στὸ ὁποῖο μποροῦσαν νὰ
φοιτήσουν καὶ οἱ ἤδη χειροτονημένοι17.
Ἡ συμβολὴ τοῦ Χρυσάνθου στὴ συγκρότηση τῆς Βιβλιοθήκης, ἂν λάβουμε ὑπόψη τὰ βιβλία ποὺ βεβαιωμένα τοῦ ἀνῆκαν, εἶναι ἐξαιρετικὰ περιορισμένη, ἀφοῦ ὁ ἀριθμὸς τῶν βιβλίων αὐτῶν δὲν ξεπερνᾶ, ὅπως θὰ
δοῦμε ἀναλυτικότερα σὲ ἑπόμενη ἑνότητα, τοὺς ἕντεκα τόμους. Ἀπὸ τὰ
βιβλία μάλιστα αὐτὰ τουλάχιστον δύο δὲν δόθηκαν στὴ Βιβλιοθήκη ἀπὸ
τὸν ἴδιο, ἀλλὰ ἀκολούθησαν διαφορετικοὺς ὄχι ἀπόλυτα σαφεῖς δρόμους.
Σημειώνουμε τὸ ἔντυπο 1805.7, τὸ ὁποῖο φέρει τὴ σφραγίδα του καὶ τὸ ὁποῖο πέρασε, προφανῶς μετὰ τὸν θάνατό του, στὰ χέρια τοῦ ἱερομονάχου
Γενναδίου Πολυλᾶ καὶ ἀπὸ αὐτὸν ὡς δῶρο στὸν μαθητὴ τῆς Ἱερατικῆς
Σχολῆς Κωνσταντῖνο Πρίφτη τὸ 1876, ὁ ὁποῖος μαζὶ μὲ ἄλλα δικά του βιβλία τὸ δώρισε στὴ μονή. Ἀνάλογη τύχη θὰ πρέπει νὰ εἶχε καὶ τὸ ἔντυπο
1532.1, στὸ ὁποῖο ὑπάρχει τὸ κτητορικὸ σημείωμα καὶ ἡ σφραγίδα τοῦ
Χρυσάνθου, τὸ ὁποῖο ἀγοράστηκε ἀπὸ τὴ μονὴ στὰ χρόνια τοῦ ἡγουμένου
Ἀγαθαγγέλου Μαμάλου (1892-1902). Τὰ παραπάνω δὲν ἀναιροῦν βέβαια
τὴ θέση γιὰ τὴ συμβολὴ τοῦ Χρυσάνθου στὴν ἵδρυση τῆς Βιβλιοθήκης,
ἀφοῦ αὐτὴ θὰ μποροῦσε νὰ ἀφορᾶ στὸ ἐνδιαφέρον του γιὰ τὴν ἀγορὰ βιβλίων, θέτουν ὅμως τὸ ἀκανθῶδες ἐρώτημα τῆς τύχης τῆς προσωπικῆς του
βιβλιοθήκης, ἡ ὁποία, μὲ δεδομένη τὴν τάση του νὰ σφραγίζει τὰ βιβλία μὲ
τὴ σφραγίδα του ὡς μητροπολίτης Κερκύρας, προφανῶς δὲν κατέληξε στὴ
μονή. Σήμερα γνωρίζουμε ὅτι μεταξὺ τῶν κατόχων ἐντύπων τῆς βιβλιοθήκης του συγκαταλέγεται καὶ ἡ γυναικεία μονὴ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Στρατιᾶς, στὴ βιβλιοθήκη τῆς ὁποίας ἐντοπίστηκαν ἕξι τόμοι, ὅπως βεβαιώνεται
ἀπὸ τὴ σφραγίδα του στὴ σελίδα τίτλου τῶν βιβλίων18.
Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴ Βιβλιοθήκη ἐπέδειξε ὁ ἡγούμενος Καλλίνικος Μεταλλινός, ὁ ὁποῖος προφανῶς τὴ χρησιμοποίησε ἐκτεταμένα γιὰ
τὸν σχεδιασμό, τὸν ἐμπλουτισμὸ καὶ τὴν τεκμηρίωση τῶν κηρυγμάτων του,
σχέδια τῶν ὁποίων φυλάσσονται στὸ ἀρχεῖο τῆς μονῆς. Ἀνάλογο ἐνδιαφέρον ἐπέδειξε καὶ ὁ πρόσφατα ἐκλιπὼν ἡγούμενος Μεθόδιος Μεταλληνός,
χάρη στὸν ὁποῖο ὁ χῶρος ἀπόκτησε τὴ σημερινὴ μορφή του, μὲ τὴν κατασκευὴ τῶν βιβλιοστασίων, καὶ χάρη στὴν φροντίδα του οἱ ἀνεκτίμητοι θησαυροὶ τῆς Βιβλιοθήκης ἔφθασαν ἕως τὶς μέρες μας.

17. Μεταλλινοῦ, Πλατυτέρα, σ. 37. Τσίτσα, Μητροπολίτες, σ. 27.
18. Καρύδη-Τζιβάρα, Ἅγιοι Θεόδωροι, σ. 152. Πρόκειται γιὰ τὰ ἔντυπα: 1770.1α,
1801.1, 1819.1-3, 1836.2.
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2.2. Ταξινομήσεις - Κατάλογοι
Ἡ Βιβλιοθήκη δέχθηκε κατὰ καιροὺς ταξινομήσεις, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὶς
διάφορες ἐτικέτες ποὺ βρέθηκαν ἐπικολλημένες στὶς ράχες τῶν βιβλίων. Οἱ
μεγάλοι ταξινομικοὶ ἀριθμοὶ στὰ χειρόγραφα (βλ. γιὰ παράδειγμα τὸ χειρόγραφο ἀρ. 25 μὲ παλαιὸ ταξινομικὸ ἀριθμὸ 403) ὑποδεικνύουν ὅτι τὰ
χειρόγραφα δὲν ἀποτέλεσαν ποτὲ ξεχωριστὴ συλλογή, ἀλλὰ ὅτι βρίσκονταν τοποθετημένα ἀνάμεσα στὰ ἔντυπα, ταξινομημένα ἴσως μὲ βάση τὸ
περιεχόμενό τους.
Δὲν γνωρίζουμε τὴν παλαιότερη μορφὴ τῆς Βιβλιοθήκης, οὔτε μποροῦμε μὲ βεβαιότητα νὰ ἀποφανθοῦμε σὲ τὶ συνίσταντο οἱ «θῆκες» ποὺ ἀναφέρονται στοὺς παλαιοὺς καταλόγους, ἀλλὰ σὲ κάποιες περιπτώσεις καὶ
στὰ ἴδια τὰ ἔντυπα. Στὴ σημερινή της μορφή, ἡ Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει
ξύλινα βιβλιοστάσια τὰ ὁποῖα καλύπτουν περιμετρικὰ ὅλους τοὺς τοίχους
τοῦ δωματίου, κατασκευασμένα, ὅπως ἤδη σημειώσαμε, στὰ χρόνια τῆς
ἡγουμενίας τοῦ μακαριστοῦ Μεθόδιου Μεταλληνοῦ.
Ἐξαιρετικὰ σημαντικοὶ γιὰ τὴν ἱστορία τῆς Βιβλιοθήκης εἶναι τρεῖς
κατάλογοι ποὺ ἐντοπίστηκαν στὸ ἀρχεῖο τῆς μονῆς.
Ὁ πρῶτος περιλαμβάνεται στὸ κατάστιχο ποὺ φέρει τὸν τίτλο «Μοναστηριακὸς Κώδηξ». Τὸ κατάστιχο καταρτίστηκε τὸ 1872 καὶ περιέλαβε τὴ
συνοπτικὴ ἀναγραφὴ τῶν περιουσιακῶν στοιχείων τῆς μονῆς καὶ τῶν βιβλίων της. Ὁ κατάλογος εἶναι πεντάστηλος. Στὴν πρώτη στήλη σημειώνεται ὁ αὔξων ἀριθμός, στὴ δεύτερη ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου, τὸ ὄνομα τοῦ
συγγραφέα ἢ τοῦ ἐκδότη καθὼς καὶ ὁ τόπος καὶ ὁ χρόνος τῆς ἐκδόσεως.
Στὴν τρίτη καὶ τὴν τέταρτη ἀναγράφεται ἀντίστοιχα ὁ ἀριθμὸς τῶν τόμων
(γιὰ τὰ πολύτομα ἔργα) καὶ τὰ ὑπάρχοντα σώματα. Στὴν πέμπτη τέλος
στήλη σημειώνονται οἱ παρατηρήσεις τοῦ συντάκτη. Στὸν κατάλογο καταγράφτηκαν 40 τίτλοι μεταξὺ τῶν ὁποίων περιλαμβάνονται μερικὲς ἀπὸ τὶς
σημαντικότερες ἐκδόσεις πατερικῶν κειμένων ποὺ κοσμοῦν τὴ Βιβλιοθήκη.
Ἡ ἀναλυτικὴ μάλιστα καταγραφὴ τῶν βιβλιογραφικῶν στοιχείων τῶν
ἐντύπων βοηθᾶ πολὺ στὴν ταύτισή τους μὲ ἐκεῖνα ποὺ σώζονται σήμερα
στὴ Βιβλιοθήκη. Ἰδιαίτερα σημαντικὴ εἶναι ἡ ἐπισήμανση στὴ στήλη τῶν
παρατηρήσεων 22 τίτλων οἱ ὁποῖοι «ηγοράσθησαν ἐν ἀγνώστῳ χρόνῳ ὑπό
τῆς μονῆς», στοιχεῖο ποὺ προσδιορίζει τὸν terminus ante quem τῆς ἔνταξής
τους στὴ Βιβλιοθήκη.
Ὁ δεύτερος κατάλογος συντάχθηκε στὶς 12-13 Ἰουλίου 1898 ἀπὸ τὸν
Σ. Κ. Μορφόπουλο, ὁ ὁποῖος ὑπογράφει στὸ τέλος τοῦ καταλόγου καὶ
ζητᾶ συγγνώμη γιὰ τυχὸν παραλείψεις του. Ὁ κατάλογος φέρει τὸν τίτλο:
Κατάλογος τῆς ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ὑ. Θ. Πλατυτέρας ὑπαρχούσης Βιβλιοθήκης
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μετά τῶν ἐν αὐτῇ ὑπαρχόντων Ἱερῶν Πονημάτων. Ἐν Κερκύρᾳ τῇ 12η Ιουλίου
1898. Ὁ κατάλογος, ἄγνωστο γιατί, ξεκινᾶ ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ 15 τῆς Α΄ θυρίδας. Ὁ συντάκτης ἀκολουθεῖ τὴ διάρθρωση τῆς Βιβλιοθήκης σὲ «θυρίδες»
καὶ καταγράφει τὸ περιεχόμενο κάθε θυρίδας σημειώνοντας τὸν αὔξοντα
ἀριθμὸ τοῦ ἐντύπου κατὰ θυρίδα, περίληψη τοῦ τίτλου καὶ τὸν ἀριθμὸ
τῶν τόμων τοῦ κάθε τίτλου. Ὁ συντάκτης καταγράφει τὰ θεολογικοῦ ἢ ἐκκλησιαστικοῦ περιεχομένου ἔργα. Μὲ ἐξαίρεση τὴ θυρίδα Α΄ στὴν ὁποία
καταγράφει στὸ τέλος τρία «πονήματα ... περί ἐπιστημῶν» (Ἐγκυκλοπαιδεία Φιλολογική, Γεωμετρία καὶ Μεταφυσική), στὶς ὑπόλοιπες θυρίδες δὲν
καταγράφει τὰ ἀνάλογου περιεχομένου ἔργα ἀλλὰ δίνει μόνον τὸν ἀριθμό
τους. Ἔτσι στὴ θυρίδα Β΄ πέραν τῶν 52 τίτλων ὑπάρχουν «καί ἕτερα 8-10
πραγματευόμενα περί Μαθηματ. Γεωγραφ. Ναυτ. Ἐπιστήμης καί κλπ.». Ἐπίσης στὴ θυρίδα Γ΄, ἐκτὸς τῶν 43 τίτλων, ὑπάρχουν «καί ἕτερα φιλολογικά
φυσικομαθηματικά ποιητικά βιογραφικά καί τά τῆς ἑλληνικῆς καί Γαλλικῆς
Ἐπαναστάσεως Ἱστορικά μετά πολλῶν ἄλλων μικρῶν βιβλιαρίων». Ἐπίσης
ἀπὸ τὴν καταγραφὴ ἀπουσιάζουν τὰ περισσότερα λειτουργικὰ βιβλία τῆς
μονῆς. Ὁ κατάλογος περιλαμβάνει τρία Τριώδια, μία Παρακλητική, τρία
Εὐαγγέλια, ἕνα Εὐχολόγιο καὶ μία φυλλάδα μὲ τὶς θεῖες λειτουργίες.
Τοῦτο σημαίνει ὅτι τὰ λειτουργικὰ βιβλία φυλάσσονταν σὲ ἄλλο χῶρο,
πιθανὸν στὸν ναό, τὰ δὲ ὑπάρχοντα στὴ Βιβλιοθήκη ἴσως ἦταν παλαιὰ
ἀντίτυπα, τὰ ὁποῖα δὲν ἦταν σὲ χρήση.
Κατὰ τὸν συντάκτη, τὰ «διαλαμβανόμενα ἐν τῇ Ιερᾷ ταύτῃ Μονῇ Ιερά πονήματα ἀνέρχονται εἰς 256 ἐκτός ἄλλων τινῶν περί τῶν ὁποίων ἐν τέλει ἑκάστης θυρίδος ὑπομιμνήσκω. Ὅθεν ὡς ἔγγιστα ἐν συνόλῳ ἀνέρχονται εἰς 300».
Ὁ κατάλογος στὴν πραγματικότητα παρέχει διαφορετικὰ στοιχεῖα, ἀφοῦ
στὴ θυρίδα Α΄ περιλαμβάνονται 42 πονήματα, στὴ θυρίδα Β΄ 52 καὶ στὴ
θυρίδα Γ΄ 43, σύνολο 137 τίτλοι ἢ τουλάχιστον 187 τόμοι, ἐφόσον βέβαια οἱ
πρῶτοι δεκαπέντε τίτλοι τῆς θυρίδας Α΄ ποὺ δὲν ὑπάρχουν στὸν κατάλογο
δὲν ἀφοροῦν πολύτομα ἔργα. Εἶναι προφανὲς ὅτι ὁ συντάκτης ἔχει ὑπόψη
του περισσότερα βιβλία, πιθανὸν τὰ λειτουργικὰ βιβλία, τὰ ὁποῖα προσθέτει χωρὶς νὰ τὰ καταγράφει. Εἶναι πιθανὸν στὴν ἀρχὴ τῆς θυρίδας Α΄ νὰ
ὑπῆρχε ἡ δεκατετράτομη Bibliotheca Veterum Patrum, ἡ ὁποία γιὰ ἄγνωστο λόγο δὲν καταγράφτηκε. Ὁ συντάκτης σημειώνει βέβαια στὴ θυρίδα Γ΄
τὴ «Βιβλιοθήκη Π. Ἐκκλησιαστ. Συγγραφῶν» μὲ 13 τόμους, πιθανότατα
ὅμως ἀναφέρεται στὰ Ἅπαντα τοῦ Χρυσοστόμου, τὰ ὁποῖα ἐκδόθηκαν σὲ
13 τόμους, καὶ τὰ ὁποῖα δὲν καταγράφονται ἀλλοῦ στὸν κατάλογο.
Ὁ τρίτος κατάλογος συντάχθηκε ἀπὸ τὸν ἱερομόναχο Καλλίνικο Μεταλλινὸ τὸ 1932 καὶ περιλαμβάνει μέρος τῶν βιβλίων τῆς Βιβλιοθήκης. Ὁ
κατάλογος εἶναι τρίστηλος· στὴν πρώτη στήλη τίθεται ὁ αὔξων ἀριθμός,
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στὴ δεύτερη ἡ περίληψη τοῦ τίτλου καὶ στὴν τρίτη οἱ τόμοι. Ἀριθμοῦνται
114 (=115) τίτλοι βιβλίων, οἱ ὁποῖοι ἀντιστοιχοῦν σὲ 219 τόμους.
Ἡ τελευταία καταγραφὴ τῶν βιβλίων ἔγινε στὰ χρόνια τοῦ ἡγουμένου
Μεθοδίου Μεταλληνοῦ ἀπὸ τὸν φιλόλογο Ἀλέξιο Σπίγγο καὶ συνοδεύτηκε
ἀπὸ τὴν ἀναταξινόμηση τῆς Βιβλιοθήκης. Τὰ παλαιὰ βιβλία καὶ τὰ μεγαλύτερα σὲ ἀριθμὸ φύλλων χειρόγραφα ταξινομήθηκαν θεματολογικὰ καὶ
καταγράφηκαν μὲ βάση τὴ θέση τους στὰ ράφια τῆς Βιβλιοθήκης, οἱ
στῆλες τῆς ὁποίας ἔλαβαν ἐνδείξεις μὲ βάση τὰ γράμματα τῆς ἑλληνικῆς
ἀλφαβήτου. Ἀπὸ τὴν εὐρεία αὐτὴ καταγραφὴ ἀποκλείστηκαν τὰ μὴ θεολογικὰ βιβλία, τὰ ὁποῖα, ὅπως φάνηκε καὶ ἀπὸ τοὺς παλαιότερους καταλόγους, δὲν καταλογογραφήθηκαν ποτέ, ἀφοῦ προφανῶς δὲν ἀποτελοῦσαν
τίτλους τοῦ ἄμεσου ἐνδιαφέροντος τῶν μοναχῶν.
Στὴ δική μας καταγραφή, διαχωρίσαμε τὰ χειρόγραφα ἀπὸ τὰ ἔντυπα
καὶ τὰ ἀριθμήσαμε ξεχωριστά, προσθέτοντας καὶ ὅλα ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα
βρέθηκαν στὰ ντουλάπια τοῦ ἀρχείου τῆς μονῆς. Στὰ ἔντυπα διατηρήσαμε
τὴν ὑπάρχουσα θεματικὴ ταξινόμηση τῆς Βιβλιοθήκης, δώσαμε, ὅμως σ’
αὐτὰ ἑνιαία αὔξουσα ἀρίθμηση. Τὰ ἔντυπα τὰ ὁποῖα ἐντοπίστηκαν ἐκ τῶν
ὑστέρων στὰ κελιὰ τῆς μονῆς καθὼς καὶ ἐκεῖνα τοῦ μετοχίου της, ἐφόσον
δὲν συμπλήρωναν ἐλλειπὴ σειρά, προστέθηκαν στὸ τέλος.
Στὸν παρόντα κατάλογο τὰ χειρόγραφα περιγράφονται σύμφωνα μὲ τὴ
μέθοδο ποὺ τηρήθηκε στοὺς καταλόγους τῶν ἄλλων κερκυραϊκῶν βιβλιοθηκῶν ποὺ ἔχουν προηγηθεῖ. Διαφοροποιήσεις ὑπῆρξαν ὅπου κρίθηκε σκόπιμο νὰ δοθεῖ μὲ λεπτομέρειες τὸ περιεχόμενο κάποιων χειρογράφων προκειμένου νὰ διευκολυνθοῦν οἱ εἰδικοὶ μελετητές, ὅπως, γιὰ παράδειγμα,
στὸ νομοκανονικὸ χειρόγραφο ἀρ. 6, τοῦ 16ου αἰώνα, καὶ στὰ χειρόγραφα
ἀρ. 62 καὶ 63 ποὺ περιέχουν ρωσοελληνικοὺς διαλόγους. Στὸν κατάλογο
τῶν ἐντύπων τηρήθηκε ἡ χρονολογική τους κατάταξη. Οἱ ἐκδόσεις κάθε
ἔτους ταξινομοῦνται ἀλφαβητικὰ καὶ παρουσιάζονται πρῶτα οἱ ἑλληνόγλωσσες καὶ μετὰ οἱ ξενόγλωσσες. Οἱ τίτλοι δίνονται συντομευμένοι, μὲ
τὰ ἀπολύτως ἀναγκαῖα στοιχεῖα, μὲ ἐξαίρεση ἐκείνους ποὺ παρουσιάζουν
διαφορὲς συγκρινόμενοι μὲ τὶς ἤδη γνωστὲς βιβλιογραφήσεις τους, καθὼς
καὶ ἐκείνους ποὺ προστίθενται στὴν ἑλληνικὴ καὶ στὴν ἰονικὴ βιβλιογραφία. Ἡ φυσικὴ περιγραφὴ τῶν ἐντύπων παραλείπεται, ἐφόσον εἶναι ἤδη
γνωστή, μὲ ἐξαίρεση τὶς περιπτώσεις στὶς ὁποῖες διαπιστώθηκαν διαφορές. Στὶς πολύτομες ἐκδόσεις ἡ περιγραφὴ γίνεται κατὰ τόμο καὶ κατὰ
σειρά, ἐφόσον βέβαια ὑπάρχουν περισσότερες τῆς μίας σειρὲς στὴ Βιβλιοθήκη. Στὶς πολύτομες ἐκδόσεις μὲ διαφορετικοὺς χρόνους ἔκδοσης τοῦ
κάθε τόμου ἐπιλέχθηκε ἡ περιγραφὴ ὁλόκληρου τοῦ ἔργου στὴ χρονολογία
ἔκδοσης τοῦ πρώτου τόμου. Γιὰ τὴν πληρότητα ὅμως τῆς χρονολογικῆς
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κατάταξης τοῦ ὑλικοῦ προστέθηκε ἡ περιληπτικὴ δήλωση τῆς ἔκδοσης τῶν
τόμων στὸ ἔτος τῆς ἔκδοσής τους, μὲ παραπομπὴ στὴν ἀναλυτικὴ περιγραφή τους.

3. Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ
Στὸ μοναστήρι τῆς Πλατυτέρας συγκεντρώθηκαν καὶ περιγράφτηκαν 91
συνολικὰ χειρόγραφα. Πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ ἀνασυγκροτήθηκαν μὲ τὴ συγκέντρωση καὶ τακτοποίηση σκόρπιων φύλλων καὶ τευχῶν ποὺ βρίσκονταν
ἀνάμεσα στὰ ἔγγραφα καὶ τὰ κατάστιχα τοῦ ἀρχείου τῆς μονῆς.
Τὰ χειρόγραφα εἶναι ὅλα μεταβυζαντινά. Παρὰ τὸ γεγονὸς αὐτό, πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ παρουσιάζουν ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον καὶ γιὰ τὸ περιεχόμενο
ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς δρόμους ποὺ ἀκολούθησαν ἕως ὅτου καταλήξουν στὸ
μοναστήρι. Τὰ χειρόγραφα εἶναι ὅλα χάρτινα. Στὸ ἀρχεῖο τοῦ μοναστηριοῦ βρέθηκε καὶ ἕνα περγαμηνὸ φύλλο μὲ χρυσοστομικὸ κείμενο τοῦ 11ου
αἰώνα (βλ. ἀρ. 92), τὸ ὁποῖο χρησιμοποιήθηκε ὡς κάλυμμα δικαιοπρακτικῶν ἐγγράφων τὰ ὁποῖα ἀφοροῦσαν τὸν ναὸ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
Ὁδηγήτριας τοῦ Ραχαπίδη. Εἶναι τὸ μοναδικὸ περγαμηνὸ φύλλο ποὺ βρέθηκε στὸ μοναστήρι καὶ κρίναμε χρήσιμη τὴν περιγραφή του καθὼς μπορεῖ νὰ ἐνδιαφέρει τοὺς μελετητὲς ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὴν καταλογογράφηση τῶν χειρογράφων μὲ ἔργα τοῦ Χρυσοστόμου19.
Πολλὰ χειρόγραφα ἀντιγράφουν ἔντυπες ἐκδόσεις. Ἡ διαπιστούμενη
ἀντιγραφικὴ δραστηριότητα, ἂν δὲν συσχετίζεται μὲ λόγους πνευματικῆς
ἄσκησης τῶν μοναχῶν, μαρτυρεῖ ἴσως τὴν οἰκονομικὴ ἀδυναμία προμήθειας βιβλίων ἢ ἴσως τὴν ἔλλειψή τους, δὲν μπορεῖ ὅμως στὸ σύνολό της
νὰ ἀποδοθεῖ στὴ μοναστικὴ ἀδελφότητα τῆς Πλατυτέρας ἀφοῦ, ὅπως ἤδη
σημειώσαμε, ἡ συγκρότηση τῆς Βιβλιοθήκης της συντελέστηκε μὲ τὴν προσθήκη ποικίλης προέλευσης βιβλίων καὶ συλλογῶν.

3.1. Τὸ περιεχόμενο τῶν χειρογράφων
Μὲ βάση τὸ περιεχόμενό τους τὰ χειρόγραφα ἐντάχθηκαν σὲ ἐπιμέρους
συμβατικὲς κατηγορίες γιὰ μεθοδολογικοὺς λόγους παρουσίασης. Τὰ χειρόγραφα ἐντάχθηκαν στὴν κατηγορία ἐκείνη ποὺ ἀνήκουν ἢ πλησιάζουν
19. Γιὰ τὴ χρησιμότητα τῆς ταύτισης τῶν χρυσοστομικῶν σπαραγμάτων, βλ. καὶ
Π. Σωτηρούδη, «Σπαράγματα περγαμηνῶν κωδίκων ΙΙ», Ἑλληνικὰ 40 (1989), 91
σημ. 33.
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περισσότερο θεματολογικά, ἂν καὶ ὁρισμένα, λόγῳ τοῦ σύμμικτου χαρακτήρα τους θὰ μποροῦσαν νὰ ἐνταχθοῦν σὲ περισσότερες ἀπὸ μία θεματολογικὲς κατηγορίες. Τὸ περιεχόμενο τῶν χειρογράφων ἀνὰ κατηγορία ἔχει
ὡς ἑξῆς:
Ἐκκλησιαστικὴ γραμματεία - ἀντιρρητικὰ κείμενα
Ἀκολουθίες ἁγίων, ὑμνογραφικὰ - ἁγιολογικὰ - λειτουργικὰ
κείμενα
Μουσικὰ χειρόγραφα
Νομοκανονικὰ χειρόγραφα
Μαθηματάρια - Ἐγχειρίδια - Γραμματικὲς
Διάφορα (κατάστιχο ζητείας, χρησμολόγια, ποιητικὴ συλλογὴ)

13
33
13
6
23
4

α. Ἐκκλησιαστικὴ γραμματεία-ἀντιρρητικὰ κείμενα
Σημαντικὸς εἶναι ὁ ἀριθμὸς χειρογράφων μὲ κείμενα τῆς πατερικῆς ἀλλὰ
καὶ τῆς νεότερης ἐκκλησιαστικῆς γραμματείας ποὺ φυλάσσονται σήμερα
στὴ μονὴ Πλατυτέρας. Πρόκειται γιὰ μιὰ ἀξιόλογη συλλογὴ (χειρόγραφα
ἀρ. 2, 3, 5, 8, 14, 15, 29, 32, 40, 54, 66, 91, 92) μὲ ἔργα ποὺ ἐκτείνονται
χρονικὰ ἀπὸ τὸν 4ο ἕως καὶ τὸν 19ο αἰώνα.
Στὸ χειρόγραφο ἀρ. 2 παραδίδονται πολλὰ ἔργα τοῦ Μάρκου Ἐφέσου,
τοῦ Γρηγορίου Παλαμᾶ, τοῦ Βαρλαὰμ Καλαβροῦ, τοῦ πατριάρχη Φωτίου
καὶ τοῦ μεγάλου ρήτορος Μανουὴλ Κορίνθιου, ὅλα μὲ θεματολογία τὶς
διαφορὲς τῶν ὀρθοδόξων μὲ τοὺς λατίνους. Στὸ χειρόγραφο περιέχονται
ἐπίσης γνωστὰ ἀνέκδοτα κείμενα καὶ ποιητικὲς συνθέσεις τοῦ Ἀνδρόνικου
Δούκα Σγούρου, ἀντιρρητικοῦ συγγραφέα τοῦ 15ου αἰώνα20, καθὼς καὶ
νέα ἄγνωστα ἔργα τοῦ ἴδιου συγγραφέα. Στὸ ἴδιο χειρόγραφο περιέχονται
καὶ ὑμνογραφικὰ κείμενα ὅπως ὁ κανόνας στὸν Χρυσόστομο τοῦ Ἰωάννη
Μαυρόποδα καθὼς καὶ ἕνα ἐνδιαφέρον χρονικὸ ποὺ καλύπτει τὸ διάστημα 1303-1516 καὶ ἀφορᾶ τὴν ἐπέκταση τῶν Ὀθωμανῶν στὴ Δύση.
Τὸ χειρόγραφο ἀρ. 3 περιέχει ἔργα τοῦ Κωνσταντίνου Ρεσινοῦ τοῦ
Κορινθίου, γνωστοῦ θεολόγου τοῦ 16ου αἰώνα, κωδικογράφου καὶ μεταφραστῆ. Τὸ χειρόγραφο προστίθεται στὴ σειρὰ τῶν γνωστῶν χειρογράφων
μὲ ἔργα τοῦ Ρεσινοῦ, ποὺ παρουσίασε ὁ Paul Canart καὶ συμπλήρωσε ὁ
20. D. Polemis, The Doukai. A Contribution to Byzantine Prosopography, London
1968, σ. 176-177 ὅπου ἡ βιβλιογραφία καὶ ἡ καταγραφὴ τῆς γνωστῆς ἕως τότε
ἐργογραφίας τοῦ Δούκα. E. Trapp-H.-V. Beyer-S. Kaplaneres-I. Leontiadis, Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit, τ. 10, Wien 1990, ἀρ. 25048.
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δάσκαλός μας παλαιογράφος Ἀγαμέμνων Τσελίκας. Τὸ χειρόγραφο τῆς
Πλατυτέρας συμπληρώνει τὴν εἰκόνα γιὰ τὴ διάδοση τοῦ ἔργου τοῦ μεταβυζαντινοῦ αὐτοῦ λογίου21.
Τὸ χειρόγραφο ἀρ. 5, ὀγκῶδες ἀλλὰ ἡμιτελές, περιέχει τὶς «Πνευματικὲς Ὁμιλίες» τοῦ Μακαρίου Αἰγύπτου, ἀπαραίτητο καὶ τερπνὸ ἀνάγνωσμα γιὰ τοὺς μοναχούς.
Τὸ χειρόγραφο ἀρ. 8 περιέχει τὸ ἔργο τοῦ Ἀθανάσιου Πάριου, «Ἀντίπαπας», τὸ ὁποῖο τυπώθηκε τὸ ἔτος 1785 καὶ ὁ ἀνώνυμος γραφέας τοῦ
χειρογράφου τὸ ἀντέγραψε τὸ ἔτος 1793. Οἱ λόγοι τῆς ἀντιγραφῆς τοῦ
συγκεκριμένου ἐντύπου ἐνδεχομένως σχετίζονται μὲ τὴν ἀδυναμία προμήθειάς του καὶ μὲ τὴν ἐντύπωση ποὺ προκάλεσε ἡ συγκεκριμένη ἔκδοση22.
Στὸ χειρόγραφο περιέχονται ἐπίσης κείμενα τοῦ Χιώτη λογίου Γεωργίου
Κορεσίου23 καθὼς καὶ ἀκολουθία πρὸς τιμὴ τοῦ ἁγίου Μάρκου Ἐφέσου
τοῦ Εὐγενικοῦ, ἡ ὁποία δὲν ταυτίζεται μὲ καμία ἀπὸ τὶς ἕως σήμερα
γνωστές24.
Τὸ χειρόγραφο ἀρ. 29 περιέχει τὸ ἔργο «Ἑρμηνεία εἰς τὸν Δεκάλογον», τὸ ὁποῖο δὲν κατέστη δυνατὸν νὰ ταυτιστεῖ. Τὸ ἔργο φαίνεται νὰ
εἶναι γραμμένο ἀπὸ ἱκανὸ θεολόγο, ὁ ὁποῖος χρησιμοποιεῖ παραθέματα
ἀπὸ τὴ Γραφὴ καὶ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ καὶ χριστιανικὴ γραμματεία.
Τὸ χειρόγραφο ἀρ. 32 περιέχει τὴν ἐπιστολὴ τοῦ Ἀριστέα, συγγραφέα
τοῦ 2ου π.Χ. αἰώνα, στὸν ἀδελφό του Φιλοκράτη σχετικὰ μὲ τὴ μετάφραση τῶν Ο΄, τὴ μετάφραση δηλαδὴ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης στὴν ἑλληνικὴ
γλώσσα.
Ἰδιαίτερης σπουδαιότητας θεωροῦμε ὅτι εἶναι τὸ χειρόγραφο ἀρ. 15,
τὸ ὁποῖο διασώζει ἄγνωστη ἕως σήμερα μετάφραση στὴν ἁπλοελληνικὴ
τοῦ τρίτου βιβλίου τοῦ ἔργου τοῦ Antonino Valsecchi, «Dei fondamenti
della religione e dei fonti dell’empietà», ἀπὸ τὸν Μακάριο Ρωγῶν. Ὁ Μα21. Γιὰ τὸν Ρεσινὸ καὶ τὰ χειρόγραφα ποὺ παραδίδουν τὸ ἔργο του, βλ. P.
Canart, «Constantin Rhésinos, théologien populaire et copiste de manuscrits», στὸ P.
Canart, Études de paléographie et de codicologie, Reproduites avec la collaboration de
Maria Luisa Agati et M. D’Agostino, τ. I, Città del Vaticano 2008, σ. 167-203. Τσελίκα, «Ρεσινός», σ. 273-288.
22. Σύμφωνα μὲ τὸν Ἀθ. Παπαδόπουλο-Κεραμέα ἡ ἔκδοση ἦταν ἐξαιρετικὰ
σπάνια λόγῳ τῆς παρέμβασης τῆς καθολικῆς προπαγάνδας (Παπαδόπουλου-Κεραμέως, «Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός», σ. 67).
23. Γιὰ τὸν γιατρό, φιλόσοφο, θεολόγο καὶ διδάσκαλο Γεώργιο Κορέσιο, βλ.
Στουπάκη, Κορέσσιος.
24. Γιὰ τὶς ἀκολουθίες πρὸς τιμὴ τοῦ Μάρκου Ἐφέσου, βλ. Παπαδόπουλου-Κεραμέως, «Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός», σ. 50-69.
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κάριος ἦταν τιτουλάριος ἐπίσκοπος Ρωγῶν καὶ ὑπηρέτησε τὴν Ἐκκλησία
τῆς Κέρκυρας γιὰ μία περίπου δεκαετία (1818-1827), ἀρχικὰ ὡς τοποτηρητὴς καὶ ἀργότερα ὡς μητροπολίτης. Τὸ περιεχόμενο τοῦ χειρογράφου
τῆς Πλατυτέρας ἀποκαλύπτει τὴ μεταφραστικὴ δραστηριότητα τοῦ Μακαρίου, ἄγνωστη ἕως σήμερα25. Τὸ χειρόγραφο, χρονολογημένο τὸ ἔτος 1815,
δὲν φέρει τὸν τίτλο τοῦ ἔργου παρὰ μόνο τὸ ὄνομα τοῦ συγγραφέα
(«Βαλσὲκ» σὲ ἑλληνικὴ μετάφραση) καὶ εὐκρινῶς ἐκεῖνο τοῦ μεταφραστῆ
(«θεοφιλεστάτου Ῥωγῶν Μακαρίου»). Ὁ Antonino Valsecchi (1708-1791),
καθηγητὴς τῆς Θεολογίας στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Πάδοβας, θερμὸς κατήγορος τῆς ἀθεΐας καὶ τοῦ θεϊσμοῦ, συνέγραψε τὸ ἀνωτέρω ἔργο ὡς ἀπάντηση στὰ ἔργα τῶν συγχρόνων του καὶ παλαιότερων διανοητῶν, ποὺ ἔρχονταν σὲ ρήξη μὲ τὸν χριστιανισμό26. Τὸ ἔργο του γνώρισε πολλὲς ἐκδόσεις27. Ὁ Μακάριος μετέφρασε μὲ σαφήνεια καὶ μὲ συνέπεια στὴν ἀπόδοση τοῦ πρωτοτύπου, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὴν ἀντιβολὴ ποὺ κάναμε τῆς
μετάφρασης μὲ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ πρωτότυπο κείμενο28. Προφανῶς ὁ
ἴδιος μεταφραστὴς θὰ εἶχε μεταφράσει καὶ τὰ δύο πρῶτα βιβλία τὰ ὁποῖα
σήμερα λανθάνουν, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὴ χρήση τῆς ἀντωνυμίας «αὐ-

25. Γιὰ τὸν Μακάριο, βλ. Παπαγεωργίου, Ἱστορία, σ. 131-137. Τσίτσα, Μητροπολίτες, σ. 7-33. Gazzetta degli Stati Uniti delle Isole Jonie, ἀρ. 507, Corfù, Sabato 3/15
Settembre 1827, σ. 1, ὅπου ἡ νεκρολογία γιὰ τὸν Μακάριο, ὁ ὁποῖος πέθανε στὶς 14
Σεπτεμβρίου σὲ ἡλικία 57 ἐτῶν, καὶ ἡ εἴδηση ὅτι ὁ ἱερομόναχος Κωνσταντῖνος
Τυπάλδος, καθηγητὴς τῆς Θεολογίας, ἀνέγνωσε τὸν ἐπικήδειο λόγο στὴν ἐκκλησία
τοῦ Ταξιάρχη, ὅπου ἐτάφη ὁ Μακάριος. Βλ. καὶ Καρύδη, Γεωγραφία, σ. 17.
26. M. Cesarotti, Relazioni Accademiche, τ. 1, Pisa 1803, σ. 112-114. Dizionario Biografico Universale, τ. 5, Firenze 1849, σ. 496. A. Prandi, Religiosità e cultura nel ’700
italiano, Bologna 1966, σ. 256-378.
27. Στὸν ἠλεκτρονικὸ κατάλογο τῶν ἰταλικῶν βιβλιοθηκῶν (ICCU) ἀναφέρονται
ἐκδόσεις ἀπὸ τὸ ἔτος 1765 ἕως τὸ ἔτος 1805.
28. Ὁ τίτλος καὶ ἡ ἀρχὴ τοῦ πρώτου κεφαλαίου τοῦ γ΄ βιβλίου: Libro III. Dei
fonti dell’empietà. Parte I. Del primo fonte dell’empietà. Capo I. Corruzione del cuore. I.
Il primo fonte dell’empietà non istà nell’intelletto, ma nel cuore. Conciossiacosachè gli argomenti, onde provansi le verità fondamentali della religion naturale, sieno d’una evidenza sì
chiara... ἀποδόθηκε ὡς ἑξῆς: Περί τῆς αης πηγῆς τῆς ἀσεβείας, ἥτις ἐστίν ἡ διαφθορά τῆς
καρδίας. α΄. Περί τοῦ ὅτι ἡ πρώτη ἡ πηγή τῆς ἀσεβείας οὐκ ἐν τῇ διανοίᾳ, ἀλλ’ ἐν τῇ καρδίᾳ ἵσταται. Μόλον ὁποῦ τά ἐπιχειρήματα ἐκ τῶν ὁποίων ἀποδεικνύονται αἱ βάσιμαι
ἀλήθειαι τῆς φυσικῆς θρησκείας εἶναι ἀπό μίαν τόσον καθαράν σαφήνειαν... (A. Valsecchi, Dei fondamenti della religione e dei fonti dell’empietà, libri tre, τ. 3, In Padova
1767, σ. 2. Χειρόγραφο Πλατυτέρας ἀρ. 15, φ. 1r).
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τοῦ» στὸν τίτλο (Τοῦ αὐτοῦ κ[υ]ρί Βαλσέκ. Βιβλίον Γ΄ μεταφρασθέν παρά τοῦ
αὐτοῦ θεοφιλεστάτου Ῥωγῶν Μακαρίου).
Γιὰ τὸν προσδιορισμὸ τοῦ χρόνου τῆς μετάφρασης τὸ βιβλιογραφικὸ
σημείωμα στὸ τέλος τοῦ κειμένου (τέλος 1815 μαΐου 13 ἐν Κερκύρᾳ) ἀποτελεῖ τὸν terminus ante quem. Στὴν περίπτωση βέβαια ποὺ ὁ γραφέας
ταυτίζεται μὲ τὸν μεταφραστή, τότε τὸ ἔτος 1815 ταυτίζεται μὲ τὸ ἔτος
τῆς μετάφρασης. Ὁ Μακάριος βρισκόταν ἤδη στὴν Κέρκυρα ἀπὸ τὸ ἔτος
1805/180629.

β. Ἀκολουθίες ἁγίων, ὑμνογραφικὰ-ἁγιολογικὰ-λειτουργικὰ κείμενα
Στὴν ὁμάδα τῶν χειρογράφων ποὺ περιέχουν ἀκολουθίες ἀνήκουν τὰ χειρόγραφα μὲ ἀρ. 36-39, 42, 44-51, 53, 55-59, 67, 75, 80, 82, 84. Τὰ κείμενα
καλύπτουν τὶς λατρευτικὲς ἀνάγκες τῶν μοναχῶν γιὰ τὶς γιορτὲς τῶν ἁγίων Δονάτου, Γοβδελαᾶ, Ἰάσονος καὶ Σωσιπάτρου, Στυλιανοῦ, Γερασίμου, Ἐλευθερίου, Πελαγίας, Χρυσάνθου καὶ Δαρείας. Πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ
χειρόγραφα, φυλλάδες μὲ τὶς ἀκολουθίες τῶν ἁγίων, εἶναι ἀξιόλογα γιατὶ
ἀντιγράφουν πιστὰ τὸ κείμενο καὶ τὴ διακόσμηση τῶν ἔντυπων ἀκολουθιῶν, ὅπως ἐκείνη τοῦ ἁγίου Δονάτου, καὶ μαρτυροῦν γιὰ τὴν καλαισθησία
καὶ τὸ ἐνδιαφέρον τῶν μοναχῶν γιὰ τὴν ἀπόκτησή τους, ὅπως στὴν περίπτωση τῆς φυλλάδας τοῦ ἁγίου Γοβδελαᾶ (χειρόγραφο ἀρ. 37), γιὰ τὴν
ἀντιγραφὴ τῆς ὁποίας φρόντισε καὶ ξόδεψε ἕνας ἀπὸ τοὺς πρώτους μοναχοὺς τῆς μονῆς ὁ Ἀγάπιος Δελλαδέτσιμας. Στὴν ἀνωτέρω ὁμάδα θὰ
πρέπει νὰ προστεθοῦν καὶ τὰ χειρόγραφα μὲ ἀρ. 41, 52 καὶ 77 ποὺ περιέχουν τὸν Ἐπιτάφιο Θρῆνο στὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου, ὁ ὁποῖος ψάλλεται στὴ μονὴ τὴν παραμονὴ τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως. Ξεχωριστὸ
ἐνδιαφέρον μάλιστα παρουσιάζει τὸ χειρόγραφο ἀρ. 52, στὸ ὁποῖο ἔχει
καταγραφεῖ τὸ τυπικὸ τοῦ ἐπιταφίου τοῦ ἔτους 1832, παράδοση ποὺ διατηρεῖ μὲ κατανυκτικὸ τρόπο ζωντανὴ ἕως σήμερα ἡ μοναστικὴ ἀδελφότητα τῆς Πλατυτέρας.
Πολλὲς ἀπὸ τὶς ἀκολουθίες ποὺ περιέχονται στὶς φυλλάδες δὲν συμπεριλαμβάνονται μὲ τὴν ἴδια μορφὴ στὶς γνωστὲς ἔντυπες ἐκδόσεις. Ἄλλες
παραδίδουν τὸ κείμενο μὲ ἐλλείψεις ἢ προσθῆκες καὶ ἄλλες μὲ διαφορετικὴ σειρά. Εἶναι προφανὲς ὅτι οἱ γραφεῖς τῶν φυλλάδων αὐτῶν, ποὺ
γράφτηκαν γιὰ νὰ καλύψουν συγκεκριμένες λειτουργικὲς ἀνάγκες, ἀντέγραφαν ἀπὸ ἔντυπες ἐκδόσεις ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἄλλα χειρόγραφα, στοιχεῖο
ποὺ δικαιολογεῖ τὶς διαπιστούμενες διαφορὲς καὶ τὶς παραλλαγές.
Στὸ μοναστήρι τῆς Πλατυτέρας καὶ στὸ μετόχι της στοὺς Εὐρωπούλους
29. Καρύδη, Γεωγραφία, σ. 17.
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τιμᾶται ἰδιαίτερα ἡ μνήμη τῶν ἁγίων Χρυσάνθου καὶ Δαρείας. Στὴ Βιβλιοθήκη ἐντοπίστηκαν δύο φυλλάδες (χειρόγραφα ἀρ. 49 καὶ 82) μὲ τὴν ἀκολουθία τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τῶν ἁγίων, ἡ ὁποία τιμᾶται στὶς 17
Ὀκτωβρίου. Τὸ κείμενο τῆς ἀκολουθίας, τὸ ὁποῖο καλύπτει τὴν ἔλλειψη
τοῦ Μηναίου, στηρίζεται στὴν ἀκολουθία τῆς ἑορτῆς τῶν ἁγίων στὶς 19
Μαρτίου, ὅπως αὐτὴ ὑπάρχει στὸ ἀντίστοιχο Μηναῖο, μὲ τὴν προσθήκη καὶ
ἄλλων τροπαρίων.
Τὸ χειρόγραφο ἀρ. 49 περιέχει τὴν ἀκολουθία τοῦ Βίκτωρα Κλαπατζαρᾶ, ποὺ γράφτηκε σὲ ἀνάμνηση τῆς παρόδου τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ
ἁγίου Νικολάου ἀπὸ τὴν Κέρκυρα. Ἡ ἀκολουθία ὑμνεῖ ἐπίσης τὴν ἑκούσια
παράδοση τοῦ νησιοῦ στοὺς Βενετούς, ποὺ συνέβη τὴν ἴδια ἡμερομηνία,
δηλαδὴ στὶς 20 Μαΐου, ἀλλὰ τρεῖς αἰῶνες μετὰ τὴ μετακομιδὴ τοῦ λειψάνου. Τὸ χειρόγραφο τῆς Πλατυτέρας, γραμμένο γιὰ τὴν κάλυψη τῶν λατρευτικῶν ἀναγκῶν, ἀποδεικνύει ὅτι ἡ ἀκολουθία, ποὺ συνδυάζει τὴ μνήμη ἑνὸς θρησκευτικοῦ γεγονότος μὲ τὶς συνέπειες ἑνὸς πολιτικοῦ, συνέχιζε
νὰ ψάλλεται καὶ νὰ ἀντιγράφεται καὶ μετὰ τὸ τέλος τῆς βενετικῆς κυριαρχίας στὸ νησί30.
Τὸ χειρόγραφο ἀρ. 53 περιέχει τὴν ἀκολουθία τοῦ νεοφανοῦς ὁσίου
Χρυσάνθου. Οἱ βιογραφικὲς εἰδήσεις ποὺ ἀρύονται ἀπὸ τοὺς ὕμνους εἶναι
ὅτι ὁ Χρύσανθος ἐγκατέλειψε τὰ τερπνὰ τοῦ κόσμου καὶ τὴ μνηστή του
γιὰ νὰ γίνει μοναχὸς καὶ νὰ ἀκολουθήσει τὴ μοναστικὴ πολιτεία (φ. 4r,
5v). Ἀποδείχτηκε τῶν μοναζόντων τύπος καὶ ἀκρότης (φ. 2v, 3r, 5v), ὁ
βίος του ἦταν πολυώδυνος (φ. 6r), ὑπῆρξε ἱεράρχης (φ. 2v, 3v, 5r) καὶ
ἀρχιερέων καλλονή (φ. 5v). Ὀνομάζεται νεοφανὴς φωστήρας (φ. 3r, 3v, 5r,
9r), οἱ πιστοὶ τιμοῦν τὸ σεβάσμιο καὶ θαυματόβρυτο σκῆνος του (φ. 1r, 3v,
4v, 6v) καὶ μαζὶ μὲ τὸν ἅγιο Σπυρίδωνα ἀποτελεῖ τὸ ζευγάρι ποὺ κοσμεῖ
τὴ λαμπρὴ πόλη τῶν Κερκυραίων (φ. 14r). Ἡ ταυτότητα τοῦ ἐγκωμιαζομένου ἁγίου εἶναι ἄγνωστη καὶ ἡ ταύτισή του δύσκολη. Οἱ ἀνωτέρω εἰδήσεις μᾶς ὁδηγοῦν στὴν ὑπόθεση ὅτι ἐνδεχομένως πρόκειται γιὰ τὸν μοναχὸ
Χρύσανθο Μασσέλο, ὁ ὁποῖος ἔγινε καὶ μητροπολίτης (ἱεράρχης), καὶ ὅτι
στὴ μνήμη τοῦ θανάτου του ἕνας συμμοναστής του, ὁ ὁποῖος τὸν τιμοῦσε
ἰδιαίτερα, συνέθεσε τὴν ἐλλιπὴ αὐτὴ ἀκολουθία. Ἀπομένει βέβαια ἡ ἐπιβεβαίωση τῶν βιογραφικῶν πληροφοριῶν, οἱ ὁποῖες ἀρύονται ἀπὸ τὸ κείμενο καὶ οἱ ὁποῖες δὲν τεκμηριώνονται ἀπὸ τὴ γνωστὴ βιογραφία του.
Τὸ κομψὸ κείμενο τοῦ χειρογράφου ἀρ. 59, τὸ ὁποῖο περιέχει τοὺς ΚΔ΄
Οἴκους εἰς τὸν Ἰησοῦ Χριστό, συμπληρώνει τὴν εἰκόνα τῆς διάδοσης τῶν
30. Γιὰ τὴν ἐκμετάλλευση τοῦ θρησκευτικοῦ γεγονότος προκειμένου νὰ ὑμνηθεῖ
καὶ ἡ δύναμη τῶν Βενετῶν κυριάρχων, βλ. Τζιβάρα, «Ἀκολουθία», σ. 205-217.
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ἔργων τοῦ Σαμίου ἱερομονάχου Ἰσίδωρου Κυριακόπουλου. Σύμφωνα μὲ
πρόσφατες μελέτες, ὁ Ἰσίδωρος εἶχε σχέσεις μὲ τὴν ἁγιορείτικη μοναστικὴ
παράδοση καὶ κολλυβάδικες μοναστικὲς καταβολές31. Τὰ ἔργα του φυλάσσονται στὴ σκήτη τῶν Καυσοκαλυβίων32, ἡ ὁποία ὑπάγεται στὴ μονὴ τῆς
Μεγίστης Λαύρας, καὶ τὸ γεγονὸς αὐτὸ μᾶς ὁδηγεῖ στὴν ἀναζήτηση τοῦ
προσώπου, μοναχοῦ προφανῶς τῆς Πλατυτέρας, τὸ ὁποῖο συνδεόταν ὄχι
γενικὰ μὲ τὸ Ἅγιον Ὄρος ἀλλὰ εἰδικὰ μὲ τὴ μονὴ τῆς Λαύρας (πρβλ. καὶ
χειρόγραφο Πλατυτέρας ἀρ. 1) καὶ ἐνδεχομένως καὶ μὲ τοὺς ἐκφραστὲς
τοῦ κινήματος τῶν Κολλυβάδων. Συγκριτικὴ ἐξέταση τῆς γραφῆς τοῦ κερκυραϊκοῦ χειρογράφου τῆς Πλατυτέρας μὲ τὰ καυσοκαλυβίτικα χειρόγραφα ἀρ. 246 καὶ 250, ποὺ παραδίδουν ἔργα τοῦ Ἰσίδωρου, πονήματα τοῦ
καλλιγράφου γέροντα Χαρίτωνος τοῦ πνευματικοῦ33, ἐνδεχομένως νὰ ἀποκαλύψει τὸν γραφέα τοῦ χειρογράφου μας.
Τὸ χειρόγραφο ἀρ. 67 περιέχει τοὺς ΚΔ΄ Οἴκους στὸν ἅγιο Σπυρίδωνα
οἱ ὁποῖοι, σύμφωνα μὲ τὸν πρῶτο ἐκδότη ἱερέα Ἀρσένιο Πανδῆ, εἶναι ποίημα τοῦ ἀρχιμανδρίτη Νικόδημου Κάππου. Ὁ Κάππος, μοναχὸς τῆς μονῆς
τοῦ Εὐαγγελιστῆ Ἰωάννη στὴν Πάτμο34, ἦλθε τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1870 στὴν
Κέρκυρα ἐπικαλούμενος τὴ μεσιτεία τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος γιὰ τὴ θεραπεία τῶν πασχόντων ὀφθαλμῶν του. Κατέλυσε δὲ στὸ μοναστήρι τῆς Πλατυτέρας ὅπου συνέθεσε τοὺς Οἴκους στὸν ἅγιο Σπυρίδωνα, εὐγνωμοσύνης
χάριν ἀφοῦ ἔλαβε ἀπὸ ἐκεῖνον τὴν ἴαση35.
Ἰδιαίτερη ἀξία γιὰ τοὺς μελετητὲς τῆς μεταβυζαντινῆς ὑμνογραφίας
ἔχει τὸ χειρόγραφο ἀρ. 80 μὲ τὸν κανόνα τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος. Ὁ κανόνας εἶναι ποίημα κάποιου Ἀθανασίου, ὅπως προκύπτει ἀπὸ ἀναφορὲς στὸ
Θεοτοκίο (τῷ σῷ Ἀθανασίῳ καὶ διορθώσεως ἀξίωσον) ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴ σημείωση τοῦ γραφέα στὸ τέλος (φ. 7r): Ἀθανάσιος ἱερομόναχος, ὁ τοῦ γέροντος Λήμνου ἀνεψιός, συντάξας τὸν κανόνα, προσεφώνησέ μοι, τὴν Ἀθωνιάδα
τότε διέποντι ἀκαδημίαν καὶ τὴν ἐνιαύσιον μνήμην τοῦ θαυματοβλύτου ἁγίου
Σπυρίδωνος πανηγυρίζοντι. Ὁ ὑμνογράφος Ἀθανάσιος ταυτίζεται προφανῶς
μὲ τὸν ὁμώνυμο Λίνδιο (Ρόδιο) δάσκαλο, ποὺ δίδαξε στὶς σχολὲς Τυρνάβου, Ζαγορᾶς καὶ Σκοπέλου (1760-1770), γνωστὸ συνθέτη καὶ ἄλλων δύο
31. Βαρβούνη, Σύμμικτα, σ. 709-758, 815-846.
32. Βαρβούνη, ὅ.π., σ. 816.
33. Βαρβούνη, ὅ.π., σ. 817-818.
34. Γιὰ τὸν Κάππο καὶ τὴν ὑμνογραφική του δραστηριότητα, βλ. διακ. Χρυσ.
Φλωρεντῆ, Βραβεῖον τῆς ἱερᾶς Μονῆς ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Πάτμου, Ἀθῆναι 1980,
σ. 120-121 ὅπου καὶ ἡ ἕως τότε βιβλιογραφία.
35. Κάππου, Οἶκοι, σ. 8-9.
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κανόνων. Ἡ συγγενικὴ σχέση τοῦ Ἀθανασίου μὲ τὸν πρώην Λήμνου Ἰωαννίκιο ἀναφέρεται ἀπὸ τὸν Καισάριο Δαπόντε36.
Πρόβλημα ἀποτελεῖ ἡ ταυτότητα τοῦ «διέποντος» τήν Ἀθωνιάδα Ἀκαδημία, ὁ ὁποῖος τιμοῦσε ἰδιαίτερα τὴ μνήμη τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος. Παρότι δὲν γνωρίζουμε τὰ χρονικὰ ὅρια παραμονῆς ἢ παρεπιδημίας τοῦ
ὑμνογράφου Ἀθανασίου στὸ Ἅγιο Ὄρος καὶ τὶς σχέσεις του μὲ τὴν Ἀθωνιάδα, ὑποθέτουμε ὅτι ὁ «διέπων» τὴν Ἀθωνιάδα Ἀκαδημία ἦταν ὁ Εὐγένιος Βούλγαρης, διευθυντὴς τὰ ἔτη 1753-1759. Ὁ Βούλγαρης θὰ εἶχε κάθε
λόγο νὰ εὐλαβεῖται τὸν ἅγιο Σπυρίδωνα καὶ ἡ σύνθεση ἑνὸς νέου κανόνα
γιὰ τὸν ἅγιο θὰ ἦταν ἕνα ἰδιαίτερο δῶρο σὲ ἐκεῖνον. Γιὰ τὴ γνωριμία Εὐγενίου καὶ Ἀθανασίου δὲν γνωρίζουμε κάτι συγκεκριμένο. Γνωρίζουμε
ὅμως ὅτι ὁ αὐστηρὸς στὶς κρίσεις του γιὰ τοὺς ἀνθρώπους Βούλγαρης
ἐκτιμοῦσε ἰδιαίτερα τὸν συγγενὴ τοῦ Ἀθανασίου, τὸν ἀρχιερέα πρώην Λήμνου Ἰωαννίκιο37. Οἱ κρίσεις τοῦ Βούλγαρη γιὰ τὸν Ἰωαννίκιο εἶναι κατατεθειμένες σὲ ἐπιστολὴ τοῦ πρώτου, ἀχρονολόγητη δυστυχῶς καὶ χωρὶς
ὄνομα παραλήπτη, στὴν ὁποία γράφονται τὰ ἑξῆς: Πρὸς τοῖς ἄλλοις καλοῖς,
ὧν ἡ ἐν τῶ ὄρει διατριβὴ κατέστη μοι πρόξενος, καὶ τόδε ἀριθμῶν ἐγὼ χαίρω,
τὸ αὐτοπροσώπως ἰδεῖν καὶ καθιστορῆσαι τὸν πᾶσιν διαβεβοημένον γέροντα
ἀρχιερέα Ἰωαννίκιον, τὸν πρώην μὲν τὴν ἐν Λήμνῳ ἐκκλησίαν ἰθύνοντα, νῦν δὲ
ἀντὶ τοῦ θρόνου τὴν ἐν τῷ Ἄθῳ ἡσυχίαν ἀνταλλαξάμενον, οὗ πάλαι με εἰς πόθον ἐκίνει τῆς συντυχίας ἡ φήμη, νῦν δὲ καὶ εἰς θαῦμα εἷλεν...38. Ὁ θαυμασμὸς
λοιπὸν τοῦ Βούλγαρη γιὰ «τὸν ἄνθρωπον τοῦ Θεοῦ», ὅπως ἀποκαλεῖ στὴ
συνέχεια τὸν Ἰωαννίκιο, στὸν ὁποῖο ἀποδίδει καὶ θαῦμα τὸ ὁποῖο περι36. Βλ. Σ. Πασχαλίδη, Ἡ αὐτόγραφη νεομαρτυρολογικὴ συλλογὴ τοῦ μοναχοῦ Καισαρίου Δαπόντε (1713-1783) νέου κτίτορος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξηροποτάμου, Ἅγιον Ὄρος
2009, σ. 116*-117*, 124.
37. Γιὰ τὸν Ἰωαννίκιο, βλ. Στάθη, Χρύσανθος Νοταρᾶς, σ. 270-271, ὅπου δίνεται
ἡ πληροφορία ὅτι ὁ Ἰωαννίκιος τὸ διάστημα 1735-1737 μόνασε στὴ μονὴ Ἰβήρων
καὶ κατόπιν ἀποσύρθηκε στὴ σκήτη τῆς Ἁγίας Ἄννης στὰ Καυσοκαλύβια. Βλ.
ἐπίσης Σ. Πασχαλίδη, «Οἱ χειρόγραφες νεομαρτυρολογικὲς Συλλογὲς καὶ τὸ Νέον
Μαρτυρολόγιον. Πρόδρομη ἀνακοίνωση», Πρακτικὰ Διορθοδόξου Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου «Κωνσταντῖνος ὁ Ὑδραῖος-Νεομάρτυρες προάγγελοι τῆς ἀναστάσεως τοῦ Γένους»,
Ὕδρα 2007, σ. 144 σημ. 39 ὅπου ἀρκετὴ βιβλιογραφία.
38. Χειρόγραφο ΕΒΕ 2952, σ. 41-44. Γιὰ τὸ Ἐπιστολάριο τοῦ Βούλγαρη, βλ.
Δημ. Ἀποστολόπουλου, «Εὐγένιος Βούλγαρης, “Collectio Epistolica”. Τὸ ἀθησαύριστο “Ἐπιστολάριό” του καὶ τὸ ζήτημα τῆς διπλῆς χειρόγραφης παράδοσης τῆς ἐπιστολογραφίας του», Ὁ Ἐρανιστὴς 27 (2009), 5-25. Ὁ Δημ. Ἀποστολόπουλος, μὲ βάση τὶς ἐσωτερικὲς μαρτυρίες, χρονολογεῖ τὴ συγκεκριμένη ἐπιστολὴ μετὰ τὸ 1752/
1753 (ὅ.π., σ. 13).
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γράφει μὲ λεπτομέρειες, δὲν ἀποκλείεται νὰ μεταφερόταν καὶ ὡς ἀμοιβαία ἐκτίμηση στὸ πρόσωπο τοῦ ἀνεψιοῦ ἐκείνου, ὑμνογράφου Ἀθανασίου, ὁ ὁποῖος στὴν κοινότητα τοῦ Ἄθω ἦταν γνωστὸς μὲ τὴν προσηγορία
τῆς συγγένειας.
Πρέπει νὰ παρατηρήσουμε βέβαια ὅτι τὸ κείμενο τοῦ κανόνα δὲν εἶναι
τὸ πρωτότυπο, γραμμένο ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ὑμνογράφο, γιατὶ ἐκεῖνος δὲν
θὰ συμπεριλάμβανε στὸ χειρόγραφο καὶ τὸ ἄλλο ὑμνογραφικὸ κείμενο
ποὺ ὑπάρχει σήμερα. Ἐπίσης ὁ γραφέας τοῦ χειρογράφου δὲν εἶναι οὔτε
ὁ ἀποδέκτης τοῦ κανόνα, ὁ ὁποῖος δὲν θὰ ἔγραφε μὲ ἀδεξιότητα τὴν ἐνθύμηση στὸ κάτω καὶ στὸ ἀριστερὸ περιθώριο τοῦ φύλλου. Πιθανὸν ὁ γραφέας τοῦ χειρογράφου τῆς Πλατυτέρας ἀντέγραψε ἀπὸ ἄλλο χειρόγραφο
μὲ αὐτόγραφη τὴ σημείωση τοῦ ἀποδέκτη, καὶ ἂν ἡ ὑπόθεσή μας εὐσταθεῖ, τοῦ Βούλγαρη. Ὁ γραφέας τοῦ χειρογράφου εἶναι ἢ Κερκυραῖος ἢ
Ἠπειρώτης, ἀφοῦ εἶναι τὸ ἴδιο πρόσωπο ποὺ ἐπιλέγει νὰ ἀντιγράψει στὸ
ἴδιο χειρόγραφο, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἀνωτέρω κανόνα τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος,
καὶ τὴν ἀκολουθία στὸν νεομάρτυρα Ἰωάννη τὸν ἐξ Ἰωαννίνων τοῦ Κερκυραίου Ἰουστίνου Δεκάδυου καὶ αὐτὴ πάλι τὴν τελευταία ἀκολουθία, μαζὶ
μὲ τὴν ἀκολουθία τῶν ἁγίων Ἰάσονος καὶ Σωσιπάτρου, τοῦ ἐπίσης Κερκυραίου Νικολάου Βούλγαρη, στὸ χειρόγραφο τῆς Πλατυτέρας ἀρ. 58.
Στὴν ἑνότητα τῶν ὑμνογραφικῶν κειμένων θὰ πρέπει νὰ γίνει ξεχωριστὴ μνεία καὶ γιὰ τὸ χειρόγραφο ἀρ. 28, τὸ ὁποῖο εἶναι μαθηματάριο καὶ
περιέχει πολλὰ ὑμνογραφικὰ κείμενα μὲ τὴν ἑρμηνεία τους. Στὸ τέλος τοῦ
χειρογράφου ἔχει προστεθεῖ ἰδιόμελο σὲ ὀκτὼ ἤχους γιὰ τὸν ἅγιο Γεράσιμο, τὸν προστάτη Κεφαλληνίας, ποίημα τοῦ Κεφαλονίτη ἱερομονάχου
Χρύσανθου Κεφαλᾶ. Ἡ ὑμνογραφική του δραστηριότητα γίνεται γνωστὴ
γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ τὸ χειρόγραφο τῆς Πλατυτέρας. Γνωρίζουμε ὅτι ὁ
Κεφαλᾶς εἶχε ἀξιόλογη συγγραφικὴ δράση, μὲ ἔργα ποὺ δυστυχῶς σήμερα λανθάνουν39, ἐνῶ περισσότερο γνωστὴ εἶναι ἡ πλούσια κηρυκτικὴ
καὶ διδασκαλικὴ δραστηριότητά του στὴν Κεφαλονιὰ καὶ στὴν Κέρκυρα
τὰ ἔτη 1767-178540.
Στὴν ὁμάδα τῶν ἁγιολογικῶν χειρογράφων ἀνήκουν τὰ χειρόγραφα ἀρ.
54 καὶ 78. Τὸ χειρόγραφο ἀρ. 54 περιέχει τὸν βίο τῆς ὁσίας Συγκλητικῆς
σὲ νεοελληνικὴ ἀπόδοση ἐνῶ τὸ χειρόγραφο ἀρ. 78 εἶναι οὐσιαστικὰ ἕνα
σπάραγμα λίγων φύλλων μὲ τὸ κείμενο τοῦ μαρτυρίου τοῦ νεομάρτυρα
ἁγίου Ἀναστασίου. Σὲ αὐτὸ ἀναφέρεται καὶ ὁ μοναχὸς Δανιὴλ ὁ ἐξ Ἰσμα39. Τσιτσέλη, Σύμμικτα Α΄, σ. 239-241. Τσίτσα, «Κεφαλᾶς», σ. 407-408.
40. D. Milonopuli, Orazione funebre ossia descrizione della vita virtuosa di monsignor
Crissanto Cefalà ..., Venezia 1819, σ. 9-10. Τζιβάρα, Σχολεῖα, σ. 433, 440.
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ηλιτῶν, ὁ ὁποῖος, σύμφωνα μὲ μία ἁγιορείτικη παραλλαγή, μόνασε σὲ κερκυραϊκὸ μοναστήρι ὅπου ἡγούμενος ἦταν κάποιος Χρύσανθος. Ἡ ἀναφορὰ
τοῦ ὀνόματος τοῦ ἡγουμένου παραπέμπει στὸν κτήτορα καὶ πρῶτο ἡγούμενο τοῦ μοναστηριοῦ τῆς Πλατυτέρας41.
Τέλος, σὲ τούτη τὴν ἑνότητα συμπεριλάβαμε καὶ τὰ χειρόγραφα ποὺ
περιέχουν εἴτε λειτουργικὰ κείμενα εἴτε κείμενα γιὰ τὶς ἑορτὲς καὶ τὸ
ἀκολουθούμενο τυπικό. Στὴν ὁμάδα ἀνήκουν τὰ χειρόγραφα ἀρ. 1 (στιχηρὰ καὶ κανόνες), ἀρ. 7 (μηνολόγιο), ἀρ. 16 (θεῖες λειτουργίες), ἀρ. 43 (τυπικὸ διαφόρων ἑορτῶν), ἀρ. 70 (δίπτυχα Πρόθεσης). Τὸ χειρόγραφο ἀρ. 1,
μὲ ἁγιολαυρίτικη προέλευση (βλ. παρακάτω), περιέχει πολλὰ γνωστὰ
ἀλλὰ καὶ ἄγνωστα στιχηρὰ καθὼς καὶ ὑμνογραφικὰ κείμενα. Ἐπίσης περιλαμβάνει τὴν «Ἐκλογὴ» τοῦ Νικηφόρου Βλεμμύδη, ἤτοι στίχους ἀπὸ τὸ
βιβλίο τῶν Ψαλμῶν τοῦ Δαβὶδ κατανεμημένους σὲ διάφορες ἑορτὲς τοῦ
ἔτους42. Τὸ χειρόγραφο ἀρ. 7 εἶναι ἀπὸ τὰ παλαιότερα χειρόγραφα ποὺ
φυλάσσονται στὸ μοναστήρι καὶ περιέχει τὰ εὐαγγελικὰ ἀναγνώσματα
τῶν κυριότερων ἑορτῶν ἀνὰ μήνα καθὼς καὶ τῶν ἑορτῶν τοῦ Τριωδίου
καὶ τοῦ Πεντηκοσταρίου. Ἐνδιαφέρον ὄχι τόσο γιὰ τὸ περιεχόμενό του,
ἀφοῦ περιέχει τὰ γνωστὰ λειτουργικὰ κείμενα (περιέχει τὴν ἀκολουθία
τῆς Προσκομιδῆς καὶ τὶς λειτουργίες τοῦ Ἰωάννου Χρυσοστόμου καὶ τοῦ
Μεγάλου Βασιλείου) ἀλλὰ γιὰ τὴν ἐπιμελημένη ἐμφάνιση, τὴ φροντισμένη
γραφή του καὶ τὴν πλούσια διακόσμηση, παρουσιάζει τὸ χειρόγραφο ἀρ.
16, μὲ πολὺ μεγάλες φθορὲς δυστυχῶς σήμερα. Τὸ μεταγενέστερο χειρόγραφο ἀρ. 43 περιέχει ὁδηγίες τυπικοῦ γιὰ τὴν τέλεση κάποιων ἑορτῶν,
ἰδιαίτερων γιὰ τὸ κερκυραϊκὸ ἐκκλησιαστικὸ ἡμερολόγιο. Τὸ χειρόγραφο
ἀρ. 70 περιέχει πολλὰ ὀνόματα ζώντων καὶ κεκοιμημένων ποὺ μνημονεύονταν στὴν Πρόθεση. Ἀναγράφονται ὀνόματα τῶν πρώτων μοναχῶν καὶ
μοναζουσῶν τῆς μονῆς ἐνῶ ἀπὸ τὰ βαπτιστικὰ ὀνόματα διαπιστώνεται ἡ
ἠπειρωτικὴ προέλευση πολλῶν προσώπων.

γ. Μουσικὰ χειρόγραφα
Σημαντικὴ εἶναι ἡ συλλογὴ τῶν μουσικῶν χειρογράφων ποὺ διαφύλαξε τὸ
μοναστήρι καὶ ἡ ὁποία χρονολογεῖται ἀπὸ τὸν 17ο ἕως καὶ τὸν 20ὸ αἰώνα.
Μὲ μουσικὸ περιεχόμενο εἶναι τὰ χειρόγραφα ἀρ. 17-23, 25, 31, 87, 88 καὶ
41. Βλ. Τζιβάρα-Καρύδη, Μυρτιδιώτισσα, σ. 26. Κριτικὴ παρουσίαση τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἀναστασίου ἑτοιμάζεται ἀπὸ τὸν Σπύρο Καρύδη.
42. Ἡ Ἐκλογὴ ἐκ τῆς δαυιτικῆς βίβλου περιέχεται καὶ σὲ ἄλλα χειρόγραφα τῆς
ἁγιορείτικης μονῆς, ὅπως τὰ χειρόγραφα Λαύρας μὲ ἀρ. 872, 1085.21, 1417.1, 1695,
1742, 1766.3· βλ. Εὐστρατιάδου-Λαυριώτου, Κατάλογος.
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89, ἐνῶ τὴ νέα παρασημαντικὴ μέθοδο ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς παρουσιάζει τὸ χειρόγραφο ἀρ. 24, τὸ ὁποῖο ἀντιγράφει τὴν ἔντυπη ἔκδοση τοῦ
ἔργου τοῦ Χρυσάνθου τοῦ ἐκ Μαδύτων «Εἰσαγωγὴ εἰς τὸ θεωρητικὸν καὶ
πρακτικὸν τῆς ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς», τοῦ ἔτους 1821.
Τὰ μουσικὰ χειρόγραφα τῆς Πλατυτέρας, τὰ περισσότερα τοῦ 18ου καὶ
19ου αἰώνα (γραμμένα μὲ τὴν παλαιὰ καὶ τὴ νέα παρασημαντικὴ μέθοδο)
δὲν διαφοροποιοῦνται θεματολογικὰ ἀπὸ τὰ γνωστὰ στὴν ἐκκλησιαστικὴ
χρήση χειρόγραφα. Διασώζουν μουσικὲς συνθέσεις καὶ μαθήματα τῶν
Χρυσάφη, Γερμανοῦ Νέων Πατρῶν, ἱερέα Μπαλασίου, Ἰωάννη Κουκουζέλη, Ἰωάννη Χρυσοβέργη καθὼς ἐπίσης τῶν Νικολάου Σπάθα, Θεοδώρου
Φωκαέως, Πέτρου Ἐφεσίου, Πέτρου πρωτοψάλτου καὶ ἄλλων.
Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον ὅμως ἀπὸ τὴ συλλογὴ τῶν μουσικῶν χειρογράφων παρουσιάζει τὸ χειρόγραφο ἀρ. 31 μὲ τὸ «τενορέ τῆς ψιλιμουδίας»,
ὕμνους καὶ κείμενα ἀπὸ τὴν ἀκολουθία τῶν Παθῶν, στὰ ἑλληνικὰ καὶ στὰ
λατινικά, μὲ ὑποδείξεις γιὰ τὴν ἐκτέλεσή τους σὲ τετραφωνία. Εἶναι ἕνα
ἀπὸ τὰ λιγοστὰ δείγματα πολυφωνικῆς μουσικῆς στὸν ὀρθόδοξο χῶρο καὶ
τὸ μοναδικὸ τὸ ὁποῖο περιλαμβάνει λατινικοὺς ὕμνους σὲ βυζαντινὴ σημειογραφία. Στὰ περιεχόμενά του συγκαταλέγονται τὸ Σήμερον κρεμᾶται..,
15ο ἀντίφωνο τῆς ἀκολουθίας τῶν Παθῶν, εὐαγγελικοὶ στίχοι, ἀπόσπασμα
ἀπὸ τοὺς Θρήνους τοῦ Ἱερεμία καθὼς καὶ ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν εὐχὴ
τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στὴ θεία Μετάληψη. Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον
παρουσιάζει ἡ συμπερίληψη ἀποσπάσματος ἀπὸ τὴν «Παρισταμένη», τὸν
Θρῆνο τῆς Παναγίας. Στὴ λατινικὴ γλώσσα, ἀλλὰ μὲ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες, εἶναι οἱ σύντομοι ὕμνοι In monte Oliveti oravit... καὶ Christus factus est...
ποὺ ψάλλονταν στὶς ἀκολουθίες τῶν Παθῶν, καθὼς καὶ ὁλόκληρος ὁ 50ὸς
ψαλμός, τὸ Miserere..., ποὺ ἐπίσης ψαλλόταν τὴν ἴδια περίοδο, χωρισμένος
σὲ στίχους μὲ ξεχωριστὸ μέλος43. Στοὺς ὕμνους προστίθεται καὶ ὁ σύντομος ὕμνος Adoramus Te, Christe..., ὁ ὁποῖος ψαλλόταν ἀπὸ τοὺς ψάλτες σὲ
κάθε στάση στὸν Δρόμο τοῦ Σταυροῦ (Via Crucis)44.
Τὰ μουσικὰ κομμάτια τοῦ χειρογράφου προορίζονται γιὰ τετράφωνη
χορωδία οἱ φωνὲς τῆς ὁποίας δηλώνονται ὡς μπάσο, τενόρε, ἄλτο, σοβράνο.
Στὸ χειρόγραφο καταγράφεται τὸ μέλος τῆς μίας φωνῆς, τοῦ «τενόρε»,
43. Breviarium Romanum, σ. 293-294, 296, 301, 304.
44. Paulmier, Via Crucis, σ. 9, 14 καὶ ἀλλοῦ. Γιὰ τὴ Via Crucis καὶ τὴ διάδοση
τοῦ τύπου τῶν 14 στάσεων βλ. Am. Da Zedelgem, Saggio storico sulla devozione alla
Via Crucis. Evocazione e rappresentazione degli episodi e dei luoghi della Passione di Cristo, Sacri Monti Calvari e Complessi devozionali europei, Centro di documentazione,
2004, σ. 65-136.
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καὶ δίνεται ἡ τονικὴ βάση γιὰ τὴν ἐναρμόνιση τῶν ἄλλων τριῶν φωνῶν σὲ
συνοπτικοὺς καταλόγους στὴν ἀρχὴ τοῦ χειρογράφου, γιὰ τὸ σύνολο τῶν
ὕμνων, καὶ στὸ τέλος, γιὰ κάθε στίχο χωριστά, τοῦ ὕμνου Σήμερον κρεμᾶται.... Μόνο σὲ μία περίπτωση, στὸ φ. 22r, διαπιστώθηκε ἡ παράλληλη
ἀναγραφὴ τοῦ μέλους γιὰ δύο φωνές, μπάσο καὶ τενόρε, στὸν στίχο Νῦν
ἐδοξάσθη ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου....
Τὸ χειρόγραφο τεκμηριώνει τὴ συμμετοχὴ τῶν δύο δογματικῶν ὁμάδων, ὀρθοδόξων καὶ καθολικῶν, σὲ ἕνα κοινὸ θρησκευτικὸ δρώμενο τῆς Μ.
Ἑβδομάδας. Τὸ ἐνδιαφέρον στὸ χειρόγραφο ἑστιάζεται στὴν ἀπόδοση τῶν
λατινικῶν ὕμνων μὲ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες, γεγονὸς ποὺ μαρτυρεῖ ὅτι
ψάλλονταν ἀπὸ πιστοὺς ποὺ δὲν γνώριζαν τὴ λατινικὴ γλώσσα.
Ἀπὸ τοὺς πρώτους χρονολογικὰ γνωστοὺς κτήτορες τοῦ χειρογράφου
τῆς Πλατυτέρας ἦταν ὁ ψάλτης Ἰωάννης Μαρκέτης. Ὁ Μαρκέτης ἀνθολογεῖται μὲ τὴ δήλωση «ψάλτης Κέρκυρας» ἢ «ἐκ Κερκύρας» σὲ μουσικὸ
χειρόγραφο τῶν ἀρχῶν τοῦ 18ου αἰώνα ποὺ περιέχει συνθέσεις Κρητῶν
μελοποιῶν καὶ τὸ ὁποῖο φέρει χρονολογίες 1704 καὶ 172945. Μὲ βάση τὰ
δεδομένα αὐτὰ ὁ ψάλτης Ἰωάννης Μαρκέτης ἔζησε καὶ δημιούργησε τὸ
ἀργότερο στὶς ἀρχὲς τοῦ 18ου αἰώνα. Ἡ οἰκογένεια Μαρκέτη ἀνῆκε στὴν
ἀδελφότητα τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὴ
συμμετοχὴ μελῶν της στὶς δραστηριότητες τῆς ἀδελφότητας46. Ἀνάμεσα
στοὺς ἀδελφοὺς τὸ ἔτος 1690 ἀναφέρεται γιὰ μία καὶ μοναδικὴ φορὰ ὁ
Τζουάννες Μαρκέτης, χωρὶς ἄλλο προσδιορισμό47, ὁ ὁποῖος ἴσως ταυτίζεται μὲ τὸν «ψάλτη» τοῦ χειρογράφου. Γνωρίζουμε ἐπιπλέον ὅτι στὶς 13
Μαΐου 1746 πέθανε ὁ σινιὸρ Ἰωάννης Μαριέτης, 82 χρόνων ὁ ὁποῖος δὲν
45. Πρόκειται γιὰ τὸ χειρόγραφο Cambridge, Βιβλ. Πανεπιστημίου Add. 2936,
ὅπου στὸ φ. 149 ὑπάρχει ἡ χρονολογία 1704 καὶ τὸ ὄνομα τοῦ Μαρκέτη (φ. 7r, 14v,
130v, 147r), βλ. Patricia Easterling, «Hand-list of the additional greek manuscripts
in the University Library, Cambridge», Scriptorium 16 (1962), 310. Ὁ Ἐμμ. Γιαννόπουλος, ὁ ὁποῖος ἐξέτασε ἐπίσης τὸν κώδικα καὶ ἔδωσε λεπτομερὴ περιγραφὴ τοῦ
περιεχομένου του, ἐντόπισε ἐπιπλέον τὴν ἀβέβαιη χρονολογία 1729, βλ. Ἐμμ. Γιαννόπουλου, Ἡ ἄνθηση τῆς ψαλτικῆς τέχνης στὴν Κρήτη (1566-1669), Ἀθήνα 2004, σ.
717-722. Βλ. καὶ Εὐστ., Μακρῆ, «Ἡ παραδοσιακὴ ἐκκλησιαστικὴ μουσικὴ τῶν Ἑπτανήσων. Συνολικὴ ἱστορικὴ προσέγγιση», Μουσικὸς Λόγος 8 (2009), 57 σημ. 31.
46. Βλ. Ἀρχεῖο ναοῦ Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας Πόλεως, βιβλίο 9 (Βιβλίο Μαρκόνη),
φ. 263r-349v. Συνήθης εἶναι ἡ παρουσία δύο προσώπων μὲ τὸ ὄνομα Νικολέτος ἢ
Νικόλαος ἢ Νικολοῦτζος, ὁ ἕνας ἐκ τῶν ὁποίων ἦταν χρυσικός (βλ. ὅ.π., φ. 239r).
Ἐπίσης ἀπαντοῦν ὁ Ἀλέξανδρος, ὁ Δοῦλος (πιθανὸν Χριστόδουλος), ὁ Γιωργάκης
καὶ ὁ Ἀντροῦτζος.
47. Ὅ.π., φ. 299v.
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ἀποκλείεται ἐπίσης νὰ ταυτίζεται μὲ τὸν ψάλτη48. Τὸ κτητορικὸ σημείωμα
μὲ το ὄνομα τοῦ Μαρκέτη διαγράφτηκε μὲ πολλὴ ἐπιμέλεια ἀπὸ κάποιον
ποὺ ἤθελε νὰ ἀφανίσει τὴ μνήμη τοῦ πρώτου κτήτορα.
Τὸ χειρόγραφο στὴ συνέχεια περιῆλθε στὴν κατοχὴ τοῦ Θεόδωρου Τζιγάλα (Κιγάλα). Ὁ νέος κτήτορας σημείωσε στὸ φ. 5r: Ἐκ τῶν τοῦ Θεοδώρου τοῦ Τζιγάλα ἀναγνώστου. Ὁ Θεόδωρος ἦταν γιὸς τοῦ Φραγκίσκου καὶ
γεννήθηκε τὸ 1704-1705. Ἦταν κτήτορας, μαζὶ μὲ τὸν ἀδελφό του Ἀντώνιο, καὶ ἐφημέριος στὸν ναὸ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στὸ χωριὸ Ποταμός49.
Ὁ ἴδιος ἦταν τουλάχιστον κατὰ τὰ ἔτη 1754-1755 μέλος τοῦ Ἱεροῦ Τάγματος50, φέρεται δὲ νὰ ὑπογράφει ὡς «Θεόδωρος ὁ ἱερωκιγάλας»51. Ὁ Θεόδωρος Κιγάλας πέθανε στὶς 6 Σεπτεμβρίου 1771 καὶ ἐνταφιάστηκε στὸν ναὸ
τῆς Ἀντιβουνιώτισσας52. Στὴ συλλογὴ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Μεγάρου τῆς
Κέρκυρας φυλάσσεται ζωγραφικὸς πίνακας μὲ τὸ πορτραῖτο τοῦ ἱερέα
Θεόδωρου Κιγάλα, ὁ ὁποῖος εἰκονίζεται κρατώντας μουσικὸ χειρόγραφο53.
Ἡ μελέτη τοῦ χειρογράφου μᾶς προβλημάτισε ἀρκετὰ γιὰ τὴν ὕπαρξη
καὶ τὴν καλλιέργεια τῆς πολυφωνικῆς μουσικῆς στὴν Κέρκυρα ἢ γιὰ τὴ
μεταφύτευσή της ἀπὸ ἄλλα μέρη καὶ εἰδικὰ τὴν Κρήτη, μὲ τὴν ὁποία
γίνεται ὁ συνειρμὸς στὸν ὅρο «κρητικὴ» μουσική, ὁ ὁποῖος ἀποδίδει στὰ
Ἑπτάνησα τὴν πολυφωνικὴ μουσική. Τὰ ἐρωτήματα αὐτὰ μαζὶ μὲ ἐκεῖνα

48. Α.Ν.Κ., Ληξιαρχικὲς Πράξεις Ἐκκλησιῶν, φάκελος 118, βιβλίο θανῶν, φ.
167r. Στὶς 13 Ἰουλίου 1746 ὁ τίμιος σινιὸρ Νικολέτος Μαργέτης γιὸς τοῦ ποτὲ
τιμίου σινιὸρ Ἰωάννου νυμφεύτηκε τὴν Αὐγουστέλα, κόρη τοῦ Ἀντρέα Μπαρότζη
(ὅ.π., φ. 74v).
49. Α.Ν.Κ., Μεγάλοι Πρωτοπαπάδες, φάκελος 44, βιβλίο 12, βίβλος Βα τῶν Πολυποικίλων, φ. 2v-3r. Καπάδοχου, Ναοί, σ. 336.
50. Α.Ν.Κ., Ἑνετοκρατία, φάκελος 54, δέσμη 10, φ. 26r. Ἀναφέρεται μαζὶ μὲ
τὸν ἱερέα καὶ πρωτοψάλτη Ἀνδρέα Χαλκία.
51. Α.Ν.Κ, Συμβολαιογραφικά, φάκελος Μ.116, βιβλίο 2 (διαθῆκες), φ. 23v. Ὁ
Θεόδωρος Κιγάλας παρίσταται ὡς μάρτυρας στὶς 27 Αὐγούστου 1761 στὴν κατάθεση τῆς διαθήκης τοῦ εὐγενοῦς Φλωρεντινοῦ Paolo del Sera καὶ ὑπογράφει ἰδιοχείρως ὡς «Θεόδωρος ὁ ἱερωκιγάλας μάρτιρας παρόν ὡς ἄνωθεν». Στὸ κείμενο δηλώνεται ὡς «Don Teodoro Cigala quodam sr Francesco».
52. ΑΝΚ, Ληξιαρχικὲς Πράξεις Ἐκκλησιῶν, φάκελος 114, βιβλίο θανάτων, φ. 9r.
53. Χρύσ. Χρήστου, «Εἰκόνες ἀπὸ τὴν μεταβυζαντινὴ περίοδο στὴν Κέρκυρα»,
Βυζαντινὴ καὶ Μεταβυζαντινὴ τέχνη στὴν Κέρκυρα. Μνημεῖα, εἰκόνες, κειμήλια, πολιτισμός, Κέρκυρα 1994, σ. 194, 200. Γ. Ἀρβανίτη, «Ἡ βυζαντινὴ ἐκκλησιαστικὴ μουσικὴ παράδοση στὴ μεταβυζαντινὴ Κέρκυρα», Συμβολὴ στὴν Ἱστορία τῆς Ἑπτανησιακῆς Μουσικῆς, Τὰ πρακτικὰ τοῦ Συνεδρίου Ἱστορίας τῆς Ἑπτανησιακῆς Μουσικῆς (Ἀργοστόλι-Ληξούρι, 14-18 Ὀκτωβρίου 1995), Ἀργοστόλι 2000, σ. 57-65.
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γιὰ τὴν ἔνταξη τοῦ χειρογράφου στὴ Βιβλιοθήκη τῆς Πλατυτέρας μᾶς ὁδήγησαν στὴ συστηματικὴ μελέτη του, ἀπὸ ἀπόψεως ἱστορικῆς, καὶ στὴ σύνθεση μικρῆς εἰδικῆς μελέτης, οὐσιαστικὰ λεπτομεροῦς παρουσίασης τοῦ
χειρογράφου, στὴν ὁποία καὶ παραπέμπουμε γιὰ περισσότερες πληροφορίες54.

δ. Νομοκανονικὰ χειρόγραφα
Ἀξιόλογη εἶναι ἡ συλλογὴ τῶν νομοκανονικῶν χειρογράφων, ἀπαραίτητων
γιὰ τὴν κάλυψη τῶν πνευματικῶν καὶ διοικητικῶν ἀναγκῶν τῶν μοναχῶν.
Νομοκανονικὰ κείμενα παραδίδουν τὰ χειρόγραφα ἀρ. 6, 10, 11, 73, 81
καὶ 90. Τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας σὲ χρήση ἦταν διάφορες νομοκανονικὲς συλλογὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες οἱ πιὸ διαδεδομένες ἦταν ἡ μετάφραση
τοῦ Νομοκάνονα τοῦ Μανουὴλ Μαλαξοῦ καὶ τὸ «Νομοκάνονον πάνυ ὠφέλιμον καὶ πλουσιώτατον»55. Τὰ νομοκανονικὰ χειρόγραφα τῆς Πλατυτέρας, μὲ βάση τοὺς τίτλους ποὺ οἱ ἴδιοι οἱ γραφεῖς σημείωσαν γιὰ τὸ περιεχόμενό τους, κατηγοριοποιοῦνται σὲ τρεῖς ὁμάδες, μὲ κάποια ἀπὸ αὐτὰ
νὰ περιέχουν κείμενα ἀπὸ δύο ὁμάδες.
Στὴν πρώτη μὲ τίτλο «Βιβλίον καλούμενον Νομοκάνονας ἐκκλησιαστικὸς καὶ πολιτικὸς» ἢ «Νόμος ἐκκλησιαστικὸς καὶ πολιτικός», ἡ ὁποία ἄρχεται μὲ τὸ κεφάλαιο «Περὶ κριτοῦ... Πρέπει τὸν κριτὴν...», ἀνήκουν τὰ
χειρόγραφα ἀρ. 6, ἀρ. 11 κεφάλαια α΄-τκϛ΄ καὶ ἀρ. 81, σ. 33-240. Ἡ θεματολογία τῶν κεφαλαίων τῆς ἀνωτέρω ὁμάδας τῶν χειρογράφων παραπέμπει στὴ θεματολογία τοῦ γνωστοῦ Νομοκάνονα τοῦ Μανουὴλ Μαλαξοῦ56.
Στὴ δεύτερη ὁμάδα μὲ τίτλο «Νομοκάνονον πανθαύμαστον», ἡ ὁποία
ἄρχεται μὲ τὸ κεφάλαιο «Περὶ ἐξομολογήσεως. Ὁ δεχόμενος τοὺς λογισμοὺς
τῶν ἀνθρώπων...», ἀνήκουν τὰ χειρόγραφα ἀρ. 11, κεφάλαια τκζ΄-υ΄ καὶ
ἀρ. 73, κεφάλαια φιη΄-χλθ΄.
Στὴν τρίτη μὲ τίτλο «Νομοκάνονον πλουσιώτατον», ἡ ὁποία ἄρχεται μὲ
τὸ κεφάλαιο «Ὅτι τῶν ἀρχιερέων ἐδόθη νὰ αὐξάνουν καὶ νὰ ὀλιγοστεύουν τὰ
ἐπιτίμια τῶν ἀνθρώπων...», ἀνήκουν τὰ χειρόγραφα ἀρ. 10 καὶ ἀρ. 81, σ.
240-278. Στὴν τελευταία αὐτὴ ὁμάδα ἢ συλλογὴ θὰ ἀνῆκε καὶ τὸ πρῶτο
54. Βλ. Σπ. Καρύδη – Παναγιώτας Τζιβάρα, «Τὸ τενόρε τῆς ψαλιμουδίας». Τὸ
μουσικὸ χειρόγραφο ἀρ. 31 τῆς μονῆς Πλατυτέρας Κέρκυρας, Ἀθήνα 2011.
55. Γιὰ τὸ θέμα, βλ. Ἀγ. Τσελίκα, «Τὰ νομοκανονικὰ χειρόγραφα τῶν μοναστηριῶν τῆς Ἠλείας», Πρακτικὰ τοῦ Β΄ Τοπικοῦ Συνεδρίου Ἠλειακῶν Σπουδῶν (Ἀμαλιὰς
13-15 Νοεμβρίου 1987), Ἀθῆναι 1989, σ. 275, 276, 295.
56. Βλ. χειρόγραφο Παλαιοκαστρίτσας ἀρ. 6, κεφάλαια ε΄-φι΄: Τζιβάρα-Καρύδη,
Παλαιοκαστρίτσα, σ. 69-70.
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μέρος τοῦ χειρογράφου ἀρ. 73, τὸ ὁποῖο λείπει, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὸν
πίνακα περιεχομένων τοῦ χειρογράφου.
Ἀπὸ τὴν ἀντιβολὴ τοῦ περιεχομένου τῶν χειρογράφων προκύπτει ὅτι οἱ
ὁμάδες «πλουσιώτατον» καὶ «πανθαύμαστον» δὲν εἶναι ξεχωριστὲς ἂν
καὶ ἐμφανίζονται ἔτσι στὸν πίνακα περιεχομένων τοῦ χειρογράφου ἀρ. 73.
Τὸ τμῆμα τοῦ χειρογράφου ἀρ. 81, τὸ ὁποῖο χαρακτηρίζεται ὡς «πλουσιώτατον», περιέχει τὴν ὕλη τοῦ χειρογράφου ἀρ. 73, τὸ ὁποῖο χαρακτηρίζεται «πανθαύμαστον», μὲ μικρὲς λεκτικὲς διαφορὲς καὶ κατατμήσεις ἢ
παραλείψεις κεφαλαίων ἀνάλογα.
Τὰ χειρόγραφα ἢ τὰ τμήματα τῶν χειρογράφων ποὺ ἀνήκουν στὴν ἴδια
ὁμάδα δὲν ταυτίζονται βέβαια οὔτε στὸν ἀριθμὸ τῶν κεφαλαίων, οὔτε
ἀπόλυτα στὴ διάταξη τῶν κεφαλαίων καὶ στὸ λεκτικό. Τὸ χειρόγραφο ἀρ.
6, τοῦ ἔτους 1589/1590, περιέχει 420 κεφάλαια. Τὸ χειρόγραφο ἀρ. 11,
γραμμένο ἀπὸ τὸν Παργινὸ Γεώργιο Ἀνεμοϊωάννη τὸ 1831, «παρακολουθεῖ» τὸ χειρόγραφο ἀρ. 6 στὴ θεματολογικὴ διάταξη καὶ στὴν ἀκολουθία
τῶν κεφαλαίων ἀλλὰ ὄχι πιστά. Ἔτσι κοινὰ εἶναι τὰ κεφάλαια α΄-τϞθ΄ τοῦ
χειρογράφου ἀρ. 6 μὲ τὰ κεφάλαια α΄-τκϛ΄, τμη΄-υ΄ τοῦ χειρογράφου ἀρ.
11. Τὰ δύο Νόμιμα παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις στὴν ἀρίθμηση ἀκόμα
καὶ στὰ πρῶτα κοινὰ κεφάλαια ἐπειδὴ ὁ γραφέας τοῦ χειρογράφου ἀρ. 11
διαιρεῖ σὲ κάποιες περιπτώσεις ἕνα κεφάλαιο σὲ δύο (γιὰ παράδειγμα τὸ
κεφάλαιο μϛ΄ τοῦ χειρογράφου ἀρ. 6 διαιρέθηκε σὲ «μϚ΄ περὶ μεταθέσεως
ἀρχιερέων καὶ τί λέγεται μετάθεσις» καὶ σὲ κεφάλαιο «μζ ΄ ὅτι δίδεται θρόνος
ἐξαρχικὸς πρὸς ἕτερον ἀρχιερέα» στὸ χειρόγραφο ἀρ. 11).
Τὸ χειρόγραφο ἀρ. 10, γραμμένο ἐπίσης ἀπὸ τὸν Ἀνεμοϊωάννη τὸ 1842,
ἐντάχθηκε, μὲ βάση τὸ πρῶτο κεφάλαιο, στὸν τύπο «Νομοκάνονον πλουσιώτατον». Εἶναι σαφῶς πιὸ πλούσιο ἀπὸ τὸ ἔντιτλο Νόμιμο χειρόγραφο
ἀρ. 81, σ. 240-278, ἀφοῦ περιέχει 481 κεφάλαια. Συστηματικὴ μελέτη τῶν
περιεχομένων του θὰ ἀποδείξει τὴ θεματολογική του συγγένεια καὶ μὲ
ἄλλα χειρόγραφα57. Ἀξίζει νὰ παρατηρήσουμε ὅτι κάποια κεφάλαια τοῦ
χειρογράφου ἀρ. 10 ἀπαντοῦν καὶ στὰ χειρόγραφα τῆς προηγούμενης συλλογῆς. Γιὰ παράδειγμα τὰ κεφάλαια περὶ ἀφορισμοῦ τοϛ΄-τπγ΄, παραβάλλονται μὲ τὸ κείμενο στὸ χειρόγραφο ἀρ. 6, φ. 35r κεφ. νζ΄ καὶ στὸ χειρόγραφο ἀρ. 11, σ. 61 κεφ. νη΄. Ὁ γραφέας μάλιστα τοῦ χειρογράφου ἀρ.
10 πρὶν ἀπὸ τὴν ἑνότητα αὐτὴ (σ. 116) σημείωσε: Ταῦτα πάντα τά τοῦ ἀφορισμοῦ, ὁποῦ γράφωμεν ὦδε εὑρέθησαν εἰς ἕνα βιβλίον τῆς ἁγίας Σοφίας τῆς ἐν
Θεσσαλονίκῃ, φράση ποὺ παραπέμπει σὲ ἄλλη ὁμάδα νομοκανονικῶν χει57. Τὸ χειρόγραφο τῆς Παλαιοκαστρίτσας ἀρ. 7, σ. 105-246 φαίνεται νὰ ἀνήκει
στὴν ἴδια ὁμάδα, βλ. Τζιβάρα-Καρύδη, Παλαιοκαστρίτσα, σ. 74-76.
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ρογράφων, ὅπως εἶναι γιὰ παράδειγμα καὶ τὸ ἐπίσης κερκυραϊκὸ χειρόγραφο Μυρτιδιωτίσσης ἀρ. 12, σ. 53-67 τοῦ ἔτους 186758.
Τὸ χειρόγραφο ἀρ. 11 μὲ βάση τὸν πίνακα περιεχομένων του ἀλλὰ καὶ
τὸν τίτλο στὴ σ. 347 φέρεται νὰ παραδίδει μετὰ τὸ κεφάλαιο τκζ΄ τὸ «Νομοκάνονον πανθαύμαστον». Ἐντούτοις μετὰ τὸ κεφάλαιο τμζ΄ ἐπανέρχεται θεματολογικὰ στὴν πρώτη ἑνότητα τοῦ περιεχομένου του καὶ γι’
αὐτὸ μικρὴ εἶναι ἡ ὁμοιότητά του μὲ τὸ χειρόγραφο ἀρ. 73, τὸ ὁποῖο στὰ
122 κεφάλαιά του φέρει τὸν ἴδιο τίτλο «πανθαύμαστον».
Τὸ χειρόγραφο ἀρ. 81, ἀνασυγκροτήθηκε μετὰ τὴν ἐπανένωση τῶν τευχῶν του τὰ ὁποῖα βρίσκονταν ἀνακατεμένα μὲ τὰ ἔγγραφα τοῦ ἀρχείου
τῆς μονῆς. Στὸ πρῶτο μέρος του, 426 κεφάλαια, ἔχει τὴ θεματολογία τοῦ
Νομοκάνονα τοῦ χειρογράφου ἀρ. 6, ἐνῶ στὸ δεύτερο μέρος περιέχει τὸ
«Νομοκάνονον πλουσιώτατον» σὲ 120 κεφάλαια, τὸ ὁποῖο παραβάλλεται
θεματολογικὰ μὲ τὸ «Νομοκάνονον πανθαύμαστον» τοῦ χειρογράφου ἀρ.
73. Τέλος τὸ χειρόγραφο ἀρ. 90 εἶναι σπάραγμα ἐξομολογηταρίου.

ε. Μαθηματάρια-Ἐγχειρίδια-Γραμματικὲς
Ἄξια προσοχῆς εἶναι τὰ χειρόγραφα μαθηματάρια ποὺ διασώζονται στὴ
μονή. Πρόκειται γιὰ τὰ χειρόγραφα μὲ ἀρ. 9, 28, 35, 72, 76 καὶ 86, ἡ ὕλη
διδασκαλίας τῶν ὁποίων στηρίζεται σὲ ἀσματικοὺς κανόνες, ὕλη ἀγαπητὴ
στοὺς ἀρχάριους μαθητές59, τὰ χειρόγραφα μὲ ἀρ. 30 καὶ 60, τὰ ὁποῖα
περιέχουν τὸ ἔργο τοῦ Πλουτάρχου, «Περὶ τοῦ ἀκούειν»60, καθὼς καὶ τὸ
χειρόγραφο ἀρ. 69 μὲ τὸ ἔργο τοῦ Γρηγορίου Θεολόγου, «Ἔπη Ἠθικά».
Τὸ περιεχόμενο τῶν χειρογράφων καὶ ἡ διάταξη τῆς σχολικῆς ὕλης εἶναι
βέβαια γνωστὰ ἀπὸ συστηματικὲς μελέτες γιὰ τὸ θέμα. Στὸ χειρόγραφο
ἀρ. 35, γιὰ παράδειγμα, στὴν ἀρχὴ κάθε σελίδας δίνεται τὸ κείμενο γιὰ
ἐξήγηση ὁλόκληρο καὶ ἀκολουθοῦν κατόπιν δύο στῆλες. Στὴν πρώτη ἀριστερὰ γράφεται ξανὰ τὸ κείμενο ἀλλὰ μὲ τὴ συντακτικὴ σειρὰ τῶν λέξεων
καὶ στὴ δεξιὰ στήλη ἡ ἐξήγηση τῶν λέξεων σὲ δημώδη γλώσσα61.

58. Τζιβάρα-Καρύδη, Μυρτιδιώτισσα, σ. 50-51.
59. Σκαρβέλη, Μαθηματάρια, σ. 21-31.
60. Τὸ ἀνωτέρω ἔργο τοῦ Πλουτάρχου ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ τρία πιὸ προσφιλῆ τῶν
δασκάλων (Σκαρβέλη, Μαθηματάρια, σ. 127).
61. Βλ. Σκαρβέλη, Μαθηματάρια, σ. 402-403, ὅπου περιγράφεται τὸ χειρόγραφο
ΕΒΕ 1132 τὸ ὁποῖο εἶναι κερκυραϊκό, ἀφοῦ ὁ γραφέας του Ἰωάννης Μελατιανὸς
καθὼς καὶ ὁ γιός του Ἀντώνιος εἶναι γνωστοὶ στὰ μετέπειτα χρόνια ὡς ἐφημέριοι
τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου καὶ Ἁγίας Ἄννης στὴν πόλη τῆς Κέρκυρας (Καρύδη, Κώδικας, σ. 57).
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Ἰδιαίτερης προσοχῆς χρήζουν τὰ χειρόγραφα μαθηματάρια μὲ τὴν ἴδια
σχεδὸν θεματολογικὴ διάταξη, ποὺ παραπέμπουν σὲ μαθητικὰ τετράδια
συμμαθητῶν. Σὲ αὐτὰ ἡ ὀρθογραφικὴ ἀνομοιομορφία τῶν γραφέων καὶ ἡ
ἐπιλογὴ διαφορετικῶν λεκτικῶν τύπων γιὰ τὴν ἀπόδοση τῶν κειμένων,
παραπέμπουν σὲ προσωπικὴ δημιουργία τοῦ κάθε μαθητῆ. Ἐκεῖνο ὅμως
ποὺ πρέπει νὰ προσεχθεῖ περισσότερο στὰ κερκυραϊκὰ μαθηματάρια εἶναι
ἡ παρουσία τοῦ τοπικοῦ ἰδιώματος στὴν ἐξήγηση τῶν ἀρχαίων κειμένων.
Χαρακτηριστική, γιὰ παράδειγμα, εἶναι ἡ χρήση τοῦ ρήματος «ἀναριτσιάζω» γιὰ τὴν ἀπόδοση τῶν ρημάτων τρομάζω, φρίττω, ἀνατριχιάζω. Στὴ
φράση τοῦ κανόνα τῆς Μεγάλης Δευτέρας: ἔφριξε σῶμα ἄσπιλον πέδων
εὐαγῶν, ἡ ἐξήγηση εἶναι: ἀναρίτζιασεν εὐλαβήθη ἐντράπη καί τό ἀμώμητον καί
καθαρώτατον σῶμα (χειρόγραφο ἀρ. 28, φ. 14v). Ὁμοίως ἡ φράση τοῦ
Πλουτάρχου: τὴν διάνοιαν γέμουσαν ἀχλύος πολλῆς, ἐξηγεῖται ὡς: τὸν νοῦν
του καὶ τὸν λογισμόν του ὁ ὁποῖος εἶναι γεμάτος ἀπὸ ζόφωσιν καὶ καμποῦλαν
(χειρόγραφο ἀρ. 30, φ. 16r).
Στὴ μέση καὶ ἀνώτερη βαθμίδα τῆς ἐκπαίδευσης χρησίμευαν ἐνδεχομένως τὰ χειρόγραφα ἀρ. 4, 12, 68 μὲ κείμενα γιὰ τὴ διδασκαλία τῆς Φιλοσοφίας, τὰ χειρόγραφα ἀρ. 13, 33, 79 μὲ κείμενα λόγων κλασικῶν συγγραφέων καὶ ἐκκλησιαστικῶν πατέρων στὴ δημώδη γλώσσα, τὸ χειρόγραφο
ἀρ. 71 τὸ ὁποῖο περιέχει ἀποδόσεις κειμένων ἀπὸ τὴν ἁπλοελληνικὴ στὴν
ἀρχαία ἑλληνικὴ γλώσσα καθὼς καὶ τὰ χειρόγραφα ἀρ. 26 καὶ 27 μὲ
παραδόσεις τῶν μαθημάτων τοῦ Κωνσταντίνου Τυπάλδου. Ἐπίσης ἐδῶ
ἐντάσσεται τὸ χειρόγραφο ἀρ. 61, ποὺ περιέχει τὴν ἐξήγηση στὴ «Γραμματικὴ» τοῦ Θεοδώρου Γαζῆ, ἡ ὁποία δὲν ταυτίστηκε μὲ καμία ἀπὸ τὶς
γνωστὲς ἐκδόσεις62, καθὼς καὶ τὸ χειρόγραφο ἀρ. 64, τὸ ὁποῖο περιέχει
ἀνώνυμη Θεωρία Γραμματικῆς καὶ Συντακτικοῦ σὲ διαλόγους.
Τὸ χειρόγραφο ἀρ. 4 περιέχει σχόλια τοῦ Νικολάου Κούρσουλα στὴν
πραγματεία τοῦ Ἀριστοτέλη, «Φυσικὴ Ἀκρόασις» καὶ προστίθεται στὴ
γνωστὴ χειρόγραφη παράδοση τῶν ἔργων τοῦ Ζακύνθιου φιλοσόφου63. Τὸ
χειρόγραφο ἀρ. 12 συμπεριλαμβάνει τὸ ἔργο «Λογικὴ» τοῦ Γεωργίου
Σουγδουρῆ, τὰ «Προγυμνάσματα» τοῦ Ἀφθονίου, τὸ διαδεδομένο στὴν

62. Ἔγινε ἀντιβολὴ μὲ τὴν Ἑρμηνεία τοῦ Γερασίμου Βυζαντίου τοῦ 1757 (Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 2456), τοῦ μοναχοῦ Δανιὴλ Κεραμέως τοῦ 1785 (Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 3101) καὶ τοῦ ἱερομονάχου Δαμασκηνοῦ Πελοποννησίου τοῦ
1802 (Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1802.9).
63. Γιὰ τὴ χειρόγραφη παράδοση τῶν Ὑπομνημάτων τοῦ Κούρσουλα εἰς τὴν
Ἀριστοτέλους Φυσικὴν Πραγματείαν, βλ. Μπενάκη, «Χειρόγραφη παράδοση», σ.
156-157.
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Τουρκοκρατία κείμενο «Περὶ περιόδου» καὶ στὸ τέλος ἀνωνύμως τὸ ἔργο
«Περὶ τοῦ πῶς δεῖ ὁμιλίαν ξυγγράφειν» σὲ δώδεκα κεφάλαια. Τὸ τελευταῖο ἔργο, τὸ ὁποῖο εἶναι μετάφραση τοῦ ἐγχειριδίου ἐκκλησιαστικῆς ρητορικῆς τοῦ Francesco Panigarola, ἐκπονήθηκε ἐπίσης ἀπὸ τὸν Γεώργιο
Σουγδουρῆ τὸ 167864. Τὸ χειρόγραφο ἀρ. 68 περιέχει τὸ κείμενο τοῦ
ἔργου «Λογικὴ» τοῦ Εὐγένιου Βούλγαρη, τὸ ὁποῖο συνέχιζε νὰ διαδίδεται
χειρογράφως καὶ μετὰ ἀπὸ τὴ γνωστὴ ἔκδοση τοῦ 176665.
Ἀπὸ τὰ χειρόγραφα μὲ λόγους στὴ δημώδη γλώσσα ξεχωρίζει τὸ χειρόγραφο ἀρ. 13 τὸ ὁποῖο ἐκτὸς ἀπὸ λόγους κλασικῶν συγγραφέων καὶ
ἐκκλησιαστικῶν πατέρων, περιέχει ἐπίσης καὶ δύο ρητορικοὺς λόγους. Δὲν
ἀποκλείεται οἱ μεταφράσεις τῶν κειμένων νὰ συνδέονται μὲ τὸ περιβάλλον τῆς Ἰονίου Ἀκαδημίας καὶ μάλιστα μὲ τὸν ἀνώνυμο συντάκτη ἢ τοὺς
συντάκτες τῶν δύο λόγων.
Οἱ δύο αὐτοὶ λόγοι, ἀνέκδοτοι σύμφωνα μὲ ὅλες τὶς ἐνδείξεις, παρουσιάζουν ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον. Ὁ πρῶτος ἐκφωνήθηκε τὴν 1η Ὀκτωβρίου
1831 στὴν τελετὴ ἔναρξης τῶν μαθημάτων τῆς Ἰονίου Ἀκαδημίας. Ὁ
συντάκτης καὶ ὁμιλητὴς πρέπει νὰ ἦταν καθηγητὴς τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων στὴν Ἰόνιο Ἀκαδημία. Ὁ λόγος διαρθρώνεται σὲ τέσσερις θεματικὲς
(βλ. χειρόγραφο ἀρ. 13, σ. 380) ποὺ ἀφοροῦν στὶς αἰτίες οἱ ὁποῖες συντρέχουν στὴ διαφορετικὴ διαμόρφωση τῶν γλωσσῶν, στὶς αἰτίες τῆς αὔξησης καὶ τῆς τελειοποίησής τους καὶ στὴν ἐφαρμογὴ τῶν θεωρητικῶν ἀπόψεων στὸ παράδειγμα τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας. Ὁ δεύτερος λόγος
ἐκφωνήθηκε στὶς 4 Μαΐου τοῦ 1834 ἐνώπιον μαθητῶν καὶ γονέων μὲ τὴν
εὐκαιρία τῆς ἀνάληψης τοῦ διδακτικοῦ ἔργου ἀπὸ τὸν ὁμιλητή, σὲ σχολεῖο
ὁ τόπος τοῦ ὁποίου δὲν προσδιορίζεται. Ὁ συντάκτης τοῦ λόγου στὴν
εἰσαγωγὴ κάνει λόγο γιὰ τὴν ἅμιλλα διαφόρων τόπων προκειμένου νὰ
ἐξασφαλίσουν δασκάλους τῆς ἀλληλοδιδακτικῆς μεθόδου καὶ ἐκφράζει τὴν
εὐχαρίστησή του γιὰ τὴν ὑποδοχὴ ποὺ τοῦ ἑτοίμασαν κατὰ τὴν ἄφιξή του
(ῥίπτων ἔτι μᾶλλον τὰ βλέματά μου ἐπάνω εἰς τὰ πρόσωπα ὑμῶν, βλέπω
ζωγραφιζομένην ζοηρῶς καὶ ἐμφανῶς τὴν χαρὰν τὴν προξενουμένην εἰς τὴν
πατρίδα σας ἄφιξίν μου, καὶ τέλος πάντων βλέπω τὴν φιλόφρονο ὑποδεξίωσίν

64. Κ. Πέτσιου, «Γεώργιος Σουγδουρῆς (1645/7-1725): Ἄγνωστα στοιχεῖα γιὰ
τὴ ζωή, τὴ διδασκαλία καὶ τὸ φιλοσοφικό του ἔργο. Μέρος Α΄», Δωδώνη. Μέρος τρίτον 31 (2002), 271-272. Τὸ ἔργο παραδίδεται σὲ πολλὰ χειρόγραφα καὶ στὸ κερκυραϊκῆς προέλευσης χειρόγραφο τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Βουλῆς ἀρ. 69 (βλ. ΜπόμπουΣταμάτη, Δαμοδός, σ. 113-114).
65. Βλ. Κ. Πέτσιου (ἐπιμέλεια), Εὐγενίου Βουλγάρεως, Ἡ Λογική, ἐν Λειψίᾳ 1766,
Ἰωάννινα 2010.
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σας ... ὁ διδάξων τοὺς υἱούς σας ἔφθασε: χειρόγραφο ἀρ. 13, σ. 411, 412). Ὁ
λόγος ἔχει ὡς θέμα τὴν ἀνατροφὴ καὶ τὴν ἐκπαίδευση τῶν νέων.
Γιὰ τοὺς συντάκτες τῶν ἀνωτέρω κειμένων μόνο ὑποθέσεις μποροῦμε
νὰ διατυπώσουμε μὲ βάση τὴ θεματολογία καὶ τὸ ὕφος. Ὁ πρῶτος λόγος
δὲν ἀποκλείεται νὰ συνδέεται μὲ τὸν Κωνσταντῖνο Ἀσώπιο, ὁ ὁποῖος δίδαξε στὴν Ἰόνιο Ἀκαδημία Ἑλληνικὴ Φιλολογία, δηλαδὴ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ
καὶ μάλιστα μὲ τὴ νέα ἀναλυτικὴ μέθοδο, ἀπὸ τὸ 1823 ἕως τὸ 184266.
Στὴν Ἰόνιο Ἀκαδημία ἐπιφορτισμένος μὲ τὴν ἐκφώνηση τῶν λόγων ἦταν ὁ
ρήτορας ἢ κοσμήτορας ὁ ὁποῖος ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς φιλολόγους67. Γνωρίζουμε ὅτι ὁ Ἀσώπιος, ὡς καθηγητὴς στὴν Ἰόνιο Ἀκαδημία, ἐκφώνησε τὸν
ἐναρκτήριο λόγο στὶς 4 Ὀκτωβρίου 1836 καὶ στὶς 27 Ὀκτωβρίου 184068. Ὁ
δεύτερος λόγος, ὁ ὁποῖος ἐκφωνήθηκε τὸ 1834 σὲ ἕνα ἀλληλοδιδακτικὸ
σχολεῖο, δὲν μπορεῖ νὰ ἀποδοθεῖ στὸ ἴδιο πρόσωπο γιατὶ γνωρίζουμε ὅτι ὁ
Ἀσώπιος παρότι προσκλήθηκε τὸ 1833 ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση ὡς
διευθυντὴς τοῦ νεοσύσυστατου Γυμνασίου Ναυπλίου δὲν ἀποδέχτηκε τὴν
πρόσκληση69.
Τὰ χειρόγραφα ἀρ. 26 καὶ 27 περιέχουν ἀνέκδοτα ἔργα τοῦ Κεφαλονίτη Κωνσταντίνου Τυπάλδου, καθηγητῆ Θεολογίας στὴν Ἰόνιο Ἀκαδημία
τὰ ἔτη 1826-1839 καὶ Διευθυντῆ τοῦ Ἱεροσπουδαστηρίου τὰ ἔτη 1833183970. Πρόκειται γιὰ τὰ ἔργα: «Στοιχεῖα Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου» καὶ
«Χριστιανικὴ Ἠθική». Τὰ ἔργα τοῦ Τυπάλδου, ἀντιγράφονταν στὴν Κέρκυρα ἀπὸ τοὺς μαθητές του, ὅπως προκύπτει καὶ ἀπὸ τὸν δημοσιευμένο
κατάλογο τῶν χειρογράφων τῆς μονῆς Παλαιοκαστρίτσας71.
66. Στ. Μπέτη, Φιλητᾶς καὶ Ἀσώπιος. Οἱ Διδάσκαλοι τοῦ Γένους, Ἰωάννινα 1991, σ.
179, 206-210.
67. Ἀγγελομάτη, Ἰόνιος Ἀκαδημία, σ. 187.
68. Ὁ πρῶτος λόγος τυπώθηκε στὴν Κέρκυρα ἀπὸ τὴν Τυπογραφία τῆς Κυβερνήσεως τὸ 1837 (βλ. Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 2848. Στ. Μπέτη, ὅ.π., σ. 219), γιὰ τὸ
κείμενο τοῦ δεύτερου λόγου, βλ. Γ. Λεοντσίνη, Ζητήματα Νεότερης Ἑλληνικῆς Ἱστορίας καὶ Ἐκπαίδευσης, Ἀθήνα 1995, σ. 299-331. Γιὰ τὴ ροπὴ τοῦ Ἀσώπιου στὸν ρητορικὸ λόγο βλ. τὰ σχόλια τοῦ Γεωργίου Τυπάλδου-Ἰακωβάτου (Ἱστορία τῆς Ἰόνιας
Ἀκαδημίας, Ἔκδοση-Εἰσαγωγὴ-Σχόλια Σπ. Ἀσδραχᾶς, Ἀθήνα 1982, σ. 127).
69. Στ. Μπέτη, ὅ.π., σ. 182-184.
70. Γιὰ τὸν Κωνσταντῖνο Τυπάλδο, βλ. Τσιτσέλη, Σύμμικτα Α΄, σ. 669-690.
Ἀγγελομάτη, Ἰόνιος Ἀκαδημία, σ. 116 σημ. 1. Γ. Μεταλληνοῦ, «Οἱ σπουδὲς τοῦ Κων.
Τυπάλδου-Ἰακωβάτου (1795-1867)», Δελτίον Ἀναγνωστικῆς Ἑταιρίας Κέρκυρας 15
(1978), 133-182 ὅπου καὶ ἡ ἕως τότε βιβλιογραφία.
71. Τὰ ἀνωτέρω ἔργα σὲ χειρόγραφη μορφὴ ὑπάρχουν στὰ χειρόγραφα ἀρ. 14
καὶ 15 τῆς μονῆς Παλαιοκαστρίτσας Κέρκυρας (Τζιβάρα-Καρύδη, Παλαιοκαστρίτσα,
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Στὴν παρούσα ἑνότητα μὲ τὴν παρουσίαση τῶν χειρογράφων μαθηματαρίων καὶ τῶν ἐγχειριδίων γιὰ ἐκπαιδευτικὴ χρήση θεωροῦμε ὅτι πρέπει
νὰ προστεθοῦν καὶ δύο χειρόγραφα, ἀρ. 62 καὶ 63, τὰ ὁποῖα χρησιμοποιήθηκαν γιὰ μαθήματα γλωσσικῆς διδασκαλίας. Τὸ χειρόγραφο ἀρ. 62 περιέχει φράσεις τῆς καθημερινῆς ὁμιλίας τῆς ρωσικῆς γλώσσας σὲ ἀπόδοση
μὲ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες καὶ τὴ μετάφρασή τους στὰ ἑλληνικά, προφανῶς γιὰ κάποιον ποὺ ἐνδιαφερόταν νὰ μάθει τὴ ρωσικὴ γλώσσα, ἐνῶ τὸ
χειρόγραφο ἀρ. 63 φαίνεται ὅτι ἀπευθύνεται σὲ ἐνδιαφερόμενους Ρώσους
μαθητὲς γιὰ τὴν ἐκμάθηση τῆς ἑλληνικῆς («Ἀδελφέ, θὰ μοῦ κάνετε μεγάλη
χάρη καὶ ποτὲ δὲν θὰ σᾶς ξεχάσω ἐὰν μὲ διδάξετε ἑλληνικά, ὅσο χρόνο
καὶ νὰ χρειαστῶ, θὰ κοπιάσω γιὰ νὰ τὰ μάθω»). Πολλὰ κείμενα εἶναι
ἀσκήσεις μαθητῶν στὸ κυριλλικὸ ἀλφάβητο72. Ἡ θεματολογία τῶν ρωσοελληνικῶν διαλόγων δὲν ἐκπλήσσει ἀφοῦ περίπου ἔτσι ἀπαντᾶ καὶ σὲ ἔντυπα τῆς ἐποχῆς73. Τὸ ὄνομα Βασίλειος Ντμιτρίεβιτς (Δημήτροβιτς) ποὺ
ἀπαντᾶ στὸ χειρόγραφο ἀρ. 63 ὅπως καὶ τὸ ὄνομα Ὀνήσιμος στὴ σημείωση δὲν γνωρίζουμε ἂν ἀντιστοιχοῦν σὲ ὑπαρκτὰ πρόσωπα.
Ἡ χρήση τῆς κυριλλικῆς γραφῆς ἐντοπίζεται ἀκόμα στὸ χειρόγραφο
ἀρ. 71. Τὸ χειρόγραφο περιέχει ἀποδόσεις κειμένων ἀπὸ τὴν ἁπλοελληνικὴ στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ γλώσσα καὶ φέρει σημείωμα στὰ κυριλλικὰ μὲ
τὸ ὄνομα τοῦ ἁγιορείτη ἀρχιμανδρίτη Νικήτα, Κερκυραίου, ἄγνωστου ἀπὸ
ἀλλοῦ, καθὼς καὶ ἀναφορὰ στὸ ἁγιορείτικο μοναστήρι τοῦ ἁγίου Νικολάου, μονὴ τῆς μετανοίας τοῦ Νικήτα. Στὴ μνήμη τοῦ ἁγίου Νικολάου τιμῶνται οἱ ἀθωνικὲς μονὲς Γρηγορίου καὶ Σταυρονικήτα.

ϛ. Χρησμοὶ-Χρησμολόγιο
Στὴν ἑνότητα αὐτὴ ἀνήκουν τὰ χειρόγραφα ἀρ. 34 καὶ 83. Τὸ χειρόγραφο
ἀρ. 34 περιέχει ἔργα τοῦ Λαρισαίου Πανταζῆ, δασκάλου τοῦ 18ου αἰώνα,
σ. 82-85) καὶ στοὺς φακέλους ἀρ. 27 καὶ 30 τοῦ Ἀρχείου Τυπάλδων-Ἰακωβάτων
(Κ. Μπόνη, «Ἀρχείου Σύμμικτα. Τακτοποίησις καὶ μελέτη τοῦ Ἀρχείου τῶν οἴκων
Τυπάλδων-Ἰακωβάτων ἐν Ληξουρίῳ τῆς νήσου Κεφαλληνίας», Ἐπετηρὶς Ἐπιστημονικῶν Ἐρευνῶν Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν 2 (1970), 570-572).
72. Ἡ μεταγραφὴ τῶν κειμένων στὰ κυριλλικὰ ἔγινε ἀπὸ τὸν φίλο καὶ συνάδελφο Vladimir Bošković. Θὰ θέλαμε νὰ εὐχαριστήσουμε θερμὰ καὶ ἀπὸ τὴ θέση
αὐτὴ τὸν κύριο Bošković γιὰ τὴ βοήθεια καὶ τὴ συνεργασία ποὺ εἴχαμε καὶ εὐχόμαστε σύντομα νὰ μᾶς παρουσιάσει καὶ κριτικὰ τὸ περιεχόμενο τῶν ἀνωτέρω
κερκυραϊκῶν χειρογράφων.
73. Πρβλ. Νέοι πλέον εὔχρηστοι ἁπλορωμαϊκοὶ καὶ ῥωσσικοὶ διάλογοι διαιρεθέντες
εἰς ρκ΄ μαθήματα. Ἐκδοθέντες παρὰ τοῦ τῆς ἐν τῆ Μ.Α.Φ. Βλαδιμίρου Τζβετκόβ, Mockba
1809.
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τὰ ἔργα τοῦ ὁποίου κατὰ τὸν Τρύφ. Εὐαγγελίδη «δεικνύουσιν ἄνθρωπον
μυστικοπαθῆ καὶ περὶ χρησμοὺς ἀσχολώμενον, πλείστας δ’ ἑρμηνείας
ἀσκόπως γράφοντα»74.
Τὸ χειρόγραφο ἀρ. 83 περιέχει μεγάλο μέρος τοῦ κειμένου τῶν Χρησμῶν τοῦ Λέοντος τοῦ Σοφοῦ μὲ τὴ συνήθη ἱστόρηση καὶ μὲ τίτλο: Χρησμοὶ τοῦ εὐσεβεστάτου, καὶ σοφωτάτου βασιλέως κὺρ Λέοντος περὶ τῶν μελλόντων βασιλεῦσαι Ἀγαρηνῶν ἐν τῷ Βυζαντίῳ καὶ περὶ εἰρηνικοῦ βασιλέως. Στὸ
χειρόγραφο τῆς Πλατυτέρας τὸ κείμενο τῶν Χρησμῶν εἶναι ἀνὰ σελίδα
καὶ χρησμός. Τὸ κείμενο ἔχει γραφεῖ σὲ στροφὲς χωρὶς ἀρίθμηση. Σὲ ὁρισμένους χρησμοὺς παραλείπονται στίχοι ἐνῶ σὲ ἄλλες περιπτώσεις παρατηρεῖται μετάθεση στίχων. Ὁ γραφέας πιθανὸν ἀδυνατοῦσε νὰ διαβάσει
τὸ κείμενο τοῦ ἀνθιβόλου ἀπὸ ὅπου ἀντέγραφε, γι’ αὐτὸ ἀλλοιώνει λέξεις.
Ἐπίσης μεταφέρει στίχους ἀπὸ τὸν ἕναν χρησμὸ στὸν ἄλλο. Τὸ κείμενο
τῶν χρησμῶν γενικὰ ἀκολουθεῖ τὸ γνωστό, ὅπως δημοσιεύτηκε ἀπὸ τὸν
Μigne (PG, τ. 107). Σὲ κάποιους χρησμοὺς ὑπάρχουν στίχοι οἱ ὁποῖοι ταυτίστηκαν μὲ κείμενα ἀπὸ τὸν ἐκδεδομένο κώδικα Barozzi75.
Ἡ ἱστόρηση τοῦ χειρογράφου παρουσιάζει ἐνδιαφέρον ἰδιαίτερα στὶς
περιπτώσεις στὶς ὁποῖες διαφοροποιεῖται ἀπὸ τὴ γνωστὴ εἰκονογράφηση.
Στὸ περιθώριο τῶν εἰκόνων ἀναγράφονται κεφαλαῖα γράμματα, τὰ ὁποῖα
πιθανὸν ἀποσκοποῦσαν στὸ νὰ προσδώσουν ἔμφαση στὸν αἰνιγματικὸ χαρακτήρα τῶν χρησμῶν76. Ἀπὸ αὐτοψία προέκυψε ὅτι τὸ χειρόγραφο τῆς
Πλατυτέρας ἔχει συγγένεια μὲ τὸ χειρόγραφο τῆς Ἱστορικῆς καὶ Ἐθνολογικῆς Ἑταιρείας ἀρ. 8677. Τὰ δύο χειρόγραφα παρουσιάζουν ὁμοιότητες
ὅπως στὴν ἀναγραφὴ τῶν αἰνιγματικῶν κεφαλαίων γραμμάτων, στὴ μετάθεση τῶν χρησμῶν ἀρ. 6 καὶ 7 στὴν τέταρτη καὶ πέμπτη θέση καὶ τοῦ χρησμοῦ ἀρ. 4 στὴν ἕκτη θέση ἀντίστοιχα καθὼς καὶ στὴν εἰκονογράφηση,
ἰδιαίτερα τοῦ 4ου χρησμοῦ μὲ τὸν πολυκέφαλο δράκοντα. Ἐνδεχομένως
τὰ δύο χειρόγραφα ἔχουν κοινὸ ἀνθίβολο γιὰ τὴν εἰκονογράφηση τὸ ὁποῖο
ἀναπαράγεται, στὸ μὲν χειρόγραφο τῆς Πλατυτέρας πιὸ ἐλεύθερα καὶ

74. Τρ. Εὐαγγελίδου, Ἡ παιδεία ἐπὶ Τουρκοκρατίας, τ. Α΄, ἐν Ἀθήναις 1936, σ.
224 σημ. 4. Χειρόγραφα μὲ ἔργα τοῦ Πανταζῆ φυλάσσονται στὴ συλλογὴ τῶν χειρογράφων τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης (κώδικες 1256, 1271, 3144· βλ. Σακκελίωνος,
Κατάλογος, σ. 223, 231. Νικολόπουλου, Περιγραφή, σ. 22-24).
75. Vereecken-Hadermann, Oracles.
76. Βλ. καὶ Κυριακοῦ, Χρησμοί, σ. 80.
77. Σπ. Λάμπρου, «Κατάλογος τῶν κωδίκων τῶν ἐν Ἀθήναις βιβλιοθηκῶν πλὴν
τῆς Ἐθνικῆς. Β. Κώδικες τῆς Ἱστορικῆς καὶ Ἐθνολογικῆς Ἑταιρείας», Νέος Ἑλληνομνήμων 7 (1910), 329. Κυριακοῦ, Χρησμοί, σ. 79-80.
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μᾶλλον ἄτεχνα, στὸ δὲ χειρόγραφο τῆς Ἐθνολογικῆς Ἑταιρείας ἀκριβέστερα.
Ξεχωριστὸ ἐνδιαφέρον παρουσιάζει στὸ χειρόγραφο ἡ σχηματικὴ ἀναγραφὴ τῶν ὀνομάτων δεκατριῶν σουλτάνων, στὸ φ. 10v, μὲ ἀρχή, μέση καὶ
τέλος τὸν Μεχεμέτη (Μεχμέτ). Οἱ σουλτάνοι καλύπτουν τὸ χρονικὸ διάστημα ἀπὸ τὸ 1451 ἕως τὸ 1687. Ὁ πρῶτος Μεχεμέτης ταυτίζεται μὲ τὸν
Μωάμεθ Β΄ τὸν Πορθητή, ὁ Μεχεμέτης στὸ μέσον μὲ τὸν Μεχμὲτ Γ΄ καὶ ὁ
τρίτος μὲ τὸν Μεχμὲτ Δ΄78. Τὸ χρονικὸ διάστημα τῆς ἀρχῆς τοῦ τελευταίου
Μεχμὲτ (1648-1687) σηματοδοτεῖ καὶ τὸν χρόνο σύνταξης τοῦ προτύπου
τοῦ χειρογράφου μας. Εἶναι προφανὲς ὅτι ὁ γραφέας καὶ συντάκτης τοῦ
πίνακα τῶν σουλτάνων βλέπει σχηματικὰ νὰ διαγράφεται τὸ τέλος τῆς
ὀθωμανικῆς κυριαρχίας. Ἡ διαπίστωση αὐτὴ δὲν θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἄσχετη μὲ τὰ γεγονότα στὸ τέλος τῆς ἐξουσίας τοῦ Μεχμὲτ Δ΄, μὲ κύρια χαρακτηριστικὰ τὶς νίκες τῶν Βενετῶν κατὰ τῶν Τούρκων, τὴν κατάληψη τῆς
Πελοποννήσου καὶ τῆς Λευκάδας.
Τὸ χειρόγραφο τῆς Πλατυτέρας γράφτηκε στὴν Κέρκυρα μετὰ τὸ 1797
καὶ πρὶν τὸ 1812, ἂν λάβουμε ὑπόψη τὰ χρονικὰ σημειώματα καὶ τὶς
προβλέψεις γιὰ τὸ τέλος τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας στὸ φ. 13v, ποὺ
προϋποθέτουν τὴν ἀλλαγὴ τῆς κατάστασης στὰ Ἑπτάνησα μὲ τὴν κατάληψη τῆς Γαληνοτάτης ἀπὸ τοὺς Γάλλους.

ζ. Ἕνα κατάστιχο ζητείας
Μικρὸ τὸ «δέμας» ἀλλὰ πολὺ ἐνδιαφέρον εἶναι τὸ χειρόγραφο ἀρ. 65, τὸ
ὁποῖο περιέχει παρακλητικὸ κανόνα καὶ ἐγκώμιο στὸν ἅγιο Νικόλαο, ἀκολουθία νεκρώσιμο εἰς ἱερεῖς καὶ ἱερομονάχους, ἡμιτελὴ ἀκολουθία στὸν
ἅγιο Ἀθανάσιο καὶ τὴν καταγραφὴ μιᾶς ζητείας ποὺ διενεργήθηκε στὸ
τέλος τοῦ 18ου αἰώνα.
Τὸ χειρόγραφο ἀρχικὰ ἀνῆκε στὸν Κεφαλονίτη Φραγκίσκο Πυλαρινό, ὁ
ὁποῖος σημείωσε τὸ ὄνομά του στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ἐξωφύλλου79. Ὁ ἴδιος ἢ
κάποιος ἀπὸ τὸ περιβάλλον του ἔγραψε τὶς ἐνθυμήσεις στὸ τέλος τοῦ 17ου
αἰώνα στὸ πρῶτο παράφυλλο τῆς στάχωσης καθὼς καὶ τὴν ἐνθύμηση στὸ
φ. 29v. Ὁ γραφέας αὐτὸς πρέπει νὰ εἶχε ἐμπορικὴ δραστηριότητα, καθὼς

78. Κατάλογο μὲ τὰ ὀνόματα τῶν σουλτάνων βλ. εἰς P. Sugar, Ἡ νοτιοανατολικὴ
Εὐρώπη κάτω ἀπὸ ὀθωμανικὴ κυριαρχία (1354-1804), τ. Β΄, Ἀθήνα 1994, σ. 327.
79. Γνωστὸς εἶναι ὁ ὁμώνυμος ἀλλὰ μεταγενέστερος Φραγκίσκος Πυλαρινὸς μὲ
ἔντονη πολιτικὴ καὶ ἐπιστημονικὴ δραστηριότητα (Τσιτσέλη, Σύμμικτα Α΄, σ. 564566).
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ἀναφέρεται σὲ ταξίδι στὴ Βενετία μὲ ἰδιόκτητη φρεγάτα καὶ σὲ ἐμπορικὴ
δοσοληψία στὴν Κέρκυρα.
Ἡ κεφαλονίτικη προέλευση μαρτυρεῖται καὶ ἀπὸ τὰ κείμενα ποὺ περιέχονται στὸ χειρόγραφο. Ἡ ἐνθύμηση στὸ φ. 29v ἀναφέρεται στὴ σύνταξη
μιᾶς νοταρικῆς πράξης στὰ κατάστιχα τοῦ Κεφαλονίτη νοταρίου Ἀνδρέα
Δεσύλλα. Ὁ ἐντοπισμὸς τῆς πράξης μὲ τὴν ἡμερομηνία 27 Νοεμβρίου 1693
θὰ μᾶς ἀποκάλυπτε τὸν βασικὸ συμβαλλόμενο καὶ θὰ ἐπιβεβαίωνε τὸ ὄνομα τοῦ κτήτορα στὴν ἀρχικὴ φάση τοῦ καταστίχου. Δυστυχῶς ὅμως ἀπὸ
τὰ σωζόμενα σήμερα στὸ κεφαλληνιακὸ Ἀρχεῖο κατάστιχα τοῦ νοταρίου
λείπει ἡ ἀνωτέρω πράξη. Ὁ συνθέτης τοῦ παρακλητικοῦ κανόνα ἀναφέρεται στὴν πάροδο τοῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου Νικολάου ἀπὸ τὴν Κεφαλονιὰ
(φ. 4r: ἐπάνωδον τὴν σεπτὴν ἱεράρχα Κεφαληνίας ἁγιάσας τὰ πλήθη)80 καὶ ὁ
συντάκτης τοῦ ἐγκωμιαστικοῦ λόγου, ποὺ ἐκφωνήθηκε τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, κάνει σαφὴ πάλι ἀναφορὰ στὸ νησὶ (φ. 8v: εὔφρανας καὶ ἡγίασας ἡμᾶς
τοὺς Κεφαλινιαίους). Στὴν νεκρώσιμο ἀκολουθία ποὺ περιλαμβάνεται ἐπίσης στὸ χειρόγραφο (φ. 11r-15v), ὁ γραφέας, στὸ σημεῖο ποὺ μνημονεύεται ὁ ἑκάστοτε ἐπίσκοπος τοῦ τόπου ὅπου ψάλλεται ἡ ἀκολουθία, δίνει τὸ
ὄνομα τοῦ «ἀρχιεπισκόπου Ἰωαννικίου». Ὑποθέτουμε, μὲ βάση τὴν ὁμοιότητα τῆς γραφῆς, ὅτι καὶ τὸ κείμενο τῆς νεκρώσιμης ἀκολουθίας γράφτηκε
στὴν Κεφαλονιὰ καὶ ὅτι ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἰωαννίκιος ἐνδεχομένως ταυτίζεται μὲ τὸν Ἰωαννίκιο Ἄννινο (1783-1817)81.
Τὸ χειρόγραφο στὸν 18ο αἰώνα ἦταν κτῆμα κάποιου Κεφαλονίτη ἱερωμένου. Στὰ φύλλα του φιλοξένησε ἀρχικὰ ὑμνογραφικὲς συνθέσεις, ἄγνωστες ἕως σήμερα, καὶ στὸ τέλος τοῦ αἰώνα συνόδευσε σὲ ἕνα μακρὺ ὁδοιπορικὸ τὸν κτήτορά του, ὁ ὁποῖος τὸ χρησιμοποίησε ὡς κατάστιχο ζητείας
σὲ μέρη τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδας, τῆς Πελοποννήσου ἀλλὰ καὶ στὰ νησιὰ τοῦ
Ἰονίου, Κεφαλονιὰ καὶ Κέρκυρα. Τὸ χειρόγραφο στὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰώνα βρισκόταν στὴν Κέρκυρα, τελευταῖο σταθμὸ τῆς διαδρομῆς τῆς ζητείας,
καὶ δὲν ἀποκλείεται νὰ μεταφέρθηκε στὸ μοναστήρι ἀπὸ κάποιον Κεφαλονίτη μοναχό, ὅπως τὸν μοναχὸ Παΐσιο, ὁ ὁποῖος ἀναφέρεται ὡς μέλος
τῆς μοναστικῆς κοινότητας τῆς Πλατυτέρας στὸν κατάλογο τῶν ναῶν καὶ
μοναστηριῶν τῆς Κέρκυρας τοῦ ἔτους 1820, ὡς Παΐσιος ἀπὸ Κεφαληνίαν82.
80. Γιὰ τὴν ἑορτὴ τῆς μνήμης τῆς παρόδου τοῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου Νικολάου
ἀπὸ τὴν Κεφαλονιὰ καὶ τοὺς τιμώμενους ναούς, βλ. πρωτ. Ἰω. Μεσολωρᾶ, «Ἑορτολογικὰ καὶ Ὑμνολογικὰ τῆς παρόδου τοῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου Νικολάου», Διεθνὲς
Ἐπιστημονικὸ Συμπόσιο, Σάμη 19-20 Αὐγούστου 1995 (ὑπὸ ἔκδοση).
81. Τσιτσέλη, Σύμμικτα Β΄, σ. 158-165.
82. Καρύδη, Γεωγραφία, σ. 60 ἀρ. 81.
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Ἐντύπωση καὶ ἀπορίες προξενεῖ τὸ ὁδοιπορικὸ τῆς ζητείας καὶ ἄγνωστος παραμένει ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο αὐτὴ πραγματοποιήθηκε. Σύμφωνα
μὲ ἐνθύμηση στὸ φ. 26v, τὸ ταξίδι τοῦ συντάκτη τοῦ καταστίχου καὶ τοῦ
συντρόφου του Γιαννάκη Κουτουφᾶ ξεκίνησε τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1794
ἀπὸ τὴν Κεφαλονιὰ μὲ ἐνδιάμεσο σταθμὸ τὴ Ζάκυνθο καὶ μὲ κατάληξη
τὸν Πύργο τῆς Πελοποννήσου. Ἡ Ζάκυνθος λειτούργησε μόνο ὡς κέντρο
μετεπιβίβασης καὶ ὄχι ὡς τόπος διενέργειας ζητείας. Τὰ χωριὰ ποὺ βρίσκονται γύρω ἀπὸ τὸν Πύργο ἦταν οἱ τόποι ὅπου οἱ κάτοικοί τους, ἱερεῖς,
λαϊκοὶ καὶ προπάντων γυναῖκες, μὲ προθυμία ἀνταποκρίθηκαν καταθέτοντας χρήματα –γρόσια, παράδες καὶ φλωριὰ βενέτικα– ἢ προσφέροντας
σιτάρι. Ὁ διενεργητὴς τῆς ζητείας πρόσφερε ὡς ἀντίδωρο ἁγιασμοὺς ἀλλὰ
καὶ κατέγραφε τὰ ὀνόματα ζώντων καὶ κεκοιμημένων γιὰ νὰ τὰ μνημονεύει προφανῶς στὴν Πρόθεση, τὴν ὥρα τῆς λειτουργίας. Τὰ χωριὰ τῆς
Ἠλείας ἀπὸ τὰ ὁποῖα διάβηκε τὸ «κυτίον» τῆς ζητείας ἦταν πολλά: Ἅγιος
Γεώργιος, Ἅγιος Ἰωάννης, Ἀγουλινίτζα, Κολύρι, Μπαρμπάσαινα, Μυρτιά,
Σκουλοχώρι, Τζόγια83. Δὲν ἀποκλείεται τὸ ὁδοιπορικὸ νὰ περιλάμβανε καὶ
τὰ ὑπόλοιπα χωριὰ ποὺ ἀναφέρονται, χωρὶς ἰδιαίτερη δήλωση, στὸ verso
τοῦ τελευταίου παράφυλλου τοῦ καταστίχου, ὅπως: Ροβιάτα, Κουρτίκι,
Χέρνη, Καλλίτζα, Πουχνιώτη, Καραγιούζι, Οὐλούμπεη, Σαπάναγα, Λιβί,
Καλύβια, Παλαιόπολη, Ἀηλιάδες, Μαντζαούσια, Μεσολογκάκι, Ἀλουποχώρι, Ξυλοκέρα, Βούνεργο, Κατζαροῦ, Ρόγκοσι, Ἀλάπασι, Ἅγιος Γεώργιος,
Λαμπέτι, Σκαφιδιά84. Στὰ ἀνωτέρω χωριὰ ἀναφέρεται καὶ ἡ Τόριζα, ποὺ
βρίσκεται ὅμως στὰ νότια τῆς Σπάρτης, ἐκτὸς καὶ ἂν πρόκειται γιὰ ἄλλον
ὁμώνυμο οἰκισμὸ τῆς Ἠλείας τὸν ὁποῖο δὲν ἐντοπίσαμε.
Δὲν γνωρίζουμε ποιὰ διαδρομὴ ἀκολούθησαν κατόπιν καὶ πῶς καὶ
γιατί βρέθηκαν ἀπὸ τὴν Πελοπόννησο στὴ Στερεὰ Ἑλλάδα καὶ συγκεκριμένα στὴν περιοχὴ τῆς Λιβαδειᾶς. Γεγονὸς εἶναι ὅτι τὸ ὁδοιπορικὸ ἐκεῖ

83. Ἀναφέρουμε τὰ χωριὰ ποὺ σήμερα ἔχουν διαφορετικὸ ὄνομα: Ἀγουλινίτζα:
Ἐπιτάλιον, Κολύρι: Κολίριο, Μπαρμπάσαινα: Βαρβάσαινα, Σκουλοχώρι: Σκουροχώρι, Τζόγια: Πράσινο. Βλ. Γιαννακόπουλου, «Ἐπισκόπησις», σ. 372, 373, 376.
84. Τὸ χωριὸ Χέρνη ἐνδεχομένως ταυτίζεται μὲ τὸ χωριὸ Χέλμι· Δερβιτζελεπὶ ἢ
Καλλίτζα εἶναι ἡ Ἀμαλιάδα· ἡ Πουχνιώτη εἶναι μᾶλλον τὸ χωριὸ Μπουχιώτη, σήμερα Αὐγεῖον· τὸ χωριὸ Καραγιούζι εἶναι σήμερα τὸ Πρινάρι· τὸ Οὐλούμπεη εἶναι
τὸ Μουσουλούμπεη σήμερα Λευκοχώρι· ἡ Σαπάναγα ταυτίζεται μὲ τὴ Σαμπάναγα
σήμερα Ἁγία Μαύρα· τὰ Καλύβια εἶναι σήμερα ἡ Νέα Ἦλις· ἡ Παλαιόπολη εἶναι ἡ
Ἦλις· τὸ Μεσολογκάκι τὰ Δουναίικα. Τὸ Ἀλ(ου)ποχώρι εἶναι τὸ σημερινὸ Ἀγρίδι,
τὸ Ρόγκοσι εἶναι τὸ Ρογγοζ(ι)ό καὶ σήμερα Ἀλίφειρα (Γιαννακόπουλου, «Ἐπισκόπησις», σ. 371, 372, 373, 375, 377).
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περιλάμβανε πολλὰ χωριά, στὸν κάμπο τοῦ βοιωτικοῦ Κηφισοῦ, μὲ παραγωγὴ σιταριοῦ, καλαμποκιοῦ ἀλλὰ καὶ βαμβακιοῦ, προϊόντα ποὺ ἀναφέρονται κιόλας στὶς προσφορές. Τὰ χωριὰ τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδας ἀπὸ τὰ
ὁποῖα διάβηκαν ἦταν: Ἀσφάκα, Βελίτζα, Δαδί, Δραγομάνι, Κάπουρνα,
Κασνέσι, Κραβασαρᾶς, Μάνεσι, Μιραλί, Μόδι, Μπραχάμαγα, Οὐρκοχώρι,
Πεσχένι85. Ὅλα σχεδόν εἶναι κοντὰ στὴ Λιβαδειά, ἡ ὁποία ὡς κέντρο διοικητικὸ ἀποτέλεσε καὶ τὸν τόπο συγκέντρωσης τῶν εἰσφορῶν.
Ἡ ζητεία περιῆλθε ἐπίσης σὲ χωριὰ τῆς Κέρκυρας: Ἀργυράδες, Αὐλιῶτες, Γιαννάδες, Ἐξωκαστρινοί, Ἐπίσκεψη, Καρουσάδες (Κρασάδες), Καστελλάνοι Ἀγύρου, Κορακάδες, Κρητικά, Νυμφές, Ὁμαλή, Παυλιάνα, Περουλάδες, Σγουράδες, Σιδάρι, Σπαρτερό, Σπαρτίλας, Συναράδες, Σφακερά, Χλωμός ἀλλὰ καὶ σὲ χωριὰ τῆς Κεφαλονιᾶς: Πουλάτα, Τζανετάτα,
Χαλιωτάτα.

η. Μία συλλογὴ ποιημάτων
Ἀξιοπερίεργη καὶ ἐνδιαφέρουσα περίπτωση ἀποτελεῖ ἡ συλλογὴ πατριωτικῶν ἀσμάτων καὶ ποιημάτων ποὺ περιλαμβάνονται στὸ χειρόγραφο ἀρ.
85. Κερκυραϊκὸ ἐνδιαφέρον ἔχουν οἱ ποιητικὲς συνθέσεις ποὺ τιτλοφοροῦνται «Αἱ καταστροφαί». Ὁ συντάκτης τους ὑπογράφει μὲ τὸ ψευδώνυμο «Ὁ ἐρημίτης» καὶ καταφέρεται μὲ ὀργὴ κατὰ τῶν Ἄγγλων γιὰ τὶς
καταστροφὲς ποὺ προξένησαν στὸ νησὶ Πτυχία ἢ Βίδο, στὸ Νέο Φρούριο
καὶ στὸ Φρούριο τοῦ Ἀβράμη, πρὶν τὴν ἀναχώρησή τους τὸ 1864 ἀπὸ τὸ
νησί86. Πιθανὸν τὸ ἴδιο πρόσωπο συνέθεσε καὶ τὸ ὀκτάστιχο σκωπτικὸ στιχούργημα (φ. 19r), τὰ ἀρχικὰ τῶν στίχων τοῦ ὁποίου σχηματίζουν τὸ ὄνομα «Κωστάκης», τὸ ὁποῖο παραπέμπει στὸν ἀπεσταλμένο τότε τῆς ἑλληνικῆς Κυβέρνησης στὴν Κέρκυρα87. Ἡ κατεδάφιση καὶ ὁ ἀφοπλισμὸς τῶν
85. Οἱ περιοχὲς μὲ τὰ σημερινά τους ὀνόματα εἶναι οἱ ἑξῆς: Ἀσφάκα: Σφάκα,
Βελίτζα: Ἄνω Τιθορέα, Δαδί: Ἀμφίκλεια, Δραγομάνι (Δραχμάνι): Ἐλάτεια, Κάπουρνα: Χαιρώνεια, Κασνέσι: Βάγια, Κραβασαρᾶς: Βασιλικά, Μάνεσι: Λευκοχώρι,
Μιραλί: Προφήτης Ἠλίας, Μόδι: Μόδι, Μπραχάμαγα (Μπράμαγα): Θούριο, Οὐρκοχώρι (Τουρκοχώρι): Παναγίτσα(;), Πεσχένι: Παρόρι.
86. Γιὰ τὸ θέμα, βλ. Μινώτου, Κατεδάφισις. Τοῦ ἴδιου, «Στὸ νησὶ τῶν Φαιάκων», Ἰόνιος Ἀνθολογία 131 (1940), 24-25. Ν. Βασιλάτου, «Ἡ σκοτεινὴ πλευρὰ τῆς
Ἕνωσης. Ἀφοπλισμὸς τῶν φρουρίων καὶ καταστροφὴ σημαντικῶν ὀχυρώσεων τῆς
Κέρκυρας», Ἡ ἕνωση τῆς Ἑπτανήσου μὲ τὴν Ἑλλάδα 1864-2004, Πρακτικὰ Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου τ. Α΄ Ἱστορία, Ἀθήνα 2005, σ. 355-366.
87. Γιὰ τὸν Κωστάκη, βλ. Μινώτου, Κατεδάφισις, σ. 47 σημ. 1, σ. 95 σημ. 2.
Ποιήματα μὲ ἀκροστιχίδα ἀπαντοῦν στὰ φύλλα τῆς κερκυραϊκῆς ἐφημερίδας Ἡ
Κοινότης Κερκύρας ποὺ δημοσιεύτηκαν ἀπὸ τὸν Μάρτιο τοῦ 1864 καὶ ἑξῆς, ἀναφε-
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κερκυραϊκῶν φρουρίων προκάλεσε ἔντονη δυσαρέσκεια καὶ πολλὲς διαμαρτυρίες ποὺ ἐκφράστηκαν καὶ ἔμμετρα. Ὁ ποιητὴς Γεράσιμος Μαρκορᾶς ἔγραψε τὸ ποίημα μὲ τίτλο «Τὰ Κάστρα μας», ὁ Ἐπαμεινώνδας Ἄννινος τὰ «Ἐρείπια», σὲ λόγια γλώσσα, καὶ ὁ Ἀλέξανδρος Β. Δελβινιώτης
τὸ τιτλοφορούμενο «Τὰ ἐν Ἑπτανήσῳ ἆθλα τῆς Ἀγγλίας»88.
Στὸ χειρόγραφο περιλαμβάνονται ἐπίσης ὁ «Ὕμνος εἰς τὴν Ἐλευθερίαν» τοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ, τὸ «Ἆσμα πολεμιστήριον» τοῦ Ρήγα Φεραίου, τὸ ἐπίσης γνωστὸ ποίημα «Ὁ Κλέφτης» τοῦ Ἀλέξανδρου Ρίζου
Ραγκαβῆ καθὼς καὶ δύο ποιήματα τοῦ Γεωργίου Παράσχου μὲ τίτλο «Ὁ
Σκοπὸς» καὶ «Ὁ Ἐθνοφύλαξ». Στὸ τελευταῖο ποίημα γίνονται πολλὲς
ἀναφορὲς στὰ «Κυθνιακά», στὰ γεγονότα δηλαδὴ ποὺ σχετίζονται μὲ τὸν
θάνατο τῶν ἀξιωματικῶν Νικολάου Λεωτσάκου καὶ Περικλῆ Μωραϊτίνη
καθὼς καὶ τοῦ φοιτητῆ Ἀγαμέμνονα Σκαρβέλη στὴν Κύθνο τὸν Μάρτιο
τοῦ 1862, πρὶν ἀπὸ τὴν ἔξωση τοῦ βασιλιᾶ Ὄθωνα89. Τὸ ποίημα τοῦ Παράσχου ἦταν λοιπὸν γνωστὸ στὴν Κέρκυρα καὶ ὁ δημιουργός του ἀγαπητὸς στὶς προτιμήσεις τῶν Κερκυραίων ἀναγνωστῶν90.

3.2. Ἡ προέλευση τῶν χειρογράφων
Σχετικὰ μὲ τὴν προέλευση τῶν χειρογράφων τῆς συλλογῆς τῆς Πλατυτέρας
παρατηροῦμε ὅτι τὰ παλαιότερα, θὰ προσθέταμε ἴσως καὶ τὰ πιὸ σημαντικά, δὲν ἔχουν κερκυραϊκὴ καταγωγή. Τὸ μαρτυροῦν τὰ κτητορικὰ σημειώματά τους, ἐνθυμήσεις ἢ καὶ ἀναφορὲς μέσα στὰ ἴδια τὰ κείμενα ποὺ
διασώζουν.
Τὸ χειρόγραφο ἀρ. 1, τοῦ 16ου αἰώνα, ἔχει ἁγιορείτικη προέλευση καὶ
συγκεκριμένα προέρχεται ἀπὸ τὴ μονὴ Μεγίστης Λαύρας ἢ τὴ λαύρα τοῦ

ρόμενα στὸν Ἀριστοτέλη Βαλαωρίτη, στὸν Χριστόδουλο Ποφάντη, στὸν βασιλιὰ
Γεώργιο Α΄ καὶ στὸ Σύνταγμα. Οἱ στίχοι ὑπογράφονται ἀπὸ τὸν Κεφαλονίτη ποιητὴ Ἐπαμεινώνδα Ἄννινο (φύλλο 8 (23.5.1864), σ. 3· φύλλο 25 (18.9.1864) σ. 2) καὶ
τὸν Κερκυραῖο ποιητὴ Σπυρίδωνα Κάλλο (φύλλο 26 (26.9.1864), σ. 2· φύλλο 27
(30.9.1864), σ. 2).
88. Μινώτου, Κατεδάφισις, σ. 110. Ἐφημερίδα Ἡ Κοινότης Κερκύρας, φύλλο 1
(7.3.1864), σ. 1.
89. Γιὰ τὰ γεγονότα βλ. πρόχειρα, Ὀδ. Δημητρακόπουλου, «Ὁ ἀντιδυναστευτικὸς ἀγώνας καὶ ἡ ἔξωση τοῦ Ὄθωνα», Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τ. 13, Ἀθήνα
1977, σ. 188-199.
90. Ὁ Γεώργιος Παράσχος ἔγραψε καὶ τὸ ἔμμετρο «Προσφώνησις Ἐπὶ τῇ Ἑνώσει τῆς Ἑπτανήσου» (Πρωτοπαπᾶ, Παράσχος, σ. 29-31).
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ἁγίου Ἀθανασίου91. Σύμφωνα μὲ τὸ κτητορικὸ σημείωμα: ἐτοῦτο το παρόν
χαρτί εἶναι τῆς ἁγίας λαύρας καί ὅποιος νάν τό πάρη νά ἔχῃ τήν εὐχήν αὐτοῦ τοῦ
ἁγίου ἀθανασίου καί νά ἐνθυμάται καί τήν λαύραν αὐτήν ὁ γράψας (φ. 169r).
Ἡ ἁγιολαυρίτικη προέλευση τοῦ χειρογράφου τονίζεται ἐπιπλέον καὶ ἀπὸ
τὸ περιεχόμενό του. Δύο κανόνες στὴ Θεοτόκο διαπλέκονται μὲ δύο γνωστοὺς κανόνες στὸν ὅσιο Ἀθανάσιο τὸν Ἀθωνίτη, ἐνῶ στὸ ἴδιο χειρόγραφο
ὑπάρχουν καὶ ἀνέκδοτα στιχηρὰ στὸν ἴδιο ἅγιο92.
Ἠπειρωτικὴ φαίνεται νὰ εἶναι ἡ προέλευση τοῦ ἐπίσης παλαιοῦ χειρογράφου ἀρ. 2, στὸ ὁποῖο ἀνάμεσα σὲ ὑποδείγματα ἐγγράφων ὑπάρχει καὶ
ἡ προσφώνηση ἀπὸ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν μητροπολίτη Ἰωαννίνων, χωρὶς δήλωση ὀνόματος (σ. 833). Ἀπὸ τὴν Ἤπειρο καὶ εἰδικὰ ἀπὸ τὴν Πάργα πιθανὸν προέρχεται καὶ τὸ χειρόγραφο ἀρ. 21 τὸ ὁποῖο ἀγοράστηκε μὲ γρόσια τὸ 1777 ἀπὸ τὸν ἱερομόναχο Ἰάκωβο Δεσύλλα, τὸ οἰκογενειακὸ ὄνομα
τοῦ ὁποίου ἐπιχωριάζει στὴν Πάργα.
Τὸ χειρόγραφο ἀρ. 3 ποὺ περιέχει ἔργα τοῦ Κορίνθιου Κωνσταντίνου
Ρεσινοῦ, προέρχεται ἀπὸ τὴ μονὴ Ἀρδενίτσας καί, σύμφωνα μὲ τὸ κτητορικὸ σημείωμα, ἀνῆκε στὸν καθηγούμενο Νεκτάριο: Τό παρόν βιβλίον καλούμενον ὁδηγόν ὑπάρχει τοῦ ἁγίου [[.....]] καθηγουμένου τοῦ ἱεροῦ μοναστηρίου
τῆς παναγίας ἀρδενίτζας κύρ νεκταρίου καί παρ’ αὐτοῦ ἀφιερώθη ἐν τῇ αὐτῇ
σεβασμίᾳ μονῇ εἰς μνημόσυνον αἰώνιον, καί ὅσοι ἀναγινώσκετε εὔχεσθε ὑπέρ
αὐτοῦ πρός κύριον. αψκϚ΄ σεπτεμβρ. 22. Ἡ μονὴ Ἀρδεύουσας ἢ Ἀρδενίτσας
βρίσκεται στὴ Μεγάλη Μουζακιά, στὴ μητρόπολη Βελεγράδων. Ἡ μονή, ἡ
ἵδρυση τῆς ὁποίας ἀνάγεται στὰ χρόνια τοῦ Δεσποτάτου τῆς Ἠπείρου,
ἀναδείχθηκε σὲ πνευματικὸ κέντρο τῆς Βορείου Ἠπείρου ἀπὸ τὸν Μοσχοπολίτη Νεκτάριο Τέρπο, ὁ ὁποῖος μόνασε ἐκεῖ καὶ ὑπηρέτησε ὡς πνευματικὸς καὶ ἡγούμενος. Ὁ Τέρπος χρησιμοποίησε τὸ μοναστήρι ὡς ὁρμητήριο
γιὰ τὴ μεγάλη του δράση στὴ γύρω περιοχὴ τὴ δεκαετία 1720-173093. Μὲ
91. Γιὰ τὶς σχέσεις Ἁγίου Ὄρους καὶ Κέρκυρας δὲν ὑπάρχει συστηματικὴ μελέτη. Γνωρίζουμε ὅτι στὴν Κέρκυρα ὑπῆρχαν ἐπίτροποι τῶν μοναστηριῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὅπως ὁ Νικόλαος Ροδόσταμος τὸ ἔτος 1761 (ΑΝΚ, Συμβολαιογραφικά,
φάκελος Α.83, βιβλίο 12, φ. 45v). Οἱ ἐπαφὲς μὲ τὸ Ἅγιο Ὄρος ἐπιβεβαιώνονται καὶ
ἀπὸ διαθηκῶα κείμενα στὰ ὁποῖα οἱ διαθέτες ὁρίζουν τὴ διάθεση χρηματικῶν
ποσῶν ἢ προσωπικῶν ἀντικειμένων σὲ μοναστήρια τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
92. Γιὰ τὰ ὑμνογραφικὰ κείμενα στὸν Ἀθανάσιο, βλ. Ἀθ. Κομίνη, «Ὑμνογραφικὰ εἰς ὅσιον Ἀθανάσιον τὸν Ἀθωνίτην», Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν
32 (1963), 262-313.
93. Γιὰ τὸ μοναστήρι τῆς Ἀρδενίτσας, βλ. Γ. Γιακουμῆ, Μνημεῖα Ὀρθοδοξίας
στὴν Ἀλβανία, Ἀθήνα 1994, σ. 76-77. Γ. Γιακουμῆ - Κ. Γιακουμῆ, Ὀρθόδοξα μνημεῖα
στὴ Βόρειο Ἤπειρο, Ἰωάννινα 1994, σ. 108-110. Δ. Καμαρούλια, Τὰ μοναστήρια τῆς
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βάση λοιπὸν τὸ χρονολογημένο κτητορικὸ σημείωμα δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ὁ κτήτορας τοῦ χειρογράφου καθηγούμενος Νεκτάριος ταυτίζεται
μὲ τὸν Μοσχοπολίτη Νεκτάριο Τέρπο94. Ἐνδιαφέρουσα εἶναι λοιπὸν ἡ διαδρομὴ τοῦ χειρογράφου ἀπὸ τὸ μοναστήρι τῆς Ἀρδενίτσας στὸ κερκυραϊκὸ
μοναστήρι τῆς Πλατυτέρας, ἀλλὰ καθόλου παράξενη, ἐπειδὴ γνωρίζουμε
τὶς σχέσεις τῶν δύο περιοχῶν μεταξύ τους. Τελικὰ ὁ κερκυραϊκὸς χῶρος
συγκέντρωσε μεγάλο μέρος τῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς τῆς ἀπέναντι
ἠπειρωτικῆς γῆς μὲ τὴν ὁποία λόγῳ τῆς γεωγραφικῆς γειτνίασης δὲν σταμάτησε ποτὲ νὰ ἔχει καλὲς σχέσεις95.
Ἀπὸ τὶς παραδουνάβιες ἡγεμονίες πιθανότατα προέρχεται τὸ χειρόγραφο ἀρ. 17, τὸ ὁποῖο διασώζει πολυχρονισμοὺς γιὰ τὸν οἰκουμενικὸ πατριάρχη Διονύσιο (σ. 437), τὸν μητροπολίτη Οὐγγροβλαχίας Διονύσιο (σ.
440, 452), τὸν αὐθέντη ἡγεμόνα καὶ βοεβόδα πάσης Οὐγγροβλαχίας
ἐκλαμπρότατο Γρηγόριο μὲ μνεία καὶ τῆς συζύγου του δόμνας κυρᾶς Μαρίας (σ. 442), γιὰ τὸν αὐθέντη καὶ ἡγεμόνα πάσης Οὐγγροβλαχίας ἐκλαμπρότατο Σερβανὸ (σ. 448) καὶ τέλος γιὰ τὸν μητροπολίτη Οὐγγροβλαχίας
Θεοδόσιο (σ. 456). Ὁ πατριάρχης Διονύσιος ταυτίζεται μὲ τὸν Διονύσιο Δ΄
τὸν Μουσελίμη, μὲ τὶς ἀλλεπάλληλες ἀλλαξοπατριαρχίες, ὁ ὁποῖος ἔζησε
γιὰ μεγάλα χρονικὰ διαστήματα στὴ Βλαχία, ὅπου καὶ τελείωσε τὸν βίο
του τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 169696. Ὁ μητροπολίτης Διονύσιος ποίμανε τὴ μητρόπολη Οὐγγροβλαχίας γιὰ σύντομο διάστημα τὸ ἔτος 167297. Ὁ ἡγεἨπείρου, τ. Β΄, Ἀθήνα χ.χ. (ἐκδόσεις Μπασιᾶς-Πλέσσας), σ. 576-579. Κ. Γαρίτση, Ὁ
Νεκτάριος Τέρπος καὶ τὸ ἔργο του. Εἰσαγωγή-Σχόλια-Κριτικὴ ἔκδοση τοῦ ἔργου του Πίστις, Θήρα 2002, σ. 56-57 σημ. 42. Γιὰ τὸν Τέρπο, βλ. Ἀπ. Γλαβίνα, «Ἡ συμβολὴ
τοῦ Μοσχοπολίτη ἱερομονάχου Νεκταρίου Τέρπου στὴν ἀνάσχεση τῶν ἐξισλαμισμῶν», Μοσχόπολις, Διεθνὲς Συμπόσιο, Θεσσαλονίκη 31 Ὀκτωβρίου -1 Νοεμβρίου 1996,
Θεσσαλονίκη 1999, σ. 29-43. Μ. Τρίτου, «Νεκτάριος Τέρπος ὁ Μοσχοπολίτης διδάσκαλος τοῦ Γένους», Μοσχόπολις, ὅ.π., σ. 227-252 καὶ εἰδικὰ σ. 228-229. Γαρίτση,
ὅ.π., σ. 47-70.
94. Μὲ τὸ ὄνομα Ἀρδενίτσα εἶναι γνωστὴ καὶ ἄλλη μονὴ στὸν Δῆμο Ὠλένης
(Γιαννακόπουλου, «Ἐπισκόπησις», σ. 383). Ἡ ἀναφορὰ ὅμως τοῦ ὀνόματος τοῦ ἡγουμένου Νεκταρίου μᾶς ὁδήγησε στὴ σύνδεση τοῦ χειρογράφου μὲ τὸ ἠπειρωτικὸ
μοναστήρι.
95. Γιὰ τὶς σχἐσεις τῆς Κέρκυρας μὲ τὴν Ἤπειρο καθὼς καὶ γιὰ ἄλλα ἠπειρωτικὰ χειρόγραφα ποὺ σώζονται σήμερα στὴν Κέρκυρα, βλ. Τζιβάρα, «Ὄψεις παιδείας», σ. 351-352 ὅπου καὶ βιβλιογραφία.
96. Καραθανάση, Ἕλληνες λόγιοι, σ. 104-108.
97. Κυπρ.-Σπ. Τσεζάρ, Οἱ Ἕλληνες ἀρχιερεῖς τῶν μητροπόλεων Οὐγγροβλαχίας καὶ
Μολδαβίας ἀπὸ τοῦ ΙΔ΄ ἕως τοῦ ΙΘ΄ αἰῶνος, Θεσσαλονίκη 1998, σ. 236.
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μόνας καὶ βοεβόδας Γρηγόριος ταυτίζεται μὲ τὸν Ἰωάννη Γρηγόριο Γκίκα,
βοεβόδα τὸ 1661 καὶ 167298. Ὁ αὐθέντης καὶ ἡγεμόνας Σερβανὸς ταυτίζεται μὲ τὸν Ἰωάννη Şerban Καντακουζηνὸ (1678-1688), ὁ ὁποῖος κατέστησε τὸ Βουκουρέστι πνευματικὸ κέντρο καὶ συνέβαλε στὴν ἀνάπτυξη
τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων, μὲ τὴν ἀνάθεση τῆς ἐκπαίδευσης τῶν παιδιῶν
του σὲ Ἕλληνες δασκάλους, τὴν ἵδρυση σχολείων καὶ εἰδικὰ μὲ τὴ φροντίδα γιὰ τὴν ἵδρυση τῆς Αὐθεντικῆς Ἀκαδημίας99. Ὁ μητροπολίτης Θεοδόσιος ποίμανε τὴ μητρόπολη Οὐγγροβλαχίας τὰ ἔτη 1668-1672 καὶ 16791708100. Μὲ βάση τὶς χρονολογικὰ γνωστὲς ἐνδείξεις γιὰ τὴν παρουσία τῶν
ἀνωτέρω προσώπων στὴ Βλαχία, προκύπτει ὅτι ἡ συλλογὴ τῶν πολυχρονίων χρονολογεῖται ἀπὸ τὸ ἔτος 1672, ἔτος τῆς ἀρχιερατείας τοῦ Διονυσίου, ἕως τὸ ἀργότερο τὸ ἔτος 1708, ἔτος θανάτου τοῦ μητροπολίτη Θεοδοσίου.
Τέλος, κεφαλονίτικη προέλευση φαίνεται νὰ ἔχουν τὰ χειρόγραφα ἀρ.
20 καὶ 65. Τὸ πρῶτο εἶναι μουσικὸ χειρόγραφο, γραμμένο ἀπὸ τὸν Δημήτριο Γκελάρδο, γιὰ τὸν ὁποῖο οἱ γνωστὲς εἰδήσεις μᾶς ὁδηγοῦν στὴν
Κεφαλονιά (γιὰ τὸν γραφέα βλ. στὴν ἑπόμενη ἑνότητα). Τὸ χειρόγραφο
ἀρ. 65, τὸ ὁποῖο παρουσιάσαμε ἀναλυτικὰ παραπάνω, ἀνῆκε ἀρχικὰ στὸν
ἐπίσης Κεφαλονίτη Φραγκίσκο Πυλαρινό, καὶ τὰ ὑμνογραφικὰ κείμενα
ποὺ περιέχει συνδέονται μὲ τὴ λατρεία τοῦ ἁγίου Νικολάου στὸ νησὶ τῆς
Κεφαλονιᾶς.

98. Hurmuzaki, Documente, σ. 180, 336. Γι’ αὐτὸν ἔγραψε ὁ Ἄνθιμος ἐκ Θερμίων ἐπιτάφιο λόγο, ὅπου γίνεται ἀναφορὰ στὴ σύζυγο τοῦ Γρηγορίου καὶ στὸ
πένθος της, ὄχι ὅμως καὶ στὸ ὄνομά της, ἐνῶ κατονομάζεται ὁ γιός τους Ἰωάννης
Ματθαῖος Γκίκας (ὅ.π., σ. 553-568).
99. Καραθανάση, Ἕλληνες λόγιοι, σ. 26-27, 41, 44, 47, 82, 118 σημ. 1. Λόγο γιὰ
τὸν πρόωρο θάνατο τῆς θυγατέρας του Σμαράγδας, συζύγου τοῦ ποστέλνικου Γρηγορίου Μπαλιάνου, συνέγραψε ὁ Ἱερεμίας Κακαβέλας (Hurmuzaki, Documente, σ.
201-204· Καραθανάση, ὅ.π., σ. 55).
100. Κυπρ.-Σπ. Τσεζάρ, ὅ.π., σ. 236. Γι’ αὐτὸν τὸ χειρόγραφο τῆς Πλατυτέρας
περιέχει ἕνα ἐγκωμιαστικὸ τροπάριο, μὲ ἀναφορὰ στὶς ἀρετὲς τοῦ «δεσπότη τῆς
μεγάλης μητροπόλεως Οὐγγροβλαχίας». Πέθανε τὸ ἔτος 1708 καὶ στὴν τελετὴ τῆς
κηδείας του χοροστάτησε ὁ πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Γεράσιμος Παλλαδᾶς (Καραθανάση, Ἕλληνες λόγιοι, σ. 130. Ἑλένης Χατζόγλου-Μπαλτᾶ, Γεράσιμος Β΄ Παλλαδᾶς πατριάρχης Ἀλεξανδρείας (±1625/30-1714). Ὁ βίος καὶ τὸ συγγραφικὸν αὐτοῦ ἔργον,
Ἀθῆναι 2006, σ. 76).
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3.3. Οἱ γραφεῖς
Σχετικὰ μὲ τοὺς γραφεῖς τῶν χειρογράφων τοῦ μοναστηριοῦ τῆς Πλατυτέρας ἔχουμε νὰ παρατηρήσουμε ὅτι οἱ περισσότεροι εἶναι ἀνώνυμοι, χωρὶς νὰ λείπουν καὶ οἱ λιγοστὲς περιπτώσεις ἐπώνυμων γραφέων.
Ταυτίσαμε τὸν γραφέα τοῦ χειρογράφου ἀρ. 6, ὀνόματι Γρηγόριο, μὲ
τὸν «ἀμόναχο» Γρηγόριο, τὸν γραφέα τοῦ χειρογράφου τῆς Πανεπιστημιακῆς Βιβλιοθήκης τοῦ Cambridge, Add. 3048, μὲ βάση τὰ παλαιογραφικὰ χαρακτηριστικὰ τῆς γραφῆς του (βλ. περιγραφή), καὶ κατόπιν ἀντιβολῆς τοῦ χειρογράφου τῆς Πλατυτέρας μὲ τὸ δημοσιευμένο δεῖγμα γραφῆς
τοῦ Γρηγορίου101. Τὸ χειρόγραφο τῆς Βιβλιοθήκης τοῦ Cambridge φέρει
στὸ φ. 3v τὸ σημείωμα: ἐσφετερίσθη παρ’ ἐμοῦ ἐκ τοῦ ἱεροῦ μοναστηρίου τοῦ
ταξιἄρχου εἰς Λαυραν(;)102. Δὲν ἀποκλείεται καὶ τὸ χειρόγραφο τῆς Πλατυτέρας, ἐφόσον οἱ γραφεῖς ταυτίζονται, νὰ προέρχεται ἀπὸ τὸ ἴδιο περιβάλλον. Ἡ ὑπόθεση βέβαια γιὰ τὴν προέλευση τοῦ χειρογράφου ἀπὸ τὸν βορειοελλαδικὸ γενικὰ χῶρο μπορεῖ νὰ στηριχθεῖ καὶ στὴ θεματολογία τῶν
ἐπιστολικῶν παραδειγμάτων τὰ ὁποῖα παρατίθενται σὲ αὐτὸ (φ. 272r:
Κεφάλαιον τοα΄. Περὶ τοῦ Θεσσαλονίκης, ὅτι ἐκ τοὺς μητροπολίτας αὐτὸς μόνος
γράφεται ἡ μετριότης. Κεφάλαιον τοβ΄. Περὶ πῶς γράφουσιν οἱ ἀρχιερεῖς εἰς
τὸν κνέτζην Σερβίας. φ. 272v: Κεφάλαιον τογ΄. Περὶ πῶς γράφουσιν οἱ ἀρχιερεῖς πρὸς τὴν τοῦ κνέτζη σύνευνον. Κεφάλαιον τοδ΄. Περὶ πῶς γράφουσιν οἱ
ἀρχιερεῖς εἰς ζουπάνον).
Γραφέας τοῦ χειρογράφου ἀρ. 9 εἶναι ὁ Εὐστράτιος, μαθητὴς πιθανὸν
σὲ κάποιο σχολεῖο τῆς Ἠπείρου (γίνεται ἀναφορὰ σὲ «μαχαλὰν»103) στὶς
ἀρχὲς τοῦ 18ου αἰώνα.
Γραφέας τῶν χειρογράφων ἀρ. 10 καὶ 11 εἶναι ὁ Γεώργιος Εὐσταθίου
Ἀνεμοϊωάννης, ὁ ὁποῖος δηλώνει τὴν καταγωγή του ἀπὸ τὴν Πάργα. Γνωρίζουμε ὅτι ὁ Ἀνεμοϊωάννης εἶναι ὁ γραφέας καὶ ἑνὸς ἄλλου χειρογράφου,
ἀντιγράφου τοῦ ἔντυπου βιβλίου μὲ τὸν τίτλο «Στόμα θανάτου», τὸ ὁποῖο
ἀποτέλεσε τὸ ἀνθίβολο τοῦ χειρογράφου τῆς μονῆς Ἁγίων Θεοδώρων ἀρ.
4. Ἀπὸ ἐνθύμηση γραμμένη στὸ ἀνωτέρω χειρόγραφο καὶ στὸ χειρόγραφο
τῆς Πλατυτέρας ἀρ. 10 προκύπτει ὅτι ὁ Ἀνεμοϊωάννης ὑπῆρξε μαθητὴς

101. Γιὰ τὴν εἰκόνα τοῦ χειρογράφου καὶ τὴν περιγραφὴ τῆς γραφῆς, βλ. Ga-

millscheg-Harlfinger, Repertorium, ἀρ. 88.
102. Patricia Easterling, «Hand-list of the Additional Greek Manuscripts in the
University Library Cambridge», Scriptorium 16 (1962), 308-309.
103. Βλ. Τζιβάρα, «Ὄψεις παιδείας», σ. 367.
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τοῦ Παργινοῦ δασκάλου μοναχοῦ Γρηγορίου Πλασκασοβίτη104. Ἐνδεχομένως ἀνῆκε στοὺς πρόσφυγες ποὺ κατέφυγαν στὴν Κέρκυρα μετὰ τὴν παραχώρηση τῆς πατρίδας του ἀπὸ τοὺς Ἄγγλους στοὺς Τούρκους τὸ
1819105. Ἡ θεματολογία τῶν χειρογράφων ποὺ ἀντέγραψε ὁ Ἀνεμοϊωάννης
μᾶς ὑποψιάζει καὶ γιὰ τὸ εἶδος τῶν σπουδῶν του, ὅτι δηλαδὴ ἦταν ἀνάμεσα στοὺς φοιτητὲς τῆς Θεολογικῆς τῆς Ἰονίου Ἀκαδημίας ἢ τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς106.
Μὲ ἐπιφύλαξη ἀποδίδουμε τὴ γραφὴ τοῦ χειρογράφου ἀρ. 16 στὸν
ἱερομόναχο Νικόλαο τοῦ 17ου αἰώνα. Ἡ ἀντιβολὴ τῆς γραφῆς του μὲ χειρόγραφα ὁμώνυμων γραφέων τοῦ ἴδιου αἰώνα107, πιθανὸ νὰ ἀποκαλύψει
τὴν ταυτότητά του, εὔκολη στὴν ταύτιση λόγῳ τῶν ἰδιαίτερων παλαιογραφικῶν χαρακτηριστικῶν.
Τὸ μουσικὸ χειρόγραφο ἀρ. 20 γράφτηκε τὸ 1746 ἀπὸ τὸν Δημήτριο
Γκελάρδο (Γγελάρδο), μελουργὸ τοῦ 18ου αἰώνα. Σὲ σπάραγμα κώδικα,
τὸ ὁποῖο φαίνεται ὅτι ἔχει γραφεῖ ἀπὸ τὸν γνωστὸ μελοποιὸ Κεφαλονίτη
ἱεροδιάκονο Σπυρίδωνα Δαφαράνα, ὑπάρχει «σύνταξις Δημητρίου Γγελάρδου κατὰ Χρυσάφην» μὲ ἰδιόμελα τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἁγίου Γερασίμου τοῦ
νέου ἀσκητοῦ108. Γνωστὸς εἶναι ὁ νοτάριος Κεφαλληνίας (Λιβαθώ) Δημήτριος Γελάρδος, οἱ πράξεις τοῦ ὁποίου καλύπτουν τὸ χρονικὸ διάστημα
1716-1746. Ἀπὸ τὴν ἀντιβολὴ τῆς γραφῆς τοῦ νοταρίου μὲ τὴ γραφὴ τοῦ
μουσικοῦ χειρογράφου τῆς Πλατυτέρας μὲ πολλὴ μεγάλη δυσκολία καὶ
ἐπιφύλαξη μποροῦμε νὰ ὁδηγηθοῦμε στὴν ταύτιση τῶν δύο γραφέων. Ὀφείλουμε νὰ παρατηρήσουμε ὅτι τὸ ὕφος τῆς γραφῆς στὸ μουσικὸ χειρόγραφο εἶναι ἐπίσημο καὶ προσεγμένο ἐνῶ στὸ νοταριακὸ κατάστιχο ἡ
γραφὴ εἶναι ἐπίσης ἐπιμελημένη καὶ ὀρθογραφημένη ἀλλὰ ἔχει διαφορετικὴ εἰκόνα. Παρατηρεῖται βέβαια μία ὁμοιότητα στὸν σχεδιασμὸ τοῦ
γράμματος -β-, ἡ μοναδικὴ ὅμως ὅπως φαίνεται, ἀφοῦ ἡ ἀντιβολὴ ἔγινε μὲ
104. Καρύδη-Τζιβάρα, Ἅγιοι Θεόδωροι, σ. 164.
105. Βλ. Ἔκθεσις τῶν γεγονότων ὅσα συνέβησαν πρὶν καὶ μετὰ τὴν παραχώρησιν
τῆς Πάργας. Σύγγραμμα ἐκδοθὲν ἐν Παρισίοις γαλλιστὶ κατὰ τὸ 1820 ἔτος. Νῦν δὲ μεταφρασθὲν ὑπὸ Ἰωάννου Βερβιτσιώτου, ἐν Κερκύρᾳ 1851.
106. Γιὰ τὴν Ἱερατικὴ Σχολή, βλ. Δ. Καπάδοχου, «Ὁ Γυΐλφορδ καὶ ἡ πρώτη ἱερατικὴ σχολὴ στὰ Ἑπτάνησα», Παρνασσὸς 21 (1979), 592-627.
107. Βλ. Πολίτη, «Βιβλιογράφοι», σ. 580-588.
108. Βλ. Βιβλιοθήκη Κωνσταντίνου Ψάχου, Ἀρχεῖο Γρηγορίου Πρωτοψάλτου,
φάκελος 5 / Τετράδιο 134, σ. 1-20. Ἡ γραφὴ τοῦ Δαφαράνα τεκμαίρεται ἀπὸ ἄλλο
σπάραγμα ποὺ φυλάσσεται στὸ ἴδιο τετράδιο καὶ φέρει τὸν τίτλο: Ἐκ τῶν ἐκλογῶν
τοῦ σοφοτάτου Νικηφόρου Βλεμίδους εἰς Ἱεράρχας Σύνθεσις ἐμοῦ ἱεροδιακόνου Σπυρίδωνος Δαφαράνα.
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πράξεις ποὺ συντάχθηκαν τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1746109, τὸ ἔτος δηλαδὴ
γραφῆς καὶ τοῦ μουσικοῦ χειρογράφου. Πιθανὸν μία συστηματικὴ ἔρευνα
στὸ τοπικὸ ἀρχεῖο ἀλλὰ καὶ μελέτη τοῦ καταστίχου τοῦ Γελάρδου νὰ μᾶς
δώσει βιογραφικὲς εἰδήσεις καὶ νὰ μᾶς ἀποκαλύψει τὴν ταυτότητα τῶν
γραφέων.
Τὸ χειρόγραφο ἀρ. 37 γράφτηκε ἀπὸ τὸν ἱερέα Ἰωάννη Ξανθόπουλο, ὁ
ὁποῖος οὐσιαστικὰ ὑλοποίησε παραγγελία γιὰ τὴν ἀντιγραφὴ τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἁγίου Γοβδελαᾶ.
Γραφέας τοῦ χειρογράφου ἀρ. 42 εἶναι ὁ «ταπεινὸς» ἱερομόναχος Ἡσαΐας, τοῦ 18ου αἰώνα. Τὸ χειρόγραφο ἀρ. 81 γράφτηκε ἀπὸ τὸν Ἄγγελο
Τιμόθεο Κορίνθιο τὸν 19ο αἰώνα.
Στὸ χειρόγραφο ἀρ. 62 δὲν σημειώνεται τὸ ὄνομα τοῦ γραφέα. Ἀπὸ
τὴν προσεκτικὴ ὅμως ἐξέταση τῆς γραφῆς τοῦ κειμένου καὶ τῶν σημειωμάτων τοῦ χειρογράφου προκύπτει ὅτι πρόκειται γιὰ τὸν ἴδιο γραφέα. Τὸ
περιεχόμενο τῶν σημειωμάτων καὶ τὰ ὀνόματα τῶν προσώπων μᾶς ὁδηγοῦν σὲ ἕναν ἱερωμένο, ἐφημέριο τῆς ἐκκλησίας τῆς Παναγίας, πιθανὸν τῆς
Ζωοδόχου Πηγῆς κτητορικῆς τῆς οἰκογένειας Σαλβάνου στὸ χωριὸ Περίθεια κατὰ τὰ ἔτη 1798-1801110.
Σὲ κάποια χειρόγραφα, εἰδικὰ σὲ μαθηματάρια ἢ σὲ φυλλάδες μὲ ἀκολουθίες ἁγίων, ἀναγνωρίζονται κοινοὶ γραφεῖς, ἐφόσον πρόκειται συνήθως γιὰ μοναχοὺς ἢ μαθητὲς ποὺ διέμεναν στὸ μοναστήρι. Κοινὸ γραφέα
ἀναγνωρίζουμε γιὰ παράδειγμα ἀνὰ ζεύγη ἢ ἀνὰ ὁμάδα στὰ ἑξῆς χειρόγραφα: ἀρ. 18 καὶ 19, ἀρ. 26 καὶ 27, ἀρ. 28 καὶ 60, ἀρ. 38 καὶ 82, ἀρ. 43
καὶ 67, ἀρ. 45 καὶ 47, ἀρ. 49, 50 καὶ 51, ἀρ. 58 καὶ 80.

3.4. Τὰ σημειώματα
Ὅπως συμβαίνει γενικὰ μὲ ὅλες τὶς συλλογὲς χειρογράφων καὶ ἐντύπων
βιβλίων, τὰ σημειώματα τῶν χειρογράφων τῆς μονῆς προσφέρουν χρήσιμες
πληροφορίες ὄχι μόνον γιὰ τὴν προέλευση καὶ τοὺς γραφεῖς τους, γιὰ τὰ

109. Ἀρχεῖα Νομοῦ Κεφαλληνίας, Νοταριακὸ Ἀρχεῖο, νοτάριος Δημήτριος Γελάρδος, βιβλίο τῶν ἐτῶν 1716-1746, σ. 246-248. Σὲ πράξη τῆς 13ης Φεβρουαρίου
1746 ἀπαντᾶ ὁ Ἀναστάσης «Γγελάρδος» (ὅ.π., σ. 246), μὲ τὴν ἴδια δηλαδὴ ὀρθογραφία τοῦ ὀνόματος, τύπος ποὺ φαίνεται ὅτι ἦταν σὲ χρήση τότε. Ἡ δήλωση «Δημήτριος Γκελάρδος Νοτάριος Δημόσιος», ἡ ὁποία ἐμφανίζεται στὸ τέλος τῆς πράξης τῆς 16ης Φεβρουαρίου 1746 (ὅ.π., σ. 248), θεωροῦμε ὅτι δὲν εἶναι ἀπὸ τὸν
νοτάριο.
110. Γιὰ τὸν ναὸ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, βλ. Καρύδη, Γεωγραφία, σ. 105 ἀρ. 567.
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ὁποῖα κάναμε λόγο προηγουμένως, ἀλλὰ καὶ γιὰ ἕνα πλῆθος προσώπων
ποὺ εἴτε ὡς κτήτορες εἴτε ὡς ἀναγνῶστες ἦλθαν σὲ ἐπαφὴ μὲ τὰ χειρόγραφα.
Τὸ χειρόγραφο ἀρ. 2 παρέχει μία σειρὰ ἀπὸ ἐνδιαφέροντα κτητορικὰ
σημειώματα. Ἀνάμεσα στοὺς ἀναγνῶστες του ἢ καὶ κτήτορες συγκαταλέγεται ὁ Γεώργιος Ἰώτης, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὴ σημείωση στὴ σ. 1129. Ὁ
Ἰώτης πρέπει νὰ ταυτίζεται μὲ τὸν «συνβοηθὸ» τοῦ μεγάλου πρωτοπαπᾶ
Χριστόδουλου Βούλγαρη τὸ ἔτος 1693 καὶ μὲ τὸν χαρτοφύλακα καὶ ὑπογραμματέα στὰ χρόνια τοῦ μεγάλου πρωτοπαπᾶ Ἀναστάσιου Αὐλωνίτη111.
Τὸ ἔτος 1698 τὸ χειρόγραφο βρισκόταν στὰ χέρια ἑνὸς ἰταλομαθοῦς, ἐνῶ
τὸ ἑπόμενο ἔτος ὁ κτήτοράς του κατέγραψε μία ἐνθύμηση (σ. 1128) γιὰ
«τοὺς ἀναράιδες», τὶς νεράιδες, τὴν παρουσία τῶν ὁποίων κατέγραψε στὶς
περιοχὲς Λάση, Γοῦρνες, Βρυέλαινα, Δημητράλωνο. Δυστυχῶς δὲν ταυτίσαμε τὰ τοπωνύμια, τὰ ὁποῖα θὰ ἐπιβεβαίωναν τὴν παρουσία τοῦ χειρογράφου σὲ συγκεκριμένο τόπο τὸ ἔτος 1699. Στὸ τέλος τοῦ 18ου αἰώνα τὸ
χειρόγραφο βρισκόταν στὴν Περίθεια στὴ χρήση προσώπων ἀπὸ τὶς οἰκογένειες Κορμαρῆ καὶ Συριώτη, ἐνῶ ἀπὸ τὸ πρῶτο μισὸ τοῦ 19ου αἰώνα
ἦταν κτῆμα τοῦ Νικόλαου Κάσσαρη ἀπὸ τὸ χωριὸ Περίθεια, ὁ ὁποῖος ἀπὸ
τὸ 1827 ἕως τὸ 1865 σημείωσε στὰ φύλλα τοῦ χειρογράφου ἐνθυμήσεις
γιὰ τὶς γεννήσεις τῶν παιδιῶν του καὶ κατόπιν ὡς ἱερέας τὰ ἐκκλησιαστικὰ ἀξιώματα ποὺ ἔλαβε στὴν ἐπαρχία Ὄρους. Ἑπομένως τὸ χειρόγραφο πρέπει νὰ πέρασε στὴν κατοχὴ τῆς μονῆς μετὰ τὸ ἔτος 1865.
Οἱ σημειώσεις στὸ χειρόγραφο ἀρ. 10 μαρτυροῦν τὴ διαδρομὴ τοῦ χειρογράφου σὲ σύντομο χρονικὸ διάστημα. Τὸ χειρόγραφο γράφτηκε ἀπὸ
τὸν Γεώργιο Ἀνεμοϊωάννη τὸ 1842 στὴν πόλη τῆς Κέρκυρας καὶ τὸ ἔτος
1855 βρισκόταν στὸ χωριὸ Ξαθάτες τῆς βόρειας Κέρκυρας, κτῆμα τῆς οἰκογένειας Βουργίδη. Τὸ ἀνωτέρω χειρόγραφο ἑπομένως κατέληξε μετὰ τὸ
ἔτος 1855 στὸ μοναστήρι.
Ἀναγνώστης πιθανὸν τοῦ χειρογράφου ἀρ. 12 ἦταν ὁ Μοσχονήσιος Εὐστράτιος Δράκος, ὁ ὁποῖος ἐπισκέφτηκε τὸ μοναστήρι τῆς Πλατυτέρας τὸ
1901 καὶ σημείωσε τὴν παρεπιδημία του στὸ φ. 52r τοῦ χειρογράφου ὡς
ἑξῆς: Καί εἰς τήν μονήν τῆς Πλατυτέρας ἦλθεν ὁ Εὐστράτιος Ἰ. Δράκος, Μοσχονήσιος, καί περί αὐτῆς ἱστορικόν ὑπόμνημα συνέγραψεν. Τῇ 9 Σεπτ. 1901. Ἡ
111. Ἀθ. Τσίτσα, «Χριστόδουλος Βούλγαρης. Μέγας Πρωτοπαπὰς Κερκύρας
(1638-1693)», Κεφαλληνιακὰ Χρονικὰ 3 (1978-1979), 210. Δημ. Καπάδοχου, Ἡ ἀπονομὴ τῆς δικαιοσύνης στὴν Κέρκυρα ἀπὸ τοὺς μεγάλους Πρωτοπαπάδες τὴν ἑνετικὴ περίοδο (1604-1797). (Σύμφωνα μὲ ἀνέκδοτα ἔγγραφα τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Κέρκυρας),
Ἀθήνα 1990, σ. 308, 309.
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ἴδια σημείωση ὑπάρχει καὶ στὸν χειρόγραφο κατάλογο τῆς Βιβλιοθήκης
τῆς μονῆς τοῦ ἔτους 1898112. Ὁ Δράκος εἶχε γράψει ἀνάλογο σημείωμα καὶ
στὸ Κτηματολόγιο τῆς μονῆς τῆς Παλαιοκαστρίτσας, τὴν ὁποία ἐπισκέφτηκε μετὰ ἀπὸ τὴ μονὴ τῆς Πλατυτέρας113. Οἱ σημειώσεις τῶν χειρογράφων
ἀποτελοῦν ἐπιπλέον δείκτη τῆς ἀναγνωσιμότητας τόσο τῶν χειρογράφων
κωδίκων ὅσο καὶ τῶν ἐντύπων. Στὸ χειρόγραφο ἀρ. 16, φ. 34v ἀνώνυμος
ἀναγνώστης τοῦ ἐντύπου τοῦ Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου, τὸ ὁποῖο ὑπάρχει στὸ
μοναστήρι (ἔντυπο ἀρ. 1720.1) ἔκανε παραπομπὴ σὲ συγκεκριμένη σελίδα
(Ερμινία εἰς τό ο ενβλέψας Αποστολου. Εάν πλανεθεῖς Ανθρωπε καί ἱδες εμπαθός με το ομάτι πρόσεχε μή εκ τῆς συμβουλῆς τοῦ σατανά σε ριξη είς τῆν πράξην. Τραύμα ὑπάρχη προσβολή καί ὁχι απολία τελειοθέντος πράξεος τελία ἁμαρτία. Ταῦτην εξίγισην απαντά, εἰς τόν ἐφρέμ τοῦ Σύρου την κορονην εξιγιτῶν καί
τοῦ Θεοῦ τόν φίλον. ὅρα βιβλίον απλοῦν τοῦ Εφρέμ εἰς φίλα 168).
Οἱ διάφορες ἐνθυμήσεις τοῦ χειρογράφου ἀρ. 62 μᾶς ὁδηγοῦν στὴν
περιοχὴ τῆς Περίθειας, ἐνδιαφέρουσα εἴδηση γιὰ τὴν παρουσία τοῦ χειρογράφου ἐκεῖ στὸ τέλος τοῦ 18ου αἰώνα, ἀφοῦ τὸ συγκεκριμένο χειρόγραφο περιέχει ἐκφράσεις στὴ ρωσικὴ γλώσσα μὲ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες καὶ
τὴν ἑρμηνεία τους στὰ ἑλληνικά. Ὁ κτήτορας τοῦ χειρογράφου καὶ γραφέας ἦταν πιθανὸν ἱερέας στὴν ἐκκλησία τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς τῶν Σαλβάνων, ὅπως μαρτυροῦν τὰ πολλὰ ὀνόματα μελῶν τῆς οἰκογένειας ποὺ
ἀναφέρονται στὶς ἐνθυμήσεις.
Τὸ χειρόγραφο ἀρ. 65 παρουσιάζει μιὰ μεγάλη ποικιλία σημειωμάτων,
ποὺ μαρτυροῦν τὴν πορεία του καὶ τὴν ἀλλαγὴ τῶν κτητόρων παράλληλα
μὲ ἐκείνη τῶν χρήσεων. Ἀπὸ τὰ σημειώματα τονίζουμε ἐκεῖνα ποὺ χρονολογοῦνται στὸν 19ο αἰώνα, ὅταν τὸ χειρόγραφο βρισκόταν ἤδη στὴν Κέρκυρα, στὴν περιοχὴ τῆς Περίθειας, στὴν οἰκογένεια Σαρακηνοῦ (φ. 21rv).
Ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν οἰκονομικὴ ἱστορία τοῦ τόπου παρουσιάζει τὸ σημείωμα στὸ φ. 22v μὲ τὴν ἀναγραφὴ δεκατεσσάρων ἐλαιοτριβείων στὴν περιοχὴ τῆς Περίθειας. Καταγράφτηκαν τὰ ἐλαιοτριβεῖα: τοῦ «νοδάρου», πιθανὸν τοῦ Σπυρίδωνος Σαλβάνου114, τοῦ Γερόλυμου, τοῦ Γερόλυμου «εἰς
τοῦ Παρπατούρα», τῶν ναῶν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, πιθανὸν τῆς Πέτρας ἢ
τῶν Τζιράτων, τοῦ προφήτη Ἠλία καὶ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων στὴν Περί112. Ἀρχεῖο μονῆς, φάκελος 3, κατάστιχο 7, φ. 1r.
113. Τζιβάρα-Καρύδη, Παλαιοκαστρίτσα, σ. 97. Δὲν γνωρίζουμε ἂν ὁ Δράκος ἐξέδωσε κάποιο πόνημα μὲ τὰ «ὑπομνήματα» ποὺ συνέταξε στὴν Κέρκυρα.
114. Νοτάριος τὰ ἔτη 1779-1813 (Γ. Ροδολάκη-Γ. Γκρινιάτσου, «Τὸ νοταριακὸ
ἀρχεῖο Κέρκυρας», Ἐπετηρίδα τοῦ Κέντρου Ἐρεύνης τῆς Ἱστορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Δικαίου τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν 32 (1996), 93).
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θεια, τῆς μονῆς τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης στὴ Νῆσο115, ἕνα ἀκόμη στὴν περιοχὴ Σκαφιδάκι, τῶν ντόπιων Νικολοῦ Κορμαρῆ, Νικολέτου Συριώτη,
Σταυράκη καὶ Ἀναστάση Χειρδάρη καθὼς καὶ τῶν εὐγενῶν οἰκογενειῶν
Πολυλᾶ καὶ Σκορδίλλη ἀπὸ τὴ Χώρα. Ἡ τελευταία οἰκογένεια κατεῖχε μεγάλες ἐκτάσεις στὴν περιοχὴ τῆς Περίθειας καὶ ἕνα ἀξιόλογο ἀρχοντικό116.

4. Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ
Στὴ Βιβλιοθήκη τῆς μονῆς καταγράψαμε τὰ παλαιὰ βιβλία ποὺ τυπώθηκαν ἕως τὸ ἔτος 1900. Στὴ Βιβλιοθήκη συγκεντρώθηκαν καὶ καταγράφηκαν ἐπίσης τὰ παλαιὰ βιβλία ποὺ βρίσκονταν στὸ μετόχι τῆς μονῆς, τὴν Ὑ.
Θ. Εὐαγγελίστρια Εὐρωπούλων, πολλὰ ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἀνῆκαν ὀργανικὰ
στὸν κύριο κορμὸ τῆς Βιβλιοθήκης. Πρόκειται γιὰ 72 τόμους, οἱ ὁποῖοι
προστέθηκαν ἐκ τῶν ὑστέρων καὶ ἔλαβαν τοὺς ταξινομικοὺς ἀριθμοὺς
Π.815-Π.886. Ἡ σημερινὴ Βιβλιοθήκη, ἐκτὸς τῶν ἐντύπων ποὺ περιλήφθηκαν στὸν παρόντα κατάλογο, περιέχει πάνω ἀπὸ 1.000 ἀκόμη τίτλους ποὺ
ἐκδόθηκαν μετὰ τὸ 1900, μὲ ἔργα θεολογικοῦ κυρίως περιεχομένου ἀλλὰ
καὶ τίτλους ποὺ ἀφοροῦν τὴν τοπικὴ ἱστορία τοῦ νησιοῦ.

4.1. Τὸ περιεχόμενο τῶν ἐντύπων
Ἡ Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει 919 τίτλους ἢ 1100 ἀντίτυπα βιβλίων, ποὺ
χρονολογοῦνται ἀπὸ τὸ ἔτος 1493 ἕως καὶ τὸ 1900. Τὰ βιβλία αὐτά, ταξινομημένα ἀνὰ αἰώνα φαίνονται στὸν πίνακα ἀρ. 1. Ὅπως εὔκολα διαπιστώνει κανείς, οἱ περισσότεροι τίτλοι (63,65%) εἶναι τοῦ 19ου αἰώνα.
Τοῦτο εἶναι φυσικὸ γιὰ μιὰ Βιβλιοθήκη ἡ ὁποία ἀρχίζει νὰ συγκροτεῖται
οὐσιαστικὰ ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰώνα. Ἀξιόλογος ὅμως εἶναι καὶ ὁ
ἀριθμὸς τῶν τίτλων τῶν προηγουμένων αἰώνων, ποὺ ἐντάχθηκαν μὲ διάφορους τρόπους στὴ Βιβλιοθήκη. Τὰ ἀχρονολόγητα εἶναι κυρίως ξενόγλωσσα ἔντυπα τοῦ 19ου αἰώνα. Ὁ μεγάλος σχετικὰ ἀριθμὸς ἀταύτιστων
ὀφείλεται κυρίως στὴν κατάσταση τῶν ἐντύπων, ἀλλὰ καὶ στὴν ἀδυναμία

115. Γιὰ τοὺς ναούς, βλ. Καρύδη, Γεωγραφία, σ. 105-106 ἀρ. 565, 573, 574, 576,
579.
116. Γιὰ τὴν οἰκογένεια καὶ τὴν περιουσία της, βλ. Παναγιώτας Τζιβάρα, «Βυζαντινοὶ “ἀρχοντόπουλοι” καὶ “εὐγενεῖς” βενετοὶ ὑπήκοοι: μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐπανάγνωση τοῦ προνομίου τῆς οἰκογένειας Σκορδίλη», Θησαυρίσματα 38 (2008), 412.
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ταύτισης λόγῳ τῶν πολλαπλῶν ἐκδόσεων ἢ ἀνατυπώσεων τῶν ἔργων ποὺ
περιεῖχαν.
Πίνακας 1
ΧΡΟΝΟΣ
15ος αἰώνας
16ος αἰώνας
17ος αἰώνας
18ος αἰώνας
19ος αἰώνας
Ἀχρονολόγητα
Ἀταύτιστα
ΣΥΝΟΛΟ

ΤΙΤΛΟΙ
1
15
63
178
585
31
46
919

ΑΝΤΙΤΥΠΑ
1
18
67
217
720
31
46
1100

Ὡς πρὸς τὸ περιεχόμενο, ὅπως σὲ ὅλες τὶς μοναστηριακὲς βιβλιοθῆκες,
ὁ κύριος ὄγκος τῶν ἐντύπων εἶναι θεολογικά, δηλαδὴ λειτουργικά, ἔργα
τῆς ἐκκλησιαστικῆς γραμματείας, ψυχωφελῆ. Στὴ Βιβλιοθήκη τῆς μονῆς τὰ
ἔργα αὐτὰ ἀντιστοιχοῦν στὸ 75% περίπου τοῦ συνόλου τῶν τίτλων. Τὸ
λοιπὸ 25% καλύπτουν ἔργα φιλολογικά, φιλοσοφικά, ἱστορικά, νομικά,
καθὼς ἐπίσης οἱ γραμματικές, τὰ λεξικὰ καὶ τὰ σχολικὰ ἐγχειρίδια κυρίως
τοῦ τέλους τοῦ 19ου αἰώνα. Στὸν πίνακα ἀρ. 2 ποὺ ἀκολουθεῖ, τὰ ἔντυπα
ἐμφανίζονται ταξινομημένα θεματικά.
Πίνακας 2
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Θεολογικὰ
Φιλολογικὰ
Ἱστορικὰ
Γραμματικὲς-Λεξικὰ
Φιλοσοφικὰ
Σχολικὰ ἐγχειρίδια
Νομικὰ
Γεωγραφία
Διάφορα (Ναυτικά, Μαθηματικά, Βοτανική,
Ἀστρονομία, Ἰατρικὴ κ.ἄ.)
ΣΥΝΟΛΟ

ΤΙΤΛΟΙ
697
63
51
30
26
18
9
6
19

%
75,85
6,86
5,54
3,26
2,83
1,95
0,98
0,66
2,07

919

100

Ἡ εἰδικότερη θεματικὴ τῶν θεολογικῶν βιβλίων φαίνεται στὸν πίνακα
ἀρ. 3, ἀπ’ ὅπου διαπιστώνεται ἡ σημαντικὴ παρουσία βιβλίων ὄχι μόνον
γιὰ τὴν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν τῆς λατρείας, ἀλλὰ καὶ βιβλίων μὲ ἔργα τῆς
ἐκκλησιαστικῆς γραμματείας ἕως τὸν 15ο αἰώνα, τῆς νεότερης ἐκκλησιαστικῆς γραμματείας, καθὼς καὶ βιβλίων μὲ τὸ κείμενο τῆς Ἁγίας Γραφῆς.
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Πίνακας 3
ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Λειτουργικὰ
Ἁγία Γραφή, κείμενο καὶ ἑρμηνεία
Ἐκκλησιαστικὴ Γραμματεία (ἕως τὸν 15ο αἰώνα)
Ἐκκλησιαστικὴ Γραμματεία (16ος-19ος αἰώνας)
Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία-Ἀρχαιολογία
Ἠθικοπλαστικὰ
Ἀπολογητικὴ
Ἁγιολογία
Κανονικὸ Δίκαιο
Δογματικὴ-Ἠθικὴ
Θρησκειολογία
Διάφορα
ΣΥΝΟΛΟ

ΤΙΤΛΟΙ
193
125
129
110
27
26
21
20
15
12
6
13
697

Ἀπὸ τὰ ἔντυπα τῆς Βιβλιοθήκης ξεχωρίζουν τὸ Registrum huius operis
libri cronicorum τοῦ Hartmann Schedel, τὸ ὁποῖο ἐκδόθηκε τὸ 1493 στὴ
Νυρεμβέργη μὲ πλούσιο εἰκονογραφικὸ διάκοσμο, ἡ ἔκδοση ἔργων τοῦ
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου ἀπὸ τὸ τυπογραφεῖο τοῦ Ἄλδου (1504.1), ἡ
δίτομη ἔκδοση τῶν Παρεκβολῶν εἰς τὴν Ὁμήρου Ἰλιάδα τοῦ Εὐσταθίου
Θεσσαλονίκης (1542.1), οἱ πολύτομες ἐκδόσεις μὲ ἔργα πατερικά. Πέραν
τῆς 8τομης ἔκδοσης τῶν χρυσοστομικῶν ἔργων (Eton 1612-1613), στὴ Βιβλιοθήκη ὑπάρχει ἡ 13τομη ἔκδοση τῶν ἔργων τοῦ Χρυσοστόμου (Βενετία
1734-1741) καθὼς καὶ τὸ 14τομο ἔργο Bibliotheca Veterum Patrum (Βενετία 1765-1781).
Ἰδιαίτερη ἀναφορὰ θὰ πρέπει νὰ γίνει στὰ ἔντυπα ποὺ προστίθενται
στὴν ἑλληνικὴ βιβλιογραφία. Πρόκειται γιὰ τὰ 1532.2 (μὲ ἔργα τοῦ Οἰκουμενίου καὶ τοῦ Ἀρέθα), 1669.1 (Παρακλητική), 1676.1 (Κατηχήσεις Θεοδώρου Στουδίτου), 1753.1 (Θεῖες Λειτουργίες), 1794.1 (Ἀκολουθία ἁγίων
Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου), 1807.6 (Βαρούχα, Λόγοι ψυχωφελεῖς), 1811.5
(Παιδαγωγία), 1821.3 (Ἁγία Γραφή), 1874.3 (Ὁ Γεροστάθης), 1890.5
(Εὐαγγέλιον), 1891.3 (Θέματα Λατινικά), 1895.2 (Διηγήματα καθ’ Ὅμηρον), 1895.5 (Χαμουδοπούλου, Χριστιανοῦ Ἐγκόλπιον), 1897.3 (Γραμματικὴ τῆς Ἑλληνικῆς)117.
Ὡς πρὸς τὴ βιβλιοδεσία καὶ τὴ διακόσμηση, ἰδιαίτερης μνείας χρήζουν
117. Γιὰ τὴ βιβλιογράφηση τῶν ἐντύπων αὐτῶν βλ. Σπ. Καρύδη, «Βιβλιογραφικά», Ὁ Ἐρανιστὴς 27 (2009), ὑπὸ ἐκτύπωση.
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τὰ δύο Εὐαγγέλια τοῦ 1811. Τοῦ πρώτου ἀντιτύπου τὸ ἐπιχρυσωμένο
ἀσημένιο κάλυμμα εἶναι κατασκευασμένο ἀπὸ τὸν Καλαρρυτινὸ τεχνίτη
Ἀθανάσιο Τζημούρη, γνωστὸ ἤδη στὴ σχετικὴ βιβλιογραφία118. Τοῦ δεύτερου ἀντιτύπου τὸ κάλυμμα κατασκευάστηκε στὴν Κέρκυρα τὸ 1831 ἀπὸ
τὸν ἐπίσης Καλαρρυτινὸ τεχνίτη Νικόλαο Παπαγεωργίου καὶ τοὺς γιούς
του Ἀποστόλη καὶ Γεώργιο119.

4.2. Ἡ προέλευση τῶν ἐντύπων
Προφανῶς τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν λειτουργικῶν βιβλίων ἀγοράστηκε
γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς μονῆς καὶ τὴν ἀνανέωση τῶν παλαιότερων μὲ νέες ἐκδόσεις. Παρότι δὲν ὑπάρχουν οἱ σχετικὲς ἀποδείξεις, θὰ πρέπει νὰ εἰκάσουμε ὅτι καὶ ἐδῶ συνέβαινε ὅ,τι καὶ στὶς ἄλλες μονὲς καὶ στοὺς ναοὺς
τοῦ νησιοῦ. Τὸ μεγαλύτερο ὅμως μέρος τῶν βιβλίων φαίνεται πὼς περιῆλθε στὴ μονὴ μὲ δωρεὲς ἢ ἀγορὲς μεμονωμένων βιβλίων ἢ συλλογῶν ἰδιωτῶν καὶ μὲ τὴν ἐνσωμάτωση τῶν προσωπικῶν βιβλιοθηκῶν τῶν μοναχῶν
τῆς μονῆς μετὰ τὴν κοίμησή τους.
Στὰ βιβλία ἐντοπίστηκε μεγάλος ἀριθμὸς σημειωμάτων ποὺ ἀφοροῦν
τοὺς προηγούμενους κτήτορες καὶ φωτίζουν τὶς διαδρομὲς τῶν βιβλίων
πρὶν καταλήξουν στὴ Βιβλιοθήκη. Ἀναφέρονται ἀλφαβητικὰ οἱ παρακάτω:
ὁ ἱερομόναχος Ἀγάπιος (1721.1), ὁ Ἀκάκιος ἐκ Πάργης (1680.1, 1774.2), ὁ
μητροπολίτης Κερκύρας Ἀλέξανδρος (1893.4), ὁ Ἀποστόλης ἀπὸ τὸ Διδυμότειχο (1627.3), ὁ Δημήτριος Ἀρσένης ἀπὸ τὸ Ἀργυρόκαστρο (1683.1β), ὁ
Πέτρος Αὐλωνίτης (17611.), ὁ ἱερέας Σπυρίδων Βασιλᾶς (1532.1), μοναχὸς
Παΐσιος Βαφεὺς (1835.3), ὁ Θεόδωρος Βαφιάνης ἀπὸ τὸ Κάιρο (ἀταύτ. 1),
ὁ ἱερομόναχος Βενέδικτος ἀπὸ τὸ χωριὸ Ραχτάδες (1820.11, 1883.2), ὁ
ἐπίσκοπος Δαλματίας, Ἀλβανίας καὶ Ἰστρίας Βενέδικτος Κρά[...] ἐκ Μακεδονίας (1760.2), ὁ Ν. Βλαχάκης (1868.1), ὁ ἱερέας Γεώργιος Βλαχόπουλος (1715.2), ὁ ἱερέας Ἀβράμιος Βλάχος (1778.1), ὁ Γ. Βλάχος120 (1563.1),

118. Βλ. Δημ. Καλούσιου, «Καλαριτινοὶ μεταλλοτεχνίτες (19ος αἰώνας)», Ἠπειρωτικὰ Χρονικὰ 39 (2005), 175. Γενικότερα γιὰ τὸ ἔργο τοῦ τεχνίτη, βλ. σ. 169-187.
119. Γιὰ τὸν τεχνίτη καὶ τὸ ἔργο του βλ. Δημ. Καλούσιου, ὅ.π., σ. 162-169. Τὸ
κάλυμμα τοῦ Εὐαγγελίου ἔρχεται νὰ προστεθεῖ στὸ ἀξιόλογο ἔργο του, μέρος τοῦ
ὁποίου ἀποτελεῖ καὶ ὁ ἀχρονολόγητος πολυέλαιος τῆς μονῆς Πλατυτέρας (ὅ.π., σ.
165).
120. Προφανῶς ταυτίζεται μὲ τὸν Κρητικὸ Γεράσιμο Βλάχο, μητροπολίτη Φιλαδελφείας. Τὸ ἔντυπο πέρασε ἀργότερα στὰ χέρια τοῦ ἐπίσης Κρητικοῦ ἱερομονάχου Γεράσιμου Δαρκᾶ (γι’ αὐτὸν βλ. παρακάτω, σημ. 124).
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ὁ ἱερέας Νικόλαος Βοντετζιάνος (1818.3), ὁ διάκονος καὶ μετέπειτα μέγας
πρωτοπαπὰς Ἰωάννης Βούλγαρης (1585.1)121, ὁ μέγας πρωτοπαπὰς Σπυρίδων Βούλγαρης (1698.1)122, ὁ Θεόφιλος Βραδῆς (1792.2β), ὁ Δωρόθεος
Γαρνέλης (1867.2), ὁ Μάρκος Γιαλέας (1627.3), ὁ Ν. Ἀγγ. Γιαλλινᾶς
(1779.1), ὁ πρωτοδίκης Κερκύρας Θεόδωρος Γιαννόπουλος ἀπὸ τὰ Ἰωάννινα (1683.1α), ὁ Ἰάκωβος Γονέμης123 (1592.1), ὁ ἱερομόναχος Χαρίτων Γουναρόπουλος (1686.1, 1686.2, 1687.1, 1754.1, 1755.2, 1758.1, 1761.1, 1761.2,
1763.1, 1776.3, 1783.2, 1800.3, 1802.2β, 1820.10β, 1821.2), ὁ μοναχὸς Χρύσανθος Γουναρόπουλος (1851.9), ὁ Δημήτριος Γραμμένος ἀπὸ Κουραμάδες (1805.4), ὁ μητροπολίτης Ἰωαννίνων Γρηγόριος (1681.1), ὁ ἱεροδιάκονος Γεώργιος Γροπέτης (1857.4), ὁ ἱερομόναχος Γεράσιμος Δαρκᾶς124
(1563.1), ὁ ἱερέας Διαμαντῆς (1777.2), ὁ ἱερομόναχος Χριστόφορος Ἐμποροκωμήτης125 (1639.1), ὁ Σπυρίδων Ζηνιάτης (1891.5), ὁ Ἰωάννης μὲ τοὺς
φίλους του (1544.1), ὁ Νικόλαος Κάκος (1657.1), ὁ Ἰωάννης Καλογερᾶς
ἀπὸ τὰ Ἰωάννινα (1799.7), ὁ Βασίλειος Καλτσούνης ἀπὸ τὸ χωριὸ Δίβρη
τῆς Β. Ἠπείρου (1873.5), ὁ Δημήτριος Κάντας (1776.2), ὁ κόμης Ἀντώνιος

121. Στὸ κτητορικὸ σημείωμα ἀναφέρεται ὡς ἀρχιδιάκονος τοῦ μητροπολίτη
Φιλαδελφείας. Γι’ αὐτὸν βλ. Ἀθ. Καραθανάση, Ἡ Φλαγγίνειος Σχολὴ τῆς Βενετίας,
Θεσσαλονίκη 1986, σ. 299. Ἀθ., Τσίτσα, «Ἰωάννης Βούλγαρης, τρόφιμος καὶ σπουδαῖος τοῦ Φλαγγινιανοῦ μέγας πρωτοπαπάς», Δελτίον Ἀναγνωστικῆς Ἑταιρίας Κέρκυρας 15 (1978), 73-116.
122. Στὴ βιβλιογραφία ἀναφέρεται ὅτι ποίμανε τὴν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς
Κέρκυρας, ὡς μέγας πρωτοπαπάς, τὰ ἔτη 1715-1738. Πέθανε στὶς 6 Ἀπριλίου τοῦ
1738 (Ἀθ. Τσίτσα, Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κερκύρας κατὰ τὴν Λατινοκρατίαν (1267-1797),
Κέρκυρα 1969, σ. 169. Τοῦ ἴδιου, «Περιπλάνηση στὰ ταφολόγια», Δελτίον Ἀναγνωστικῆς Ἑταιρίας Κέρκυρας 12 (1975), 37).
123. Πιθανὸν ταυτίζεται μὲ τὸν ὁμώνυμο ἱερέα, ὁ ὁποῖος τὸ 1754 κατεῖχε τὸν
ναὸ τῆς Ὑ. Θ. Κονδυλονησιώτισσας (Καρύδη, Γεωγραφία, σ. 61).
124. Πρόκειται γιὰ τὸν γνωστὸ Κρητικὸ ἱερομόναχο, γραφέα χειρογράφων (Πολίτη, «Βιβλιογράφοι», σ. 382). Ὁ Δαρκᾶς κληρονόμησε ἀπὸ τὸν ἱερομόναχο Ἀρσένιο Καλούδη, ἀνεψιὸ τοῦ Γεράσιμου Βλάχου, τέσσερα «βιβλία», πιθανὸν χειρόγραφα, ἕνα ἀπὸ τὰ ὁποῖα μάλιστα ἦταν ἀρκετὰ παλαιό, 13ου-14ου αἰώνα (Χρ.
Φιλητᾶ, «Χειρόγραφα», Πανδώρα 8 (1858), 558). Γνωρίζουμε ὅτι ὁ Νικόδημος Καροφυλλάτος στὴ διαθήκη ποὺ συνέταξε στὶς 21 Νοεμβρίου 1694 τὸν ὅρισε ὡς προεστὸ τοῦ μοναστηριοῦ του μετὰ τὸν θάνατό του (Α.Ν.Κ., Συμβολαιογραφικά, φάκελος Α.392, βιβλίο 2, φ. 52r).
125. Πρόκειται γιὰ τὸν Γιαννιώτη ἱερομόναχο, γνωστὸ δάσκαλο στὴν Κέρκυρα
στὸ τέλος τοῦ 17ου καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ 18ου αἰώνα (Τζιβάρα, Σχολεῖα, σ. 301-303).
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Καποδίστριας (1853.1β, 1857.9), ὁ κόμης Αὐγουστίνος Καποδίστριας126
(1828.1, 1848.2, 1853.1α, 1854.2), ὁ ἰατρὸς Νικόλαος Καρύδης (1808.5γ), ὁ
Περικλῆς Καρύδης (1829.2), ὁ ἱερέας Νικόλαος Κάσσαρης127 (1820.10α), ὁ
ἱερέας Συμεὼν Κασφίκης (1836.3), ὁ ἱερέας Σπυρίδων Καταπόδης128
(1688.2, 1891.7), ὁ ἱερομόναχος Γαβριὴλ Κληρονόμος (1686.2)129, ὁ Γρηγόριος Κονιδάρης (1808.5γ), ὁ Σπύρος Κόνταρης καὶ μετὰ ὁ γιός του Ἰωάννης (1778.4), ὁ Νεκτάριος Κορίνθιος (1818.1), ὁ Χρύσανθος Κοντογεώργης
(1795.3β), ὁ Κοσκινᾶς, Διευθυντὴς τῆς Ἰονικῆς Τράπεζας (1878.1), ὁ Ἀλέξανδρος Κοσκινᾶς (1799.1, 1846.2), ὁ δικηγόρος Σταῦρος Κούκουρας
(1836.2), ὁ ἱερέας Βασίλειος Κρυωνᾶς (1889.7), ὁ ἱερέας Νικόλαος Λαρδέας (1551.1)130, ὁ Ἀνδρέας Λινάρδος (1792.2γ), ὁ Μ. Σ. Λοῦβρος (1879.2),
ὁ Χριστόφορος Λουριώτης (1799.7), ὁ Νικόλαος Μάνεσης (1841.2), ὁ ἱερέας Νικόλαος Μαρκορᾶς (1800.5), ὁ ἱερομόναχος καὶ μετέπειτα μητροπολίτης Κερκύρας Χρύσανθος Μασσέλος (1532.1, 1690.1, 1797.1 καὶ
1797.2, 1800.2, 1802.1, 1805.7, 1807.2, 1808.4, 1818.13, ἀταύτ. 14), ὁ Θωμᾶς Μουζεκιάρης (1691.1), Δημήτριος Νικολάου Μπίτζελος (1801.2), ὁ
ἐπίσκοπος Ἴμβρου Νικηφόρος (1715.2), ὁ ἀρχιεπίσκοπος Κερκύρας Σεβαστιανὸς Νικοκάβουρας (1821.4, 1857.4), ὁ Τριαντάφυλλος Νικολακόπουλος
(1770.4β), ὁ ἱερέας Νικόλαος (1701.1), ὁ ἱππότης Ἀ. Ξυδιᾶς (1857.3), ὁ
ἱερομόναχος Δανιὴλ Οἰκονόμου (1657.2, 1676.1, 1687.1)131, ὁ ἱερέας Ἰωάν-

126. Πρόκειται γιὰ τὸν Ἀντώνιο, ἀνεψιὸ (γιὸ τοῦ Γεωργίου), καὶ τὸν Αὐγουστίνο, ἀδελφὸ ἀντίστοιχα τοῦ Κυβερνήτη Ἰωάννη Καποδίστρια.
127. Ὁ ἴδιος ὡς κτήτορας ἔχει σημειώσει τὸ ὄνομά του καὶ στὸ παλαιὸ καὶ
πολὺ ἀξιόλογο χειρόγραφο ἀρ. 2.
128. Ἐφημέριος τῶν ναῶν Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Λάζου καὶ Ὑ. Θεοτόκου στὸ
Μαντούκι τὸ 1937 (σημείωση ἐντύπου 1891.7).
129. Τὸ ἔτος 1820 ἀναφέρεται ὁμώνυμος μοναχὸς στὸ μοναστήρι τῆς Ἁγίας
Παρασκευῆς στὸ χωριὸ Ξαθάτες (Καρύδη, Γεωγραφία, σ. 104 ἀρ. 564).
130. Γνωστὸς λόγιος ἱερέας τοῦ 18ου αἰώνα καὶ κτήτορας ἀξιόλογης βιβλιοθήκης, βλ. Παναγιώτας Τζιβάρα, «Ἰδιωτικὲς βιβλιοθῆκες στὴ βενετοκρατούμενη
Κέρκυρα (17ος-18ος αἰ.)», Πρακτικὰ ΚΔ΄ Πανελληνίου Ἱστορικοῦ Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 187, 191. Στὸν κατάλογο τῶν βιβλίων του ὄντως καταγράφεται καὶ τὸ
βιβλίο: Basilii Magni Opera omnia in foglio in greco idioma.
131. Πρόκειται γιὰ τὸν μαθητὴ τοῦ Χριστόφορου Ἐμποροκωμήτη, γνωστὸ γραφέα, γιὰ τὸν ὁποῖο ἐκφώνησε ἐπιτάφιο λόγο ὁ Νικηφόρος Θεοτόκης. Ἀπὸ τὸν ἐπιτάφιο στὸν Δανιὴλ προκύπτουν πολλὲς ἐνδιαφέρουσες βιογραφικὲς πληροφορίες
ὅπως γιὰ τὴ βιωτή του καὶ τὴν παρεπιδημία του στὸ Ἅγιο Ὄρος (βλ. Τζιβάρα,
Σχολεῖα, σ. 302-303 ὅπου καὶ ἡ βιβλιογραφία).
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νης Παϊπέτης (1836.3)132, ὁ Κυριάκος Παμουκόπουλος ἀπὸ τὸν Πειραιᾶ
(1837.3), ὁ ἱερέας Ἀ. Πανδῆς (1680.1)133, ὁ Σπύρος Παπαδάτος (1814.1), ὁ
δημοδιδάσκαλος Σπυρίδων Παπαδόπουλος (1829.3), ὁ Χριστόδουλος Τριανταφύλλου Παπαχρηστάτης ἀπὸ τὴν Ὀστανίτσα134 τῆς ἐπαρχίας Πωγωνίου (1772.2α, 1773.1α), ὁ ἱερέας Παῦλος Παππᾶς ἀπὸ τὸ Βεράτι (1863.2),
ὁ Σπυρίδων Περδικομάτης (1868.1) ὁ ψάλτης τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Πέτρος (1821.1), ἡ Ὀλυμπιὰς Πρίφτη (1898.4), ὁ Ἀ. Πρίφτης (1878.1), ὁ Κωνσταντῖνος Πρίφτης (1805.7, 1861.4, 1864.3, 1864.4, 1865.9, 1877.1), ὁ Ἀγάπιος Ρήγας ἐκ Πάργης135 (1682.1, 1682.2), ὁ Στέφανος Ράδος (1818.7), ἡ
Αἰκατερίνη Ριγανᾶ (1866.5), ὁ Εὐστάθιος Ρούσσινος (1859.3), ἡ μοναχὴ
Ἑλένη Τζιάτε (1774.2), ὁ Δημήτριος Τζιάτες ἀπὸ τὸ χωριὸ Μουριὰ
(1774.2), ὁ καπετὰν Ἀντώνιος Τυπάλδος (1830.1), ὁ ἱερέας Γεώργιος Χαλικιόπουλος (1532.1)136, ὁ ἱερέας Πολύμερος Χειρδάρης (1771.2β), ὁ
διάκονος Χρύσανθος (1792.2δ).
Ἐπίσης ἀναφέρονται ὡς κτήτορες ἡ Μητρόπολη τῆς Κέρκυρας (1532.1,
1535.1β), ἡ ἁγιορείτικη μονὴ Κασταμονίτου (1544.1), ὁ ναὸς τῆς Ζωοδόχου
Πηγῆς Καβαλουρίου (1771.1, 1774.4), ἡ Ριζάρειος Ἐκκλησιαστικὴ Σχολὴ
(1899.4), ἡ congregazione melitense (1504.1), ὁ don Paulo Carrara, congregazione somascha (1615.1, 1615.2)137, ὁ don Michael Corini Brixianus somascha (1618.1), ὁ don Christobal Peres (1627.1, 1627.2), ὁ frate Agostinο
(1544.1), ἡ Holy Trinity Church καὶ ἡ Sunday School Library (ἀχρον. 5, 14,
19, 23, 27).
Ἀπὸ τὰ σημειώματα τῶν βιβλίων προκύπτουν ἐπίσης ἀξιομνημόνευτες
δωρεὲς σὲ πρόσωπα ἢ ἱδρύματα, ἀπὸ ὅπου τὰ βιβλία αὐτὰ κατέληξαν στὴ
Βιβλιοθήκη τῆς μονῆς. Ὁ Τόμος Ἀγάπης (1698.1) εἶναι τὸ ἀντίτυπο ποὺ
δώρησε τὸ 1720 ὁ πατριάρχης Ἱεροσολύμων Χρύσανθος στὸν μέγα πρωτο-

132. Τὸ ἔτος 1820 ἀναφέρεται ὁμώνυμος ἱερέας στὸν ναὸ τοῦ ἁγίου Ἰωάννη
τοῦ Προδρόμου στὸ χωριὸ Κυνοπιάστες (Καρύδη, Γεωγραφία, σ. 61 ἀρ. 84).
133. Πιθανὸν ὁ ἱερέας Ἀρσένιος Πανδῆς, λόγιος καὶ συγγραφέας πολλῶν θεολογικῶν πραγματειῶν.
134. Πρόκειται γιὰ τὸ σημερινὸ Ἀηδονοχώρι.
135. Ὁ Ἀγάπιος εἶναι ὁ συγγραφέας τῆς Γραμματικῆς ποὺ ἐκδόθηκε τὸ 1827,
ἀντίτυπο τῆς ὁποίας ὑπάρχει στὴ Βιβλιοθήκη τοῦ μοναστηριοῦ.
136. Πιθανὸν ταυτίζεται μὲ τὸν μετέπειτα μέγα πρωτοπαπὰ καὶ πρῶτο ψηφισμένο ἀρχιεπίσκοπο Κερκύρας Γεώργιο Χαλικιόπουλο Μάντζαρο.
137. Πιθανὸν ταυτίζεται μὲ τὸν ὁμώνυμο rettore τοῦ Πατριαρχικοῦ Σεμιναρίου
τῆς Βενετίας τὸ ἔτος 1650· βλ. L. Mascilli Migliorini (ἐπιμ.), I Somaschi, Roma 1992,
σ. 136-137.
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παπὰ Σπυρίδωνα Βούλγαρη138. Ἕνα ἀπὸ τὰ ἀντίτυπα τῶν Ἀσκητικῶν τοῦ
Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου (1770.3) δωρήθηκε στὸν Μωραΐτη Τριαντάφυλλο Νικολακόπουλο ἀπὸ τὸν δάσκαλο χατζη Ἀγάπιο Δημητζαναῖο. Ἡ Ἁγία Γραφὴ
ποὺ ἐκδόθηκε στὴ Μόσχα τὸ 1821 (1821.4) εἶχε δωρηθεῖ ἀπὸ τὸν Παῦλο
Παπακέλο ἀπὸ τὰ Ἰωάννινα στὴ Σχολὴ τῆς Πρέβεζας γιὰ τὴ σπουδάζουσα
νεολαία. Ὁ δωρητὴς τὴν ἔστειλε τὸ 1849 στὸν «ἄριστον πατριώτην» Ἀθανάσιο Ἀθανασιάδη γιὰ νὰ τὴν παραδώσει στοὺς ἐπιτρόπους. Τὸ ἔντυπο
ἀγοράστηκε τὸ 1890 ἀπὸ τὸν ἀρχιεπίσκοπο Κερκύρας Σεβαστιανὸ Νικοκάβουρα ὁ ὁποῖος σημείωσε χαρακτηριστικά: Περιέσωσα τὸ θεῖον τοῦτο
χρῆμα ἀγοράσας ἀνθ’ ὅσου μοι ἐζητήθη. Ἕνα ἀπὸ τὰ ἀντίτυπα τοῦ Ἐγχειριδίου τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ (1828.1) εἶχε δωρηθεῖ ἀπὸ τὸν συγγραφέα Ἀλέξανδρο Στούρζα στὸν ἀδελφικό του φίλο Αὐγουστίνο Καποδίστρια. Ἐπίσης τὰ δύο ἀντίτυπα τῶν Διαλόγων περὶ Ὀρθοδοξίας (1853.1)
καὶ τὸ ἀντίτυπο τῆς Ἀλήθειας τῆς Οἰκουμενικῆς Ἐκκλησίας (1854.2) εἶχαν
δωρηθεῖ στὸν Αὐγουστίνο Καποδίστρια ἀπὸ τὸν μεταφραστὴ Θεόδωρο
Βαλλιάνο.
Ἡ πλούσια, ὁμολογουμένως, συλλογὴ κτητορικῶν σημειωμάτων ἀπὸ τὰ
βιβλία τῆς μονῆς φανερώνει τὸν τρόπο συγκρότησης τῆς Βιβλιοθήκης, δὲν
διευκολύνει ὅμως πάντα τὴν ἔρευνα γιὰ τὴν προέλευση τῶν βιβλίων, ἀφοῦ
τὰ σημειώματα ἀποκαλύπτουν τὶς παλαιότερες διαδρομὲς ποὺ ἀκολούθησαν τὰ βιβλία, χωρὶς νὰ διευκρινίζουν τὸ τέλος τῆς διαδρομῆς τους. Οἱ
διαδρομὲς μάλιστα ἀρκετῶν βιβλίων δὲν εἶναι ἀνιχνεύσιμες λόγῳ τῆς μὴ
ἀναγραφῆς τῶν ὀνομάτων τῶν προηγουμένων κτητόρων ἢ τῆς ἀπάλειψης
τῶν παλαιοτέρων σημειωμάτων ἀπὸ τοὺς νεότερους κτήτορες, ὅπως γιὰ
παράδειγμα στὰ ἔντυπα 1535.1α, 1544.1, 1680.1, 1793.3, 1801.2, 1814.2.
Σύμφωνα μὲ προφορικὴ παράδοση τῆς μονῆς, ἕνα μεγάλο μέρος τῶν
βιβλίων ἀγοράστηκε στὰ χρόνια τῆς ἡγουμενίας τοῦ Σεραφεὶμ Κοντογεώργη (1862-1884), ἀπὸ ἀπόγονο κερκυραϊκῆς πρωτοπαπαδικῆς οἰκογένειας.
Δυστυχῶς ἡ μαρτυρία δὲν ἐπιβεβαιώνεται οὔτε ἀπὸ τὸ ἀρχεῖο τῆς μονῆς,
ἀφοῦ δὲν βρέθηκε τίποτε σχετικό, οὔτε ἀπὸ τὰ κτητορικὰ σημειώματα
τῶν βιβλίων. Μεταξὺ τῶν κτητόρων δὲν λείπουν βέβαια ἐπώνυμα ποὺ παραπέμπουν σὲ οἰκογένειες μεγάλων πρωτοπαπάδων, ὅπως Βούλγαρη ἢ
Χαλικιόπουλου, τὸ στοιχεῖο ὅμως αὐτὸ δὲν ἀρκεῖ γιὰ τὴ διατύπωση συ138. Γιὰ τὸν πατριάρχη Χρύσανθο Νοταρᾶ βλ. Στάθη, Χρύσανθος Νοταρᾶς. Γνωρίζουμε ὅτι ὁ μέγας πρωτοπαπὰς Κερκύρας Σπυρίδων εἶχε ἐπιστολιμαία ἐπικοινωνία μὲ τὸν Χρύσανθο Νοταρᾶ (βλ. Κ. Σάθα, Μεσαιωνικὴ Βιβλιοθήκη, τ. Γ΄, ἐν Βενετίᾳ 1872, σ. 532 ἐπιστολὴ τῆς 18ης Ἰουνίου 1725). Ἐπίσης εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ Χρύσανθος ἀλληλογραφοῦσε μὲ κάποιον Ἀρσένιο Βούλγαρη (Στάθη, ὅ.π., σ. 255).
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γκεκριμένης ὑπόθεσης. Τὴν ἀγορὰ πάντως σημαντικῆς ποσότητας βιβλίων
βεβαιώνει καὶ ὁ κατάλογος τῆς Βιβλιοθήκης τοῦ ἔτους 1872 (βλ. παρακάτω), στὸν ὁποῖο σημειώνεται, δίπλα σὲ 22 τίτλους (63 τόμους) βιβλίων,
ὅτι εἶχαν ἀγοραστεῖ «ἐν ἀγνώστῳ χρόνῳ», στοιχεῖο ποὺ ἀνάγει τὴν ἀγορὰ
προφανῶς σὲ χρόνους παλαιότερους τοῦ ἡγουμένου Σεραφείμ. Στὸν ἐν
λόγῳ κατάλογο τὰ βιβλία ποὺ καταγράφονται, ὅλα θεολογικά, εἶναι λιγοστὰ σὲ σύγκριση μὲ αὐτὰ ποὺ ὑπάρχουν σήμερα στὴ μονή, διαπίστωση
ποὺ ἐνισχύει τὴν ὑπόθεση γιὰ εἰσαγωγὴ μεγάλου ἀριθμοῦ βιβλίων ἄγνωστης προέλευσης στὸ τέλος τοῦ 19ου αἰώνα.
Ἡ ἀγορὰ ἐπίσης μεμονωμένων βιβλίων ἀπὸ μοναχοὺς τῆς μονῆς γιὰ
λογαριασμὸ τῆς μονῆς βεβαιώνεται ἀπὸ τὰ σχετικὰ σημειώματα. Γνωρίζουμε ὅτι τὸ ἔντυπο 1532.1 ἀποκτήθηκε στὰ χρόνια τοῦ Ἀγαθάγγελου
Μάμαλου (1892-1902), τὸ ἔντυπο 1801.3 ἀγοράστηκε ἀπὸ τὸν ἡγούμενο
Συμεὼν Μασσέλο, τὸ ἔντυπο 1851.6 ἀγοράστηκε τὸ 1880 ἀπὸ τὸν μοναχὸ
Ἀνανία Μάμαλο.
Ἕνας σημαντικὸς ἀριθμὸς βιβλίων προῆλθε ἀπὸ τὴν ἔνταξη στὴ Βιβλιοθήκη τῶν προσωπικῶν συλλογῶν τῶν μοναχῶν καὶ ἱερομονάχων. Ἰδιαίτερης μνείας χρήζουν οἱ περιπτώσεις δύο ἱερομονάχων, οἱ συλλογὲς βιβλίων
τῶν ὁποίων καταγράφτηκαν μετὰ τὸν θάνατό τους καὶ ἐντάχθηκαν στὴ
Βιβλιοθήκη. Πρόκειται γιὰ τὸν ἱερομόναχο Χαρίτωνα Γουναρόπουλο καὶ
τὸν ἱερομόναχο Ἀνανία Πηγῆ. Ὁ Χαρίτων ἀπεβίωσε στὶς 11 Νοεμβρίου
1902 καὶ τὸ ἴδιο ἔτος συντάχθηκε ὁ κατάλογος τῶν βιβλίων του, στὸν
ὁποῖο ἀπαριθμοῦνται 48 τίτλοι σὲ 63 τόμους. Ἀπὸ τὰ κτητορικὰ σημειώματα βεβαιώνεται ὅτι στὸν ἱερομόναχο Χαρίτωνα ἀνῆκαν 15 ἢ 16 τίτλοι
βιβλίων, σὲ περίπτωση ποὺ ταυτίζεται μὲ τὸν μοναχὸ Χρύσανθο Γουναρόπουλο. Τὰ ἄλλα βιβλία, ἢ δὲν φέρουν κτητορικὰ σημειώματα ἢ δὲν ἐντοπίστηκαν στὴ Βιβλιοθήκη. Ὁ δεύτερος, ὁ ἱερομόναχος Ἀνανίας Πηγῆς, διετέλεσε ἡγούμενος ἀπὸ τὸ 1931 ἕως τὸ 1953. Ὁ κατάλογος τῶν βιβλίων του
συντάχθηκε πρὶν ἀπὸ τὸν θάνατό του καὶ περιλαμβάνει 17 τίτλους βιβλίων, οἱ ὁποῖοι πιστεύουμε ὅτι ἐντάχθηκαν στὴ Βιβλιοθήκη, ἂν καὶ δὲν
ἐντοπίστηκε κανένα κτητορικὸ σημείωμα ποὺ νὰ τὸ βεβαιώνει. Τὸν κατάλογο τῶν δύο αὐτῶν συλλογῶν δημοσιεύουμε στὸ τέλος, ὅπου δίνονται
ἀναλυτικότερα στοιχεῖα γιὰ τὰ βιβλία.
Πολλὰ ἐπίσης βιβλία προῆλθαν ἀπὸ δωρεές. Ἡ κληροδότηση βιβλίων
ἰδιαίτερα λειτουργικῶν, σὲ ἱερωμένους, σὲ ἐκκλησίες καὶ μοναστήρια ἀποτελοῦσε συνηθισμένη πρακτική, ὅπως διαπιστώνεται ἀπὸ τὰ κείμενα τῶν
σωζομένων διαθηκῶν. Γιὰ τὴν Πλατυτέρα γνωρίζουμε ὅτι τοῦτο ἔπραξε
στίς 19 Μαΐου 1748 ἡ τιμία κυρία Σταματέλα, κόρη τοῦ σινιὸρ Ἀλέξανδρου Πετριτίνου, ἡ ὁποία ὅρισε στὴ διαθήκη της τὰ τέσσερα Μηναῖα, ἀπὸ
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τὰ δώδεκα ποὺ κατεῖχε, νὰ δοθοῦν στὸ μοναστήρι τῆς Πλατυτέρας στὸ
Σαρόκο, «διαλέγοντας ἡ καλόγριες τοῦ αὑτοῦ μοναστηρίου ὅπια θελίσουν καί
τούς χριάζοντε»139. Δυστυχῶς δὲν μπορέσαμε νὰ ταυτίσουμε κανένα ἀπὸ
τὰ Μηναῖα αὐτά, τὰ ὁποῖα, ἐφόσον πράγματι δόθηκαν, πιθανὸν καταστράφηκαν μαζὶ μὲ τὴ μονὴ τὸ 1798. Στὴν ὁμάδα τῶν δωρεῶν, ὅπως προκύπτει
ἀπὸ τὰ σχετικὰ σημειώματα, ἀνήκουν τὰ ἔντυπα 1814.1, 1891.5, 1893.5
(τρία ἀντίτυπα) καὶ 1897.2. Ἐπίσης τὸ ἔντυπο 1875.2 τὸ ὁποῖο δωρήθηκε
ἀπὸ τὸν συγγραφέα Β. Δ. Ζῶτο Μολοσσό, καθὼς καὶ τὸ ἔντυπο 1879.4, τὸ
ὁποῖο εἶναι δωρεὰ τοῦ συγγραφέα Πέτρου Βράιλα Ἀρμένη. Ὁρισμένα ἐπίσης ἀπὸ τὰ παλαιότερα βιβλία τῆς μονῆς προῆλθαν ἀπὸ νεότερες δωρεές,
ὅπως ὁ Παράδεισος (1683.1) ποὺ δωρήθηκε τὸ 1946 ἀπὸ τὸν τότε πρωτοδίκη στὴν Κέρκυρα Θεόδωρο Γιαννόπουλο, καὶ τὸ Κυριακοδρόμιο
(1808.5γ) τὸ ὁποῖο δωρήθηκε ἀπὸ τὸν ἰατρὸ Νικόλαο Καρύδη τὸ 1999.
Ἡ οἰκογένεια Καποδίστρια, τόσο δεμένη μὲ τὴ μονή, δὲν φαίνεται, τουλάχιστον μέσα ἀπὸ τὰ σημειώματα, νὰ ἔχει συμβάλει σημαντικὰ στὴ συγκρότηση τῆς Βιβλιοθήκης. Τὰ λιγοστὰ βιβλία ποὺ γνωρίζουμε, προερχόμενα ἀπὸ δωρεὲς τῶν συγγραφέων ἢ τῶν μεταφραστῶν πρὸς μέλη τῆς
οἰκογένειας, ὅπως τοῦ Ἀλέξανδρου Στούρζα (1828.1) καὶ τοῦ Θεόδωρου
Βαλλιάνου (1853.1, 1854.2), θὰ πρέπει νὰ περιῆλθαν στὴ μονὴ ὅλα μαζί,
ἴσως μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Αὐγουστίνου Καποδίστρια τὸ 1857.
Ἰδιαίτερη ἀναφορὰ θὰ πρέπει νὰ γίνει στὰ ἔντυπα τὰ ὁποῖα φαίνεται
νὰ σχετίζονται μὲ τοὺς πρόσφυγες ποὺ κατέφυγαν στὴν Κέρκυρα μετὰ
τὴν παραχώρηση τῆς Πάργας στοὺς Τούρκους τὸ 1819 καὶ μετὰ τὴ Μικρασιατικὴ Καταστροφή. Σὲ αὐτὰ ἐντάσσονται γιὰ παράδειγμα τὰ βιβλία
ποὺ ἀνῆκαν στὸν Ἀκάκιο καὶ στὸν Ἀγάπιο Ρήγα ποὺ κατάγονταν ἀπὸ τὴν
Πάργα, ἴσως ὅσα φέρουν κτητορικὰ σημειώματα μὲ πρόσωπα προερχόμενα ἀπὸ τὴν Ἤπειρο, τὴ Μακεδονία, τὴ Θράκη καὶ τὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου
καὶ χωρὶς ἀμφιβολία τὸ Εὐχολόγιο τοῦ 1802 μὲ τὶς χειρόγραφες εὐχὲς στὰ
καραμανλίδικα.
Ἀνάμεσα στὰ βιβλία τῆς Βιβλιοθήκης ὑπάρχει καὶ σημαντικὸς ἀριθμὸς
ξενόγλωσσων, κυρίως στὴν ἀγγλικὴ γλώσσα. Ὁρισμένα ἀπὸ αὐτὰ φέρουν
κτητορικὰ σημειώματα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα διαπιστώθηκε ὅτι ἀνῆκαν στὴ βιβλιοθήκη τοῦ ναοῦ τῆς ἀγγλικανικῆς ἐκκλησίας τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ στὴ
βιβλιοθήκη τοῦ κατηχητικοῦ σχολείου της (Holy Trinity Church, Sunday
School Library). Σὲ αὐτὰ θὰ πρέπει ὅμως πιθανότατα νὰ προστεθοῦν καὶ
ἐκεῖνα τὰ ψυχωφελῆ βιβλία ποὺ ἀπευθύνονταν σὲ νεανικὸ ἀναγνωστικὸ
κοινό, ἴσως δὲ καὶ τὰ ξενόγλωσσα βιβλία λογοτεχνίας, γραμμένα στὴν ἀγ139. Α.Ν.Κ., Συμβολαιογραφικά, φάκελος Α.130, βιβλίο 12, φ. 34v.
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γλικὴ καὶ γαλλικὴ γλώσσα, καθὼς καὶ τὰ λεξικά. Στὴν ἴδια βιβλιοθήκη ἢ
στὴ βιβλιοθήκη τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος θὰ πρέπει ἐπίσης νὰ ἀνῆκαν
τὰ λειτουργικὰ βιβλία καθὼς καὶ ἐκεῖνα ποὺ περιέχουν τὸ κείμενο τῆς
Καινῆς Διαθήκης στὴν ἀγγλικὴ γλώσσα. Πιστεύουμε ὅτι ἀπὸ τὴν ἀνωτέρω
πηγὴ προέρχονται τὰ ἀκόλουθα βιβλία (ὅσα φέρουν σημείωμα σημειώνονται μὲ ἀστερίσκο -*-):
ΤΑΞ. ΑΡΙΘ.

ΑΡ. ΚΑΤ.

ΤΑΞ. ΑΡΙΘ.

ΑΡ. ΚΑΤ.

ΤΑΞ. ΑΡΙΘ.

ΑΡ. ΚΑΤ.

Π.1
Π.132
Π.340
Π.732
Π.735
Π.736
Π.737
Π.738
Π.739*
Π.740
Π.741
Π.743
Π.744
Π.745
Π.746
Π.747
Π.748
Π.749
Π.750
Π.751
Π.752
Π.753
Π.754
Π.755

1847.5
1809.3
1854.4
1882.8
1837.8
1837.9
1837.10
1866.6
Ἀχρ.27
1861.8
Ἀχρ.18
1899.2
Ἀχρ.9
Ἀχρ.20
1838.4
1836.5
1833.1
1839.4
1833.2
1846.2141
Ἀχρ.26
Ἀχρ.3
Ἀχρ.13
1798.1

Π.756
Π.757
Π.758
Π.759
Π.760*
Π.761
Π.762
Π.763
Π.764
Π.766
Π.767
Π.768
Π.771
Π.772
Π.773
Π.774
Π.775
Π.776
Π.777
Π.778
Π.780
Π.781
Π.782
Π.783*

1846.6
1865.10
1898.6
-140
Ἀχρ.23
1840.8
Ἀχρ.7
1876.3
1855.4
1895.7
1876.2
1852.11
Ἀχρ.4
1861.7
1881.3
1871.2
Ἀχρ.6
1885.8
1845.4
Ἀχρ.31
1852.9
Ἀχρ.22
1841.3
Ἀχρ.19

Π.784
Π.785
Π.786
Π.787*
Π.788*
Π.789
Π.791
Π.792
Π.793.1-2
Π.794
Π.795.1-3
Π.796
Π.797
Π.800
Π.801
Π.802
Π.803
Π.804
Π.805
Π.806
Π.808
Π.809
Π.811
Π.812

Ἀχρ.10
1844.5
Ἀχρ.30
Ἀχρ.5
Ἀτ.14
Ἀτ.45
1888.9
1871.5
1872.10
1871.4
1871.3
Ἀχρ.21
1835.5
Ἀχρ.15
Ἀχρ.16
Ἀχρ.28
Ἀχρ.29
1803.11
Ἀχρ.12
1835.6
Ἀχρ.25
Ἀχρ.24
Ἀχρ.8
Ἀχρ.11

140. Πρόκειται γιὰ τὸ ἔντυπο μὲ τὸν τίτλο: [George Eliot’s Life] as related in
[her] letters and journals Arranged and edited by her husband J. W. Cross vol. II.
William Blackwood and sons Edinburgh and London MCMX.
141. Τὸ ἔντυπο φέρει μεταγενέστερο ἀνώνυμο κτητορικὸ σημείωμα, ἴδιο ὡς
πρὸς τὸ λεκτικὸ μὲ ἐκεῖνο τοῦ ἐντύπου 1799.1 τοῦ ὁποίου ὡς κτήτορας σημειώνεται ὁ Ἀλέξανδρος Κοσκινᾶς ἀπὸ τὸ χωριὸ Πετάλεια τῆς Κέρκυρας.
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Ἡ ἀγγλικανικὴ ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Τριάδας ἱδρύθηκε μετὰ τὴν Ἕνωση
(1870) γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσει τὶς ἀνάγκες τῆς ἀγγλόφωνης κοινότητας τῆς
Κέρκυρας καὶ στεγάστηκε στὸ κτίριο τῆς πρώην Ἰονίου Βουλῆς τὸ ὁποῖο
παραχωρήθηκε ὡς δωρεὰ στὴν κερκυραϊκὴ κοινότητα τοῦ ἀγγλικανικοῦ
δόγματος. Τὸ κτίριο καταστράφηκε τὸ 1943. Τὰ ἐκεῖ ὑπάρχοντα βιβλία
μεταφέρθηκαν πιθανότατα στὴ μονὴ τῆς Πλατυτέρας μετὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ ναοῦ142.
Ἀβέβαιη εἶναι, τέλος, ἡ προέλευση τῶν πολύτομων πατερικῶν ἐκδόσεων καθὼς καὶ τῶν λειτουργικῶν βιβλίων τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας, σὲ
ὁρισμένα ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἀναφέρονται ὡς κτήτορες μοναχοὶ ἢ καθολικὲς
μοναστικὲς ἀδελφότητες. Ἡ ἄμεση ἔνταξη στὴ Βιβλιοθήκη κάποιας συλλογῆς καθολικοῦ ἱερωμένου ἢ ἱδρύματος θὰ πρέπει μᾶλλον νὰ ἀποκλειστεῖ.
Τὸ πιθανότερο εἶναι νὰ σχετίζονται μὲ τὴ μαζικὴ ἀγορὰ βιβλίων ποὺ
ἀναφέραμε παραπάνω. Πρόκειται γιὰ τὰ ἔντυπα μὲ ἀρ. 1493.1 (Hartmann
Schedel), 1636.1 (Ἰουστίνος), 1638.1-1638.7 (Κυρίλλου Ἔργα), 1638.8
(Ἰσίδωρος Πηλουσιώτης), 1732.2 (Ἐφραὶμ Σύρος), 1734.1-2 (Εἰρηναῖος),
1743.1 (Ἐφραὶμ Σύρος), 1746.2αβ (Εὐσέβιος), 1746.3αβ (Ἀθανάσιος),
1746.4 (Ἐφραὶμ Σύρος), 1747.1 (Σωκράτης σχολαστικός), 1748.1 (Θεοδώρητος), 1748.2-3 (Ἰωάννης Δαμασκηνός), 1755.2 (Θεοφύλακτος), 1756.2
(Διονύσιος Ἀρεοπαγίτης), 1757.1 (Κλήμης), ἡ δεκατετράτομη Bibliotheca
Veterum Patrum (1765.1 1766.3, 1767.1, 1768.4, 1769.5, 1770.4, 1770.5,
1772.3, 1773.2, 1774.5, 1778.5, 1779.2, 1781.4, 1781.5), καὶ ἡ πεντάτομη
Biblioteca de’Predicatori (1844.4, 1845.3, 1846.3-5). Τῆς ἴδιας προέλευσης
εἶναι πιθανὸν καὶ τὰ λειτουργικὰ βιβλία τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας, καθὼς
καὶ ὁρισμένα θρησκευτικὰ ἀλλὰ καὶ λογοτεχνικὰ βιβλία γραμμένα στὴν
ἰταλικὴ ἢ στὴ γαλλικὴ γλώσσα (1774.6, 1815.3, 1816.2, 1840.7, 1845.5,
1853.6, 1862.4, 1864.6, 1882.6, 1882.7, 1884.4, ἀχρ. 17, ἀταύτ. 46). Ὁρισμένα πάντως ἀπὸ αὐτὰ φαίνεται πὼς ἐντάχθηκαν νωρὶς στὴ Βιβλιοθήκη
τῆς μονῆς, ἀκολουθώντας προφανῶς ἄλλους δρόμους. Σὲ αὐτὰ συγκαταλέγεται ἡ 13τομη σειρὰ τῶν ἔργων τοῦ Χρυσοστόμου (1734.3-5, 1740.1-2,
1741.1-8), ἡ ὁποία ἀποτελοῦσε ἤδη κτῆμα τῆς μονῆς τὸ 1837, ἀφοῦ στὸν
12ο τόμο σημειώνεται ὁ θάνατος τοῦ ἡγουμένου της Συμεὼν Μασσέλου
ποὺ συνέβη στὶς 28 Ἀπριλίου 1837.

142. Τὸ κτίριο τῆς Ἰονίου Βουλῆς ἀναστηλώθηκε λίγα χρόνια ἀργότερα. Τὸ
1947 ἡ ἀγγλικὴ Πρεσβεία παραχώρησε τὸ κτίριο στὸ ἑλληνικὸ Δημόσιο κρατώντας
τὸ παρακείμενο κτίσμα, στὸ ὁποῖο στεγάζεται σήμερα ἡ ἀγγλικανικὴ ἐκκλησία.
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4.3. Τὰ σημειώματα
Φειδωλὰ ἀποδεικνύονται τὰ ἔντυπα σὲ σημειώματα καὶ χρονικά. Μνημονευτέα ὡστόσο τὰ παρακάτω ποὺ ἀναφέρονται α) σὲ φυσικὰ φαινόμενα,
β) σὲ γεγονότα ποὺ ἀφοροῦν τὴν κερκυραϊκὴ ἱστορία, γ) σὲ πρόσωπα,
ναοὺς καὶ μοναστήρια τοῦ τόπου. Στὴν πρώτη ὁμάδα συγκαταλέγεται ἡ
ἐνθύμηση γιὰ τὴν ἔκλειψη ἡλίου ποὺ ἔγινε στὶς 2 Μαΐου 1760 καὶ παρατηρήθηκε ἀπὸ τὴ Λῆμνο (1715.2). Στὴ δεύτερη περιλαμβάνονται ὁ βομβαρδισμὸς τῆς Κέρκυρας ἀπὸ τοὺς Ἰταλοὺς τὸ 1940 (1734.5), ὁ λοιμὸς στοὺς
Παξοὺς τὸ 1853 (1778.4), ὁ θάνατος τοῦ μητροπολίτη Κερκύρας Μακαρίου
τὸ 1827, ἡ χειροτονία τοῦ μητροπολίτη Κερκύρας Χρυσάνθου τὸ 1834 καὶ
ἡ μεταφορὰ τοῦ λειψάνου τοῦ Ἰωάννου Καποδίστρια καὶ ἡ ταφή του στὴ
μονὴ τὸ 1832 (1783.2). Στὴν τρίτη, τέλος, ὁμάδα ἐντάσσονται οἱ πληροφορίες γιὰ τὶς οἰκοδομικὲς ἐργασίες καὶ τὴ διαδοχὴ τῶν ἡγουμένων στὴ μονὴ
τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης στὴ Νῆσο στὴν περιοχὴ τοῦ χωριοῦ Περίθεια
(1771.2β), ἡ εἴδηση γιὰ τὶς ἀνακαινιστικὲς ἐργασίες στὸν Ἅγιο Ἰάκωβο Περίθειας τὸ 1853 (1820.10α) καθὼς καὶ ἡ ἐνθύμηση γιὰ τὸν θάνατο τὸ 1733
τοῦ μητροπολίτη Δυρραχίου Ἀθανασίου Σοποτηνοῦ (1771.2β), ὁ ὁποῖος
ζοῦσε στὴν Κέρκυρα ἤδη ἀπὸ τὸ 1722 ὡς ἡγούμενος τῆς μονῆς τοῦ
Ἀσκηταριοῦ143.

5. ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ
Τὸ ἀρχειακὸ ὑλικὸ ποὺ ἐντοπίστηκε στὸν χῶρο τῆς Βιβλιοθήκης κατανεμήθηκε σὲ φακέλους, τὸ περιεχόμενο τῶν ὁποίων περιγράφεται συνοπτικὰ
στὴν οἰκεία ἑνότητα. Πρόκειται γιὰ κατάστιχα τῆς οἰκονομικῆς διαχείρισης
τῆς μονῆς, ἔγγραφα διοικητικά, δικογραφίες ποὺ ἀφοροῦν στὰ περιουσιακὰ τῆς μονῆς καὶ συμβόλαια.
Στὸ ἀρχεῖο περιλήφθηκε ἐπίσης ἡ προσωπικὴ ἀλληλογραφία τοῦ κτήτορος τῆς μονῆς ἱερομονάχου Χρύσανθου Συρόπουλου, ἡ ἀλληλογραφία
τοῦ ἡγουμένου Καλλίνικου Μεταλλινοῦ, ἐνῶ σὲ ξεχωριστὸ φάκελο συγκεντρώθηκε ἡ λοιπὴ ἀλληλογραφία μὲ ποικίλους ἀποστολεῖς καὶ παραλῆπτες.
Ἰδιαίτερη μνεία πρέπει νὰ γίνει στὰ κατάστιχα καὶ βιβλία ἄλλων ναῶν
καὶ μονῶν ποὺ βρέθηκαν στὸ ἀρχεῖο τῆς μονῆς. Ὁ λόγος τῆς ὕπαρξης τῶν
βιβλίων τῆς ἐκκλησίας τῆς Ὁδηγήτριας τοῦ Ραχαπίδη εἶναι προφανής. Ὅ143. Γι’ αὐτόν, βλ. περισσότερα εἰς Ἀθ. Τσίτσα, «Ἐπίσκοποι ἐμπερίστατοι στὴ
βενετοκρατούμενη Κέρκυρα», Κερκυραϊκὰ Χρονικὰ 20 (1976), 64-65.
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πως ἤδη ἔχουμε σημειώσει ὁ ναὸς μετὰ τὸν θάνατο τοῦ κατόχου του, ἱερομονάχου Χαρίτωνος Γουναρόπουλου, ἀποτέλεσε μετόχι τῆς μονῆς Πλατυτέρας. Ἄγνωστο παραμένει τὸ γιατὶ βρέθηκε στὴ μονὴ ἡ ἀναγραφὴ (ἰνβεντάριο) τῆς περιουσίας τοῦ ναοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀρκουδίλα Λευκίμμης, ἕνα
ἐξαιρετικὰ καλογραμμένο κατάστιχο ποὺ χρονολογεῖται στὸ ἔτος 1730.
Στοὺς φακέλους τοῦ ἀρχείου, ἀρ. 10.1-10.3, συμπεριλήφθηκε ἕνας μεγάλος ἀριθμὸς λυτῶν φύλλων καὶ τευχῶν, δεμένων καὶ ἄδετων (ὑπερβαίνουν τὰ 1000 φύλλα), μὲ μιὰ ἀξιοσημείωτη ποικιλία μεγεθῶν, στὰ ὁποῖα
περιέχονται λόγοι πατέρων, ἑρμηνεῖες στὴν Παλαιὰ καὶ στὴν Καινὴ Διαθήκη, ἐλλιπῆ λειτουργικὰ κείμενα, καθὼς καὶ τεύχη μὲ τὴ συνήθη δομὴ
τῶν μαθηματαρίων. Τὰ φύλλα ἔχουν γραφεῖ κατὰ τὸν 19ο αἰώνα, ἀπὸ
ἄγνωστους γραφεῖς. Πιστεύουμε ὅμως ὅτι τὸ μεγαλύτερο τμῆμα τους προέρχεται ἀπὸ τὴ γραφίδα τοῦ ἱερομονάχου Χαρίτωνος Γουναρόπουλου, ὁ
ὁποῖος σημείωσε τὸ ὄνομά του σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ τεύχη. Ἐπίσης τὸ ὄνομά του
σημειώνεται σὲ ἀκέφαλο λόγο τὸν ὁποῖο συνέγραψε καὶ ἐκφώνησε ὁ ἴδιος:
Ὁ παρόν λόγος ἐκφωνιθέν παρά ιερομονάχου Χαρίτωνος. Ἐπίσης στὸν ἴδιο
ἀνῆκε κατάστιχο διπτύχων ὅπου ἡ σημείωση: Χαρίτων 1839, καθὼς καὶ
τρίφυλλο χειρόγραφο μὲ τὴν «Εὐχή τῆς Τραπέζης πρό τοῦ γεύματος καί μετά
τό γεύσασθαι», ὅπου στὸ φ. 3v σημειώνεται: Χαρίτων ἱερομόναχος.
Στὸν φάκελο 10.3 ἐντάχθηκαν ἐπιπλέον χειρόγραφα τετράδια τοῦ τέλους τοῦ 19ου καὶ τῶν ἀρχῶν τοῦ 20οῦ αἰώνα μὲ ὕμνους καὶ εὐχές, καθὼς
καὶ μὲ κείμενα θεολογικά, τὰ ὁποῖα προέρχονται ἀπὸ τοὺς Μικρασιάτες
πρόσφυγες ποὺ ἐγκαταστάθηκαν στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τοῦ μοναστηριοῦ
μετὰ τὸ 1922, κάποιοι ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἐνδεχομένως πέρασαν πρῶτα καὶ
ἀπὸ τὸ νησὶ τῆς Σάμου144. Σὲ ἕνα τετράδιο, μὲ κόκκινες γραμμὲς χαράκωσης (δίκην λογιστικοῦ βιβλίου) καὶ μὲ πλαστικοποιημένο ἐξώφυλλο, τὸ ὁποῖο περιέχει διάφορες εὐχὲς γραμμένες μὲ μαῦρο καὶ ἐρυθρὸ μελάνι, στὸ
τέλος ὑπάρχει ἡ ἑξῆς σημείωση: Ἀντεγράφθη τῇ 9ῃ Μαΐου 1916, ἡμέρα β΄ ἐν
λιμένι Καρλοβασίῳ Σάμῳ ἐν καιρῷ Εὐρωπαϊκοῦ πολέμου ὁ ἀντιγράψας Ἰωάννης Δημητριάδης ἱερεύς ἐν ἡλικίᾳ ὀγδοηκοντούτης. Ἕνα ἄλλο τετράδιο, ποὺ
περιέχει, σὲ 19 ἀριθμημένες σελίδες, διάφορα κείμενα περὶ τῶν ἁγίων καὶ
οἰκουμενικῶν συνόδων σὲ μορφὴ ἐρωταποκρίσεων, ἔχει ἐξώφυλλο μὲ τὴν
ἔντυπη δήλωση τοῦ κατασκευαστῆ του: JEAN KOUTHLIS SMYRNE. Στὸ
ἴδιο τετράδιο, στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ἐξωφύλλου, ὑπάρχει ἡ σημείωση: Ἐν Νέᾳ
Φωκαίᾳ ἐγράφθησαν τῷ 1890 Μηνί Ἰανουαρίου 12η καὶ στὴ σ. 16: Ἐν Νέᾳ

144. Σπ. Μουρατίδη, Πρόσφυγες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, Πόντου καὶ Ἀνατολικῆς Θράκης
στὴν Κέρκυρα (1922-1932), Ἀθήνα 2005, σ. 90-91.
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Ἐφέσῳ τῇ 3 η Ἰανουαρίου 1900, ἐνῶ στὸ τελευταῖο ἐξώφυλλο: Πάτερ Ἱωάννη
ἐκ τῆς Νήσου Σάμου.
Στὸ ἀρχεῖο ἐντάχθηκαν ἐπίσης, φάκελοι ἀρ. 11.1-11.4, τὰ κηρύγματα ἢ
τὰ σχέδια κηρυγμάτων σὲ χειρόγραφη μορφὴ ἢ στὴ γραφομηχανή, τὰ
ὁποῖα ἀνήκουν στοὺς ἡγουμένους Καλλίνικο Μεταλλινὸ καὶ Μεθόδιο Μεταλληνό. Πρόκειται γιὰ ἕνα ἐξαιρετικὰ ὀγκῶδες ἀλλὰ καὶ δύσχρηστο ὑλικό, ἰδιαίτερα τὰ χειρόγραφα σημειώματα, μὲ ἰδιαίτερο ὅμως ἐνδιαφέρον
ἀφοῦ ἀποτελεῖ τεκμήριο τῆς μακρᾶς κηρυκτικῆς δράσης τῶν δύο ἡγουμένων.
Τέλος, σὲ ξεχωριστὴ θήκη, συγκεντρώθηκαν 40 ἀνθίβολα καὶ σχέδια εἰκόνων τὰ ὁποῖα βρέθηκαν ἀνάμεσα στὰ ἔγγραφα τοῦ ἀρχείου καὶ στὰ
λυτὰ φύλλα ποὺ περιγράψαμε προηγουμένως. Πρόκειται γιὰ σχέδια ποὺ
ἔχουν γίνει σὲ ἄγραφο χαρτί, προερχόμενο ἀπὸ τετράδια, βιβλία ἢ κατάστιχα, ἢ ἀκόμη καὶ σὲ χρησιμοποιημένο χαρτί, τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ
ὁποῖα, κατὰ τὴν ἐκτίμησή μας, ἀνήκουν στὸν 19ο καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ
αἰώνα. Κάποια ἀπὸ τὰ ἀνθίβολα ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ, ὅπως διαπιστώνεται ἀπὸ τὰ ὑπολείμματα τοῦ κάρβουνου στὸ χαρτί, ἄλλα ὅμως εἶναι
ἀχρησιμοποίητα.

F

Β΄
ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ
–1–
Χαρτ., 215 × 155 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 145 × 85 χιλ.), φ. 176, στίχοι 16-20,
16ος αἰ.
Στιχηράριο κατ’ ἦχον. – Νικηφόρου Βλεμμύδου, Ἐκλογὴ ἐκ τῆς βίβλου τῶν Ψαλμῶν. – Κανόνες διάφοροι.
(φ. 1r-2r) Ἀρχὴ τοῦ μικροῦ ἑσπερινοῦ. ἦχος α΄. Στιχηρὰ ἀναστάσιμα. Ἄρχ.:
Τὰς ἑσπερινὰς ἡμῶν εὐχάς, πρόσδεξαι ἅγιε Κύριε... (Follieri, Initia IV, σ. 25).
(φ. 2r-4v) Ἕτερα στιχηρὰ τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου στίχος ἄκουσον θύγατερ.
Πανεύφημοι. Ἄρχ.: Χαῖρε ὄρος ἅγιον Θεοῦ χαῖρε ὁ κατάσκιος τερπνὸς παράδεισος δέσποινα...
(φ. 5r-9v) Ἐν τῶ μικρῶ ἑσπερινῶ εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα. Στιχηρὰ ἀναστάσιμα γ΄ δευτεροῦντες τὸ α΄ ὅτε δὲ ψάλλεται τὸ μηναῖον εἰς δ΄ λέγ(ε) τὸ ἀνατολικόν. ἦχος β΄. Ἄρχ.: Τὸν πρὸ αἰώνων ἐκ πατρὸς γεννηθέντα... (Follieri, Initia
IV, σ. 228).
(φ. 9v-14r) Ἀρχὴ τοῦ μικροῦ ἑσπερινοῦ ἦχος γ΄... Ἄρχ.: Τῶ σῶ σταυρῶ
Χριστὲ σωτὴρ θανάτου κράτος λέλυται... (Follieri, Initia IV, σ. 366).
(φ. 14r-19r) Ἐν τῶ μικρῶ ἑσπερινῶ στιχηρὰ ἀναστάσιμα ... ἦχος δ΄. Ἄρχ.:
Τὸν ζωοποιόν σου σταυρὸν ἀπαύστως προσκυνοῦντες Χριστὲ... (Follieri, Initia
IV, σ. 208).
(φ. 19r-24v) Ἐν τῶ μικρῶ ἐσπερινῶ στιχηρὰ αναστάσιμα γ ΄ δευτεροῦντες
τὸ α΄. στιχηρὰ ἦχος πλάγ. Ἄρχ.: Διὰ τοῦ τιμίου σου σταυροῦ Χριστὲ διάβολον
ἤσχυνας... (Follieri, Initia I, σ. 310).
(φ. 24v-29v) Ἐν τῶ μικρῶ ἑσπερινῶ ἐσπερινὰ στιχηρὰ ἀναστάσιμα ... τὸ
ἀνατολικὸν ἦχος πλάγ. β΄. Ἄρχ.: Νίκην ἔχων Χριστὲ τὴν κατὰ τοῦ ἅδου ... (Follieri, Initia II, σ. 506).
(φ. 29v-34r) Ἐν τῶ μικρῶ ἐσπερινῶ στιχηρὰ αναστάσιμα γ΄ δευτεροῦντες
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τό α΄. ὅτε δὲ ψάλλεται τὸ μηναῖον εἰς δ΄ λέγ(ε) τὸ ἀνατολικὸν. ἦχος βαρύς. Ἄρχ.:
Δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα τῶ Κυρίω τῶ συντρίψαντι θανάτου τὸ κράτος... (Follieri,
Initia I, σ. 283). (φ. 33v) Τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου ἦχος βαρύς. Σήμερον γρηγορεῖ.
Ἄρχ.: Ἄσμασιν ὑμνητέον τὸν μέγαν καὶ σεπτὸν Ἀθανάσιον....
(φ. 34r-38r) Ἐν τῶ μικρῶ ἑσπερινῶ στιχηρὰ ἀναστάσιμα γ΄ δευτεροῦντες
τὸ ἓν ὅταν δὲ ψάλλεται τὸ μηναῖον εἰς δ΄ λέγ(ε) καὶ τὸ ἀνατολικόν. Ἄρχ.: Ἑσπερινὸν ὕμνον καὶ λογικὴν λατρείαν... (Follieri, Initia I, σ. 537).
(φ. 38r-46v) Ἀρχὴ τοῦ μεγάλου εσπερινοῦ. Ἄρχ.: Εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν
Κύριον. Κύριε ὁ Θεός μου ἐμεγαλύνθης σφόδρα...
(φ. 47r-82v) Τοῦ Βλεμήδου κυροῦ Νικηφόρου πρεσβυτέρου ἐκλογὴ ἐκ τῆς
βίβλου τῶν ψαλμῶν ἐν ταῖς ἐτησίοις ἑορταῖς φημὶ δὴ ταῖς δεσποτικαῖς καὶ τῶν
μεγάλων ἁγίων ἀποστόλων μαρτύρων ἱεραρχῶν, καὶ ὁσίων. (φ. 47r-49r) Μὴν
Σεπτέμβριος η΄ εἰς τὸ γενέσιον τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἄρχ.: Μνήσθητι Κύριε
τοῦ Δαβίδ καὶ πάσης τῆς πραότητος αὐτοῦ... (φ. 49v-51v) Εἰς ἀποστόλους.
Ἄρχ.: Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ... (φ. 51v-53v) Εἰς μάρτυρας. Ἄρχ.:
Ὁ Θεὸς ἡμῶν καταφυγὴ καὶ δύναμις... (φ. 53v-56v) Εἰς ἱεράρχας. Ἄρχ.: Ἀκούσατε ταῦτα πάντα τὰ ἔθνη... (φ. 56v-59v) Εἰς ὁσίους. Ἄρχ.: Ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν Κύριον καὶ προσέσχε μοι... (φ. 59v-60v) Εἰς τὴν εἴσοδον τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἄρχ.: Μέγας Κύριος καὶ αἰνετὸς σφόδρα... (φ. 60v-62v) Εἰς τὸ
γεννέσιον τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἄρχ.: Ἀλαλάξατε τῶ Κυρίω πᾶσα
ἡ γῆ... (φ. 63r-65r) Εἰς τὰ ἅγια Θεοφάνεια. Ἄρχ.: Ὁ Θεὸς οἰκτειρῆσαι ἡμᾶς
καὶ εὐλογῆσαι ἡμᾶς... (φ. 65r-67r) Εἰς τὴν Ὑπαπαντὴν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ
καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἄρχ.: Ἐξηρεύξατο ἡ καρδία μου λόγον ἀγαθὸν... (φ. 67r-69r) Εἰς τὸν Εὐαγγελισμὸν τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, Μαρτίου κε΄. Ἄρχ.: Ὁ Θεὸς τῶ κρῖμα σου τῶ
βασιλεῖ δὸς... (φ. 69r-71r) Τῆ Κυριακῆ τῶν Βαΐων. Ἄρχ.: Κύριε ὁ Κύριος ἡμῶν
ὡς θαυμαστὸν τὸ ὄνομά σου ἐν πάση τῆ γῆ... (φ. 71r-72v) Εἰς τὴν Καινὴν Κυριακῆ ἤτοι τοῦ Θωμᾶ. Ἄρχ.: Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο...
(φ. 72v-75r) Εἰς τὴν ἀνάληψιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἄρχ.: Πάντα
τὰ ἔθνη κροτήσατε χεῖρας... (φ. 75r-77r) Εἰς τὴν Πεντηκοστήν. Ἄρχ.: Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ... (φ. 77r-78v) Εἰς τὴν Μεταμόρφωσιν τοῦ Κυρίου.
Ἄρχ.: Μέγας Κύριος καὶ αἰνετὸς σφόδρα... (φ. 78v-80r) Εἰς τὴν Κοίμησιν τῆς
ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἄρχ.: Ἀλαλάξατε τῶ Κυρίω πᾶσα ἡ γῆ... (φ. 80v-81v)
Εἰς τὴν γέννησιν τοῦ τιμίου Προδρόμου. Ἄρχ.: Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούμενος
τὸν Κύριον... (φ. 81v-82v) Ἕτερος ψαλμὸς εἰς τᾶς λοιπὰς ἑορτὰς τοῦ Προδρόμου. Ἄρχ.: Ιδὸν ἐμάκρυνα φυγαδεύων καὶ ηὐλίσθην ἐν τῆ ἐρήμω...
(φ. 82v) Ἀκολουθία εἰς Παράκλησιν.
(φ. 83r-94v) Κανόνες στὴ Θεοτόκο καὶ στὸν ὅσιο Ἀθανάσιο τὸν Ἀθωνίτη. (φ. 83r) Κανῶν ἱκετήριος εἰς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον. Ἄρχ.: Πολλοῖς
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συνεχόμενος πειρασμοῖς... (Goar, Euchologion, σ. 673). Μετὰ τὴν α΄ ὠδὴ τοῦ
κανόνα στὴ Θεοτόκο ἀκολουθεῖ ἡ α΄ ὠδὴ κανόνα στὸν ὅσιο Ἀθανάσιο τὸν
Ἀθωνίτη καὶ ἐφεξῆς ὁμοίως. (φ. 83v) Ἄρχ.: Δεῦτε πληθὺς τῶν μοναζόντων
ὑμνήσωμεν τὸν θεῖον Ἀθανάσιον καὶ ἱκετεύσωμεν... (Πολέμη, Κανόνες, σ. 153160).
(φ. 94v-106r) Παρακλητικοὶ κανόνες στὸν Ἰησοῦ καὶ στὴν Θεοτόκο.
(φ. 94v) Κανὼν παρακλητικὸς εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν εἰς πολέμους. Ὠδὴ ἦχος δ΄. Θαλάσσης. Ἄρχ.: Τὰ ἔθνη τὰ τοὺς πολέμους θέλοντα... (βλ.
Σωφρ. Εὐστρατιάδου εἰς Θεολογία 7 (1929), 280). Μετὰ τὴν α΄ ὠδὴ ἀκολουθεῖ ἡ α΄ ὠδὴ ἀπὸ κανόνα στὴ Θεοτόκο καὶ ἐφεξῆς στὶς ἄλλες ὠδὲς
ὁμοίως. (φ. 95v) Ετερος κανὼν εἰς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον εἰς τὴν αὐτὴν ὑπόθεσιν. Ὠδὴ α΄ ἦχος πλ. δ΄ ἁρματηλάτην. Ἄρχ.: Ὁ ἐν πολέμοις κραταιὸς Θεὸς
ἡμῶν... (ὅ.π.).
(φ. 106r-116r) Κανὼν παρακλητικὸς εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν.
Ψαλλόμενος ἐπὶ συμφορᾶ ἀνομβρίας οὐ η ἀκροστιχίς. Δίδου ὑετὸν τῆ γῆ διψώση
σῶτερ. Εν δὲ τοῖς θεοτοκίοις ὡς πιστῶν. Ὠδὴ α΄ ἦχος β΄. Δεῦτε λαοί. Ἄρχ.: Δέχου σωτὴρ δέησιν ἐξ ἀναξίων ἡμῶν στομάτων... (Goar, Euchologion, σ. 610.
Follieri, Initia I, σ. 300). (φ. 106v) Ετερος κανὼν εἰς ἀνομβρίαν. ὠδή α΄. Τῶ
ἐκτινάξαντι ἐν θαλάση. Ἄρχ.: Τῶ ἐν ἀρρήτοις λόγοις προνοίας πάντων δεσπόζοντι Χριστῶ...
(φ. 116r-126v) Κανόνες ἱκετήριοι στὴ Θεοτόκο καὶ στὸν ὅσιο Ἀθανάσιο
τὸν Ἀθωνίτη. (φ. 116r) Κανὼν ἱκετήριος εἰς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον. Ωδὴ α΄
ἦχος πλ. β΄ Κύματι θαλάσσης. Ἄρχ.: Ἔχεις δυναστείαν ποιεῖν ὅσα θέλεις...
(Παρακλητικὸν σὺν Θεῷ ἁγίῳ τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ποίημα ... Ἰωάννου
τοῦ Δαμασκηνοῦ, Romae 1738, σ. ρλγ΄-ρλς΄). (φ. 116v) Ἕτερος κανὼν ἱκετήριος ἰς τὸν ὅσιον πατέρα ἡμῶν Ἀθανάσιον. ὠδὴ α΄. ἦχος πλ. β΄ Κύματι θαλάσσης. Ἄρχ.: Ἅγιε ἁγίων ὁδούς ἐκ καρδίας ἐξομολόγησιν πίστει προσφέρειν σοι....
(Πολέμη, Κανόνες, σ. 145-152).
(φ. 127r-141r) Μεγαλυνάρια λεγόμενα συν τῶ ἀμώμω τῶ ἁγίω καὶ μεγάλω
Σαββάτω. Εἰς τὴν ἀνάστασιν. Ἄρχ.: Ἡ ζωὴ ἐν τάφω... (Follieri, Initia II, σ.
20).
(φ. 141r-145r) Στιχηρὰ ιδιόμελα εἰς τὸν Εὐαγγελισμόν τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἄρχ.: Τῶ ἕκτω μηνὶ ὁ ἀρχιστράτηγος ἀπεστάλη... (Follieri, Initia IV, σ.
326).
(φ. 145r-150v) Τῶν Βαΐων. Ἄρχ.: Τὸ πανάγιον πνεῦμα τὸ καὶ τοὺς ἀποστόλους διδάξαν λαλεῖν... (Follieri, Initia IV, σ. 251).
(φ. 150v-151v) Κανὼν ὠδὴ α΄ ηχ. α΄. (δίνει μόνο τὰ incipit τοῦ κανόνα)
Ἄρχ.: Ἀναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν... (Follieri, Initia I, σ. 103).
(φ. 151v-158v) Κοντάκια εἰς διαφόρους ἁγίους. (φ. 151v) Εἰς τὸν ἅγιον
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Πολύκαρπον. Κοντάκιον. Χορὸς ἀγγελικός. Ἄρχ.: Καρποὺς τοὺς λογικοὺς...
(Follieri, Initia II, σ. 265).
(φ. 159r) Incipit μόνο, θεοτοκίων. Ἄρχ.: Τὴν παγκόσμιον δόξαν τὴν ἐξ
ἀνθρώπων. Ἰδοὺ πεπλήρωται ἡ τοῦ Ἡσαΐου πρόρρησις... Τελ.: ...Ἀνύμφευτε
παρθένε ἡ τὸν Θεὸν ἀφράστως.
(φ. 159v-160v) Στιχηρὰ ἀπὸ τὴν ἀκολουθία τῆς ιε΄ Αὐγούστου: Θεαρχίῳ
νεύματι πάντοθεν οἱ θεοφόροι ἀπόστολοι ὑπὸ νεφῶν μεταρσίως αἰρόμενοι...
ἀγλαοφανῶς μακαρίζοντες. Ὅτε ἡ μετάστασις τοῦ ἀχράντου σου σκήνους ηὐτρεπίζετο ... τοῦ σώζεσθαι τὴν ποίμνην σου ἄτρωτον (Μηναῖον Αὐγούστου, σ.
82, 85).
(φ. 160v-162v) Τοῦ ἐν ἀγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου λόγος Κατιχιτικὸς εἰς ανάστασιν. Ἄρχ.: Εἴ
τις εὐσεβὴς καὶ φιλόθεος... (PG 59, 721-724).
(φ. 163r-164r) Στιχηρὰ ἰδιόμελα στὸν ὅσιο Ἀθανάσιο καὶ στὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Θεοτόκου. (φ. 163r) Ἄρχ.: ἦχος α΄. Τὸν Χριστοῦ ἐραστὴν τὸν
ἐπώνυμον ἀθανασίας... (Μηναῖον Ἰουλίου, σ. 24). (φ. 163v) Ἄρχ.: Σήμερον
χαρᾶς εὐαγγέλια παρθενικὴ πανήγυρις ... (Μηναῖον Μαρτίου, σ. 97).
(φ. 165r-168v) Στιχηρὰ ἰδιόμελα σὲ διάφορες ἑορτές. Ἄρχ.: Κυριακὴ
τῶν προπατόρων ἦχος α΄. Βολίδες ἀστράπτοντες θεηγορίας... (Μηναῖον Δεκεμβρίου, σ. 123). Τελ.: Αποστολικῶν παραδόσεων ἀκριβεῖς φύλακες γεγόνατε ἅγιοι πατέρες ... τῆ πίστει φυλάττεσθαι δεόμεθα (Μηναῖον Ὀκτωβρίου, σ. 65).
(φ. 170r-176r) Τὰ ια΄ ἐωθινὰ ποίημα Λέοντος δεσπότου τοῦ σοφοῦ. Ἄρχ.:
Τοῖς μαθηταῖς συνέλθωμεν ἐν ὅρει Γαλιλαίας... (Follieri, Initia IV, σ. 173).
Τελ.: ...Φανερῶν ἑαὐτῶν τοῖς μαθηταῖς σου σωτὴρ μετὰ τὴν ἀνάστασιν ... πρεσβείαις Χριστὲ τὴν ποίμνην σου διαφύλαττε ἐκ λύκων λυμαινομένων αὐτὴν
(Follieri, Initia V, σ. 4).
Κατάσταση χειρογράφου γενικὰ πολὺ καλή, σὲ πολλὰ ὅμως μέρη εἶναι σητόβρωτο. Γραφὴ κομψή, μεγαλοπρεπής, μὲ πλατιὰ πέννα, λειτουργική. Τὰ γράμματα
εἶναι κάτω ἀπὸ τὶς γραμμὲς χαράκωσης. Ἀπὸ τὸ φ. 170r διαφορετικὴ γραφή, πιὸ
μικρὴ σὲ μέγεθος, τὸ ἴδιο κομψὴ καὶ ἐπιμελημένη. Μελάνι καφὲ σκοῦρο. Τὸ χειρόγραφο δὲν ἔφερε ἀρίθμηση φύλλων ἀλλὰ μόνο τευχῶν. Τεύχη (α΄)-κ΄. Ἀρίθμηση
τευχῶν μὲ ἑλληνικοὺς ἀριθμοὺς καὶ τὴν ἔνδειξη τ(εῦχος) στὴν ἄνω δεξιὰ ὤα τοῦ
πρώτου φύλλου καὶ στὸ μέσον τοῦ κάτω περιθωρίου τοῦ τελευταίου φύλλου. Τὸ
τεῦχος (α΄) ἑξάδιο, τὰ β΄-κ΄ (ἕως τὸ φ. 164) ὅλα τετράδια. Στὰ φ. 165-176, προσθήκη, δὲν ἀριθμοῦνται τεύχη. Τὰ φ. 165-168 εἶναι ἕνα δυάδιο καὶ τὰ φ. 169-176 τετράδιο. Τὰ φ. 164v, 169v λευκά. Χαρτὶ καλῆς ποιότητας, χοντρό, στιλπνό, μὲ ἐξαίρεση τὰ φ. 170-176 ὅπου δὲν εἶναι στιλπνό. Ὑπάρχουν διάφορα ὑδατόσημα, μὲ
παράσταση ἄγκυρας, τὰ ὁποῖα δυστυχῶς δὲν εἶναι εὐκρινῆ ἐπειδὴ βρίσκονται στὸ
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μέσον τῆς στάχωσης. Πλησιάζουν μορφολογικὰ τὸν τύπο Briquet 588-589. Χαράκωση τύπου Leroy 00D1. Ἀρχογράμματα καὶ ἁπλὰ καλλιτεχνικὰ ἐπίτιτλα κοσμήματα μὲ ἐρυθρὸ καὶ μαῦρο μελάνι (φ. 127r, 159r).
Τὸ χειρόγραφο, σύμφωνα μὲ τὸ κτητορικὸ σημείωμα, προέρχεται ἀπὸ τὴ μονὴ
Μεγίστης Λαύρας τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Στὸ φ. 169r, ἀρχικὰ λευκό, μεταγενέστερη
σημείωση: ἐτοῦτο το παρόν χαρτί εἶναι τῆς ἁγί(ας) λαύρ(ας) κ(αί) ὅποιος νάν τό πάρη νά
ἔχῃ τήν εὐχήν αὐτοῦ τοῦ ἁγίου ἀθανασίου καί νά ἐνθυμάται καί τήν λαύραν αὐτήν ὁ γράψας. Στὴ συνέχεια, ἀπὸ ἄλλο χέρι: καλήτερα ρα νά παρήν τη βέζα κουλώ. Στὸ φ. 176r
ἀπὸ ἄλλο χέρι μεταγενέστερα: Τέλος καί τῶ θεῶ δόξα. Στὸ φ. 176v ἡ ἀνορθόγραφη
σημείωση: Τημηότατε εν ιερεῦσην κίρηε κήριε παπα Κίρηλε την πανοσηότιτά σας
προσκικηνό.
Στάχωση μὲ ξύλινες πινακίδες, ἐπενδυμένες μὲ καφὲ σκοῦρο δέρμα, πολὺ καλὰ
διατηρημένη. Ἔχουν ἀπομείνει τὰ ἴχνη τῶν μεταλλικῶν θηλυκωτήρων. Στὴ ράχη
ἐτικέτα μὲ παλαιὸ ταξινομικὸ ἀριθμὸ: 197.

–2–
Χαρτ., 203 × 145 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 175 × 105 χιλ.), (φ. 349), ἀριθμημένες σ. 543-1241, στίχοι 20, 16ος αἰ.
Σύμμικτο θεολογικὸ μὲ ἔργα κυρίως ἀντιρρητικά. – Ὑμνογραφικὰ
κείμενα.
(σ. 543-585) Τίτλος: ἅ τοῖς θεί[οις] ἐφαρμόζεται προσώποις ὀνόματα καὶ
ἔτι παραδείγματα. κεφάλαιον ηον. (στὴν ὤα: κβ ον). Ἄρχ.: Περὶ μὲν οὖν τούτων
καὶ νῦν καὶ πρότερον εἴρηται σημαίνοντες δὲ καὶ τούτοις τοῖς ὀνόμασι τὰ θεῖα
πρόσωπα. ὁ γὰρ πατὴρ λέγεται ἀναίτιος. ἀγέννητος. ἀρχή. αἰτίας γεννήτωρ...
Τελ.: ...μᾶλλον ἐπὶ τῆς ἁγίας τριάδος τοῦ ἑνὸς Θεοῦ τῆς ὑπὲρ πάντα καὶ πᾶσαν
νόησιν ἀσυγκρίτως ἐξηρημένης τῆ τῶν λογικῶν κατάληψις ἀδυνατήσει.
(σ. 585-609) Τίτλος: Ὅτι ὁ εἷς τῆς Τριάδος ὁ υἱὸς καὶ λόγος τοῦ Θεοῦ,
ἀτρέπτως ἐσαρκώθη δι’ ἡμᾶς καὶ διασάφησις τοῦ τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας μυστηρίου. κεφάλ. θ ον. (στὴν ὤα: κγ ον). Ἄρχ.: Τούτων δὲ θεωρηθέντων κατὰ τὴν
γραφῆς καὶ τῶν ἁγίων διδασκαλίαν, [...] πιστεύομεν καὶ ὁμολογοῦμεν, ὅτι ὁ εἷς
τῆς ἁγίας τριάδος ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ,... (σ. 599) Τελ. κολοβό: ...καὶ δύο ταῦτα
συνῆψε παρθενίαν καὶ τόκον τὰ ἀνθρώποις ἀδύνατα, οὕτω κἀνταῦθα ξένον τινὰ
καὶ ἀδιανόητον τρόπον ὁ σωτὴρ ἡμῶν/ (σ. 602) Ἄρχ.: καὶ οἱ ἄγγελοι, καὶ οἱ
μάγοι, καὶ τὰ τοῦ ἱεροῦ μέσον ἀναγινώσκειν, καὶ τινὰς τῶν γραμματέων ἐπιστομίσαι γράμματα μὴ μεμαθηκότα... Τελ.: ...ἐν ἀμπέλω κλήματα μένωμεν,
ἀλλὰ μὴ ἔξω ῥιφ<θ>έντες δαπάνη πυρὸς μηδέποτε [σβεν]νυμένου γενώμεθα.
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(σ. 609-621) Τίτλος: Περὶ τῶν ζ΄ μυστηρίων τῆς ἐκκλησίας τῆς τοῦ βαπτίσματος ἐν ἡμῖν δυνάμεως καὶ τῆς τελευταίας καταφυγῆς τῶν [..] κεφάλ. [ιον.]
(στὴν ὤα: κδ ον) . Ἄρχ.: Παραδέδωκε γὰρ ἡμῖν θεῖα τινὰ καὶ ἄρρητα μυστήρια
δι’ ὧν ἔξεστιν ἁγιάζεσθαι τοὺς εἰς αὐτὸν πιστεύοντας... Τελ.: ...τὰ δὲ βαθύτερα
καὶ λεπτότερα ἐν αὐτοῖς τοῖς τὴν θείαν μετιοῦσι γραφὴν καὶ τοῖς διδασκάλοις τῆς
τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίας τρανότερον ἀνακαλυφθήσεται.
(σ. 621-623) Τίτλος: Ὅτι παραδέδονται τινα ἐναγῆ μυστήρια τοῖς μάγοις,
ὑπὸ τοῦ διαβόλου καὶ τοῖς πειθομένοις αὐτοῖς. κεφάλ. ιαον. (στὴν ὤα τῆς σ.
622: κε ον). Ἄρχ.: Παραδέδονται δὲ καὶ ὑπὸ τοῦ διαβόλου μυστήρια... Τελ.: ...
προσέχουσιν αὐτῶ ὡς Θεῶ ἢ καὶ ὡς νομίζουσι τὸν Θεὸν ἐπισφαλ[ῶ]ς καὶ οὐχ ὡς
δεῖ προσκυνοῦσιν.
(σ. 623-641) Τίτλος: Ὅτι τὸ ὑπὲρ ἡμῶν σαρκωθῆναι, καὶ ἀποθανεῖν τὸν
Κύριον εὐλογώτατον καὶ πρεπωδέστατον καὶ ἄλλως οὐκ εἰκὸς ἦν γενέσθαι.
κεφάλ. ιβ ον. (στὴν ὤα: κς ον). Ἄρχ.: Ὅσα μὲν οὖν ἀπὸ πίστεως ἀναμφιβόλως
ὁμολογοῦμεν περὶ τῆς σαρκώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ... Τελ.: ...τῆς τῶν νεκρῶν
ἀναστάσεως καὶ τῆς τελευταίας κρίσεως γενομένης.
(σ. 641-669) Τίτλος: Περὶ τῆς κοινῆς τῶν νεκρῶν ἀναστάσεως κεφάλ. ιγ ονκζ ον. Ἄρχ.: Καὶ γὰρ μετὰ τῶν τῆς πίστεως κεφαλαίων, καὶ περὶ ἀναστάσεως
νεκρῶν... Τελ.: ...καὶ διὰ τὴν σαφήνειαν ἰδιωτικῶς καὶ κεφαλαιωδῶς κατὰ τὸ
δυνατὸν ἐν τῶ παρόντι σχεδιάσαντες ἐξεθέμεθα.
(σ. 669) Τίτλος: Συλλογισμὸς Ἀνδρονίκου Δοῦκα τοῦ Σγούρου (στὴν ὤα:
Con laus). Ἄρχ.: Εἰ τὸ πνεῦμα ἐνέργεια ἐστὶ τοῦ υἱοῦ, μία δὲ ἐνέργεια τῆς ἁγίας
Τριάδος... Τελ.: ...καὶ ἔσονται τῆς ἁγίας τριάδος πολλαὶ ἐνέργειαι ἄρα καὶ οὐ
μία. οὔ τὶ ἂν γένοιτο δυσεβέστερον.
(σ. 670-671) Ἀνδρονίκου Δοῦκα τοῦ Σγούρου. Ἄρχ.: Πνεῦμα θεοῖο μεγασθενὲς ἄφθιτον αἰέν, ἄειδε ἔργον φύσιος/... Τελ.:... οἶος ἀεί ὤν αἴτιος ἀμφοῖν
τηλιγέτοιο/ υἱέος, ἤδ’ οἴο αὖ πνεύματος αἰέν ἐόντος (30 στίχοι) (βλ. χειρόγραφο Oxon. Cromwell ἀρ. 10, σ. 472 εἰς Coxe, Catalogi, στήλη 431).
(σ. 671) (Χωρὶς τίτλο. Ποίημα τοῦ Ἀνδρονίκου Δούκα στὸν ἅγιο Γρηγόριο Ναζιανζηνό). Ἄρχ.: ὦ κέαρ ὄφρ’ ἄγε καί σοφόν αἰνῶμεν μύθοισι/ ἐδνοῖς,
Γρηγόριον μεγαλήτορα ὄλβιον ἄνδρα/... Τελ.: ...θάλασσα γλυκόρροε σωσιάνειρα
(9 στίχοι) (βλ. χειρόγραφο Oxon. Cromwell ἀρ. 10, σ. 473 εἰς Coxe, Catalogi, στήλη 432).
(σ. 672-680) κθ΄. Ἐπιστολὴ τοῦ ἁγιωτάτου μητροπολίτου Ἐφέσου Μάρκου
τοῦ Εὐγενικοῦ. Ἄρχ: Ἐγὼ διὰ τὴν ἐπιταγὴν καὶ τὴν χρείαν τῆς τοῦ Χριστοῦ
ἐκκλησίας.... Τελ: ...τὴν γεγενημένην ἕνωσιν οὐ παρεδεξάμην (Petit, Opera, σ.
135-141).
(σ. 680) λ ον. Ἀνδρέου Κρήτης τὰ ὀνόματα τοῦ τιμίου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Ἄρχ.: α ον υἱός, β ον βρέφος, γ ον παιδίον...
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(σ. 680) Σχολαρίου λαον. Ἐγὼ δὲ καὶ μάλιστα τῆς εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
βλασφημίας...
(σ. 681-689) λβ ον Τοῦ ἁγιωτάτου μητροπολίτου Ἐφέσου κυρίου Μάρκου τοῦ
Εὐγενικοῦ ὁμολογία τῆς ὀρθῆς πίστεως ἐκτεθεῖσα ἐν Φλωρεντία, κατὰ τὴν πρὸς
λατίνους γενομένην σύνοδον. Ἄρχ.: Ἐγὼ [τῇ τοῦ Θεοῦ] χάριτι δόγμασιν ἐντραφεὶς εὐσεβέσι... Τελ.: ...πρὸς τοὺς ἐμοὺς πατέρας, τοῦτο, εἰ μὴ τι ἄλλο,
ἐντεῦθεν ἀποφερόμενος τὴν εὐσέβειαν (Petit, Opera, σ. 127-134).
(σ. 690-691) Ἄρχ.: Εἰ ᾧ συνάπτεται πατὴρ καὶ υἱὸς τούτω διΐσταται καὶ
ἀμφοῖν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον. Πατὴρ δὲ καὶ υἱὸς τῆ οὐσία συνάπτεται, τὸ πνεῦμα
ἄρα τὸ ἅγιον καὸ ἀμφοῖν τῆ οὐσία διΐσταται. Τοῦτο δὲ μακεδονιανῶν ἄντικρυς.
(Στὴ συνέχεια). Ἄρχ.: Ἡ αὐτὴ ἐστὶν ἀρχὴ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος ἢ
ἄλλη.... Τελ.: ...καὶ μίαν δύναμιν τῶν τριῶν κηρύττομεν ὥσπερ καὶ μίαν οὐσίαν τοῖς νέοις τούτοις πνευματομάχοις ἐρρῶσθαι πολλὰ φράσαντες (Μάρκου
Ἐφέσου, Συλλογιστικὰ κεφάλαια πρὸς Λατίνους μθ΄-νε΄: Petit, Opera, σ. 105106).
(σ. 692-705) Τίτλος: Τοῦ ἁγιωτάτου μητροπολίτου Ἐφέσου κυρίου Μάρκου
τοῦ Εὐγενικοῦ ἔτι ὄντος ἱερομονάχου ἡ ἐπιγραφὴ ἐκ τοῦ αὐτοσχεδίου: τῶ σεβασμιωτάτω καὶ αἰδεσιμωτάτω μοι πατρὶ καὶ δεσπότη τῶ ὁσιωτάτω ἐν ἱερομονάχοις κυρίω Ἰσιδώρω, Μάρκος ἁμαρτωλὸς μοναχὸς περὶ ὅρων ζωῆς. Περὶ τοῦ εἰ
ὥρισται παρὰ Θεῷ τῶν ἀνθρώπων ὁ βίος. λγ ον. Ἄρχ.: Οὔτ’ αὐτὸς ἠπόρεις ὦ
μακάριε δέσποτα τοῦ ζητουμένου τὴν λύσιν ἐξευρεῖν τε καὶ ἀποδοῦναι... Τελ.:
...μόλις [ἐ]παινεῖται συντάξαι συγκεχωρήμεθα.
(σ. 706-708) Τίτλος: Ἔκφρασις ἕαρος, Λιβανίου σοφιστοῦ καὶ ῥήτορος
λδ ον. Ἄρχ.: Τὸ δὲ ἕαρ φιλῶ πλέον, ἢ τὰς ἄλλας ὥρας... Τελ.: ...χαίρουσι δ’ οἶμαι καὶ θεοὶ τοῖς ἀπὸ τούτων στεφάνοις, ὥσπερ τῶ λιβανωτῶ (R. Foerster
(ἔκδοση), Libanii Opera, τ. 8, Lipsiae 1915, σ. 479-482).
(σ. 709) Κείμενο δίστηλο, διαγεγραμμένο. Ἄρχ.: Οἱ μὲν δίκαιοι ἢ ὄντες ἢ
ἐσόμενοι...
(σ. 710-717) Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου, λόγος εἰς τό, οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν λε ον. Ἄρχ.: Φασί τινες ἐκ μύρμηκος καὶ λέοντος τίκτεσθαι ζῶον... Τελ.:
...ἣν παρελθόντες ἀκωλύτως, εἴσω γενοίμεθα τῆς ἀπολαύσεως τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν ἐν Χριστῷ... ἀμήν. Φάρος τῆς γυναικὸς τῆς κεφαλῆς ἐπικάλυμμα.
(σ. 718-720) Ἐκ τοῦ βιβλίου τοῦ Βαρλαὰμ λς΄. Ἄρχ.: Τοῦ δὲ Ἰωάσαφ πυθομένου τί αὐτεξούσιον καὶ τί προαίρεσις... Τελ.: ...καὶ αἱ πρὸς τὰς πράξεις ἀκολουθοῦσιν ὁρμαὶ (ἀκολουθεῖ σχηματικὴ ἀπεικόνιση τῶν τριπτύχων: νοῦς
λόγος πνεῦμα. πῦρ ἀπαύγασμα φῶς. πηγὴ ποταμὸς ὕδωρ) (G.R.WoodwardH.Mattingly, Vita Barlaam et Joasaph, Cambridge 1983, σ. 222-226).
(σ. 721-727) λζ ον. Τοῦ μακαρίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ μητροπολίτου Ἐφέ-
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σου κατὰ λατίνων κεφαλ. α΄. μηδὲν πράξοιεν οἱ τοποτηρηταὶ εἰ μὴ ὅπερ ἔσται
ἀπὸ τῶν θείων γραφῶν καὶ τῶν κανόνων καὶ τῶν ἁγίων καὶ οἰκουμενικῶν
συνόδων καὶ τῆς παραδόσεως τῶν ἁγίων ἀποστόλων καὶ τῶν ἁγίων πατέρων.
Ἄρχ.: Ἐπεὶ οὖν ὦ ἄναξ κράτιστε... Τελ.: ...τὸ τε ἅγιον εὐαγγέλιον, καὶ τὰς
παραδόσεις τῶν ἁγίων καὶ θεοφόρων πατέρων ἡμῶν.
(σ. 728-736) Τοῦ ἁγιωτάτου μητροπολίτου Ἐφέσου κυρίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ διάλεκτος μετὰ λατίνου, περὶ τῆς τοῦ συμβόλου προσθήκης λη ον. Ἄρχ.:
Θαυμάζω πῶς ἡμῖν ἐγκαλεῖτε... Τελ.: ...λατῖνος. Ἐγὼ μὲν οὐδέπω πρότερον
ἔφθην ... καὶ τοῖς μετ’ αὐτοὺς παραδοῦναι (Petit, Opera, σ. 107-113).
(σ. 737-749) Τίτλος: [Τοῖς ἁ]πανταχοῦ τῆς γῆς καὶ τῶν νήσων ὀρθοδόξοις
χριστιανοῖς ... Μάρκος ἐπίσκοπος τῆς Ἐφεσίων μητροπόλεως, ἐν Κυρίω χαίρειν. Κατὰ λατίνων. λθ ον. Ἄρχ.: [Οἱ τὴν κακὴν ἡ]μᾶς αἰχμαλωσίαν αἰχμαλωτεύσαντες καὶ πρὸς τὴν Βαβυλώνα τῶν λατινικῶν ἐθῶν.... (σ. 741) ἐρώτησις...
(σ. 742) μον. ἀπόκρισις... (σ. 749) Τελ.: ...ἀποθήκας συνάξειεν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ... εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμὴν (Petit, Opera, σ. 141-151).
(σ. 749) μα ον. (πίναξ) ἔτη ἀπὸ κτίσεως κόσμου μέχρι τῆς Χριστοῦ ἀναστάσεως ͵εφλθ΄.
(σ. 750-761) Περὶ τῆς τῶν λατίνων αἰτίας, ὅπως ἀπέστησαν τοῦ ὀρθοῦ δόγματος μβ ον. Ἄρχ.: Κατὰ ποῖον καιρὸν καὶ πότε καὶ παρά τινων αἰρεσιοτῶν οἱ
[....] ἐδιδάχθησαν... Τελ.: ...ἵνα καὶ τῆς μελλούσης ζωῆς καὶ βασιλείας κληρονόμοι γενόμεθα ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ... ἀμήν.
(σ. 761) Εἰ μὲν δέχεται ἐν τῆ ὁμολογία τῆς πίστεως χωρὶς χειλέων ὁμολογεῖν
καὶ πιστεύειν ἐν τῆ καρδία μγ ον. Ἄρχ.: Οὐ περιώρησεν ὁ Θεὸς τὴν ὅλην σωτηρίαν ἐν τῇ καρδίᾳ εἰπὼν...
(σ. 762-765) Τοῦ ἁγίου Ἰσαὰκ τοῦ δευτέρου Παύλου τοῖς μοναχοῖς [...] ἐν
τῶ λδ ω τοῦ α ου βιβλίου ἐκ τοῦ πρώτου βιβλίου ταῦτα μδ ον. Ἄρχ.: Παραφυλάττεσθε ἀγαπητοὶ ἀπὸ τῆς ἀργίας...
(σ. 766-767) Χρησμοί. με΄ Σιβύλλης χρησμός. Ἄρχ.: Ὀψέ ποτε Θεὸς ἐπὶ τὴν
πολυσχεδῆ ταύτην ἐλάσει γῆν... Τοῦ μαντείου τοῦ Ἀπόλλωνος. Ἄρχ.: Εἵς με
βιάζεται οὐράνιος... (βλ. J. Bidez, «Sur diverses citations, et notamment sur
trois passages de Malalas retrouvés dans un texte hagiographique», Byzantinische Zeitschrift 11 (1902), 391-392). Χωρὶς τίτλο. Ἄρχ.: Ἐπὶ Ἰακὼβ
ἐβασίλευσεν Αἰγυπτίων Φαραὼ ... Θούλις. Ἄρχ.: [....] βασιλεύσας Αἰγύπτου πάσης καὶ ἕως Ὠκεανοῦ....
(σ. 767) Τὰ ὀνόματα τῶν ἑραιτικῶν. μς΄ (σὲ δύο στῆλες). Ἄρχ.: Ἄρειος
πρεσβύτερος Ἀλεξανδρείας. Σαβέλλιος ἐπίσκοπος Πενταπόλεως...
(σ. 768-769) Τοῦ ἁγίου Ἰσαὰκ αὕτη ἡ εὐχὴ μζ ον. Ἄρχ.: Δέσποτα κύριε Ἰησοῦ
Χριστὲ ὁ ἐπὶ Λαζάρω κλαύσας....
(σ. 769) μη ον Ἕξ κεφάλαια ἢ ζητήματα ἢ συμπεράσματα πρόκειται δεῖξαι
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καὶ περὶ τούτων καθόλου πραγματεύεσθαι ὧν πρῶτον. Ἄρχ.: Ὅτι ἐστὶ ἐπὶ Θεοῦ
διάκρισις οὐσίας καὶ ἐνεργείας...
(σ. 770) Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης
κατὰ λατίνων. ἐπιγραφὴ λατίνων τρίτη. μθ ον. Ἄρχ.: Κατεστρώθησαν καὶ αἱ
παροῦσαι γραφικαὶ χρήσεις ... Τοῦ αὐτοῦ ἀντεπιγραφὴ τρίτη. Ἀνούστατε ὁ δυσσεβῶς ἐπιγράφων ὥδε... Τελ.: ...ὁρᾶς ὡς αἱ μὲν τῶν ἁγίων ῥήσεις ἔχουσιν
εὐσεβῶς τε καὶ καλῶς, παρὰ δὲ σοῦ ἐκλαμβάνονται κακῶς καὶ δυσσεβῶς (Παπαευαγγέλου, «Ἀντεπιγραφαί», σ. 164-165).
(σ. 772-828) Χρονικὸν κατ’ ἐπιτομὴν Ἀνδρονίκου Δοῦκα τοῦ Σγούρου ν ον.
Ἄρχ.: Ὁ Ἀδὰμ ὅτε ἐγέννησε τὸν Σὴθ ἦν ἐτῶν σλ΄... Τελ.: ...ἄπας γε κλῆρος ὡς
φίλον, Βερροιαίων ἄρδην τε δῆμος καὶ πόλις ἐκ χειρὸς Θεοῦ ἐκτελοῦντας ἀπαύστως ... μηνὴ μ[αΐω] γε εὐδόμη τούτου τετάρτης γε τῆς νῦν τρεχούσης, ἐν χιλιωστῶ ἐξάκις μὲν τῶ ἔτει γε πρὸς τῶ ἐννεικοντάκις, τετράκις τῶ δέκα [..] ἀπεξέννωσεν.
(σ. 829-833) [Τύποι ἐγγράφων]. νδ ον. Τίτλος: [Ἀφιερ]ω[τή]ριον αμπελωνος, ἢ χωρα[φίου]. Ἄρχ.: [Ἐ]ν ον[ό]ματι τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ
ἁγίου πνεύματος. Ἐγὼ ὀ δεῖνα τὸ παρὸν ἀφιερωτήριον ἔγγραφον προτίθημι καὶ
ποιῶ πρὸς [τὴν] σεβασμίαν μονὴν διὰ σοῦ τοῦ τιμιωτάτου καθηγουμένου τοῦ
δεῖνα... (σ. 829) Τίτλος: Γράμμα ἀδελφαταρικόν, γραφὲν παρὰ τοῦ [δεῖνα] καὶ
δοθὲν τῶ μοναχῶ τῶ ἀδελφαταρίω. Ἄρχ.: Ἐπειδὴ ἠρετίσατο καὶ ἠθέλησεν ὁ
ἀδελφὸς ἡμῶν, κύριος ὁ δεῖνα ἵνα ἔλθη εἰς τὴν καθ’ ἡμᾶς σεβασμίαν μονὴν τὴνδε... (σ. 830) ἕτερον ἀδελφαταρικὸν πρὸς ἄρχοντα κατοικοῦντα μὲν [...]ικὸς
ἔξω τῆς μονῆς καὶ κοσμικὸν βίον μετερχόμενον ἔχοντα δὲ ἔσω τοῦ μοναστηρίου
ἀδελφάτον. γρά[φε]ται δὲ τοῦτο παρὰ τῶν [μο]ναχῶν καὶ δίδοται εἰς χεῖρας τοῦ
ἀδελφαταρίου. Ἄρχ.: Ὁ εὐ[γε]νέστατος ἄρχων καὶ ἐν Χριστῶ ἀδελφὸς ἡμῶν
κύριος ὁ δεῖνα... (σ. 831) Ἕτερον γράμμα ἀδελφαταρικὸν γράφει δὲ τοῦτο ὁ
ἀδελφατάριος καὶ δίδι αὐτὸ εἰς τὴν μονὴν ἵνα ἔχει τὸ μοναστήριον βεβαιοτεραν
τοῦ [..] λ[...] ὑπόσχε[σιν]. Ἄρχ.: Ἐν ὀνόματι τοῦ πατρὸς ... ἐγὼ ὁ δεῖνα τὸ
παρὸν τῆς ἐν Χριστῶ ἀδελφότητος γράμμα τίθημι καὶ ποιῶ... (σ. 832) Εἰς
ἱερομόναχον φίλον, εἰ δὲ χρήζοις γράψον. Ἄρχ.: Τιμιώτατε ἐν μοναχοῖς, ἐμοὶ δὲ
ἐν Κυρίω θειότατε καὶ σεβασμιώτατε πάτερ... Αἱ δέκα πληγαὶ τῆς Αἰγύπτου. νε΄.
Ἄρχ.: αον τὸ ὕδωρ πᾶν εἰς αἵμα. β΄ οἱ βάτραχοι... (σ. 833) [........] κυρίου
Κυρίλλου ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας λόγος περὶ [...........] περὶ [τῆς δευ]τέρας
παρουσίας - φοβούμενοι τὸν θάνατον (κατόπιν μὲ ἐρυθρὸ μελάνι ὁ τίτλος
μόνο:) Πανιερώτατε δέσποτά μου ἅγιε καὶ ὑπέρτιμε μητροπολλήτα τῆς ἁγιωτάτης [μητρο]πόλεως Ἰωαννίνων τῶ μονογενῆ δαίομαι λόγω τοῦ ἀοράτου Θεοῦ
ὅπως εὐλογίση ἀρχιερωσύνη σου καὶ κατὰ τὸ δυπλοῦν ἄνθρωπον εἰς μέγα καύχημα [.....]νους εὐσεβῶν καὶ τῆς ἁγίας ποίμνης σου, ἀφ’ οὗ γὰρ ἐν Κυρίω ἡ θεία
καὶ ἱερὰ σε ἔχρισεν σύνοδος εἰρήνην ἔσχετο τὸ ἡμέτερον τέλος. δια τοῦτο ἀξιοῦ-
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μεν καὶ δαί[ο]με[θ]α, ὡς δούλος τῆς μεγάλης ἀρχιερωσύνης σου τολμήσαντες
ἀναφέρωμεν.
(σ. 833) [Ἰατροσόφιον] Εἰς δυσουρίαν. Ἄρχ.: Ἔπαρον μιλάγκουρον ὥριμον καὶ ξήρανον αὐτὸ... Εἰς ἐζοχάδαις ὁποῦ ρέουν αἷμα. Ἄρχ.: Ἐάν θέλει νὰ
τρέχουν νὰ ταῖς τρίψει με συκόφυλον με τὴν κατὄψιν... Τίτλος: Εἰς κεντιμόν.
Χαλβάνη ποίησον ποθετὸν καὶ θέσε το στὸν τόπον. Εἰς μαλεφράντζαν. Ἄρχ.:
Λίβανον ἄσπρον δράμια ι΄, μαστίχι ἄσπρον δράμια ιβ΄...
(σ. 834-835) Τίτλος: Περὶ εἰκόνος. Ἄρχ.: Τί ἐστιν εἰκὼν καὶ κατὰ τί εἰκών, καὶ ποσαχῶς...
(σ. 836-838) [Χρονικόν]. Ἄρχ.: Ἔτους Ϛωια΄ ἐπέρασαν οἱ ἀγαρηνοὶ ἀπὸ
τὴν ἀνα[τολὴν] καὶ ἦλθον εἰς τὴν Δύσιν. πρῶτος ὁποῦ ἐπέρασεν εἰς τὴν δύσιν ὁ
ἀτουμὰν ὀγλις, αὐθέντις χρόνους κϚ ΄... Τελ.: ... ζκω ἀπριλίου ἐστάθη αὐθέντης ὁ
Σελήμις... ζκδω ἐπίγεν εἰς τὸ Μισίρι καὶ ἐπίρε τὸν τόπον καὶ ἔκοψε καὶ τὸν
σουλτάνον... ἔτους ϚϠλη ω μηνὴ μαρτίω κθ η τῆ τετράδι τοῦ μεγάλου κανόνος
γέγονεν ἡ ἄλλωσις τῆς Θεσσαλονίκης.
(σ. 839) Τοῦ μεγάλου Γρηγορίου τοῦ θεολόγου, ἐκ τοῦ περὶ υἱοῦ α ου λόγου
ον
νη . Ἄρχ.: Οὕτος γὰρ ὁ ν[ῦ]ν σοι καταφρονούμενος ἦν ὅτε, καὶ ὑπὲρ [σε] ἦν. ὁ
νῦν ἄνθρωπος, καὶ ἀσύνθετος ἦν... (PG 36, 100).
(σ. 839-840) Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ περὶ υἱοῦ β ου λόγου. Ἄρχ.: Τῶ ὄντι γάρ,
ἐδούλευσε σαρκὶ καὶ γενέσει καὶ πάθεσι τοῖς ἡμετέροις... (PG 36, 105).
(σ. 840-841) Θεοφυλάκτου τοῦ ἀβουκαρᾶ τοῦ ἐλλογίμου. Ἄρχ.: Ἀναγκαῖον
ἐστὶ μέλλοντες ἡμεῖς χριστιανικῶν αἱρέσεων ἐπιμνησθῆναι... Τελ.:... ἢ πῶς ἐκπορεύεται τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, οὐ δεῖ περιερίζεσθαι (βλ. PG 86a, 1193).
(σ. 841-843) Βλασφημίαι Ἀρείου τοῦ ἀσεβοῦς καὶ ἀθέου [Ἀθανασίου Ἀλεξανδρείας]. Ἄρχ.: Αὐτὸς γοῦν ὁ Θεὸς καθ’ ὅ ἐστιν ἄρρητος ἅπασιν... Τελ.: ...ἢ
ἐμπεριδράξασθαι οὐχ οἷον τε ἐστὶν (PG 26, 705-708). Ἀνάθεμά σοι Ἄρειε, καὶ
τῇ αἱρέσει σου ὅτι ὁ διάβολος ἐστὶν ὁ διδάξας σε, ἐξεμέσασθαι τοιοῦτον ἀσέβημα. Πρόσεχε ὁ ἀναγινώσκων ἵνα μὴ ἀπατηθῆς.
(σ. 843) Χωρὶς τίτλο. Ἄρχ.: Ἰστέον ὅτι οἱ Ἕλληνες οὐ ταῦτα τὰ γράμματα
εἶχον τὰ κδ΄... ἀπὸ τοῦ ἄλεφ ἑβραϊκοῦ στοιχεῖου. καὶ οὕτως ἐξεφωνήθη τὸ ἄλφα.
(σ. 844-851) Ἐκ τοῦ γεροντικοῦ ξα΄. Ἄρχ.: Ἀδελφὸς παρέβαλε τῷ ἀββᾶ Νείλῳ καὶ λέγει αὐτῷ... Τελ.: ...Ἔλεγεν ὁ ἀββᾶς Παφνούτιος ... μὴ κακοποιήσεις
τινὰ μὴ κατακρίνεις τινὰ ταῦτα τήρει καὶ σώζει.
(σ. 852-1048) Τὰ ληρήματα τοῦ Ἀκινδύνου, καὶ αἱρέσεις ξβ΄. Ἄρχ.: Λέγει
τὸν Θεόν μηδόλως ἔχειν ἐνέργειαν... (περιέχονται ἀποσπάσματα ἀπὸ λόγους
διαφόρων πατέρων, σταχυολογοῦμε τὰ ἑξῆς:) (σ. 868) Ἢ καὶ τὸ ἀθάνατον
καὶ τὸ ἄκακον καὶ τὸ ἀναλλοίωτον οὐσία Θεοῦ... (σ. 870) Τοῦ μεγάλου Ἀθανασίου. Ἕνα Θεόν ἐν τρισὶν ὑποστάσεσι θεολογοῦμεν... (σ. 871) Τοῦ Θεολόγου.
Ἐπαναπαύσονται ἐπ’ αὐτὸν ἑπτὰ πνεύματα... (σ. 887) Τοῦ μεγάλου Βασιλείου
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ἐκ τῶν ἀντιρρητικῶν. Τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον τελειότατον διὸ καὶ παρ’ αὐτῶ πάντα
τέλεια... (σ. 963) Τοῦ Ἀρεοπαγίτου περὶ τῆς οὐρανίου ἱεραρχίας κεφάλαιον ζ ΄.
Εἰκότως οὖν ἡ πρώτη τῶν οὐρανίων ἱεραρχιῶν... (σ. 999) Τοῦ Νύσσης ἐκ τοῦ
εἰς τὸν μέγαν Βασίλειον ἐπιταφίου. Τὶ δὲ μετὰ Ἰωάννην ὁ Παῦλος πρὸς τὸ
ἀκρότατον τῆς κατὰ Θεὸν προκοπῆς ἀναδραμεῖν ἐκωλύθη ... Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ
αὐτοῦ. Κατελάμφθη τῶ φωτὶ διὰ τῆς βάτου. (σ. 1034) Τοῦ μεγάλου Βασιλείου
ἐκ τοῦ γ ου πρὸς Εὐνόμιον ἀντιρρητικοῦ λόγου. Ὥσπερ διαιρεῖν τὰ χαρίσματα...
(σ. 1047-1048) Τοῦ ἁγιωτάτου πατριάρχου. Τί ἂν εἴπω ἢ τί λαλήσω πρὸς τοὺς
διαστρέφοντας... Τελ.: ...εἰ μὴ μεταμεληθέντες, εἰς ἐπιστροφὴν καὶ μετάνοιαν
ἔλθωσιν.
(σ. 1049-1073) ξγ΄. Βαρλαὰμ μοναχοῦ καὶ φιλοσόφου λόγος κατὰ τῶν ἐξ ὣν
καὶ αὐτὸς εἷλκε τὸ γένος ἰταλῶν περὶ τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ ἁγίου πνεύματος...
κατὰ λατίνων λόγος αος. Ἄρχ.: Τῆ τῶν θείων ἀποστόλων καὶ τῶν τούτων διαδεξαμένων θείων πατέρων διδασκαλίαν ἑπόμενοι... Τελ.: ...καὶ ὣν κακῶς ἐφρόνησαν τὰς εὐθύνας ὑφέξουσιν (Fyrigos, Barlaam Opere, σ. 630-666).
(σ. 1074-1078) Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, λόγος πρὸς Ἥρωνα τὸν φιλόσοφον, ἔκθεσις
περὶ τῆς ἁγίας Τριάδος. Ἄρχ.: Ὁρίζου δὲ καὶ τὴν ἡμετέραν εὐσέβειαν διδάσκων
ἕνα μὲν εἰδέναι Θεὸν... Τελ.: ...μὴ ἐμπεσεῖν, ἀπωθούμεθα ὅπως καί τινες ἔπαθον.
(σ. 1079-1099) Τοῦ ῥηθέντος Βαρλαὰμ μοναχοῦ τοῦ Καλαυρίτου. Λόγος ὃν
ἔγραψε πρὸς τὸν λογιώτατον σοφώτατον καὶ ἁγιώτατον τὸν κύρι Γρηγόριον τὸν
Παλαμᾶν ἀρχιεπίσκοπον Θεσσαλονίκης ὄντος ἔτι μοναχοῦ. Περὶ τῆς θείας προόδου κατὰ λατίνων λόγος β ος. Ἄρχ.: Ὁ θεῖος ἀπόστολος ἐν τῆ πρὸς Γαλάτας...
Τελ.: ...ἀληθεστάτην νομίζειν τὴν ἡμετέραν ὑπόθεσιν (Fyrigos, Barlaam Opere,
σ. 498-526).
(σ. 1099-1104) Τοῦ αὐτοῦ περὶ τῆς θείας προόδου πρὸς λατίνους λόγος γ΄.
Ἄρχ.: Ὅτι μὲν οὖν ὑποκειμένου ἐκ μόνης αἰτίας... Τελ.: ...τῆς μιᾶς θεότητος
εἰσὶν ἰδιώματα καὶ γνωρίσματα (Fyrigos, Barlaam Opere, σ. 528-536).
(σ. 1104-1110) ξδ ον δόγμα λατίνων γραφὲν ὑπὸ τῶν ἀποκρισιαρίων τοῦ πάπα. Ἄρχ.: Πρόβλημα. ὁ πατὴρ καὶ ὁ υἱός, μία εἰσὶν ἀρχὴ τοῦ ἁγίου πνεύματος
ἐπεὶ ὁ πατὴρ καὶ ὁ υἱὸς ἐν προβλητικῆ δυνάμει ἓν εἰσὶν... Τελ.: ...ἀλλὰ περὶ ὧν
τοῖς ἀποστόλοις ἀνήγγειλεν (Fyrigos, Barlaam Opere, σ. 482-490).
(σ. 1111-1117) Φωτίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως καὶ Νέας Ῥώμης
κατὰ τῶν τῆς Παλαιᾶς Ῥώμης ὅτι ἐκ τοῦ πατρὸς μόνου ἐκπορεύεται τὸ πνεῦμα
τὸ ἅγιον ἀλλ’ οὐχὶ καὶ ἐκ τοῦ υἱοῦ. Ἄρχ.: Εἰ ἁπλοῦν τὸ πνεῦμα ἐκ τοῦ πατρὸς δὲ
καὶ ἐκ τοῦ υἱοῦ ἐκπορεύεται... Τελ.: ...ἐχρήσατο ποτὲ κατὰ τοῦ Μεδιολάνων ἐπισκόπου διαλεγόμενος (PG 102, 392-400). Τὸ κείμενο συνεχίζει: Οὐδὲν οὕτως
ἰσχυρὸν παρὰ ἀνθρώποις, ὡς συνηθείας παλαιᾶς τυραννίς. Ὁ ἐπιβλέπων εἴς τινα
ἐν ἡδονῆ, μοιχείαν ἐπιτελεῖ. Γέγραπται γάρ, ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυ-
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μῆσαι, ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῆ καρδία αὐτοῦ, ἔστι γὰρ πορνεία ψυχὴ κοινωνοῦσα τῶ σατανᾶ.
(σ. 1118-1125) ξε ον. Πῶς καὶ τίνι τρόπῳ ἐχωρίσθησαν ἡμῶν οἱ λατίνοι καὶ
ἐξεβλήθησαν τῶν πρωτείων αὐτῶν καὶ τῶν διπτύχων. Ἄρχ.: Ὁ ἐν τῇ ζ η συνόδῳ
Ἀνδριανὸς... Τελ.: ...ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζεται ἡμᾶς, παρ’ ὅ
εὐηγγελισάμεθα, ἀνάθεμα ἔστω.
(σ. 1130-1181) ξϚ ον. Τοῦ σοφωτάτου καὶ λογιωτάτου κυροῦ Μανουὴλ τοῦ
μεγάλου ῥήτορος λόγος περὶ Μάρκου τοῦ ἁγιωτάτου μητροπολίτου Ἐφέσου καὶ
τῆς ἐν Φλωρεντίᾳ συνόδου καὶ κατὰ Γεμιστοῦ καὶ Βισσαρίωνος καὶ ἀνατροπὴ
τῶν δυσσεβῶν συγγραμμάτων αὐτῶν. Ἄρχ.: Ἐπειδὴ μετά γε τῶν ἄλλων τῶν τῆ
πρὸς ἡμᾶς σου ἐμπεριειλημένων ἐπιστολῆ καὶ τοῦτο μοι γράφων... Τελ.: ...διὰ
παντὸς ἀληθείας καὶ δαψιλῶς ἐμφορηθῆναι τῆς θείας χάριτος καὶ τῆς ἐλάμψεως
τῆς ἀληθοῦς τυχεῖν ταπεινώσεως ... ὧ ἡ δόξα καὶ ἡ προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας
τῶν αἰώνων, ἀμήν (Petit, Opera, σ. 183-214. Παπαδόπουλου-Κεραμέως,
«Κορίνθιος», σ. 85 ἀρ. 18).
(σ. 1182-1188) ξζ ον. Τοῦ αὐτοῦ κυροῦ Μανουὴλ τοῦ μεγάλου ῥήτορος εἰς τὴν
σεβασμίαν ἑορτὴν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, τῆς δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου ἄσματα
ἔμμετρα ἰαμβικὰ πεντάστιχα κατανεμημένα ταῖς συνήθεσιν ὠδαῖς ὧν ἡ ἀκροστιχὶς προτέτακται τοιάδε: σήμερον υἱὸς ὀλυμπίου ἀπφέος εὑρυμέδοντος/ μορφὴν ἀνδρομέην ἕσσατο ἐς μερόπων,/ ἐξ ἀδαμαίης πτώσιος ἠγαθέην ἀνάπλασιν/
οὓ ἐλέους βάθος τάδε μέλη ἀπύη (στὴν ὤα:) ἡρωηκὸς ἐρελεγεῖος. Ὠδὴ α΄ Σταυρὸν προϊνδάλλουσα νητρεκῶς πάλαι... Τελ.: ...ὑμνεῖν μεγαλύνειν τε ἐν μελωδίαις ἡμῶν τὸ ὕψος καὶ βάθος σῶν θαυμάτων (Παπαδόπουλου-Κεραμέως,
«Κορίνθιος», σ. 84 ἀρ. 15).
(σ. 1191-1196) ξη ον. Κανὼν προεόρτιος εἰς τὴν Κοίμησιν τῆς ὑπεραγίας
Θεοτόκου. Ποίημα τοῦ ἁγιωτάτου μητροπολίτου Ῥόδου διὰ στίχων ἰάμβων φέρων ἀκροστιχίδα τήνδε δι’ ἡρωελεγείων. ἄνθεα δρεψάμενος καθάπερ λειμῶνος
ἄϋλον ἐκ κραδίης πτωχῆς ἐμμελέων ἐπέων εὐαγὴς ἦ μαρἁτνῆς ἀνα δῶ Μαρίης
λέχεος πλήν, ἡ τέκε παῖδας Θεοῦ τῶν μερόπων μέγ’ ἄκος. Ὠδὴ α΄ ἦχος β΄ στείβει
θαλάσσης. Ἄρχ.: Ἆσμα κροτεῖσθω τῶ Θεῶ... Τελ.: ...σὰρξ νηδύος οὐκ ἐξανέσχε
Παρθένε (πρβλ. Petit, Acolouthies, σ. 142 ἀρ. 7).
(σ. 1196-1210) ξθ ον. Κανὼν εἰς τὸν ἐν ἁγίοις πατέρα ἡμῶν Ἰωάννην τὸν
Χρυσόστομον οὓ ἡ ἀκροστιχίς: τῶ χρυσογλώσσω πατρὶ καὶ χρυσοστόμω, ὕμνος
κροτεῖται μακρὸς ἐξ Ἰωάννου: ποίημα Ἰωάννου μοναχοῦ τοῦ Μαυροπόδος. Ὠδὴ
α η ἦχος πλ. δ΄ ἁρματηλάτην Φαραώ. Ἄρχ.: Τὸ χαριτόπνουν τῆς σοφίας ὄργανον
καὶ μουσικώτατον... Τελ.: ...θεοφόρε πρέσβευε Ἰωάννη γλυκύτατε Χρυσόστομε
τοῦ Χριστοῦ θεῖον στόμα. ὁ κρίνα κοσμῶν ἑαριναῖς ἀνθουργίαις,/ τὸν ἱματισμὸν πῶς φέρεις ἐσχισμένον,/ τὸ κοπραγωτὸν χάναν Ἀρείου στόμα,/ δυσσεῖσαν
ἐξύβρισεν ἐμὸν χιτῶνα (Στρατηγόπουλου, Ἀκολουθίες, σ. 196).
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(σ. 1211-1215) ο ον. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου
Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου, ἐκ τοῦ δευτέρου λόγου, τοῦ εἰς τὸ ἅγιον
Πάσχα. Ἄρχ.: Ἔστι τοίνυν, ἐξετάσαι πρᾶγμα καὶ δόγμα... (σ. 1212) Τελ.: ...
τὰ πάντα παραχωρῶν φαίνεται (PG 36, 653). (φ. 1212) Ἑρμηνεία. Ἄρχ.: Ἐντεῦθεν μέγα τὶ ἐξετάζειν ἐπαγγέλεται... Τελ.: ...ὁ πονηρός, ἀντέλαβε δὲ τὴν τοῦ
οἰκείου κράτους καθαίρεσιν.
(σ. 1215) <Τ>οῦ Χρυσοστόμου ἐκ τοῦ περὶ σωφροσύνης λόγου. οα ον. Ἄρχ.:
Ὥσπερ γὰρ σπινθὴρ χρονήσας ἐν ἀχύροις αἴρει φλόγα.... Τελ.: ...καὶ τὸ λογικὸν
ἀρρενοθήλυ.
(σ. 1216-1237) οβ ον. Τοῦ σοφωτάτου λογιωτάτου καὶ τιμιωτάτου κυροῦ
Γενναδίου τοῦ Σχολαρίου καὶ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως καὶ Νέας Ρώμης ὁμιλία ῥηθεῖσα περὶ τῆς ὀρθῆς καὶ ἀμωμήτου πίστεως τῶν χριστιανῶν πρὸς
τοὺς Ἀγαρηνούς, ἐρωτηθεὶς γὰρ παρὰ τοῦ Ἀμηρὰ Σουλτὰν Μεχεμὲτ τί πιστεύετε
ὑμεῖς οἱ Χριστιανοί, ἀπεκρίνατο οὕτως: Πιστεύομεν ὅτι ἔστι Θεὸς ... χωρίζεται
ἀπὸ τῶν κτισμάτων αὐτοῦ καὶ ἄλλα ὅμοια. μετεγλωτίσθη δὲ εἰς ἀραβοτουρκόγλωσσαν ὑπὸ Ἀχουμὰτ καδδῆ Βερροίας τοῦ πατρὸς Μαχουμοὺτ Τζελεμπὶ τοῦ
ποτὲ ἀναγραφέως ἀραβικῶς. Ἄρχ.: ἰχτικατουμοῦς μπουνοῦν οὐζεριτέτουρ...
Τελ.: (σ. 1237) ...καὶ εἰ μὴ ἦν ἡ πίστις αὕτη, ἐκ θελήματος τοῦ Θεοῦ διελύθη ἂν
τότε εὐκόλως. αὐτῷ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν Ἰησοῦ δόξα ἀμήν. Ἑρμηνεία. Γιάνι γετιντζί χοτζετ ὄλτουρ. οὔτζου γιοὺς ὃν σε κὶς γὶλ ἴσι μποῦ τινίν ... Τοῦτο δεύτερον,
ἐδόθη ἀπαιτήσασιν, ὡς σύντομόν τι καὶ σαφὲς περὶ τῶν κεφαλαίων τῆς ἡμῶν
πίστεως περὶ ὧν, καὶ ἡ διάλεξις γέγονεν, ἡρμηνεύθη δὲ καὶ τοῦτο ἀρραβικῶς, ὡς
τὸ πρότερον ... τοῖς ἀρραβικῶς κἀκεῖνο (M. Crusii, Turcograeciae libri octo, Basileae 1584, σ. 109-119. Γιὰ τὸ ἑλληνικὸ κείμενο χωρὶς τὴν ἑρμηνεία, βλ.
Historia Politica et Patriarchica Constantinopoleos, recognovit Imm. Bekkerus,
Bonnae 1849, σ. 83 στ. 11 - 93 στ. 11).
(σ. 1238-1240) Ἀραβικὸ λεξικό, στὴν ἀρχὴ τετράστηλο. Ἄρχ.: εἶδος νένε
πότε μετά/ γένος τζινά ἔχειν μίλη... Τελ.: ...νοῦς νοητὸς λόγος ἄκλικελαμί/
νοητὴ θέλησις ἄκλιδιλεγή.
(σ. 1241) Διάλογος σχολαστικοῦ τινὸς πρὸς Συμεὼν τὸν νέον θεολόγον, ἐν
ἄλλω δὲ τοῦ ἁγίου Διαδόχου. Ἐρώτ. Τί ἦν ἐν τῶ κόσμω πρὸ τοῦ τὸν κόσμον
γενέσθαι. Ἀπόκρισις. Θεὸς ὁ τὸν κόσμον ποιήσας... Τελ. κολοβό: ...ἐρώτ. Πῶς
το πω μὴ διεστηκὼς ἀλλὰ πανταχοῦ ὡς λέγεις παρών, ἀποκεχωρισμένος/
Κατάσταση χειρογράφου πολὺ κακή. Σητόβρωτο, κατεστραμμένο στὶς ἄκρες, ἡ
στάχωση διαλυμένη. Γραφὴ μικροῦ μεγέθους, εὐκρινής, λεπτὴ καὶ πυκνὴ μὲ πολλὲς
συνδέσεις καὶ συντομογραφίες. Μελάνι μαῦρο στὸ κείμενο. Οἱ τίτλοι μὲ ἐρυθρὸ
μελάνι, ἐξίτηλοι σὲ πολλὰ σημεῖα, ἀλλὰ καὶ μὲ μαῦρο ἐπίσης (βλ. σ. 692, 706).
Προφανῶς τοῦτο τὸ χειρόγραφο εἶναι τὸ δεύτερο μέρος ἑνὸς ὀγκώδους ἔργου
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μὲ ἑνιαία ἀρίθμηση σελίδων καὶ τευχῶν. Ἀρίθμηση φύλλων ἀνὰ σελίδα σύγχρονη
τῆς γραφῆς ἀπὸ σ. 543-1241. Μετὰ τὴ σ. 791 ἡ ἑπόμενη (τὸ verso τοῦ φύλλου)
ἀριθμήθηκε ὡς 793. Μετὰ τὴ σ. 1045 ἡ ἑπόμενη ἀριθμήθηκε ξανὰ ὡς 1045. Μετὰ
τὴ σ. 1201 ἡ ἑπόμενη (τὸ verso τοῦ φύλλου) ἀριθμήθηκε ὡς 1203. Οἱ σ. 601, 1189
λευκές. Τὸ φύλλο μὲ τὶς σελίδες 725 καὶ 726 ἔχει ἀποκοπεῖ κατὰ μῆκος στὸ
μεγαλύτερο μέρος του καὶ στὴ θέση τοῦ ἐλλείποντος ἔχει ἐπικολληθεῖ λευκὸ φύλλο·
στὸ σωζόμενο τμῆμα διακρίνονται λίγες λέξεις καὶ γράμματα. Ἀρίθμηση τευχῶν
σύγχρονη τῆς γραφῆς, μὲ ἑλληνικοὺς ἀριθμούς, στὸ μέσον τοῦ πρώτου καὶ τοῦ
τελευταίου φύλλου τοῦ τεύχους στὴν κάτω ὤα. Κατὰ τὴ στάχωση ἔχει ἀποκοπεῖ
μέρος τῶν φύλλων καὶ ἡ ἀρίθμηση τῶν τευχῶν δὲν διακρίνεται παντοῦ. Τὰ δύο
πρῶτα φύλλα τοῦ σημερινοῦ χειρογράφου εἶναι τὰ τελευταῖα τοῦ λγ΄ τετραδίου.
Στὴ σ. 546 διακρίνεται «λΓον» καὶ στὴ σ. 547 «λδον». Τεύχη, τετράδια λδ΄-οζ΄ . Στὸ
τελευταῖο τεῦχος ἔχουν ἀπομείνει μόνο πέντε φύλλα. Ἡ σειρὰ τῶν φύλλων στὰ
ὁποῖα περιλαμβάνονται οἱ σ. 773-784 ἔχει διαταραχθεῖ κατὰ τὴ στάχωση. Μετὰ τὴ
σ. 853 λείπουν δύο φύλλα, τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ ἔφεραν τὴν ἀρίθμηση 854-857.
Στὸ τελευταῖο παράφυλλο τῆς στάχωσης διακρίνεται ὑδατογράφημα μὲ τὰ
λατινικὰ γράμματα: C P. Χαρτὶ λεπτό, κίτρινο, σήμερα ἔχει ἀποκτήσει ὅλο χρῶμα
καφέ, μὲ πολλὲς κηλίδες. Στὸ πρῶτο παράφυλλο τῆς στάχωσης οἱ ἑξῆς σημειώσεις:
Εκ τῶν τοῦ Νικολάου Κάσαρη ἱερέως βίβλων. – Νικόλαος ἱερεύς Κάσαρης, σακελλάριος
τῆς ἐπαρχίας Ὄρους. ᾳωνς΄ ε.α. σεπτεμβρίου η΄. – ᾳωκζ΄ ἀπριλίου κζ΄ ἡμέρα τετάρτη ἐγεννήθη ἕνα παιδί θυληκόν τοῦ Νικολάου Κάσαρη ποτε Σταματέλου, καί ἐβαπτήσθη εἰς
ταῖς ὀκτώ μαϊου καί τό ὀνόμασαν Παναγιότα, ἀναδοχος ἦτον ἡ Μανγδάλο τοῦ ποτέ Σπύρου Σιριότη. ἔγραψα ἐγώ Νικόλαος Κάσαρης πατήρ τοῦ ἄνωθεν παιδίου. – ᾳωλ΄. Σεπτεμβρίου κε΄ ἡμέρα πέντη ἐγεννήθη ἕνα παιδί θυλικόν τοῦ Νικολάου Κάσαρη ποτέ Σταματέλου ἀπό χωρίον Περίθειας καί ἐβαπτήσθη εἰς ταῖς ε΄ ὀκτομβρίου καί τό ὀνόμασαν Σταματέλαν, ἀνάδοχος ἦτον ὁ εὐγενής κύριος Μάρκος Κοσταντίνης ἀπό τήν Χώρα ἐφημέριος
ὁ εὐλαβής παπα Πέτρος Συριότης. Νικόλαος Κασάρης πατήρ τοῦ ἄνωθεν παιδίου. Στὴ σ.
543 στὸ ἐπάνω περιθώριο: Νικόλαος ἱερεύς Κάσσαρης, σακελλάριος ἐπαρχίας Ὄρους,
καὶ στὸ δεξιὸ περιθώριο: ᾳωξε΄. Νῦν δέ, καί ἀρχιερατικός ἐπίτροπος ἐπαρχίας Ὄρους.
Στὴ σ. 600 ὁ γραφέας τοῦ χειρογράφου σημείωσε σχετικὰ μὲ τὴν κατάσταση τοῦ
χειρογράφου ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἀντέγραψε: τὸ ἀμφιβόλιν εὐρέθη ἀφανισμένον καὶ διὰ τοῦτο κατελείφθη κενόν. Στὴν ἴδια σελίδα, μετὰ τὴν ἀδόκιμη ἐπανάληψη τῆς σημείωσης
τοῦ γραφέα: ταμβόλιν ευρέθη αφανισμένον καί διά τούτο, οἱ σημειώσεις: se seno se...
parar è ac essere stamateλος κορμαν. –non sono uenuto questa matina. – 1795 νοεβρίου 3
ἐμεταγλότισα ἐγό Νικόλαος ὀ Συριώτις τά ἀνοθεν είς τό ρομέοικον. – εγω Σταματέλος ο
Κορμαρής. Στὴ σ. 671 στὴ δεξιὰ ὤα: Νικόλαος ἱερεύς Κάσσαρης Σακελλάριος τῆς
ἐπαρχίας Ὄρους. ᾳωνς΄ Σεπτεμβρίου α η Ε.Α. Στὴ σ. 771 δὲν εἶχε γραφεῖ κείμενο ἀλλὰ
σημειώματα στὰ ἰταλικά, τὰ ὁποῖα σήμερα εἶναι ὅλα διαγεγραμμένα, ὁμοίως στὸ
κάτω περιθώριο τῆς σ. 836. Στὴ σ. 887 στὴν κάτω ὤα: 1795 αττι παλαιόν φελεβα 29.
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Στή σ. 951: ετοῦτω τῶ χαρτί ητανε του σταματελου κορμαρι επιτα εδοθη του κηρ αντρια
κορμαρι. Στὶς σ. 1126-1129, ἀρχικὰ ἄγραφες, γράφτηκαν οἱ ἑξῆς σημειώσεις: σ.
1126: ἰοανις κορμαρίς διδάσκαλος τόν κορμαράδον βαίβαια ὀπουξαχι καλά καί θέλο ακριβός να μοῦ ἐξηγίσι ετούτα τα ολίγα λόγια. σ. 1127: αωνϚ ΄ σεπτεμβρίου α΄ εα – Τό παρόν
βιβλίον ὑπάρχει, ἐμού Νικολάω με υπογ κάσσαρη με υπο ποτέ σταματέλου ἐκ κώμης Περιθείας, σακελλαρίου ἐπαρχίας ὄρους – Νηκολετος συριῶτισ γραφο το παρόν δια να μάθο.
σ. 1128: Βάνω θημισιν για τούς ἄναράηδες. 1699 μινός σεμπτεμβρίου 18 ἡμέρας Δευτέρας ἤλ ἠ ἄναράηδες ἀμετρι και ἀλογάριαστι εἰς στου λάσι ἔως τῆς γούρνες ὄλο ἐγηώμισε
ὤσαν πρόβατα καί ὁτη ἔξαναφάνε το φλαμπουρό τους από τι βριἔλενα ὄλω με μεγαλυ βία
εκαπετίσαν του λάσι από το λακαδι του διμιτραλονου. Ἀκολουθεῖ ἄλλη σημείωση διαγεγραμμένη καὶ κατόπιν: adi 1698 magio 17 MDCLXXXXVIII Chiamai dio e non solire
.abar ben e lo san dire (;) καὶ ἄλλη σημείωση ὁμοίως σβησμένη. Στὴ σ. 1129: Θαῦμα
μέγιστον ἀλλ’ οὐ πάντων φευκτέον τό ὑπενεγκεῖν θαρσῶς τοῖάνδε βίβλον. Γεώργιος Ἰώτης ὁ Κερκυραῖος. Στὴ σ. 1190, ἀρχικὰ λευκή, μεταγενέστερες σημειώσεις: ετουτο το
χαρτυ υτων του ζουαννι. – ο τζουανι μουαλου παρώντος. – 1791 φλεβάρη 23.
Στάχωση παλαιά, ἀλλὰ ὄχι σύγχρονη τοῦ χειρογράφου, μὲ χοντρὰ χαρτόνια
ἐπενδυμένα μὲ δέρμα χρώματος καφὲ σκούρου, μὲ μεγάλες φθορὲς σήμερα. Ὑπάρχει ἔκτυπη διακόσμηση μὲ διπλὲς γραμμὲς ποὺ σχηματίζουν περίγραμμα καὶ στὴ
μέση ἕνα -Χ-. Στὴ διαλυμένη σήμερα ράχη τῆς στάχωσης χάρτινη ἐτικέτα μὲ τὸν
παλαιὸ ταξινομικὸ ἀριθμὸ: 204. Τὸ πάχος τῶν φύλλων βαμμένο ἐρυθρό. Φαίνεται
ὅτι ἡ στάχωση περιέκλειε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὅλα τὰ σωζόμενα σήμερα φύλλα καὶ στὴν
περίπτωση αὐτὴ πρέπει νὰ ὑποθέσουμε ὅτι ὁ κώδικας ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἢ σὲ μία
δεύτερη φάση δὲν σταχώθηκε, γιὰ πρακτικοὺς λόγους, σὲ ἑνιαῖο σῶμα. Κατὰ τὴ
στάχωση ἔχουν ἀποκοπεῖ οἱ ἐνδείξεις καὶ πολλοὶ τίτλοι στὰ περιθώρια.

–3–
Χαρτ., 220 × 150 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 150 × 100 χιλ.), σ. 1-22 + σ. 1-505,
στίχοι 21, 17ος αἰ.
Κωνσταντίνου Ρεσινοῦ, Διδασκαλία καὶ ἐξήγησις στὴν Ἑξαήμερο
καὶ στὴ βίβλο τοῦ Ἀναστασίου Σιναΐτου, Ὁδηγός.
(σ. 1-21) Πίναξ τοῦ παρόντος βιβλίου ἡ καλουμένη Ὁδηγός. Ἀρχὴ περὶ τῆς
ἑξαημέρου κτίσεως. Καὶ ἐρωτοἀποκρίσεις πολλὰ ὠφέλημαι μετὰ διδασκαλίας εἰς
εἴτι πρᾶγμα. ἢ τί ἄνθρωπος καὶ πῶς δυνάμενος σωθῆναι καὶ τὴν βασιλείαν τοῦ
Θεοῦ λαβεῖν. Ἄρχ.: Διδασκαλία καὶ ἐξήγησις εἰς τὴν Ἑξαήμερον κτίσιν τοῦ
Θεοῦ. Εἰς τὸ ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. ἤγουν τί ἐποίησεν ὁ Θεὸς τῇ πρώτη ἡμέρα. Περὶ οὐρανοῦ καὶ γῆς. Κ(εφάλαιον) α΄. φύλλ. 1....
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Τελ.: ...Ἐκ τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Νήφωνος κεφάλαια πολλὰ ὠφέλημα τοῖς
χριστιανοῖς ρκδ΄ 493 (καὶ μεταγενέστερη προσθήκη:) νέα μέθοδος νὰ φυτεύσης διάφορα δένδρα 502.
(σ. 1-12) Κωνσταντίνου Ῥεσινοῦ τοῦ Κορινθίου. Διδασκαλία καὶ ἐξήγησις
πεζῇ φράσει εἰς τὴν ἑξαήμερον κτίσιν τοῦ Θεοῦ. Εἰς τὸ ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς
τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν ἤγουν τί ἐποίησεν ὁ Θεὸς τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ. Κεφάλαιον
α΄. Ἄρχ.: Μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ ἀρχόμεσθεν τῶρα νὰ ἐξηγήσωμεν καὶ νὰ
διδάξωμεν πάντα ἄνθρωπον χριστιανόν, τὰ φοβερὰ καὶ φρικτὰ ἔνδοξά τε καὶ ἐξαίσια καὶ παράδοξα μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ... (πρβλ. χειρόγραφο Μετοχίου Παναγίου Τάφου ἀρ. 639, φ. 1-2 εἰς Τσελίκα, «Ρεσινός», σ. 283-285).
(σ. 12-18) Κεφάλ. β΄. Περὶ τοῦ δευτέρου οὐρανοῦ ἤγουν τοῦ στερεώματος.
Τί ἐποίησεν ὁ Θεὸς τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ; Ἄρχ.: Τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ εἶπεν ὁ Θεὸς
γενηθήτω στερέωμα...
(σ. 18-21) Περὶ νερῶν καὶ φυτῶν, καὶ τῆς διαφορᾶς αὐτῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ.
Κεφάλαιον γ΄. Ἄρχ.: Τῇ δὲ τρίτῃ ἡμέρᾳ πάντα τὰ νερά, ἐμαζωχθήκασιν εἰς τὰς
συναγωγὰς...
(σ. 21-40) Τί ἐποίησεν ὁ Θεὸς τῆ τετάρτῃ ἡμέρᾳ. Περὶ ἡλίου καὶ σελήνης
καὶ ἀστέρων. Κεφάλαιον δ΄. Ἄρχ.: Τῇ δὲ τετάρτῃ ἡμέρᾳ, ἤγουν τὴν τετράδα,
ἔκαμε τοὺς φωστῆρας ἥλιον, σελήνην καὶ ἀστέρας...
(σ. 40-42) Ἐρώτησις. Τί ἐποίησεν ὁ Θεὸς τῇ πέμπτῃ ἡμέρᾳ; Ἀπόκρησις.
Κεφάλαιον ε΄. Ἄρχ.: Τῇ δὲ πέμπτῃ ἡμέρᾳ ἔκαμεν ὁ Θεὸς τὰ ψάρια τῆς θαλάσσης...
(σ. 42-81) Ἐρώτησις. Τί ἐποίησεν ὁ Θεὸς τῇ ἕκτῃ ἡμέρᾳ; Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον Ϛ ΄. Ἄρχ.: Τῇ δὲ ἕκτῃ ἡμέρᾳ ἤγουν τῇ Παρασκευῇ ὥρισε καὶ ἐπρόσταξεν
ὁ Θεὸς τῇ γῇ καὶ εὔγαλε πάντα τὰ ζῶα...
(σ. 83) [[Κωνσταντίνου Ῥεσινοῦ τοῦ Κορινθίου Ἐξήγησις καὶ διδασκαλία
πεζῆ φράσει εἰς βίβλον τὴν καλουμένην Ὁδηγὸν Ἀναστασίου τοῦ Σιναΐτου. Ἐρωτήσεις καὶ ἀποκρίσεις περὶ διαφόρων κεφαλαίων ἐκ διαφόρων προσώπων...
Τελ.: ...Ἐρώτησις. Τί εἶναι τὸ σημεῖον τοῦ ἀληθινοῦ καὶ καλοῦ χριστιανοῦ.
Κεφάλαιον ζ ΄. Ἀπόκρισις]].
(σ. 84-87) Ἐρώτησις. Τί εἶναι τὸ σημεῖον τοῦ ἀληθινοῦ καὶ καλοῦ χριστιανοῦ. Κεφάλαιον ζ ΄. Ἀπόκρησις. Τινὲς μὲν λέγουσιν, ὅτι ἔχει τινὰς πίστιν ὀρθὴν
καὶ ἔργα εὐσεβῆ...
(σ. 87-91) Ἐρώτησις. Τίνες εἶναι οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ ὁποὺ προσκυνοῦσιν καλῶς τὴν ἁγίαν Τριάδα. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον η΄.
(σ. 91-95) Ἐρώτησις. Ἐὰν ἔκαμε τινὰς ἁμαρτίαν καὶ ἐμετανόησε, καὶ πάλιν
εἰς τὴν ἁμαρτίαν ἔπεσε, τάχα ἀπώλεσε τὴν μετάνοιαν καὶ ἐκείνους τοὺς κόπους
καὶ μάλιστα ἐὰν ἀπέθανε μετὰ τὴν ἁμαρτίαν. ἐὰν δὲ καὶ ἤθελε παύση ἀπὸ τὴν
ἁμαρτίαν, σώνει τοῦτον πρὸς μετάνοιαν, ἢ ὄχι. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον θ΄.
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(σ. 95-98) Ἐρώτησις. Καὶ ἂν παύση τινὰς ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν σώνει μόνον
τοῦτο τὸ πρᾶγμα πρὸς μετάνοιαν ἢ ὄχι; Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον ι΄.
(σ. 98-102) Ἐρώτησις. Ἐὰν εἶναι τινὰς γέρων, ἢ ἀδύνατος, καὶ ὁλιγόψυχος
καὶ δὲν δύνεται νὰ μονάση ἢ νὰ κάμη τὰ ἔργα τοῦ μοναχοῦ ἤγουν τοῦ καλογέρου. πῶς οὗτος θέλει δυνηθεῖ νὰ μετανοήσῃ καὶ νὰ σωθῇ. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον ια΄.
(σ. 102-127) Ἐρώτησις. Ἆρα εἶναι καλὸν νὰ ἐξομολογᾶται τινὰς τὰ ἁμαρτήματά του εἰς τοὺς πνευματικούς; Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον ιβ΄.
(σ. 127-134) Ἐρώτησις. Ἆρα καλὸν εἶναι νὰ κοινωνῇ τινὰς συχνῶς, ἢ ἀπὸ
ἕξι μῆνες, ἢ καὶ ἀπὸ χρόνον μία φορά. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον ιγ΄.
(σ. 134-144) Ἐρώτησις. Ἀπὸ πόσων τρόπων ἡ πορνεία, καὶ τὰ ὀνείρατα γίνονται εἰς τὸν ἄνθρωπον. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον ιδ΄.
(σ. 144-147) Ἐρώτησις. Πόσοι τρόποι εἶναι ἐγκαταλήψεως, εἴτε εἰς θλίψεις,
εἴτε εἰς ἀσθενείας καὶ ἁμαρτίας καὶ πῶς θέλομεν γνωρίσειν τὴν παίδευσιν τοῦ
Θεοῦ, ἢ τὸν πειρασμὸν τοῦ διαβόλου. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον ιε΄.
(σ. 147-152) Ἐρώτησις. Πῶς ἐβλέπομεν τινὰς πιστοὺς ἀνθρώπους, σωματικὰ πταίσματα ποιοῦντας, τουτέστι ἁμαρτάνουσι ὁ Θεὸς εὐεργετεῖ καὶ διασώζει
αὐτοὺς ἀπὸ κινδύνων. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον ιϚ ΄.
(σ. 152-153) Ἐρώτησις. Ὁ Θεὸς λέγει διὰ τοῦ προφήτου Ἀγγαίου, ἐδικό μου
εἶναι τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον, καὶ ὅτινος θέλω δίδω αὐτό. ἆρα τὸ λοιπὸν πᾶς
ἄνθρωπος πλούσιος ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐπλούτησεν. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον ιζ΄.
(σ. 153-161) Ἐρώτησις. Τίς εἶναι ὁ μαμωνᾶς τῆς ἀδικίας. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον ιη΄.
(σ. 162-164) Ἐρώτησις. Πόσον μέτρον χρεωστεῖ τινὰς ἀπὸ τῶν χρημάτων
του νὰ δίδῃ θυσίαν τῷ Θεῷ. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον ιη΄ (sic).
(σ. 164-166) Ἐρώτησις. Ποῦ εἶναι συμφέρον νὰ φέρῃ τινὰς χρήματα εἰς τὰς
ἐκκλησίας, ἢ εἰς πένητας. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον ιθ΄.
(σ. 166-168) Ἐρώτησις. Ἐὰν ἔχει τινὰς γυναῖκα καὶ τέκνα, καὶ φροντίζει
περὶ βιωτικῶν πραγμάτων, πῶς δύνεται ἐτοῦτος νὰ εὐαρεστήσῃ τῷ Θεῷ καὶ νὰ
φυλάξῃ τὰς ἐντολάς του. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον κ΄.
(σ. 168-174) Ἐρώτησις. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέγει ὅτι αἱ ἐξουσίαι τοῦ
κόσμου εἶναι ὑποτεταγμέναι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ. ἆρα λοιπὸν πᾶς ἄρχων, καὶ βασιλεύς,
καὶ ἐπίσκοπος, ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, προχειρίζεται; Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον κα΄.
(σ. 174-187) Ἐρώτησις. Ἆρα πάντα τὰ κακὰ ὅσα κάμνουσιν εἰς ἐμᾶς τὰ ἔθνη,
κατὰ θέλησιν καὶ ὁρισμὸν Θεοῦ κάμνουσιν ταῦτα; Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον κβ΄.
(σ. 188-201) Ἐρώτησις. Ἅπαντες ὅσοι ἐγκρεμνίζονται, ἢ καταποντίζονται
εἰς τὴν θάλασσαν, κατὰ ἀπειλὴν καὶ πρόσταξιν καὶ ὁρισμὸν Θεοῦ παθένουσιν
οὕτως, ἢ ἀπὸ ἐνεργείας τοῦ διαβόλου; παρακαλῶ δίδαξέ με καὶ τοῦτο. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον κγ΄.
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(σ. 201-203) Ἐρώτησις. Τί εἶναι τύχη καὶ ἂν εἶναι πρέπον ὁ χριστιανὸς νὰ
ὁμολογῇ τύχην; Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον κδ΄.
(σ. 203-218) Ἐρώτησις. Ἐκεῖνοι ὁποῦ φρονοῦσι κακὰ καὶ κάμνουσι τὰ
ἐναντία, ἐκ ποίας δυνάμεως προφητεύουσι πολλάκις καὶ θαυματουργοῦν; Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον κε΄.
(σ. 218-224) Ἐρώτησις. Διατί δὲν ἠξεύρουν οἱ ἄνθρωποι τὴν ἡμέραν ὁποῦ
μέλλει νὰ ἀποθάνουσιν καὶ οἱ ἀποθνήσκοντες ἆρα ἂν ἐγνωρίζουν τί μέλλει νὰ
ἀπολαύσουν καλὰ ἢ κακά; Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον κϚ ΄.
(σ. 224-226) Ἐρώτησις. Ποῖα ἁμαρτήματα συγχωροῦνται ὕστερα μετὰ τὸν
θάνατον, διὰ ταῖς λειτουργίαις καὶ εὐχαῖς καὶ ἐλεημοσύναις, ὁποῦ γίνονται διὰ
τῶν ἀποθαμένων ἀνθρώπων; Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον κζ΄.
(σ. 226-230) Ἐρώτησις. Ὁ παράδεισος αἰσθητὸς εἶναι, ἢ νοητὸς φθαρτὸς ἢ
ἄφθαρτος. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον κη΄.
(σ. 230-234) Ἐρώτησις. Πῶς ἤθελεν νοήσει τινάς, τὸ λεγόμενον παρὰ τοῦ
Θεοῦ τό, ἐγὼ σκληρηνῶ τὴν καρδίαν Φαραῶ. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον κθ΄.
(σ. 234-241) ’Ερώτησις. Τίνος ἔνεκε καταράται ὁ Ἰὼβ τὴν ἡμέραν αὐτοῦ.
Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον λ΄.
(σ. 241-244) Ἐρώτησις. Πῶς λέγει ἡ γραφὴ ὅτι ἐστάθη ὁ διάβολος ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ, ὁμοῦ μὲ τοὺς ἀγγέλους. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον λα΄.
(σ. 244-246) Ἐρώτησις. Τί δήποτε διὰ μικρὸν ἁμάρτημα ὁ Μωϋσῆς ἐπροστάχθη παρὰ Θεοῦ νὰ ἰδῆ τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας, καὶ ὕστερον ἀμποδίσθη παρ’
αὐτοῦ νὰ σεβάσῃ τὸν λαὸν τῶν Ἑβραίων ἐκεῖ. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον λβ΄.
(σ. 246-247) Ἐρώτησις. Πῶς νὰ νοήσῃ τινὰς ὅτι δὲν εἶναι εἰς τὸν ἄνθρωπον καλόν, εἰμὴ μόνον εἴ τι φάγει καὶ πίει καὶ δείξει τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἀγαθὸν εἰς
ταλαιπωρίαν αὐτοῦ; δὲν προστάσει οὐδὲ ὀρίζει. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον λγ.΄
(σ. 247-257) Ἐρώτησις. Πῶς νὰ νοήσῃ καὶ νὰ καταλάβῃ τινὰς τοῦτο ὁποῦ
λέγει Παῦλος ὁ ἀπόστολος, οὓς προέγνω καὶ προώρισε, τούτους καὶ ἐκέλευσε, καὶ
ὃν θέλει ἐλεεῖ, ὃν δὲ θέλει σκληρύνει, καὶ οὐ τοῦ θέλοντος, οὐδὲ τοῦ τρέχοντος,
ἀλλὰ τοῦ ἐλεοῦντος Θεοῦ. Πολλοὶ γὰρ λέγουσιν ὅτι ὃν θέλει Κύριος σώζει, ἢ
ἀπόλλει; Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον λδ΄.
(σ. 257-268) Ἐρώτησις. Διατί λέγει ὁ ἀπόστολος δὲν προστάσσω γυναῖκα
νὰ διδάσκῃ. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον λε΄.
(σ. 268-273) Ἐρώτησις. Τί εἶναι τό, ἐὰν τὸ μάτι σου τὸ δεξιόν, ἢ τὸ χέρι
σου σκανδαλίζη σαι, κόψε αὐτὸ καὶ εὔγαλε ἀπὸ σένα. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον λϚ ΄.
(σ. 273-283) Ἐρώτησις. Ὁ Χριστὸς εἶπε τοῖς ἀποστόλοις, ἐάν τινων ἀνθρώπων ἀφῆτε ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῶν θέλουσιν ἀφεθεῖν, ἐὰν τινὰς ἄνθρωπος νὰ
κάμῃ ἁμαρτίαν εἰς ἄλλον ἄνθρωπον, καὶ μετὰ ταῦτα νὰ μετανοήσῃ καὶ νὰ λάβῃ
συγχώρησιν παρ’ αὐτοῦ, τάχα νὰ συγχωρεθῇ καὶ ὑπὸ Θεοῦ. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον λζ ΄.
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(σ. 283-288) Ἐρώτησις.Ὁ Χριστὸς λέγει, ὅτι τὰ φαγία ὁποῦ σεβαίνουσι μέσα εἰς τὸν ἄνθρωπον, δὲν τὸν μαγαρίζουσιν, ἀμὴ πῶς ὥρισαν οἱ πατέρες νὰ μὴν
τρώγωμεν κρέας ἐν ταῖς ἁγίαις σαρακοσταῖς. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον λη΄.
(σ. 288-297) Ἐρώτησις. Πῶς δύνεται νὰ νοήσῃ τινὰς ἐκεῖνο ὁποῦ λέγει ὁ
Χριστὸς εἰς τὸ ἅγιον εὐαγγέλιον, ὅτι εἶναι μονοῦχοι, οἵτινες ἐμουνούχισαν τὸν
ἐμαυτόν τους διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν; Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον λθ΄.
(σ. 297-298) Ἐρώτησις. Πῶς νὰ νοήσῃ τινὰς ὁποῦ λέγει ὁ Χριστὸς εἰς τὸ
εὐαγγέλιον αὐτοῦ, τό, μὴ μεριμνᾶτε τί νὰ φάγετε, ἢ τί νὰ πίετε, ἢ τί νὰ ἐνδυθῆτε; Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον μ΄.
(σ. 299-309) Ἐρώτησις. Πῶς νὰ νοήσῃ τινὰς τὸ λεγόμενον παρὰ τοῦ Χριστοῦ, μὴ κρίνετε καὶ οὐ μὴ κριθῆτε. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον μα΄.
(σ. 309-312) Ἐρώτησις. Πῶς νὰ νοήσῃ τινὰς τὸ λεγόμενον, εὔχεσθε νὰ μὴ
γένῃ ἡ φυγὴ ἡμῶν χειμῶνα ἢ ἐν σαββάτῳ. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον μβ΄.
(σ. 312-317) Ἐρώτησις. Πῶς νὰ νοήσῃ τινάς, τό, δύο ἔστονται ἐν τῷ ἀγρῷ;
Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον μγ΄.
(σ. 317-321) Ἐρώτησις. Μετὰ τὴν δευτέραν παρουσίαν, ὅτι εἰς τρεῖς τάξεις
καὶ κατάστασες θέλουσιν μοιραστεῖν οἱ σωζόμενοι. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον μδ΄.
(σ. 321-323) Ἐρώτησις. Πόθεν ἠξεύρει ὁ ἄνθρωπος ἂν ἐκατοίκησεν εἰς αὐτὸν ὁ Χριστός; Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον μδ΄ (sic).
(σ. 323-325) Ἐρώτησις. Διατί ἄρα ὁ Χριστὸς ἐδόξασε καὶ ἀγαπᾶ καλλίτερα
τὴν φύσιν τῶν ἀνθρώπων παρὰ τῶν ἀγγέλων. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον με΄.
(σ. 325-326) Ἐρώτησις. Ἐὰν εἶναι τινὰς ἄπιστος, ἢ ἑβραῖος, ἢ σαμαρείτης
νὰ κάμῃ πολλὰ καλά, τάχα νὰ ὑπάγῃ εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον μϚ ΄.
(σ. 326-328) Ἐρώτησις. Καὶ πῶς εἴρηται, ὅτι ἐν παντὶ ἔθνη ὁ φοβούμενος
τὸν Θεὸν καὶ ἐργαζόμενος δικαιοσύνην δεκτὸς αὐτῷ ἐστίν. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον μζ΄.
(σ. 328-329) Ἐρώτησις. Ποῦ λέγομεν ὑπάγουσι τὰ παιδία τὰ ἄκακα τεσσάρων χρονῶν ἢ πέντε, ἑβραίων καὶ ἀβαπτίστων, εἰς κρίσιν, ἢ εἰς παράδεισον. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον μη΄.
(σ. 329) Ἐρώτησις. Ἆρα δύνεται τινὰς δι’ ἑνὸς καλοῦ ἔργου, νὰ λάβῃ ἄφεσιν
ἁμαρτιῶν. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον μθ΄.
(σ. 329-330) Ἐρώτησις. Ἐὰν ἄνθρωπος κάμῃ ἁμάρτημα, καὶ κάμη τινὰς
μισθούς, διὰ νὰ συγχωρεθῇ, ἔπειτα πάλιν ὕστερον ἁμαρτήσει ἀφόντις τοὺς μισθοὺς ἔκαμεν ἆρα ἔχασεν ἐκείνους τοὺς μισθοὺς ὅσους ἔκαμεν; Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον ν΄.
(σ. 330) Ἐρώτησις. Πῶς κρίνονται παρὰ τοῦ Θεοῦ τὰ ἁμαρτήματα τοῦ ἀνθρώπου; Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον να΄.
(σ. 330-333) Ἐρώτησις. Ἆρα ἔχει ὁρισμὸν ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου νὰ ζήσῃ
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τόσον καιρὸν ὁ ἄνθρωπος, ἢ ὄχι; διὰ τοῦτο τινὲς λέγουσιν ἔχει, ἄλλοι δὲ λέγουν
ὅτι δὲν ἔχει. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον νβ΄.
(σ. 333-341) Ἐρώτησις. Πᾶς ἄνθρωπος ἀκριβῶς ἤθελεν νὰ ἠξεύρῃ τοῦτο
μικρὸν καὶ νὰ μάθῃ, τί εἶναι ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ὁποῖα εἶναι καὶ πόθεν
συνίσταται καὶ πότε ἔγινεν, καὶ πῶς ἐνεργεῖ εἰς τὸ κορμὶν τοῦ ἀνθρώπου καὶ
ὡσὰν χωρήσει ἀπὸ τὸ κορμίν, ποῦ ὑπάγει; Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον νγ΄.
(σ. 341) Ἐρώτησις. Ἤθελε μὲ εἰπεῖν τινὰς καὶ πῶς λέγεται ὁ ἄνθρωπος
κατεικόνα καὶ καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον νδ΄.
(σ. 341-347) Ἐρώτησις. Ποῦ θέλομεν λέγειν τώρα εἶναι αἱ ψυχαὶ καὶ ἂν
εἶναι ὅλαις μαζί. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον νε΄.
(σ. 347-354) Ἐρώτησις. Ἐὰν δὲν ἠξεύρῃ ἕνας τὸν ἄλλον ἐκεῖ, πῶς ὁ πλούσιος ἐγνώρισε καὶ παρακάλεσε τὸν Ἁβραὰμ καὶ τὸν Λάζαρον, νὰ τοῦ δώσουν
ῥανίδα νεροῦ. καὶ ὄχι μόνον τοῦτο, ἀλλὰ καὶ ἐθυμᾶτον τῶν ἰδίων αὐτοῦ πέντε
ἀδελφῶν, ὁποῦ ἦσαν εἰς τὸ σπῆτι τους ζῶντες; Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον νϚ ΄.
(σ. 354-363) Ἐρώτησις. Πολλαὶ καρδίαι πιστῶν ἀνθρώπων ἔχουσι κρυπτὸν
σκάνδαλον καὶ δισταγμὸν περὶ τῆς ἀναστάσεως τῶν σωμάτων ἡμῶν. Πῶς τὸ
κορμὶ τὸ ὑπὸ μυρίων θηρίων καὶ πετεινῶν καταφαγωθὲν ἢ ἐπνίγη ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ ἐφαγώθη ὑπὸ ἀμετρίτων ψαρίων, πῶς θέλει μαζοχθεῖν νὰ ἔλθῃ εἰς τὴν
ἀνάστασιν. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον νζ΄.
(σ. 363-364) Ἐρώτησις. Τί ἐστὶ τὸ ἀδιαλείπτως προσεύχεσθαι, ἤγουν νὰ
προσεύχεται ὁ ἄνθρωπος ὁλοένα διατὶ δὲν εἶναι δυνατὸν ἄνθρωπος ὁποῦ νὰ ἐπιμελεῖται σπητίου, καὶ παιδίων, καὶ γυναικός, καὶ νὰ εἶναι ἐν κόσμῳ νὰ προσεύχεται πάντοτε ὁλοένα; Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον νη΄.
(σ. 364-367) Ἐρώτησις. Πόθεν ἐβλέπομεν εἰς ἐμᾶς τοὺς χριστιανοὺς ὑπὲρ
ἄλλα τινὰ ἔθνη ἄπιστα, πολλοὺς πολλάκις κελεφούς, καὶ ποδαγρούς, καὶ λεπρούς,
καὶ κουτζοὺς καὶ δαιμονισμένους, καὶ ἐν ἄλλαις τιναῖς ἀσθενίαις κρατημένους;
Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον νθ΄.
(σ. 367-376) Ἐρώτησις. Πολλὰ εἶναι τοῦτο πολυζήτητον παρὰ πᾶσι τοῖς ἀνθρώποις νὰ μάθουσι τὸ πόθεν ἐξ αὐτῆς τῆς γεννήσεως, καὶ μικρᾶς ἡλικίας εὑρίσκονται τινὲς φυσικῶς ταπεινοὶ ἄλλοι δὲ ὀργῖλοι ἕτεροι δὲ φιλόβιοι καὶ πόρνοι
καὶ ἄλλοι μισοῦσι τὰς γυναῖκας καὶ εἶναι ἐγκρατεῖς καὶ εἶναι τινὲς πάλιν φύσει
ἐλεήμονες οὐ μόνον δὲ τοῦτο, ἀλλὰ καὶ φυσικῶς τινὲς εὑρίσκονται εὐνούστατοι,
καὶ διανοητικοί, ἤγουν ἔχουσιν καλὸν νοῦν καὶ διανοοῦσιν, ἄλλοι δὲ νωθροὶ ἀνόητοι καὶ τὰ ἑξῆς. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον ξ ΄.
(σ. 376-406) Ἐρώτησις. Πᾶσα ἡ φύσις τῶν ἀνθρώπων θαυμάζει πολλὰ καὶ
φοβερὰ καὶ καταπληκτικά, διὰ τὰ γενόμενα θανατικὰ τῶν ἀνθρώπων. διὸ παρακαλοῦμεν ἂν εἶναι δυνατὸν κἂν νὰ μάθωμεν ἀπὸ μέρους διατί πολλοὶ ἄνθρωποι,
ἢ καὶ ἄρχοντες καὶ βασιλεῖς εἶναι κακοὶ καὶ πονηροὶ... (σ. 378) ...μόνον δὲ ὅτι
ἔσωθεν, ἤγουν μέσα εἰς τὴν καρδίαν τους εἶναι σκανδαλισμένοι, καὶ κατακαί-

ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ

109

ονται κατὰ τὴν ψυχήν. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον ξα΄.
(σ. 406-407) Ἐρώτησις. Ἆρα πάσης ἁμαρτίας καὶ πορνείας ὁ διάβολος εἶναι
αἴτιος, καὶ αὐτὸν πρέπει τινὰς νὰ κατηγορῇ καὶ νὰ μέμφεται; Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον ξβ΄.
(σ. 407-408) Ἐρώτησις. Ἐάν τις ἄνθρωπος δύο τινάς, ἢ καὶ πολλοὺς ἄνδρας
φονεύσῃ, εἶτα πιαστεῖ καὶ ἀποθάνει ἆρα ἐσυγχωρέθη, ἢ ὄχι; Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον ξγ΄.
(σ. 408-409) Ἐρώτησις. Ἆρα δέχεται ὁ Θεὸς θυσίαν ἀπὸ χρημάτων, ὁποῦ
εἶναι ἀπὸ κλεψίαις καὶ ἀδικίαις μαζομένα, ὁποῦ νὰ τοῦ φέρνουσιν, ἢ ὄχι. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον ξδ΄.
(σ. 409) Ἐρώτησις. Ἐπειδὴ συχνῶς ἀκούομεν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ δὲν
κάμνομεν τὸ ἔργον, ἆρα τοῦτο μὴ γένη κατάκριμα εἰς ἐμᾶς; Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον ξε΄.
(σ. 409-410) Ἐρώτησις. Πόσοι τρόποι εἶναι ἐκ Θεοῦ καὶ συγχωρήσεις τῶν
σωζομένων. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον ξϚ ΄.
(σ. 410-412) Ἐρώτησις. Τί νὰ κάμωμεν ὅτι πολλαῖς φοραῖς στεκόμεστεν εἰς
τὴν ἐκκλησίαν, καὶ ἐπιθυμοῦμεν νὰ κλαύσωμεν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν καὶ δὲν
δυνόμεστεν. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον ξζ΄.
(σ. 412-414) Ἐρώτησις. Πόθεν ἠξεύρει ὁ ἄνθρωπος, ὅτι ἐσυγχώρεσεν ὁ Θεὸς
τὰς ἁμαρτίας του, καὶ ὅτι βέβαια θέλει εὕρειν ἔλεος τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως ὁ
ἄνθρωπος ἐκεῖνος. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον ξη΄.
(σ. 414) Ἐρώτησις. Ἐὰν ἔχω ἄνθρωπον πιστὸν ὁποῦ μὲ ἐπίκρανε, καὶ δὲν
δύνομαι νὰ κάμω διαλλαγὴν καὶ ἀγάπην μετ’ αὐτοῦ ἐξ ὅλης καρδίας, νὰ κάμω
διαλλαγὴ κἂν μὲ τὴν γλῶσσαν; Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον ξθ΄.
(σ. 414-419) Ἐρώτησις. Ἔδοξε τινὲς νὰ λέγουσιν, ὅτι φεύγοντα τινὰς ἀπὸ
θανατικοῦ ἀπὸ τόπον εἰς ἄλλον τόπον, εἶναι δυνατὸν νὰ γλυτώσῃ; Ἀπόκρησις.
Κεφάλαιον ο΄.
(σ. 419) Ἐρώτησις. Ἐὰν τινὰς αἱρετικός, ἢ ἄπιστος, μὲ ἐρωτᾶ περὶ πίστεως, καὶ δὲν ἠξεύρω νὰ εἰπῶ μήτε νὰ δογματίσω, τί νὰ κάμω. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον οα΄.
(σ. 419-421) Ἐρώτησις. Εἶτα παντελῶς ἂν δὲν εἶναι κανένα μέθοδος διὰ νὰ
δυνηθῇ ὁ ἰδιώτης νὰ ἐναντιηθῇ τὸν αἱρετικόν. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον οβ΄.
(σ. 421-423) Ἐρώτησις. Τίνος χάριν δὲν ἔκαμεν ὁ σατανᾶς, εἰς ἄλλην πίστιν
τοσαύτας αἱρέσεις καὶ σχίσματα, εἰ μὴ μόνον ἐν τῇ πίστει τῶν χριστιανῶν;
Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον ογ΄.
(σ. 423-424) Ἐρώτησις. Διατί ὁ Θεὸς ἐσυγχώρεσε τὸν σατανᾶν πάντοτε νὰ
πολεμῇ τοῖς ἀνθρώποις, καὶ δὲν τὸν ἐχάλασεν. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον οδ΄.
(σ. 424-426) Ἐρώτησις. Πόθεν εἶναι τὰ ὀνείρατα, καὶ πῶς πολλαῖς φοραῖς
γίνονται ἀληθινά; Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον οε΄.
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(σ. 426) Ἐρώτησις. Πόσαι μοιχεῖαι εἶναι σωματικαί; Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον οζ΄.
(σ. 426-427) Ἐρώτησις. Ποῖα εἶναι τὰ ἐν γνώσει, καὶ ποῖα εἶναι τὰ ἐν ἀγνοία ἁμαρτήματα, καὶ ποῖα πλοίων εἶναι βαρύτερα. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον οη΄.
(σ. 428) Ἐρώτησις. Λέγοντος τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν θείαν γραφήν, ὅτι νὰ ἐλευθερώσῃς τοὺς ὑπαγομένους εἰς θάνατον τί οὖν καλὸν εἶναι νὰ ἐλευθερώσῃ τινὰς
καὶ τοὺς ληστὰς καὶ τοὺς ἀνδροφόνους; Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον οθ΄.
(σ. 428-430) Ἐρώτησις. Ἐὰν εἶμαι εἰς δουλείαν, ἢ εἰς αἰχμαλωσίαν καὶ δὲν
δύνομαι, ὡσὰν θέλω νὰ σχολάσω καὶ νὰ ὑπάγω εἰς τὴν ἐκκλησίαν ἢ νὰ νηστεύσω, ἢ νὰ ἀγρυπνήσω, πῶς δύνομαι νὰ σοθῶ καὶ νὰ εὕρω ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον π΄.
(σ. 430-432) Ἐρώτησις. Τίς εἰπέ μοι ἔγινε πονηρότερος τοῦ Μανασσῆ νε΄
χρόνους ἐβασίλευσε, καὶ ἐπρόσταξεν ὅλον τὸν λαὸν τῶν Ἑβραίων καὶ ἐπροσκύνησαν τὰ εἴδωλα, καὶ αὐτὸς ἔκλαυσε καὶ ἐμετανόησε μεγάλως, ἐδέχθη παρὰ τοῦ
Θεοῦ καὶ ἐσώθη. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον πα΄.
(σ. 433-436) Ἐρώτησις. Τί εἶναι ἡ ἀληθινὴ ταπείνωσις, καὶ πῶς αὐτὴν δυνάμεθα νὰ κατορθώσωμεν μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον πβ΄.
(σ. 436-437) Ἐρώτησις. Τί εἶναι τὸ λεγόμενον παρὰ τοῦ ἀποστόλου ὅτι καὶ
ἐὰν ὅλα μου τὰ ὑπάρχοντα ἐξοδιάσω καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ κορμί μου διὰ νὰ
καυθῶ καὶ νὰ μὴν ἔχω ἀγάπην, δὲν ὠφελοῦμαι τίποτες. πῶς ἐξοδιάζει τινὰς
πάντα τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ χωρὶς ἀγάπης. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον πγ΄.
(σ. 437) Ἐρώτησις. Πότε γίνεται ἡ συντέλεια τοῦ κόσμου. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον πδ΄.
(σ. 437-438) Ἐρώτησις. Ἐὰν τάξῃ τινὰς τῷ Θεῷ νὰ ἀφήσῃ τὸ κρασί, ἢ τὸ
κρέας, ἢ νὰ μὴν κοιμηθῇ μὲ γυναῖκα, ἢ ἄλλο τι τῶν τοιούτων, ἔπειτα νὰ μὴν
δυνηθῆ νὰ πληρώσῃ καὶ νὰ κάμῃ τὸ τάξιμόν του, ἀμὴ νὰ γένῃ καταφρονητής, τί
χρεωστεῖ νὰ κάμῃ. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον πε΄.
(σ. 439) Ἐρώτησις. Πόσοι οὐρανοὶ εἶναι. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον πϚ ΄.
(σ. 439) Ἐρώτησις. Πόσα τάγματα καὶ πόσαι οὐσίαι τῶν ἀγγέλων εἶναι.
Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον πζ΄.
(σ. 440) Ἐρώτησις. Ποίαν εὐχὴν καὶ ῥήματα παρὰ πᾶσαν τὴν γραφὴν φοβεῖται ὁ διάβολος. Ἀπόκρησις. Κεφάλ. πη΄.
(σ. 440-441) Ἐρώτησις. Πόθεν κινοῦνται ἐν τῇ καρδίᾳ τοῦ ἀνθρώπου λογισμοὶ καὶ λόγοι βλάσφημοι καὶ ἄπρεποι καὶ αὐτὸν τὸν Θεὸν πολλάκις ὑβρίζοντες,
τοὺς ὁποίους ἡ ψυχὴ ἢ ἡ γλῶσσα τοῦ ἀνθρώπου δὲν βούλεται νὰ τοὺς λαλήσῃ,
οὐδὲ νὰ τοὺς ὀνομάσῃ. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον πη΄ (sic).
(σ. 441-442) Ἐρώτησις. Τί διαφέρει ἡ οὐσία τῶν ἀγγέλων, τῆς οὐσίας τῆς
ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον πθ΄.
(σ. 442) Ἐρώτησις. Τὸ λοιπὸν οἱ ἄγγελοι κατὰ τὴν οὐσίαν τους φαίνονται
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τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ τῆς γῆς, ἢ ὄχι; Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον ©΄.
(σ. 443) Ἐρώτησις. Τί εἶναι οὐσία ἀγγέλου; Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον ©α΄.
(σ. 443) Ἐρώτησις. Τί δὲ εἶναι τὸ ἔργον τῶν ἐπουρανίων δυνάμεων, ὁ ἐν
οὐρανοῖς ὑπάρχει; Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον ©β΄.
(σ. 443) Ἐρώτησις. Ἆρα δὲ θυμοῦνται ἡμᾶς αἱ ψυχαὶ ἐκεῖ ὡσὰν μᾶς θυμοῦνται καὶ οἱ ἄγγελοι, ἢ δὲν μᾶς θυμοῦνται; Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον ©γ΄.
(σ. 443-444) Ἐρώτησις. Τί δὲ εἶναι ἆρα τὸ ἔργον ἐκεῖ τῶν προλαβουσῶν
ψυχῶν. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον ©δ΄.
(σ. 444-445) Ἐρώτησις. Τί οὖν αἱ ψυχαὶ τῶν ἁμαρτωλῶν αἰσθάνονται τινὸς
εὐεργεσίας ὑπὲρ τῶν γινομένων συνάξεων ὑπὲρ αὐτῶν καὶ εὐποιϊῶν καὶ προσφορῶν. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον ©ε΄.
(σ. 445-447) Ἐρώτησις. Τίνος χάριν προσκυνοῦμεν οἱ χριστιανοὶ κατὰ ἀνατολὰς καὶ διατί προσκυνοῦσιν οἱ Ἑβραῖοι κατὰ νότον. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον ©Ϛ ΄.
(σ. 447-450) Ἐρώτησις. Πόθεν νὰ ἀποδείξωμεν ἡμεῖς οἱ χριστιανοὶ ὅτι πιστεύομεν καλλίτερα παρὰ ὅλαις ταῖς πίσταις ὁποὺ εἶναι ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ.
διατί πᾶσα πίστις λογιάζει νὰ εἶναι εὐσεβεστέρα τῶν ἄλλων πίστεων. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον ©ζ΄.
(σ. 450-451) Ἐρώτησις. Ποῦ ἐπέτρεψεν ὁ Χριστὸς τοῖς ἀποστόλοις νὰ ὀνομάζουσι χριστιανοὺς ὅσοι πιστεύουσιν εἰς Χριστὸν τὸν ἀληθινὸν Θεὸν. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον ©η΄.
(σ. 452) Ἐρώτησις. Κεφάλαιον ©θ΄. Ἄρχ.: Φανερὸν εἶναι ὅτι ὁ διάβολος τὸν
ὠνόμασε Θεὸν ὅτι εἶπε, τί σᾶς εἶπεν ὁ Θεὸς...
(σ. 452) Ἐρώτησις. Καὶ τί ἆρα ἦτον τὸ ξύλον ὁποῦ ὁ Ἀδὰμ ἔφαγεν ἀπὸ τὸν
καρπόν. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον ρ΄ .
(σ. 453) Ἐρώτησις. Τίνος χάριν εἰς τὰς κε΄ τοῦ μαρτίου μηνός, ἐκατοίκησεν
ὁ Χριστὸς εἰς τὴν Παρθένον; Απόκρησις. Κεφάλαιον ρα΄.
(σ. 453) Ἐρώτησις. Ἀκόμι κανεὶς δὲν ἀπέθανε, πόθεν ἔμαθεν ὁ Κάϊν καὶ
ἐφόνευσε τὸν Ἄβελ. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον ρβ΄.
(σ. 453) Ἐρώτησις. Τίς ἐν τῇ παλαιᾷ διαθήκῃ προετύπωσε πρῶτος τὸν τύπον τοῦ σταυροῦ. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον ργ΄.
(σ. 453-454) Ἐρώτησις. Τίνα λέγουσιν ὅτι ἀπεκρίθη (στὸν πίνακα περιεχομένων: ἀπέθανεν) τρεῖς φοραῖς. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον ρδ΄.
(σ. 454-460) Ἐρώτησις. Τί οὖν ὅποιος ἀρνήθη τὸν Χριστόν, ἔχει ἄφεσιν
ἁμαρτιῶν, διὰ μετανοίας, καὶ βλασφημήσας εἰς τὸ ἅγιον πνεῦμα. Ἀπόκρησις.
Κεφάλαιον ρε΄.
(σ. 460-461) Ἐρώτησις. Ποῖα ἁμαρτία κάμνει τὴν προσευχὴν τοῦ ἀνθρώπου
καὶ δὲν δέχεται αὐτὴν ὁ Θεός. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον ρζ ΄ (διορθωμένο τὸ ρϛ΄).
(σ. 461-462) Ἐρώτησις. Ποῖα ἁμαρτία εἶναι βαρυτέρα πάντων τῶν ἁμαρτημάτων. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον ρη΄.
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(σ. 462-463) Ἐρώτησις. Ποῖα ἐντολὴ ἀπὸ τῶν ἐντολῶν συγχωρεῖ ὅλαις ταῖς
ἁμαρτίαις τοῦ ἀνθρώπου. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον ρθ΄.
(σ. 463-464) Ἐρώτησις. Ἐὰν κάμη τινὰς μεγάλην ἁμαρτίαν εἶτα κατηγορήση τοῦ λόγου του, καὶ ἄρχισε νὰ μετανοῆ, καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας νὰ ἀποθάνῃ,
τί πρέπει νὰ λογιάζῃ τινὰς περὶ τούτου, ἆρα ἐσώθη. Ἀπόκρισις. Κεφάλαιον ρι΄.
(σ. 464-465) Ἐρώτησις. Ἐὰν τύχῃ τινὰς εἰς στράταν, καὶ ζητήσουν του ἐλεημοσύνην τὰ πτωχά, καὶ ἔδωκε τὴν ἐλεημοσύνην ἔμπροσθεν πολλῶν ἀνθρώπων
ὁποῦ ἔτυχαν ἐκεῖ. τί πρέπει νὰ κάμῃ ἂν δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ δῶσῃ τὴν ἐλεημοσύνην κρυφᾶ. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον ρια΄.
(σ. 465-467) Ἐρώτησις. Πόσα κρίματα καὶ ἁμαρτήματα εἶναι τῆς πορνείας.
Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον ριγ΄ (sic).
(σ. 467-468) Ἐρώτησις. Ἆρα ἔχει τέλος ἡ κόλασις τῶν ἁμαρτωλῶν ἢ ὄχι.
Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον ριγ΄.
(σ. 468-469) Ἐρώτησις. Ποῖον σημεῖον πρέπει νὰ κρατῇ ὁ ἄνθρωπος διὰ
νὰ μὴν πλανηθῇ καὶ δεχθῆ τὸν ἀντίχριστον, λογιάζοντας ὅτι εἶναι ὁ Χριστός.
Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον ριδ΄.
(σ. 469) Ἐρώτησις. Ἀλήθεια ὅτι ἀπὸ τὴν Αἴγυπτον ἔρχεται ὁ ἀντίχριστος
καὶ ἔχει σημάδι εἰς τὸ ἕνα χέριν καὶ εἰς τὸ ἕνα ὁμμάτιν. Ἀπόκρισις. Κεφάλαιον
ριε΄.
(σ. 469-470) Ἐρώτησις. Λέγουσι τινὲς ὅτι δὲν δύνεται ὁ ἀντίχριστος νὰ
ἀναστήσῃ νεκρόν, ἀλλὰ πάντα τὰ λοιπὰ σημεῖα θέλει κάμειν. Ἀπόκρισις. Κεφάλαιον ριϚ ΄.
(σ. 470-471) Ἐρώτησις. Ἆρα πάντες οἱ αἱρετικοὶ εἰς ἀπώλειαν ἀπέρχονται, ἢ
ὄχι; Ἀπόκρισις. Κεφάλαιον ριζ ΄.
(σ. 471-472) Ἐρώτησις. Ἆρα ἂν εἶναι πρέπον καὶ καλὸν οἱ ἄρχοντες ὁποῦ
λαμβάνουσι χαρίσματα καὶ κανίσκια νὰ τὰ ἐξοδιάσουν εἰς τοὺς πτωχούς. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον ριη΄.
(σ. 472-474) Ἐρώτησις. Πόθεν τινὲς ἄνθρωποι χωρὶς βίαν εἶναι ἐλεήμονες,
τινὲς δὲ πάλιν φυσικῶς εἶναι ὠμοὶ καὶ ἄσπλαγχνοι, εἰς μετάδοσιν καὶ ἐλεημοσύνην. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον ριθ΄.
(σ. 474) Ἐρώτησις. Ποίας ἀρετὰς πρέπει τοὺς ἄρχοντας νὰ ἔχουν πλέον τῶν
ἄλλων ἀρετῶν. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον ρκ΄.
(σ. 475) Ἐρώτησις. Πῶς τινὲς ἄνθρωποι ἐν τοῖς θανάτοις αὐτῶν ἀποθένουσι, καὶ βλέπουσι τινὰς ὀπτασίας, καὶ μετὰ δύο ὥρας ἢ τρεῖς, ἀναστένονται
καὶ διηγοῦνται τινὰ πράγματα. Ἀπόκρησις. Κεφάλαιον ρκα΄.
(σ. 475) Ἐρώτησις. Πόθεν ἠξεύρει ἡ ψυχὴ τὸ κορμίν της ἁπλανῶς καὶ δὲν
ὑπαγένει εἰς ξένον. Ἀπόκρησις. Κεφάλ. ρκβ ΄.
(σ. 476-492) Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Μακαρίου τοῦ Αὐγυπτίου. Διήγησις πολλὰ ὠφέλημος εἰς πάντα ἄνθρωπον. ρκγ΄.
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(σ. 493-501) Ἐκ τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Νήφωνος κεφάλαια πολλὰ ὠφέλημα εἰς πάντα ἄνθρωπον. ρκδ΄. Ἄρχ.: Ὁ μακάριος καὶ δοῦλος τοῦ θεοῦ ὁ ὅσιος
πατὴρ ἡμῶν Νήφων, ἔλεγέ μοι... Τελ. κολοβό: ...εἰ καὶ πικρὸς ὁ θάνατος φαίνεται τοῦ δικαίου, ἀλλὰ/ (μεταγενέστερη προσθήκη: καὶ τὰ λοιπὰ λείπουν).
Κατάσταση χειρογράφου πολὺ καλὴ μὲ διατηρημένη ἀκέραια τὴ στάχωση. Φθορὲς ἀπὸ ἔντομα στὰ πρῶτα καὶ στὰ τελευταῖα φύλλα. Γραφὴ στρογγυλή, δεξιοκλινής, εὐκρινὴς καὶ ὀρθογραφημένη. Μελάνι μαῦρο. Ἀρχογράμματα καὶ ἀριθμοὶ
κεφαλαίων μὲ ἐρυθρὸ μελάνι.
Τὸ χειρόγραφο φέρει ἀρίθμηση ἀνὰ σελίδα. Στὴν ἀρχὴ τοῦ χειρογράφου προτάσσεται ὁ Πίνακας τῶν περιεχομένων μὲ ξεχωριστὴ ἀρίθμηση ἀνὰ σελίδα (σ. 121). Δίπλα στὴν ἔνδειξη τῶν κεφαλαίων μὲ ἑλληνικοὺς ἀριθμοὺς δίνεται ἡ ἀντίστοιχη σελίδα τῶν κεφαλαίων μὲ ἀραβικοὺς ἀριθμούς. Τὰ φύλλα τοῦ χειρογράφου
μὲ τὴν ἀνάπτυξη τῶν κεφαλαίων ἔχουν νέα ἀρίθμηση, ἀνὰ σελίδα (σ. 1-501). Τὰ
δύο τελευταῖα φύλλα (σ. 502-505) εἶναι μεταγενέστερη προσθήκη στὴ θέση τῶν
ἐκπεσόντων φύλλων. Οἱ σελίδες [22], 82, [502-505] λευκές. Μετὰ τὴ σ. 302 ἡ ἑπόμενη ἀριθμήθηκε ὡς 304. Χαρτὶ καλῆς ποιότητας, λεπτό, ὑποκίτρινο. Στὴ σ. 1 τοῦ
πίνακα καλλιτεχνικὸ ἐπίτιτλο μὲ μαῦρο, ἐρυθρὸ καὶ καστανὸ μελάνι. Στὴ σ. 1 τοῦ
κειμένου καλλιτεχνικὸ ἐπίτιτλο καὶ ἀρχόγραμμα Μ. Ὁμοίως ἀρχογράμματα Τ στὴ
σ. 18 καὶ Ο στὴ σ. 493, καθὼς καὶ καλλιτεχνικὸ ἐπίτιτλο στὴ σ. 493.
Στὸ verso τοῦ πρώτου παράφυλλου τῆς στάχωσης τὸ κτητορικὸ σημείωμα: Τό
παρόν βιβλίον καλούμενον ὁδηγόν ὑπάρχει τοῦ ἁγίου [[.....]] καθηγουμένου τοῦ ἱεροῦ
μοναστηρίου τῆς παναγίας ἀρδενίτζας κύρ νεκταρίου καί παρ’ αὐτοῦ ἀφιερώθη ἐν τῇ αὐτῇ
σεβασμίᾳ μονῇ εἰς μνημόσυνον αἰώνιον, καί ὅσοι ἀναγινώσκετε εὔχεσθε ὑπέρ αὐτοῦ πρός
κύριον. αψκς΄ σεπτεμβρ. 22.
Στάχωση μὲ χοντρὸ χαρτόνι, ἐπενδυμένο μὲ δέρμα καφὲ σκοῦρο. Ὑπάρχουν
δερμάτινες ταινίες δίκην θηλυκωτήρων γιὰ τὸ κλείσιμο τοῦ χειρογράφου. Στὴ ράχη
ὁ παλαιὸς ταξινομικὸς ἀριθμὸς: 196.

–4–
Χαρτ., 200 × 145 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 145-165 × 100-110 χιλ.), φ. α΄-γ΄+
300 + α΄-γ΄, στίχοι 20-37, 18ος αἰ.
Νικολάου Κούρσουλα, Ὑπομνήματα εἰς τὴν Ἀριστοτέλους Φυσικὴν
Πραγματείαν.
(φ. α΄r- γ΄r) Πίναξ τῶν ἐν τοῖς δε τοῖς ὀκτὼ βιβλίοις τῆς τοῦ Ἀριστοτέλους
Φυσικῆς ἀκροάσεως ζητημάτων. Ἄρχ.: Πότερον τῶν ὄντων φύσει ἐστὶν ἐπι-
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στήμη, ἢ οὒ --- φύλλα 2 t.o. Τελ.: ...πότερον ἀπειροδύναμος ὁ Θεός, ἢ μὴ --299 t.o.
(φ. γ΄v) Φυσικῆς ἀκροάσεως βιβλία ὀκτώ. Αον βιβλίον φύλλ. 1. β ον βιβλίον
φύλ. 40. Γον βιβλίον φύλλα 81. Δον βιβλ. φ. 115. Ε ον-Rον καί Ζ ον βιβλ. 229. Η ον
βιβλίον φύλλα 242.
(φ. 1r) Τίτλος: Εἰς τὴν Ἀριστοτέλους Φυσικὴν πραγματείαν, ὑπομνήματα
καὶ ζητήματα Νικολάου Κούρσουλα τοῦ Ζακυνθίου διδασκάλου, φιλοσόφου, καὶ
θεολόγου.
(φ. 1r-2r) Βιβλίον Αον. Τοῖς ἐντευξομένοις εὖ πράττειν. Ἄρχ.: Μέλλοντας
ἡμᾶς περὶ τῆς περιπατητικῆς φιλοσοφίας τοὺς λόγους ποιεῖσθαι...
(φ. 2v-39v) Βιβλίον Αον. Ζήτημα α ον. Πότερον τῶν ὄντων φύσει ἐστὶν ἐπιστήμη, ἢ οὔ. Ἄρχ.: Οἱ μέντοι περὶ Ἡράκλειτον, καὶ Κρατύλλον, καὶ μὴν καὶ οἱ
περὶ Πυθαγόραν ὑπέλαβον ἐπιστήμην...
(φ. 40r-80v) Ὑπόμνημα καὶ ζητήματα εἰς τὸ Β ον βιβλίον τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως τίς ὁ σκοπός, καὶ ἡ διαίρεσις τοῦδε τοῦ βιβλίου. Ἄρχ.: Πολλοὶ μὲν πολλὰ
λέγουσιν ἐνταῦθα περὶ τοῦ σκοποῦ...
(φ. 81r-114v) Ὑπόμνημα εἰς τὸ τρίτον βιβλίον τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως καὶ
ζητήματα. Ἄρχ.: Κεφάλαιον α ον ὕφος α ον. Ἐπειδὴ δὲ ἡ φύσις μὲν ἐστὶν ἀρχὴ
κινήσεως καὶ μεταβολῆς ...
(φ. 115r-228r) Ὑπομνήματα καὶ ζητήματα εἰς τὸ τέταρτον τῆς τοῦ Ἀριστοτέλους Φυσικῆς ἀκροάσεως βιβλίων. Ἄρχ.: Συμπληρώσας ἐν τοῖς τρισὶ προῤῥηθεῖσι βιβλίοις τὸν περὶ τῶν στοιχείων καὶ τῶν ἄλλων αἰτίων λόγον...
(φ. 228v-241r) Σύνοψις διὰ ζητημάτων ἀπὸ πέμπτου βιβλίου μέχρι τοῦ ὀγδόου τῆς τοῦ Ἀριστοτέλους Φυσικῆς ἀκροάσεως. Ἄρχ.: Ἐν τῷ ε ω βιβλίῳ τῆσδε
τῆς πραγματείας ὁ Ἀριστοτέλης διαλαμβάνει περὶ τῶν εἰδῶν τῆς κινήσεως...
(φ. 241v-300v) Ὑπομνήματα καὶ ζητήματα εἰς τὸ ὄγδοον τῆς τοῦ Ἀριστοτέλους Φυσικῆς ἀκροάσεως βιβλίον. Ἄρχ.: Κεφάλαιον α ον, ὕφος α ον. Πότερον δὲ
γέγονε ποτε κίνησις οὐκ οὖσα πρότερον;... Τελ.: ...Ῥητέον, ὅτι ὁ φιλόσοφος
διαλέγεται περὶ τοῦ κατὰ τὸ ποσὸν ἀπείρου, ὡς παντί που δῆλον ὑπάρχει. Καὶ
τούτων μὲν ἅλις περὶ τῆς τοῦ Ἀριστοτέλους Φυσικῆς ἀκροάσεως. Θεῷ δὲ τῷ ἐν
Τριάδι ἀένναος ἡ δόξα. Τέλος (γιὰ τὴ χειρόγραφη παράδοση τοῦ ἔργου, βλ.
Μπενάκη, «Χειρόγραφη παράδοση», σ. 156-157).
Τὸ χειρόγραφο διατηρεῖται σὲ καλὴ σχετικὰ κατάσταση, ἀλλὰ σὲ πολλὰ τμήματά του εἶναι σητόβρωτο καὶ περισσότερο στὸ ἐπάνω δεξιὸ περιθώριο. Ἡ ἀρίθμηση τῶν φύλλων τοῦ κειμένου μὲ ἀραβικοὺς ἀριθμούς, σύγχρονη τῆς γραφῆς, στὸ
ἄνω δεξιὸ μέρος τῶν φύλλων. Μετὰ τὸ φ. 276 τὸ ἑπόμενο φύλλο ἀριθμήθηκε ὡς
278 χωρὶς νὰ παρατηρεῖται χάσμα κειμένου. Τὰ πρῶτα καὶ τὰ τελευταῖα φύλλα,
ποὺ δὲν ἔφεραν ἀρίθμηση, ἀριθμήθηκαν μὲ ἑλληνικοὺς ἀριθμοὺς γιὰ τὴν περιγραφὴ
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τοῦ χειρογράφου. Ἡ γραφὴ εὐκρινής, προσεγμένη καὶ ὀρθογραφημένη. Στὰ πρῶτα
καὶ στὰ τελευταῖα φύλλα τοῦ χειρογράφου ἡ γραφὴ εἶναι μικροσκοπική, στὰ μεσαῖα φύλλα μεγαλύτερου μεγέθους, ἀπὸ τὸν ἴδιο γραφέα, μὲ διαφορετικὴ γραφίδα.
Μελάνι καφὲ σκοῦρο. Χαρτὶ λεπτό, κίτρινο. Στάχωση μὲ χοντρὰ χαρτόνια, ἐπενδυμένα μὲ δέρμα χρώματος καφὲ σκούρου. Ράχη μὲ τέσσερα σηκώματα.
Βιβλιογραφία: Θύμη, Πλατυτέρα, σ. 76.

–5–
Χαρτ., 195 × 145 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 135 × 95 χιλ.), σ. 426 + φ. 95 χ.ἀ.,
στίχοι 21, 16ος αἰ.
Μακαρίου, Ὁμιλίες πνευματικές.
(σ. 1) Τίτλος: Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Μακαρίου Ὁμιλίαι πνευματικαὶ καὶ
πάσης καὶ πολῆς ὀφελίας πεπληρωμέναι. Καὶ περὶ τελιώτητος καὶ σπουδαζομένων ἐπὶ μοναχηκῆς πολϊτείας. ὡς ἐν κεφαλαίῳ πεντίκοντα ἐπτά.
(σ. 1-18) Ὁμιλία πρώτη. Εὐλόγησον πάτερ. Ἰεζεκϊὴλ μακάρϊος προφήτης
ὀπτασίαν καὶ ὅρασιν ἔνθεον, καὶ ἔνδοξον θεωρήσας...
(σ. 18-24) Ὁμιλία β΄. Ἱ βασϊλεία τοῦ σκότους ὁ πονηρὸς ἄρχων αἰχμαλωτεύσας τὸν ἄνθρωπον....
(σ. 24-29) Ὁμιλία γ΄. Οἱ ἀδελφοὶ ὀφείλουσϊν ἐν ἀγάπη πολλῇ σϋνεῖναι...
(σ. 30-56) Ὁμιλία δ΄. Οἱ τὸν βίον τοῦ χριστιανισμοῦ ἐν πολλῇ ἀκριβείᾳ κατορθῶσαι βουλόμενοι...
(σ. 56-83) Ὁμιλία ε΄. Ὁ τῶν χριστιανῶν κόσμος, ἕτερος ἐστϊ καὶ διαγωγὴ
καὶ νοῦς καὶ λόγος...
(σ. 83-89) Ὁμιλία ἕκτη. Οἱ προσερχόμενοι τῷ Κυρίῳ ὀφείλουσι τὰς εὐχὰς
ἐν ἡσϋχίᾳ καὶ εἰρήνῃ καὶ καταστάσει πολλῇ ποιεῖσθαι...
(σ. 90-95) Ὁμιλία ζ ΄. Ὥσπερ ἐάν τις εἰσέλθη εἰς οἴκους βασιλικοὺς καὶ ἴδη
τὰς ἐκεῖ ἱστορίας καὶ τὰ κάλλη...
(σ. 95-99) Ὁμιλία ὀγδόη. Εἰσέρχεταί τις κλῖναι γόνυ καὶ ἡ καρδία πληροῦται τῆς θείας ἐνεργείας...
(σ. 100-108) Ὁμιλία θ΄. Ἡ τοῦ Θεοῦ πνευματικὴ τῆς χάριτος ἐνέργεια ἐν
ψυχῇ γϊνομένη...
(σ. 108-112) Ὁμιλία δεκάτη. Αἱ φιλαλήθεις καὶ φϊλόθεοι ψυχαί, αἱ τελείως
τὸν Χριστὸν ἐνδύσασθαι...
(σ. 112-127) Ὁμιλία ια΄. Τὸ πῦρ τὸ οὐράνιον τῆς θεότητος ὅπερ δέχονται οἱ
χριστιανοί...
(σ. 127-140) Ὁμιλία ιβ΄. Ἀδὰμ τὴν ἐντολὴν παραβὰς κατὰ δύο τρόπους...
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(σ. 141-143) Ὁμιλία ιγ΄. Πάντα τὰ φαινόμενα ἔκτισεν ὁ Θεὸς καὶ ἔδωκεν
τοῖς ἀνθρώποις εἰς ἀνάπαυσιν καὶ τρυφήν...
(σ. 143-147) Ὁμιλία ιδ΄. Πάντα τὰ ἐν τῷ κόσμῳ φαινόμενα ἔργα, ἐπελπίδι
γίνεται εἰς τὸ μεταλαβεῖν τῶν καμάτων...
(σ. 147-190) Ὁμιλία ιε΄. Ὥσπερ ἀνήρ τις πλούσιος σφόδρα, βασιλεὺς ἔνδοξος
εἰ εὐδοκήσει ἐπὶ γυναικὶ πενιχρᾷ...
(σ. 190-203) Ὁμιλία ιϚ ΄. Πᾶσαι αἱ νοεραὶ οὐσίαι λέγω δὴ ἀγγέλων καὶ ψυχῶν καὶ δαιμόνων...
(σ. 203-215) Ὁμιλία ιζ΄. Οἱ τέλειοι χριστιανοὶ οἱ καταξιωθέντες ἐλθεῖν εἰς
μέτρα τελειότητος...
(σ. 216-225) Ὁμιλία ιη΄. Εἴ τις ἐν τῷ κόσμῳ πλούσιος σφόδρα τυγχάνει καὶ
θησαυρὸν ἀπόκρυφον κέκτηται...
(σ. 225-234) Ὁμιλία ιθ΄. Ὁ βουλόμενος προσελθεῖν τῷ Κυρίῳ καὶ ζωῆς
αἰωνίου καταξιωθῆναι...
(σ. 234-240) Ὁμιλία κ΄. Εἴ τις γυμνός ἐστιν ἀπὸ τοῦ ἐνδύματος τοῦ θεϊκοῦ
καὶ ἐπουρανίου ὅπερ ἐστιν ἡ τοῦ πνεύματος δύναμις...
(σ. 240-244) Ὁμιλία κα΄. Ὁ βουλόμενος εὐαρεστῆσαι Θεῷ ἐξ ἀληθείας καὶ
κατὰ ἀλήθειαν τῷ ἐναντίῳ μέρει τῆς κακίας ἀπεχθανόμενος...
(σ. 244-245) Ὁμιλία κβ΄. Ὅταν ἐξέλθη ἐκ τοῦ σώματος ψυχὴ ἀνθρώπου, μυστήριόν τι μέγα ἐκεῖ ἐπιτελεῖται...
(σ. 245-248) Ὁμιλία κγ΄. Ὁ μαργαρίτης ὁ μέγας καὶ πολύτιμος καὶ βασιλικὸς ὁ εἰς διάδημα βασιλικὸν προχωρῶν,...
(σ. 248-253) Ὁμιλία κδ΄. Ἑοίκασιν οἱ χριστιανοὶ ἐμπόροις μέγιστα κέρδη
ἐμπορευομένοις...
(σ. 253-262) Ὁμιλία κε΄. Οἷς ἐν ὑπάρχει ὁ θεῖος νόμος, οὐκ ἐν μέλανι καὶ
γράμμασιν ἐγγεγραμμένος...
(σ. 262-282) Ὁμιλία κϚ ΄. Μὴ ἁπλῶς τῇ νοερᾶ τῆς ψυχῆς οὐσίᾳ προσχῆς
ἀγαπητέ...
(σ. 282-302) Ὁμιλία κζ ΄. Γνῶθι σου τὴν εὐγένειαν ὦ ἄνθρωπε καὶ τὸ
ἀξίωμα...
(σ. 302-307) Ὁμιλία κη΄. Ὥσπερ ὀργισθεὶς ὁ Θεὸς ποτὲ Ἰουδαίοις παρέδωκε
τὴν Ἱερουσαλὴμ εἰς τὸ προφανὲς ἐχθροῖς...
(σ. 307-314) Ὁμιλία κθ΄. Ἡ τοῦ Θεοῦ σοφία ἄπειρος καὶ ἀκατάληπτος οὖσα...
(σ. 314-323) Ὁμιλία λ΄. Οἱ τὸν λόγον ἀκούοντες ἔργον τοῦ λόγου ἐν ταῖς
ἑαυτῶν ψυχαῖς ὀφείλουσιν ἐπιδείξασθαι...
(σ. 323-328) Ὁμιλία λα΄. Δεῖ τὸν πιστεύοντα αἰτεῖν τὸν Θεόν, μεταλλαγῆναι
τῆς προαιρέσεως αὐτοῦ μεταβολῇ καρδίας...
(σ. 328-337) Ὁμιλία λβ΄. Αἱ τοῦ κόσμου τούτου γλῶσσαι, διάφοροί εἰσι
παντὸς γὰρ ἔθνους ἰδία γλῶσσά ἐστιν...
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(σ. 337-340) Ὁμιλία λγ΄. Δεῖ ἡμᾶς μὴ κατ’ ἔθος σωματικὸν μήτε κραυγῆς
ἔθει μήτε συνηθεία σιωπῆς...
(σ. 340-343) Ὁμιλία λδ΄. Ὥσπερ οἱ σωματικοὶ ὀφθαλμοὶ τηλαυγῶς πάντα
βλέπουσιν...
(σ. 343-345) Ὁμιλία λε΄. Ἐν τῇ σκιᾷ τοῦ νόμου τοῦ διὰ Μωσέως δοθέντος,
προσέταξεν ὁ Θεὸς ἐν τῷ σαββάτῳ...
(σ. 345-346) Ὁμιλία λϚ ΄. Ἀνάστασις τῶν νεκρῶν ψυχῶν, ἀπὸ τοῦ νῦν γίνεται ἀνάστασις καὶ τῶν σωμάτων...
(σ. 346-355) Ὁμιλία λζ ΄. Ἡ φιλία τοῦ κόσμου κατὰ τὸ γεγραμμένον, ἔχθρα
ἐστιν εἰς Θεόν...
(σ. 355-358) Ὁμιλία λη΄. Πολλοὶ δίκαιοι φαινόμενοι, νομίζονται εἶναι χριστιανοί...
(σ. 359) Ὁμιλία λθ ΄. Ὥσπερ βασιλεὺς γράψας ἐπιστολὰς οἷς βούλεται...
(σ. 359-365) Ὁμιλία μ΄. Περὶ τῆς φαινομένης ἀσκήσεως καὶ ποῖον ἐπιτήδευμα μεῖζον καὶ πρῶτον τυγχάνει...
(σ. 365-367) Ὁμιλία μα΄. Τὸ τίμιον σκεῦος τῆς ψυχῆς ἐν πολλῇ βαθύτητι
τυγχάνει...
(σ. 368-369) Ὁμιλία μβ ΄. Ὥσπερ ἐὰν ἦ πόλις μεγάλη ἔρημος δὲ ἦ τῶν τειχέων διαλελυμένων...
(σ. 370-378) Ὁμιλία μγ΄. Ὥσπερ ἀπὸ τοῦ πυρὸς ἅπτονται λύχνοι πολλοὶ καὶ
λαμπάδες καιόμενοι...
(σ. 378-386) Ὁμιλία μδ΄. Ὁ προσερχόμενος τῷ Θεῷ καὶ Χριστοῦ πάρεδρος
ἐν ἀληθεία θέλων εἶναι...
(σ. 386-393) Ὁμιλία με΄. Ὁ τὸν μονήρη βίον ἐπιλεξάμενος πάντα τὰ ἐν τῷ
κόσμῳ τούτῳ στρεφόμενα πράγματα...
(σ. 393-398) Ὁμιλία μϚ ΄. Ὁ τοῦ Θεοῦ λόγος, Θεὸς ἐστὶ καὶ ὁ λόγος τοῦ
κόσμου, κόσμος ἐστί...
(σ. 399-412) Ὁμιλία περὶ τῶν παλαιῶν, μζ ΄. Ἡ δόξα Μωσέως ἣν εἶχεν ἐν
τῷ προσώπῳ, τύπος ἦν τῆς ἀληθινῆς δόξης...
(σ. 412-417) Ὁμιλία μη΄. Ὁ Κύριος ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοὺς ἑαυτοῦ μαθητὰς εἰς
τελείαν πίστιν ἀγαγεῖν βουλόμενος...
(σ. 417-420) Ὁμιλία μθ΄. Ἐάν τις ἐξελθὼν τῶν ἰδίων καὶ ἀποταξάμενος τῷ
κόσμῳ τούτῳ... ὡς ἐν ἰδίῳ οἴκῳ τῷ σώματι (PG 34, 450-816Α).
Ὁ ἀντιγραφέας τοῦ χειρογράφου δὲν ὁλοκλήρωσε τὸ κείμενο τῆς ὁμιλίας μθ΄,
σύμφωνα μὲ τὸ κείμενο τῆς PG. Συνέχισε (σ. 420-422) μὲ τὸ ἑξῆς κείμενο: «ἐν τῷ
πνευματικῷ πολέμῳ προχωροῦσιν... καὶ προσπίπτων αὐτοῦ. τοῖς φαινομένοις ὡς οἱ
λοιποὶ ἐφαίνοντο ἄνθρωποι ... γενναῖοι γὰρ καὶ ἕτοιμοι ὑπακούειν τῷ θελήματι τοῦ
Θεοῦ», τὸ ὁποῖο προέρχεται ἀπὸ τὴν νγ΄ ὁμιλία καὶ τὸ ὁποῖο ἀντέγραψε πρῶτα
ἀπὸ τὸ verso καὶ κατόπιν ἀπὸ τὸ recto τοῦ ἀνθιβόλου του, ὅπως προέκυψε ἀπὸ
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ἀντιβολὴ μὲ τὸ ἐκδεδομένο γνωστὸ κείμενο (G. L. Marriott, Macarii Anecdota. Seven
unpublished homilies of Macarius, New York 1969, σ. 32 §8,1-9,2 καὶ 6,11-8,1). Τέλος
ὁ ἀντιγραφέας συνέχισε στὴ σ. 422 μὲ κείμενο ἀπὸ τὴν ὁμιλία ν΄.

(σ. 422-426) [Ὁμιλία ν΄] ὅτι ὁ ἐξουσιαστὴς τοῦ οὐρανοῦ αὐτὸς ἐνεκαθέσθη
ἐντὸς τοῦ νοὸς αὐτοῦ... Τελ. κολοβό: ...καὶ ἐξερευνήσαντες τὴν τῶν λόγων δύναμιν, συνετώτεροι γένησθ(εν) ἐν Κυρίῳ καὶ τὴν ἁπλότητα τῆς καρδίας ὑμῶν
αὐξάνητε ἐν τῇ ἑαυτοῦ χάριτι καὶ δυνάμει τῆς ἀληθείας/ [ἵνα μετὰ πάσης
ἀσφαλείας ἀντεχόμενοι τῆς ἑαυτῶν σωτηρίας, καὶ ῥυσθέντες ἀπὸ πάσης
περιεργείας καὶ δολιότητος ... ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας ἀμήν] (PG 34,
816D-820).
Κατάσταση χειρογράφου καλή. Τὰ πρῶτα τριάντα φύλλα σητόβρωτα καὶ μὲ
μεγάλες φθορὲς στὸ μέρος τῆς στάχωσης. Γραφὴ ἐπιμελημένη, μὲ πολλὰ συμπλέγματα, συντομογραφίες καταλήξεων καὶ μὲ μεγάλες κεραῖες. Χαρακτηριστικὴ ἡ
χρήση διαλυτικῶν σημείων στὸ -ι-. Μελάνι καφὲ καστανό. Στὰ περιθώρια σχόλια
σύγχρονα τῆς γραφῆς μὲ μελάνι καφὲ ἀνοικτό. Μὲ ἐρυθρὸ μελάνι τὰ ἀρχογράμματα καὶ οἱ τίτλοι. Διακρίνεται ὑδατογράφημα μὲ παράσταση ἄγκυρας ἐντὸς κύκλου
(βλ. σ. 49-50, 133-134), τοῦ τύπου Briquet 556-557 περίπου, ποὺ μᾶς ἐπιτρέπει νὰ
προσδιορίσουμε τὸν χρόνο γραφῆς τοῦ χειρογράφου στὸ δεύτερο μισὸ τοῦ 16ου
αἰώνα.
Ἀρίθμηση ἀνὰ σελίδα ἕως τὴ σ. 426 καὶ κατόπιν τὰ ἑπόμενα φύλλα χωρὶς ἀρίθμηση λευκά. Λευκὰ εἶναι καὶ τὰ πρῶτα τέσσερα φύλλα χωρὶς ἀρίθμηση. Ὁ γραφέας δὲν τελείωσε τὴ γραφὴ τοῦ χειρογράφου στὸ ὁποῖο, σύμφωνα μᾶλλον μὲ τὸ
ἀνθίβολό του, θὰ περιέχονταν 57 κεφάλαια (δηλαδὴ οἱ 50 ὁμιλίες καὶ οἱ 7 ἀσκητικοὶ λόγοι), ἐκεῖνος ὅμως, γιὰ ἄγνωστους λόγους, σταμάτησε στὸ 50ὸ κεφάλαιο,
παρόλο ποὺ εἶχε προβλέψει καὶ ἱκανὸ ἀριθμὸ φύλλων. Στὸ κάτω περιθώριο τοῦ
τελευταίου φύλλου (σ. 426) ὑπῆρχε σημείωση, κάποιος ὅμως, στὴν προσπάθειά του
νὰ τὴν σβήσει, κατέστρεψε καὶ τὸ φύλλο. Κατὰ τὴ στάχωση σταχώθηκε πρῶτα τὸ
τεῦχος μὲ τὶς σελίδες 367-382 καὶ κατόπιν οἱ σελίδες 351-366. Ἐπίτιτλο κόσμημα
στὴ σ. 1 μὲ ἐρυθρὸ καὶ καστανὸ μελάνι. Καλλιτεχνικὰ ἀρχογράμματα μὲ ἐρυθρὸ
μελάνι στὴν ἀρχὴ κάθε κεφαλαίου.
Στάχωση μὲ χοντρὰ χαρτόνια ἐπενδυμένα μὲ δέρμα καφὲ σκοῦρο. Στὴ ράχη μὲ
χρυσὰ γράμματα πάνω σὲ μπορντὼ ἐτικέτα ὁ τίτλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ καὶ ἀνθοειδὴς
διακόσμηση μὲ χρυσό. Τὸ πλευρικὸ πάχος τῶν φύλλων βαμμένο μὲ κόκκινα καὶ
μαῦρα στίγματα.
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–6–
Χαρτ., 215 × 150 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 135 × 90 χιλ.), φ. 311, στίχοι 18,
ἔτους 1589/1590.
Νομοκάνονας 420 κεφαλαίων.
(φ. 1rv) Περὶ κριτοῦ ἤτοι ἀρχιερέως τοῦ εἶναι εἰς πάντας συμπαθὴς καὶ νὰ
μηδὲν πιστεύει λόγους τινὸς χωρὶς νὰ ἐξετάζει. κεφάλαιον α ον. Ἄρχ.: Πρέπει
τὸν κριτὴν τουτέστι τὸν ἀρχιερέα νὰ μιμῆται τὸν δίκαιον κριτὴν καὶ μέγαν
ἀρχιερέαν τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν...
(φ. 1v) Κεφάλαιον β΄. Περὶ κοσμικοῦ τίνα εἰκονίζει τοῦ ἔχειν.
(φ. 2r) Κεφάλαιον γ ον. Περὶ δικαιοσύνης, καὶ περὶ τοῦ ποιεῖν δικαιοσύνην ὁ
κρίνων.
(φ. 3r) Κεφάλαιον δ ον. Περὶ νόμου, καὶ τί ἐστι νόμος.
(φ. 3v) Κεφάλαιον ε ον. Περὶ ἐθῶν τῆς ἐκκλησίας ἀγράφων ἤγου περὶ συνηθείας τῶν πόλεων.
(φ. 3v) Κεφάλαιον Ϛ ον. Περὶ ἐθῶν πολιτικῶν ἤγουν περὶ συνηθείας τῶν
πόλεων.
(φ. 4r) Κεφάλαιον ζ ον. Περὶ Πατριάρχου ὅτι εἶναι εἰκόνα Χριστοῦ.
(φ. 4r) Κεφάλαιον η ον. Περὶ τῆς Κωνσταντινουπόλεως πῶς ἐκαλεῖτο τὸ
πρῶτον, καὶ τὴν σήμερον λέγεται Κωνσταντινουπόλεως.
(φ. 4v) Κεφάλαιον θ ον. Πότε ἐδόθη τοῦ Πατριάρχη χειροτονεῖν μητροπολίτας.
(φ. 5r) Κεφάλαιον ι ον. Περὶ ἐπισκόπων ὅτι χειροτονοῦνται ὑπὸ τῶν μητροπολιτῶν αὐτῶν· καὶ ἐὰν ἔναι ὁ μητροπολίτης αὐτῶν ἀποθαμένος, χειροτονοῦνται
ὑπὸ τοῦ πατριάρχου.
(φ. 5r) Κεφάλαιον ια ον. Διὰ ποίαν αἰτίαν χειροτονεῖ ὁ Ἡρακλείας τὸν πατριάρχην καὶ οὐχὶ ἄλλος ἀρχιερεὺς παρὼν αὐτοῦ.
(φ. 6v) Κεφάλαιον ιβ΄. Περὶ τῶν μὴ μνημονευόντων τὸν πατριάρχην ὅτι
καθήρονται.
(φ. 8r) Κεφάλαιον ιγ ον. Χειροτονεῖται ὑπὸ δύο ἢ τριῶν ἐπισκόπων ὁ θέλων
γενέσθαι ἀρχιερεύς.
(φ. 8v) Κεφάλαιον ιδ΄. Περὶ ἐκείνου ὁπου θέλει νὰ γένει ἀρχιερεὺς ἢ ἱερεύς,
ἢ διάκων καὶ κατηγορήσει αὐτὸν τινάς.
(φ. 9v) Κεφάλαιον ιε΄. Ἐὰν λάβη τινὰς ἀρχιερωσύνη, ἢ ἱερωσύνη, ἢ ἄλλον ἐκκλησιαστικὸν χάρισμα ἢ με φλουρία, ἢ δια παρακάλεσιν ἀρχόντων ἢ δυναστείαν.
(φ. 10v) Κεφάλαιον ιϚ ΄. Περὶ τοῦ θέλοντος ἱερωθῆναι ὅτι νὰ ἐξετάζεται καὶ
ἐὰν ἠξεύρει καὶ γράμματα.
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(φ. 10v) Κεφάλαιον ιζ΄. Περὶ τῶν μὴ φυλασσόντων τὰ νόμιμα.
(φ. 11r) Κεφάλαιον ιη΄. Περὶ ἱερωμένων, ἐὰν πορνεύσουν, ἢ κάμουν ὅρκον
ψεύματα ἢ κλέψουν.
(φ. 11v) Κεφάλαιον ιθ΄. Περὶ ἱερωμένων ὁποῦ νὰ ἔχουν γυναῖκας καὶ γένωσιν ἀρχιερεῖς νὰ χωρίζονται ἐκ τῶν γυναικῶν αὐτῶν.
(φ. 12r) Κεφάλαιον κ΄. Ὅτι ἡ χειροτονία νὰ γίνεται μετὰ βουλῆς τῆς γυναικὸς ἐκείνου τοῦ θέλοντος νὰ λάβη τὴν ἀρχιερωσύνην καὶ αὐτῆ νὰ γίνεται καλογραία.
(φ. 12v) Κεφάλαιον κα΄. Περὶ ἐπισκόπου. Καὶ τί λέγεται ὁ ἐπίσκοπος.
(φ. 13r) Κεφάλαιον κβ΄. Περὶ ἀρχιερέως ὅτι νὰ ἔχει ἐξουσίαν εἰς πάντα τὰ
ἐκκλησιαστικὰ πράγματα.
(φ. 13v) Κεφάλαιον κγ΄. Περὶ ἱερέων καὶ διακόνων ὅτι νὰ μηδὲν κάμνουν
κανένα ἐκκλησιαστικὸν χωρὶς θέλημα τοῦ ἀρχιερέως αὐτῶν.
(φ. 14r) Κεφάλαιον κδ΄. Περὶ ἀρχιερέως ὅπως νὰ μηδὲν κάμη χειροτονίαν
ἔξω ἐκ τὴν ἐπαρχίαν αὐτοῦ· οὐδὲ νὰ χειροτονίσει τινὰν ἀπὸ ξένην ἐνορίαν.
(φ. 15v) Κεφάλαιον κε΄. Περὶ ἀρχιερέως ἐὰν ἀφήσει τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ
ὑπάγη εἰς ἄλλον τόπον καὶ λείψη ἓξ μῆνες χωρὶς θέλημα τοῦ πατριάρχου ἢ χωρὶς
ἀσθενείας.
(φ. 16r) Κεφάλαιον κϚ ΄. Ὅτι οὐδένας τῶν ἱερωμένων ὁποῦ δὲν ἔχει γυναῖκα,
νὰ μηδὲν κατοικεῖ μετὰ ἄλλης· καὶ ἐὰν ἐλεχθῆ ὑπὸ τοῦ ἀρχιερέως καὶ δὲν τὴν
διώξη καθήρεται.
(φ. 17r) Κεφάλαιον κζ ΄. Περὶ κατηγορίας ἐπισκόπων καὶ κληρικῶν. Καὶ
ποίοις ἀνθρώποις δέχονται εἰς κατηγορίαν. Καὶ ποίους δὲν δέχονται.
(φ. 18v) Κεφάλαιον κη΄. Ὅτι οἱ κατηγοροῦντες τὸν ἀρχιερέα νὰ εἶναι ἀνεπίληπτοι.
(φ. 19v) Κεφάλαιον κθ΄. Ὅτι πόσοι ἀρχιερεῖς θέλουν νὰ εἶναι ὅταν κρίνουν
ἀρχιερέα. Καὶ πόσοι εἰς διάκονα.
(φ. 20r) Κεφάλαιον λ΄. Περὶ ἀρχιερέως ὁποῦ νὰ ἔναι εἰς κατηγορίαν καὶ νὰ
κρίνεται. Καὶ ἀπεστείλη ἡ Σύνοδος πρῶτον, δεύτερον, καὶ τρίτον μήνυμα καὶ
δὲν ὑπάγη νὰ ἀποκριθῆ.
(φ. 20v-21r) Κεφάλαιον λα΄. Ὅτι ἐὰν εὑρίσκεται ἀρχιερεὺς εἰς κατηγορίαν
χωρὶς νὰ γένη κρίσις τῶν ἀρχιερέων, δὲν τὸν εὐγένουν ἐκ τὸν θρόνον αὐτοῦ.
(φ. 21r) Κεφάλαιον λβ ον. Περὶ τοῦ κατηγοροῦντος ἐπίσκοπον εἰς πολλὰ
ἐναντία καὶ δὲν δυνηθη νὰ ἀποδείξη κἂν ἕνα.
(φ. 21v) Κεφάλαιον λγ΄. Ὅτι εἰς κρίσιν νὰ μηδὲν φέρνη αἱρετικὸν μάρτυρα
οὐδὲ ἄπιστον· οὐδ’ ἕνα πιστόν, εἰ μὴ δύο ἢ τρεῖς ἀξιοπίστους. Καὶ εἰς κατηγορίαν πέντε.
(φ. 23r) Κεφάλαιον λδ΄. Περὶ κατηγόρων ὅτι νὰ μηδὲν φέρνουν μάρτυρας
οἰκειακούς.
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(φ. 23v) Κεφάλαιον λε΄. Περὶ τοῦ ἔχοντος ὑπόθεσιν νὰ μηδὲν φέρνη μάρτυρας συγγενεῖς του.
(φ. 23v) Κεφάλαιον λϚ ΄. Ὅτι ἀξιόπιστοι κάμνη χρεία νὰ εἶναι οἱ μάρτυρες
καὶ ποῖοι ἐμποδίζονται νὰ μηδὲν μαρτυροῦν· καὶ ποῖοι δὲν ἐμποδίζονται.
(φ. 24v) Κεφάλαιον λζ ΄. Περὶ ἱερέως ἐὰν ψευδομαρτυρήσει.
(φ. 25r) Κεφάλαιον λη΄. Περὶ ἱερέως ὁποῦ νὰ ἐναντιηθῆ τὴν ὑπογραφή του.
(φ. 25r) Κεφάλαιον λθ΄. Περὶ συκοφαντίας.
(φ. 25v) Κεφάλαιον μ΄. Περὶ ἱερέως ἢ διακόνου ἀν ἔναι καὶ τοὺς κατηγορήσουν.
(φ. 25v) Κεφάλαιον μα΄. Ἐὰν καθήρουν τινὰν ἢ ἐπίσκοπον ἢ ἄλλων τῶν
ἱερωμένων καὶ λειτουργήσει.
(φ. 26r) Κεφάλαιον μβ΄. Ὅτι ἡ τοῦ πατριάρχου ἀπόφασις δὲν μετακρίνεται·
μόνον ἀναμέσον αὐτοῦ τε καὶ τῆς συνόδου πάλιν θεωρεῖται.
(φ. 26v) Κεφάλαιον μγ΄. Ὅτι καθηρηθεὶς ἀρχιερεὺς ἔχει ἄδειαν νὰ μετακαλεῖ δευτέραν σύνοδον νὰ μετακρίνεται ἡ ὑπόθεσις τῆς κατηγορίας αὐτοῦ.
(φ. 26v) Κεφάλαιον μδ΄. Περὶ ἀρχιερέων ἐὰν ἐκάθηραν τινὰν ἀρχιερέαν, καὶ
ἐγένετο δευτέρα κρίσις. Καὶ ἐφάνη ἀναίτιος ὁ ἀρχιερεὺς ὁποῦ ἐκαθηρέθη.
(φ. 27r) Κεφάλαιον με΄. Πότε ἐκαθηρέθη ἀρχιερεὺς καὶ πάλιν ἐσυγχωρήθη.
(φ. 28v) Κεφάλαιον μϚ ΄. Περὶ μεταθέσεως ἀρχιερέων. Καὶ τί λέγεται μετάθεσις· καὶ ὅτι δίδεται θρόνος ἐξαρχικὸς πρὸς ἄλλον ἀρχιερέα.
(φ. 29r) Κεφάλαιον μζ΄. Ὅτι προβιβάζει καὶ ὁ μητροπολίτης τὸν ἐπίσκοπον
αὐτοῦ εἰς ὑψηλοτέραν ἐπισκοπήν.
(φ. 29v) Κεφάλαιον μη΄. Περὶ παραιτήσεως ἀρχιερέως.
(φ. 29v) Κεφάλαιον μθ΄. Περὶ ἐπισκόπων καὶ ἱερέων ἐὰν οὐ μνημονεύουσιν
τὸν μητροπολίτην αὐτῶν.
(φ. 30r) Κεφάλαιον ν΄. Περὶ τῶν ἀναξίως εἰς ἀρχιερωσύνην ἐλθόντων· ἢ εἰς
αὐθεντείαν.
(φ. 30v) Κεφάλαιον να΄. Ὅτι τὰ σφάλματα τῶν ἱερέων ὑπὸ ἀρχιερέως κανονίζονται.
(φ. 30v) Κεφάλαιον νβ΄. Περὶ ἀναθέματος.
(φ. 31v) Κεφάλαιον νγ΄. Περὶ τοῦ ἀφορισθέντος δικαίως, ἢ ἀδίκως παρὰ τοῦ
ἀρχιερέως· νὰ μηδὲν καταφρονεῖ τὸν ἀφορισμόν.
(φ. 32v) Κεφάλαιον νδ΄. Περὶ ἱερωμένων ἐὰν ἀφορίσουν τινὰ χωρὶς αἰτία.
(φ. 33v) Κεφάλαιον νε΄. Περὶ ἀρχιερέως ἐὰν ἀργήσει ἱερέα ἢ κοσμικὸν ἀφορίση διὰ νὰ λάβη δῶρα· ἢ σφαλίση ἐκκλησία.
(φ. 34r) Κεφάλαιον νϚ ΄. Περὶ τοῦ συνευχομένου μετὰ ἀφορισμένου.
(φ. 35r) Κεφάλαιον νζ ΄. Περὶ ἀφορισμένου πῶς γνωρίζεται μετὰ τὸν θάνατον αὐτοῦ πόθεν ἀφορίσθη.
(φ. 35r) Κεφάλαιον νη΄. Ὅτι οἱ ἱερεῖς νὰ μηδὲν ἀφορίζουν τινὰ χωρὶς θέ-

122

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΛΑΤΥΤΕΡΑΣ

λημα τοῦ ἀρχιερέως αὐτῶν.
(φ. 37r) Κεφάλαιον νθ΄. Περὶ ἀφορισμένων, τοὺς ὁποίους ἀφορίζουν οἱ ἀρχιερεῖς· καὶ μετὰ θάνατον εὑρίσκονται λελυμένα τὰ σώματα αὐτῶν.
(φ. 38r) Κεφάλαιον ξ΄. Περὶ ἀποθαμένου ὁποῦ νὰ εὑρεθῆ σῶμα ἀκέραιον μὴ
ἔχων τρίχαν τελείως.
(φ. 38v) Κεφάλαιον ξα΄. Λύσις ἀφορισμοῦ λεγομένη ὑπὸ ἀρχιερέως.
(φ. 44r) Κεφάλαιον ξβ΄. Περὶ ἱερέως ἐὰν ἀργήσει αὐτὸν ὁ ἀρχιερεὺς αὐτοῦ,
καὶ αὐτὸς λειτουργήσει χωρὶς νὰ λάβη θέλημα.
(φ. 44r) Κεφάλαιον ξγ΄. Περὶ κληρικῶν καὶ καλογήρων ἀν ἔναι καὶ κάμνουν
συνωμοσία ἢ φατρία κατὰ πάνω τοῦ ἀρχιερέως.
(φ. 44v) Κεφάλαιον ξδ΄. Περὶ κληρικοῦ ἐὰν ὑβρίσει τὸν ἀρχιερέαν αὐτοῦ· καὶ
κληρικὸς ἐὰν ὑβρίσει πρεσβύτερον ἢ διάκονον.
(φ. 45v) Κεφάλαιον ξε΄. Ἐὰν τινὰς χριστιανὸς ὑβρίσει ἱερέα ἢ δήρη.
(φ. 46r) Κεφάλαιον ξϚ ΄. Περὶ τῶν καταλαλούντων τὸν ἀρχιερέαν αὐτῶν.
(φ. 46r) Κεφάλαιον ξζ ΄. Περὶ τοῦ ἀρχιερέως ἐὰν μόνος του λειτουργήσει.
(φ. 47r) Κεφάλαιον ξη΄. Περὶ τῶν ἀρχιερατικῶν φορεμάτων ὁποῦ ἐνδύεται ὁ
ἀρχιερεὺς εἰς τὴν θείαν ἱερουργίαν τί δηλοῦσιν ἕνα καὶ ἕνα.
(φ. 48v) Κεφάλαιον ξθ΄. Διατί λέγεται θεοφόρος ὁ ἀρχιερεὺς καὶ τί δηλοῖ τὸ
μανδῦον αὐτοῦ· τὰ πώματα, οἱ ποταμοί, καὶ τὸ καπάσιον.
(φ. 50r) Κεφάλαιον ο΄. Περὶ τοῦ Ἰησοῦς Χριστὸς ὄνομα ὁποῦ ἔναι σημειωμένον ἐν τῷ ἁγίῳ σώματι τοῦ ἀρχιερέως.
(φ. 51r) Κεφάλαιον οα΄. Περὶ τί εἰκονίζει ὁ ἀρχιερεὺς ὅταν εὐλογεῖ με τὰς
δύο αὐτοῦ χεῖρας τὸν λαόν.
(φ. 51v) Κεφάλαιον οβ΄. Περὶ ἀρχιερέως ἢ ἱερέως ἐὰν μεγαλοσχημήσει.
(φ. 52r) Κεφάλαιον ογ΄. Περὶ ἀρχιερέως ἐὰν στανικῶς κουρευθῇ, ἤγουν
μεγαλοσχημήσει.
(φ. 52r) Κεφάλαιον οδ΄. Περὶ ἐπισκόπου ἢ ἄλλου ἐκ τῶν ἱερέων ὁποῦ νὰ
συνέρχεται εἰς ἁμαρτήματα καὶ ὁ λαὸς νὰ ἀποφεύγει ἐξ αὐτοῦ.
(φ. 54r) Κεφάλαιον οε΄. Περὶ τοῦ μὴ κατακρίνειν κοσμικὸν ἱερέαν.
(φ. 54v) Κεφάλαιον οϚ ΄. Περὶ διαθήκης ἀρχιερέως.
(φ. 55r) Κεφάλαιον οζ ΄. Ὅτι μετὰ τὸν θάνατον τοῦ ἀρχιερέως ποῦ νὰ δοθῶσιν τὰ ροῦχα αὐτοῦ.
(φ. 55r) Κεφάλαιον οη΄. Περὶ τῆς ἡλικίας τῶν χειροτονουμένων ἱερέων.
(φ. 55v) Κεφάλαιον οθ΄. Περὶ χειροτονίας ἱερέων καὶ διακόνων.
(φ. 55v) Κεφάλαιον π ΄. Περὶ ἱερέων ὅτι νὰ μηδὲν λαμβάνουν κανένα εἶδος,
ὅταν μεταδίδουν τὸν λαὸν τῶν ἀχράντων μυστηρίων.
(φ. 56r) Κεφάλαιον πα΄. Περὶ ἐπισκόπου ἢ πρεσβυτέρου, ἢ διακόνου ὁποῦ
νὰ ἱερουργήσουν καὶ δὲν μεταλάβη τῶν ἀχράντων μυστηρίων.
(φ. 56v) Κεφάλαιον πβ΄. Περὶ τῶν θελόντων νὰ λάβουν ἱερωσύνη χωρὶς νὰ
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ἐπάρουν γυναῖκα.
(φ. 57r) Κεφάλαιον πγ΄. Περὶ κοσμικοῦ ἱερέως ὅτι δὲν κάμνη καλόγηρον.
(φ. 57r) Κεφάλαιον πδ΄. Περὶ ἱερέως ὁποῦ νὰ ἔχει ἔχθραν μετὰ κοσμικοῦ καὶ
λειτουργήσει.
(φ. 57r) Κεφάλαιον πε΄. Περὶ ἱερέων ὁποῦ νὰ ἔχουν ἔχθραν ἀναμέσον αὐτῶν
καὶ λειτουργήσουν.
(φ. 58v) Κεφάλαιον πϚ ΄. Περὶ ἱερέως ἐὰν ξεράση τῇ ἡμέρᾳ ὁποῦ ἐλειτούργησε.
(φ. 58v) Κεφάλαιον πζ ΄. Περὶ ἱερέως ἐὰν καλέσουν αὐτὸν νὰ ἐξομολογήσει
ἀσθενῆ καὶ ἀμελήσει.
(φ. 59r) Κεφάλαιον πη΄. Περὶ ἱερέως ἐὰν λειτουργήσει χωρὶς ἀντιμινσίου.
(φ. 59r) Κεφάλαιον πθ΄. Περὶ ἱερέως τοῦ καταφρονοῦντος τὸν ναὸν τοῦ
Θεοῦ.
(φ. 59v) Κεφάλαιον ©΄. Περὶ σκευῶν τῆς ἐκκλησίας ἐὰν καῶσιν.
(φ. 59v) Κεφάλαιον ©α΄. Περὶ ἱερέως τοῦ ἀμελοῦντος τὴν θείαν ὑπηρεσίαν
αὐτοῦ.
(φ. 60r) Κεφάλαιον ©β΄. Περὶ ἐπισκόπων τιμᾶν τοὺς ἱερεῖς αὐτῶν.
(φ. 60r) Κεφάλαιον ©γ΄. Περὶ ἱερέως ἐὰν ἔναι κυνηγὸς ἢ πουλοπιάστης.
(φ. 60v) Κεφάλαιον ©δ΄. Περὶ ἱερέως ὁποῦ νὰ μαντεύει ἢ νὰ μαντεύεται.
(φ. 60v) Κεφάλαιον ©ε΄. Περὶ ἱερέως καταδώτου.
(φ. 60v) Κεφάλαιον ©Ϛ ΄. Περὶ ἱερέως ἐὰν δὲν ψάλλει τὰς ὥρας αὐτοῦ καὶ
λειτουργήσει.
(φ. 61r) Κεφάλαιον ©ζ ΄. Περὶ ἱερέως ἐάν κάμνη μόνος εὐχέλαιον.
(φ. 61r) Κεφάλαιον ©η΄. Περὶ ἱερέως ἐὰν ἀποθάνη ἄτεκνος.
(φ. 61v) Κεφάλαιον ©θ΄. Περὶ ἱερέως τοῦ μὴ ἀνακρίνειν τὸν ἀρχιερέαν αὐτοῦ.
(φ. 64r) Κεφάλαιον ρ΄. Περὶ ἱερέων καὶ διακόνων ἐὰν οὐ μνημονεύωσιν τὸν
ἐπίσκοπον αὐτῶν.
(φ. 64v) Κεφάλαιον ρα΄. Ὅτι πρέπον δὲν ἔναι κληρικὸν ἢ καλόγηρον φροντίδες κοσμικαῖς νὰ μεταχειρίζεται.
(φ. 65r) Κεφάλαιον ρβ΄. Περὶ ἱερέως ἐὰν ἰατρεύει.
(φ. 65r) Κεφάλαιον ργ΄. Περὶ παντὸς ἱερωμένου ἐὰν μὴ ψάλλει ἑσπερινὸν
καὶ ὄρθρον· καὶ τὴν ἐπίλοιπιν αὐτοῦ ἀκολουθίαν.
(φ. 65r) Κεφάλαιον ρδ΄. Περὶ τὸ ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ἤνεσά σε κύριε καὶ
ποῖαι εἶναι αἱ ἑπτὰ αἰνέσεις.
(φ. 67r) Κεφάλαιον ρε΄. Περὶ τοῦ διακρινομένου μεταλαβεῖν ὑπὸ ἱερέως κοσμικοῦ ὁποῦ νὰ ἔχει γυναῖκα.
(φ. 67v) Κεφάλαιον ρϚ ΄. Περὶ παρθένου ἱερέως ἐὰν ὑπανδρευθῆ μετὰ τὴν
ἱερωσύνην, ἢ καὶ ἐὰν ἔχει γυναῖκα καὶ ἀποθάνη καὶ ὑπανδρευθῆ.
(φ. 68v) Κεφάλαιον ρζ ΄. Περὶ κληρικοῦ ἐὰν δευτερογαμήσει.
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(φ. 68v) Κεφάλαιον ρη΄. Περὶ τοῦ θέλοντος νὰ ἱερωθῆ καὶ ἐπάρη γυναῖκα ἢ
χῆρα ἢ δούλα ἢ ἄλλη κακοῦ βίου.
(φ. 69r) Κεφάλαιον ρθ΄. Περὶ τοῦ εὑρισκομένου εἰς ἁμαρτήματα ὁποῦ νὰ
ἐμποδίζουν τὴν ἱερωσύνην καὶ αὐτὸς νὰ χειροτονηθῆ μὴ ἠξεύροντας ὁ ἀρχιερεύς.
(φ. 70r) Κεφάλαιον ρι΄. Περὶ τῶν ἀναξίως ἱερατευόντων.
(φ. 70v) Κεφάλαιον ρια΄. Περὶ ἱερέως ὁποῦ νὰ αἰσχύνεται νὰ μεταλάβη τὴν
πρεσβυτέραν αὐτοῦ.
(φ. 71r) Κεφάλαιον ριβ΄. Περὶ πρεσβυτέρου ἐὰν ὁμολογήσει θεληματικῶς τὸ
ἁμάρτημα ὁποῦ ἔκαμε προτίτερα πρὶ νὰ χειροτονηθῆ.
(φ. 73v) Κεφάλαιον ριγ΄. Περὶ διακόνου ἐὰν πορνεύσει.
(φ. 73v) Κεφάλαιον ριδ΄. Περὶ ἱερέως ἢ διακόνου ἐὰν μέχρι φιλήματος
ἁμαρτάνουν.
(φ. 74r) Κεφάλαιον ριε΄. Περὶ γυναικὸς ἐὰν κάμη παιδίον καὶ διαβάλλη
ἱερέαν ὅτι μετ’ αὐτὸν τὸ ἔκαμε.
(φ. 75r) Κεφάλαιον ριϚ ΄. Ἐὰν τινὰς ἔλθη εἰς γάμον καὶ λάβη ἱερωσύνην καὶ
ὁ γάμος νὰ εὑρεθῆ παράνομος.
(φ. 76v) Κεφάλαιον ριζ ΄. Περὶ κληρικοῦ ἐὰν ἔχει παράνομον γυναῖκα.
(φ. 77r) <Κεφάλαιον ριη΄>. Περὶ ἱερέως καθαιρεθέντος ἐὰν λέγει τὸ, εὐλογητὸς ὁ θεὸς ἡμῶν πάντοτε νῦν. Ἐρώτησις τινῶν μοναχῶν ἔξω τῆς πόλεως
ἀσκουμένων.
(φ. 77v) Κεφάλαιον ριη΄ (=ριθ΄). Περὶ ἱερέως τοῦ συνευξαμένου κληρικῷ
καθηρημένῳ.
(φ. 78r) Κεφάλαιον ρκ΄. Περὶ ἱερέως ἐὰν μοιχεύεται ἡ γυναῖκα του· ἢ καὶ
λαϊκοῦ καὶ θέλει νὰ ἱερωθῆ.
(φ. 80r) Κεφάλαιον ρκα΄. Περὶ πρεσβυτέρας ἐὰν δυναστικῶς μολυνθῆ.
(φ. 80v) Κεφάλαιον ρκβ ΄. Περὶ ἀρχιερέων ὁποῦ νὰ δεχθοῦν ξένους ἱερεῖς
χωρὶς συστατικὰ καὶ ἀπολυτικὰ καὶ εἰρηνικὰ γράμματα.
(φ. 81v) Κεφάλαιον ρκγ΄. Περὶ ποῖον λέγεται συστατικὸν γράμμα καὶ ποῖον
ἀπολυτικὸν καὶ ποῖον εἰρηνικόν.
(φ. 82r) Κεφάλαιον ρκδ΄. Περὶ αἰχμαλώτου ἱερέως ἐὰν δέχεται χωρὶς συστατικὸν καὶ ἀπολυτικὸν γράμμα.
(φ. 82v) Κεφάλαιον ρκε΄. Περὶ τῶν λαμβανόντων τόκους· ἢ ἱερωμένοι ἢ
καλόγηροι ἢ καὶ λαϊκοί.
(φ. 83r) Κεφάλαιον ρκϚ ΄. Περὶ κληρικῶν ἐὰν σέβουν ἐγγυηταί, νὰ καθήρονται.
(φ. 83v) Κεφάλαιον ρκζ ΄. Περὶ κληρικῶν ἵνα μὴ ἀπέρχονται εἰς καπηλεῖον.
(φ. 84v) Κεφάλαιον ρκη΄. Περὶ κληρικῶν ὅπως νὰ μηδὲν ἔχουν καπηλικὸν
ἐργαστήριον.
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(φ. 85v) Κεφάλαιον ρκθ΄. Περὶ τῶν δαιμονιζομένων ὅπως μὴ γίνονται κληρικοί.
(φ. 86r) Κεφάλαιον ρλ΄. Ὅτι λαμβάνουν ἱερωσύνη καὶ ἐκεῖνοι ὁποῦ δὲν εἶναι
ἀπὸ γένους ἱερατικοῦ· μόνον ἄξιοι νὰ εἶναι.
(φ. 86v) Κεφάλαιον ρλα΄. Περὶ παιδίων ὁποῦ νὰ γενηθοῦν ἀπὸ δεύτερον
γάμον ἢ ἀπὸ τρίτον ἢ ἀπὸ πόρνην γυναῖκα ἐὰν γίνονται ἱερεῖς.
(φ. 86v) Κεφάλαιον ρλβ΄. Ὅτι χειροτονεῖται ἐπίσκοπος ἢ ἄλλος τοῦ ἱερατικοῦ ὁποῦ νὰ ἔχει βλάβη εἰς τὸ σῶμα.
(φ. 88v) Κεφάλαιον ρλγ΄. Περὶ ἱερέως ἐὰν εὐλογήσει παράνομον γάμον.
(φ. 89r) Κεφάλαιον ρλδ΄. Περὶ ἱερέως ἐὰν λούγεται τῇ ἡμέρᾳ ὁποῦ θέλει νὰ
λειτουργήσει ἢ λαϊκὸς ὁποῦ νὰ ὑπάγη εἰς λουτρόν· ἢ νὰ φλεβοτομήσει ἀν ἔναι
καὶ μεταλαμβάνει.
(φ. 89v) Κεφάλαιον ρλε΄. Περὶ ἱερέως ἐὰν ἀνοίξη ἡ μίτη αὐτοῦ ὅταν θέλει νὰ
λειτουργήσει.
(φ. 89v) Κεφάλαιον ρλϚ ΄. Περὶ ἀρχιερέως, ἢ τινὸς ἄλλου τῶν ἱερωμένων ἀν
ἔναι καὶ φαντασθῆ τῇ ἡμέρᾳ ὁποῦ θέλει νὰ λειτουργήσει.
(φ. 90r) Κεφάλαιον ρλζ ΄. Περὶ ἱερέων ὅτι νὰ ἀπέχουν ἐκ τὰς γυναῖκας αὐτῶν, ὅταν θέλουν νὰ λειτουργήσουν.
(φ. 90v) Κεφάλαιον ρλη΄. Περὶ ἱερωμένων ὁποῦ νὰ ἐκβάλουν τὰς ἑαυτῶν
γυναῖκας, προφασιζόμενοι δι’ εὐλάβειαν.
(φ. 91r) Κεφάλαιον ρλθ΄. Περὶ τῶν βδελυσσομένων τοὺς νομίμους γάμους,
τὸν οἶνον, τὰ κρέη καὶ τὰ ἕτερα.
(φ. 92r) Κεφάλαιον ρμ΄. Περὶ γυναικός, ἐὰν ἀφήσει τὸν ἄνδραν· ἢ ἄνδρας
τὴν γυναῖκα διὰ τὸ βδελύττεσθαι τὸν γάμον.
(φ. 92v) Κεφάλαιον ρμα΄. Περὶ ἱερῶν σκευῶν καὶ ἱεροσυλίας.
(φ. 93r) Κεφάλαιον ρμβ΄. Περὶ τοῦ κρίνεσθαι πάντας κληρικοὺς καὶ μοναχοὺς ὑπὸ τοῦ ἀρχιερέως αὐτῶν.
(φ. 93v) Κεφάλαιον ρμγ΄. Περὶ ἐπισκόπου καὶ τῶν ἄλλων τοῦ κλήρου ὁποῦ
νὰ πέζουν τὰ χαρτία.
(φ. 94r) Κεφάλαιον ρμδ΄. Περὶ κληρικοῦ ὁποῦ νὰ ἀρνηθῆ τὸ ὄνομα τοῦ
Χριστοῦ.
(φ. 94v) Κεφάλαιον ρμε΄. Περὶ ἱερέως ὁποῦ νὰ εἰπῆ ἀπὸ τὸν θυμὸν αὐτοῦ
ὅτι νὰ γένη ἀσεβὴς ἢ ἄλλος κοσμικὸς καὶ ἐὰν δύναται αὐτὸς ὁ ἱερεὺς νὰ
ἱερουργεῖ.
(φ. 95r) Κεφάλαιον ρμϚ ΄. Περὶ ἱερέως ἐὰν βλασφημήσει.
(φ. 95r) Κεφάλαιον ρμζ ΄. Περὶ κληρικοῦ ἢ κοσμικοῦ ἐὰν βαρήσουν τινὰν
ἄνθρωπον καὶ ἀποθάνη.
(φ. 95r) Κεφάλαιον ρμη΄. Περὶ καθηρημένου ἀρχιερέως ἐὰν κάμη χειροτονίαν.
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(φ. 96r) Κεφάλαιον ρμθ΄. Περὶ τοῦ θέλοντος νὰ κτίση μοναστήριον ἢ ἐκκλησία ὅτι νὰ μηδὲν τὰ ὁρίζει οὐδὲ χωρὶς θέλημα τοῦ ἀρχιερέως νὰ τὰ κάμνη.
(φ. 97r) Κεφάλαιον ρν΄. Ἐὰν ἀφιερώση τινὰς πράγματα εἰς ἐκκλησίαν ἢ εἰς
μοναστήρια καὶ θέλει νὰ τὰ ἐπάρη ὀπίσω.
(φ. 98r) Κεφάλαιον ρνα΄. Ὅτι τὰ τῶν μοναστηρίων καὶ ἐκκλησιῶν δικαιώματα ἀπαρασάλευτα εἶναι.
(φ. 98r) Κεφάλαιον ρνβ΄. Ὅτι πόσον καιρὸν νὰ ἔναι εἰς τὸ μοναστήρη
ἐκεῖνος ὁποῦ θέλει νὰ γένη καλόγηρος, καὶ τότε νὰ κουρεύεται.
(φ. 99r) Κεφάλαιον ρνγ΄. Περὶ γυναικὸς ὁποῦ θέλει νὰ γένη καλογραία ὅτι
νὰ δοκιμάζεται.
(φ. 99v) Κεφάλαιον ρνδ΄. Περὶ τοῦ μὴ κουρεῦσαι καλόγηρον χωρὶς γέροντος
ἤτοι ἀναδόχου.
(φ. 100r) Κεφάλαιον ρνε΄. Περὶ στολῆς μοναχικῆς, καὶ τοῦ καμιλαυκίου, τί
σημαίνουν.
(φ. 101r) Κεφάλαιον ρνϚ ΄. Περὶ μοναχοῦ ὁποῦ δὲν ψάλλει τὰς ὥρας αὐτοῦ.
(φ. 101r) Κεφάλαιον ρνζ ΄. Ἐὰν μεγαλόσχημος ἢ μικρόσχημος πορνεύσει.
(φ. 101r) Κεφάλαιον ρνη΄. Περὶ μοναχοῦ τοῦ εὑρισκομένου εἰς τὸ ὀσπήτιον
αὐτοῦ.
(φ. 101v) Κεφάλαιον ρνθ΄. Περὶ ἀσθενοῦς ὁποῦ νὰ γένη καλόγηρος εἰς τὸν
θάνατον αὐτοῦ.
(φ. 102r) Κεφάλαιον ρξ΄. Περὶ καλογήρου καὶ καλογραίας ἐὰν ἔλθωσιν εἰς
γάμον καὶ ἀθετήσουν τὸ ἅγιον σχῆμα.
(φ. 103r) Κεφάλαιον ρξα΄. Περὶ καλογήρων τῶν ἀπερχομένων εἰς κρασοπουλία.
(φ. 103v) Κεφάλαιον ρξβ΄. Περὶ τῶν πραγμάτων τοῦ καλογήρου πῶς νὰ
ἡμιρασθοῦν ἐὰν ἔχει παιδία, ἢ ἀν δὲν ἔχει.
(φ. 104r) Κεφάλαιον ρξγ΄. Περὶ πατρὸς ὅτι νὰ μηδὲν ὑστερήσει τοῦ υἱοῦ
αὐτοῦ ἐκ τῆς κληρονομίας αὐτοῦ διατὶ ἔγινη καλόγηρος.
(φ. 104v) Κεφάλαιον ρξδ΄. Περὶ ἱερωσύνης καὶ τοῦ σχήματος ποῖον ἔναι
μεγαλιότερον.
(φ. 105r) Κεφάλαιον ρξε΄. Περὶ μοναχῶν ἵνα μὴ γίνονται ἀνάδοχοι παιδίων.
(φ. 105r) Κεφάλαιον ρξϚ ΄. Περὶ ἱερομονάχου ὅτι δὲν στεφανοῖ ἀνδρόγυνα.
(φ. 105v) Κεφάλαιον ρξζ ΄. Περὶ ἐκκλησίας, καὶ τί ἔναι ἐκκλησία.
(φ. 106r) Κεφάλαιον ρξη΄. Ὅτι ἑπτὰ εἶναι τὰ τῆς ἐκκλησίας μυστήρια.
(φ. 106r) Κεφάλαιον ρξθ΄. Περὶ τοῦ μὴ θάπτειν τὰ σώματα τῶν ἀποθαμένων ἀνθρώπων μέσα εἰς τὴν ἐκκλησίαν.
(φ. 106v) Κεφάλαιον ρο΄. Ὅτι νὰ μηδὲν μεταφέρει τινὰς ἀπὸ τάφον σῶμα
ἀνθρώπου ἢ καμίαν ὕλην εἰς ἄλλον τάφον.
(φ. 107r) Κεφάλαιον ροα΄. Ὅτι εἰς τὰς ἐκκλησίας, συμπόσια δὲν γίνονται.
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(φ. 107v) Κεφάλαιον ροβ΄. Ὅπως νὰ μηδὲν γίνονται καπηλία εἰς τοὺς ἱεροὺς
περιβόλους τῆς ἐκκλησίας.
(φ. 108r) Κεφάλαιον ρογ΄. Ὅτι νὰ μὴ βάλλουν ζῶον εἰς τὴν ἐκκλησίαν καὶ
μείνη, εἰ μὴ ἐξ ἀνάγκης.
(φ. 108v) Κεφάλαιον ροδ΄. Ὅτι τρώγουν καὶ πίνουν καὶ μένουν εἰς τὰς
ἐκκλησίας κατὰ ἀνάγκης.
(φ. 109r) Κεφάλαιον ροε΄. Περὶ τοῦ πῶς δεῖ βαπτίζειν ὁ ἱερεὺς τὸ παιδίον.
(φ. 109v) Κεφάλαιον ροϚ ΄. Περὶ ἱερέων τῶν βαπτιζόντων εἰς τρεῖς πατέρας
εἰς τρεῖς υἱοὺς, καὶ εἰς τρεῖς παρακλήτους.
(φ. 110v) Κεφάλαιον ροζ ΄. Περὶ ἱερέως ὁποῦ δὲν βαπτίζει εἰς τρεῖς καταδύσις.
(φ. 110v) Κεφάλαιον ροη΄. Περὶ τῶν βαπτιζόντων εἰς μίαν κατάδυσιν.
(φ. 110v) Κεφάλαιον ροθ΄. Ὅτι τὸ παιδίον ὅταν τὸ βάλης εἰς τὴν κολυμβῆθραν νὰ εὐλέπει κατὰ ἀνατολάς.
(φ. 111v) Κεφάλαιον ρπ΄. Περὶ τῆς θείας κολυμβῆθρας, καὶ ὅλα τοῦ παιδίου
τί δηλοῦσιν εἰς τὸ βάπτισμα ὁποῦ βαπτίζεται.
(φ. 111v) Κεφάλαιον ρπα΄. Τί δηλοῖ ὁποῦ ἐκδύνουν τὸ παιδίον.
(φ. 112r) Κεφάλαιον ρπβ΄. Τί δηλοῖ τὸ στρέψιμον ὁποῦ γυρίζουν τὸ παιδίον
δυσικά.
(φ. 113r) Κεφάλαιον ρπγ΄. Περὶ τοῦ χρίσματος, καὶ ἀλείμματος.
(φ. 114r) Κεφάλαιον ρπδ΄. Διατί βαπτιζόμεθα εἰς τὸ ὄνομα τῆς ἁγίας Τριάδος.
(φ. 115r) Κεφάλαιον ρπε΄. Περὶ τὰ σταυρώματα τί δηλοῦσιν.
(φ. 115r) Κεφάλαιον ρπϚ ΄. Περὶ τῆς κουρᾶς τοῦ παιδίου.
(φ. 115v) Κεφάλαιον ρπζ ΄. Περὶ τὰ νέα φορέματα ὁποῦ φορένη τὸ παιδὶ
μετὰ τὸ βάπτισμα.
(φ. 115v) Κεφάλαιον ρπη΄. Περὶ τῶν βαπτιζομένων ὅτι νὰ χρίουν αὐτοὺς τὸ
ἅγιον καὶ μέγα μῦρον.
(φ. 116r) Κεφάλαιον ρπθ΄. Περὶ τῆς κολυμβήθρας τί εἰκονίζει.
(φ. 116r) Κεφάλαιον ρ©΄. Περὶ νηπίων ἐὰν ἔναι ἀμφιβολία εἰς αὐτὰ ὅτι
ἐβαπτίσθησαν.
(φ. 117r) Κεφάλαιον ρ©α΄. Περὶ παιδίου ἐὰν εὑρίσκεται εἰς τέλος νὰ ἀποθάνη· καὶ ὁ ἱερεὺς νὰ βαπτίση αὐτὸ, καὶ νὰ μηδὲν φθάση νὰ εἰπῆ τοὺς ἀφορκισμοὺς οὐδὲ τὰς εὐχάς.
(φ. 118v) Κεφάλαιον ρ©β΄. Ὅτι εἰς πόσας ἡμέρας νὰ βαπτίζεται τὸ νήπιον.
(φ. 118v) Κεφάλαιον ρ©γ΄. Περὶ ἱερέων τῶν βαπτιζόντων παιδία ἀγαρηνῶν
ἢ δεχθοῦν αὐτοὺς διὰ ἀναδόχους ἢ λάβουν θυσία αἱρετικοῦ.
(φ. 120r) Κεφάλαιον ρ©δ΄. Περὶ τῶν βαπτισθέντων παρὰ ἀνιέρων.
(φ. 120v) Κεφάλαιον ρ©ε΄. Ὅτι ἐξ ἀνάγκης βαπτίζει καὶ κοσμικός.
(φ. 121r) Κεφάλαιον ρ©Ϛ ΄. Περὶ τῶν τελευτώντων νηπίων τῶν χριστιανῶν
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ποῦ ἀπέρχονται ἤτοι τὰ ἀβάπτιστα.
(φ. 122r) Κεφάλαιον ρ©ζ ΄. Ὅτι διπλοῦς ἔναι ὁ ἄνθρωπος.
(φ. 122v) Κεφάλαιον ρ©η΄. Ὅτι κεκλεισμένοι εἶναι οἱ οὐρανοὶ τοῦ ἀνθρώπου
ὁποῦ δὲν ἔχει βάπτισμα· καὶ ὡσὰν βαπτισθῆ ἀνοίγονται.
(φ. 123r) Κεφάλαιον ρ©θ΄. Περὶ ἱερέως ἀν ἔναι καὶ βαπτίζει τὸ παιδίον
αὐτοῦ ὡσὰν ἱερεύς.
(φ. 123v) Κεφάλαιον σ΄. Περὶ ἱερέως ἐὰν εὐλογεῖ τὸν γάμον τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ.
(φ. 123v) Κεφάλαιον σα΄. Περὶ ἱερέως ὅτι ἀφοὗ φάγη δὲν βαπτίζει.
(φ. 124r) Κεφάλαιον σβ΄. Περὶ ἱερέως ὅτι νὰ βαπτίζει πρὶν τῆς θείας ἱερουργίας.
(φ. 124v) Κεφάλαιον σγ΄. Ὅτι τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ τεσσαρακοστῇ παιδία δὲν
βαπτίζουν.
(φ. 124v) Κεφάλαιον σδ΄. Περὶ παιδίου βρέφους ἐὰν ἀποθάνη ἀβάπτιστον
ἀπὸ ἀμελείας τοῦ ἱερέως ἢ τῶν γονέων.
(φ. 125r-140r) Κεφάλαιον σε΄. Ἑρμηνεία τῆς θείας λειτουργίας.
(φ. 140rv) Κεφάλαιον σϚ ΄. Περὶ ποῖα ἁμαρτήματα συγχωροῦνται μετὰ τὸν
θάνατον διὰ τῶν λειτουργιῶν καὶ τῶν εὐχῶν καὶ τῶν ἐλεημοσυνῶν ὁποῦ γίνονται διὰ τοὺς ἀποθαμένους.
(φ. 141r) Κεφάλαιον σζ΄. Ὅτι οὐ μόνον εἰς τοὺς ἀποθαμένους ἔναι ὠφέλεια
καὶ ἄφεσις ἁμαρτιῶν αἱ θεῖαι λειτουργεῖαι, ἀλλὰ καὶ εἰς τοὺς ζοντανούς.
(φ. 144v) Κεφάλαιον ση΄. Περὶ τῶν διδομένων λειτουργιῶν τῶν ἱερέων διὰ
τὰ σαραντάρια.
(φ. 147v) Κεφάλαιον σθ΄. Περὶ τὸ τί εἶναι αἱ μερίδαι· καὶ ἐὰν ἔναι εὔλογον
νὰ προσφέρονται διὰ γυναῖκες ὁποῦ νὰ ἔχουν ἄνδρας αἱρετικοὺς ἢ ἀσεβεῖς.
(φ. 148r) Κεφάλαιον σι΄. Διατί αἰτίαν μετὰ τὸ ἀποθανεῖν ὁ ἄνθρωπος καὶ
ἐνταφιασθῆ κάμνουν αὐτοῦ λειτουργίας εἰς τὰς τρεῖς ἡμέρας, εἰς τὰς ἐννέα, καὶ
εἰς τὰς σαράντα.
(φ. 149r) Κεφάλαιον σια΄. Περὶ τῶν ψυχῶν τῶν δικαίων καὶ τῶν ἁμαρτωλῶν, ποῦ εὑρίσκονται τὴν σήμερον.
(φ. 149v) Κεφάλαιον σιβ΄. Περὶ ποῖαι ἡμέραι τοῦ χρόνου δὲν γίνονται μνημόσυνα.
(φ. 150r) Κεφάλαιον σιγ΄. Περὶ ἱερέως ὁποῦ νὰ λειτουργεῖ καὶ χυθοῦν τὰ
ἅγια.
(φ. 153r) Κεφάλαιον σιδ΄. Περὶ τῶν ἀφανισθέντων τιμίων δώρων, μὴ δυναμένων φαγωθῆναι.
(φ. 153v) Κεφάλαιον σιε΄. Περὶ ἱερέως ὅτι νὰ ἔχει χονευτήριον εἰς τὸ βῆμα.
(φ. 153v) Κεφάλαιον σιϚ ΄. Περὶ λαϊκῶν ἵνα μὴ εἰσέρχονται εἰς τὸ βῆμα.
(φ. 154r) Κεφάλαιον σιζ ΄. Περὶ ἱερέως ἐὰν λειτουργῆ καὶ πέση ὁ ἀστήρ.
(φ. 154r) Κεφάλαιον σιη΄. Περὶ τοῦ ἀντιδώρου διατί λαμβάνωσιν αὐτὸ οἱ
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χριστιανοί· καὶ περὶ τῆς ἡμέρας ἧπερ εὑρίσκονται σαρκικῶς μετὰ τῶν γυναικῶν
αὐτῶν ἐὰν ἐπέρνουν ἀντίδωρον, ἢ ἀσπάζονται τὰς ἁγίας εἰκόνας.
(φ. 155r) Κεφάλαιον σιθ΄. Περὶ τοῦ ἔχοντος ἔχθ<ρ>αν μετά τινος νὰ μηδὲν
δεχθεὶς τὰ πρόσφορα αὐτοῦ εἰς τὴν ἐκκλησίαν, οὔτε νὰ τὸν ἐμεταλάβης.
(φ. 156r) Κεφάλαιον σκ΄. Περὶ λαϊκῶν ὁποῦ δὲν προσκαρτεροῦν ἕως τέλους
νὰ τελειωθῆ ἡ ἀκολουθία.
(φ. 156r) Κεφάλαιον σκα΄. Περὶ τοῦ θέλοντος νὰ μεταλάβη ὅτι νὰ μηδὲν σὺν
εὑρεθῆ μετὰ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ· καὶ ποίας ἡμέρας τῆς ἑβδομάδος νὰ φυλάττει.
(φ. 157r) Κεφάλαιον σκβ΄. Ἐὰν ὀνειρασθῆ τινὰς λαϊκὸς τῇ ἡμέρᾳ ὁποῦ θέλει
νὰ μεταλάβη.
(φ. 158r) Κεφάλαιον σκγ΄. Περὶ κοσμικοῦ ὁποῦ νὰ ξεράση τῇ ἡμέρᾳ ὁποῦ
μεταλάβη.
(φ. 158r) Κεφάλαιον σκδ΄. Περὶ γυναικῶν μεμνηστευμένων ἐν ᾧ καὶ περὶ
μνηστείας· καὶ ὅτι ἡ μνηστεία ἔναι μνήμη καὶ ἐπαγγελία τῶν μελλόντων
γάμων.
(φ. 158v) Κεφάλαιον σκε΄. Περὶ μνηστείας ὅτι νὰ ἔναι τὸ ἀρσενικὸν χρονῶν
δεκατεσσάρων, καὶ τὸ θηλυκὸν δώδεκα.
(φ. 159v) Κεφάλαιον σκϚ ΄. Ὅτι μιᾶ γυναῖκα ἔλαβεν εὐχὴν μνηστείας μετά
τινος Ἰωάννου· καὶ ἐζήτησεν διὰ τὸ εἶναι ἄνηβη χωρισθῆναι ἐξ αὐτοῦ, καὶ λάβη
τὸν δεύτερον ἐξάδελφον αὐτοῦ τοῦ Ἰωάννου.
(φ. 160r) Κεφάλαιον σκζ΄. Περὶ τοῦ θέλοντος νὰ ἱερωθῆ καὶ ἀποθάνη ἡ
μνηστῆ αὐτοῦ· καὶ ἐὰν ἦτον ἡ μνηστεία ἀνυπόστατος.
(φ. 161r) Κεφάλαιον σκη΄. Περὶ ἀρραβώνων μνηστείας ὁποῦ νὰ δωθοῦν καὶ
μετανοήσει τὸ ἕνα μέρος· καὶ ἐὰν τελευτήσει τινὰς ἐκ τοὺς μνηστευσαμένους, ἢ
γένη καλόγηρος.
(φ. 161v) Κεφάλαιον σκθ΄. Περὶ φιλήματος μνηστήρων.
(φ. 162r) Κεφάλαιον σλ΄. Ἀπὸ πόσαις αἰτίαις χωρίζουν τοὺς μεμνηστευμένους, ἤγουν τοὺς ἀρραβωνιασμένους.
(φ. 163r) Κεφάλαιον σλα΄. Περὶ τῶν βαθμῶν τοῦ γάμου.
(φ. 164r) Κεφάλαιον σλβ΄. Διαίρεσις συγγενείας.
(φ. 164r) Κεφάλαιον σλγ΄. Περὶ τῆς ἐξ αἵματος συγγενείας.
(φ. 164v) Κεφάλαιον σλδ΄. Περὶ τοῦ ἐξ αἵματος ἑβδόμου βαθμοῦ, ὅπως νὰ
μηδὲν γίνεται.
(φ. 166r) Κεφάλαιον σλε΄. Περὶ τοῦ ἐξ αἵματος ὀγδόου βαθμοῦ. Καὶ εἰς πόσους βαθμοὺς γίνονται τὰ συνοικέσια.
(φ. 167v) Κεφάλαιον σλϚ ΄. Περὶ τῶν ἐξ ἀγχιστείας· καὶ ὅτι ἐξ ἀγχιστείας
λέγεται συγγένειαν ἀπὸ συμπεθερίου.
(φ. 169v) Κεφάλαιον σλζ ΄. Περὶ τὸ ὄνομα τοῦ θείου ὅτι εἰς τρία λέγεται καὶ
χωρίζει· καὶ ποῖοι γάμοι γίνονται καὶ ποῖοι δὲν γίνονται.
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(φ. 172r) Κεφάλαιον σλη΄. Περὶ τριγενείας.
(φ. 173v) Κεφάλαιον σλθ ΄. Περὶ υἱοθεσίας ἤγουν παιδὶ ξένον ὁποῦ ἐπέρνη
τινὰς καὶ κάμνη το παιδὶ μετὰ ἱερῶν εὐχῶν. Καὶ εἰς πόσους βαθμοὺς ἐμποδίζεται, καὶ εἰς πόσους δὲν ἐμποδίζεται εἰς ὑπανδρίαν.
(φ. 175r) Κεφάλαιον σμ΄. Περὶ τοῦ ἁγίου βαπτίσματος.
(φ. 177r) Κεφάλαιον σμα΄. Περὶ δύο παιδίων ὁποῦ νὰ δεχθῇ τινὰς ἀπὸ τὸ
ἅγιον βάπτισμα ἐὰν ἔρχονται εἰς γάμον.
(φ. 177v) Κεφάλαιον σμβ΄. Ὅτι ἡ συγγένεια τοῦ ἁγίου βαπτίσματος δὲν ἔρχεται εἰς κληρονομίαν.
(φ. 177v) Κεφάλαιον σμγ΄. Περὶ ἐλευθερωμένου σκλάβου, ὅτι δὲν ἐπέρνει
τὴν κυρά του.
(φ. 177v) Κεφάλαιον σμδ΄. Περὶ ἐπιτρόπου ὅτι δὲν ἐπέρνει τὴν ὀρφανήν.
(φ. 178r) Κεφάλαιον σμε΄. Περὶ ὑποχειρίων, ὅτι δὲν λαμβάνουν τὰς γυναῖκας τῶν αὐθεντῶν αὐτῶν.
(φ. 178v) Κεφάλαιον σμϚ ΄. Περὶ σκηνικῶν ὅτι δὲν ἐπέρνουν συγκλητικοῦ
θυγατέρα.
(φ. 178v) Κεφάλαιον σμζ ΄. Περὶ τοῦ πορνεύσαντος μετά τινος γυναικὸς, ὅτι
τὴν μητρηά της δὲν ἐπέρνει.
(φ. 179r) Κεφάλαιον σμη΄. Ἰδοὺ τὰ τῶν γάμων γράμματα ἅτινα ἐσχεδίασεν
ὁ σοφώτατος καὶ λογιώτατος μέγας χαρτοφύλαξ τῆς ἁγιωτάτης τοῦ Χριστοῦ
μεγάλης ἐκκλησίας ὁ ἐν ἱεροδιακόνοις κύρις Μανουὴλ ὁ Ξανθινός.
(φ. 189v) Κεφάλαιον σμθ΄. Περὶ πρώτου γάμου· καὶ τὸ τί ἐστι γάμος καὶ
περὶ ἐννόμων γάμων.
(φ. 189v) Κεφάλαιον σν΄. Περὶ ψιλῶν συμφώνων τῶν γενομένων εἰς γάμον
μὴ γεναμένης ἱερολογίας.
(φ. 190r) Κεφάλαιον σνα΄. Περὶ πῶς καλεῖται ὁ πρῶτος γάμος, ὁ δεύτερος, ὁ
τρίτος.
(φ. 190v) Κεφάλαιον σνβ΄. Περὶ διγάμων, καὶ τριγάμων, ἢ καὶ τετραγάμων,
καὶ οὐ γάμων.
(φ. 194r) Κεφάλαιον σνγ΄. Περὶ διαφορᾶς παιδίων, ποῖα λέγονται γνήσια,
ποῖα φυσικά, ποῖα νόθα, ποῖα σκότια.
(φ. 194v) Κεφάλαιον σνδ΄. Περὶ παρανόμου γάμου καὶ τοῦ κανόνος αὐτοῦ.
(φ. 195r) Κεφάλαιον σνε΄. Περὶ τοῦ ἔχοντος παλλακίδα.
(φ. 195v) Κεφάλαιον σνϚ ΄. Περὶ ἀδελφοποιΐας ὅπως νὰ μηδὲν γίνεται.
(φ. 196r) Κεφάλαιον σνζ ΄. Περὶ τοῦ χωρισθέντος τὴν γυναῖκαν αὐτοῦ, ἐξ
αἰτίαν ἄλλης γυναικός.
(φ. 196v) Κεφάλαιον σνη΄. Κατάκρισις ἐντεθεῖσα εἰς τοὺς χωρίζοντας τὰ ἀνδρόγυνα χωρὶς αἰτίαν εὔλογον.
(φ. 197r) Κεφάλαιον σνθ΄. Περὶ λύσεως γάμου, καὶ αἱ αἰτίαι τῆς γυναικός.
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(φ. 198r) Κεφάλαιον σξ ΄. Αἱ αἰτίαι τοῦ ἀνδρὸς ὁποῦ τὸν ἐχωρίζεται ἡ γυναῖκα του καὶ ἐπέρνη τὴν προίκαν αὐτῆς, καὶ τὰ δωρήματα ὁποῦ τῆς ἔδωκε διὰ
τοὺς γάμους.
(φ. 199v) Κεφάλαιον σξα΄. Λύσις γάμου ἀζημίου ὅταν ὁ ἄνδρας δὲν εὑρεθῆ
σαρκικῶς μετὰ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ.
(φ. 200r) Κεφάλαιον σξβ΄. Λύσις γάμου ὅταν ὁ ἄνδρας δὲν εὕρη τὴν γυναῖκα
αὐτοῦ παρθένον.
(φ. 200v) Κεφάλαιον σξγ΄. Λύσις γάμου ὅταν θέλει νὰ γένη τινὰς καλόγηρος.
(φ. 201v) Κεφάλαιον σξδ΄. Περὶ γυναικὸς ἐὰν δήρη τὸν ἄνδραν αὐτῆς χωρίζεται.
(φ. 201v) Κεφάλαιον σξε΄. Περὶ ἀνδρὸς ἐὰν ληστεύη ἢ κλέψη ἀπὸ ἐκκλησίαν
χωρίζεται αὐτὸν ἡ γυναῖκα του.
(φ. 202r) Κεφάλαιον σξϚ ΄. Περὶ αἰχμαλώτου ἀνδρὸς ἢ γυναικὸς ὅτι χωρίζεται.
(φ. 202r) Κεφάλαιον σξζ ΄. Περὶ λωβοῦ ἀνδρὸς ἢ γυναικὸς ὅτι χωρίζεται.
(φ. 202r) Κεφάλαιον σξη΄. Περὶ συγγενείας τοῦ ἁγίου βαπτίσματος ὅτι χωρίζονται.
(φ. 202v) Κεφάλαιον σξθ΄. Περὶ συγγενείας τῆς υἱοθεσίας ὅτι χωρίζεται.
(φ. 202v) Κεφάλαιον σο΄. Περὶ παρανόμου γάμου, ὅτι χωρίζεται.
(φ. 202v) Κεφάλαιον σοα΄. Περὶ ἀνήβου γάμου, ὅτι χωρίζεται.
(φ. 203r) Κεφάλαιον σοβ΄. Περὶ τοῦ ἔχοντος γυναῖκα δαιμονῶσαν καὶ θέλων
χωρισθῆναι ἐξ αὐτῆς.
(φ. 204r) Κεφάλαιον σογ΄. Περὶ τοῦ πάθους τῶν σελινιαζομένων ὅτι ὑπὸ
τοῦ δαίμονος ἔρχεται καὶ ἐξ αὐτοῦ πάσχουν, καὶ πῶς κρίνεται τὴν σήμερον εἰς
τὴν μεγάλην ἐκκλησίαν.
(φ. 205v) Κεφάλαιον σοδ΄. Ἐὰν μισεύση τινὰς ἄνθρωπος καὶ ὑπάγη εἰς
ἄλλον τόπον καὶ ἐκεῖ νὰ λάβη παλλακίδα.
(φ. 206r) Κεφάλαιον σοε΄. Περὶ γυναικὸς ὁποῦ νὰ μισεύση ὁ ἄνδρας της ἢ
γένη σκλάβος, ἢ ὑπάγη εἰς ἐστρατεία καὶ γένη ἀφανείς, καὶ αὐτῆ θέλει νὰ ὑπανδρευθῆ.
(φ. 208r) Κεφάλαιον σοϚ ΄. Περὶ τοῦ συνευρεθέντος μετὰ τῆς πενθερᾶς
αὐτοῦ, καὶ περὶ τοῦ κανόνος τούτου.
(φ. 208v) Κεφάλαιον σοζ ΄. Περὶ μοιχείας.
(φ. 209v) Κεφάλαιον σοη΄. Περὶ γυναικὸς παρθένου ἐὰν βιάση καὶ φθείρη
αὐτὴν τινάς, ἢ καὶ θεληματικῶς αὐτῆς· καὶ περὶ παιδοφθειρίας θηλυκοῦ.
(φ. 210r) Κεφάλαιον σοθ΄. Περὶ καλογραίας ἐὰν δυναστευθῆ, ἢ κοπέλα παρὰ
τοῦ αὐθεντός της, ἢ ἄλλη γυναῖκα ὑπότινος.
(φ. 210v) Κεφάλαιον σπ΄. Περὶ γυναικὸς ὁποῦ νὰ χηρεύση καὶ θέλει νὰ
ὑπανδρευθῆ τῷ χρόνῳ ἐκείνῳ.
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(φ. 212r) Κεφάλαιον σπα΄. Περὶ γυναικὸς ὁποῦ νὰ χηρεύση καὶ ὑπανδρευθῆ
ὅτι δὲν λαμβάνει ἐκ τῶν πραγμάτων τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς, εἰ μὴ ἐκ τῶν παιδίων ἀν
αποθάνουν, τὰ ὅμοια καὶ ὁ ἄνδρας.
(φ. 213r) Κεφάλαιον σπβ΄. Περὶ γυναικὸς ὁποῦ νὰ χηρεύση καὶ δὲν ὑπανδρευθῆ τί ἐπέρνη ἐκ τῶν πραγμάτων τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς. Ὁμοίως καὶ ὁ ἄνδρας ἐὰν
δὲν ὑπανδρευθῆ.
(φ. 213v) Κεφάλαιον σπγ΄. Περὶ προικὸς τετιμημένης καὶ ἀδιατιμήτου.
(φ. 214r) Κεφάλαιον σπδ΄. Ὅτι ἡ γυναῖκα προτιμᾶται παντὸς δανειστοῦ.
(φ. 215r) Κεφάλαιον σπε΄. Περὶ ἀνδρὸς ὁποῦ νὰ κάμη ἔξοδον εἰς τὴν ἀσθένειαν τῆς γυναικὸς αὐτοῦ καὶ εἰς τὸν θάνατον.
(φ. 215r) Κεφάλαιον σπϚ ΄. Περὶ προτιμήσεως προικὸς πρώτης καὶ δευτέρας.
(φ. 216r) Κεφάλαιον σπζ ΄. Περὶ συμφώνου ἀνδρὸς καὶ γυναικός.
(φ. 216v) Κεφάλαιον σπη΄. Περὶ δωρεῶν μεταξὺ ἀνδρὸς καὶ γυναικός.
(φ. 216v) Κεφάλαιον σπθ΄. Περὶ δωρεῶν, καὶ ἀνατροπῆς δωρεῶν.
(φ. 217r) Κεφάλαιον σ©΄. Περὶ γυναικὸς ὁποῦ νὰ σέβη ἐγγυήτρια.
(φ. 217v) Κεφάλαιον σ©α΄. Περὶ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν ἐὰν χηρεύσουν καὶ
ἀφήσουν παιδί, καὶ μετὰ ταῦτα ἀποθάνη καὶ τὸ παιδί, ἢ καὶ ἐὰν δὲν κάμουν, καὶ
ἀποθάνη ὁ ἄνδρας ἢ ἡ γυναῖκα χωρὶς παιδί, πῶς νὰ ἡμοιρασθοῦν τὰ ροῦχα
αὐτῶν.
(φ. 219r) Κεφάλαιον σ©β΄. Περὶ προτιμήσεως κληρονομίας.
(φ. 219r) Κεφάλαιον σ©γ΄. Περὶ πάππου ἀν ἀποθάνη καὶ ἀφήσει υἱὸν καὶ
ἐγγόνους πῶς κληρονομοῦν αὐτόν.
(φ. 219v) Κεφάλαιον σ©δ΄. Περὶ τοῦ ἀποθανόντος χωρὶς διαθήκη ἢ ἄνδρας ἢ
γυναῖκα καὶ δὲν ἔχει παιδία μόνον γονεῖς καὶ ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφάς, ποῖοι
κληρονομοῦν αὐτόν.
(φ. 220v) Κεφάλαιον σ©ε΄. Περὶ τοῦ ἀποθανόντος ὁποῦ νὰ ἔχει ἀδελφὸν ἀπὸ
δύο μητέρες, καὶ ἀνεψιοὺς τοῦ ἀδελφοῦ του παιδία ὁποῦ νὰ ἦτον με τὸν πατέρα
τους ἀπὸ ἕναν πατέρα καὶ μίαν μητέρα ποῖοι κληρονομοῦν αὐτόν.
(φ. 221r) Κεφάλαιον σ©Ϛ ΄. Περὶ τοῦ ἀποθανόντος ἐὰν δὲν ἔχει ἀδελφοὺς ἢ
ἀνεψιοὺς, ποῖοι κληρονομοῦν αὐτόν.
(φ. 221v) Κεφάλαιον σ©ζ ΄. Περὶ κληρονομίας θετῶν υἱῶν καὶ φυσικῶν.
(φ. 222v) Κεφάλαιον σ©η΄. Περὶ συνεισφορᾶς ἤγουν ἐὰν ἔδωκεν ὁ πατὴρ τῆς
θυγατρὸς αὐτοῦ προῖκα καὶ ἔκαμαν νὰ μηδὲν ἐπάρη πλέον ἐκ τῶν αὐτοῦ πραγμάτων.
(φ. 223v) Κεφάλαιον σ©θ΄. Ἔτι περὶ συνεισφορᾶς υἱῶν ἢ καὶ θυγατέρων
ὁποῦ ἔλαβαν ἐκ τὸν πατέρα αὐτῶν τὸ μερτικὸν αὐτῶν· καὶ ἀποθανόντος αὐτοῦ
πάλιν θέλουν νὰ λάβουν.
(φ. 224v) Κεφάλαιον τ΄. Περὶ τοῦ ἔχοντος νὰ λάβη κληρονομίαν, ἕως πόσους
χρόνους νὰ ἀκούεται.
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(φ. 225r) Κεφάλαιον τα΄. Περὶ φαλκιδίου.
(φ. 225r) Κεφάλαιον τβ΄. Περὶ μισοτεκνίας.
(φ. 225v) Κεφάλαιον τγ΄. Αἱ αἰτίαι ὁποῦ κάμνουν οἱ γονεῖς τὰ παιδία αὐτῶν
ἀπόκληρα.
(φ. 227r) Κεφάλαιον τδ΄. Περὶ διαθήκης· καὶ εἰς πόσους χρόνους ἔχει ἄδειαν
τὸ ἀρσενικὸν καὶ τὸ θηλυκὸν νὰ κάμνουν διαθήκην· καὶ πόσοι μάρτυρες νὰ εἶναι
εἰς τὴν διαθήκην· καὶ περὶ ἀδελφῶν ἐὰν ἔχουν τὰ πράγματα αὐτῶν ἀμοίραστα.
(φ. 228r) Κεφάλαιον τε΄. Περὶ διαθήκης ὑπεξουσίων.
(φ. 228v) Κεφάλαιον τϚ ΄. Περὶ λεγάτου.
(φ. 229r) Κεφάλαιον τζ ΄. Περὶ κωδικέλλου.
(φ. 229v) Κεφάλαιον τη΄. Περὶ ἐπιτρόπων· καὶ περὶ προτιμήσεως ἐπιτρόπων.
(φ. 230r) Κεφάλαιον τθ΄. Περὶ τῶν ἀνήβων καὶ τῶν ἀφηλίκων καὶ περὶ
παρακαταθήκης.
(φ. 231r) Κεφάλαιον τι΄. Περὶ αἰρετῶν κριτῶν.
(φ. 231r) Κεφάλαιον τια΄. Περὶ συμφώνων.
(φ. 231v) Κεφάλαιον τιβ΄. Περὶ ὅρκου.
(φ. 232v) Κεφάλαιον τιγ΄. Περὶ παιδίων ἵνα τρέφωσιν τοὺς γονεῖς αὐτῶν.
(φ. 232v) Κεφάλαιον τιδ΄. Περὶ τοῦ λαβόντος βοΐδιον εἰς ἐργασίαν καὶ ἀποθάνη.
(φ. 233r) Κεφάλαιον τιε΄. Περὶ τοῦ λαβόντος ἄλογον μετὰ ἀγωγίου καὶ φορτώση βαρέως.
(φ. 233v) Κεφάλαιον τιϚ ΄. Περὶ τοῦ λαβόντος ἀμπέλιον ἢ χωράφιον μισιακῶ.
(φ. 234r) Κεφάλαιον τιζ ΄. Περὶ τοῦ τῆς ἡμέρας διαστήματος.
(φ. 234r) Κεφάλαιον τιη΄. Περὶ ποῖαι ἡμέραι λέγονται καλάνδαι· νόνναι καὶ
εἰδοῖ.
(φ. 234r) Κεφάλαιον τιθ΄. Περὶ τοῦ χρόνου πόσας ἑβδομάδας καὶ ἡμέρας ἔχει.
(φ. 234r) Κεφάλαιον τκ΄. Περὶ τῆς νηστείας τῆς παραμονῆς τῶν Χριστουγέννων καὶ τῶν Φώτων.
(φ. 234v) Κεφάλαιον τκα΄. Περὶ τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων καὶ τῶν
ἁγίων Θεοφανείων, ἐὰν τύχη Τετράδι ἢ Παρασκευῆ.
(φ. 235r) Κεφάλαιον τκβ΄. Περὶ τῶν πέντε ἑβδομάδων τοῦ χρόνου εἰς ταῖς
ὁποίαις γίνεται κατάλυσις τῶν βρωμάτων· ἤγουν τῶν φαϊτῶν, καὶ ποῖαι εἶναι
αὗται.
(φ. 235r) Κεφάλαιον τκγ΄. Περὶ τῆς ἁγίας καὶ μεγάλης τεσσαρακοστῆς· ὅτι
δὲν γίνεται γάμος.
(φ. 235v) Κεφάλαιον τκδ΄. Περὶ τῆς νηστείας τῆς ἁγίας καὶ μεγάλης τεσσαρακοστῆς, καὶ πάσης Τετράδος καὶ Παρασκευῆς.
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(φ. 236r) Κεφάλαιον τκε΄. Περὶ μοναχῶν ὅτι να νηστεύουν καὶ τὰς Δευτέρας
ὅλου τοῦ χρόνου.
(φ. 237r) Κεφάλαιον τκϚ ΄. Περὶ γυναικὸς ἐὰν γενήσει τῆ μεγάλη τεσσαρακοστῇ. Καὶ περὶ ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς ὅτι νηστεία δὲν κάμνη.
(φ. 237v) Κεφάλαιον τκζ ΄. Περὶ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ἐὰν τύχη τὴν μεγάλην
ἑβδομάδα ἀν ἔναι καὶ τρώγουν ὀψάρια.
(φ. 239r) <Κεφάλαιον τκη΄>. Περὶ τοῦ κατευθυνθήτου (sic), ὅτι δὲν λέγεται
τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ.
(φ. 239v) Κεφάλαιον τκθ΄. Ὅτι ἀπὸ τὴν Διακαινίσιμον ἄχρι τῆς Πεντηκοστῆς Τετράδα καὶ Παρασκευῆ τρώγομεν ὀψάρια καὶ ἔλαιον.
(φ. 240r) Κεφάλαιον τλ΄. Περὶ τῆς νηστείας τῶν Χριστουγέννων καὶ τῶν
ἁγίων Ἀποστόλων.
(φ. 240r) Κεφάλαιον τλα΄. Περὶ τῆς τοῦ Αὐγούστου νηστείας τῆς κυρίας
ἡμῶν τῆς ἁγίας Θεοτόκου.
(φ. 242v) Κεφάλαιον τλβ΄. Περὶ τῆς αὐτῆς ἁγίας Θεοτόκου πόσους χρόνους
ἔζησεν ἐν τῷ κόσμῳ.
(φ. 243r) Κεφάλαιον τλγ΄. Περὶ τῆς νηστείας τῆς ὑψώσεως τοῦ τιμίου καὶ
ζωοποιοῦ Σταυροῦ.
(φ. 243r) Κεφάλαιον τλδ΄. Περὶ πότε καὶ ποῦ καταλύεται ἡ νηστεία τῆς
Τετράδος καὶ τῆς Παρασκευῆς.
(φ. 244r) Κεφάλαιον τλε΄. Πότε ὀφείλουσιν οἱ χριστιανοὶ μεταλαμβάνειν.
(φ. 244v) Κεφάλαιον τλϚ ΄. Περὶ τῶν ὀνομάτων τῶν θείων διδασκάλων καὶ
βασιλέων τῶν ἐν τῷ παρόντι βιβλίῳ τοῦ βουλομένου ἰδεῖν αὐτά.
(φ. 245v) Κεφάλαιον τλζ ΄. Περὶ τοῦ θείου πάσχα ἕως ποῦ ἀναβαίνει καὶ
καταβαίνει.
(φ. 246r) Κεφάλαιον τλη΄. Περὶ τῆς νηστείας τῶν ἁγίων Ἀποστόλων πόσαι
ἡμέραι εἶναι.
(φ. 246r) Κεφάλαιον τλθ΄. Ὅτι ὁ κόσμος ὑπὸ τεσσάρων στοιχείων ἵσταται,
ὁμοίως καὶ ὁ ἄνθρωπος.
(φ. 246v) Κεφάλαιον τμ΄. Περὶ τῆς ψυχῆς ὅτι ἐν ποίῳ μέρει τοῦ σώματος
εὑρίσκεται.
(φ. 247r) Κεφάλαιον τμα΄. Περὶ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν ποίῳ
χρόνῳ καὶ μῆνα καὶ ὥρα ἐσταυρώθη.
(φ. 247v) Κεφάλαιον τμβ΄. Ὅτι ἑπτὰ ἡλικίας ἔχει ὁ ἄνθρωπος καὶ ποῖαι
εἶναι καὶ πῶς καλοῦνται.
(φ. 248r) Κεφάλαιον τμγ΄. Πόθεν εὐλέπομεν τινὲς δικαίους ἀνθρώπους καὶ
κρίνονται ψυχομαχοῦντες πολλὰς ἡμέρας, καὶ πολλοὺς ἁμαρτωλοὺς εἰρηνικῶς καὶ
ἀταράχως ἐν τῷ ἅμα ἀποθένουν.
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(φ. 248v) Κεφάλαιον τμδ΄. Περὶ ὁραμάτων, ποῖα εἶναι ἀληθινὰ καὶ ποῖα δὲν
εἶναι.
(φ. 249r) Κεφάλαιον τμε΄. Περὶ τοῦ λέγοντος ὅτι μετὰ τὸν θάνατον συκόνεται τὸ ἀποθαμένον σῶμα καὶ πνίγη ἀνθρώπους, καὶ τοῦτο εὐλέπουν ἐν ὁράματι
καὶ καίουν τῷ σώματι ἐκείνῳ διὰ νὰ μηδὲν ἀπωλέση καὶ ἄλλους ἀνθρώπους.
(φ. 253v) Κεφάλαιον τμϚ ΄. Περὶ τῆς ἁγίας καὶ οἰκουμενικῆς πρώτης συνόδου.
(φ. 254v) Κεφάλαιον τμζ ΄. Περὶ τῆς ἁγίας καὶ οἰκουμενικῆς δευτέρας συνόδου.
(φ. 256r) Κεφάλαιον τμη΄. Περὶ τῆς ἁγίας καὶ οἰκουμενικῆς τρίτης συνόδου.
(φ. 257r) Κεφάλαιον τμθ΄. Περὶ τῆς ἁγίας καὶ οἰκουμενικῆς τετάρτης συνόδου.
(φ. 258r) Κεφάλαιον τν΄. Περὶ τῆς ἁγίας καὶ οἰκουμενικῆς πέμπτης συνόδου.
(φ. 259r) Κεφάλαιον τνα΄. Περὶ τῆς ἁγίας καὶ οἰκουμενικῆς ϛ΄ συνόδου.
(φ. 260r) Κεφάλαιον τνβ΄. Περὶ τῆς ἁγίας καὶ οἰκουμενικῆς πενθ’ ἕκτης
συνόδου.
(φ. 260v) Κεφάλαιον τνγ΄. Περὶ τῆς ἁγίας καὶ οἰκουμενικῆς ἑβδόμης συνόδου.
(φ. 261v) Κεφάλαιον τνδ΄. Τάξις προκαθεδρίας τῶν ὁσιωτάτων πατριαρχῶν.
(φ. 262r) Κεφάλαιον τνε΄. Ἡ γεγονυῖα διατύπωσις παρὰ τοῦ βασιλέως Λέοντος τοῦ σοφοῦ, ὅπως ἔχουσι τάξεις οἱ θρόνοι τῶν ἐκκλησιῶν τῶν ὑποκειμένων
τῷ πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως.
(φ. 263r) Κεφάλαιον τνϚ ΄. Αἱ ἀρχιεπισκοπαί.
(φ. 263v) Κεφάλαιον τνζ ΄. Περὶ ποῖοι ἐκ τοὺς μητροπολίτας ἔχουν τὴν σήμερον ἐπισκοπάς.
(φ. 265r) Κεφάλαιον τνη΄. Περὶ τῶν ἀρχιεπισκόπων καὶ ἐπισκόπων ὁποῦ
ἐτιμήθησαν κατὰ διαφόρους καιρούς, καὶ ἐγένοντο μητροπολῖται· καὶ περὶ τῶν
ἐπισκόπων ὁποῦ ἔγιναν ἀρχιεπίσκοποι.
(φ. 266v) Κεφάλαιον τνθ΄. Περὶ τῶν μητροπολιτῶν ποῖοι λέγονται ὑπέρτιμοι καὶ ἔξαρχοι, ποῖοι δὲ ὑπέρτιμοι μόνον.
(φ. 268v) Κεφάλαιον τξ΄. Περὶ πῶς γράφωσιν οἱ μητροπολῖται τῷ κοινῷ
δεσπότῃ τῷ οἰκουμενικῷ πατριάρχη.
(φ. 269r) Κεφάλαιον τξα΄. Ὅπως γράφουσιν οἱ μητροπολῖται τῷ Ἀλεξανδρείας.
(φ. 269r) Κεφάλαιον τξβ΄. Ὅπως γράφουσιν οἱ μητροπολῖται τῷ Ἀντιοχείας.
(φ. 269v) Κεφάλαιον τξγ΄. Ὅπως γράφουσιν οἱ μητροπολῖται τῷ Ἱεροσολύμων.
(φ. 269v) Κεφάλαιον τξδ΄. Ὅπως γράφουσιν οἱ μητροπολῖται πρὸς τὸν Ἀχρειδών.
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(φ. 269v) Κεφάλαιον τξε΄. Περὶ πῶς γράφει μητροπολίτης πρὸς μητροπολίτην.
(φ. 270r) Κεφάλαιον τξϚ ΄. Περὶ πῶς γράφει μητροπολίτης πρὸς ἀρχιεπίσκοπον.
(φ. 270v) Κεφάλαιον τξζ ΄. Περὶ πῶς γράφουσιν οἱ μητροπολῖται τοῖς ἐπισκόποις.
(φ. 270v) Κεφάλαιον τξη΄. Περὶ πῶς γράφει ἐπίσκοπος πρὸς τὸν μητροπολίτην αὐτοῦ.
(φ. 271r) Κεφάλαιον τξθ΄. Περὶ πῶς γράφει ἐπίσκοπος πρὸς ἐπίσκοπον.
(φ. 271v) Κεφάλαιον το΄. Περὶ πῶς γράφουσιν οἱ ἀρχιερεῖς τοῖς ἄρχουσι,
τῆς μεγάλης ἐκκλησίας.
(φ. 272r) Κεφάλαιον τοα΄. Περὶ τοῦ Θεσσαλονίκης, ὅτι ἐκ τοὺς μητροπολίτας αὐτὸς μόνος γράφεται ἡ μετριότης.
(φ. 272r) Κεφάλαιον τοβ΄. Περὶ πῶς γράφουσιν οἱ ἀρχιερεῖς εἰς τὸν κνέτζην
Σερβίας.
(φ. 272v) Κεφάλαιον τογ΄. Περὶ πῶς γράφουσιν οἱ ἀρχιερεῖς πρὸς τὴν τοῦ
κνέτζη σύνευνον.
(φ. 272v) Κεφάλαιον τοδ΄. Περὶ πῶς γράφουσιν οἱ ἀρχιερεῖς εἰς ζουπάνον.
(φ. 272v) Κεφάλαιον τοε΄. Περὶ ποῖα πιτάκια ἐπιγράφουσιν οἱ ἀρχιερεῖς,
καὶ πῶς ταῦτα ἐπιγράφουσιν.
(φ. 273r) Κεφάλαιον τοϚ ΄. Περὶ πῶς γράφωσιν οἱ ἀρχιερεῖς πρὸς τοὺς κληρικοὺς αὐτῶν καὶ πρὸς τοὺς πρώτους τῶν κοσμικῶν καὶ πρὸς ἅπαντα τὸν λαὸν,
ὅταν εὑρίσκονται ἐν ἄλλω τόπω.
(φ. 273v) Κεφάλαιον τοζ ΄. Περὶ πῶς γράφουν τοὺς κληρικοὺς τῶν ἀρχιερέων.
(φ. 273v) <Κεφάλαιον τοη΄>. Περὶ ἱερέων ἢ κοσμικῶν ὁποῦ θέλουν νὰ
γράψουν γραφὴν εἰς μητροπολίτην.
(φ. 274r) Κεφάλαιον τοθ΄. Περὶ πῶς γράφωσιν εἰς ἐπίσκοπον οἱ ἱερεῖς, ἢ
καὶ κοσμικοί.
(φ. 274v) Κεφάλαιον τπ΄. Περὶ πῶς γράφουσιν οἱ ἀρχιερεῖς πρὸς τὸν πρῶτον τοῦ ἁγίου Ὄρους.
(φ. 275r) Κεφάλαιον τπα΄. Περὶ πῶς γράφωσιν οἱ ἀρχιερεῖς εἰς ἡγούμενον
καὶ εἰς τοὺς γέροντας.
(φ. 275r) Κεφάλαιον τπβ΄. Περὶ πῶς γράφωσιν οἱ ἀρχιερεῖς πρὸς ἄρχων
μέγαν.
(φ. 275v) Κεφάλαιον τπγ΄. Περὶ πῶς γράφουσιν οἱ ἀρχιερεῖς εἰς χρήσιμον
ἄνθρωπον.
(φ. 275v) Κεφάλαιον τπδ΄. Τὰ τῶν ἐκκλησιῶν ὀφφίκια, ἤτοι τῶν μητροπολιτῶν, τῶν ἀρχιεπισκόπων, καὶ τῶν ἐπισκόπων.
(φ. 277r) <Κεφάλαιον τπε΄>. Αἱ ἐνεργεῖαι τῶν ὀφφικίων.
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(φ. 279r) Κεφάλαιον τπϚ ΄. Περὶ πῶς γράφει τὴν μαρτυρίαν ὁ πνευματικός,
τοῦ μέλλοντος ἱερωθῆναι.
(φ. 279v) Κεφάλαιον τπζ ΄. Περὶ πῶς γράφωσιν οἱ ἀρχιερεῖς συστατικὸν
ἱερέως.
(φ. 280v) Κεφάλαιον τπη΄. Περὶ πῶς γράφωσιν οἱ ἀρχ<ιερ>εῖς ἀπολυτικὰ
γράμματα τοῦ θέλοντος ἀποδημῆσαι ἱερέως.
(φ. 281r) Κεφάλαιον τπθ΄. Ἐνταλτήριον γράμμα, ὅπερ γράφωσιν οἱ ἀρχιερεῖς ὅταν ποιοῦν πνευματικόν.
(φ. 282r) Κεφάλαιον τ©΄. Γράμμα συγχωρητικὸν ὅπερ γράφουν οἱ ἀρχιερεῖς
εἰς τὸν ἐξομολογούμενον.
(φ. 283r) Κεφάλαιον τ©α΄. Περὶ πῶς ποιῶσιν οἱ ἀρχιερεῖς τῷ σταυροπηγίῳ.
(φ. 283r) Κεφάλαιον τ©β΄. Περὶ πῶς γράφωσιν οἱ ἀρχιερεῖς εἰς ἀντιμίνσιον.
(φ. 283v) Κεφάλαιον τ©γ΄. Ὅπως γράφωσιν οἱ ἀρχιερεῖς γράμμα εὐεργετικὸν ὅταν δίδωσιν ὀφφίκιον, σταυρόν, καὶ ἐπιγονάτιον.
(φ. 284v) Κεφάλαιον τ©δ΄. Γράμμα ὅπερ γράφουν οἱ ἀρχιερεῖς περὶ ζητείας
μοναστηρίου ὁποῦ νὰ ἔναι χαλασμένον καὶ θέλουν νὰ τὸ ἀνακαινίσουν.
(φ. 285v) Κεφάλαιον τ©ε΄. Γράμμα ὅπερ γράφουν οἱ ἀρχιερεῖς περὶ ζητείας
αἰχμαλώτου.
(φ. 286v) Κεφάλαιον τ©Ϛ ΄. Διαζύγιον ὅταν ὁ ἄνδρας κατηγορεῖ τὴν γυναῖκα
του ὅτι μοιχεύεται, καὶ δὲν τῆς τὸ ἀποδείξη, καὶ θέλει ἡ γυναῖκα νὰ χωρήσει ἐξ
αὐτοῦ.
(φ. 288r) Κεφάλαιον τ©ζ ΄. Ἕτερον διαζύγιον ὅταν μοιχεύεται ἡ γυναῖκα τοῦ
ἀνδρὸς καὶ τῆς τὸ ἀποδείξη.
(φ. 289r) Κεφάλαιον τ©η΄. Ἕτερον διαζύγιον ὅταν ὁ ἄνδρας δὲν δύναται νὰ
εὑρεθῆ σαρκικῶς μετὰ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ χρόνους τρεῖς.
(φ. 290r) Κεφάλαιον τ©θ΄. Διαζύγιον ἕτερον, ὅταν ὁ ἄνδρας μισεύση καὶ περάσουν χρόνοι πέντε καὶ δὲν μάθη ἡ γυναῖκα αὐτοῦ δι’ αὐτὸν ὅτι ζῆ καὶ θέλει νὰ
ὑπανδρευθῆ.
(φ. 291v) Κεφάλαιον υ΄. Ἕτερον διαζύγιον, ὅταν δαιμονίζεται ὁ ἄνδρας ἢ ἡ
γυναῖκα καὶ θέλουν νὰ χωρισθοῦν.
(φ. 292v) Κεφάλαιον υα΄. Περὶ πόσα θανάσιμα ἁμαρτήματα εἶναι.
(φ. 292v) Κεφάλαιον υβ΄. Περὶ ἐκείνου ὁποῦ νὰ λάβη θεληματικῶς θάνατον.
(φ. 293r) Κεφάλαιον υγ΄. Περὶ ἀνδρὸς ὁποῦ νὰ φονεύση θεληματικῶς τὴν
γυναῖκαν αὐτοῦ.
(φ. 293v) Κεφάλαιον υδ΄. Περὶ τί δηλοῖ τῶν ἱερωμένων καὶ μοναχῶν ὁποῦ
λέγουν μετάνοιαν.
(φ. 294r) Κεφάλαιον υε΄. Ὅ πρέπον ἔναι καὶ ἱερωμένοι καὶ λαϊκοὶ νὰ μετανοοῦν.
(φ. 296r) Κεφάλαιον υϚ ΄. Περὶ ἐκείνου ὁποῦ ἔδραμεν ὁλοψύχως εἰς τὴν ἐξο-
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μολόγησιν, πῶς ἐσυγχωρήθη παρὰ Θεοῦ.
(φ. 299r) Κεφάλαιον υζ ΄. Περὶ τοῦ Μανασσῆ, ὅτι διὰ νὰ μετανοήσει ἐξ ὅλης
ψυχῆς, ἐσυγχώρησεν αὐτοῦ ὁ Θεός.
(φ. 300v) Κεφάλαιον υη΄. Περὶ πνευματικοῦ ὁποῦ νὰ ὁμολογήσει τὴν ἁμαρτίαν τοῦ ἐξαγορεύοντος.
(φ. 300v) Κεφάλαιον υθ΄. Περὶ ἀκαθάρτου ὁποῦ νὰ πέση εἰς φρέαρ, ἢ εἰς
ἄλλον ἀγγεῖον.
(φ. 301v) Κεφάλαιον υι΄. Περὶ τοῦ διαβόλου ἐὰν ἔναι προγνώστης.
(φ. 302rv) Κεφάλαιον υια΄. Περὶ τῆς οἰκοδομῆς τῆς ἁγίας Σιών.
(φ. 303r) Κεφάλαιον υιβ΄. Περὶ τοῦ τριμεροῦς τῆς ψυχῆς.
(φ. 305v) Κεφάλαιον υιγ΄. Πόσα τάγματα καὶ πόσαι οὐσίαι ἀγγέλων εἶναι.
(φ. 306r) <Κεφάλαιον υιδ΄>. Περὶ τῆς Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς, ἵνα μὴ
τρώγουν κρέας.
(φ. 306rv) Κεφάλαιον υιε΄. Διατί ὁ Θεὸς πλάσας τὸν ἄνδρα ἐκ τῆς γῆς δὲν
ἔπλασε καὶ τὴν γυναῖκαν ἀλλ’ ἐκ τῆς πλευρᾶς αὐτοῦ ἐποίησεν αὐτήν.
(φ. 306v) Κεφάλαιον υιϚ ΄. Περὶ εὐγένειαν.
(φ. 307v) Κεφάλαιον υιζ ΄. Ὅτι ὁ χρόνος εἰς τέσσαρα διαιρεῖται.
(φ. 307v) Κεφάλαιον υιη΄. Πόσα ὄρη μεγάλα εἶναι καὶ ποῖα τὰ ὀνόματα
αὐτῶν.
(φ. 308r) Κεφάλαιον υιθ΄. Ἐὰν τινὰς ληστὴς νὰ κάμη ἑκατὸν φόνους καὶ νὰ
τὸν πιάσουν νὰ κόψουν τὴν κεφαλήν του, τί λέγωμεν δι’ αὐτόν· τάχα νὰ ἐλευθερώθη ἀπὸ ὅλους τοὺς φόνους ὁποῦ ἔκαμε;
(φ. 308v) Κεφάλαιον υκ΄. Περὶ ἐλεημοσύνης, τί ἀγαθὰ λαμβάνει ἐκεῖνος ὁποῦ κάμνη αὐτὴν τὴν ἐλεημοσύνην.
Κατάσταση χειρογράφου γενικὰ καλή, μὲ ἐξαίρεση τὴ στάχωση ἡ ὁποία εἶναι
ἀρκετὰ φθαρμένη.
Ἡ γραφὴ εὐκρινής, δεξιοκλινὴς μὲ συμπλέγματα γραμμάτων καὶ τὶς τυπικὲς
συντομογραφίες. Τὰ γράμματα μὲ μεγάλες κεραῖες, χαρακτηριστικὴ ἡ γραφὴ τῶν
γραμμάτων –χ- καὶ -ρ-. Ἡ γραφὴ στὸ κεφάλαιο ξα΄ (φ. 38v-43v) εἶναι ὄρθια,
λειτουργική. Παρότι ὑποψιάζει γιὰ δεύτερο γραφέα, ποὺ πιθανὸν συνεργάστηκε μὲ
τὸν πρῶτο, ἐντούτοις καὶ ἡ γραφὴ αὐτή, ὅπως θὰ δοῦμε στὴ συνέχεια, ἀνήκει στὸν
ἴδιο γραφέα.
Γραφέας τοῦ χειρογράφου εἶναι ὁ Γρηγόριος, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὸ βιβλιογραφικὸ σημείωμα στὸ τελευταῖο παράφυλλο τῆς στάχωσης: δῶρον τό παρόν, τοῦ
Θεοῦ συνεργία/ ἔγραψεν ἰδού, γρηγόριος ἐν πόνω/ ἐγράφη τό παρόν νόμιμον, ἐν ἔτει ζ©η΄
ἰνδικτιῶνος γ΄. Πιστεύω ὅτι ὁ γραφέας Γρηγόριος ταυτίζεται μὲ τὸν «ἀμόναχο»
Γρηγόριο, τὸν γραφέα τοῦ χειρογράφου *Cant. U. L. Add. ἀρ. 3048 (GamillschegHarlfinger, Repertorium, σ. 67, ἀρ. 88). Τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς γραφῆς τοῦ χειρο-
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γράφου τῆς Πλατυτέρας ταυτίζονται μὲ τὰ παλαιογραφικὰ χαρακτηριστικὰ τῆς
γραφῆς τοῦ Γρηγορίου, ποὺ δίνει ὁ καθηγητὴς H. Hunger, γιὰ τὸ ἀνωτέρω χειρόγραφο τῆς ἀγγλικῆς σήμερα Βιβλιοθήκης (Hunger, Repertorium, σ. 41-42). Ἡ γνωστὴ
ἐξάλλου «διγραφία» τοῦ Γρηγορίου ἀποκαλύπτεται καὶ στὸ χειρόγραφο τῆς Πλατυτέρας (βλ. ἀνωτέρω).
Μελάνι μαῦρο. Τὰ ἀρχογράμματα, οἱ τίτλοι, τὰ ὀνόματα τῶν συγγραφέων καὶ
τῶν πατέρων καθὼς καὶ ἡ δήλωση τῶν κεφαλαίων, μὲ ἐρυθρὸ μελάνι.
Τὰ φύλλα τοῦ χειρογράφου δὲν ἔφεραν ἀρίθμηση. Ὑπῆρχε ὅμως ἀρίθμηση τευχῶν μὲ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες, ἡ ὁποία διακρίνεται σὲ πολλὰ τεύχη στὴν ἄνω
δεξιὰ ὤα. Ἡ δήλωση τῶν τευχῶν ἐπίσης καὶ μὲ ἕναν σταυρὸ στὸ μέσον τῆς ἀρχῆς
τοῦ κάθε τεύχους. Τεύχη λθ΄, ὅλα τετράδια. Χαρτὶ σκληρό, στιλπνό, χρώματος ὑποκίτρινου. Στὸ φ. 1r, καλλιτεχνικὸ ἐπίτιτλο μὲ ἐρυθρὸ καὶ μαῦρο μελάνι μὲ σχέδιο
πλεξίδας. Στὸ φ. 125r διακοσμητικὴ γραμμὴ ὁρίζει τὴν ἔναρξη τῆς Ἑρμηνείας τῆς
Θείας Λειτουργίας. Στὸ κολλημένο στὴν πρώτη πινακίδα φύλλο οἱ σημειώσεις:
ἑτούτο τό παρόν βηληον υπαρχη καμου τού παπα αθανασίου καί οπηος το απόξενώσει. –
δοκήμιον κονδυλήου καί της αγηας μελανις. Στὸ τελευταῖο παράφυλλο τῆς στάχωσης,
μετὰ τὸ σημείωμα τοῦ γραφέα, μεταγενέστερη διευκρινιστικὴ σημείωση: εγραπτοι
το παρῶν κατα των ανωθεν χρισμῶν εἰς τοῦς αφ ενενήντα από Χριστοῦ γενήσεως. Καὶ ἡ
ἀριθμητικὴ πράξη ὑπολογισμοῦ τοῦ ἔτους ἀπὸ Χριστοῦ γεννήσεως, μεταγενέστερα:
7098-5508=1590.
Στάχωση μὲ ξύλινες πινακίδες ἐπενδυμένες μὲ δέρμα χρώματος καφὲ σκούρου
μὲ ἔκτυπη διακόσμηση. Δύο ζεύγη τριπλῶν γραμμῶν ὁρίζουν παραλληλόγραμμο
ἐντὸς τοῦ ὁποίου ἀνθοειδὲς ἐπαναλαμβανόμενο κόσμημα. Στὶς ἐσωτερικὲς τέσσερις
γωνίες ἀνθοειδῆ κοσμήματα καὶ στὸ κέντρο κόσμημα ρομβοειδές. Ἡ διακόσμηση
ὅμοια καὶ στὶς δύο πινακίδες. Τὰ τεύχη εἶναι δεμένα μὲ χοντρὸ σπάγκο. Διακρίνονται ἴχνη μεταλλικῶν θηλυκωτήρων.

–7–
Χαρτ., 205 × 150 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 140 × 90 χιλ.), φ. 190, στίχοι 22, 16ος
αἰ.
Μηνολόγιο.
(φ. 157r–163v) Μηνολόγειον ἄγιον σὴν Θεῷ. Εὐαγγέλιον. Μὴν Σεπτέμβριως ἔχων ἡμέρας λ΄. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὧρας ιβ΄ καὶ ἡ νὺξ [..]. Ἄρχ.: Ἀρχὴ τῆς ἰνδίκτου του νέου ἔτους. καὶ μνήμη τοῦ ἀγίου Σϋμεὼν τοῦ στηλύτου καὶ Ἰησοῦ τοῦ
Ναβῆ...
(φ. 163v-169r) Μὴν Ὀκτώβριος ἔχων ἡμέρας λα΄. ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας ια΄ καὶ
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ἡ νὺξ ιγ΄. Ἄρχ.: Εἰς τὴν α΄ τῶν αγίων Δομνήνου Ἀρέθα καὶ τοῦ ὀσίου Ρωμανοῦ
καὶ τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Ἀνανίου...
(φ. 169r-170v) Μὴν Νοέβριως ἔχων ἡμέρας λα΄. Η ἡμέρα ἔχη ωρας ι΄ καὶ ἡ
νυξ ωρας ιδ΄. Ἄρχ.: ις τὴν α΄ τῶν ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμϊανοῦ τῶν
ἐν Φέρμα...
(φ. 171r-178v) Μὴν Δεκευβριος ἐχων ἡμέρας λα΄. η ἡμέρα εχη ωρας θ΄ καὶ ἡ
νὺξ ωρας [ιε΄]. Ἄρχ.: α΄ τοῦ ἁγίου προφήτου Ναοὺμ ζήτει σεπτεμβρίου ε΄...
(φ. 178v-182r) [Ἰανουάριος]. Ἄρχ.: Ἰανουαρίῳ α΄. Εἰς τὴν περιτομὴν τοῦ
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ ὁσίου πατρὸς ὑμῶν Βασιλείου...
(φ. 182r-184v) Μηνὶ Φεβρουαρίῳ ἔχων ἡμέρας κη΄ ἡ ἡμέρα ἔχει ὧρας ια΄ καὶ
ἡ νὺξ ιγ΄. Ἄρχ.: ις β΄ ἡ ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ...
(φ. 184v-187r) Μην Μαρτιος ἔχων ἡμέρας λα΄. ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας ιβ΄ καὶ ἡ
νὺξ ὥρας ιβ΄. Ἄρχ.: Εις τὴν α΄ Τῆς ἁγίας μάρτυρος Εὐδοκίας...
(φ. 187r-188v) Μην Ἀπρίλλιος ἔχων ἡμέρας λ΄ ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας ιγ΄ καὶ ἡ
νὺξ ὥρας ια΄. Ἄρχ.: Εἰς τὴν α΄. Τῆς ὁσίας Μαρίας τῆς Ἐγυπτίας...
(φ. 188v-190v) Μηνὶ Μαϊω ἔχων ἡμέρας λα΄.... Ἄρχ.: α΄ Τοῦ ἁγίου προφήτου Ἰερεμίου καὶ ἱερωμάρτυρος Μαύρου... Τελ.: ...λα΄. Τοῦ ἁγίου Ἱερεμίου
ζήτει εἰς Μαρτίου.
(φ. 1r-5v) Μὴν Ἰούνιος ἔχων ἡμέρας λ΄. ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας [...] καὶ ἡ νὺξ
ὥρας [...]. Ἄρχ.: α΄ τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ἰουστίνου καὶ τῶν ἁγίων μαρτύρων
τῶν ἐν Ἀντιοχία μυρίων. ζήτει τῆ δ΄ τῆς γ΄ εὑδομάδος τοῦ Ματθαίου...
(φ. 5v-7r) Μὴν Ἰούλλιος ἔχων ἡμέρας λα΄. ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας [...]. Ἄρχ.: α΄
τῶν ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμϊανοῦ τῶν ἐν Ρώμη...
(φ. 7r-10v) Μὴν Αὔγουστος ἔχων ἡμέρας λα΄. ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας [..] καὶ ἡ
νὺξ ὥρας [...]. Ἄρχ.: α΄ Τῶν ἁγίων αἱπτὰ Μακαβαίων καὶ Ἐλεαζάρου τοῦ
ἱερέως...
Μετὰ τὸ φ. 10 ἔχουν ἐκπέσει φύλλα. (φ. 10v): Τελ.: ...καὶ τὸ κοράσιον ἔδωκεν τῇ
μητρὶ αὐτῆς. [καὶ] ἀκοῦσαντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦλθον καὶ ἦρατο [τὸ πτῶμα αὐτοῦ...
(Μάρκ. 6, 29). (φ. 11r): Ἄρχ.: καὶ τῷ υἱῷ ἔδωκεν ζωὴν ἔχειν ἐν ἑαυτῷ] καὶ ἐξουσίαν
ἔδωκεν αὐτῷ καὶ κρίσιν ποιεῖν ὅτι υἱὸς ἀνθρώπου ἐστὶν ... (Ἰω. 5, 27).

(φ. 11r-14r) Τῆ Παρασκευῆ τῆς β΄ εὑδομάδος. Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην. Εἶπεν
ὁ Κύριος πρὸς τοὺς ἐληλυθότας πρὸς αὐτὸν Ἱουδαίους.... Τελ.: ...τὴν βρώσιν τὴν
μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον ἣν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου δώσει ϋμῖν, τοῦτο γὰρ ὁ
πατὴρ ἐσφράγισεν ὁ Θεός.
(φ. 14r) Κυριακῆ Γ η Τῶν ἁγίων μϋροφόρων γυναικῶν καὶ Ἱωσήφ.
(φ. 16v) Κυριακή τοῦ Παραλύτου.
(φ. 21r) Κυριακή ε΄ τῆς Σαμαρίτηδος.
(φ. 27r) Κυριακή Ϛ ΄ τοῦ Τυφλοῦ.
(φ. 33r) Τῶ Σαββάτω τῆς Ϛ ΄ εὑδομάδος.

ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ

141

(φ. 33v) Κυριακῆ πρὸ της Ν ς. Τῶν ἁγίων Πατέρων.
(φ. 34v) Τῆ β΄ προ τῆς Ν ς.
(φ. 36r) Τῆ δ΄ προ τῆς Ν ς.
(φ. 36v) Τῆ ε΄ προ τῆς Ν ς.
(φ. 37r) Τῆ Παρασκευῆ προ τῆς Ν ς.
(φ. 37v) Τῶ Σαββάτω.
(φ. 38v) Εἰς τὸν ὄρθρον τῆ αὐτῆ Κυριακῆ.
(φ. 39v) Τῆ β΄μετὰ τῆς Ν ς.
(φ. 40r) Τῆ γ΄ μετὰ τὴν Ν ς.
(φ. 43r) Τη Κυριακῆ α΄. Τῶν ἁγίων Πάντων.
(φ. 44r-62r) Κυριακῆ β΄ - Κυριακῆ ιζ ΄.
(φ. 63r) Σαββατον α΄ τοῦ νέου ἔτους.
(φ. 63r-86r) Κυριακῆ α΄ - Κυριακῆ ιζ ΄.
(φ. 86r) Κυριακή α΄ τῶν Νηστειῶν.
(φ. 93r-96v) Των βαΐων.
(φ. 96v-156v) Τῆ ἁγία καὶ μεγάλη β΄ - Τῶν ἁγίων παθῶν. Τοῦ ἁγίου καὶ
μεγάλου Σαββάτου.
Κατάσταση χειρογράφου σχετικὰ καλή. Τὰ πρῶτα δέκα φύλλα εἶναι κατεστραμμένα, εἶχαν συντηρηθεῖ παλαιότερα ἀλλὰ σήμερα εἶναι κομμένα καὶ σὲ πολὺ
κακὴ κατάσταση.
Γραφὴ στρογγυλόσχημη, ὄρθια, μὲ συμπλέγματα γραμμάτων. Μελάνι μαῦρο. Οἱ
τίτλοι καὶ τὰ ἀρχογράμματα μὲ καστανὸ μελάνι, ἐξίτηλο σήμερα.
Δὲν ὑπῆρχε ἀρίθμηση φύλλων. Τὸ χειρόγραφο εἶναι δεμένο καὶ τὰ τεύχη συρραμμένα ἂν καὶ κατεστραμμένα ἀπὸ τὸν σκῶρο στὴ μέση. Γι’ αὐτὸ δὲν μετακινήσαμε τὰ τεύχη καὶ ἡ ἀρίθμηση ἔγινε κανονικά. Ἡ ὀρθὴ σειρὰ τῶν φύλλων φαίνεται
στὴν περιγραφή. Χαρτὶ λεπτό, κατεστραμμένο ἀπὸ τὸν σκῶρο καὶ τὴν ὑγρασία.
Καλλιτεχνικὰ ἀρχογράμματα, ζωόμορφα καὶ ἀνθόμορφα. Στὸ φ. 157r ὄμορφο καλλιτεχνικὸ ἐπίτιτλο. Ὑδατόσημα: α) καπέλο (φ. 168-173 καὶ ἀλλοῦ) τοῦ τύπου Briquet 3484 (ἔτους 1527) περίπου· β) κορώνα μὲ σταυρὸ στὴν κορυφὴ ἐπάνω σὲ
σφαίρα (φ. 184, 189), πρβλ. Briquet 4900 (ἔτους 1507), Stanković 515 (ἔτους 1525).
Διακρίνονται ἐπίσης τμήματα ὑδατοσήμων μὲ παραστάσεις ἄγκυρας καὶ διασταυρούμενων βελῶν.
Στὸ φ. 1r, στὴν ἄνω ὤα, ἡ σημείωση : 1784 θασης μαζης μηζης βεβεωνω των
ανωθεν ο πίλος α δαρθι καιραμος δε γινεται σπιρος νουζακης. Στὸ φ. 8v, στὴν ἄνω ὤα:
ἱερεύς Πέτρος μπογδάνος ἔγραψα. Ὁ ἴδιος καὶ στὰ φ. 32v, 74v. Στὸ φ. 29r, στὴν κάτω
ὤα: εγω σταθης μωραητης εγραψα. Ὁ ἴδιος καὶ στὸ φ. 36v. Στὸ φ. 67r, στὴν κάτω
ὤα: εγο σταματελος δολιανιτης εγραψα. Ὁ ἴδιος καὶ στὸ φ. 77r. Στὸ φ. 88v: εγο σταματελος δοληανητης εγραψα με το ιδηο μου χερι και με τι μπενα στο χερι. Στὸ φ. 70r
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στὴν ἄνω ὤα: έγώ σταματιος ιερεύς ο μπωνγδάνος εγραψα. Ὁ ἴδιος στὸ φ. 124r. Στὸ
φ. 74r δοκίμιο κονδυλίου: παπα σταμάτιος μπ... εγραψα 1641 αυγούστου 28. Στὸ φ.
78v: αχψα΄ αυγούστου 20. Στὸ φ. 158r: εγό παπα σπιρος καβουδιστρας εγραψα. Στὸ
ἀριστερὸ περιθώριο τοῦ φ. 190v, δοκίμιο κονδυλίου: 1641 ημερα του μινος μηνος
μαγηου 25 ημερα την ανοθεν. Στάχωση νέα μὲ χοντρὸ μαῦρο χαρτόνι. Ἡ ράχη μὲ
μαῦρο ὕφασμα. Τὸ πλευρικὸ πάχος τῶν φύλλων βαμμένο μὲ μαῦρο χρῶμα δίνει
τὴν εἰκόνα μαρμαρογραφίας.

–8–
Χαρτ., 205 × 147 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 170 × 122 χιλ.), φ. 218 (φ. α΄-δ΄ + 1122, + α΄ + 1-80, + α΄ + 1-10), στίχοι 26, ἔτους 1793-1794.
Ἀθανασίου Παρίου, Ὁ Ἀντίπαπας. – Ἰωάννου Εὐγενικοῦ, Λόγος
ἀντιρρητικός. – Γεωργίου Κορεσίου, Περὶ τοῦ ἐν τῷ Θαβωρείῳ φωτός.
Α. (φ. δ΄r, 1r-115v) Ὁ Ἀντίπαπας.
(φ. δ΄ recto) Ὁ Ἀντίπαπας, ἤτοι ἀγώνες ὑπερθαύμαστοι, καί ἡρωϊκά παλαίσματα, καί τῷ ὅντι ὑπερφυῆ κατορθώματα, τοῦ ἐν ἀγίοις πατρός ἡμῶν Μάρκου
Ἀρχιεπισκόπου τῆς Ἐφέσου τοὐπίκλην, Εὐγενικοῦ. Τοῦ κατ’ ἐξαίρετον, καί σχεδόν μόνου προμάχου, καί φύλακος τῆς ἀμωμήτου, καί ἁγιωτάτης ἀποστολικῆς
καί πατροπαραδότου ὁρθοδόξου πίστεως ἡμῶν τῶν Γραικῶν. Ἀθροισθέντα μέν
ὅπως δήποτε ὐφ’ ἕν, καί ἐν εἴδη βίου, καί πολιτεῖας, λογογραφηθέντα ὐπό τοῦ ἐν
ἱερομονάχοις ἀναξίου καί ἐλαχίστου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου. Ἐκδοθέντα δέ καί
τύποις διά συνδρομῆς, καί φιλοτίμου δαπάνης, τοῦ ὁσιοτάτου, καί μουσικοτάτου
ἐν ἱεροδιακόνοις κύρ Νικηφόρου Ἱωάννου τοὐπίκλην Ραγουζῆ ἐκ Σικίνου ὁρμομένου, μιᾶς τῶν Κυκλάδων Νήσων. Πρός κοινήν εἴδησιν καί ψυχικήν ὡφέλειαν
ἀπαξαπάντων τῶν ὁρθοδόξων χριστιανῶν. ἐν ἔτει αψοε΄ (sic) (ὁ τίτλος ὅπως
στὴν ἔκδοση: Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 914, μὲ τὴ διαφορὰ ὅτι στὴν
ἔκδοση ἡ χρονολογία εἶναι: Ἐν Ἔτει 1785).
(φ. 1r-2v) Τῷ Παναγιωτάτῳ, Θειοτάτῳ, Ἐλλογιμωτάτῳ, καί Σεβασμιοτάτω
μοι Πατρί, καί Δεσπότῃ, Κυρίῳ, Κυρίῳ Γαβριήλ τήν ἐξ’ ἀπάσης ὁφειλῆς μετά
δέους ἀπονέμω προσκύνησιν. Ἄρχ.: Ἄν ἔχει καί ὁ Πάπας Θειότατε δέσποτα τόν
ἐδικόν του Ἀντίπαπαν... (φ. 3r-5r) Τοῖς ἀπανταχοῦ γῆς, ἐν Χριστῷ μοι ἀδελφοῖς... (φ. 5v) Εἰς τόν ἐν ἱεροδιακόνοις ὁσιώτατον καί μουσικότατον Κύρ Νικηφορον Ἱωάννου Ραγουζῆ Ἐπίγραμμα ὁφειλόμενον (Ὁ Ἀντίπαπας, ὅ.π., 8
φύλλα στὴν ἀρχὴ τῆς ἔκδοσης χ.ἀ.).
(φ. 6r-115v) Ἀντίπαπας, ἤ Μονομάχος ἤτοι, Βίος καί ἀγώνες τοῦ ἐν ἁγίοις
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πατρός ἡμῶν προμάχου καί φύλακος τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ἡμῶν τῶν Χριστιανῶν Μάρκου Ἀρχιεπισκόπου τῆς Ἐφέσου, τοὑπίκλην τοῦ Εὐγενικοῦ... Ἄρχ.: Ἀπολυτίκιον. Εἰς τὸν αὐτὸν τὸν Μέγαν Ἱεράρχην... (φ. 6v) Προοίμιον. Τά ὑπερφυῆ καί παράδοξα τῆς θείας πίστεως ἀποτελέσματα... Τελ.:... (φ. 113r-115v) Ἡ
ἀθώωσις. Ἄρχ.: Ἱερώτατε Μητροπολίτα Θεσσαλονίκης, ὑπέρτιμε καί ἔξαρχε
πάσης Θετταλίας ... ταῦτα, καί τά τοιαῦτα γράψας, καί ὁμολογήσας καί ἀναθεματίσας ... ἔλαβον τήν ἀθώωσίν μου, ἔχουσαν ἐπί λέξεως οὔτω: Γαβριήλ, ἑλέῳ
Θεοῦ <ἀ>ρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης καί Οἱκουμενικός
Πατριάρχης. ἱερώτατε Μητροπολίτα καί τά ἑξῆς (Ὁ Ἀντίπαπας, ὅ.π., σ. 1-190).
(φ. 116r-122r) (Ἱαννουαρίου ιθ΄). Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν
Μάρκου Ἀρχιεπισκόπου Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ. Προστεθεῖσα χάριν εὐλαβεῖας
τῆς πρός τόν ἄγιον. Ἄρχ.: Ἐσπέρας, εἰς τό Κύριε ἐκέκραξα, ψάλλομεν τά παρόντα στιχηρά. ἤχος δ΄. Ὡς γενναίον ἐν μάρτυσιν. Τό θεόπνευστον ὄργανον, τήν
κιθάραν τοῦ πνεύματος, τῶν ὁσίων ἔρεισμα, καί μαρτύρων τε, ὁμολογίας στεῤῥώτατον... (φ. 118r) Ὁ κανών ἤχ. δ΄. ὡδή α΄. Ἀνοίξω τό στόμα μου. Ἄρχ.:
Ῥητόρων οἱ ἔνθεοι καί θεολόγων οἱ πρόκριτοι, καί γλῶσσαι θεόφθογγοι δεῦτε
συνέλθετε... (φ. 120r) Κοντάκιον ἤχος δ΄. Ἡ Παρθένος σήμερον. Πανοπλίαν
ἄμαχον ἐνδεδυμένος... Ὁ οἵκος. Ὠς ἱερέων καλλονήν, καί δόξαν ὀρθοδόξων... (φ.
122r) Τελ.: ...Καί νῦν θεοτοκίον. Ἁμαρτωλῶν τάς δεήσεις προσδεχομένη, καί
θλιβομένων στεναγμόν μή παρορῶσα... Δοξολογία Μεγάλη. Εἰς τήν λειτουργίαν
ὁ ἀπόστολος. Προκείμενον. Τό στόμα μου λαλήσει σοφίαν ... καί Εὐαγγέλιον.
ἐκ τοῦ κατά Λουκᾶν. Εἴπεν ὁ Κύριος τοῖς ἐαυτοῦ μαθηταῖς, πᾶς ὄς ἄν ὁμολο(γήσῃ). Ζήτει Νοεμβρίῳ Ϛ ΄.
B. (φ. α΄r, 1r-80v) Ἰωάννου τοῦ Εὐγενικοῦ, Λόγος ἀντιρρητικός.
(φ. α΄r) Ἱωάννου Διακόνου τοῦ Εὐγενικοῦ. Λόγος ἀντηρι<τι>κός τοῦ βλασφήμου καί ψευδοῦς Ὅρου, τοῦ ἐν Φλωρεντίᾳ. Μεταγραφείς ἐκ διαφόρων προτοτύπων, Διορθωθείς τε, καί διαιρεθεῖς, εἰς Κεφάλαια καί τμήματα. Παρά Δοσιθέου Πατριάρχου, τῶν Ἰεροσολύμων.
(φ. 1r) Πίναξ τῶν κεφαλαίων τοῦ λόγου. Ἄρχ.: Προοίμιον. φύλα 2. Κεφάλαιον Α΄ φ α.... ΙΔ΄. Περί τῶν Πατριαρχῶν. φ α. Περί τοῦ ἐν Θαβωρίῳ Φωτός,
ὅτι ἦν ἄκτιστον ἐκ τοῦ ἐγχειριδίου Γεωργίου Κορεσίου. φ α. Τέλος τοῦ Πίνακος.
(φ. 2r-4v) Προοίμιον. Τῇ τοῦ Θεοῦ χάριτι, εὐσεβοῦς Νομοφύλακος Ἱωάννου
Διακόνου τοῦ Εὐγενικοῦ. Λόγος Ἀντιῤῥητικός τοῦ βλασφήμου, καί ψευδοῦς Ὅρου τοῦ ἐν Φλωρεντίᾳ συντεθέντος κατά τήν πρός λατίνους Σύνοδον, Ἐκδοθεῖς
δέ ἱερομονάχῳ τινί καλουμένῳ Ἱωακείμ. Ἄρχ.: Τόν μέν πάντας ἀνθρώπους
πραότητι διαφερόντως νενικηκότα Δαβίδ... (φ. 5r) Κεφάλαιον Α΄. (φ. 9r) Κεφάλαιον Β΄. (φ. 11v) Κεφάλαιον Γ ΄. (φ. 14r-17r) Δ΄. (φ. 17v) Ε΄. (φ. 26r) R ΄.
(φ. 31r) Ζ΄. (φ. 32v) Η΄. (φ. 50v) Θ΄. (φ. 58r) Ι΄. (φ. 67v) ΙΑ.΄ (φ. 72r) ΙΒ΄.
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(φ. 74r) ΙΓ ΄. (φ. 78v-80v) ΙΔ΄. ([Δοσίθεου Νοταρᾶ], Τόμος Καταλλαγῆς,
[1692] σ. 206-273).
Γ. (φ. α΄r, 1r-9v) Γεωργίου Κορεσίου, Περὶ τοῦ ἐν τῷ Θαβωρίῳ φωτός.
(φ. α΄r) Περί τοῦ ἐν τῷ Θαβωρίω φωτός ὄτι ἦν ἄκτιστον. Ἐκ τοῦ ἐγχειριδίου τοῦ μακαρίτου Γεωργίου Κορεσίου τοῦ Χίου. (φ. 1r-9v) Τοῦ μακαρίτου
Γεωργίου Κορεσίου τοῦ Χίου. Ἐκ τοῦ ἐγχειριδίου τοῦ αὐτοῦ. Κεφάλαιον ΚΒ΄.
Περί τοῦ ἐν τῷ Θαβορίῳ φωτός ὅτι ἦν ἄκτιστον. Ἄρχ.: Ἦν δέ καί ἡ ἔλλαμψις
τῆς μεταμορφώσεως θεία ἐνέργεια... Τελ.: ...καί νοῶν, καί νοητόν, πάντως δ’
ἀσύνθετος ὑπάρχει ἡ τοιαῦτη ἔνωσις, εἱσί δέ ταῦτα διάφορα ὅντα, οὑ γάρ εἰσί
στερέσεις (βλ. [Δοσίθεου Νοταρᾶ], Τόμος Καταλλαγῆς, [1692] σ. 403-410.
Πρόκειται γιὰ τὸ κβ΄ κεφάλαιο τοῦ πρώτου βιβλίου τοῦ ἔργου τοῦ Κορεσίου μὲ τίτλο «Θεολογικόν». Γιὰ τὴ χειρόγραφη παράδοση τοῦ ἔργου καὶ
τὰ περιεχόμενά του, βλ. Στουπάκη, Κορέσσιος, σ. 262-263, 296-305).
Μετὰ τὸ φ. 3 ἔχει ἐκπέσει τὸ φ. 4 τὸ ὁποῖο περιεῖχε τὸ κείμενο: ἀλλά καί σω/
[ματικῇ ἐνατενίσαι τῇ δόξῃ τοῦ Χριστοῦ ... ἥτις καὶ τοὺς τριττοὺς Ἀποστόλους ἐπὶ
τῆς μεταμορφώσεως] κατηύγασεν (Δοσίθεου, ὅ.π., σ. 406).

(φ. 10rv) Ἐπίλογος. Ἀλλά κύριε, κύριε, ὁ μόνος φύσει ἀνεξίκακος καί μακρόθυμος, φιλάνθρωπος τε καί πολυέλεος, ὁ πάντας θέλων σωθῆναι, καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθεῖας ἐλθεῖν, ὁ πάντα φέρων τῷ ρῆματι τῆς δυνάμεώς σου καί μετασκευάζων ὡς βοῦλει, πρός τό κρεῖττον, καί θειότερον. Πρεσβεῖαις τῆς πανυπεράγνου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, καί ἀειπαρθένου Μαρίας, τῶν θεοειδῶν ἀγγέλων, καί πάντων σου τῶν ἀγίων, τοῖς μέν λατίνοις ὁρέξαις χεῖρα βοηθεῖας, ὥστε
παλινδρομῆσαι πρός τό ἀρχαίον, καί πατροπαράδοτον ὁρθόδοξον, ἐξαρπάσας
αὐτοῦς, ὡς ἀπό στόματος λέωντος, τῆς ἐξ οἱήσεως κακοδοξίας. Ἡμῖν δέ καί πᾶσι
τοῖς ὁρθοδόξως σε θεολογοῦσι, καί δοξάζουσιν, ἔνα Θεόν τῇ φύσει, καί τρία τοῖς
προσώποις, ἄναρχον μέν καί ἀναίτιον, καί ἀγέννητον τόν πατέρα μόνον συνάναρχα δέ καί αἰτιατά, τόν υἱόν, καί τό πνεῦμα τό ἄγιον, καί τόν μέν υἱόν γεννητόν, ἐκ μόνου τοῦ πατρός, τό δέ πνεῦμα τό ἄγιον, ἐκπορευτόν ἐκ μόνου τοῦ πατρός. Τοῦτοις τοιγαροῦν παράσχοις ἐλέει, καί χάριτι, μετά τῆς τε τῶν παθῶν,
καί δαιμόνων ἀπαλλαγῆς, καί τῆς τῶν ἡμαρτημένων συγχωρήσεως, βίου διόρθωσιν, ἐπιστροφήν πρός μετάνοιαν, καί τήν τῶν σωτηρίων καί θεουργῶν ἐντολῶν
σου μελέτην, ἐργασίαν τε καί ἐκπλήρωσιν καί μετά τῆς παροῦσης εὐθιμίας, καί
εἰρηναίας ζωῆς, καί χορηγίας πάντων τῶν χρηστῶν, και συμφερόντων ἡμῖν, χαρίσαις ἀπ’ ἄρτι, ὡς ἐν ἀῤῥαβῶνι καί ἐν αἰνίγματι ἐνοπτρίζεσθαί σου τήν ἐνιαίαν, καί ἄναρχον καί ἀπλήν, καί ἀΐδιον, καί ἄκτιστον, καί οὑσιώδη, καί φυσικήν θείαν χάριν, καί ἐνέργειαν, ἐν δέ τῷ μέλλοντι, τήν ἀμέσως, καί πρόσωπον
πρός πρόσωπον. Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα, κράτος, τιμή, καί προσκύνησις, νῦν
καί ἀεί, καί εἰς τοῦς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἁμήν.
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Κατάσταση χειρογράφου γενικὰ καλή, ὑπάρχουν ὅμως πολλὲς φθορὲς ἀπὸ
ἔντομα.
Τὸ χειρόγραφο ἀποτελεῖται ἀπὸ τρία τμήματα. Τὸ τρίτο τμῆμα γράφτηκε ὡς
τὸ τελευταῖο μέρος τοῦ δευτέρου τμήματος στὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ ὑποστηρικτικὸ
ὑλικὸ (βλ. πίνακα περιεχομένων τοῦ δευτέρου μέρους), ἀλλὰ ἡ ξεχωριστὴ ἀρίθμησή
του ἀπὸ τὸν γραφέα μᾶς ἐπιτρέπει νὰ τὸ θεωρήσουμε αὐτοτελὲς γιὰ λόγους περιγραφῆς. Στὸ πρῶτο τμῆμα ἀντιγράφει τὴν ἔκδοση τοῦ 1785 καί ἡ ἀντιγραφή του
(φ. 1-115) τελείωσε τὸ ἔτος 1793, σύμφωνα μὲ τὸ σημείωμα μὲ ἐρυθρὸ μελάνι στὸ
φ. 115v: Τέλος. Ἀντεγράφη τό παρόν ἀπό τό πρωτότυπον ἐν ἔτει αψ©γ΄. Ποῦ ἐτυπώθη
οὑκ οἴδαμεν. Τὸ τρίτο τμῆμα τοῦ χειρογράφου (φ. 1-10) τελείωσε τὸ ἔτος 1794. Στὸ
φ. 10r, μετὰ τὸ τέλος τοῦ κειμένου, ὁ γραφέας μὲ ἐρυθρὸ μελάνι καὶ μεγάλα
γράμματα σημείωσε: Τέλος καί Θεῷ χάρις. αψ©δ΄.
Τὰ τρία τμήματα τοῦ χειρογράφου ἔχουν γραφεῖ ἀπὸ τὸν ἴδιο γραφέα. Γραφὴ
λεπτή, εὐκρινής, ἐπιμελημένη. Μελάνι μαῦρο. Μὲ ἐρυθρὸ οἱ τίτλοι καὶ τὰ ἀρχογράμματα. Ἀρίθμηση ἀνὰ φύλλο ξεχωριστὴ γιὰ τὰ τρία τμήματα τοῦ χειρογράφου.
Τὰ πρῶτα φύλλα καθὼς καὶ τὰ φύλλα μὲ τοὺς τίτλους τῶν ἔργων δὲν εἶχαν ἀρίθμηση. Ἡ ἀρίθμηση τῶν ἀνωτέρω φύλλων, μὲ ἑλληνικοὺς ἀριθμούς, εἶναι σημερινὴ
γιὰ λόγους εὐκολίας τῆς περιγραφῆς. Δὲν ἀριθμοῦνται τὰ τεύχη.
Στὸ πρῶτο τμῆμα τὰ φ. α΄rv, β΄v, γ΄r, 100v, 112v, 122v λευκά. Στὸ δεύτερο
λευκὰ εἶναι τὰ φ. α΄v, 1v καὶ στὸ τρίτο τὰ φ. α΄v, 10v. Στὸ τρίτο μέρος λείπει τὸ φ.
4rv.
Χαρτὶ λεπτὸ γεμάτο κάθετες γραμμές, ἔχει ὑδατόσημο μὲ παράσταση κορώνας
μὲ σταυρὸ στὸ ἐπάνω μέρος, ἐνῶ στὸ κάτω διακρίνεται ἕνα ἀνθοειδὲς σχέδιο, δίκην σάλπιγγος μὲ θυσάνους.
Στὸ φ. γ΄ verso ὁλοσέλιδη ἀπεικόνιση τοῦ Μάρκου Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ (πιστὴ καὶ ἐπιτυχὴς ἀντιγραφὴ ἀπὸ ἔντυπο). Ὁ Μάρκος μὲ τὴν ἐπισκοπικὴ ἀμφίεση
κρατάει μὲ τὸ ἀριστερό του χέρι τὸν σταυρὸ καὶ μὲ τὸ δεξιὸ εἰλητάριο μὲ τὴν ἐπιγραφή: Τό πνεῦμα τῆς ἀληθείας [ὅ] παρά τοῦ Πατρός ἐκπορεύεται. Κ. ΙΩ. [15]:26. Στὴν
κάτω δεξιὰ γωνία ἀπεικόνιση λατίνου ἱερωμένου, μὲ τιάρα, ὀδυρομένου καὶ ἡ
ἐπιγραφή: «ἰού ἰού φίλοι φράτρες ἐποιήσαμεν οὐδέν». Στὸ φ. δ΄r ὁ τίτλος τοῦ ἔργου
ἐντὸς πλαισίου μὲ ἄτεχνα ἀνθοειδῆ κοσμήματα.
Καλλιτεχνικὰ σχέδια διακοσμητικὰ στὰ φ. 100r, 101r, 112r, 115v, 116r, α΄r (τοῦ
δευτέρου μέρους), 10r.
Στὸ φ. β΄ recto ἡ σημείωση: Ἐνδεσιμόταται πάτερ Σιμεόν προσκινιτός ἀσπαζόμασται. - Τό παναγηότατο καί λογιότατο πατήρ Σιμεόν προσκηνιτός καί τήν αγίαν δεξηάν
ἀσπαζόμασται.
Στάχωση μὲ ξύλινες πινακίδες ἐπενδυμένες μὲ δέρμα χρώματος καφὲ ἀνοικτοῦ. Διακρίνονται ἴχνη θηλυκωτήρων. Στὴ στάχωση ἔκτυπες γραμμὲς δημιουργοῦν
ἕνα παραλληλόγραμμο στὸ κέντρο καὶ ὀκτὼ μικρότερα περιμετρικά. Στὸ κέντρο
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ἔκτυπο ρομβοειδὲς κόσμημα ἀποτελούμενο ἀπὸ μικρὰ ἀστεροειδῆ σχέδια τὰ ὁποῖα
ἐπαναλαμβάνονται στὶς τέσσερις γωνίες τοῦ παραλληλόγραμμου καὶ περιμετρικά.
Στὴ ράχη τρία σηκώματα καὶ χάρτινη ἐτικέτα μὲ τὸν ταξινομικὸ ἀριθμὸ: 199.
Βιβλιογραφία: Θύμη, Πλατυτέρα, σ. 76.

–9–
Χαρτ., 220 × 160 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 150 × 130 χιλ.), φ. 125 (φ. 1α-7α +
2-118), στίχοι 20-22, 18ος αἰ. (ἔτη 1709-1711).
Ἀσματικοὶ κανόνες καὶ ἄλλα κείμενα μὲ τὴν ἑρμηνεία τους. Μαθηματάριο.
(φ. 1αr-6αr) Κανὼν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἄρχ.: Ὁ κανὼν τοῦ τιμίου, καὶ
ζωοποιοῦ σταυροῦ, οὗ ἡ ἀκροστιχίς, σταυρῷ πεποιθὼς ὕμνον [ἐξερεύ]γομαι.
Σταυρὸν χαράξας Μωσῆς ἐπ’ εὐθείας ῥάβδῳ τὴν ἐρυθρὰν διέτεμε... Tελ.: ...Ἵνα
τὸν τύπον ἀποδείξης τῷ κόσμῳ προσκυνούμενον... Τέλος τοῦ κανόνος τοῦ τιμίου σταυροῦ καὶ τῷ θεῷ δόξα. Χάριν παράσχου Χριστὲ τοῖς ἐμοῖς πόνοις. Δίπλα ἡ ἐξήγηση: Ἐξήγησις. Ὁ προφήτης [θέλ]ωντας νὰ σημαδεύσῃ τὸν σταυρὸν
[...]ρισε τὴν κόκκινην θάλασσαν... Τελ.: ...Ὦ αὐθέντα Χριστὲ διὰ νὰ φανερώσῃς εἰς ὅλον τὸν κόσμον τὸν τύπον τοῦ σταυροῦ... Τέλος τῆς ἐξηγήσεως τοῦ
κανόνος εἰς τὸν μαχαλάν.
(φ. 2r-9v) Κανὼν τῆς Χριστοῦ γεννήσεως. Ἄρχ.: Ἤνεγκεν γαστὴρ ἡγιασμένη λόγον σαφῶς ἀφλέκτῳ ζωγραφουμένῃ βάτῳ... Ἡ ἁγιωτάτη κοιλία τῆς
παρθένου ὁποῦ προετυποῦτο φανερὰ ἀπὸ τὴν ἀκατάκαυστον βάτον... (ἡ ἐξήγηση μόνο στὸ φ. 2rv). Τελ.: ...πόθου τετευχὼς καὶ θεοῦ παρουσίαις ... ὡς
ζωοποιοῦ τὴν χάριν δὲ παρθένε/ νέμοις ἄχραντε προσκυνῆσαι τὸ κλέος. Τέλος
τοῦ κανόνος τῆς Χριστοῦ γεννήσεως καὶ τῷ θεῷ δόξα. Χάριν παράσχου Χριστὲ
τοῖς ἐμοῖς πόνοις. Εὐστρατίου πόνος. κν. νκ. λύτρωσιν ἐξαπέστειλε Κύριος τῷ
λαῷ αὐτοῦ.
(φ. 16r-45r) Γνῶμαι μονόστιχοι κατὰ στοιχεῖον ἐκ διαφόρων ποιητῶν.
συμβουλαί μὲ ἕναν στίχον γραμμέναις κατὰ ἀλφάβητον ἀπὸ πολλοὺς
ποιητάδες.
Ἄρχ.: Εἰς ἀγαθοὺς ἄνδρας.
Εἰς καλοὺς ἀνθρώπους.
Ἀνὴρ ὁ χρηστὸς χρηστὸν οὐ μισεῖ ποτε.
Ὁ καλὸς ἄνθρωπος, δὲν μισάει καμίαν φορὰν τὸν καλὸν ἄνθρωπον...
Τελ.: ...Ψυχὴν ἔθιζε πρὸς τὰ χρηστὰ πράγματα. Τέλος σὺν Θεῷ ἁγίῳ τῶν
μονοστίχων γνωμῶν ... Ὦ ἄνθρωπε ἔθιζε συνήθιζε ψυχὴν τὴν ψυχήν σου πρὸς
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τὰ χρηστὰ πράγματα εἰς τὰ καλὰ πράγματα. Τέλος τῆς ἐξηγήσεως Εὐστρατίου.
Μετὰ τὸ φ. 22 ἔχουν ἐκπέσει φύλλα. Τὸ φ. 22v τελ.: ...Εἰς τὸν λαόν. / Ἰσχυρὸν
ὄχλος ἐστίν, οὐκ ἔχει δε νοῦν/ ὁ λαὸς εἶναι δυνατὸν πρᾶγμα, ἀμὴ δὲν ἔχει γνῶσιν. Εἰς δίκαιον/ [...]. (φ. 23r) Ἄρχ.: Εἰς εὐγενῆ. Ἀνὴρ ἄριστος οὐκ ἂν εἴη δυσγενής. ἀνὴρ ὁ ἄνθρωπος ἄριστος ὁ ἐξαίρετος, οὐκ ἂν εἴη δὲν ἤθελε εἶστε δυσγενὴς ἀπὸ κακὸν γένος.

(φ. 48r-54v) Αἰσώπου Μύθοι. Ἄρχ.: Ἀετὸς καὶ ἀλώπηξ. Ἀετὸς καὶ ἀλώπηξ
φιλιωθέντες, πλησίον ἀλλήλων οἰκεῖν ἔγνωσαν... (ἡ ἐξήγηση στὸ κάτω μέρος:)
Ἐξήγησις. Ἕνας ἀετὸς καὶ μία ἀλιποὺ ἕστωντας καὶ νὰ κάμουν ἀγάπην ἀποφάσισαν νὰ κατοικοῦν συμὰ ἕνας τὸν ἄλλον... Τελ.: ...ἐπιμύθιον. Ὁ μῦθος δηλοῖ
ὅτι ἐὰν μὴ πρόχειρος ἡ τοῦ πράγματος ἀπόδειξις ᾖ, πᾶς λόγος περιττὸς ἐστίν.
Χάριν παράσχου Χριστὲ τοῖς ἐμοῖς πόνοις. Ὦ αὐθέντα Χριστὲ δώσε χάριν εἰς
τοὺς ἐδικούς μας κόπους.
(φ. 56r-61v) Ὁ κανὼν τοῦ σταυροῦ [[ποίημα τοῦ κὺρ Κοσμᾶ]] οὗ ἡ ακροστιχίς: Σταυρῷ πεποιθὼς ὕμνον ἐξερεύγομαι. Ὦ ἄνθρωποι, ἐγὼ ἐλπίζοντας εἰς
τὸν σταυρόν, εὐγάνω ἀπὸ τὸ στόμα μου δοξολογίαν...
(φ. 62r-66v) Ὁ κανὼν τῆς Χριστοῦ γεννήσεως τοῦ κυρίου [[Κοσμᾶ]] οὗ ἡ
ἀκροστιχίς. Χριστὸς βροτωθεὶς ἦν ὅπερ Θεὸς μένει. Ὦ ἄνθρωποι ὁ Χριστὸς
ἔστωντας νὰ γένῃ ἄνθρωπος ἔμεινε Θεὸς ἐκεῖνο ὁποῦ ἦτον...
(φ. 67r-71v) Ἕτερος κανὼν ἰαμβικὸς φέρων ἀκροστιχίδα τήνδε, διὰ στίχων
ἡρωελεγείων. Εὐεπίης μελέεσσιν ἐφύ<μ>νια ταῦτα λιγαίνει υἱὲ Θεοῦ, μερόπων
εἵνεκα τικτόμενον ... ἐξήγησις τῆς ἀκροστιχίδος. Ὦ ἄνθρωποι, ἐτοῦτα τὰ ἐγκώμια δοξάζουν τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ μὲ ψαλμωδίαις καλλιφωνίας, ὁποῦ ἐγεννήθη εἰς
τὴν γῆν διὰ τοὺς ἀνθρώπους...
(φ. 72r-77v) Ὁ κανὼν τῶν Θεοφανίων τοῦ κυρίου [[Κοσμᾶ]] οὗ ἡ ἀκροστιχίς. Βάπτισμα ῥῦψις γηγενῶν ἁμαρτάδος. Ὦ ἄνθρωποι τὸ βάπτισμα γείναιται κάθαρσις τῆς ἁμαρτίας τῶν ἀνθρώπων...
(φ. 78r-83r) Ἕτερος κανὼν ἰαμβικὸς τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ
οὗ ἡ ἀκροστιχὶς διὰ στίχων ἡρωελεγείων. Σήμερον ἀχράντοις βαλὼν θεοφεγγέϊ
πυρσῷ... Ὦ ἄνθρωποι, σήμερα ὁ καλὸς υἱὸς τοῦ παμβασιλέως Θεοῦ κτυπῶντας
τὴν ἁμαρτίαν μὲ τὸ θεολαμπὲς πῦρ...
(φ. 83v-88r) Ο κανὼν τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Χριστοῦ [[...]] τοῦ κυρίου [[...]]
οὗ ἡ ἀκροστιχίς. Χριστὸν γεγηθώς πρέσβυς ἀγκαλίζεται. Ὦ ἄνθρωπε ὁ γέρων
Συμεὼν δέχεται εἰς ταῖς ἀγκάλαις του τὸν Χριστὸν χαρούμενος...
(φ. 88v-93v) Ὁ κανὼν εἰς τὸν Εὐαγγελισμὸν τῆς Θεοτόκου. ποίημα Ἰωάννου μοναχοῦ οὗ ἡ ἀκροστιχὶς κατὰ ἀλφάβητον μέχρι τῆς η ης ὠδῆς. ὠδὴ α΄ ἦχος
δ ος ὁ εἱρμός. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ἀδέτω σοι δέσποινα κινῶν τὴν λύραν. Ὦ
κυρία Παρθένε ὁ Δαβὶδ ὁ προπάτορά σου, κινῶντας τὴν ψαλτήραν...
(φ. 94r-97v) Ὁ κανὼν τῶν Βαϊων [[...]] τοῦ κυρίου [[Κοσμᾶ]] οὗ ἡ ἀκροστιχίς. Ὡσαννὰ Χριστός, εὐλογημένος Θεός. Στὸ ἀριστερὸ περιθώριο: ἐξήγη-
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σις τῆς ἀκρωστιχίδος. Ὦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ὁ δεδοξασμένος ἐλευθέρωσέ μας τώρα...
(φ. 98r-99r) Τριώδιον τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Δευτέρᾳ. [[ποίημα]] τοῦ κυρίου
[[Κοσμᾶ]] οὗ ἡ ἀκροστιχίς. Τῇ Δευτέρᾳ. ὠδὴ α΄ ὁ εἱρμὸς ἦχος β΄. Κείμενον. Τῷ
τὴν ἄβατον, κυμαινομένην θάλασσαν. Ἐξήγησις. Ὦ χριστιανοὶ ἂς ψάλλωμεν εἰς
τὸν Θεὸν ὁποῦ ἐξήρανε τὴν Ἐρυθρὰν θάλασσαν ὀποῦ ἐκυμάτιζε...
(φ. 99v-100r) Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Τρίτῃ Τριώδιον τοῦ κυρίου Κοσμᾶ οὗ ἡ
ἀκροστιχίς. Τρίτῃ τε. ᾠδὴ η η. εἱρμὸς ἦχος β΄. Τῷ δόγματι τῷ τυραννικῷ οἱ
ὅσιοι. Ὦ ἄνθρωποι οἱ ἅγιοι τρεῖς παῖδες ἔστωντας νὰ μὴν καταπεισθοῦσιν εἰς
τὸν ὁρισμὸν τοῦ βασιλέως...
(φ. 100r-101v) Τριώδιον τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Τετράδι ποίημα τοῦ κυρίου
Κοσμᾶ ἡ ἀκροστιχὶς Τετράδι ψαλῶ. ᾠδὴ α΄ ὁ εἱρμὸς ἦχος β΄. Τῆς πίστεως ἐν
πέτρα με στερεώσας. Ὦ αὐθέντα Χριστέ, ἐσὺ ὁποὺ ἐστερέωσας ἐμένα εἰς τὴν
πέτραν...
(φ. 102r-104v) Ὁ κανὼν τοῦ μεγάλου Σαββάτου ποίημα Μάρκου τοῦ ἐπισκόπου Ἰδροῦντος, μέχρι τῆς Ϛ ης ᾠδῆς ἐκεῖθεν δὲ τοῦ κυρίου Κοσμᾶ, οἱ δὲ εἱρμοὶ
ποίημα Ἰκασίας μοναχῆς, οὗ ἡ ἀκροστιχὶς καὶ σήμερον δὲ Σάββατον μέλπω
μέγα. Καὶ σήμερον ψάλλω τὸ μεγάλον Σάββατον κατὰ πολλὰ...
(φ. 105r-109r) Ὁ κανὼν τῆς ἁγίας καὶ μεγάλης Πέμπτης. ποίημα τοῦ κυρίου Κοσμᾶ οὗ ἡ ἀκροστιχὶς Τῇ μακρᾷ Πέμπτῃ μακρὸν ὕμνον ἐξάδω. Ὦ ἄνθρωποι, ἐγὼ ψάλλω εἰς τὴν μεγάλην Πέμπτην μεγάλον ὕμνον...
(φ. 109r-111r) Τριώδιον τῆς ἁγίας καὶ μεγάλης Παρασκευῆς. οὗ ἡ ἀκροστιχίς. Προσάββατόν τε... Τελ.: ...Τέλος σὺν Θεῷ ἁγίῳ τῆς ἐξηγήσεως τοῦ Τριωδίου τῆς ἁγίας καὶ μεγάλης Παρασκευῆς.
(φ. 111v) Ὁ κανὼν τοῦ Θωμᾶ. Ποίημα Ἰωάννου μοναχοῦ. Ἄρχ.: Ὠδὴ α΄.
ἦχος α΄. Ὁ εἱρμός. Ἄσωμεν πάντες. Ὦ ἄνθρωποι ἂς ψάλλωμεν ὅλοι εἰς ἐκεῖνον
ὁποῦ ἐλευθέρωσε τὸν Ἰσραήλ... Τελ. κολοβό: ...Πύλαι θανάτου Χριστέ. Ὦ αὐθέντα Χριστέ, μηδὲ αἱ πόρταις τοῦ θανάτου ... ἔστωντας νὰ ἀναστηθῆς, ἦλθες
καὶ ἐφάνης εἰς τοὺς φίλους σου/
(φ. 115r-118v) Ὁ κανὼν τῆς Λαμπρᾶς ποίημα τοῦ Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ
ᾠδὴ α η ἦχος α ος ὁ εἱρμός. Ἀναστάσεως ἡμέρα, λαμπρυνθῶμεν λαοὶ... Ἐξήγησις.
Σήμερον εἶναι ἡμέρα τῆς ἀναστάσεως καὶ ἡμεῖς τὰ πλήθη ἂς λαμπρυνθοῦμεν...
Κατάσταση πάρα πολὺ κακή, τὸ χειρόγραφο ἔχει πολλὲς φθορὲς ἀπὸ τὰ σκουλήκια καὶ τὰ ἔντομα, σχεδὸν κονιορτοποιεῖται. Πρόκειται γιὰ τὸν γνωστὸ τύπο τῶν
μαθηματαρίων. Στὴν ἀρχὴ ἡ ἐξήγηση εἶναι δεξιὰ τοῦ κειμένου στὸ περιθώριο τοῦ
φύλλου. Στὸ φ. 15 καὶ ἑξῆς διάστιχος ἑρμηνεία. Ἀπὸ τὸ φ. 23 καὶ στὴ συνέχεια τὸ
φύλλο χωρίζεται σὲ δύο μέρη. Στὸ ἐπάνω γράφεται τὸ κείμενο καὶ στὸ δεύτερο
μισὸ κάτω ἡ ἐξήγηση. Γραφὴ στρογγυλή, δεξιοκλινής. Μελάνι μαῦρο, μὲ ἐρυθρὸ τὰ
ἀρχογράμματα, οἱ τίτλοι καὶ ἐνίοτε οἱ ἐξηγήσεις.
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Γραφέας τοῦ μαθηματαρίου εἶναι ὁ Εὐστράτιος, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὸ βιβλιογραφικὸ σημείωμα, γραμμένο δίκην μονοκονδυλιᾶς στὸ φ. 9v (βλ. περιεχόμενο). Στὸ φ. 1αr στὸ ἐπάνω περιθώριο διαβάζουμε: ᾳ [ψ]ιαω φευρουαρίου [..] ἠρξάμεθα τοῦ παρόντος κανόνος [.....] μαχαλάν. Στὸ ἐπάνω περιθώριο τοῦ φ. 16r ὁ γραφέας
σημείωσε πιθανὸν τὴν ἡμερομηνία ἔναρξης τῆς μαθητείας του στὴ νέα ὕλη: αψθ ῳ
ιαννουαρίω κδ΄ καὶ στὸ φ. 115r τὴ λήξη της: αψθ΄ ἀπριλλίῳ [..].
Τὰ πρῶτα ἑπτὰ φύλλα δὲν εἶχαν ἀρίθμηση καὶ ἀποτελοῦσαν ξεχωριστὴ ἑνότητα μαθηματαρίου, τὸ ὁποῖο γράφτηκε ἀργότερα καὶ συσταχώθηκε στὸ σημερινὸ
χειρόγραφο. Κατόπιν ἦταν ἀριθμημένα τὰ φύλλα 2 (τὸ φ. 1, προφανῶς μὲ τὸν τίτλο, ἔχει ἐκπέσει) ἕως καὶ 10. Τὰ ὑπόλοιπα φύλλα δὲν εἶχαν ἀρίθμηση. Τὰ φ. 6αr7αrv, 10r-15v, 45v-47v, 55rv, 112r-114v λευκά.
Τὸ χαρτὶ στὰ πρῶτα φύλλα εἶναι λεπτό, ἀπὸ τὸ φ. 16 καὶ ἑξῆς εἶναι ἄλλης
ποιότητας, πιὸ χοντρό. Χαράκωση τοῦ τύπου Leroy 20D1 στὰ φύλλα χωρὶς τὴν
ἐξήγηση.
Στὸ φ. 1αr καλλιτεχνικὸ ἐπίτιτλο σὲ σχῆμα Π μὲ μαῦρο, χρυσὸ καὶ ἐρυθρὸ χρῶμα. Στὸ φ. 16r ἁπλὸ ἐπίτιτλο μὲ μαῦρο καὶ ἐρυθρὸ μελάνι καὶ ἀπὸ κάτω μαῦρος
σταυρὸς μὲ λογχοειδεῖς κεραῖες καὶ τὴν ἐπιγραφὴ ΙC XC ΝΙ ΚΑ. Καλλιτεχνικὰ
ἐπίτιτλα χωρὶς χρῶμα καὶ στὶς ἀρχὲς τῶν ἄλλων ἑνοτήτων (φ. 48r, 56r, 62r, 72r μὲ
ἀπολήξεις ὄφεων, 78r ὁμοίως, 94r καὶ ἀλλοῦ). Καλλιτεχνικὰ ἀρχογράμματα τονισμένα μὲ τὸ μελάνι στὶς ἀρχὲς τῶν τροπαρίων (βλ. ἐνδεικτικὰ φ. 1r, 16r, 48r). Στάχωση μὲ χαρτόνια ἐπενδυμένα μὲ δέρμα καφὲ σκοῦρο κατεστραμμένο σήμερα. Τὰ
τεύχη εἶναι δεμένα μὲ σπάγκο καὶ μὲ ὕφασμα μὲ δύο μεγάλα κεφαλάρια ἀπὸ
σπάγκο καὶ κόκκινη κλωστή, διαλυμένα σήμερα.

– 10 –
Χαρτ., 260 × 163 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 220 × 132 χιλ.), φ. α΄-ιβ΄ + σ. 172,
στίχοι 33, ἔτους 1842.
Νομοκάνονας 481 κεφαλαίων.
(φ. α΄r) Τίτλος: Θεῖον Νομοκάνονον Περὶ Ἐξομολογήσεως. Κανόνες τῶν
θεοκηρίκων Ἀποστόλων. Καὶ τῶν ἁγίων Οἰκουμενικῶν Ἐπτὰ Συνόδων. Καὶ
τῶν Τοπικῶν. Καὶ τοῦ μεγάλου Πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου. Καὶ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ νηστευτοῦ. Καὶ ἐτέρων ἁγίων Πατέρων τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν ἐκκλησίας.
Διορθωθέντες κατὰ τάξιν διὰ τὸ ἀσύγχητον. Πρῶτον μὲν περὶ τῶν πνευματικῶν
εἰπεῖν, πῶς χρὴ αὐτοὺς εἶναι καὶ πράττειν εἰς τὴν ἐξομολόγησιν. Εἶτα περὶ ἐξομολογήσεως ἀνδρῶν γυναικῶν ἱερέων μοναχῶν Καὶ μερικὰ περὶ ἱερομονάχων
Καὶ ἀρχιερέων Καὶ περὶ τοῦ θείου βαπτίσματος Καὶ περὶ τῆς μεγάλης Τεσσαρα-
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κοστῆς. Καὶ τῶν ἐπιλοίπων νηστειῶν. Καὶ τῶν Τετραδοπαρασκευῶν. Καὶ καταλύσιμων ἡμερῶν ὅλου τοῦ χρόνου. Καὶ ἔτερα ὠφέλειμα καὶ ἀναγκαία. Καὶ περὶ
τοῦ ἀφορισμοῦ. Καὶ περὶ ἀῤῥαβῶνων. Καὶ περὶ τῶν συνοικείων τοῦ γάμου, εἰς
τὰς πέντε συγγενείας. Καὶ ἔτερα ἀναγκαία, Περὶ τῶν αἰτιῶν τῶν χωρήσεων τῶν
ἀνδρογύνων.
Ἀντεγράφη τὸ θεῖον οὗτο καὶ Ἱερὸν Νομοκάνονον, μετὰ μεγάλης ἐπιμελείας.
Παρ’ ἐμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ καὶ ἐλαχίστου δούλου τοῦ Θεοῦ, Γεωργίου Εὐσταθίου
Ἀνεμοϊωάννῃ, ἐκ πόλεως Πάργης. Μηθητοῦ (sic) τοῦ κεκοιμημένου Γρηγορίου
μοναχοὺ Πλασκασοβίτῃ, διδασκάλου τῆς αὐτῆς πόλεως. Ἐν ἔτῃ ἀπὸ κατὰ σάρκα
γεννήσεως τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ᾳωμβ ῳ: 1842: σεπτεμβρίου α η :
ἔτος Ἀνατολικόν. Ἐν Κερκύρᾳ.
(φ. β΄r-ια΄v) Θεῖον καὶ ἱερὸν Νομοκάνονον. τοῦ ὁποίου ὁ Πίναξ ἐστὶν οὗτος.
Κατὰ τάξιν. Ἄρχ.: Ὅτι τῶν ἀρχιερέων ἐδόθη νὰ αὐξάνουν καὶ νὰ ὀλιγοστεύουν
τὰ ἐπιτίμια τῶν ἀνθρώπων. κεφ. α ον φύλλα 1.... Τελ.: ...Αἰ οἰκουμενικαὶ Σύνοδοι πόσαι, πότε, καὶ ποῦ; Καὶ εἰς τίνων βασιλέων ἡμέραις. Καὶ τίνων Πάππων, καὶ Πατριαρχῶν. Καὶ κατὰ τίνων αἱρετικῶν γεγόνασιν. κεφ. υπα ον. φύλ.
170. Τέλος τοῦ Πίνακος τοῦ θείου καὶ Ἱεροῦ Νόμου.
(φ. ιβ΄v) Σταυρὸς ὁ φύλαξ πάσης τῆς οἰκουμένης. Σταυρὸς ἡ ὡραιότης τῆς
ἐκκλησίας. Σταυρὸς βασιλέων τὸ κραταίωμα. Σταυρὸς πιστῶν τὸ στήριγμα.
Σταυρὸς ἀγγέλων ἡ δόξα, καὶ τῶν δαιμόνων τὸ τραῦμα. Ἀρχὴ σὺν Θεῷ ἁγίῳ.
Δόξα σοι Χριστέ, Δόξα σοι, Δόξα σοι. Ὁ ἐν Τριάδι ὑμνούμενος, καὶ ὑπὸ τῶν Σεραφὶμ δοξολογούμενος. Στήριξον κύριε καὶ δυνάμωσον τὰς ἁμαρτωλάς μου χεῖρας εἰς τὸ γράφειν Καὶ ὑμνεῖν τὸ Πανάγιόν σου ὄνομα τὸ ἡδύτατον Πατρός,
Ὑιοῦ, καὶ Πνεύματος τοῦ Παναγίου. Τὴν μίαν ἀρχὴν καὶ ἐξουσίαν.
(σ. 1-23) Θεῖον Νομοκάνονον. Περὶ τῶν πνευματικῶν. Ἄρχ.: Ὄτι τῶν
ἀρχιερέων ἐδόθη νὰ αὐξάνουν καὶ νὰ ὁλιγοστεύουν τὰ ἐπιτίμια τῶν ἀνθρώπων.
Συνόδου πρώτης καὶ Συνόδου Ἀγκύρας...
(σ. 24-72) Περὶ ἐξομολογήσεως ἀνδρῶν. Ἄρχ.: Ἀρχὴ τῆς θεῖας καὶ ἱερᾶς
ἐξομολογήσεως. Καὶ τί νὰ λέγῃ ὁ πνευματικὸς εἰς τοὺς ἐξομολογουμένους. Ιωάννης ὁ Νηστευτής. κεφ. μγ ον.... Τελ.: ...κεφ. ρνγ ον... Καὶ οὐδὲ μία ἁμαρτία
εἶναι ὁποῦ νὰ νικήσῃ τὴν φιλανθρωπίαν τοῦ Θεοῦ. Τέλος τῆς ἐξομολογήσεως
τῶν ἀνδρῶν.
(σ. 73-82) Ἀρχὴ τῆς ἐξομολογήσεως τῶν γυναικῶν. Καὶ τί νὰ λέγῃ ὁ πνευματικὸς εἰς αὐτάς. Ἄρχ.: Κεφ. ρνδ ον. Ιωάννης ὁ Νηστευτής. Ὅταν ἐξομολογᾷ
γυναῖκα ὁ πνευματικὸς... Τελ.: ...Ὅρα πνευματικὲ Οὕτως πρέπει νὰ οἰκονομᾶς
τὰς ὑπανδρευμένας γυναῖκας καὶ τὰς παρθένους ... Τέλος τῆς ἐξομολογήσεως τῶν
γυναικῶν.
(σ. 83-94) Ἀρχὴ τῆς ἐξομολογήσεως τῶν ἱερέων. Καὶ τί νὰ λέγῃ ὁ πνευματικὸς εἰς αὐτούς. Ἄρχ.: Κεφ. ρπα ον. Ιωάννης ὁ Νηστευτής. Ὅταν ἐξομολογᾶ ἱε-
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ρέα ὁ πνευματικὸς... Τελ.: ...Ἀλλὰ κοντὰ ὁποῦ τοὺς ἐμποδίζης ἀπὸ τὴν ἱερωσύνην, πρέπει νὰ τοὺς κανονίζης πρῶτον κατὰ τὴν ἁμαρτίαν τους. Καὶ ἀφ’ οὗ
τελειώσουν τὸν κανόνα τους τότε νὰ τοὺς συγχωρῇς νὰ κοινωνοῦν. Τέλος τῆς
ἐξομολογήσεως τῶν ἱερέων.
(σ. 94-98) Ἀρχὴ τῆς ἐξομολογήσεως τῶν μοναχῶν. Ἄρχ.: Κεφ. σπα ον. Ὁμοίως φέρνει ὁ πνευματικὸς τὸν ἐξομολογούμενον μοναχὸν...
(σ. 98) Περὶ τῶν ἱερομονάχων. Ἄρχ.: Ταῦτα εἰσὶν τῶν ἱερομονάχων. Κεφ.
τθ ον. Ματθαῖος ὁ Βλάσταρις. Κεφ.ον θ ον τοῦ ε ου στοιχείου...
(σ. 98-100) Περὶ τῶν ἀρχιερέων. Ἄρχ.: Ταῦτα εἰσὶν τῶν ἀρχιερέων. Κεφ.
ον
τις . Τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων κανὼν λ ος. Ἀρχιερεὺς ὁ χειροτονῶν παρενορίαν...
(σ. 100-103) Περὶ τοῦ πῶς δεῖ βαπτίζειν ὁ ἀρχιερεὺς ἢ ὁ ἱερεὺς τὸ παιδίον.
Ἄρχ.: Κεφ. τκε ον. Ἰωάννης ὁ Νηστευτής. Τὸ παιδίον ἐκεῖ ὁποῦ τὸ βαπτίζεις...
Τελ.: ...Εἰ δὲ καὶ ἀφ’ οὗ βαπτισθῇ κάμει κᾳνένα ἁμάρτημα ὁποῦ νὰ ἐμποδίζῃ
τὴν ἱερωσύνην. Δὲν ἠμπορεῖ νὰ γένῃ ἱερεύς.
(σ. 103) Περὶ τῆς νηστείας τῆς ἁγίας καὶ μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ἄρχ.:
Κεφ. τλγ ον. Ἰωάννης ὁ Νηστευτής. Νηστείαν νηστεύομεν, τὴν ὁποίαν ἐνήστευσεν...
(σ. 104) Περὶ τῆς τοῦ αὐγούστου νηστείας Τῆς κυρίας ἡμῶν Θεοτόκου, καὶ
ἀειπαρθένου Μαρίας. Ἄρχ.: Κεφ. τλζ ον. Νικηφόρου Πατριάρχου. Ἔχομεν
χρέος ὅλοι οἱ χριστιανοὶ ἱερωμένοι καὶ λαϊκοὶ...
(σ. 105) Περὶ τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων καὶ τῶν Φώτων. Ἐὰν τύχῃ
Τετράδα καὶ Παρασκευήν. Ἄρχ.: Κεφ. τμ ον. Ἰωάννης ὁ Νηστευτής. Τῇ ἡμέρᾳ
τῶν Χριστουγέννων καὶ τῶν Φώτων...
(σ. 105-107) Περὶ τῆς νηστείας τῆς Τετράδης καὶ τῆς Παρασκευῆς. Ἄρχ.:
Κεφ. τμα ον. Τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων κανὼν ξθ ος. Ὅποιος δὲν νηστεύῃ...
(σ. 107) Περὶ τῶν πέντε ἐβδομαδῶν τοῦ χρόνου, εἰς τὰς ὁποῖας γίνεται κατάλυσις τῶν φαγιτῶν. Καὶ ποῖα εἶναι αὕται. Ἄρχ.: Κεφ. τμδ ον. Ἰωάννης ὁ Κίτρους. Τὸ δωδεκαήμερον. Τοῦ ἀρτζηβουρίου. Τῆς Τυροφάγου. Τῆς Διακαινησίμου
καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος.
(σ. 107) Ὅτι ἀπὸ τὴν Διακαινήσιμον ἄχρι τῆς Πεντηκοστῆς Τετράδα καὶ
Παρασκευὴν τρώγωμεν ὁψάρια. Ἄρχ.: Κεφ. τμε ον. Ἰωάννης ὁ Κίτρους. Καταλύομεν δὲ Τετράδα καὶ Παρασκευὴν...
(σ. 107) Περὶ πότε χρεωστοῦν οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ καὶ ζῶντες μὲ καθαρώτητα, νὰ μεταλαμβάνουν τῶν θείων μυστηρίων. Ἄρχ.: Κεφ. τμϚ ον. Ἰωάννης
ὁ Κίτρους. Ἰστέον δὲ καὶ τοῦτο ὅτι ὠφείλουσιν...
(σ. 108) Περὶ ἀσθενοὺς ἀνδρὸς ἢ γυναικὸς ἐὰν φάγῃ κρέας τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ. Ἄρχ.: Κεφ. τμζ ον. Τιμοθέου Πατριάρχου κανὼν Ι ος. Ἐκεῖνος ὁποῦ ἀσθενῇ τὰς ἡμέρας τῆς μεγάλης Τεσσαρακοστῆς...
(σ. 108) Περὶ γυναικὸς ἐὰν γεννήσῃ τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ.
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Ἄρχ.: Κεφ. τμη ον. Τιμοθέου Πατριάρχου κανὼν η ος. Ἡ γυναῖκα ὁποῦ νὰ γεννήσῃ τὴν μεγάλην Τεσσαρακοστὴν...
(σ. 108-109) Περὶ τῆς ἁγίας καὶ μεγάλης Τεσσαρακοστὴς. Ὅτι νὰ μὴ γίνεται κᾳμμία ὑπόθεσις γάμου. Ἄρχ.: Κεφ. τμθ ον. Συμεὼν Θεσσαλονίκης. Οὐδένας
δεσμὸς συνοικεσίου, ἤγουν γάμου...
(σ. 109) Περὶ τοῦ κατευθυνθήτω. Ὅτι δὲν λέγεται τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Ἄρχ.: Κεφ. τν ον. Ἰωάννης ὁ Νηστευτής. Εὕρωμεν ἔν τισι τῶν Τυπικῶν
ἐκκλησιαστικὴν παράδοσιν...
(σ. 109) Περὶ τῆς Παναγίας πόσους χρόνους ἔζησεν ἐν τῷ κόσμῳ. Ἄρχ.:
Κεφ. τναον. Ἔζησεν ἡ κυρία ἡμῶν Παναγία Θεοτόκος...
(σ. 109-110) Περὶ τοῦ ὑψώματος τῆς Παναγίας. Ἐὰν λάχῃ καὶ παραπέσει
καὶ χαθῇ. Ἄρχ.: Κεφ. τνβ ον. Πρέπει τοὺς πνευματικοὺς νὰ παραγγέλουν ἵνα ὑψουμένης τῆς Παναγίας νὰ ἐσθίουν αὐτὴν...
(σ. 110-116) Διάφορα κεφάλαια ὠφέλιμα καὶ ἀναγκαῖα. Ἄρχ.: Κεφ.
τνγ ον. Περὶ τοῦ μὴ ὑπάγειν τινὰς εἰς τὴν ἑορτὴν τῶν βαρβάρων ἢ τῶν αἱρετικῶν. Συνόδου Ἀγκύρας κανὼν ο ος. Ἐὰν ὑπάγῃ τινὰς εἰς τὴν ἑορτὴν τῶν βαρβάρων... Τελ.: ...Κεφ. τοε΄. Ὅτι οἱ ἱερεῖς εἶναι εἰς τύπον τὸν ἐβδομήκοντα ἀποστόλων καὶ οἱ ἀρχιερεῖς τῶν δώδεκα ... οἱ δὲ ἱερεῖς δὲν ἔχουν ἐξουσίαν οὐδὲ χάριν τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἀφιέναι ἁμαρτίας ἐὰν δὲν λάβουν θέλημα παρὰ
τοῦ ἀρχιερέως αὐτῶν.
(σ. 116-120) Ταῦτα πάντα τὰ τοῦ ἀφορισμοῦ, ὁποῦ γράφωμεν ὦδε εὑρέθησαν εἰς ἕνα βιβλίον τῆς ἁγίας Σοφίας τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ. Ἄρχ.: Κεφ. τοϚ ον.
Περὶ ἀφωρισμένου. Πῶς γνωρίζεται μετὰ τὸν θάνατόν του πόθεν ἀφορίσθῃ...
(σ. 120-121) Περὶ τῶν ἐπτὰ χαρισμάτων τοῦ ἁγίου Πνεύματος καὶ τῶν
ἐπτὰ μυστηρίων τῆς ἐκκλησίας καὶ τῶν ἐπτὰ μεγάλων ἀρετῶν καὶ τῶν ἐπτὰ
θανασίμων ἁμαρτημάτων. Ἄρχ.: Κεφ. τπδον. Επτὰ δὲ εἰσὶν τὰ χαρίσματα τοῦ
ἁγίου Πνεύματος...
(σ. 121) Κεφ. τπεον. Περὶ ἐκκλησίας καὶ τὶ δηλοῖ ἡ ἐκκλησία... Κεφ. τπϚ ον.
Περὶ ἐκκλησίας ἐὰν δὲν λειτουργηθῇ ἡμέρας σαράντα...Κεφ. τπζ ον. Περὶ ἁγίων
εἰκόνων, ὁποῦ νὰ εἶναι πολλὰ χαλασμέναις, παλαιαῖς· τὶ νὰ γένῃ εἰς αὐτάς...
Κεφ. τπηον. Περὶ πότε ἔγινεν τὸ ἅγιον σύμβολον ἤτοι τὸ Πιστεύω...
(σ. 122-126) Περὶ Ἀῤῥαβώνων. Ἄρχ.: Κεφ. τπθ ον. Περὶ γυναικῶν μεμνηστευμένων ἐν ὧ καὶ περὶ μνηστείας. Καὶ ὅτι ἡ μνηστεία εἶναι μνήμη καὶ ἐπαγγελία τῶν μελλόντων γάμων... Τελ.: ...εἰ δὲ καὶ μετὰ τοὺς πέντε χρόνους δὲν
λυτρωθῇ ἐκ τοῦ δαίμονος νὰ χωρίζεται ἡ γυναῖκα ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς.
(σ. 126-150) Περὶ γάμων. Ἄρχ.: Κεφ. υγ ον. Περὶ τῶν βαθμῶν τοῦ γάμου
οἱ ὁποῖοι διαλαμβάνουν εἰς πόσους βαθμοὺς γίνωνται τὰ συνοικέσια καὶ εἰς πόσους δὲν γίνωνται... Τελ.: ...οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν ἐξῆς κατιόντων τῷ αὐτῷ προσέχειν κανόνι, δύνασαι καταλαβεῖν τοὺς βαθμούς.
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(σ. 150-160) Ἐντεῦθεν ἄρχονται ἀνδρογύνον χωρισμοί. Ἄρχ.: Κεφ. υκϚ ον.
Περὶ τοῦ πρῶτου γάμου. Καὶ τί ἐστι γάμος. Καὶ περὶ ἐννόμων γάμων...
(σ. 160-169) Διάφορα κεφάλαια περὶ γυναικῶν, παιδιῶν, ἱερέων, ἀρχιερέων, συστατικοῦ, ἀπολυτικοῦ καὶ ἐνταλτηρίου γράμματος καὶ διάφορες
εὐχές. Ἄρχ.: Κεφ. υξγ ον. Περὶ γυναικὸς παρθένου, ἐὰν βιάσῃ αὐτὴν καὶ φθείρει
τινὰς στανικῶς ἢ καὶ θεληματικῶς αὐτῆς. Καὶ περὶ παιδοφθορίας τοῦ θηλυκοῦ....
Τελ.: ...Κεφ. υπ ον. Εὐχὴ συγχωρητικὴ λεγομένη ὑπὸ ἀρχιερέως, ἢ ὑπὸ πνευματικοῦ εἰς τὸν μέλλοντα μεταλαβεῖν τῶν ἀχράντων καὶ φρικτῶν μυστηρίων ...
καὶ σὺ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου πατρί, καὶ τῷ παναγίῳ καὶ
ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.
(σ. 170-171) Κεφ. υπα ον. Αἱ Οἰκουμενικαὶ Σύνοδοι, πόσαι, πότε, καὶ ποῦ.
Καὶ εἰς τίνων βασιλέων ἡμέραις. Καὶ τίνων πάππων, καὶ πατριαρχῶν. Καὶ κατὰ
τίνων αἱρετικῶν γεγόνασιν. Ταῦτα δὲ πάντα εὑρήσης ἀκριβῶς ἐν τοῖς παροῦσι
κανόσι. Γίνωσκε, ὅτι ἐν τῷ τρίτῳ κανόνιον τὰ ἄνῳ ὀνόματα εἰσὶ τῶν Πάππων.
Τὰ δὲ κάτῳ τῶν τούτων τοποτηρητῶν.
Τὸ κείμενο ἐντὸς πλαισίου. Γραφὴ λεπτή, καλλιγραφική, δεξιοκλινής. Γραφέας
τοῦ χειρογράφου, ὅπως δηλώνεται στὴ σελίδα τίτλου, εἶναι ὁ Γεώργιος Εὐσταθίου
Ἀνεμοϊωάννης ἀπὸ τὴν Πάργα, γραφέας καὶ τοῦ ἑπόμενου χειρογράφου μὲ τὴν ἴδια
θεματολογία. Μελάνι στὸ κείμενο καφὲ πολὺ σκοῦρο. Τίτλοι, ἀρχογράμματα, ἐνδείξεις φύλλων καὶ κεφαλαίων μὲ ἐρυθρό.
Στὸ φ. α΄r καλλιτεχνικὸ ἐρυθρὸ πλαίσιο στὴν κορυφὴ τοῦ ὁποίου ἐντὸς κοσμήματος δίκην κορώνας ἡ ἐπιγραφή: Ις Χς ΝΙΚΑ. Στὸ φ. α΄r, ὅλο τὸ κείμενο-τίτλος μὲ
ἐρυθρὸ μελάνι καὶ τὰ ἀρχογράμματα μὲ καφὲ σκοῦρο. Στὸ φ. ιβ΄v ἐρυθρὸ πλαίσιο,
στὴ μέση ὁ σταυρὸς μὲ ἐρυθρὸ μελάνι, ἡ ἐπιγραφὴ ΙΝΒΙ καὶ στὶς τέσσερις κεραῖες
τοῦ σταυροῦ IC XC NI CA, στὸ ἐπάνω καὶ κάτω μέρος τοῦ φύλλου τὸ κείμενο (βλ.
περιγραφὴ περιεχομένου). Στὴ σ. 1 καλλιτεχνικὸ ἐπίτιτλο μὲ ἐρυθρὸ μελάνι, μὲ κόσμημα σὲ σχῆμα πλοίου. Στὸ κατάρτι: IC XC NIKA καὶ ἡ ἐπιγραφὴ: Θεῖον Νομοκάνονον. Στὴ σ. 23, ὅπου τὸ κεφ. μβ΄. Περὶ πῶς πρέπει ὁ πνευματικὸς νὰ ἐρωτᾶ τοὺς
ἐξομολογουμένους εἰς τὰ κυριώτερα ἁμαρτήματα κατὰ τὰς δέκα ἐντολάς, τὸ κείμενο τελειώνει ἐντὸς πλαισίου δίκην κολοφῶνος, ὁμοίως στὴ σ. 169 ὅπου τὰ ἑξῆς σημειώματα: Τὸ παρὸν εἴληφε τέλος Ὕμνει τῷ Θεῷ μὲ μέλος. Ὦ καὶ πρέπει δόξα μόνω. Εἰς
αἰῶνας τῶν αἰώνων. – Ὥσπερ ξένοι χαίροντες ἰδεῖν πατρίδα. καὶ οἱ ἀσθενοῦντες ἰδεῖν
ὑγείαν Καὶ οἱ θαλαττεύοντες εὑρεῖν λιμένα. Οὕτω καὶ οἱ γράφοντες ἰδεῖν βιβλίου τέλος. –
Ἡ μὲν γὰρ χεῖρ ἡ γράψασα, σεσάπηται τῷ τάφῳ. Τὰ δὲ γραφώμενα μένουσιν εἰς ἀπεράντους αἰῶνας. Στὴ σ. 24 καλλιτεχνικὸ κόσμημα μὲ τὸ IC XC NI CA.
Ὑπάρχει ἀρίθμηση σελίδων 1-171. Τὰ φ. α΄v, ιβ΄ r καὶ ἡ σ. 172 λευκά.
Στὸ πρῶτο παράφυλλο τῆς στάχωσης, κατεστραμμένο σήμερα, ἡ σημείωση: [...]
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ἡ προεστοί τού χωριού Ξαθάτες ότι ο [Γεώ]ργιος Ψαράς π(οτέ) Σταματέλου είναι ἡσιχος
καί ἡκανός καί καλής διαγωγής καί βεβαιώνο. Γεράσιμος Βουργίδης.
Στὸ τελευταῖο παράφυλλο τῆς στάχωσης, καλλιγραφημένο ἀλλὰ ἀνορθόγραφο
τὸ κτητορικὸ σημείωμα: [τὸ πα]ρόν νομωκανόνοιων ὐπάρχει ἐμοῦ Ἰωάννου ἰερέως
Βουργίδη από κῶμην Ξαθάτων καί ὀπιος τολμήση καί μοῦ το κλεψη η το δανίσο καί δέν
μοῦ τό ἑπιστρέψη ἡ τό χάσο καί δέν μοῦ τό δόση να αίχη τήν κατάραν τής τρισιλεῖου θεότητος της Πανναγίας Θεοτόκου τῶν ἁρχαγγέλων καί ἁγγέλων καί πάντων των ἁγίων καί
ἐμοῦ τοῦ αμαρτωλοῦ αμήν. Στὴ συνέχεια: μεγαληνάριον εἰς τόν θεῖον Εὐαγγελισμόν.
ἔκθαμβος ἁσπάζεται Γαβριήλ ἔκθαμβος λαμβάνει ἡ Παρθένος τόν ασπαμόν πῶς ὁ Θεοῦ
λόγος κατῆλθε βροτωθῆναι τοῦ κτίστου προσκηνοῦμεν τήν συγκατάβασιν. Στὸ verso τοῦ
ἴδιου παράφυλλου: 1855 αὐγούστου πρότην. πιστοπιόν μέν ώρκο μου εγώ ω κάτοθεν
ηπογεγραμένος προεστός τού χωρίου Ξαθάτον οτοι ω Ἰωάνις Βουργίδης του Φωτίου απο
το παρο χωριον είναι ησιχος καί καλής διαγωγής καί ηκανός να φωρί ωππλο το ωπιον
φένετεν εξαναζιτιτος (= ἐξ ἀναζητήσεως) απο το πατέρα του Φώτιον Βουργίδην τουτα
τα λόγια ήναι καλά καί ἀγίαν καί τάν βεβεώνο εγών προεστός τοῦ χωριοῦ Ξαθάτες. Σπυρίδων Ψαράς. Στή συνέχεια: Πυστοπιῶ εγώ ὁ κάτοθεν ὑπογεγραμένος μέ ὅρκο μου προεστός του χωριού Ξαθάτες. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ τοῦ φύλλου: Είς μάτην ου κοπιόντες.
ἐν Αγί<ρ>ο Λεωνίδας Ψαρᾶς Ιωάννου.
Δεμένο μὲ χοντρὸ χαρτονένιο ἐξώφυλλο, ἐπενδυμένο μὲ μαρμαρόκολλα. Ράχη
δερμάτινη χρώματος καφὲ καὶ δερμάτινες οἱ τέσσερις γωνίες.

– 11 –
Χαρτ., 205 × 145 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 180 × 110 χιλ. ), φ. Ι-ΙΙΙ, + σ. α΄-νβ΄,
1-456, στίχοι 20, ἔτους 1831.
Νομοκάνονας 400 ἀριθμημένων κεφαλαίων καὶ ἄλλων 60 κεφαλαίων χωρὶς ἀρίθμηση.
(φ. ΙΙr) Τίτλος: Νομοκάνονας Ἐκκλησιαστικός τε καί Πολιτικός. Τῆς ἀνατολικῆς πίστεως, τῶν ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. 1831 Ἰουλλίου 17 ἔτος ἀνατολικόν. Γεώργιος Εὐσταθίου, Ἀνεμοϊωάννης ἐκ πόλεως Πάργης.
(φ. α΄r) Βιβλίον καλούμενον Νομοκάνονας.
Τοῦς κανόνας οὕς εγράψαμεν ἐν τῷ παρόντι τοῦ νόμου βιβλίῳ, οἵτινες εἰσί
μέρος ἐκ τῶν θείων καί ἱερῶν νομοκανόνων. τῶν τε ἁγίων καί ἐνδόξων, καί πανευφήμων ἀποστόλων, καί ἐκ τῶν ἱερῶν καί οἰκουμενικῶν ἁγίων Συνόδων. Ἐξηγήθησαν παρά τῶν μακαριωτάτων, καί σωφοτάτων, καί θείων ἀνδρῶν, ἁγίων
ἱεραρχῶν, καί διδασκάλων, καί βασιλέων ὀρθοδόξων, τῶν ὁποῖων ἔχομεν τοῦ
καθ’ ἑνός γεγραμμένα τά ὁνόματα, εἰς τά κεφάλαια αὐτῶν ἔξωθεν, Τίνα ἐστίν,
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καί ποῖους θρόνους ἀρχιεράτευαν.
Καί νῦν ἐγράφῃ ὁ παρόν νομοκάνονας, διά χειρός ἐμοῦ Γεωργίου Εὐσταθίου
Ἀνεμοϊωάννη ἐκ πόλεως Πάργης. Ἐν ἔτει ἀπό Χριστοῦ γεννήσεως 1831 Ἰουλλίου 17 ἔτος Ἀνατολικόν. Ἐν Κέρκυρα.
(σ. ε΄-μη΄) Πίναξ τοῦ παρόντος νομοκάνονος. Ἄρχ.: Κεφάλαιον α΄. Περί
κριτοῦ ἤτοι ἀρχιερέως τοῦ εἶναι εἰς πάντας συμπαθῆς, καί νά μηδέν πιστεύῃ
λόγους τινός, χωρίς νά ἐξετάζῃ τήν ὑπόθεσιν. φύλλα 1... (σ. μ΄) Κεφάλαιον
τκϚ ΄. Περί τοῦ χρόνου πόσας ἡμέρας καὶ ἐβδομάδας ἔχει. φύλλα 344. Νομοκάνονον Πανθαύμαστον. Κεφάλαιον τκζ ΄. Περί ἐξομολογήσεως καί ἐρωταποκρίσις
φύλλα 347... Τελ.: ...κεφάλαιον υ΄. Διαζύγιον ὅταν ὁ ἄνδρας μισεύση καί περάσουν χρόνοι πέντε καί δέν μάθη ἡ γυναίκα διά τόν ἄνδρα αὐτῆς ὅτι ζῇ, καί θέλει
αὐτῆ νά ὑπανδρευθῆ φύλλα 422. Τέλος τοῦ Πίνακος τοῦ νομοκάνονος.
(σ. μη΄-να΄) Πίνακας διαφόρων κεφαλαίων. Ἄρχ.: Περί ἐκείνων ὁποῦ βαστούν φυλακτά φύλλα 425. Περί ἐκεινῶν ὁποῦ προσκαλοῦν μάγους, διά νά κάμουν βλάβην τινός ἀνθρώπου φύλλα 425.... Τελ.: ...Ὅτι ὁ πνευματικός πρέπει
νά βλέπη τήν νεότητα καί τό γήρας τοῦ ἀνθρώπου, φύλλα 450.
(σ. 1-344) Νομοκάνων κεφ. α΄-τκϛ΄. Ἄρχ.: Κεφάλαιον α΄ Περί κριτοῦ, ἤτοι
ἀρχιερέως τοῦ εἶναι εἰς πάντας συμπαθῆς. Πρέπει τόν κριτήν τουτέστι τόν
ἀρχιερέα, νά μιμεῖται τόν δίκαιον κριτήν, καί μέγαν ἀρχιερέα... Τελ.: ...κεφάλαιον τκς΄. Περί τοῦ χρόνου πόσας ἡμέρας καί ἐβδομάδας ἔχει. Ὁ χρόνος ἔχει
ἐβδομάδας 52 ... καί ὅταν εἶναι βίσεκτος ἔχει ἡμέρας 366.
(σ. 347-424) Νομοκάνονον Πανθαύμαστον. Ἄρχ.: Κεφάλαιον τκζ΄. Περί
ἐξομολογήσεως. Ὁ δεχόμενος τούς λογισμούς τῶν ἀνθρώπων, θέλει νά εἶναι
τύπος καθαρός... Τελ.: ...κεφάλαιον υ΄. Διαζύγιον ὅταν ὁ ἄνδρας μισεύση καί
ἀπεράσουν χρόνοι πέντε ... καί διά τοῦτο τό παρόν διαζύγιον ἐγράφη ἐν τῷ παρόντι κώδηκι, καί κατεστρώθη ἐν ἔτει (ο δεινα) μηνί (ὁ δεῖνα). Τέλος τοῦ παρόντος νομοκάνονος.
Σὲ θεματικὲς ἑνότητες τὰ κεφάλαια τοῦ Νομοκάνονα ἔχουν ἀναλυτικὰ
ὡς ἑξῆς: (σ. 1-7) Περὶ κριτῶν, δικαιοσύνης καὶ νόμων, κεφ. α΄-δ΄. (σ. 7)
Περὶ ἐθῶν ἐκκλησιαστικῶν καὶ πολιτικῶν, κεφ. ε΄-ϛ΄. (σ. 8-14) Περὶ πατριάρχου, κεφ. ζ΄-ιβ΄. (σ. 14-35) Περὶ ἱερέων καὶ ἀρχιερέων, κεφ. ιγ΄-λβ΄. (σ.
36-44) Περὶ μαρτύρων, ὅρκου καὶ κατηγορίας, κεφ. λγ΄-μ΄. (σ. 45-54) Περὶ
καθαιρέσεως, μεταθέσεως καὶ παραιτήσεως ἀρχιερέως, κεφ. μα΄-νβ΄. (σ.
54-75) Περὶ ἀφορισμοῦ καὶ ἀργίας ἱερέως, κεφ. νγ΄-ξε΄. (σ. 76-79) Περὶ
ὕβρεως καὶ καταλαλιᾶς, κεφ. ξϛ΄-ξθ΄. (σ. 79-160) Περὶ ἀρχιερέων, ἱερέων,
ἐπισκόπων καὶ ἱερωμένων, κεφ. ο΄-ρνβ΄. (σ. 161-176) Περὶ μοναστηρίων,
μοναχῶν καὶ μοναζουσῶν, κεφ. ρνγ΄-ρο΄. (σ. 177-182) Περὶ ἐκκλησίας καὶ
μυστηρίων, κεφ. ροα΄-ροη΄. (σ. 182 -210) Περὶ τοῦ μυστηρίου τοῦ βαπτίσματος, κεφ. ροθ΄-ση΄. (σ. 211-225) Περὶ μνημοσύνων καὶ θείων λειτουρ-
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γιῶν, κεφ. σθ΄-σιε΄. (σ. 226-237) Περὶ τῶν τιμίων δώρων καὶ τῆς μεταλήψεως, κεφ. σιϛ΄-σκϛ΄. (σ. 238 -307) Περὶ μνηστείας, βαθμῶν συγγενείας,
γάμου καὶ διαζυγίων, κεφ. σκζ΄-σπβ΄. (σ. 308-315) Περὶ μοιχείας, χηρείας
καὶ δευτερογαμίας, κεφ. σπγ΄-σπθ΄. (σ. 316-340) Περὶ προικός, δωρεῶν,
κληρονομιᾶς, διαθήκης, λεγάτου καὶ κωδίκελλου, κεφ. σϞ΄-τιζ΄. (σ. 340344) Περὶ συμφώνου, ὅρκου, ὑποχρεώσεων τέκνων, γεωργῶν καὶ διαστήματος ἡμέρας, κεφ. τιη΄-τκϛ΄. (σ. 347-366) Περὶ ἐξομολογήσεως, ἑκουσίου
φόνου καὶ ἄλλων ἁμαρτημάτων, κεφ. τκζ΄-τμζ΄. (σ. 367-380) Περὶ νηστείας,
τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καὶ τῶν ἄλλων περιόδων νηστείας, κεφ.
τμη΄-τξα΄. (σ. 381-394) Διάφορα κεφάλαια (περὶ θείας μεταλήψεως, τῶν
ὀνομάτων τῶν θείων διδασκάλων, τοῦ πάσχα, τῆς ψυχῆς, τῶν ἡλικιῶν τοῦ
ἀνθρώπου, τῶν ὁραμάτων), κεφ. τξβ΄-τοβ΄. (σ. 395-405) Περὶ τῶν ἁγίων καὶ
Οἰκουμενικῶν Συνόδων, κεφ. τογ΄-τπ΄. (σ. 406-412) Περὶ πρωτοκαθεδρίας,
ἀρχιεπισκοπῶν καὶ ἐπισκοπῶν, κεφ. τπα΄-τπδ΄. (σ. 413-419) Περὶ ἐπιστολικῶν τύπων, κεφ. τπε΄-τϞζ΄. (σ. 420-424) Περὶ διαζυγίων, κεφ. τϞη΄-υ΄.
(σ. 425-451) Διάφορα κεφάλαια. Ἄρχ.: Περί ἐκεινῶν ὁποῦ βαστοῦν φυλακτά. Μέγας Βασίλειος καί Συνόδου Τρούλλης. Ὁ ἐξηκοστός κανών, τῆς ἔκτης
συνόδου τῆς ἐν τῶ Τροῦλλω ὁρίζει ὅτι ἐκεῖνοι ὁποῦ βαστοῦν φυλακτά ἀπό βότανα... Τελ.: ...Ὅτι ὁ πνευματικός νά ἐβλέπῃ τήν νεότητα καί τό γῆρας τοῦ
ἀνθρώπου. Πάλιν ὁ οὐρανοφάντορ μέγας Βασίλειος ὁρίζει ... τοῦ λύειν καί δεσμεῖν δέν ἔχει κανέναν κανόνα οὐδέ ἀμάρτημα οὐδέ κατάκρησιν.
Κατάσταση πολὺ καλή. Γραφὴ ἐπιμελημένη, εὐκρινὴς καὶ ὀρθογραφημένη.
Τὸ κείμενο ἐντὸς πλαισίου. Χαράκωση μὲ μολύβι, τὰ γράμματα κάτω ἀπὸ τὶς
γραμμὲς χαράκωσης. Ὅπως δηλώνεται στὰ φ. IIr καὶ α΄r (βλ. ἀνωτέρω περιγραφὴ) γραφέας εἶναι ὁ Παργινὸς Γεώργιος Ἀνεμοϊωάννης, ὁ ἴδιος ποὺ ἔγραψε καὶ τὸν προηγούμενο Νομοκάνονα. Ἡ γραφὴ τοῦ χειρογράφου, πιὸ νεανικὸ
πόνημα τοῦ Ἀνεμοϊωάννη, παρότι ἀναγνωρίζεται ἡ ταυτότητά της δὲν ἔχει
ἀκριβῶς τὴν ἴδια εἰκόνα μὲ τὴ γραφὴ τοῦ προηγουμένου χειρογράφου.
Μελάνι καφὲ ἀνοικτό, οἱ τίτλοι καὶ τὰ ἀρχογράμματα μὲ καφὲ σκοῦρο.
Στὴν ἀρχὴ τρία φύλλα (Ι-ΙΙΙ) χωρὶς ἀρίθμηση. Ἀκολουθεῖ ἀρίθμηση ἀνὰ σελίδα μὲ ἑλληνικοὺς ἀριθμοὺς α΄-μη΄ καὶ στὴ συνέχεια ἀρίθμηση ἀνὰ σελίδα μὲ
ἀραβικοὺς ἀριθμοὺς 1-451. Οἱ σ. μθ΄-νβ΄, 452-456 δὲν ἔφεραν ἀρίθμηση. Τὰ φ.
Ιrv, ΙΙv, ΙΙΙrv λευκά. Ὁμοίως οἱ σ. β΄-δ΄, νβ΄, 345-346, 452-456 λευκές.
Χαρτὶ λεπτὸ μὲ ἑπτὰ ἔκτυπες ὁριζόντιες γραμμές, ὑποκίτρινο.
Στὸ φ. ΙΙr, πρὶν ἀπὸ τὸν τίτλο, σταυρὸς μὲ τὴν ἐπιγραφὴ Ι.Ν.Β.Ι. καὶ τὸ Ις
Χς Νικα. Στὴ σ. 451, μετὰ τὸ τέλος τοῦ κειμένου, ὁ ἴδιος γραφέας καὶ μὲ
καλλιτεχνικὰ ἀρχογράμματα στὴν κάθε φράση ἔγραψε τὸ γνωστὸ σημείωμα:
Ὥσπερ ξένοι χαίροντες ἰδεῖν πατρίδα Καί οἱ θαλαττεύοντες εὑρεῖν λιμένα Καί οἱ
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ἀσθενοῦντες ἰδεῖν ὑγείαν Οὔτω καί οἱ γράφοντες ἰδεῖν βιβλίου τέλος.
Δεμένο μὲ χοντρὸ χάρτινο ἐξώφυλλο, ἐπενδυμένο μὲ καφὲ μαρμαρόκολλα,
καὶ δερμάτινη ράχη χρώματος καφὲ σκούρου μὲ τέσσερα ἔκτυπα χρυσὰ ἀνθοειδῆ κοσμήματα καὶ τὴν ἔνδειξη, μὲ χρυσὰ κεφαλαῖα γράμματα: Νομοκάνονας.

– 12 –
Χαρτ., 210 × 155 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 175-180 × 100-115 χιλ. ), φ. α΄-γ΄, 1123, στίχοι 28 (φ. 1-51), 24 (φ. 54-120), 18ος αἰ.
Γεωργίου Σουγδουρῆ, Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν Ἀριστοτέλους Λογικὴν καὶ
Περὶ τοῦ, πῶς δεῖ ὁμιλίαν ξυγγράφειν. – Ἀφθονίου, Προγυμνάσματα. –
Πρόκλου, Περὶ ἄξονος.
(φ. 1r-51v) Εἰς ἅπασαν τήν λογικήν τοῦ Ἀριστοτέλους μέθοδον προδιοίκησις, ἤτοι Εἰσαγωγή. Συντεθεῖσα παρά Γεωργίου ἱερέως τοῦ Σουγδουρῆ τοῦ ἐξ
Ἰωαννίνων. [[Τί ἐστί λογική, καί περί τῶν τριῶν τοῦ νοός ἐνεργειῶν]]. Προοίμιον. Ἄρχ.: Ἡ περί τήν φιλοσοφίαν σπουδή ἡμᾶς ὑποδέχεται νέοι φιλομαθέστατοι... (φ. 2v) μέρος α ον. Περί τῶν ἀνηκόντων εἰς τήν πρώτην τοῦ νοός
ἐνέργειαν, ἤτοι περί ὅρων. (φ. 23v) Μέρος βον. Περί τῶν ἀνηκόντων εἰς τήν β αν
τοῦ νοός ἐνέργειαν. (φ. 36r) Μέρος γον. Περί τῶν ἀνηκόντων εἰς τήν τρίτην
τοῦ νοός ἐνέργειαν. (φ. 51v) Τελ.: ...Καί ταῦτα μέν περί τῆς εἰς τήν λογικήν
μέθοδον Εἰσαγωγῆς ἀπο χρήσιν. Ἔῤῥωσθε, συνεχῶς τά λεχθέντα ἀναγινώσκοντες, τῷ συνετιστικῷ φωτί τῆς τρισυποστάτου θεότητος ὁδηγούμενοι, ἐξ ἧς πᾶσα
σοφία, ᾗ δόξα εἰς ἀτελευτήτους αἰῶνας ἀμήν (Εἰσαγωγὴ Λογικῆς, ἤτοι προδιοίκησις εἰς ἅπασαν τὴν λογικὴν μέθοδον τοῦ Ἀριστοτέλους. Συντεθεῖσα μὲν
παρὰ τοῦ Σοφωτάτου ἐν διδασκάλοις κυρίου Γεωργίου Σουγδουρῆ τοῦ
ἐξ Ἰωαννίνων. Τύποις δὲ ἐκδοθεῖσα ὑπὸ Ἰωάννου Καρατζᾶ τοῦ ἐκ τῆς
Λευκοσίας τῆς Κύπρου, ἐν Βιέννῃ 1792 ἐν τῇ τυπογραφίᾳ Βαουμαϊστέρου).
(φ. 54r-69r) Ἀφθονίου σοφιστοῦ Προγυμνάσματα. Ἄρχ.: Ὁ μῦθος ποιητῶν
μέν προῆλθεν, γεγένηται δέ καί ῥητόρων κοινός ἐκ παραινέσεως. ἔστι δέ μῦθος
λόγος ψευδής εἰκονίζων ἀλήθειαν... Τελ.: ...ζηλώσουσιν ἕτεροι, καί τό κεκολάσθαι οὐ πέρας, ἀλλ’ ἀρχήν γενήσεται πάθους (H. Rabe (ἔκδοση), Aphthonii Progymnasmata, Lipsiae 1926, σ. 1-51).
(φ. 70r-75v) Πρόκλου, σφαῖρα. περί ἄξωνος, καί πόλων. Ἄρχ.: Ἄξων καλεῖται τοῦ κόσμου ἡ διάμετρος αὐτοῦ, περί ἥν στρέφεται... Τελ.: ...ζωδίου ἀπό τοῦ
ὁρίζοντος μετεωρισμένον φαίνεται. Τέλος τῆς τοῦ Πρόκλου σφαίρας. Τῷ δέ Θεῷ
δόξα (Βλ. Sphaerae atque astrorum coelestium ratio, natura, & motus: ad totius
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mundi fabricationis cognitionae fundamenta [Basel, J. Valderus] 1536, σ.
22-55).
(φ. 78r-85r) Τίτλος: Προγύμνασμα πρῶτον. Περί περιόδου. Ἄρχ.: Ἁρμονίαν τήν ψυχήν οὐκ ἔξεστιν ἡμῖν καλέσαι. τοῦτο γάρ φιλοσοφικῆς λειρωδίας ἐρεσχελία... Κεφ.ον αον. Ἐρ. Τί ἐστι περίοδος; Ἀπ. Κατὰ τόν Σταγυρίτην περίοδος
λέξις ἐστιν... (φ. 78v) Κεφ.ον β.ον. Περὶ τῆς συντάξεως τῶν περιόδων. Ἐρ.
Πόσα εἰσὶν ἀναγκαῖα ἐν τῇ τῶν περιόδων συντάξει... (φ. 79v) Κεφ.ον γ.ον.
Παντοίου γένους περιοδικοῦ παραδείγματα. Ἐρ. Ποσαχῶς ἡ περίοδος λέγεται...
Τελ.: ... ὅστις ἑπτά προχοαῖς ἕως τήν θάλασσαν φέρεται προσέτι ἀπό τῶν
πετεινῶν, μελισσῶν, ἀνθρώπων, καί ἑξῆς (βλ. Δημοτικῆς Βιβλιοθήκης Λέρου
χειρόγραφο ἀρ. 18, φ. 77-81 εἰς Τσελίκα, «Λέρος», σ. 259. Χειρόγραφο
Πανεπιστημίου Χάρκοβου ἀρ. 84 εἰς B. Fonkič, «Τὸ μαθητικὸ τετράδιο
τοῦ Ἐλευθέριου (Εὐγένιου) Βούλγαρη», Ὁ Ἐρανιστὴς 22 (1999), 83).
(φ. 87r-120r) Περί τοῦ, πῶς δεῖ ὁμιλίαν ξυγγράφειν. Κεφάλαιον α΄ Περί
τῶν γενῶν καί διαιρέσεων τῆς ὁμιλίας. Ἄρχ.: Μέλλοντι ὁμιλίαν σιγγράφειν (ἥν
διδαχήν εἰώθαμεν λέγειν) πρῶτον μέν σκεπτέον ὑπό τίνι λόγου γένει κεῖται ἡ
προτιθεμένη ὑπόθεσις... Τελ.: ...Κεφάλαιον ιβ΄. ἀρκούντως ἔχει, ὅτι εἰς πέρας
(Θεοῦ διδόντος) ἠγάγομεν τήν ἐπιχείρησιν παντός τοῦ ἀνήκοντος εἰς τά δύο
πρῶτα μέρη τῆς ῥητορικῆς ... ἤ τοὐλάχιστον χειραγωγηθήσονται εἰς τό δύνασθαι
ἀφ’ ἑαυτῶν εὑρεῖν κρείττω τῶν ὑφ’ ἡμῶν ἁπλῶς εἰρημένων. Τέλος καί τῷ Θεῶ
δόξα (βλ. χειρόγραφο Βιβλιοθήκης Βουλῆς ἀρ. 69, σ. 225-267).
Κατάσταση σχετικὰ καλή, ἀλλὰ ὑπάρχουν πολλὲς φθορὲς ἀπὸ τὰ ἔντομα. Πρόκειται γιὰ μαθηματάριο ποὺ ἀπαρτίστηκε ἀπὸ τὴ συρραφὴ δύο σωμάτων. Στὸ
πρῶτο (φ. 1r-51v) γραφὴ εὐκρινής, ἐλαφρὰ δεξιοκλινής, τὰ γράμματα μὲ ἐπιμήκεις
κεραῖες. Μελάνι καφὲ σκοῦρο. Στὸ δεύτερο μέρος (φ. 54r-120r) γραφὴ μικροσκοπικὴ ἀλλὰ εὐκρινής, μὲ συμπλέγματα γραμμάτων. Μελάνι μαῦρο στὰ πρῶτα φύλλα (φ. 54r-85r) καὶ καστανὸ στὰ ὑπόλοιπα (φ. 87r-120r). Δὲν ὑπῆρχε ἀρίθμηση
φύλλων. Τὰ φ. α΄r-β΄r, 52v-53v, 69v, 76r-77v, 85v-86v, 122v-123v λευκά. Τὸ φ. 53
ἦταν τὸ ἐξώφυλλο τοῦ δευτέρου μέρους τοῦ χειρογράφου. Χαρτὶ λεπτὸ στὸ πρῶτο
μέρος, πιὸ χοντρὸ στὸ δεύτερο μέρος. Στὸ φ. 52r, ἀρχικὰ λευκό, ἡ ἑξῆς σημείωση:
Καί εἰς τήν μονήν τῆς Πλατυτέρας ἦλθεν ὁ Εὐστράτιος Ἰ. Δράκος, Μοσχονήσιος, καί περί
αὐτῆς ἱστορικόν ὑπόμνημα συνέγραψεν. Τῇ 9 Σεπτ. 1901. Στὰ φ. β΄v-γ΄v, λευκὰ ἀρχικά, γράφτηκαν μεταγενέστερα διάφορες σημειώσεις. Στὸ β΄v: ἀλλ’ οἱ ορθόδοξοι, τό
ἐναντίον φασίν γάρ, ἑκατέραν φυσικήν ὁμολογοῦμεν καί Μάξιμος καί Ἀγάθων..... καὶ
ἄλλες σημειώσεις. Στὸ φ. γ΄r διάφορες σημειώσεις, ἀντιγραφὴ πιθανὸν ἀπὸ τὰ κείμενα: Ἄρχ.: ἐδικαίωσεν [...] Μάρκελλον τόν Γαλάτην... Τελ.: ...ἀρνοῦται αὐτοί τό θέλειν
εἶναι τῆς φύσεως ὅμως τοῦτο οὐ θέλουσιν οἱ ὀρθόδοξοι ὡς Μάξιμος ἐν τῇ διαλέξει καί Σωφρόνιος καί ἄλλοι. Στὸ φ. γ΄v κείμενο μεταγενέστερο ἀπὸ τὸ ἴδιο χέρι ποὺ ἔγραψε
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καὶ στὰ λοιπὰ ἀρχικὰ λευκὰ φύλλα. Ἄρχ.: Κλήμης Ἀλεξανδρεύς στρωμα[τεῖς] βιβλ. γ΄.
[..] ἀποφθέγγουσιν ἀνθρώποις πίστιν ἔχομεν... Ἀπὸ τὸ ἴδιο χέρι σημειώσεις περὶ νηστείας καὶ ἄλλες καὶ στὰ τελευταῖα φύλλα (φ. 120r-122r). Στὰ φ. 54r, 70r καλλιτεχνικὸ ἐπίτιτλο μὲ τὸ ἴδιο μελάνι. Δεμένο μὲ χάρτινο ἐξώφυλλο, ἐπενδυμένο μὲ
μπλὲ μαρμαρόκολλα. Στὴ ράχη παλαιὸς ταξινομικὸς ἀριθμὸς: 202.

– 13 –
Χαρτ., 223 × 160 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 175 × 117 χιλ.), σ. 422, στίχοι 23,
19ος αἰ.
Λόγοι κλασικῶν συγγραφέων καὶ ἐκκλησιαστικῶν πατέρων στὴ δημώδη γλώσσα.
(σ. 1-12) Ἰωάννου Χρυσοστόμου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως λόγος
περί προσευχῆς. Ἄρχ.: Πρέπει νά καλοτυχίζωμεν καί νά ἐπαινῶμεν τούς δούλους τοῦ Θεοῦ, διά αὐτά τά δύω ἐξῆς αἴτια, διότι αὐτοί εἶχον τήν ἐλπίδα τῆς
ἐλευθερίας των εἰς τάς ἁγίας προσευχάς...
(σ. 13-24) Λόγος εἰς Εὐτρόπιον εὐνοῦχον πατρίκιον καί ὕπατον. Ἄρχ.:
Πάντοτε μέν, περισσότερον δέ τώρα εἶναι ἀρμόδιος καιρός νά εἴπωμεν τό ῥητόν
τοῦ Σολομῶντος εἶναι μάταια προσορινά ὅλα τά πράγματα...
(σ. 25-37) Τοῦ αὐτοῦ λόγος εἰς τόν ἅγιον ἀπόστολον Παῦλον. Ἄρχ.: Τί
πρᾶγμα εἶναι ὁ ἄνθρωπος; Ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς ἔδειξεν περισσότερον ἀπό
ὅλους τούς ἀνθρώπους...
(σ. 38-54) Τοῦ αὐτοῦ ἐγκώμιον εἰς τούς ἁγίους Πάντας τούς ἐν ὅλω τό
κόσμω μαρτυρήσαντας. Ἄρχ.: Ἀπό ἐκεῖνον τόν καιρόν ὁποῦ ἡμεῖς ἐκάμαμεν καί
ἐτελειώσαμεν τήν ἁγίαν ἐορτήν τῆς Πεντηκοστῆς...
(σ. 55-75) Εἰς τήν παραβολήν Περί τοῦ ἀσώτου. Ἄρχ.: Πάντοτε μέν, ὦ
ἀδελφοί χριστιανοί, ἔχομεν χρέος νά κηρύττωμεν τήν φιλανθρωπίαν τοῦ Θεοῦ...
(σ. 81-98) Ὁλυνθιακός τρίτος. Λιβανίου ὑπόθεσις. Ἄρχ.: Ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, δέν συμβαίνει δέν ἀκολουθεῖ εἰς ἐμέ νά φρονῶ νά στοχάζωμαι τά ἴδια
φρονήματα... Τέλος τοῦ ὀλυνθιακοῦ λόγου τοῦ Δημοσθένους πρός τούς Ἀθηναίους.
(σ. 99-123) Κατά Φιλήππου λόγος Α΄. Λιβανίου ὑπόθεσις. Ἄρχ.: Ἀνίσως
μέν ἐπροτίθετο ἐπροβάλλετο, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, νά λέγω νά ὀμιλῶ διά κἀνένα
καινούριον πρᾶγμα...
(σ. 129-159) Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας πρός τούς νέους,
ὅπως ἄν ἐκ τῶν ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων. Παραίνεσις. Ἄρχ.: Πολλά εἶναι
ἐκεῖνα ὁπαρακινοῦν ἐμέ νά συμβουλεύσω ἐσᾶς, ὦ παιδία μου, ...
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(σ. 160-179) Ὁμιλία δεκάτη τετάρτη κατά μεθυόντων. Ἄρχ.: Αἱ ἐχθές αἱ
βραδυναί θεωρίαι παρακινοῦν ἐμέ εἰς τοῦτον τόν λόγον ... Τέλος τοῦ λόγου κατά
μεθυόντων τοῦ μεγάλου Βασιλείου Καισαρίας.
(σ. 189-222) Πλουτάρχου Περί παίδων ἀγωγῆς. Ἄρχ.: Ὦ φιλόσοφοι ἄς
κάμωμεν σκέψιν ἄς στοχασθῶμεν ποίαν διδασκαλίαν ἤθελε δυνηθῶ νά εἴπω διά
τά εὐγενῆ παιδία... Τελ. κολοβό: ...ἐξ αἰτίας τῆς ἀχαλινότου γλώσσης ἀπό τούς
ὁποίους ἀφήνω τούς ἄλλους καί θέλῃ ἐνθυμηθῶ θέλῃ ἀναφέρω ἕνα ἤ δύω παραδείγμα/[τα...
(σ. 237-296) Πλουτάρχου Παράλληλα ἤ Βίοι παράλληλοι. Θησεύς. Ἄρχ.:
Καθώς εἰς τάς ἰστορίας, ὦ Σόσσιε Σενεκίων, οἱ ἰστορικοί συγγραφεῖς πιέζουσι
καί θλήβουσι ... Τέλος τῆς τοῦ Θησέως διαγωγῆς.
(σ. 297-367) Πλουτάρχου Ῥωμύλος. Ἄρχ.: Τό μεγάλον ὄνομα τῆς Ῥώμης
καί τό ὁποῖον ἐχώρησεν ἐκατήντησε διά μέσου ὅλων τῶν ἀνθρώπων εἰς τήν
δόξαν της ὑπόληψίν της...
(σ. 368-377) Θησέως καί Ῥωμύλου Σύγκρισις. Ἄρχ.: Λοιπόν αὐτά εἶναι ἐκεῖνα τά ὁποῖα ἠκολούθησαν εἰς ἡμᾶς νά μάθωμεν διά τόν Ῥωμύλον καί διά τόν
Θησέα, οὔτω ἀξιομνημόνευτα...
(σ. 379-408) Ὁμιλία εἰς τήν ἄνοιξιν τῆς Ἰονικῆς Ἀκαδημίας τήν 1ην Ὀκτωμβρίου 1831 ε.π. Ἄρχ.: Ἔφθασε πάλιν ἡ ἡμέρα τῶν ἐτησίων τῆς παιδείας
ἀγώνων, καί πρέπει μετά τήν Ἱεράν τελετήν, ὡς ἐξαρχῆς κάλλιστα ἐνομοθετήθη,
νά γένῃ μέ ἀνάλογον τινά ὁμιλίαν ἡ ἔναρξις αὐτῶν. Εἶναι τῳόντι ἡμέρα, ἥτις
κατ’ ἐξαίρετον δικαίωμα ἀπαιτεῖ...
(σ. 411-421) Λόγος πρός τούς ἐν [
] μαθητάς. Ἄρχ.: Τά πλέον εὐγαινῆ,
τά πλέον γεναῖα καί βαθέα αἰσθήματα τῆς ἀνθρωπίνης ἡμῶν καρδίας ἀναπτύσσονται, ὁσάκις βάλλει τίς κατά νοῦν, ἤ αἰσθητῶς ἤδη τάς τόσας τῶν ἠπειρωτικῶν καί πάσης τῆς Ἑλλάδος πόλεως τε καί κωμοπόλεως αὐθαμιλλουμένας συναλλήλως... Τελ.: ...ἀναμφιβόλως θέλετε γίνει ὠφέλιμοι εἰς τάς οἰκογενείας
ὑμῶν, περίβλεπτοι μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, ἔντιμοι καί εὐϋπόλιπτοι μεταξύ τῶν
συμπολιτῶν σας, καί τέλος πάντων, ἀνεπιφθόνως, ἀκινδύνως καί εὐκλεῶς τόν
βίον ὑμῶν διάξετε. 1834 Μαϊου 4.
Κατάσταση σχετικὰ καλή. Τὰ φύλλα σητόβρωτα.
Γραφὴ καλλιγραφική, μικροῦ μεγέθους, δεξιοκλινής. Μελάνι καφὲ σκοῦρο. Χαράκωση μὲ μολύβι. Ἀρίθμηση σύγχρονη τῆς γραφῆς ἀνὰ σελίδα ἕως τὴ σ. 421,
ἀριθμεῖται μόνο τὸ πρῶτο (recto) μέρος τοῦ φύλλου. Μετὰ τὴ σ. [126] ἔχει ἀφεθεῖ
ἕνα φύλλο χωρὶς ἀρίθμηση. Στὸ τέλος τοῦ χειρογράφου ὁμοίως δύο φύλλα χωρὶς
ἀρίθμηση. Οἱ σ. 76-80, 124-128, 180-188, 223-236, 378, 409-410, [422] λευκές.
Χαρτὶ μεσαίου πάχους, ἀνοικτόχρωμο. Στὴ σ. 25 καλλιτεχνικὸ ἀρχόγραμμα Τ μὲ
φόντο τοπίο. Τὸ χειρόγραφο ἀποτελεῖται ἀπὸ εἴκοσι τεύχη συρραμμένα μὲ χοντρὸ
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σπάγκο καὶ ἐπενδυμένα μὲ χαρτονένιο ἐξώφυλλο. Στὴ ράχη ὁ παλαιὸς ταξινομικὸς
ἀριθμὸς: 195.

– 14 –
Χαρτ., 245 × 180 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 200 × 150 χιλ.), φ. 111, στίχοι 24,
19ος αἰ.
Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, Λόγοι.
(φ. 1r-24r) Κυρίλλου ἐπισκόπου Ἀλεξανδρείας. Προσφωνητικός πρός τόν
εὐσεβέστατον βασιλέα Θεοδόσιον, περί τῆς ὀρθῆς πίστεως τῆς εἰς τόν Κύριον
Ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν. Ἄρχ.: Τῆς μέν ἐν ἀνθρώποις εὐκλείας τό ἀνώτατον, καί
ἀσυγκρίτοις διαφοραῖς τῶν ἄλλων ἁπάντων ἀνεκτικός τε καί ὑπερκείμενον...
Τελ.: ...Οὗτος ἐστίν ὁ ἀληθινός Θεός, ... καί προσκυνητῷ, καί ζωοποιῷ πνεύματι
νῦν, καί ἀεί, καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν (PG 76, 1132- 1200).
(φ. 24r-75v) Κυρίλλου ἐπισκόπου Ἀλεξανδρείας. Προσφωνητικός ταῖς εὐσεβεστάταις βασιλίσσαις. Ἄρχ.: Σεμνολόγημα μέν οἰκουμενικόν, καύχημα δέ τῶν
ἁγίων ἐκκλησιῶν τοῦ πάντων Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ... Τελ.: ...αὕτη
τοίνυν ἡ πίστις ἐν ἡμῖν παρ’ αὐτοῦ ζητηθήσεται κατά καιρούς. Τέλος τοῦ πρώτου
λόγου προσφωνητικοῦ παρά Κυρίλλου ἐπισκόπου Ἀλεξανδρείας, πρός τάς εὐσεβεστάτας Δεσποίνας (PG 76, 1201-1336).
(φ. 76r-108r) Κυρίλλου ἐπισκόπου Ἀλεξανδρείας, λόγος δεύτερος Προσφωνητικός ταῖς εὐσεβεστάταις βασιλίσσαις περί τῆς ὀρθῆς πίστεως. Ἄρχ.: Τοῖς τό
θεῖον, καί οὐράνιον κήρυγμα, διά φωνῆς Ἡσαΐου παρακελεύεται λέγων ὁ τῶν
ὅλων Θεός... Τελ.: ...Πᾶσα γάρ ἡμῶν ἡ ἐλπίς ἐν Χριστῷ, δι’ οὗ καί μεθ’ οὗ τῷ
πατρί ἡ δόξα σύν ἁγίῳ πνεύματι εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν (PG 76,
1336-1420).
Κατάσταση καλή. Γραφὴ μικροῦ μεγέθους, καλλιγραφική, ὁ γραφέας προεκτείνει τὶς κεραῖες τῶν γραμμάτων. Μελάνι καφὲ σκοῦρο. Δὲν ὑπῆρχε ἀρίθμηση φύλλων. Τὰ φ. 108v-111v λευκά. Χαρτὶ λεπτό, σκούρου χρώματος. Διακρίνεται ὑδατόσημο μὲ τὰ ἀρχογράμματα FFA. Τὸ χειρόγραφο εἶναι δεμένο μὲ χοντρὸ πράσινο
χαρτόνι· ράχη δερμάτινη μὲ χρυσὰ κοσμήματα. Παλαιὸς ταξινομικὸς ἀριθμὸς: 194.
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Χαρτ., 215 × 150 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 160 × 110 χιλ.), φ. 125, στίχοι
29, ἔτους 1815.
Μακαρίου Ρωγῶν, μετάφραση στὴν ἁπλοελληνικὴ ἔργου τοῦ Antonino Valsecchi.
(φ. 1r-123r) Mετάφραση τοῦ γ΄ βιβλίου τοῦ ἔργου τοῦ Antonino Valsecchi, Dei fondamenti della religione e dei fonti dell’empietà libri tre ..., In Padova,
MDCCLXVII, Nella Stamperia del Seminario. Appresso Giovanni Mafrè.
(φ. 1r-8v) Τοῦ αὐτοῦ κ[υ]ρί Βαλσέκ. Βιβλίον Γ ΄ μεταφρασθέν παρά τοῦ αὐτοῦ θεοφιλεστάτου Ῥωγῶν Μακαρίου. μερ. α΄ κφ.ον α΄. Περί τῆς α ης πηγῆς τῆς
ἀσεβείας, ἥτις ἐστίν ἡ διαφθορά τῆς καρδίας. Ἄρχ.: α΄. Περί τοῦ ὅτι ἡ πρώτη ἡ
πηγή τῆς ἀσεβείας οὐκ ἐν τῇ διανοίᾳ, ἀλλ’ ἐν τῇ καρδίᾳ ἵσταται. Μόλον ὁποῦ τά
ἐπιχειρήματα ἐκ τῶν ὁποίων ἀποδεικνύονται αἱ βάσιμαι ἀλήθειαι τῆς φυσικῆς
θρησκείας εἶναι ἀπό μίαν τόσον καθαράν σαφήνειαν...
(φ. 8v-16v) Κφ.ον Β΄. Περί τῆς αὐτῆς αης πηγῆς τῆς ἀσεβείας. Α΄. Περί τοῦ
χαρακτῆρος τόν ὁποῖον ἀγαπῶσιν οἱ ἄθρησκοι.
(φ. 17r-21v) ΙΔ΄ Κφ.ον Γ ον. Περί τοῦ ὅτι τό σύστημα τῶν ἀθρήσκων εἶναι
ἐπιβλαβές εἰς τήν κοινωνίαν. Α΄. Ὅτι ἡ πρότασίς μας εἶναι μία φυσικωτάτη
συνέπεια τῶν μέχρι τοῦδε εἰρημένων, ἀντιμάχεται ὅμως ὑπό τινων, καί κατ’
ἐξοχήν ὑπό τοῦ Βαΐλη.
(φ. 21v-27v) ΙΒ΄. Κφ. Δ΄. Περί τοῦ ὅτι οἱ νομοθέτες ἔθεσαν διά βάσιν τῆς
κοινωνίας τήν θρησκείαν, εἰς τήν ὁποίαν ἔδιδον καί νόμους. Α΄. Ἐνταῦθα δεικνύεται εὐθύς ὁ σκοπός τῶν νομοθέτων. Πρᾶξις τοῦ Βαρπουτόν, ἐν ᾗ ὁμιλεῖται
τό τοιοῦτον ἐπιχείρημα.
(φ. 28r-32v) Μέρος Β΄. Κφ.ον Α΄. Περί τοῦ ὅτι β΄ πηγή τῆς ἀσεβείας εἶναι ἡ
ἀναστροφή τοῦ λογικοῦ. Α΄. Περί τοῦ ὅτι καθώς ἡ πρώτη πηγή τῆς ἀσεβείας
ἵσταται εἰς τήν καρδίαν, οὕτως ἡ δευτέρα εἰς τό πνεῦμα, καί κυρίως συνίσταται
εἰς μίαν ἀναστροφήν τοῦ λογικοῦ.
(φ. 32v-41v) Κφ.ον Β΄. Δοκίμιον τοῦ ἀνάστροφου συλλογισμοῦ τῶν ἀθέων
περί τε τῆς τοῦ Θεοῦ ὑπάρξεως, καί περί τῆς δημιουργίας.
(φ. 41v-49v) Κφ.ον Γ ΄. Περί τοῦ μωροῦ θριάμβου τῶν ἀθέων ἐναντίον τοῦ
συστήματος τῆς θρησκείας, καί ἐπάνω εἰς τήν ἀρχήν τοῦ κακοῦ.
(φ. 49v-56r) Κφ.ον Δ΄. Περί τῆς ἐξετάσεως τῶν συστημάτων τῶν ἀθέων
ἐπάνω εἰς τήν ἀρχήν τοῦ κακοῦ, ὅτι αὐτή εἶναι μία φοβερά βεβαιότης τῆς ἀναστροφῆς τοῦ λογικοῦ των.
(φ. 56r-74r) Κφ.ον Ε ον. Ἐξέτασις τῶν ἀνθιστάσεων τῶν φυσίτων, καί ἐξαιρέτως τοῦ Ἰακώβου Ῥουσόν ἐναντίον τῆς Ἀποκαλύψεως.
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(φ. 74r-78r) Κφ.ον R ον. Περί τινων ἄλλων ἀντιφάσεων τῶν φυσίτων, αἱ ὁποῖαι ἐξετάζονται καί λύονται.
(φ. 78r-79r) Γ ΄. Περί κατηγοριῶν τῶν φυσίτων κατά τῶν ἱεροπραξιῶν τῆς
χριστιανικῆς θρησκείας.
(φ. 79r-87r) Δ΄. Παρέκβασις εἰς τήν ὁποίαν ἀναιρεῖται μία γραφή τοῦ Mιδλετόν Ἄγγλου αἱρετικοῦ ἐπάνω εἰς τήν συμφωνίαν τῶν τελετῶν τῆς ἐκκλησίας
καί ἐκείνης τῶν ἐθνικῶν.
(φ. 87v-92v) Κφ.ον Ζ΄. Περί τοῦ ὅτι αἱ νέαι κατηγορίαι τῶν ἀθρήσκων εἶναι
ἐπεῤῥιμέναι.
(φ. 92v-101r) μέρος Γ΄. Κφ.ον α ον. Περί τῶν δύω ἄλλων πηγῶν τῆς ἀσεβείας. Περί τοῦ συστήματος τῶν νεωτερισμῶν. Αον. Ὅτι τό εἰσαχθέν ὑπό τῶν
νεωτερισμῶν σύστημα, εἶναι ἡ γ η πηγή τῆς ἀσεβείας.
(φ. 101r-106v) Κφ.ον Β΄. Περί τῆς τοῦ αὐτοῦ συστήματος τῶν νεωτερισμῶν
πηγῆς τῆς ἀσεβείας.
(φ. 106v-121r) Κφ.ον Γ΄. Περί ἀναγνώσεως τῶν κινδυνωδῶν βίβλων εἰς τήν
ὕλην τῆς θρησκείας. α΄. ὅτι τά κακά βιβλία οὔτε ἔφερον, οὔτε ἐμποροῦν νά φέρουν βλάβην τινα εἰς τήν θρησκείαν καθ’ ἑαυτήν.
(φ. 121r-123r) Κφ.ον R ον. Ἐν ὧ προτίθεται τό ἐπιχείρημα τῶν ὀλεθρίων βίβλων. α΄. Περί τῆς νέας παγίδος τήν ὁποίαν ἀπαντᾶ εἰς ταύτας τάς βίβλους ὁ
ἀναγνώστης. (φ. 121v) Β ΄. Περί τῆς συμβιβάσεως ὅλων τῶν βασιλικῶν δυνάμεων εἰς τό νά ἐξορίσουν, καί νά ἐμποδίσουν τάς εἰς τήν θρησκείαν ἐναντίας
βίβλους. (φ. 123r) Τελ.: ...μεταξύ τούτων τῶν συγγραμμάτων πρέπει νά συναριθμήσωμεν τό εἰρημένον βιβλιάριον, τό ὁποῖον κάμνωντας τήν ἀπολογίαν τῶν
ἄλλων, πρέπει πρῶτον τῶν ἄλλων νά παραδοθῇ τῷ πυρί.
(φ. 123r-125v) Ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ Εὐσταθίου Θεσσαλονίκης, Σχόλια εἰς
τὴν Ἰλιάδαν τοῦ Ὁμήρου. Ἄρχ.: Περί Ἰαπετοῦ. Ἰαπετός ἐστίν ἡ ὀξυκινησία
τοῦ οὐρανοῦ, παρά τοῦ ἴεσθαι καί πέτεσθαι... Μυθολογία περί Πλειάδων. Ἄτλαντι τῷ Ἰαπετοῦ καί Αἴθρα τῇ Ὠκεανοῦ θυγατέρες ἐγένοντο δώδεκα... δέ τινες
αὐτάς καί ὀνόματα Ἀμβροσίαν, Εὐδώρην, Αἰσύλην καί τοιαῦτά τινα. (φ. 125r)
... περί τῆς ἑορτῆς καλουμένης πιανέψια. Εἰρεσιώνη θαλός ἐλαίας ἐστεμμένος
ἐρίῳ προσκρεμαμένους ἔχων διαφόρους ἐκ γῆς καρπούς ... ἀλλαχοῦ δέ λέγεται,
καί ὅτι στέμμα λευκόν καί φοινικοῦν ἀπήρτητο τοῦ θαλλοῦ, καί ὅτι προὐτίθετο
ἱκεσία τῷ Ἀπόλλωνι καθ’ ἥν ἡμέραν οἱ περί Θησέα σωθῆναι δοκοῦσι καί ὅτι καταχύσματα καί κύλικα οἴνου κεκραμένην καταχέοντες αὐτῆς ἐπέλεγον τήν ῥηθεῖσαν ᾠδήν... (φ. 125v) Τελ.:... Πρός τόν ἐρεθίζοντα ὑπό τοῦ σπεύδοντος. τί με
σπεύδοντα καί αὐτόν ὀτρύνεις; οὐ μέν τοι ὅση δύναμίς γε πάρεστι, παύομαι, ἤ
παύσομαι. ἐκ τούτου ἐξῆλθεν καί οἱ κοινή παροιμία σπεύδοντα ὀτρύνεις (M. van
der Valk, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Iliadem
pertinentes, τ. 4, Leiden Brill 1987, σ. 224-226).
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Τεύχη συρραμμένα μὲ σπάγκο. Ἐξώφυλλο ἀπὸ μπλὲ χαρτί, κατεστραμμένο.
Χαρτὶ χοντρό. Γραφὴ μικροσκοπική, σὲ μερικὰ τμήματα γίνεται δυσξύμβλητη
ἐξαιτίας τοῦ μεγέθους της καὶ τοῦ ταχυγραφικοῦ χαρακτήρα της. Ὁ γραφέας
ἄγνωστος, τελείωσε τὴ γραφὴ τοῦ χειρογράφου στὶς 13 Μαΐου 1815, σύμφωνα μὲ
τὸ βιβλιογραφικὸ σημείωμα στὸ φ. 123r, μετὰ τὸ τέλος τοῦ κειμένου μὲ τὸ ἴδιο
μελάνι: Τέλος 1815 μαϊου 13 ἐν Κερκύρᾳ. Ὁ ἴδιος γραφέας συνέχισε τὴ γραφὴ καὶ
στὰ ἑπόμενα ἕως τὸ τέλος φύλλα.
Μελάνι καστανό, ἐξίτηλο σὲ μερικὰ φύλλα. Δὲν ὑπῆρχε ἀρίθμηση φύλλων. Ἀρίθμηση τευχῶν μὲ ἑλληνικοὺς ἀριθμοὺς στὸ μέσον τοῦ τελευταίου φύλλου σὲ κάποια
τεύχη (φ. 10v- Α΄, φ. 66v- Η΄, φ. 106v- ΙΓ΄). Τὸ πρῶτο τεῦχος πεντάδιο, τὰ ἄλλα
τετράδια. Ὑπάρχουν δεκαπέντε τεύχη καὶ τρία φύλλα ἀπὸ τὸ τελευταῖο τεῦχος.

– 16 –
Χαρτ., 300 × 215 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 240 × 175 χιλ.), φ. 34, στίχοι 22-24,
17ος αἰ.
Ἀκολουθία τῆς Προσκομιδῆς ἢ τῆς Προθέσεως. – Λειτουργίες Ἰωάννου Χρυσοστόμου καὶ Μεγάλου Βασιλείου.
(φ. 2r-4v) Τίτλος: Ἐρμηνία τῆς θεῖας Προσκομιδῆς. Ἄρχ.: Ο ιερεὺς σταθεὶς
ἔμπρωσθεν τῶν ὡραίων πυλῶν προσκυνεῖ λέγων τὸ ὁ Θεὸς ἱλάσθητί μοι τῶ
ἁμαρτωλῶ...
(φ. 6rv) Τίτλος: Εὐχὴ τῆς προθέσεως τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Τοῦ Χρυσοστόμου. Ἄρχ.: Ὁ Θεὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ τὸν οὐράνιον ἄρτον τὴν τροφὴν [..]
παντὸς κόσμου...
(φ. 6v-15v) Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου.
Ἀνάμεσα στὰ φ. 15-16 ἔχει ἀποκοπεῖ ἕνα δίφυλλο ποὺ περιεῖχε τὸ τέλος τῆς
Λειτουργίας τοῦ Χρυσοστόμου καὶ τὴν ἀρχὴ τῆς Λειτουργίας τοῦ Βασιλείου. (φ.
15v) Τελ.:...Εὐχαριστοῦμεν σοι δέσποτα ... ἀσφάλισαι ἡμῶν τὰ διαβήματα, εὐχαῖς καὶ
ἱ[κεσίαις... (φ. 16r) Ἄρχ.: Ἀντιλαβοῦ σῶσον, ἐλέησον...

(φ. 16r-28v) Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου.
Κατάσταση χειρογράφου πολὺ κακή. Κατεστραμμένο ἀπὸ τὴν ὑγρασία, τὸν
σκῶρο καὶ τὴ χρήση. Μὼβ κηλίδες ἀπὸ τὸ μελάνι καὶ τὴν ὑγρασία σὲ ὅλα σχεδὸν
τὰ φύλλα. Τὸ χειρόγραφο ἦταν σίγουρα ἕνα κομψοτέχνημα λόγῳ τοῦ ὕφους τῆς
γραφῆς του ἀλλὰ καὶ τῆς πλούσιας διακόσμησής του. Γραφὴ καλλιτεχνική, μεγαλοπρεπής, συμμετρική, μὲ συντομογραφίες καὶ συμπλέγματα, μιμεῖται παλαιότερη
λειτουργικὴ γραφή. Ὁ γραφέας σύμφωνα μὲ τὴ σημείωση στὸ δεξιὸ περιθώριο τοῦ
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φ. 14r, δίπλα ἀπὸ τὸ κείμενο (Μνήσθητι Κύριε της πώλεως ἐν ἧ παροικοῦμεν), εἶναι ὁ
ἱερομόναχος Νικόλαος, μὲ τὴν ἐπιφύλαξη γιὰ τὴν ἀνάγνωση τοῦ ὀνόματος, τὸ ὁποῖο
δίνεται μὲ μονοκονδυλιὰ καὶ μὲ ἐρυθρὸ μελάνι: Μνήσθητι καὶ τοῦ δούλου Νικολάου(;)
ἱερομονάχου. Ὁ γραφέας τοῦ χειρογράφου πιθανὸν ταυτίζεται μὲ τὸν διακοσμητή
του. Καλλιτεχνικὰ ἀρχογράμματα σὲ κάθε φύλλο, μὲ ἀνθοειδεῖς παραστάσεις ἢ
σχέδια χεριῶν ποὺ εὐλογοῦν, μιμοῦνται προγενέστερες μικρογραφίες περιόδου
ἀκμῆς. Οἱ ἀπεικονίσεις τῶν προσώπων εἶναι ἁπλοϊκὲς σὲ σχέση μὲ τὰ περίτεχνα
καὶ κομψὰ ἀρχογράμματα. Ἀπεικονίσεις πατέρων τῆς Ἐκκλησίας ποὺ σχετίζονται
μὲ τὰ κείμενα τῆς Θείας Λειτουργίας στὰ φ. 7v, 8r, 11rv, ἀγγέλων ἱερουργούντων
στὸ φ. 12v. Στὸ φ. 5v ἀπεικόνιση τοῦ Χριστοῦ νηπίου ἐντὸς τοῦ ἁγίου Ποτηρίου,
ἐνῶ εὐλογεῖ μὲ τὰ δύο του χέρια καὶ ἐπάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι του ἵστανται ἄγγελοι.
Ὁ Χριστὸς ἱερουργῶν ὁμοίως καὶ στὸ φ. 14r. Ἀπεικονίσεις σκηνῶν ἀπὸ τὸν βίο τοῦ
Χριστοῦ στὰ φ. 8r, 9r. Καλλιτεχνικὰ ἐπίτιτλα στὰ φ. 2r, 6r.
Μελάνι καστανὸ ἀνοικτὸ στὸ κείμενο καὶ ἐρυθρὸ σὲ τίτλους, ἀρχογράμματα,
ἐνδείξεις ἐκφωνήσεων. Τὸ γέμισμα τῶν γραμμάτων ἐπιπλέον μὲ πράσινο, καφὲ
χρῶμα καὶ χρυσὲς ἀποχρώσεις.
Δὲν ὑπῆρχε ἀρίθμηση φύλλων. Τὰ φ. 1v, 5r, 29r, 30r-34r λευκά. Χαρτὶ χοντρό,
ὄχι ὁμοιόμορφο στὸ μέγεθος, χρησιμοποιήθηκαν τεμάχια γιὰ νὰ συμπληρωθεῖ τὸ
μέγεθος τοῦ χαρτιοῦ ποὺ χρειαζόταν (φ. 27). Ὑδατόσημα: α) τρεῖς ἡμισέληνοι (φ.
14, 15, 19) τοῦ τύπου Stanković 712 περίπου (ἔτος 1685/1695)· β) κορώνα μὲ ἀστέρι καὶ ἡμισέληνο (φ. 21-23). Στὸ φ. 24 ἀντίσημο μὲ τὸ γράμμα Z.
Στὸ φ. 29v, ἀρχικὰ λευκό, γράφτηκαν οἱ σημειώσεις: Κανόνες ορθογραφίας 1838
(δίς). Στὸ φ. 34v μεταγενέστερη σημείωση: Ερμινία εἰς τό ο ενβλέψας Αποστολου.
Εάν πλανεθεῖς Ανθρωπε καί ἱδες εμπαθός με το ομάτι πρόσεχε μή εκ τῆς συμβουλῆς τοῦ
σατανά σε ριξη είς τῆν πράξην. Τραύμα ὑπάρχη προσβολή καί ὁχι απολία τελειοθέντος
πράξεος τελία ἁμαρτία. Ταῦτην εξίγισην απαντά, εἰς τόν ἐφρέμ τοῦ Σύρου την κορονην
εξιγιτῶν καί τοῦ Θεοῦ τόν φίλον. ὅρα βιβλίον απλοῦν τοῦ Εφρέμ εἰς φίλα 168.
Δεμένο μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ χοντρὸ βαμβακερὸ ὕφασμα χρώματος μπορντώ. Ἡ στάχωση σὲ πολὺ κακὴ κατάσταση.

– 17 –
Χαρτ., 215 × 145 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 140 × 100 χιλ. ), φ. α΄-ιϛ΄ + σ. 646,
τέλος 17ου - ἀρχὲς 18ου αἰ.
Μουσικὸ χειρόγραφο.
(φ. α΄v) Τῶν Θεοφανίων ἧχος α΄ Δ ος. Ἄρχ.: Επεφάνη η χαρις του Θεου η
σωτήριος πασι ανθρωποις...
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(φ. β΄r) Τοῦ Ευαγγελισμοῦ. Ἄρχ.: Εξελεξατο κυριος την Σιων ...
(φ. γ΄v) κὺρ Μπαλασίου. Ἄρχ.: Του δειπνου σου του μυστικου...
(φ. δ΄r) κὺρ Μπαλασίου ἱερεως. ἧχος α΄ Δ ος. Ἄρχ.: Σωμα Χριστου...
(φ. ε΄r) κὺρ Μπαλασίου ἱερέως ἦχος δ΄. Ἄρχ.: Πασα πνοη...
(φ. ϛ΄r) Μπαλασίου ἱερέως εἰς κοιμηθέντας. ἧχος πλάγιος β΄. Ἄρχ.: Αγιος
αθανατος...
(φ. ζ΄r) Χρυσοβέργι ἧχος α΄. Ἄρχ.: Αινειτε τον Κυριον...
(φ. η΄r) Ἀναστασίου Ῥαψανιότι. ἧχος βαρύς. Ἄρχ.: Αινειτε τον Κυριον...
(φ. η΄v) κύρ Δημητρίου. ἧχος βαρύς. Ἄρχ.: Αινειτε τον Κυριον...
(φ. θ΄v) ἕτερον κύρ Χρυσάφου τοῦ νέου κέ προτοψάλτου ἧχος δ΄ καλοπισμός
κύρ Γερμανοῦ ἁρχιερέως νέων Πατρῶν ἧχος δ΄. Ἄρχ.: Πασα πνοη αινεσατω τον
Κυριον...
(φ. ια΄r) Τῶν Βαΐων. ἧχος πλ. α΄. Ἄρχ.: Ευλογημενος ο ερχομενος...
(φ. ια΄v) Τῆ μεγάλη Πέμπτη ἦχος βαρύς. Ἄρχ.: Του δειπνου σου...
(φ. ιβ΄r) Τῷ μεγάλῳ Σαββάτῳ. ἧχος πλ. δ΄. Ἄρχ.: Σιγησάτω πᾶσα σάρξ...
(φ. ιβ΄v) Τῇ αὐτῇ ἡμέρα ἧχος δ΄. Ἄρχ.: Εξηγερθη...
(φ. ιγ΄r) Τῆς λαμπρᾶς ἧχος δ΄. Ἄρχ.: Σωμα Χριστου μεταλάβετε...
(φ. ιδ΄r) Τῇ Κυριακῇ τοῦ Θωμᾶ. ἧχος δ΄. Ἄρχ.: Επαιρου Ιερουσαλημ... Τῆς
Μεσοπεντηκοστῆς ἧχος δ΄. Ο τρωγων μου την σαρκα...
(φ. ιδ΄v) Τῆς Ἀναλήψεως ἧχος α΄ . Δ ος. Ἄρχ.: Ανεβη ο Θεος εν αλαλαγμω...
(φ. ιε΄r) Τῆς Πεντηκοστῆς. ἧχος πλ. δ΄. Ἄρχ.: Τό πνεῦμα σου... (φ. ιε΄v)
Τῶν ἁγίων Πάντων. Ἄρχ.: Αγαλλιασθε δικαιοι...
(φ. ιϛ΄r) Τῆς Μεταμορφώσεως βαρύς. Ἄρχ.: Εν τω φωτι της δοξης... (φ.
ιϛ΄v) Τῶν προηγιασμένων ἧχος πλ. δ΄. Ἄρχ.: Κατευθυνθήτω η προσευχή μου...
Τελ.: ...επαρσις των χειρων μου θυσια εσπερινή.
(σ. 1-5) σιμάδια ψαλόμενα κατίχων επιμελός συντεθεντα παρα κύρ Ιωάννου
του Κουκουζέλους και μαἥστορος ἥχος α΄. Ἄρχ.: Ισον ολιγων οξια και ...
(σ. 5-8) αρχί συν Θεό αγίο τις μεγάλις παπαδικής. Ἄρχ.: ἁρχή μέσι τέλος
και σίστιμα πάντων τόν σιμαδίον τῆς μουσικῆς ἑπιστήμης τό ὕσων ἑστίν... (βλ.
κώδικας Δοχειαρίου ἀρ. 389 εἰς Γρ. Στάθη, Ἡ ἐξήγησις τῆς παλαιᾶς βυζαντινῆς σημειογραφίας, Ἀθῆναι 1978, σ. 44 ἑξ.).
(σ. 17-33) αρχή συν Θεό ἁγίο και του μεγάλου ἑσπερινοῦ πιηθέν ὑπό διαφόρων πηἡτῶν ἥχος πλ. δ΄. (σ. 17) Ἄρχ.: Ανοιξαντο σου την χειρα τα σιμπαντα
πλησθησωνται χριστοτιτος... (σ. 28-33) ἥτα ὁ παρὸν χορός ψάλλι το παρῶν
καλοφωνικῶν πίἡμα κυρ Ξένου του Κωρόνι ἥχος πλ. δ΄. Ἄρχ.: Ινα τι εφρυαξαν
εθνη...
(σ. 33-43) ἁρχή τῶν καικραγαρίον ἥχος α΄. Ἄρχ.: Κύριε εκεκραξα πρωσε...
(σ. 43-50) Δωχί τω σαβάτο ἑσπέρας ἥχος α΄. Ἄρχ.: Ο Κυριος εβασιλευσε ευπρεποιαν αινεδυσατο...
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(σ. 51-59) πολιἕλεος εκλισιαστικός οργανικός του κυρ Χρισαφου του νέου
ἥχος α΄. Ἄρχ.: Δουλοι Κυριου αλληλουϊα... (σ. 56) κυρ Ξένου του Κορόνι ἤχος
α΄. Ἄρχ.: Αστραπας εις υετον εποιοισε...
(σ. 59-62) πασαπνοἅριο ψαλόμενον εις το ευακγέλιον ποίημα κυρ Χρισάφου
ἥχος πλ. α΄. Ἄρχ.: Πασα πνωη αινεσατω τον κυριον...
(σ. 62-64) Το παρόν κυρ Ιωαννου του Κουκουζέλου. ἥχος πλ.α΄. Ἄρχ.: Πασα
πνωη αινεσατω τον Κυριον...
(σ. 64-69) Τω παρών ψάλαιτε πρίν τοῦ ευακγελίου ἥχος δ΄ πηἥμα κυρ Χρισάφου. Ἄρχ.: Πασα πνωη αινεσατω τον Κυριον...
(σ. 69-88) ἁρχή των ἕνδεκα ἑοθηνών ἥχος α΄. Ἄρχ.: Δοξα Πατρι και Υω και
αγιω Πνευματι. Εις τω ορος τοις μαθοιταις...
(σ. 88-94) πήημα κυρ Ρεδεστοῦ ἥχος πλ. α΄. Ἄρχ.: Δοξα σοι το διξαντι τω
φως...
(σ. 94-99) ποίημα κυρ Χρισάφου του νέου ἥχος πλ. δ΄. Ἄρχ.: Δοξα σοι το
διξαντι τω φος...
(σ. 99-106) ἕτερα Δοξολογία κυρ Γερμανού νέον Πατρόν. ἤχος δ΄. Ἄρχ.:
Δοξα σοι το διξαντι τω φως...
(σ. 106-112) ἕτερα Δοξολογία κυρ Γερμανού Νέον Πατρόν ἥχος β΄. Ἄρχ.:
Δοξα σοι το διξαντι τω φος...
(σ. 112-160) Δοξολογίαις συνοπτικαις ποίημα κύρ Μπαλασίου ἥχος α΄.
Ἄρχ.: Δωξα σοι τω διξαντι τω φως...
(σ. 160-161) Ἕτερον τρισάγιον κυρ Μανουήλ του Χρισάφι. ἥχος δ΄.
(σ. 161-163) Ετερον τρισάγιον του Λαλουτζου. ἥχος πλ. δ΄.
(σ. 163-164) Του μεγάλου σταυρού ἥχος δ΄. Ἄρχ.: Αγιος ο Θεος αγιος
ισχυρος...
(σ. 164-165) αρκτέον και των λιτουργίαι Βασιλείου τοῦ μεγάλου Ιωάννου
του Χρισοστόμου και Γριγωρίου του Διαλόγου ἥχος β΄. Ἄρχ.: Αμην αγιος ο Θεος
αγιος ϊσχυρος ...
(σ. 165) του βιματος ἵχος β΄. Ἄρχ.: Αγιος ο Θεος αγιος ισχυρος...
(σ. 165-167) κυρ Ξένου του Κορόνι ἥχος β΄. Ἄρχ.: Δύναμις...
(σ. 167) κυρ Μπαλασίου ἱερέως ἥχος β΄. Ἄρχ.: Τον σταυρων σου πρωσκινουμεν Δεσποτα...
(σ. 167-169) Του κυρ Μπαλασίου ιερέος ἥς τάς δεσποτικάς ἑορτάς. ἥχος πλ.
α΄. Ἄρχ.: Οσι οις Χριστον εβαπτησθηται...
(σ. 169) ἅλληλουἅριον κυρ Θεοδούλου ἥχος α΄. Ἄρχ.: Αλληλουϊα...
(σ. 169) κυρ Μανουήλ του Χρισάφη ἥχος πλ. δ΄. Ἄρχ.: Αλληλουϊα...
(σ. 170) Του Γαζί ἥχος πλ. α΄. Ἄρχ.: Νε αλληλουϊα...
(σ. 170-221) Χερουβικά. (σ. 170) ἁρκτέον και τον κατίχον χερουβικῶν
(σ. 170-172) τό παρόν ποίὑμα κυρ Χρισάφου του νέου ἥχος α΄. Ἄρχ.: Οι τα χε-
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ρουβιμ μυστικος ϊκωνιζωνταις... (σ. 172-174) Του αὑτοῦ ἥχος α΄. (σ. 174-176)
Του νέον Πατρόν ἥχος α΄. (σ. 176-179) Του αυτοῦ πάνι καλόν και ορέον ἕξο ἥχος
α΄. (σ. 179-183) Του νέου Χρισάφι ἥχος β΄. (σ. 183-184) κυρ Γερμανού Νέων
Πατρόν. β΄. (σ. 185-187) Του νέου Χρισάφι ἥχος γ΄. (σ. 187-189) Του Νέον
Πατρόν ἥχος γ΄. (σ. 189-191) Του νέου Χρισάφι ἥχος δ΄. (σ. 191-193) κυρ
Γερμανού Νέων Πατρόν ἥχος δ΄. (σ. 193-195) κυρ Πανκγρατίου ἥχος δ΄. (σ.
195-197) κὺρ Ἀνθίμου ἱερομονάχου καὶ δομεστίκου Λαύρας ἦχος δ΄. (σ. 197198) κυρ Θεοφάνους πατριἅρχου του Καρίκη ἥχος πλ. α΄. (σ. 199-200) ετερον
κυρ Παγκρατίου ἱερομονάχου ἥχος πλ. α΄. (σ. 200-202) Του νέου Χρισάφι ἥχος
πλ. α΄. (σ. 202-204) ἥχος πλ. β΄. κῦρ Γερμανου Νεων Πατρόν. (σ. 204-206)
Του αυτοῦ Νέον Πατρόν ὁρέον τετράφονον πλ. α΄. (σ. 206-208) συνοπτικόν
Νέων Πατρόν ἥχος α΄. (σ. 209-211) Του κυρ Παναγιὅτου Χρισάφι πλ. β΄. (σ.
211-212) Αρσενίου του μικρού και ἱερομονάχου πλ. β΄. (σ. 212-214) Του νέου
Χρισάφι κυρ Παναγιὅτου ἥχος βαρύς. (σ. 214-217) Του αυτοῦ κυρ Χρισαφι ἥχος
βαρύς. (σ. 217-219) ἥχος πλ. δ΄. Του νέου Χρισάφη. (σ. 219-221) κυρ Γερμανου Νέων Πατρον πλ. δ΄.
(σ. 222-251) αρκτέον και των κατίχων κανονικόν ὕμνον (σ. 222-223) του
νέου Χρισάφι ἥχος α΄. Ἄρχ.: Αινειτε τον Κυριον... (σ. 223-224) Του Νέον Πατρόν ἥχος α΄. (σ. 224-226) Το παρῶν του κῦρ Ἁθανασίου ἥχος α΄. (σ. 226-227)
Του κῦρ Παναγιὅτου Χρισάφι ἥχος β΄. (σ. 227-229) Του Νέον Πατρόν ἥχος β΄.
(σ. 229-230) Του νέου Χρισάφι ηχος γ΄. (σ. 230-231) Του νέου Χρισάφι ἥχος
δ΄. (σ. 231-233) κυρ Γερμανοῦ Νεον Πατρόν οργανικόν διφονον ἥχος δ΄. (σ.
233-234) Του νέου Χρισάφη πλ. α΄. (σ. 234-235) Του Νέον Πατρόν ἥχος πλ.
α΄. (σ. 235-236) Του νέου Χρισάφι ἥχος πλ. β΄. (σ. 237-238) κυρ Γερμανοῦ
Νέον Πατρῶν ἥχος πλ. β΄. (σ. 238-240) ἥχος βαρύς. Του νέου Χρισάφι. (σ.
240-242) Του αυτοῦ. ἥχος βαρύς. (σ. 243-245) Του Νέον Πατρών ἥχος βαρύς.
(σ. 245-246) ἥχος βαρύς. Του νέου χρισάφη. (σ. 247-248) Του νεου Χρισάφι
ἥχος πλ. δ΄. (σ. 248-249) Του αυτοῦ ἥχος πλ. δ΄. (σ. 249-251) ἥχος πλ. δ΄. κυρ
Γερμανου Νέον πατρον.
(σ. 252) Η θία λιτουργία του εν αγίοις πατρός ἡμόν Βασιλίου του μεγάλου
ἥχος β΄ . Ἄρχ.: Αγιος Κυριος Σαββαοθ...
(σ. 253) κυρ Ξένου του Κορόνι ἥχος πλ. δ΄. Ἄρχ.: Την γαρ σιν μητραν θρωνων εποιοισεν...
(σ. 254) ἡ θία λιτουργία η προιγιἁσμένι πλ. β΄. Ἄρχ.: Κατευθυνθητω ϋ
πρωσευχη μου...
(σ. 255-257) ποίημα Λοκγύνου μοναχού ἥχος πλ. β΄. Ἄρχ.: Νες νυν αι δυναμεις των ουρανων συν ιμϊν αωρατος λατρευουσιν...
(σ. 257-258) πήημα του Κλαδά ἥχος α΄. Ἄρχ.: Γεύσασθαι και ιδετε...
(σ. 258-260) ἥχος α΄. Του νέου Χρισάφι. Ἄρχ.: Γεύσασθε...
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(σ. 260-261) Του νέου Χρισάφι δ΄. Ἄρχ.: Ποτίριον σωτιρίου ληψομαι...
(σ. 261-291) κυνονικά ὅλου του χρώνου σεπτεβρίου α τις ενδίκτου. (σ. 261262) το παρόν του Κορόνι ἥχος α΄. Ἄρχ.: ευλωγισων των στεφανων του ενιαυτου τις χριστωτιτω σου Κυριε... (σ. 277-281) Εις την ανάστασιν του Νεων
Πατρόν οργανικῶν ἥχος δ΄. Ἄρχ.: Σωμα Χριστοῦ...
(σ. 291) ἁρχί συν Θεό αγίο και τον κατίχων θεοτοκίον μαθιμάτον.
(σ. 291-296) το παρόν ἑστί του νέου Χρισάφι ἥχος α΄. Ἄρχ.: Τον πατερα
προσκυνησωμεν...
(σ. 296-299) Του νέου Χρισάφι. ἥχος α΄. Ἄρχ.: Ποιαν σοι επαξιων ωδην...
(σ. 299-303) ἥχος α΄. Του αυτοῦ κυρ Χρισαφου. Ἄρχ.: Η δημιουργικη και
συνεκτικη...
(σ. 303-309) Του κυρ Χρισάφι δ φ παρακλιτικῶν ἥχος α΄. Ἄρχ.: Σωσον τον
λαον σου Κυριε...
(σ. 309-313) Εις την Κύμισην τις Θεοτόκου του Νέον Πατρον ἥχος α΄.
Ἄρχ.: Νενικυντε τις φισεος ι οροι...
(σ. 313-317) Του Νέον Πατρῶν ἥχος α΄. Ἄρχ.: Ριζης εκ Δαβιδ εβλαστησας...
(σ. 317-321) Του ἁγίου Νικωλάου του νέου Χρισάφι ἤχος α΄. Ἄρχ.: Νεος
Αβρααμ εδιχθης Νικολαε...
(σ. 321-327) Εις τους αρχακγέλους του αυτοῦ ἥχος α΄. Ἄρχ.: Πυριμωρφοι
αρχακγελοι μεγιστοι...
(σ. 327-332) Ις τον ἅγιον Γεόργιον και ης μάρτιρας. ἥχος α΄. Ἄρχ.: Δευτε
φιλωθεαμωναις ...
(σ. 332-336) Του αυτοῦ τετράφωνον ἥχος α΄. Ἄρχ.: Αρον κυκλω τους
οφθαλμους...
(σ. 336-339) κυρ Μπαλασίου ἱερέος δ΄ φ. ἥχος α΄. Ἄρχ.: Κολπον ουκ εκστας
αναρχου...
(σ. 339-343) Του αυτοῦ δ. φ. ἥχος α΄. Ἄρχ.: Απας εγκομιον παναγνε νωμως
οιταται...
(σ. 343-347) Κυρ Μπαλασίου ἱερέος ἥχος α΄. Ἄρχ.: Την ζωωδοχον πιγιν...
(σ. 347-350) Κυρ Μπαλασίου ιερέος ἥχος πλ. α΄. Ἄρχ.: Μεγα θαυμα ο των
αωρατων...
(σ. 350-353) Του νέου Χρισάφι ἥχος πλ. α΄. Ἄρχ.: Θεοτοκε Παρθενε χαιρε
κεχαριτωμενοι...
(σ. 353-358) Του Νέον Πατρῶν ἥχος α΄. Ἄρχ.: Ην παλε πρωκατικγιλαν οι
θαυμαστοι πρωφοιται...
(σ. 358-363) Εις την εορτήν του Πάσχα του Χρισάφι ἥχος α΄. Ἄρχ.: Χριστος ανεστι εκ νεκρον...
(σ. 363-366) Εις την εορτήν του Πάσχα ἥχος πλ. α΄. Ἄρχ.: Δοξα πατρι ...
Αναστασεος ιμερα...
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(σ. 366-371) Του Νέον Πατρόν πλ. α΄. Ἄρχ.: Αναστασεος ιμερα...
(σ. 371-375) Του νέου Χρισάφη ἥχος δ΄. Ἄρχ.: Ιθι του πτωχου λαου σου τιν
κακωσιν...
(σ. 375-379) Του νέου Χρισάφι ἥχος δ΄. Ἄρχ.: Ως ζοηφορος ος παραδισου
οραιοταιρος...
(σ. 379-383) Των αγίον Αποστόλον του νέου Χρισάφι δ΄. Ἄρχ.: Μακαριον
σε το γλυκιτατων...
(σ. 383-387) Του αυτοῦ ἥχος δ΄. Ἄρχ.: Ροδον το αμαραντων...
(σ. 388-393) Του Νέον Πατρόν ἥχος δ΄. Ἄρχ.: Σημερον χαρας ευακγελια...
(σ. 393-398) Του αυτοῦ ἥχος δ΄. Ἄρχ.: Πυριμωρφον οχημα...
(σ. 399-401) Κυρ Μπαλασίου ἱερέος ἥχος δ΄. Ἄρχ.: Δαμαλις τον μοσχον...
(σ. 401-406) Του νέου Χρισάφ<ι> ἥχος δ΄. Ἄρχ.: Χρυσοπλοκοτατε πυργε...
(σ. 406-411) Θεοτοκίον ποίημα κυρ Μπαλασίου ἥχος δ΄. Ἄρχ.: Το του υψιστου ιγιασμενον...
(σ. 411-412) ἤχος βαρύς. Ἄρχ.: Των Δεσποτυν και αρχιερεα...
(σ. 412-414) Κυρ Ιωάννου του Κουκουζέλους ἥχος βαρύς. Ἄρχ.: Ανωθεν οι
πρωφιται...
(σ. 415-418) Του νέου Χρισάφη ἥχος πλ. δ΄. Ἄρχ.: Εντοινε και κατευοδου
και βασιλευε...
(σ. 418-423) Του αυτοῦ κυρ Χρισάφη ἥχος πλ. δ΄. Ἄρχ.: Εν υμνοις ευχαριστοις...
(σ. 423-433) Κυρ Μπαλασίου ἱερέος ἥχος πλ. α΄. Ἄρχ.: Τη ηπερμαχω....
(σ. 433-435) οὕτω λέγαιτε δίχωρων ἥχος πλ. δ΄. Ἄρχ.: Τη ϋπερμαχω...
(σ. 435-437) οὕτω ψάλλαιτε εις φίμην ἁρίστου. Ἄρχ.: Ο χωρτασας λαων εν
τη εριμω...
(σ. 437-440) τω παρῶν ψάλλετε ης φίμην πατριἅρχου. ἥχος δ΄. Ἄρχ.: Πολιχρονιον ποιησαι ο Θεος...των οικουμενοικων πατριαρχην κυριον Διονισιον...
(σ. 440-442) ἥχος πλ. α΄. εις φίμην αρχιερέος. Ἄρχ.: Δευτε σιμφωνος η πιστοι βοησωμεν... στερεωσον και τω κληνο και πανιερωτατω ιμων σεπτω αρχιεροι και τρισωλβιεστατω επι των υψυλων αυτου θρωνων Ουκγροβλαχιας κυριον
Διονισιων...
(σ. 442-448) Το παρόν ψάλετε ις αυθέντιν α΄. Ἄρχ.: Δευτε χριστοφωροι
λαοι βοησομεν ... σκεπε φρουροι φοιλατται των μεγαν ηγεμωνα ... αυθεντην
τον εκλαμπροτατων Γρηγοριον βοϊβοδα ... πασις Ουκγροβλαχιας συν τη ευσεβαιστατη δομναν κυραν Μαριαν...
(σ. 448-452) Τω παρῶν ψάλαιτε εις πατριἅρχας μιτροπολίτας και αυθεταδες
δ΄. Ἄρχ.: Δευτε χριστοφωροι λαοι βοησωμεν ... σκεπε φρουροι φυλατται αυθεντην ηγεμωνα Σερβανον τον ευσεβεστατον και εκλαμπροτατων πασις Ουκγροβλαχοιας...
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(σ. 452-456) Εις φίμην αρχιερέος του Χρισάφι. ἥχος δ΄. Ἄρχ.: Πολυχρωνιον ... των ... μητρωπωλιτην της αγιωτατης μιτρωπολεος Ουκγροβλαχιας ...
κυριον Διονισιον...
(σ. 456-461) ἥχος πλ. δ. Σημερον στωλιζαιται η εκλισια σημερο στωλιζεται
ο φωστηρ της εκλησιας την αρχιερατηκην στωλην ενδυσαμενος Ααρων νομωθετων και ος Μοσις ποδιγον και ος μυρων ευβοδαις τας ακοας ανοιγι χαιροις δεσποτα του πατρος ευσεβους ο γωνος χαιροις δεσποτα της μητρος ευσεβους ο
κλωνος χαιροις δεσποτα οτη εκ νεωτιτως ηκωλουθισας το Χριστο και καταμαρανας της σαρκος τας ιδωνας χαιροις δεσποτα τις μεγαλις μυτρωπολεος Ουκγρωβλαχιας μεγας φωστιρ και πολιφωτος ηλιος χαιροις δεσποτα αρχιερεον καλωνι
κυριε Θεοδωσιε χαιροις των μωναζοντων προμαχαι σωτιριαν χαιροις των πωνων των τροφης ανεξαντλυτων χαιροις των διψωντων πιγι ανεξαντλυτος τι σην
πρεσβιαν σου Χριστο το Θεο υπερ τις ορθοδοξου πιστεος και υπερ του σου πιμνιου ιλασμων και μεγα ελεος.
(σ. 461-465) ἁρχή και μερικῶν κρατιμάτων πηἡθέντα παρα κῦρ Αρσενίου
του μικροῦ μετα πολίς επιμελίας το παρών ονομαζόμενον νάη ὅσπερ σιριγξ και
μουσχάλι παρα ἡσμαηλίτων ἥχος πλ. α΄. Ἄρχ.: Ακεκε τερερεμ...
(σ. 465-468) Του Καρίκη πάνι ορέον και ηδονικῶν. Ἄρχ.: Ακεκε τερερεμ...
(σ. 468-475) ἅμωμος ψαλώμενος εις τους κυμιθέντας ος καθώς ψάλλαιτε εις
την πόλην ἥχος β΄. Ἄρχ.: Αμωμοι εν ωδο...
(σ. 476-477) Τρισάγιον νεκρῶσιμον ἥχος πλ. δ΄. Ἄρχ.: Αγιος ο Θεος...
(σ. 478-482) [Δοξολογία] ἥχος α΄. Δοξα σοι τω διξαντι...
(σ. 483-490) Ποίημα κύρ Γερμανοῦ Νέων Πατρῶν ἧχος πλ. α΄. Ἄρχ.: Δωξα
σοι τω δειξαντι τω φως...
(σ. 497-506) (Ἀλληλουϊάριον) Ἄρχ.: Αστραπας εποιοισε αλληλουϊα...
(σ. 506-528) Χερουβικὰ Μπαλασίου ἱερέως. Ἄρχ.: Μπαλασίου ἱερέως α΄.
Οι τα χερουβιμ...
(σ. 528-531) Νέων Πατρῶν βαρύς. Ἄρχ.: Οι τα χερουβιμ...
(σ. 531-548) ἧχος α΄ κύρ Μπαλασίου ἱερέως. Ἄρχ.: Αινειτε τον Κυριον...
(σ. 548-549) Γαβριήλ τοῦ ἐξ Αχιάλου. Πλ. β΄. Ειει το ονομα κυριου...
(σ. 549-554) δ΄. Πυριμορφον οχημα του λογου χαιρε δεσποινα...
(σ. 555-561) Ὅταν ἐνδύεται ὁ ἁρχιερεύς κύρ Μπαλασίου πλ. α΄. Ἄρχ.: Εν
θρωνο καθημενος...
(σ. 561-565) ἧχος βαρύς. Υπο την σην δεσπυνα σκεπην...
(σ. 565-569) πλ. δ΄. Ρυσθειειμεν των δεινων πταισματων...
(σ. 569-574) κυρ Μπαλασιου πλ. δ΄. Εξεστη επι τουτο ο ουρανος...
(σ. 575-581) Χερουβικά σὲ ὀκτὼ ἤχους. Ἄρχ.: α΄. Οι τα χερουβιμ...
(σ. 581-582) ἧχος α΄. Πασα πνοη...
(σ. 582-583) α΄. Ἱωάνου Χρυσοβέργι. Ἄρχ.: Οι τα χερουβιμ...
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(σ. 583-584) Ἱωάνου τοῦ Χρυσοβέργη. Ἄρχ.: Αινειτε των Κυριον...
(σ. 585) ἧχος βαρύς. Μπαλασίου ἱερέως. Ἄρχ.: Σωτηρίαν ειργασω...
(σ. 587) Χωρὶς τίτλο. Ἄρχ.: Αλληλούϊα. Ιδου ο νιμφιος ερχετε...
(σ. 588-617) Χερουβικά. (σ. 588) ἧχος α΄ ποίημα κύρ Πέτρου Μπερεκέτου.
Ἄρχ.: Οι τα χερουβιμ μυστικως εικονιζοντες... (σ. 594) Πεντάφωνον. πλ. α΄...
(σ. 617-639) Κοινωνικά. (σ. 617) ἧχος α΄. τετράφονος. Ἄρχ.: Αινειτε τον
Κυριον ... (σ. 621) ἧχος α΄. ... β΄. πεντάφωνον. Ἄρχ.: Αινειτε... (σ. 632) ἧχος
α΄ Δος. Ἄρχ.: Ο ποιων τους αγγελους αυτου... (σ. 634) ἧχος α΄ Δος. Ἄρχ.: Εις
μνημοσυνον... (σ. 635) ἧχος βαρύς. Ἄρχ.: Ποτηριον σωτηριου...
(σ. 639-640) Τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ ἧχος πλ. α΄. Ἄρχ.: Ευλογησον τον στεφανον...
(σ. 640-642) ἧχος πλ. α΄. Εἰς τά ἐγκένια τοῦ ναοῦ. Κυριε ηγαπησα ευπρεπεια...
(σ. 642-645) Τοῦ σταυροῦ. Σημειωθητω εφημας το φως... (σ. 643) πλ. δ΄.
Λυτρωσιν απεστειλε... Τελ.: ...τεριρεμ αλληλουϊα.
Ἡ κατάσταση τοῦ χειρογράφου στὰ πρῶτα φύλλα εἶναι πολὺ κακή. Φύλλα
κομμένα καὶ κατεστραμμένα. Ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὴν ἀρίθμηση τοῦ χειρογράφου, ἔχουν ἀποκοπεῖ φύλλα. Συγκεκριμένα λείπουν οἱ σελίδες 9-16, 445-446, 491496 (τὰ φύλλα ἔχουν κοπεῖ μὲ ψαλίδι).
Γραφὴ μικροῦ μεγέθους, στρογγυλή, καλλιτεχνική, πολὺ ἀνορθόγραφη. Παρὰ τὸ
γεγονὸς ὅτι ἀπὸ τὴ σ. 588 καὶ στὴ συνέχεια παρατηροῦνται μικρὲς διαφορὲς στὸν
σχεδιασμὸ κάποιων γραμμάτων, γιὰ παράδειγμα στὸ ταῦ, ὡστόσο πρόκειται γιὰ
τὸν ἴδιο γραφέα, ὁ ὁποῖος ἔγραψε ἴσως σὲ διαφορετικὰ χρονικὰ διαστήματα. Μελάνι χρώματος καφὲ σκούρου. Στὰ πρῶτα φύλλα (φ. α΄-ιϛ΄) μελάνι μαῦρο. Τίτλοι
καὶ λοιπὲς ἐνδείξεις μὲ ἐρυθρὸ ἐνίοτε ὅμως καὶ μὲ μαῦρο μελάνι.
Ὑπῆρχε ἀρίθμηση ἀνὰ σελίδα 1-634. Στὴν ἀρχὴ δύο τετράδια, χωρὶς ἀρίθμηση,
ἀριθμήθηκαν μὲ ἑλληνικοὺς ἀριθμούς. Τὸ φ. α΄r καὶ ἡ σ. 586 λευκά. Χαρτὶ χοντρὸ
μὲ ἑπτὰ ὁριζόντιες γραμμὲς καὶ μὲ ἔκτυπες γραμμὲς χαράκωσης. Ὑπάρχουν ὑδατόσημα ἀλλὰ ἦταν δύσκολο νὰ ἀποτυπωθοῦν ἐπειδὴ βρίσκονται στὸ δίπλωμα τῶν
φύλλων. Στὶς σ. 1 καὶ 170 ἁπλὰ καλλιτεχνικὰ ἐπίτιτλα. Ἐπίσης καλλιτεχνικὰ ἀρχογράμματα στὶς σ. 80 καὶ 93-95 μὲ ἀνθοειδὴ διακόσμηση καὶ μὲ ἐρυθρὸ μελάνι.
Στὶς σ. 164-165 ὑπάρχουν καλλιτεχνικὰ ἀρχογράμματα, τὸ περίγραμμα εἶναι μὲ
μαῦρο μελάνι καὶ τὸ γέμισμα τῶν γραμμάτων μὲ μελάνι ἐρυθρὸ καὶ πράσινο. Στὴ
σ. 483 καὶ ἀλλοῦ ἔχει ἀφεθεῖ κενὸς χῶρος πιθανὸν γιὰ καλλιτεχνικὰ ἐπίτιτλα. Τὸ
πάχος τῶν φύλλων ἦταν χρωματισμένο ἐρυθρὸ καὶ πράσινο, σήμερα εἶναι ἐξίτηλο
καὶ μαυρισμένο ἀπὸ τὴ χρήση. Στὸ πρῶτο χαρτόνι τῆς στάχωσης, κάτω ἀπὸ μία
ἄλλη ἐξίτηλη σήμερα, ἡ ἑξῆς σημείωση: 1762 μαϊου 25. Στὸ ἐπάνω μέρος τῆς σ. 644
τὸ κτητορικὸ σημείωμα: 1756 φευρουαρίου 10 ἡ παρούσα παπαδηκῆ ἡπάρχει καί εἶναι
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καμοῦ τοῦ ταπηνοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ [[...]]αντου θεοφυλη ἰερέος τήν ὁπίαν τήν ἀγόρασα
ἀπό τόν δηδα<σ>καλόν μου κύρ [[παναγιότη σπάτα]] δια γρόσια [[...]]. Στὴ σ. 646, ἀρχικὰ λευκή, γράφτηκε ἡ ἑξῆς ἐνθύμηση: ἕχω ὁπού διαβάζω [εἰς τόν] ἄγιον οῖκονόμον
ἠμέραις κάνουν τρεῖς. Στὴ συνέχεια: εχο οπο δηαβάζο εις τόν κονόμο ημέρες επτά.
Δεμένο μὲ χαρτόνι, ἐπενδυμένο μὲ χοντρὸ δέρμα. Ὑπάρχουν δύο ζεύγη μεταλλικῶν θηλυκωτήρων. Τὰ τεύχη δεμένα μὲ κίτρινο καὶ κόκκινο κορδόνι. Ἡ ράχη ἐνισχυμένη μὲ χοντρὸ βαμβακερὸ ὕφασμα καὶ τέσσερα ψάθινα κορδόνια ποὺ ἔχουν
περαστεῖ μέσα ἀπὸ τὰ χαρτόνια τοῦ ἐξωφύλλου. Στὴ ράχη ἡ χάρτινη ἐτικέτα μὲ
τὸν παλαιὸ ταξινομικὸ ἀριθμὸ: 193 ἐπάνω σὲ μία ἄλλη χάρτινη μὲ τὴν ἔνδειξη:
Ἐκκλησιαστική.
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Χαρτ., 140 × 100 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 110 × 60 χιλ.), φ. 162, τέλος 18ου αἰ.
Μουσικὸ χειρόγραφο.
(φ. 2r-56r) Ἀρχὴ συν Θεῷ ἀγίῳ τῶν εἱρμολογικῶν καταβασιῶν τῶν δεσποτικῶν καὶ θεομητορηκῶν ἑορτῶν συντεθείσαι κατὰ τὸ ὔφος τῆς τοῦ Χριστοῦ
μεγάλης ἐκκλησίας παρα τοῦ μουσικολογιωτάτου κυρίου Πέτρου Λαμπαδαρίου
τῆς μεγάλης εκκλησίας. (φ. 2r) εἰς τὴν κοίμησιν τῆς Θεοτόκου. ᾠδή α΄ ἦχος α΄.
Ἄρχ.: Πεποικιλμενη τη θεια δοξη... (φ. 56r) Τέλος τῶν καταβασιῶν τῶν δεσποτικῶν καὶ θεομητορικῶν ἑορτῶν. ἑν επτὰ ἤχοις συναριθμοῦνται πᾶσαι διλοῦντες οὗτοι αἰῶνα τοῦ ἑβδόμου: τῶν ψυχοφελών ᾡδῶν τοῦ Τριῳδίου· ἀρχόμεθα γὰρ ὡς ὁς ἀπετεῖ ἡ τάξις.
(φ. 56v-113r) [Τριώδιον] Τῷ σαββάτῳ τῆς ἀκαθίστου εἰς τόν ὄρθρον. ἦχος
πλ. δ΄. Θεος Κυριος και επεφανε...
(φ. 113r-116v) Εὐλογητάρια ψαλλόμενα ἐν πάσαις ταις κυριακαίς. ἦχος πλ.
α΄. Ευλογητος ει κυριε...
(φ. 116v-117r) Εἰς τον ἐπιτάφιον. στάσις α΄. ἦχος πλ. α΄. Η ζωη εν ταφω...
(φ. 117rv) Εἰς τὴν ανάστασιν. ἦχος πλ. α΄. Χριστος ανεστη...
(φ. 117v-118r) Δια κάθε κυριακὴν και ἐορτὴν ἀγίων. ἦχος πλ. γ΄. Αξιον
εστιν ως αληθως...
(φ. 118r-133r) Ἀρχὴ σὺν θεῶ ἀγίω και των κατ’ ἦχον προσομίων. ἦχος α΄.
Των ουρανιων ταγματων...
(φ. 133r-141r) Προσόμια σύντομα σύνθεσις κυριου Βυζαντίου ἁρχή τοῦ α΄.
ἦχος α΄. Των ουρανιων ταγματων...
(φ. 141v-157v) Ἀρχὴ σῦν θεῶ ἀγίω και τῶν κατ’ ἦχον καθησμάτων. ἦχος α΄.
Τον ταφον σου σοτηρ...
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(φ. 157v-161v) Ἐξαποστειλάρια ἦχος ... Τοις μαθηταις συνελθομεν... Τελ.:
...Τον ληστην αυθημερον ... φωτισον και σωσον με ... τέλος τῶ δέ Θεῶ δόξα.
Κατάσταση πολὺ καλή, παρὰ τὶς φθορὲς ἀπὸ τὰ ἔντομα προπάντων στὰ πρῶτα
φύλλα στὸ μέρος τῆς στάχωσης.
Γραφὴ κομψή, μὲ ἔντονη κλίση πρὸς τὰ ἀριστερά. Μελάνι σκοῦρο καφέ. Τίτλοι
καὶ σημαδόφωνα μὲ ἐρυθρό. Δὲν ὑπῆρχε ἀρίθμηση φύλλων. Ὑπῆρχε ἀρίθμηση τετραδίων μὲ ἑλληνικοὺς ἀριθμοὺς στὸ μέσον τοῦ πρώτου φύλλου, ἡ ὁποία ἀποκόπηκε κατὰ τὴ στάχωση. Τὰ φύλλα 1rv, 96v-97r, 98v-99r, 162rv λευκά. Χαρτὶ λεπτό,
χρώματος ὑποκίτρινου.
Δεμένο μὲ χοντρὸ χάρτινο ἐξώφυλλο, ἐπενδυμένο μὲ μαρμαρόκολλα, μὲ μαῦρες
μπλὲ καὶ ρὸζ μαρμαρυγές. Ράχη δερμάτινη μὲ ἔκτυπη διακόσμηση μὲ χρυσὰ ἄνθη
καὶ παλαιὸς ταξινομικὸς ἀριθμὸς: 406.
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Χαρτ., 140 × 100 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 110 × 60 χιλ.), φ. 135, τέλος 18ου
αἰ.
Μουσικὸ χειρόγραφο. Μουσικὴ συλλογὴ Τριωδίου.
(φ. 1r-130r) Δοξαστικὰ τοῦ Τριωδίου. (φ. 1r) Τίτλος: Ἀρχή συν Θεῶ
ἀγίω τῶν δοξαστικῶν τοῦ Τριοδίου τῆ Κυριακῆ τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου.
Ἄρχ.: Παντοκράτορ Κύριε οιδα... Τελ.: ...τῶ αγίω καί μεγάλω σαββάτω ...
δοξα Κυριε τω σταυρω σου και τη αναστασει σου. Τέλος του δέ Ἰησου Χριστοῦ
τοῦ Θεοῦ ἠμῶν δόξα εἰς τους αιώνας.
(φ. 130v-132v) Τῇ ἁγία καί μεγάλῃ δ η εἰς τῶν ὅρθρων. ἦχος πλ. δ΄. Ἄρχ.:
Κυριε η εν πολλαις αμαρτιαις... Τελ.: ...παριδης ο αμετριτον εχων το ελεος.
Κατάσταση πάρα πολὺ καλή. Τὸ χειρόγραφο ἔχει γραφεῖ ἀπὸ τὸν ἴδιο γραφέα
τοῦ χειρογράφου ἀρ. 18. Ἔχει ἐπίσης τὸ ἴδιο μέγεθος καὶ τὴν ἴδια στάχωση. Χαρτὶ
λεπτό, κίτρινο. Δὲν ὑπῆρχε ἀρίθμηση φύλλων. Τὰ φ. 133r-135r λευκά. Στὴ ράχη ὁ
παλαιὸς ταξινομικὸς ἀριθμὸς: 404.

j
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Χαρτ., 140 × 95 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 100 × 70 χιλ. ), σ. 226, ἔτους 1746.
Μουσικὸ χειρόγραφο, Ἀναστασιματάριο.
(σ. 1-18) [Ἦχος πρῶτος] Ἄρχ. ἀκέφαλο: Αγαλλιασθω η κτισις ουρανοι
ευφραινεσθωσαν χειρας κροτειτω...
(σ. 19-22, 25-28, 23-24, 29-48) [Ἦχος δεύτερος] Ἄρχ. ἀκέφαλο: [Χριστὸς ὁ σωτὴρ ἡμ]/ων το καθ ημων χειρογραφον προσηλωσας... Τελ. κολοβό:
...Την φωνην σοι προσαγομεν/[τοῦ ληστοῦ καὶ βοῶμεν σοι...
(σ. 49-78) [Ἦχος τρίτος] Ἄρχ. ἀκέφαλο: [Τῶ σῷ σταυρῷ Χριστὲ σωτὴρ
θανάτου κράτος λέλυται καὶ διαβόλου ἡ πλάνη κατήρ]γηται γενος δε ανθρωπων πιστει σωζωμενον...
(σ. 79-115) [Ἦχος τέταρτος]. Ἄρχ. ἀκέφαλο: [Τὸν ζωοποιόν σου σταυρόν ἀπαύστως προσκυνοῦντες ... τὴν καταφθαρεῖσαν τῶν ἀνθρώπων]φησιν
παντοδυναμε και την εις ουρανους...
(σ. 115-154) Ἀρχή σύν Θεῶ ἀγίω, καί τοῦ πλαγίου πρώτου ἤχου. Ἄρχ.: Κυριε εκεκραξα προς σε... Τελ. κολοβό: ...κραυγαζουσαι οντως ανεστη ο Κυριος ο
εχων/[τὸ μέγα ἔλεος.
(σ. 155-191) [Πλάγιος δεύτερος ἦχος]. Ἄρχ. ἀκέφαλο: [Πρό]σχες τη
φωνη της δεησεως μου...
(σ. 191-223) Ἀρχή σύν θεῶ ἀγίω τοῦ βαρέως ἤχου. Ἄρχ.: Κυριε εκεκραξα...
(σ. 223-226) Ἀρχή σύν Θεῶ ἀγίω, καί τοῦ πλαγίου τετάρτου ἠχου.
Κατάσταση χειρογράφου μέτρια. Σητόβρωτο σὲ πολλὰ φύλλα. Γραφὴ μικροῦ
μεγέθους, στρογγυλὴ μὲ κλίση πρὸς τὰ ἀριστερά. Γραφέας ὁ Δημήτριος Γκελάρδος
(Γγελάρδος), ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὸ βιβλιογραφικὸ σημείωμα στὸ τέλος τοῦ χειρογράφου: 1746: φευρουαρίου 26: Δημήτρις Γγελάρδος ἔγραψα. Μελάνι καφὲ σκοῦρο
στὸ κείμενο, ἀρχογράμματα, τίτλοι καὶ σημαδόφωνα μὲ ἐρυθρό.
Ἀρίθμηση ἀνὰ σελίδα, μεταγενέστερη τῆς γραφῆς καὶ τῆς στάχωσης, μὲ λάθη.
Μετὰ τὴ σ. 179 ἔχει ἀριθμηθεῖ 190, κατόπιν 191, μετὰ 162 καὶ στὴ συνέχεια κανονικά. Ἕως τὴ σ. 177 ἡ ἀρίθμηση ἔχει γίνει μὲ καστανὸ μελάνι καὶ κατόπιν μὲ μαῦρο. Ἔγινε νέα ἀρίθμηση ἀνὰ φύλλο καὶ συνεχόμενη.
Ἀπὸ τὸ χειρόγραφο ἔχουν ἐκπέσει πολλὰ φύλλα πρὶν ἀπὸ τὴν ἀρίθμηση. Τὰ
φύλλα περιεῖχαν μᾶλλον καλλιτεχνικὰ ἐπίτιτλα τὰ ὁποῖα ἀποκόπηκαν. Λείπουν
φύλλα ἀνάμεσα στὶς σ. 18-19 καὶ μετὰ τὴ σ. 138. Ἡ σ. 138 τελ.: ...φωτισαι θελων
ου/[ς ἔπλασε κατ’ εἰκόνα ἰδίαν.... Ἡ σ. 139 ἄρχ.: [Κύριε ἐσφραγισμένου τοῦ τάφου
ὑπὸ τῶν παρανόμων...πεφ]ανερωται δε τα θαύματα... Μετὰ τὴ σ. 154 ἔχει ἀποκοπεῖ
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ἕνα φύλλο ποὺ περιεῖχε τὸ τέλος τοῦ πλαγίου πρώτου ἤχου καὶ τὴν ἀρχὴ τοῦ πλαγίου δευτέρου. Ὁ ὑπολογισμὸς τοῦ ἐλλείποντος κειμένου ἔγινε μὲ ἀντιβολὴ μὲ τὸ
χειρόγραφο ἀρ. 25. Μετὰ τὴ σ. 224 (παλαιὰ σ. 204) ἔχουν ἐκπέσει δεκαπέντε φύλλα ποὺ θὰ ἔφεραν τὴν παλαιὰ ἀρίθμηση 205-234. Ἡ ἀρίθμηση τοῦ ἑπόμενου φύλλου μετὰ τὴ σ. 224 (παλαιὰ ἀρίθμηση σ. 235-236), γιὰ λόγους πρακτικούς, εἶναι
συνεχόμενη καὶ δὲν συνυπολογίστηκαν τὰ ἐκπεσόντα φύλλα. Καλλιτεχνικὰ πρωτογράμματα παντοῦ. Καλλιτεχνικὸ ἐπίτιτλο στὶς σ. 115, 191, 223.
Χαρτὶ λεπτὸ μὲ ἔκτυπη χαράκωση. Στὶς σ. 201, 202 ὑπάρχει ὑδατόσημο, ἡ παράσταση τοῦ ὁποίου δὲν διακρίνεται ἀκριβῶς.
Δεμένο μὲ χοντρὸ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ δέρμα, μὲ χρυσὰ ἔκτυπα κοσμήματα.
Κατὰ τὴ στάχωση μετακινήθηκαν κάποια φύλλα, ὅπως φαίνεται καὶ στὸ πρῶτο μέρος τῆς περιγραφῆς. Στὴ ράχη ὁ παλαιὸς ταξινομικὸς ἀριθμὸς: 405. Τὸ πάχος τῶν
φύλλων βαμμένο μὲ χρῶμα κίτρινο.
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Χαρτ., 140 × 105 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 90 × 45 χιλ. ), φ. 373, 18ος αἰ.
Μουσικὸ Ἀνθολόγιο. Στιχηρὰ ἰδιόμελα τοῦ Τριωδίου καὶ τοῦ Πεντηκοσταρίου.
(φ. 1r) Τίτλος: Ἀνθολόγιον περϊἔχον τὰ δοξαστϊκὰ τῶν δεσποτικῶν ἐὁρτων
καὶ θεομητορϊκῶν καὶ ἐὁρταζομένον ἀγΐων τοῦ ὅλλου ἐνϊαὐτοῦ ἀρχὴ σὺν Θεῷ
ἀγίῳ μηνὶ σεπτεβρίῳ η΄ τὸ γενέσιον τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου.
(φ. 1r-18r) Μήνας Σεπτέμβριος. Ἄρχ.: Σήμερον ο τοις νοεροις θρονοις...
(φ. 7r) Τῷ αὐτῷ μηνὶ ιδ΄ ἡ ὕψωσις τοῦ τιμίου σταυροῦ (φ. 13r) Τῷ αὐτῷ μηνὶ
κς΄ τοῦ ἀγίου ἐνδόξου καὶ πανευφήμου ἀποστόλου Ϊωἄννου τοῦ Θεολόγου.
(φ. 18r-25r) Μηνὶ ὀκτωβρίω κϚ ΄ τοῦ ἀγίου Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου δοξα
πρωτος.
(φ. 25r-56v) Μήνας Νοέμβριος. (φ. 25r) Μηνὶ Νοεμβρίῳ εἰς τῆν πρώτην
των ἀγίων ἐνδόξον και θαυματουργων Ἀναργύρων Κοσμὰ καὶ Δαμιἀνοῦ δοξα
ηχος πρωτος. (φ. 32v) Τῷ αὐτῷ μηνὶ η΄ ἠ σύναξις τῶν πανμεγίστων ταξϊἀρχῶν
Μιχαήλ καὶ Γαβριὴλ δοξα πρωτος. (φ. 39r) Τῶ αὐτῷ μηνὶ ιγ΄ τοῦ ἐν αγίοις πατρὸς ἠμῶν Ἰωἀννου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρισοστόμου
ηχος πρωτος. (φ. 42v) Τῶ αὐτῷ μηνὶ κα΄ η εν τω ναῶ εἴσοδος τῆς ϋπεραγίας
Θεοτόκου. (φ. 48v) Τῶ αὐτῷ μηνὶ κδ΄ τῆς ἀγίας Αἰκατερίνης. (φ. 52r) Τῷ αὐτῷ
μηνὶ λ΄ του ἀγίου ενδόξου καὶ πανευφήμου ἀποστόλου Ἀνδρέου του Προτοκλήτου.
(φ. 56v-95v) Μήνας Δεκέμβριος. (φ. 56v) Μηνὶ Δεκεμβρίῳ ε΄ τοῦ ὁσίου
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καὶ θεοφόρου πατρὸς ἠμῶν Σάββα τοῦ ἠγιασμένου καὶ καθηγητοῦ τῆς ἐρήμου.
(φ. 62r) Τῶ αὐτῷ μηνὶ Ϛ ΄ τοῦ ἐν αγίοις πατρὸς ἠμῶν Νικολα<ου> τοῦ θαυματουργοῦ. (φ. 71r) Τῷ αὐτῷ μηνὶ ιβ΄ τοῦ εν αγίοις πατρός ἠμῶν Σπυρίδονος τοῦ
θαυματουργοῦ. (φ. 76r) Κυριακῆ τῶν αγίων Προπατόρων. (φ. 81r) Κυριακῆ
πρὸ της Χριστού γενήσεος. (φ. 84v) Τῶ αὐτῶ μηνὶ κε΄ η κατα σάρκα γένησις
τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἱησοῦ Χριστοῦ. (φ. 92v-93r) Κυρϊακῆ μετα τῆν Χριστοῦ γενησιν μνήμην ἐπιτελοῦμεν Ἰακώβου τοῦ αδελφοθαῖου Ιωσήφ τοῦ μνήστορος καὶ
Δαβὶδ τοῦ προφήτου.
(φ. 96r-130r) Μήνας Ἰανουάριος. (φ. 96r) Μηνὶ ιαννουαρίω η κατα σάρκα περιτομὴ του κυρίου ημων Ἱησοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ εν αγίοις πατρός ημων
Βασιλείου του μεγαλου. (φ. 102r) Τῷ αὐτῷ μηνὶ Ϛ ΄ τα ἄγια Θεφάνηα τοῦ Κυρίου ημων Ἱἠσοῦ Χριστοῦ. (φ. 105v) Τῶ αὐτῶ μηνῒ ζ ΄ η συναξις τοῦ Προδρόμου. (φ. 109v) Τῷ αὐτῷ μηνῒ ιζ΄ τοῦ οσίου πατρὸς ἠμῶν Αντωνίου ζήτει τοῦ
ἀγίου Σάβα τὸ κατ’ εἰκόνα καὶ ἀπὸ στίχου τὼν μοναστῶν εἰς τοῦς αινους. (φ.
111v) Τῶ αὐτῶ μηνὶ ιη΄ του ἐν ἀγίοις πατρὸς ἡμῶν Αθανασίου τοῦ μεγάλου. (φ.
115v) Μηνὶ τῶ αὐτῶ κ΄ τοῦ ὁσίου Εὐθυμίου. (φ. 117v) Τῷ αὐτῷ μηνὶ κε΄ του εν
αγϊοις πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. (φ. 121v) Τῷ αὐτῷ μηνὴ κζ΄ η
ανακομηδὴ τοῦ λειψάνου τοῦ ἀγίου Ἱωἄνου τοῦ Χρισοστόμου. (φ. 125r) Τῶ αὐτῶ μηνὶ λ΄ τῶν ἐν αγίοις πατέρων ἡμῶν καὶ οικουμενηκῶν διδασκάλων Βασιλεῖου τοῦ Μεγάλου Γρηγορείου τοῦ Θεολόγου καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρησοστόμου.
(φ. 130r-139r) Μήνας Φεβρουάριος. (φ.130r) Μηνὶ Φευρουαρίῳ β΄ η Υπαπαντὴ τοῦ Κυρίου ημων Ἱησοὺ Χριστοῦ. (φ. 135r) κδ΄ η εὔρεσις της τημίας κεφαλης του Προδρόμου.
(φ. 139r-152v) Μήνας Μάρτιος. (φ. 139r) Μαρτίῳ θ΄ τῶν μ΄ μαρτύρων
των εν Σεβαστεία τη λίμνη μαρτυρησάντων. (φ. 143v) κε΄ ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς
υπεραγίας Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας.
(φ. 152v-158r) Μήνας Ἀπρίλιος. (φ. 152v) Μηνὴ Απρηλίω κγ΄ τοῦ ἄγίου
ενδοξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου.
(φ. 158v-164r) Μήνας Μάιος. (φ. 158v) Τῶν ἀγίων θεοστέπτον βασιλέων
και ισαποστωλον Κωνσταντίνου και Ελενης.
(φ. 164v-179v) Μήνας Ἰούνιος. (φ. 164v) Ιουνίω κδ΄ τω γενέσιον του τημίου Προδρομου και Βαπτιστοῦ Ϊωἄννου. (φ. 174r) Τῶ αὐτῶ μηνὶ κθ΄ τῶν
ἀγίων ενδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παῦλου.
(φ. 179v-205r) Μήνας Ἰούλιος. (φ. 179v) Ιουλίω ε΄ τοῦ οσίου Αθανασίου
τοῦ εν τω Ἄθω. (φ. 192 ) κ΄ του προφῆτου Ηλιου. (φ. 197r) Τῶ αὐτῶ μηνὶ κϚ ΄
της ἀγίας ὁσιομάρτυρος του Χριστοὺ Παρασκευῆς. (φ. 200v) Τῶ αὐτῶ μηνὶ κζ΄
του αγίου ενδόξο<υ> μεγαλομάρτυρος καὶ ἰαματικοῦ Παντελεήμονος.
(φ. 205r-234v) Μήνας Αὔγουστος. (φ. 205r) Μηνὶ Αυγούστου Ϛ ΄ η φρικτὴ Μεταμορφωσις τοῦ Χριστοῦ στιχηρὰ ϊδιὅμελα. (φ. 216v) Τῷ αὐτῷ μηνὶ ιε΄

178

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΛΑΤΥΤΕΡΑΣ

ἡ κοίμησης της ὑπεραγϊας Θεοτόκου εν τω μεγάλω ἑσπερινῶ ηχος α΄. (φ. 226r)
Τῷ αὐτῷ μηνὶ κθ΄ η ἀποτομὴ τῆς τϊμήας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου.
(φ. 235r-323r) Στιχηρὰ ἰδιόμελα τοῦ Τριωδίου. (φ. 235r) ἄρχὴ σὺν Θεῷ
ἀγίῳ καὶ τοῦ Τριωδίου τῶν στηχηρῶν ἱδιομέλων τη Κυριακῆ τοῦ Τελώνου καὶ
Φαρισαῖου στιχηρὰ ἱδιόμελα. (φ. 239v) Κυριακῆ τοῦ ἀσώτου τῷ σαβάτω ἐσπέρας στηχηρὰ ἰδιόμελα. (φ. 246v) Κηριακῆ τῆς ἀπόκρεου τῷ σαβάτῳ ἐσπέρας.
(φ. 253r) Τῇ Κυριακῆ τῆς Τερινῆς. (φ. 258v) Τῆ Κυριακῆ ἐσπέρας εἰς τὸν στίχον ηχος δ΄. (φ. 260r) Τῇ Παρασκευῇ της αης ευδομάδος τοῦ ἀγίου Θεοδώρου του
Τηρωνος. (φ. 265r) Κυριακῆ πρώτη τῶν ἀγίων Νηστηῶν. (φ. 270v) Κυριἀκῆ
β΄ του αγίου Γρηγορήου ἐπϊσκοπου Θεσαλονηκης. (φ. 274r) Κυριακῆ τρίτη τῆς
σταυρωπροσκυνήσεως. (φ. 279r) Κυριἀκῆ δ΄ τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰωἀνου
του συγραφέως τῆς Κλίμακος. (φ. 283r) Κυριακῇ ε΄ τῆς ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτύας. (φ. 287r) Τῇ Παρἀσκευῆ ἐσπέρας τοῦ δικαίου Λαζάρου. (φ. 291v) Κυριακῆ ἔκτη τῶν Βαΐων εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα πρωτος. (φ. 294v) Τῆ αγία καὶ
μεγάλη Δευτέρα εἰς τοῦς αἴνους. (φ. 297r) Τῆ μεγάλη Τρίτη εἰς τοῦς αἴνους. (φ.
299r) Τῆ ἀγία καὶ μεγάλη δ΄ εις τοῦς αἰνους. (φ. 302v) Τῆ ἀγία και μεγάλη
Πέμπτη εις τους αινους. (φ. 308v) Τῆ αγία καὶ μεγάλη Παρασκευῆ εἰς τοῦς
αἴνους. (φ. 311v) Τῆ ἀγία καὶ μεγάλη Παρασκευῆ ἐσπέρας. (φ. 321v) Τῷ ἀγίω
και μεγάλω Σαβατω ἠς τοῦς αἴνους.
(φ. 323r-373v) Στιχηρὰ ἰδιόμελα τοῦ Πεντηκοσταρίου. (φ. 323r) Ἀρχὴ
σὺν θεῷ ἀγίῳ καὶ τοῦ Πεντηκοσταρίου. Τῆ Κυριακη του Θωμὰ εἰς τὸ Κύριε εκεκραξα. (φ. 327r) Κυριακῆ τρίτη τῶν Μυροφόρον. (φ. 332r) Κυριακῆ τετάρτη
τοῦ Παραλήτου. (φ. 338v) Τῇ τετάρτη τῆς Μεσοπεντηκοστῆς. (φ. 340v) Κυριακῆ πέμπτη της Σαμαρίτηδος. (φ. 345r) Κυριακῆ ἔκτη τοῦ τυφλοῦ τῶ σαββάτω εσπέρας. (φ. 351r) Τῆ δ΄ ἐσπέρας τῆς Ἀναλήψεως. (φ. 355v) Τη Κυριακῆ
τῶν ἀγίων πατέρον τον εν Νικαία. (φ. 362r) Τῇ Κυριακῇ τῆς Πεντηκοστῆς. (φ.
370v) Τῇ Κυριακῆ τῶν ἀγίων Πάντων.
Κατάσταση σχετικὰ καλή. Τὸ χειρόγραφο δυστυχῶς ἔχει πάθει μεγάλες ζημιὲς
ἀπὸ τὰ ἔντομα καὶ ἔχει καταστραφεῖ ἡ στάχωσή του. Τὸ φ. 1 κομμένο στὸ ἐπάνω
μέρος. Γραφὴ στρογγυλή, μὲ κλίση πρὸς τὰ ἀριστερά. Δὲν ὑπῆρχε ἀρίθμηση φύλλων ἀλλὰ μόνο τευχῶν στὸ κάτω μέρος ἀριστερὰ τοῦ πρώτου φύλλου, μὲ ἑλληνικοὺς ἀριθμούς. Τεύχη α΄-μζ΄, τετράδια. Ἀπὸ τὸ τελευταῖο τεῦχος λείπουν τρία φύλλα ἀπὸ τὸ τέλος. Τὰ φύλλα αὐτά, τὰ ὁποῖα εἶχαν μείνει ἀρχικὰ λευκά, πιθανὸν περιεῖχαν μεταγενέστερη προσθήκη μὲ τὴν ἀκολουθία τῶν Ὡρῶν τῆς Μ. Παρασκευῆς.
Στὸ φ. 373v, μετὰ τὸ τέλος τοῦ Πεντηκοσταρίου, μὲ κόκκινο μελάνι ἔχει σημειωθεῖ:
Ἀκολουθία τόν ωρών τις μαιγαλις παρασκαιβης ηχος πλ. δ΄. Μελάνι μαῦρο. Σημαδόφωνα, ἀρχογράμματα καὶ τίτλοι μὲ ἐρυθρό. Ὑπάρχουν κομψὰ ἐπίτιτλα κοσμήματα,
ζωγραφισμένα μὲ μαῦρο, κόκκινο καὶ πράσινο μελάνι (φ. 1r, 7r, 52r) καὶ ἀξιόλογα
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καλλιτεχνικὰ πρωτογράμματα (φ. 13r, 52r, 56r καὶ σὲ κάθε ἀλλαγὴ ἑορτῆς). Στὸ
verso τῶν φύλλων, στὴν ἐπάνω ὤα ἀριστερά, ἡ ἔνδειξη γιὰ τὴ θεματολογία τῶν
φύλλων: σεπτ(έμβριος), Τρ(ιώδιον) κ.λπ.
Χαρτὶ λεπτό, στιλπνό, καλῆς ποιότητας. Διακρίνονται τμήματα ὑδατοσήμων στὰ
φ. 67, 70, 241 τὰ ὁποῖα δὲν ταυτίστηκαν. Στὸ φ. 8 διακρίνεται ἀντίσημο μὲ τὰ
γράμματα V καὶ G (ἢ C) ἑκατέρωθεν γραμμῆς ποὺ ἀπολήγει σὲ τριφύλλι. Ἐπίσης
στὸ φ. 37 ὑπάρχει ἀντίσημο μὲ τὰ γράμματα Z καὶ H, μὲ τὴν ἴδια διάταξη. Χαράκωση τοῦ τύπου Leroy 20D1.
Στὸ παράφυλλο, τὸ ἐπικολλημένο στὸ πρῶτο ἐξώφυλλο, ἡ σημείωση: 1777 δικεμβρίου 10. ἡ παρῶν ανθολογία ἀγοράσθη ὑπεμοῦ τοῦ πανοσιωτάτου, εν ιερομονάχοις
κύρ Ἰακόβου Δεσίλα γρόσια δέκα καί οποιος τῆν ἀποξενόσῃ νά ἔχῃ τήν κατάρα τῶν ἀγίον
ὀποῦ εἶναι γραμμένοι μέσα καί τήν εδικήν μου. ἀμήν. Στὸ φ. 1r κτητορικὸ σημείωμα:
Τῷ παρόν ὑπάρχη Χρυσάνθου ἱερομονάχου.
Τὸ χειρόγραφο εἶχε περίτεχνη καλλιτεχνικὴ δερμάτινη στάχωση, φθαρμένη σήμερα. Τὸ ἐξώφυλλο ἔχει καὶ στὶς δύο πλευρὲς ἔκτυπα ἀνθοειδῆ κοσμήματα περιμετρικὰ μὲ χρυσὸ καὶ στὴ μέση στὴν πρώτη πλευρὰ παράσταση ἄγκυρας ποὺ σχηματίζεται ἀπὸ τὰ ἀρχογράμματα ΙΗS καὶ σταυρὸ στὴν κορυφή, ἐνῶ στὴν πίσω
πλευρὰ ἄγκυρα μὲ τὸ σύμπλεγμα R καὶ R ἀντεστραμμένο καὶ στὴν κορυφὴ βασιλικὴ κορώνα. Τὸ σύμπλεγμα ΙΗS ποὺ ὑπάρχει στὴ διακόσμηση τοῦ χειρογράφου
εἶναι τὸ ἴδιο ποὺ ὑπάρχει καὶ στὴ ράχη τῶν ἐντύπων μὲ τὰ ἔργα τοῦ Χρυσοστόμου
(βλ. ἔντυπα 1734.3-5, 1740.1-2, 1741.1-8) καὶ ἀποδεικύει ὅτι ἡ στάχωση ἔγινε στὸ
ἴδιο ἐργαστήριο. Τὸ ἐσωτερικὸ τῶν ἐξωφύλλων ζωγραφισμένο μὲ ἄνθη μὲ χρυσό,
μπορντὼ καὶ πορτοκαλὶ χρῶμα. Τὸ πάχος τῶν φύλλων βαμμένο μὲ χρυσό.

– 22 –
Χαρτ., 185 × 125 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 160 × 95 χιλ.), φ. α΄-η΄ + σ. 1-390,
ἔτους 1883.
Μουσικὴ συλλογὴ Θείας Λειτουργίας.
(φ. α΄r) Νε δυναμις οσοι εις Χριστον εβαπτισθητε...
(φ. β΄r) ἔτερα εις τὴν ε<ο>ρτὴν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Τον σταυρον σου
προσκυνουμεν Δεσποτα...
(φ. γ΄r) Τα παρόντα ψάλλονται εἰς τὸν ἐν τῶ ἰερῶ ἀσπασμόν. Αγαπησω σε
Κυριε η ισχυς μου...
(φ. η΄r) Ἡχος δ΄. Επεφανη σημερον τη οικουμενη...
(φ. η΄v, σ. 1-8) Χερουβικὰ παρὰ Ἀνθίμου Ἀρχιδιακόνου Μεσολλογκίτου.
Ἦχος βαρύς. Οι τα Χερουβιμ μυστικως εικονιζοντες...
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(σ. 9-29) Κοινωνικά. (σ. 9) Τῆς Πεντηκοστῆς. Π(έτρου) Λαμ(παδαρίου)
Ἦχος βαρύς ). (σ. 11) Τῆ Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Πέτρου Βυζαντίου.
ἦχος α΄. (σ. 14) Τῶν Ἀγίων Πάντων. Π(έτρου) Λαμ(παδαρίου). ἦχος πλ. α΄. (σ.
16) Κοινονικόν τῶν Χριστουγέννων. Δ(ανιήλ) Πρω(τοψάλτου). Ηχος α΄. (σ.
20) Τῶν Θεοφανίων. (σ. 23) Εἰς τόν Εὐαγγελισμόν. (σ. 26) Τοῦ Λαζάρου
Θε(οδώρου) Φ(ωκαέως).
(σ. 29-31) Μεγαλυνάριον εἰς τήν Πεντηκοστήν.
(σ. 31-32) Μεγάλου Βασιλείου ἦχος β΄. Ἄρχ.: Αγιος άγιος άγιος Κύριος
Σαβαώθ...
(σ. 33-87) Δοξολογίαι κατ’ ἦχον Ἀνθίμου. Ἄρχ.: Δόξα σοι το δειξαντι το
φως... Τελ.: ...αγιος αθανατος ελεησον ημας. Τέλος τῶν Δοξολογιῶν. 1883.
(σ. 87) Ηχος εκ του β΄. Ως εμψυχω Θεου κιβωτω...
(σ. 90) Δυναμάριον Γεωργιου Κρητός.
(σ. 92) Ἀλληλούϊα Νικολάου Σπάθα.
(σ. 93) Κύριε ἐλέησον κατήχων ρηθμικὰ παρὰ Θεόδωρου παπα Φωκαέως.
(σ. 96) Κοινονικὸν εἰς λαμπροφόρον Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου ἠμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ ὐπὸ Θεοδώρου ππ Φωκ(αέως).
(σ. 101) Χερουβικὰ κατ’ ἤχον μελισθέντα παρὰ Νικολάου Σπάθα.
(σ. 123) Κινονικὰ κατηχον. Αινειτε τον Κυριον...
(σ. 140) Χερουβικὰ κατ’ ἦχον μελισθέντα παρα Νικολάου Σπαθα.
(σ. 177) Μεγαλυνάρια τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ. Την γαρ μητραν θρονον εποιησεν...
(σ. 180) Πέτρου Εφεσίου ηχος πλ. δ΄. Αξιον εστιν...
(σ. 186) Ἔτερον τοῦ ἰδίου Νικολάου Σπάθα. Φωτιζου η νεα Ιερουσαλημ...
(σ. 188) Ποιοιμα Πέτρου Ἐφεσίου ἦχος α΄. Ο αγγελος εβοα...
(σ. 198) Παρα Ἀνθύμου ἰεροδιακόνου. Αξιον εστιν ω αληθως...
(σ. 227) Δευτε λαβεται φως...
(σ. 228) Οσοι εις Χριστον εβαπτισθητε...
(σ. 229) Εἰς τὴν ἐορτὴν τοῦ τιμίου Σταυροῦ. Τον σταυρον σου προσκυνουμεν Δεσποτα...
(σ. 256-303) Κοινωνικά. (σ. 256) Κινονικὸν τῆς Πεντηκοστίς. Το πνευμα
σου το αγαθον... (σ. 259) Κοινονικὸν τῶν αγιων Παντων. Αγαλιασθε δικεοι...
(σ. 261) Κοινονικον της Μεταμορφοσεως. Εν τω φωτι της δοξης σου...
(σ. 264) Κοινονικὸν τῆς Υψώσεως τοῦ Σταυροῦ. Εσημηωθη εφημας...
(σ. 266) Κοινωνικὸν τῆς Χριστου γενισεως ηχος. Λυτρωσιν απεστηλεν...
(σ. 269) Κοινονικὸν τῶν Θεοφανιων. Επεφανη σημερον...
(σ. 271) Κοινονικὸν εἰς τὸν Εὐαγγελισμὸν τῆς Θεοτόκου. Εξελεξατο...
(σ. 274) Κοινονικὸν των Βαΐων. Ευλογημενος ο ερχομενος...
(σ. 277) Ποίιμα Γεωργίου Κριτός. Κοινωνικὸν τοῦ Μεγάλου Σαβάτου Εξηγερθη...
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(σ. 287) Κοινονικὰ τῆς Θεοτόκου. ηχος βαρυς. Ποτηριον σωτηριου...
(σ. 300) Κοινονικὸν εις Αποστόλους Ἥχος πλ. δ΄. Εις πασαν την γην...
(σ. 303) Θεοδώρου Φωκαέως Ἦχος β΄. Αξιον εστιν ως αληθως...
(σ. 307) Εἰς τὴν ἐορτὴν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἦχος πλ. δ΄. Μυστικως ει
Θεοτοκε παραδεισος...
(σ. 309) Τῶν εἰσοδείων. Αγγελοι την εισοδον ...
(σ. 314) Τὰ κατηχων ἀργοσύντ. χερο<υ>βικὰ τῆς ἐβδομάδος καὶ τῶν ἐλαχίστον ἐορτῶν μελοποιηθέντα παρὰ Θεοδ(ώρου) ππ Φ(ωκαέως). Οι τα χερουβιμ...
(σ. 337-351) Κοινωνικὰ τῆς ἐβδομάδος νέα παρὰ τοῦ ἐν Βλάγκα Γεωργ. Π.
Ῥυσίου μελουργιθέντα κατὰ μίμησιν. Τῆ Δευτέρα ἦχος ... Ο ποιων τους αγγελους αυτου πνευματα...
(σ. 352) Ετερα χερουβικὰ τῶν Κυριακῶν ἑορτῶν παρὰ π.π. Φ(ωκαέως). Οι
τα χερουβιμ...
(σ. 356-370) Ἔτερον χερουβικὸν Κωνσταντίνου Προτοψάλτου Ἦχος βαρύς.
Οι τα χερουβιμ...
(σ. 372-374) Χωρὶς τίτλο. Ἄρχ.: Μη της φθορας διαπειρα κυοφορησασα
και παντεχνη μονι λογω σαρκα μητερ απειρανδρε... (Follieri, Initia II, σ. 426).
(σ. 381) Ἄρχ. ἀκέφαλο: [Σημει]ωθητω εφημας...
(σ. 384) Εἰς τὴν ἐορτὴν τοῦ τιμίου σταυροῦ. Ἦχος πλ. δ΄. Μυστικως ει Θεοτοκε...
(σ. 387) Εἰς τὴν ἐορτὴν τῶν Χριστουγέννων Ἦχος πλ α΄. Μεγαλυνον ψυχη
μου...
(σ. 389-390) Ἔτερον τῆς αὐτῆς ἐορτῆς. Μαγοι και ποιμενες... Τελ.: ...εν
Βηθλεεμ τη πολει. Το παρὸν εὐρίσκεται ὅποισθεν σελ. 206.
Κατάσταση σχετικὰ καλή. Ἡ στάχωση εἶναι διαλυμένη καὶ τὰ φύλλα ἄδετα.
Τὸ χειρόγραφο δὲν παρουσιάζει τὴν τυπικὴ θεματολογικὴ διάταξη μουσικοῦ
χειρογράφου, γι’ αὐτὸ στὴν περιγραφὴ δόθηκαν οἱ τίτλοι τῶν ἑνοτήτων ὅπου ἦταν
εὐδιάκριτοι. Γραφὴ στρογγυλή, ἁπλοϊκή. Μελάνι σκοῦρο καφὲ παντοῦ, στὸ κείμενο
ἀλλὰ καὶ στὰ μουσικὰ σημάδια καὶ στοὺς τίτλους.
Ὑπῆρχε ἀρίθμηση φύλλων, σύγχρονη τῆς γραφῆς, ἀνὰ σελίδα ἕως τὴ σ. 24. Κατόπιν κάποιος ἀρίθμησε μὲ μολύβι τὶς ὑπόλοιπες σελίδες. Μετὰ τὴ σ. 111 ἀρίθμησε
113. Μετὰ τὴ σ. 148 ἀρίθμησε 150. Λείπουν οἱ σελίδες μὲ ἀριθμὸ 173-174, 193-194,
197-198, 201-226, 323-326, 375-380. Τὰ φ. ε΄-ζ΄ λευκά, ὁμοίως καὶ ἡ σ. 371. Τὸ
πρῶτο τεῦχος (φ. α΄-η΄) καὶ τὸ τελευταῖο (σ. 381-390) εἶναι προσθήκη· πρόκειται
γιὰ κόλλες τετραδίου μὲ τὴ χαράκωσή τους, διπλωμένες. Ἡ γραφὴ εἶναι ἴδια. Χαρτὶ κακῆς ποιότητας, λεπτό, ἔχει ἀποκτήσει χρῶμα σκοῦρο καφέ. Τὰ φύλλα ἔχουν
χαρακωθεῖ μὲ μολύβι.
Στὸ φ. δ΄rv μεταγενέστερη προσθήκη μὲ μολύβι: Ἀκολουθία νεκρώσιμος β΄ ἦχος.
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Αμωμοι εν οδω. Στὴ σ. 87: Τέλος τῶν Δοξολογιῶν 1883. Στὸ παράφυλλο τῆς στάχωσης μὲ μολύβι: Νικόλαος Τόμπρος ετών 22 ἔτους 1933, κατόπιν ὑπογραφὴ δυσανάγνωστη καὶ ἡ σημείωση: ετών 19 έτους 1933. Δεμένο μὲ ἐξώφυλλο ἀπὸ χοντρὸ χαρτόνι, ποὺ καλύπτει ἄλλο προγενέστερο. Ράχη δερμάτινη.
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Χαρτ., 200 × 140 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 175 × 115 χιλ.), φ. 85, 19ος αἰ.
Μουσικὸ χειρόγραφο. Δοξαστάριο Πέτρου Πελοποννησίου.
(φ. 1r) Τίτλος: Δοξαστικά Μελοποιηθέντα παρά Πέτρου Πελοποννησίου.
(φ. 1r-20v) Μήν Σεπτέμβριος. (φ. 1r) Εἰς τήν πρώτην τῆς Ἰνδίκτου καί
μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν τοῦ Συμεὼν τοῦ Στυλίτου. (φ. 4r) Εἰς τάς ε΄.
Τοῦ ἁγίου προφήτου Ζαχαρίου. (φ. 5r) Εἰς τάς η΄. Τό γενέσιον τῆς Θεοτόκου.
(φ. 7r) Εἰς τάς θ΄. Τῶν ἁγίων καί δικαίων θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης. (φ.
9r) Εἰς τάς ιγ΄. Τά ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως. (φ. 12r) Εἰς τάς ιδ΄. ἡ
παγκόσμιος ὕψωσις τοῦ τιμίου Σταυροῦ. (φ. 14r) Εἰς τάς ιϚ΄. τῆς ἁγίας Εὐφημίας. (φ. 16v) Εἰς τάς κγ΄ ἡ σύλληψις τοῦ τιμίου Προδρόμου. (φ. 18v) Εἰς τάς
κϚ΄. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί εὐαγγελιστοῦ.
(φ. 20v-21v, 31r-34r) Mὴν Ὀκτώβριος. (φ. 20v) Κυριακὴ μετά τήν ια΄ τῶν
ἁγίων Πατέρων τῆς ἁγίας καί οἰκουμενικῆς ἑβδόμης συνόδου. (φ. 32r) Εἰς τάς
κϚ΄. Τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου Μυροβλύτου.
(φ. 34r-38v, 22r-26r) Μὴν Νοέμβριος. (φ. 34r) Εἰς τὰς η΄. Ἡ σύναξις τοῦ
Ἀρχιστρατήγου Μιχαὴλ καὶ τῶν λοιπῶν ἀσωμάτων δυνάμεων. (φ. 36r) Εἰς τὰς
ιγ΄. Τοῦ ἁγίου Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου.
(φ. 37v) Εἰς τάς κα΄ ἡ ἐν τῷ ναῷ εἴσοδος τῆς Θεοτόκου. (φ. 22r) Εἰς τάς κε΄.
τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος καί πανσόφου Αἰκατερίνης. (φ. 23v) Εἰς τάς λ΄. Τοῦ
ἁγίου ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ πρωτοκλήτου.
(φ. 26r-30v, 39r-53r) Μήν Δεκέμβριος. (φ. 26r) Εἰς τάς δ΄ τῆς Ἁγίας
Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας. (φ. 27r) Εἰς τάς ε΄. Τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου πατρός
ἡμῶν Σάββα τοῦ ἡγιασμένου. (φ. 28v) Εἰς τάς Ϛ΄. Τοῦ ἁγίου Νικολάου ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ. Μετὰ τὸ φ. 30 λείπουν φύλλα ποὺ
περιεῖχαν τὸ κείμενο: μάγοι δε προσερχονται απο α[νατολῶν τῆς γῆς εἰς δυσμὰς
θεάσασθαι τὴν σωτηρίαν τῶν βροτῶν ... ὁ τεχθεὶς ἐκ Παρθένου καὶ τοῖς ἀνθρώποις
συναστραφείς. Φάτνῃ πενιχρᾷ] υιος μονογενης κειμενος οραται βροτος... (ἀπὸ τὴν
ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Νικολάου καὶ τὴν ἀκολουθία τῶν Ὡρῶν τῆς παραμονῆς τῶν
Χριστουγέννων). (φ. 44r) Εἰς τάς κε΄. Ἡ κατά σάρκα Γέννησις τοῦ Χριστοῦ. (φ.

47r) Εἰς τάς κϚ΄. Ἡ σύναξις τῆς Θεοτόκου. (φ. 48v) Κυριακὴ μετὰ Χριστοῦ
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Γέννησιν. (φ. 50r) Εἰς τάς κζ ΄. Τοῦ ἁγίου πρωτομάρτυρος καί ἀρχιδιακόνου
Στεφάνου.
(φ. 53r-73r) Μὴν Ἰαουνναριος. (φ. 53r) Εἰς τὴν Α΄ ἡ κατὰ σάρκα περιτομὴ
τοῦ Κυρίου καὶ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου. (φ. 55v)
Εἰς τάς ε΄. Ἡ παραμονή τῶν Θεοφανείων στιχηρά ψαλλόμενα εἰς τάς ὥρας. (φ.
62v) Εἰς τάς Ϛ΄. τά ἅγια Θεοφάνεια. (φ. 64r) Εἰς τάς ζ ΄ Τοῦ τιμίου Προδρόμου
καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. (φ. 66r) Εἰς τάς ιζ ΄. Τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου. (φ. 66v) Εἰς τάς ιη΄. Τῶν ἐν ἁγίοις πατέρων ἡμῶν Ἀθανασίου καί Κυρίλλου. (φ. 68v) Εἰς τάς κ΄. Τοῦ ὁσίου Εὐθυμίου τοῦ μεγάλου. (φ.
69v) Εἰς τάς κε΄. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. (φ. 71r)
Εἰς τάς κζ ΄. ἡ Ἀνακομιδή τοῦ λειψάνου Ἰωάννου Χρυσοστόμου. (φ. 72r) Εἰς τάς
λ΄. Τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί
Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Τό δοξαστικόν τοῦ ἑσπερινοῦ ζήτει τῶν ἁγίων πατέρων τῆς 7ης οἰκουμ. Συνόδου 8βρίου.
(φ. 73r-75r) Μὴν Φευρουάριος. (φ. 73r) Εἰς τάς β΄ ἡ Ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
(φ. 75r-78r) Μὴν Μάρτιος. (φ. 75r) Εἰς τὰς κε΄ ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς ὑπερευλογημένης Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας.
(φ. 78r-80v) Μὴν Ἀπρίλλιος. (φ. 78r) Εἰς τὰς κγ΄ τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου.
(φ. 80v-82v) Μὴν Μάϊος. (φ. 80v) Εἰς τὰς κα΄ τῶν ἁγίων ἐνδόξων μεγάλων βασιλείων καὶ ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἐλένης.
(φ. 82v-85v) Μὴν Ἰούνιος. (φ. 82v) Εἰς τὰς κδ΄. Τὸ γεννέσιον τοῦ τιμίου
Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Τελ.: ...Αστηρ αστερων προδρομος ... εις
ευθειαν πιστοις διαβασιν.
Κατάσταση μέτρια. Γραφὴ στρογγυλή, εὐκρινής, μοιάζει πολὺ μὲ τὴ γραφὴ τοῦ
χειρογράφου ἀρ. 22. Μελάνι καφὲ σκοῦρο. Δὲν ὑπῆρχε ἀρίθμηση φύλλων. Χαράκωση μὲ μολύβι. Χαρτὶ λεπτό, σκούρου χρώματος. Δεμένο μὲ χάρτινο χοντρὸ ἐξώφυλλο, ἐπενδυμένο μὲ μαρμαρόκολλα. Ράχη δερμάτινη, κατεστραμμένη σήμερα. Ἡ
στάχωση εἶναι μεταγενέστερη καὶ ἔγινε μετὰ τὴν ἔκπτωση κάποιων φύλλων, γι’
αὐτὸ καὶ ἡ σύγχυση στὴ σειρὰ τῶν τευχῶν.
Βιβλιογραφία: Θύμη, Πλατυτέρα, σ. 75.

j
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Χαρτ., 200 × 135 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 170 × 105 χιλ.), φ. 38, στίχοι 25,
19ος αἰ.
Χρυσάνθου τοῦ ἐκ Μαδύτων, Εἰσαγωγὴ εἰς τὸ θεωρητικὸν καὶ πρακτικὸν τῆς ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς.
(φ. 1r) Εἰσαγωγὴ εἰς τὸ θεωρητικὸν καὶ πρακτικὸν τῆς ἐκκλησιαστικῆς
Μουσικῆς. Συνταχθεῖσα πρὸς χρῆσιν τῶν σπουδαζόντων αὐτὴν κατὰ τὴν Νέαν
Μέθοδον, παρὰ Χρυσάνθου τοῦ ἐκ Μαδυτῶν Διδασκάλου τοῦ θεωρητικοῦ τῆς
Μουσικῆς.
«Τὰς ἐπιδόσεις ὁρῶμεν γιγνομένας καὶ τῶν τεχνῶν, καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων, οὐ διὰ τοὺς ἐμμένοντας τοῖς καθεστῶσιν, ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐπανορθοῦντας, καὶ
τολμῶντας, ἀεί τι κινεῖν τῶν μὴ καλῶς ἐχόντων» (Ἰσοκρ. Εὐαγόρ. Ἐγκώμ.)».
Ἐν Παρισίοις ἐκ τῆς τυπογραφίας Ῥιγνιοῦ. Εὑρίσκεται δὲ κατὰ τὸν Γαλατὰν
τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Παρὰ [τῷ Α.] Κάστρου, τυπογράφῳ. 1821.
(φ. 2r) Πίναξ τῶν κεφαλαίων.
(φ. 3r-31v) Εἰσαγωγὴ εἰς τὸ θεωρητικὸν καὶ πρακτικὸν τῆς ἐκκλησιαστικῆς
Μουσικῆς.
(φ. 32r-33v) Σημειώσεις (Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1308).
Τὸ χειρόγραφο ἀναπαράγει τὸ γνωστὸ ἔντυπο (γιὰ τὸ βιβλίο βλ., Γρ. Στάθη, Ἡ
ἐξήγησις τῆς παλαιᾶς βυζαντινῆς σημειογραφίας, Ἀθῆναι 1978, σ. 19 σημ. 2). Γραφὴ
δεξιοκλινής, ἐπιμηκυμένη, τὰ γράμματα μὲ μεγάλες κεραῖες. Μελάνι μαῦρο. Δὲν
ὑπῆρχε ἀρίθμηση φύλλων. Τὰ φ. 1v, 2v, 34r-38v λευκά. Χαράκωση μὲ ἔκτυπες
γραμμές. Χαρτὶ λεπτό. Στὸ φύλλο τίτλου (φ. 1r) μετὰ τὴ φράση: «ἐν Παρισίοις Ἐκ
τῆς τυπογραφίας Ῥιγνιοῦ» μὲ κόκκινο μολύβι κάποιος σημείωσε: 1654. Δεμένο μὲ
χοντρὸ χάρτινο ἐξώφυλλο μὲ μαρμαρόκολλα, ράχη ἀπὸ πράσινο ὕφασμα.

– 25 –
Χαρτ., 240 × 160 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 180 × 100 χιλ.), σ. 3-188, τέλος
18ου αἰ. - ἀρχὲς 19ου αἰ.
Μουσικὸ χειρόγραφο. Ἀναστασιματάριο.
(σ. 3-25) Ἦχος πρῶτος. Ἄρχ. ἀκέφαλο: οτι ετι και η προσευχη μου εν
ταις ευδοκιαις αυτων κατεποθησαν εχωμενα πετρας οι κριται αυτων... Τελ.:
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...Δια βρωσεως εξηγαγε του παραδεισου ... εν τη βασιλεια σου. Τελος του προτου
ηχου.
(σ. 26-51) Ἦχος δεύτερος. (σ. 26) (μὲ κεφαλαῖα) Ἀρχή του δευτέρου
ηχου Πέτρου Πρωτ<ο>ψάλτου. Ἄρχ.: Κυριε εκεκραξα προς σε...
(σ. 52-77) Ἦχος τρίτος. (σ. 52) (μὲ κεφαλαῖα) Ἀρχή τοῦ τρίτου ἦχου.
Ἦχος γ΄ Πέτρου Προτοψάλτου. Ἄρχ.: Κυριε εκεκραξα προς σε...
(σ. 78-107) Ἦχος τέταρτος. (σ. 78) (μὲ κεφαλαῖα) Ἀρχή του τεταρτου
ἤχου. Ἦχος δ΄. Πέτρου Πρωτοψάλτου. Ἄρχ.: Κυριε εκεκραξα προς σε...
(σ. 107-135) Ἦχος πλάγιος πρῶτος. (σ. 107) (μὲ κεφαλαῖα) Ἀρχή του
πλαγίου πρότου ἤχου Πέτρου Προτοψάλτου. Ἄρχ.: Κυριε εκεκραξα προς σε...
(σ. 135-162) Ἦχος πλάγιος δεύτερος. (σ. 135) (μὲ κεφαλαῖα) Ἀρχή του
πλαγίου δευτέρου ἤχου. Ἄρχ.: Κυριε εκεκραξα προς σε...
(σ. 163-187) Ἦχος βαρύς. (σ. 163) (μὲ κεφαλαῖα) Ἀρχή τοῦ βαρέως ἤχου.
Ἄρχ.: Κυριε εκεκραξα προς σε...
(σ. 188) Ἦχος πλάγιος τέταρτος. (σ. 188) (μὲ κεφαλαῖα) Ἀρχή τοῦ
πλαγίου τετάρτου ἤχου Πέτρου Βυζαντίου. Ἦχος πλ. δ΄. Ἄρχ.: Κυριε εκεκραξα
προς σε... Τελ. κολοβό: ...προσχες τη φωνη της δεησεως μου εν το κεκραγεναι
με προς σε/
Κατάσταση σχετικὰ καλή. Γραφὴ μικροῦ μεγέθους, λεπτή, μὲ κλίση πρὸς τὰ
ἀριστερά. Μελάνι καφὲ σκοῦρο. Τίτλοι, ἀρχογράμματα καὶ ἐνδείξεις μὲ ἐρυθρό.
Ἀρίθμηση ἀνὰ σελίδα, σύγχρονη τῆς γραφῆς, μὲ ἐρυθρὸ μελάνι. Ἀρίθμηση τευχῶν μὲ ἀραβικοὺς ἀριθμοὺς στὸ πρῶτο φύλλο τοῦ τετραδίου στὴν κάτω ἀριστερὴ
πλευρὰ μὲ ἐρυθρὸ μελάνι καὶ τὴν ἔνδειξη: Αριθμός. Τεύχη δεκατρία. Ἀπὸ τὸ πρῶτο
τεῦχος λείπει ἕνα φύλλο (σ. 1-2) καὶ ἀπὸ τὸ τέλος ἔχει ἐκπέσει ἕνα τετράδιο. Χαράκωση μὲ ἔκτυπες γραμμές. Ἁπλά, καλλιτεχνικὰ πρωτογράμματα στὴν ἀρχὴ κάθε
ἤχου (βλ. σ. 135, 163). Χαρτὶ χοντρό, κατεστραμμένο ἀπὸ τὰ ἔντομα καὶ μαυρισμένο ἀπὸ τὴ λειτουργικὴ χρήση. Στὸ χειρόγραφο ὑπάρχουν τέσσερα ὑδατόσημα:
α) θυρεὸς μὲ τρία ἀστέρια καὶ στὸ ἐπάνω μέρος κορώνα μὲ ἡμισέληνο (σ. 5, 25,
31, 47, 63 καὶ ἀλλοῦ), πρβλ. Nikolaev 470 (ἔτος 1751), 957 (ἔτος 1810)· β) ἀνθρωπόμορφος ἡμισέληνος (σ. 110, 159, 167 καὶ ἀλλοῦ), πρβλ. Nikolaev 956 (ἔτος 1810)·
γ) δικέφαλος ἀετὸς μὲ κορώνα καὶ κατεβασμένα τὰ φτερὰ (σ. 163, 165)· δ) δικέφαλος ἀετὸς μὲ κορώνα καὶ ἁπλωμένα τὰ φτερὰ (σ. 117, 123).
Στὸ κολλημένο στὸ χαρτόνι παράφυλλο τῆς στάχωσης ἡ σημείωση: Μουσική
Ψαλτικής 1877. Δεμένο μὲ χοντρὸ χάρτινο ἐξώφυλλο καὶ δερμάτινη ράχη. Τὸ ἐξώφυλλο ἔχει ἀποκολληθεῖ σήμερα. Στὴ ράχη ὑπῆρχαν ἔκτυπα κοσμήματα μὲ χρυσό,
ἐξίτηλα σήμερα, μὲ ἄνθη καὶ μαιάνδρους. Διακρίνεται ἡ ἐπιγραφὴ μὲ χρυσὰ κεφαλαῖα γράμματα: ΑΝΑΣΤΑ. Στὴ ράχη σὲ χάρτινη ἐτικέτα ὁ παλαιὸς ταξινομικὸς
ἀριθμὸς: 403.
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Χαρτ., 210 × 155 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 180 × 120 χιλ.), σ. 1-204, 209[212],
στίχοι 20, 19ος αἰ.
Κωνσταντίνου Τυπάλδου, Στοιχεῖα Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου.
(σ. 1-204, 209) Στοιχεῖα τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαιώματος.
(σ. 1-171) [Κανονικῶν ὑποτυπώσεων βιβλίον Α΄]. (σ. 1) Προλεγόμενα.
Προοίμιον. Ἄρχ.: Διά νά δυνηθῶμεν νά γνωρίσωμεν ὡς πρέπει τί τό ἐκκλησιαστικόν, ἤ ὡς λέγομεν Κανονικόν δικαίωμα... (σ. 2-14) Κεφ. α΄. Περί Ἐκκλησίας. (σ. 14-26) Κεφάλαιον Β΄. Περί Ἰδέας καί διαιρέσεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ
Δικαιώματος. (σ. 27- 40) Κεφάλαιον Γ ΄. Περί τῶν ἀρχῶν εἴτε πηγῶν τοῦ κοινοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαιώματος. (σ. 40-64) Κεφάλαιον Δ΄. Περί ἀρχῆς καί
προόδου τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ δικαιώματος καί περί τῶν τούτου Συλλογισμῶν.
(σ. 64-65) Κεφάλαιον Ε΄. Περί τοῦ μερικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαιώματος. (σ.
66-83) Τοῦ Κοινοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαιώματος Μέρος Πρῶτον. Κεφάλαιον
Α΄. Περί τῆς ἀρχῆς καί τῆς φύσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐξουσίας. (σ. 83-98)
Κεφάλαιον Β΄. Περί τοῦ ὑποκειμένου τῆς ὑπερτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἐξουσίας.
(σ. 98-106) Κεφάλαιον Γ΄. Περί τοῦ ὑποκειμένου τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐξουσίας
ὡς πρός ἕκαστα τῶν ἐξ ὧν συντίθεται μερῶν ἤτοι περί τῶν διαφόρων βαθμῶν
τῆς Ἱεραρχίας Ἰδία τῆς Ἱεραρχίας. (σ. 106-112) Κεφάλαιον δ΄. Περί Συνόδων.
(σ. 113-114) Κεφάλαιον ε΄. Περί ἐκκλησιαστικοῦ προτείου. (σ. 114-120) Κεφάλαιον ς΄. Περί πατριαρχῶν, ἐξάρχων καί μητροπολιτῶν. (σ. 120-134) Κεφάλαιον ζ ΄. Περί ἐπισκόπων. (σ. 134-146) Τοῦ κοινοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ δικαίου.
Μέρος Β΄. Δίκαιον Ἐκκλησιαστικόν ἐξωτερικόν. Κεφάλαιον Α΄. Περί τῆς σχέσεως τῆς μεταξύ ἐκκλησίας καί κράτους. (σ. 146-152) Κεφάλαιον Β΄. Περί τῶν
Δικαιωμάτων τῆς ἐκκλησίας σχετικῶς μέ τήν πολιτικήν κοινωνίαν, ἤ ὡς πρός τό
Κράτος. (σ. 153-167) Κεφ. Γ΄. Περί τῶν δικαιωμάτων τοῦ Κράτους ὡς πρός
τήν ἐκκλησίαν. Δέν ἀνήκει εἰς τό κράτος τό δικαίωμα ὡς πρός τά θεῖα. (σ. 167171) Παράρτημα. Δικαίωμα ὡς πρός τούς ὁπαδούς ἄλλων θρησκειῶν ἤ περί ἀνεξιθρησκείας.
(σ. 172-204, 209) Κανονικῶν ὑποτυπώσεων. Βιβλίων Β΄. Περί πραγμάτων.
Μετὰ τὴ σ. 204 λείπει ἕνα δίφυλλο (σ. 205-208), τὸ ὁποῖο θὰ περιεῖχε τὴ
συνέχεια τοῦ τίτλου «περὶ γάμου» καὶ τὸν τίτλο θ΄ «περὶ τελετῶν γάμου καὶ τῆς
τούτου λύσεως»: Συγ[γένειαν τοιαύτην εἶναι ἡ υἱοθεσία τινὲς ἤθελον νὰ προσθέσωσι καὶ τὴν μεταξὺ τῶν λαῶν γενομένην ἀδελφοποιΐαν ... Κάθε χριστιανὸς ἐμπορεῖ μετὰ τὴν λύσιν τοῦ α΄ γάμου νὰ ἀπαιτήσῃ καὶ δεύτερον καὶ τούτου λυθέντος,
νὰ ἀπαιτήσῃ] καί γ΄. ὁ περιορισμὸς οὗτος συνάγεται ἀπό τήν πρᾶξιν τῆς ἐκκλησίας... (τὸ
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ἐλλεῖπον κείμενο συμπληρώθηκε σύμφωνα μὲ τὸ χειρόγραφο Παλαιοκαστρίτσας
ἀρ. 14, φ. 118r-120r).

Τελ.: ...τὰ περὶ τούτου λεγόμενα ἀπό τούς κανονισμούς (1). Τέλος.
(1) Ἐξαιρέτως τό ἐγχειρίδιον περί γάμου καταχωρισθὲν...Νικοδήμου τό Πηδάλιον (βλ. χειρόγραφο Παλαιοκαστρίτσας ἀρ. 14, φ. 1r-118r, 120rv εἰς
Τζιβάρα-Καρύδη, Παλαιοκαστρίτσα, σ. 82).
Κατάσταση χειρογράφου πολὺ καλή. Κείμενο μὲ ὑποσελίδιες σημειώσεις. Γραφὴ μικροῦ μεγέθους, ἐπιμελημένη. Μελάνι καστανό. Ἀρίθμηση σύγχρονη τῆς γραφῆς ἀνὰ σελίδα. Μετὰ τὴ σ. 209 οἱ ἑπόμενες τρεῖς σελίδες εἶναι λευκές, χωρὶς
ἀρίθμηση. Λείπουν οἱ σ. 205-208. Τὸ χειρόγραφο Πλατυτέρας δὲν περιλαμβάνει
στὸ τέλος τὴν ἑνότητα: Περὶ συγγενείας, περὶ αἰτιῶν ἀκύρωσις τοῦ γάμου, καὶ περὶ διαζυγίου, ὅπως τὸ χειρόγραφο Παλαιοκαστρίτσας ἀρ. 14, φ. 120v-124v. Χαρτὶ λεπτό,
σκούρου χρώματος, μὲ ἑπτὰ ἔκτυπες γραμμὲς χαράκωσης ἀνὰ σελίδα. Τὸ χειρόγραφο εἶναι ἄδετο, τὰ τεύχη εἶναι συρραμμένα μὲ σπάγκο.
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Χαρτ., 210 × 150 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 180 × 115 χιλ.), σ. 15-302, στίχοι
18, 19ος αἰ.
Κωνσταντίνου Τυπάλδου, Ἔργα.
(σ. 15-281) Χριστιανικὴ Ἠθική.
(σ. 15-32) [Χριστιανικὴ Ἠθική, Κεφάλαιο Α΄]. (σ. 15) Ἄρχ. ἀκέφαλο:
[ἀδε]λφότητα καί ἐν ταύτῃ τῆς εὐδαιμονίας εἰ δέ καί θι.[..]τόν προορισμόν τοῦ
ἀνθρώπου ἐντός τῶν ὁρίων... (σ. 16) §6. Θρησκείας ἀναγκαιότης. Ἄρχ.: Ὁ
ἄνθρωπος ἔχει χρείαν τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ, καί τοῦ πρός αὐτόν σέβας... (σ.
33-48) Κεφάλαιον Β΄. Ἔννοια, Μέρη, Ὑπεροχή, Ἀναγκαιότης, καί Φύσις, τῆς
πρακτικῆς θεολογίας, εἴτε Χριστιανικῆς Ηθικῆς. Χριστιανική θεολογία, θεωρητική καί πρακτική. (σ. 48-70) Κεφάλαιον Γ ΄. Περί Πηγῶν καί Βοηθημάτων τῆς
Χριστιανικῆς Ἠθικῆς. (σ. 70-85) Τῆς Καθόλου Χριστιανικῆς Ἠθικῆς Τμῆμα Α΄.
Περί τῆς Ἠθικῆς, φύσεως, τέλους, καταστάσεως καί ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου. Κεφ.
Α΄. Περί τῆς Ἠθικῆς φύσεως τοῦ ἀνθρώπου. §19. Πῤόοψις τῶν λεχθησομένων.
(σ. 85-96) Κεφάλαιον Β΄. Περί τέλους καί προσδιορισμοῦ καί τῆς ἐντεῦθεν προκυπτούσης ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου. (σ. 96-103) Τῆς καθόλου Ἠθικῆς τῆς Χριστιανικῆς. Τμῆμα Β΄. Περί φύσεως κανόνων τῶν ἀνθρωπίνων πράξεων. Κεφάλαιον
Α΄. Περί τῆς φύσεως τῶν ἀνθρωπίνων πράξεων. (σ. 103-120) Κεφάλαιον Β΄.
Περί τῶν Κανόνων ἤ Νόμων τῶν ἀνθρωπίνων πράξεων. (σ. 120-128) Τμῆμα
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Γ ΄. Περί Ἠθικότητος καί ἐπιλήψεως ἤ ἀναθετικότητος ἐνοχῆς τῶν ἀνθρωπίνων
πράξεων καί περί συνειδήσεως, εἰτε τοῦ μερικοῦ κλήρου τῆς ἐπιλήψεως ἤ τῆς
ἀναθετικότητος. Κεφάλαιον Α΄. Περί Ἠθικότητος τῶν ἀνθρωπίνων πράξεων.
(σ. 128-146) Κεφάλαιον Β΄. Περί ἐπιλήψεως τῶν ἀνθρωπίνων πράξεων. (σ.
147-188) Τῆς καθόλου Χριστιανικῆς Ἠθικῆς. Τμῆμα Δ΄. Περί καθηκόντων καί
δικαιωμάτων ἐν γένει καί περί τῆς ἀνωτάτης ἀρχῆς τῶν καθηκόντων. Κεφάλαιον Α΄. Περί καθηκόντων καί δικαιωμάτων ἐν γένει. (σ. 188-207) Τῆς καθόλου Χριστιανικῆς Ἠθικῆς Τμῆμα Ε΄. Περί ἀρετῆς καί κακίας καί περί ἁμαρτήματος ἐν γένει. Κεφάλαιον Α΄. Περί ἀρετῆς ἐν γένει. (σ. 207-239) Κεφάλαιον
Β΄. Περί κακίας καί ἁμαρτίας ἐν γένει. (σ. 239-256) Τῆς καθόλου Χριστιανικῆς
Ἠθικῆς Τμῆμα R ΄. Περί τῶν αἰτιῶν καί πηγῶν τῆς Ἠθικῆς διαφθορᾶς καί περί
τῆς ταύτης διορθώσεως ἤτουν Περί Μετανοίας. (σ. 256-281) Κεφάλαιον Β΄.
Περί διορθώσεως τῆς Ἠθικῆς διαστροφῆς εἴτε περί μετανοίας. (σ. 281) Τέλος
τῆς καθόλου Ἠθικῆς (βλ. χειρόγραφο Παλαιοκαστρίτσας ἀρ. 15, φ. 1r-64r
εἰς Τζιβάρα-Καρύδη, Παλαιοκαστρίτσα, σ. 84).
(σ. 282-302) Ἠθικὴ ἐφαρμοσμένη.
(σ. 282-289) Ἠθικῆς ἐφηρμοσμένης Μέρος Α΄. Ἠθική κοινή, ἤτουν διδασκαλία τήν εἰς πάντας τούς χριστιανούς κοινῶν καθηκόντων. Τμῆμα Α΄. Περί
τῶν πρός Θεόν ἐσωτερικῶν καθηκόντων. Κεφάλαιον Α΄. Περί τῶν εἰς θεόν καθηκόντων ἐν γένει. (σ. 289-302) Κεφάλαιον Β΄. Περί τοῦ καθήκοντος τῆς
πίστεως. (σ. 299) §107. Καθῆκον τῆς χριστιανικῆς πίστεως, εἴτε ὑποχρεώσεως
τοῦ πιστεύειν. Ἄρχ.: Ἀφοῦ καί ἡ γνῶσις καί τό σέβας τοῦ ὑψίστου Θεοῦ εἶναι τά
μέγιστα ἀναγκαῖα.... (σ. 302) Τελ. κολοβό: ...τήν ἔλλειψιν αὐτῆς πίστεως.
Περικλέα ὁ [...] ἐκεῖνος τῆς ἐλευθερίας παρευρισκόμενος εἰς ἕκαστον καθῆκον
οὕτω θε [...] (βλ. χειρόγραφο Παλαιοκαστρίτσας ἀρ. 15, φ. 64r-69v εἰς
Τζιβάρα-Καρύδη, Παλαιοκαστρίτσα, σ. 85).
Κατάσταση σχετικὰ καλή. Τὰ πρῶτα καὶ τὰ τελευταῖα φύλλα εἶναι κατεστραμμένα ἐπειδὴ δὲν ὑπάρχει στάχωση. Γραφὴ μικροῦ μεγέθους, ἐπιμελημένη, καλλιγραφική. Ὁ γραφέας πιθανότατα ταυτίζεται μὲ τὸν γραφέα τοῦ χειρογράφου ἀρ.
26 ποὺ παραδίδει ἐπίσης ἔργο τοῦ Τυπάλδου. Μελάνι καφὲ σκοῦρο. Ἀρίθμηση
σύγχρονη τοῦ χειρογράφου μὲ μελάνι καστανοῦ χρώματος. Διακρίνεται ἡ ἀρίθμηση
ἕως τὴ σ. 299, κατόπιν τὰ φύλλα εἶναι φθαρμένα στὸ ἐπάνω μέρος. Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ
λείπει ἕνα τετράδιο καὶ κατόπιν λείπει τὸ φύλλο μὲ ἀριθμημένες σ. 223-224. Ἀπὸ
τὸ τέλος λείπει ἄγνωστος ἀριθμὸς φύλλων. Χαρτὶ λεπτό, σκούρου χρώματος. Τεύχη
κολλημένα καὶ δεμένα μὲ κλωστή. Ἄδετο.

j
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Χαρτ., 190 × 145 χιλ., φ. 129, στίχοι 19, 18ος αἰ.
Ἀσματικοὶ κανόνες μὲ τὴν ἑρμηνεία τους. Μαθηματάριο.
(φ. 1r-13r) Ὁ κανών τῶν Βαΐων ποίημα κυρίου Κοσμᾶ. Ἄρχ.: Ὠδή α΄. ὁ
εἱρμός. Αἱ πηγαί τῆς ἀβύσσου ὤφθησαν ἄμοιροι νοτίδος καί τά θεμέλια κυμαινούσης θαλάσσης ἀνεκαλύφθη ... Αἱ πολυυδρώτατοι βρύσες τοῦ πλήθους τῶν
ὑδάτων ἐφάνησαν σήμερον ὑστερημέναι καί αὐτῆς γοῦν μιᾶς νοτίδος ὑδατηρᾶς
καί ὁ πυθμήν ὁ πάτος τῆς κυματουμένης ἐρυθρᾶς θαλάσσης ἡ γῆ ἡ χθές ὑπεστρωμένη τοῖς ὕδασιν ἐξεσκεπάσθη ἐφάνη χέρσος... Τελ.: ...σῶσαι τούς κράζοντες ... διά νά σώσῃ ὅλους τούς πιστούς ὁποῦ ἀδιακόπως ψάλλουσι πρός
αὐτόν. Τέλος τοῦ κανόνος τῶν Βαϊων.
(φ. 13v-17v) Ὁ κανών τῆς ἁγίας καί μεγάλης Β ας είς τόν ὄρθρον ποίημα
Κυρίου Κοσμᾶ. Ἄρχ.: Ἄσωμεν Κυρίῳ τῷ ἀναξηράναντι ... Ὦ ἡμεῖς οἱ πιστοί
ἄς ψάλλωμεν ὠδήν ἐπινίκιον εἰς τόν Κύριον ἡμῶν ὅστις πάλιν καί δεύτερον
ἔδειξε ξηράν...
(φ. 17v-19v) Ὁ κανών τῆς Ἁγίας καί μεγάλης Γ ΄ Ἰς τόν ὄρθρον ποίημα κυρίου Κοσμᾶ. Ἄρχ.: Οἱ ὅσιοι τρεῖς παῖδες μή πεισθέντες ... οἱ ἅγιοι τρεῖς παῖδες
οἱ ὁποῖοι δέν ἐπείσθησαν δέν ἔκαμαν ὑπακοήν...
(φ. 19v-24r) Ὁ κανών τῆς ἁγίας καί μεγάλης Δ΄ ὠδή γ η. Ἄρχ.: Στερεώσας
με ἐν πέτρα τῆς πίστεως ... ὦ θεάνθρωπε Ἰησοῦ Χριστέ ἐσύ ἐστερέωσας ἐμένα
ἀσίστως καί ἀκραδάντως ἐπάνω εἰς στερεάν καί ἀραγῆ πέτραν τῆς ἀλιθοῦς καί
ἀψευδοῦς πίστεως...
(φ. 24v-36r) Ὁ κανών τῆς ἁγίας καί μεγάλης Ε΄ ποίημα κυρίου Κοσμᾶ οὗ ἡ
ἀκροστιχίς: Τῇ μακρᾷ Πέμπτῃ μακρόν ὕμνον ἐξάδω. Ἄρχ.: Πόντος ἐρυθρός
τμᾶται ... Ὁ ἐρυθρέος κόλπος ἡ ἐρυθρά θάλασσα σχίζεται...
(φ. 36r-40v) Κανών τῆς ἁγίας καί μεγάλης Παρασκευῆς ποίημα κυρίου Κοσμᾶ, ὠδή ε η. Ἄρχ.: Λόγε Θεοῦ ὀθρίζω ... Ὦ υἱέ καί λόγε τοῦ Θεοῦ ἐγώ ὁ Κοσμᾶς ὄρθρου βαθέως...
(φ. 41r-54r) Ὁ κανών τοῦ ἁγίου καί μεγάλου Σαββάτου ἐστί δέ αὐτός ὁ κανών τριῶν ποιητῶν, ἀπό πρώτης ὠδῆς ἕως ἕκτης ποίημα Μάρκου Μοναχοῦ ἐπισκόπου Ἰδροῦντος οἱ δέ εἱρμοί ποίημα γυναικός τινος Κασσίας ὀνομαζομένης.
ἀπό δέ Ϛ ης ὠδῆς, καί ἐφεξῆς, ποίημα κυρίου Κοσμᾶ οὗ ἡ ἀκροστιχίς. Καί σήμερον δέ σάββατον μέλπω μέγα. Ἄρχ.: Οἱ παῖδες τῶν σεσωσμένων ... Οἱ ἀπόγονοι τῶν Ἰουδαίων ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ἐρύσθησαν...
(φ. 54v-64r) Ὁ κανών τῆς ἁγίας καί μεγάλης Κυριακῆς τοῦ Πάσχα ποίημα
Ἰωάννου Δαμασκινοῦ. Ἄρχ.: Ἡμέρα ἀναστάσεως λαοί λαμπρινθῶμεν ... Ἡ πα-
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ροῦσα πανηγυρική ἡμέρα εἶναι ἡμέρα...
(φ. 64v-72r) Ὁ κανών τῆς ἁγίας Πεντηκοστῆς ποίημα Κοσμᾶ Μοναχοῦ.
Ἄρχ.: Ὁ συντρίβων πολέμους ἐν ὑψηλῶ βραχίονι... Ὁ παντοδυναμος Θεός ὁ
ὁποῖος συντρίβει...
(φ. 72r-83r) Ἕτερος κανών ἰαμβικός τῆς Πεντηκοστῆς ποίημα κυρίου Ἰωάννου τοῦ Ἀρκλᾶ οὗ ἡ ἀκροστιχίς διά στίχων ἡρωελεγείων. Ἄρχ.: Λόγε θεϊγενές
σύ ἦκες ἐπί χθονίοις ... Ὦ υἱέ καί λόγε τοῦ Θεοῦ...
(φ. 83v-95v) Ὁ κανών τῆς ἁγίας Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί
σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ποίημα κυρίου Κοσμᾶ οὗ ἡ ἀκροστιχίς. Ἄρχ.:
Χριστός ἦκε ἴδεος σέλας ἄπλετον... Ὁ θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός...
(φ. 96r-106v) Ἕτερος κανών οὖ ἡ ἀκροστιχίς. Ἄρχ.: Μωσῆς ἰδών πάλαι
προφητικῶς τήν δόξαν Κυρίου... Ὁ προφήτης Μωϋσῆς ὅστις προεῖδε...
(φ. 107r-118r) Ὁ κανών τῆς Κοιμήσεως τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου ποίημα κυρίου Κοσμᾶ. Ἄρχ.: Παρθένε ἡ μνήμη σου ἡ ἱερά καί εὐκλεής... Ὦ παρθένε Μαρία ἡ μνήμη...
(φ. 118r-126r) Ἕτερος κανών Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. Ἄρχ.: Ἀνοίξω τό
στόμα μου καί πληρωθήσεται πνεύματος... Ἐγώ ὁ Δαμασκηνός Ἰωάννης θέλει
ἀνοίξω τό στόμα μου...
Τὸ χειρόγραφο εἶναι μαθηματάριο ποὺ περιέχει κείμενα μὲ ἑρμηνεία. Τὸ κείμενο εἶναι δίστηλο. Στὴν πρώτη στήλη κιονηδὸν οἱ λέξεις ἢ οἱ φράσεις τοῦ κανόνα
μὲ τὴ συντακτική τους σειρὰ καὶ δίπλα ἡ ἐξήγησή τους.
Γραφὴ στρογγυλή, ἐπιμελημένη. Ὁ γραφέας ταυτίζεται μὲ τὸν γραφέα τοῦ χειρογράφου ἀρ. 60, ἐπίσης μαθηματαρίου. Ἄλλος γραφέας, ὁ Δ.Κ. τὸν ὁποῖον δὲν
ταυτίσαμε, ἀντέγραψε στὸ φ. 127rv ἰδιόμελο στὸν ἅγιο Γεράσιμο, σύμφωνα μὲ τὴ
σημείωση στὸ τέλος τοῦ κειμένου: 1796: ἀντεγράφθη ὑπ’ ἐμοῦ Δ.Κ. Μελάνι καφὲ
σκοῦρο. Ὑπῆρχε ἀρίθμηση, σύγχρονη τῆς γραφῆς, ἀνὰ φύλλο ἕως τὸ φ. 40. Τὸ φ.
126v λευκό. Ἐπίσης λευκὸ ἀρχικὰ ἦταν τὸ φ. 127rv καθὼς καὶ τὰ φ. 128r-129v,
στὰ ὁποῖα γράφτηκαν ἀργότερα διάφοροι λογαριασμοί. Στὸ φ. 127rv ἔχει γραφεῖ
τὸ ἀκόλουθο ἰδιόμελο:
Ἰδιόμελον τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Γερασίμου Ὀκτάηχον.
α ος. Θεηγόροις ἄσμασι περικυκλοῦντες ὦ φιλεόρτων ὁμήγυρις τό χαρυτόβρυτον
σκῆνος τοῦ Γερασίμου ἐπαξίως ἐφημήσωμεν.
π.α ου. Ἀναλαβόντες γάρ τήν ἱεράν αὐτοῦ ψυχήν οἱ θεῖοι, νόες πρεσβεύουσαν ἡμῶν, εἰς
οὐρανούς ἐναπέθετο.
β ος.Ἔδει μέν ἀγγελικῆς πολιτείας ἐπί γῆς τελουμένης τήν γῆν ἅμα, καί τό οὐρανόν
μερίσασθαι τό θαῦμα.
π.β ου. Τό μέν ἀόρατον, καί νοερόν ὑπ’ ἀγγέλων ἐπαιρόμενον καί ἐν χειρί Κυρίου
ἐπαναπαυόμενον, τοῦ ἀθανάτου βραβείου προσμένειν τήν ἀμοιβήν.
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γ ος. Τό δέ θνητόν καί γεῶδες, ὡς φρικτόν καί μέγα παραμύθιον τοῖς εὐσεβέσι βροτοῖς
ἐν τῷδε τῷ βίῳ ἄφθαρτον καθορᾶσθαι.
βαρύς. Θάμβει τοίνυν, καί χαρᾷ συνεχόμενοι οἱ ἐπί γῆς εὐσεβοφρόνως γαιρέροντες οὐ
παυσόμεθα.
δ ος. Καί γάρ αἱ δυνάμεις τῶν ἀγγέλων ἐν οὐρανῶ ὡς αὐτῶν ὁμότροπον τόν φεόφορον
ὑποδεξάμενοι συναγάλλονται.
π.δ ου. Χαῖρε λοιπόν, καί εὐφραίνου Τρίκη Πελοπονήσου Κεφαλληνίας ἡ πόλις καί
πᾶσα τῶν ὀρθοδόξων ὁμήγυρις, ὡς ἔχουσαι πρός Θεόν μετά τήν ἀειπάρθενον Θεοτόκον,
νεοφανῆ ἀντιλήπτορα μέγιστον καί ἐν ἀνάγκαις προστάτιν θερμώτατον.
α.ον εἰς τούς αἰώνας μεσιτεύοντα τῷ Κυρίῳ καταπεμφθεῖναι τοῖς πᾶσι τήν οὐράνιον
εὐλογίαν, καί τῆς αἰωνίου χαρᾶς τόν ἄφθαρτον στέφανον.
Ποίημα τοῦ ἐν ἱερεῦσι κύρικος Χρυσά<ν>θου Κεφαλᾶν.
Τὸ χειρόγραφο ἀποτελεῖται ἀπὸ ἕντεκα τεύχη μὲ ἀκανόνιστο μέγεθος καὶ διαφορετικὸ ἀριθμὸ φύλλων τὸ καθένα. Τὰ τεύχη, δεμένα μὲ κλωστή, προστατεύονται
ἀπὸ ἕνα χάρτινο ἐξώφυλλο. Στὴν ἐξωτερικὴ πλευρὰ μὲ κεφαλαῖα γράμματα: Οἱ
λοιποί κανόνες.

– 29 –
Χαρτ., 210 × 150 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 180 × 115 χιλ.), φ. 111, στίχοι 24,
τέλος 19ου αἰ.
Ἑρμηνεία εἰς τὸν Δεκάλογο.
(φ. 2r-111v) Ἑρμηνεία εἰς τὸν Δεκάλογο.
(φ. 2r) Εἰσαγωγὴ εἰς τὸν Δεκάλογον. «Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ
ὅλης τῆς καρδίας σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου, καὶ
ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου, καὶ τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν». Λουκ. ι΄. Ἄρχ.:
Μᾶς διηγοῦνται οἱ ἱεροὶ Εὐαγγελισταὶ ὅτι ἐρωτιθεὶς ὁ Δεσπότης Χριστὸς ὑπό
τινος νομικοῦ, ποία ἐντολὴ μεγάλη ἐν τῷ νόμῳ... (φ. 105v-111v) Ἐντολὴ δεκάτη. «Οὔτε ὅσα τῷ πλησίον σου ἐστί». Ὅστις ἀγαπᾶ ἀληθῶς τὸν πλησίον ὡς
ἑαυτόν, δὲν πρέπει νὰ τὸν ζημιοῖ... Τελ. κολοβό: ...λέγει ἕνα πρᾶγμα ὁ Ἐκκλησιαστής, τὸ ὁποῖον ἂν δὲν εἶναι μυστήριον, δὲν εἶναι μακρὰν ἀπὸ μίαν ματαιολογίαν. ὁ σοφὸς ἔχει τοὺς ὁφθαλμοὺς εἰς τὴν κεφαλήν του. Τοῦ σοφ[οῦ...]
αὐτοῦ ἐν τῇ κεφαλῇ αὐτοῦ. καὶ ποῖος ἀμφιβάλλει κ[.../
Κατάσταση χειρογράφου μέτρια. Ἀπὸ τὸ φ. 80 καὶ μετά, τὰ φύλλα εἶναι κατεστραμμένα στὴν ἐσωτερική τους πλευρά. Ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ χειρογράφου ἔχει ἐκπέσει τουλάχιστον ἕνα φύλλο ποὺ θὰ περιεῖχε τὸ τέλος τοῦ λόγου. Γραφὴ στρογγυλή,
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ἐπιμελημένη, μικροῦ μεγέθους. Μελάνι καστανό. Χαρτὶ λεπτό, σκούρου χρώματος.
Δὲν ὑπῆρχε ἀρίθμηση φύλλων. Τὸ φ. 1 δίκην ἐξωφύλλου. Στὸ φ. 1r μὲ κεφαλαῖα
γράμματα: ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΕΚΑΛΟΓΟΝ. Τὸ φ. 1v λευκό. Ἄδετο, τὰ τεύχη
εἶναι συρραμμένα μὲ λεπτὸ σπάγκο.

– 30 –
Χαρτ., 200 × 132 χιλ., φ. 28, στίχοι 31-33, 18ος αἰ.
Πλουτάρχου, Λόγος περὶ τοῦ ἀκούειν. Μαθηματάριο.
(φ. 1r-19v) Πλουτάρχου Χέρωντων (sic) λόγος περὶ τοῦ ἀκούειν. Ἄρχ.: Ὦ
Νίκανδρε γράψας τὴν σχολὴν γενομένην μοι περὶ τοῦ ἀκούειν.... Ὦ Νίκανδρε
ἐγὼ ἔγραψα ἐποίησα τὴν μελέτην τὴν θεωρίαν ὁποῦ ἔκαμα περὶ τοῦ ἀκούειν...
Τελ. ἡμιτελές: ...ἀλλὰ μὴ τοὐναντίον ὥσπερ οἱ πολλοὶ χαίρουσι τοῖς φιλοσόφοις
διὰ λεγομένοις περὶ ἄλλων καὶ θαυμάζουσι/ [ἂν δὲ τοὺς ἄλλους ἐάσας ὁ
φιλόσοφος...] ... ἀλλὰ δὲν πρέπει νὰ κάνει τὸ ἐνάντιον καθὼς οἱ πολλοὶ χαίρουσι διὰ τοὺς φιλοσόφους ὅταν αὐτοὶ διαλέγον<ται> ὁμιλοῦσι διὰ ἄλλους τινὰς
ἁμαρτάνοντας καὶ τοὺς ἐπαινοῦσιν/.
Πρόκειται γιὰ δίστηλο μαθηματάριο ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ 14 φύλλα διπλωμένα
καὶ ραμμένα στὴ μέση μὲ λεπτὴ κλωστή. Τὸ κείμενο γραμμένο στὴν πρώτη στήλη
μὲ τὴ συντακτικὴ σειρὰ τῶν λέξεων καὶ στὴ δεύτερη στήλη δεξιὰ ἡ ἐξήγηση. Γραφὴ
ἁπλή, εὐκρινής, δεξιοκλινής. Τὸ μαθηματάριο ἔχει γραφεῖ ἀπὸ περισσότερους γραφεῖς, προφανῶς συμμαθητές. Μελάνι καφέ, σκοῦρο καὶ ξανθό. Δὲν ὑπῆρχε ἀρίθμηση φύλλων. Τὰ φ. 20r-28v λευκά. Τὰ φύλλα τοῦ μαθηματαρίου ἐπενδυμένα μὲ
λεπτὸ χαρτὶ γκρὶ χρώματος. Στὴν ἐξωτερικὴ πλευρὰ ἡ ἔνδειξη: Λόγος τοῦ Πλουτάρχου περί τοῦ ἀκούειν καὶ διάφορες σημειώσεις δυσανάγνωστες.

– 31 –
Χαρτ., 210 × 150 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 140 × 100 χιλ.), φ. 24, 17ος αἰ.
Μουσικὸ χειρόγραφο μὲ ὕμνους ἀπὸ τὴν ἀκολουθία τῶν Παθῶν στὰ
ἑλληνικὰ καὶ στὰ λατινικά.
(φ. 1r) Στὴν ἀρχὴ ἡ ἔνδειξη: ὁ ἐστ(αυ)ρομένος πάγη ομπρός και από πίσο
οι ψάλτες.
(φ. 1r-4v) Εὑρετήριο μὲ τὰ incipit τῶν περιεχομένων ὕμνων ἢ στίχων
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καὶ μὲ τὶς ἀνὰ φωνὴ βάσεις γιὰ τὴν τετραφωνική τους ἐκτέλεση, σὲ ξεχωριστὲς γραμμές. Οἱ λατινικοὶ ὕμνοι ἀποδίδονται φωνητικὰ στὰ ἑλληνικά:
πλ. α΄. Σήμερον κρεμᾶ(ται) – ορῶσα σε – παρησταμενη – μετοδυρμόν –
τέκνον ἐμών – ὅν ἄν φηλήσω – Κύριε ἐλέησον – In monte – adoramus – Cristus
– miserere mei – ἐτ σεκούντουμ – αμπλιους λαβα με – κβόνιαμ ινϊκβιτάτεμ –
τιμπι σολι πεκάβι – εκτζε ενιμ ινικβιτατιμπους – εκτζε ενιμ βεριτατε – ασπεργες
με ντόμινε – αουντιτουι μεο νταμπις – αβερτε φατζιεμ – κορ μουντουμ – νε
προΐτζιας μεα – ετ σπΐριτουμ σακτουμ – ρεντε μικι λετίτζιαμ – ντοτζεμπο –
λϊμπεράμε – ντόμινε λαμπϊα μέα – κβονιαμ σϊ βολουϊσες – σακριφίτζηουμ – ετ
ουμιλιάτουμ – μπενίννιε – τουνκ ατζεπτατις – ετ ολοκάουστα – Ο δε Ιησοῦς –
Νύν η ψϋχη μου – και φονησας – πάτερ δόξασον σου – πάτερ εις χήρας σου – ο
δέ εκατονταρχος – πιστευω κυριε και ομολογω – το νότον μου ἐδοκα – θρηνη του
Ἰερεμίου – σήμερον κρεμαται φαλσο μπορδόνι – ἡ σάρξ μου – ὁ ουν Πιλάτος.
Στὸ κάτω μέρος ὅλων τῶν ἀνωτέρω incipit ὑπάρχει ἡ ἔνδειξη: μπασ(ο)
τενορ(ε) αλτ(ο) σοβραν(ο) μὲ ἀντίστοιχες ὁδηγίες γιὰ τὴν κάθε φωνή.
(φ. 6r-24v) Ὕμνοι τῶν Παθῶν στὴν ἑλληνικὴ καὶ στὴ λατινικὴ γλώσσα
μὲ τὴ βυζαντινὴ σημειογραφία. Στὰ φ. 6r-22r στὸ ἐπάνω περιθώριο ὑπάρχει ἡ ἔνδειξη: τενορε.
(φ. 6r-7v) [πλ.] α΄. Σήμερον κρεματε... (Τριώδιον, σ. 401).
(φ. 7v) Ορωσα σε τον δημϊουργον... (πρβλ. Τριώδιον, σ. 401).
(φ. 7v-8v) Παρισταμενη τω σταυρω η παναγνος παρθενος και τον σωτηρα
βλεπουσα κρεμαμενον εν ξυλω. Μετ’ οδυρμων οδϋνηρων εκραυγαζε βοωσα. Τεκνον εμον γλϋκϊτατον ηγαπημενον τεκνον πως εκεντϊθεις την πλευραν πος
προσηλωθεις ξϋλων (Bakker, Θρῆνος, σ. 133-134 στ. 1-2, 6-7. Στάθη, Δεκαπεντασύλλαβος, σ. 205 ἀρ. 69 στ. 5).
(φ. 8v-9r) Ον αν φιλησω ... και εκρατησαν αυτον (Ματθ. 26,48-50).
(φ. 9r) Κύριε ελέησον.
(φ. 9rv) Ιν μοντε ολϊβετϊ οραβϊτ αντ πατρεμ... (= In monte Oliveti oravit
ad Patrem ..: Breviarium Romanum, σ. 293-294).
(φ. 9v) Αντωραμους τε κριστε... (= Adoramus Te, Christe...: Paulmier,
Via Crucis, σ. 9, 14 καὶ ἀλλοῦ).
(φ. 10r) Κρϊστους φακτους εστ (= Christus factus est...: Breviarium Romanum, σ. 296).
(φ. 10r-13r) Μιζερερε μεϊ ντεους σεκουντουμ μαννϊαμ μϊζερϊκορντϊαμ
τουαμ ... τουνκ ϊμπονεντ σουπερ αλταρεμ τουουμ βϊτουλος (= Miserere mei,
Deus secundum magnam misericordiam tuam... tunc imponent super altare
tuum vitulos: Breviarium Romanum, σ. 39). Στὸ ἐπάνω μέρος στὴν ἀρχὴ τοῦ
λατινικοῦ κειμένου τὸ ἀντίστοιχο ψαλμικὸ κείμενο στὰ ἑλληνικά: Ελεησον
με ο Θεός κατα ... καί ἡ ἀμαρτία μου ἐνώπιόν μου εστι δια παντος.
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(φ. 13v-14r) Ο δε Ιησους κραξας φωνη μεγαλη ... των κεκοιμημενων αγϊων
ηγερθη (Ματθ. 27,50-52).
(φ. 14rv) Νυν η ψϋχη μου τεταρακται ... ηλθον εις την ωραν ταυτην (Ἰω.
12,27).
(φ. 14v-15r) Και φονησας φωνη μεγαλη ... παραθησομαι το πνευμα μου
(Λουκ. 23,46).
(φ. 15rv) Πατερ εις χειρας σου ... παρεδωκε το πνευμα (πρβλ. Ἰω. 19,30).
(φ. 16r) Ο ουν Πϊλάτος ηγαγε εξω τον Ιησούν ... αρον αρον σταυρωσον
αυτον (πρβλ. Ἰω. 19,1-6).
(φ. 16v) Ο δε εκατονταρχος και οι μεταυτού ... αλληθως Θεου ϋιος ην ουτος
(Ματθ. 27,54).
(φ. 17r) Πατερ δοξασον σου το ονομα ... και παλιν δοξασω (Ἰω. 12,28).
(φ. 18v) Της βασιληας σου αξιωσον ημας Κυριε.
(φ. 18v) Κυριε ελεησον.
(φ. 19r) Πιστεύω Κύριε καί ομολογω οτι συ ει ο Χριστος ο υιος του Θεου
του ζωντος ο ελθων εις τον κοσμον αμαρτολους σωσαι ων προτος ειμϊ εγω (ἀπὸ
τὴν εὐχὴ τῆς θείας Μεταλήψεως. Εὐχὴ Ἰωάννου Χρυσοστόμου).
(φ. 19v) Σήμερον κρεματε επί ξύλου... (Τριώδιον, σ. 401).
(φ. 20v-21v) Και εγενετο μετα το αιχμαλωτϊσθηναι τον Ϊσραήλ και Ϊερουσαλην ερημωθη και εκαθησεν Ϊερεμιας κλαίων ... οὐκ ἐστιν ο παρακαλων αυτην
ϊδε και την ταπεινωσϊν μου οτι εμεγαλύνθη ο εχθρός (Θρῆνοι Ἱερεμίου, κεφ. 1,
στίχοι 1, 2, 6, 8, 9).
(φ. 22r) Νυν εδοξάσθη και ο υιός του ανθρώπου και ο Θεος εδοξασθη εν
αυτω, στὸ ἐπάνω μέρος ἐξίτηλη ἡ ἔνδειξη μπα[σο] καὶ ἀκολουθεῖ ὁ ἴδιος
στίχος μὲ τὴν ἔνδειξη στὴν ἀρχή: τενόρε.
(φ. 23r-24r) οτε οι ενδοξοι μαθητε... (Τριώδιον, σ. 388).
(φ. 24v) Ὑποδείξεις γιὰ τὴν τετραφωνικὴ ἐκτέλεση τοῦ «Σήμερον κρεμᾶται», ἀνὰ στίχο. Οἱ στίχοι δηλώνονται μὲ τὴν πρώτη λέξη: σήμερον –
στεφανον – ψευδη – ραπισμα – ἥλοις – λόγχη – πρός – δεῖξον καὶ οἱ φωνὲς μὲ
τοὺς ὅρους: μπάσ(ο), τενορ(ε), ἄλτ(ο), σοβραν(ο).
Φυλλάδα χωρὶς ἀρίθμηση φύλλων. Στὴν ἀρχὴ ἔχουν κοπεῖ μὲ ψαλίδι δύο φύλλα. Τὰ φ. 5v, 17v-18r, 20r, 22v λευκά. Μὲ βάση τὸ εὑρετήριο ποὺ προτάσσεται,
παρατηροῦμε ὅτι ἡ σειρὰ τῶν ὕμνων εἶναι ἡ ἴδια ἕως τὸ φ. 15r (Καὶ φωνήσας..).
Στὴ συνέχεια ἡ σειρὰ διαταράσσεται, δὲν ὑπάρχουν οἱ ὕμνοι μὲ incipit τό νῶτον
μου ἔδωκα καὶ ἡ σάρξ μου, ἐνῶ ἔχουν προστεθεῖ: Τῆς βασιλείας σου ἀξίωσον, Κύριε
ἐλέησον καὶ Νῦν ἐδοξάσθη. Γραφὴ καλλιτεχνική, ἐπιμελημένη, ὄρθια, μᾶλλον γωνιώδης, μὲ λεπτὴ γραφίδα. Τὰ φ. 23r-24r γραμμένα ἀπὸ ἄλλο χέρι, γραφὴ λιγότερο
ἐπιμελημένη, εὐκρινής. Στὸ φ. 10rv, ἐπάνω ἀπὸ τὸ λατινικὸ κείμενο, ἡ ἀρχὴ τοῦ Ν΄
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Ψαλμοῦ στὰ ἑλληνικὰ ἀπὸ ἄλλον γραφέα. Ὁ πρῶτος γραφέας γράφει τὸ -ι- καὶ τὸ
-υ- μὲ δύο διαλυτικά. Ἡ γραφὴ τοῦ μέλους δὲν εἶναι ἡ συνηθισμένη ἀλλὰ ἰδιότυπη
βυζαντινὴ σημειογραφία μὲ κάποια σημάδια τῆς εὐρωπαϊκῆς. Ὁ γραφέας τοῦ χειρογράφου εἶναι ἄγνωστος, δὲν ὑπάρχει ὅμως ἀμφιβολία ὅτι εἶναι Ἕλληνας μὲ καλὴ
γνώση καὶ τῆς λατινικῆς γραφῆς, ὅπως διαπιστώνεται ἀπὸ τὰ λιγοστὰ δείγματα
στὴν ἀρχή. Μελάνι κειμένου καστανό, τὰ σημαδόφωνα μὲ καφὲ σκοῦρο μελάνι καὶ
καστανό. Τὰ φ. 23r-24r μὲ μελάνι πιὸ σκοῦρο. Καλλιτεχνικὰ ἀρχογράμματα μὲ τὸ
ἴδιο καστανὸ μελάνι τῆς γραφῆς. Στὰ φ. 4, 19, 20, 21 διακρίνεται ὑδατόσημο μὲ
τὴν παράσταση τεσσάρων ἡμικυκλίων τὰ ὁποῖα σχηματίζουν σταυρό, τὸ ἐσωτερικὸ
τοῦ ὁποίου εἶναι ἀδύνατο νὰ ἀποτυπωθεῖ. Ἐπιπλέον ὑπάρχει ἀντίσημο στὸ ὁποῖο
διακρίνονται τὰ γράμματα V καὶ G ἑκατέρωθεν γραμμῆς ποὺ ἀπολήγει σὲ τριφύλλι. Τὸ ἰχνογράφημα τοῦ ὑδατοσήμου ποὺ ἀποτυπώσαμε μαζὶ μὲ τὸ ἀντίσημο μᾶς
ὁδηγοῦν στὴ γνωστὴ παράσταση πασχάλιου ἀμνοῦ (βλ. Velkov, σ. 59 ἀρ. 18, 18Β,
τὸ ὁποῖο χρονολογεῖται τὸ ἔτος 1660· γιὰ τὸ ἀντίσημο βλ. καὶ Velkov, σ. 379 ἀρ.
8Α τοῦ ἔτους 1659). Στὸ φ. 5r τὸ κτητορικὸ σημείωμα: Ἐκ τῶν τοῦ Θεοδώρου τοῦ
Τζιγάλα ἀναγνώστου. Στὸ φ. 16r στὸ ἐπάνω μέρος ἡ σημείωση: Ἀνδρέου ἱερέως καὶ
στὴ συνέχεια μία λέξη σβησμένη· ἂν τὸ ὄνομα δὲν ἀποδίδει πατρότητα στὴ σύνθεση τοῦ κειμένου ποὺ ἀκολουθεῖ, τότε πιθανὸν νὰ πρόκειται γιὰ ἄλλο κτητορικὸ
σημείωμα. Στὸ φ. 19r στὸ κάτω μέρος σχεδίαση πενταγράμμου μὲ νότες. Στὸ φ.
24v μετὰ τὸ τέλος τοῦ κειμένου διαγραμμένο ἐπιμελῶς τὸ ἑξῆς κτητορικὸ σημείωμα: ἐκ τῶν τοῦ Ἰωάννου ψάλτου τοῦ Μαρκ[έ]του. Ἡ φυλλάδα προστατεύεται ἀπὸ ἕνα
γκρί, διπλὸ χαρτί, δίκην ἐξωφύλλου, τὸ ὁποῖο μοιάζει μὲ τὰ πρόχειρα ἐξώφυλλα
ποὺ ἔχουν καὶ οἱ ἄλλες φυλλάδες. Στὸ πρῶτο ἐξώφυλλο οἱ σημειώσεις: γιάκουμο.Mato burlismeno μὲ κεφαλαῖα γράμματα, στὸ verso διάφορα ἀνθοειδῆ σχέδια. Στὸ
recto τοῦ δεύτερου ἡ σημείωση: ησιν τενορὲ τῆς ψιλιμουδίας, τὸ ἴδιο χέρι σημείωσε
τὴ λέξη μουσικ(ό) καὶ στὸ φ. 1r μετὰ τὴν ἔνδειξη Ὁ ἐσταυρωμένος.... Στὸ verso οἱ
σημειώσεις: ἀνιούσαις 31. κατιούσαις 31. Στὸ δεύτερο κομμένο φύλλο στὴν ἀρχὴ ἡ
ἔνδειξη: φιλάδα. Κατάσταση χειρογράφου σχετικὰ καλή. Ἐμφανῆ τὰ σημάδια ἀπὸ
τὴ λειτουργικὴ χρήση, σταλάγματα κεριοῦ, λιπαρὲς κηλίδες.

– 32 –
Χαρτ., 200 × 140 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 170 × 120 χιλ.), φ. 24, στίχοι 15, 19ος
αἰ.
Ἀριστέα, ἐπιστολὴ στὸν Φιλοκράτη.
(φ. 1r-24r) [Χωρὶς τίτλο]. Ἄρχ.: Ἀξιόλογος διήγησις πρὸς τοὺς ἔχοντας
φιλομαθῆ διάθεσιν ὥσπερ μέγιστον ἐστὶν ἀνθρώπῳ πρόσμανθάνειν ἀεί τι καὶ
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προσλαμβάνειν, ἤτοι τὶ ἀπὸ τῆς ἱστορίας, ἢ καὶ κατ’ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα πεπειραμένῳ, οὕτω γὰρ κατασκευάζεται ψυχῆς καθαρὰ διάθεσις, ἀναλαβοῦσα τὰ κάλλιστα καὶ πρὸς τὸ πάντων κυριώτατον νενευκυῖα, τὴν εὐσέβειαν, ἀπλανεῖ κεχρημένη κανόνι διοικεῖ τὴν προαίρεσιν. Καταλιμπάνω τὰ πλείστου ἄξια ὡς πᾶσι
κατάδηλα μόνον τὰς τῶν διδασκάλων φυλὰς καὶ τὰς ἐρωτήσεις τοῦ βασιλέως, καὶ
τὰς ἀποκρίσεις αὐτῶν καταγράφω. (φ. 1v) Δέχου δὲ αὐτὰ ὡς ὁ Χριστὸς τῆς χήρας τὰ δύω λεπτά. Πτολεμαῖος ὁ ἐπίκλην Φιλάδελφος, περιεργασάμενος καὶ μαθὼν παρὰ Τρύφωνος τοῦ Φαληρέως περὶ τῶν ἱουδαϊκῶν βιβλίων... Τελ.: ... ἔπεμπε δὲ καὶ τῶ Ἐλεαζάρῳ μετὰ τῆς ἐκπομπῆς αὐτῶν δῶρα πολλά, ἔγραψε δὲ καὶ
παρακαλῶν, ἵνα ἐὰν τινὲς τῶν ἀνδρῶν προαιροῦνται πρὸς αὐτὸν ἀνακομησθῆναι, μὴ κωλύσῃ. Περὶ πολλοῦ ποιούμενος, τοῖς πεπαιδευμένοις συνεῖναι, εἰς τοιούτους τε τὸν πλοῦτον κατὰ τίθεσθαι δαψιλῶς, καὶ οὐκ εἰς μάταια, ἀλλ’ εἰς κάλλιστον ἔπαθλον (πρβλ. P. Wendland (ἔκδοση), Aristeae ad Philocratem Epistula, Lipsiae 1900, σ. 1-84).
Φυλλάδα χωρὶς ἀρίθμηση φύλλων. Τὸ φ. 24v λευκό. Χαράκωση φύλλων μὲ μολύβι. Γραφὴ μεγάλου μεγέθους, ὀρθογραφημένη. Μελάνι καφὲ σκοῦρο καὶ σὲ πολλὰ φύλλα ἐξίτηλο καστανό. Ἡ φυλλάδα ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο τεύχη δεμένα μὲ
σπάγκο καὶ προστατευμένα μὲ μπλὲ χαρτόνι.

– 33 –
Χαρτ., 210 × 150 χιλ., φ. 46, στίχοι 23, 19ος αἰ.
Λόγοι πατέρων τῆς Ἐκκλησίας στὴ δημώδη γλώσσα.
(φ. 1r-8v) Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου λόγος περὶ προσευχῆς. Ἄρχ.: Διὰ δύο
πράγματα, καὶ αὐτὰ κοντὰ εἰς τὰ ἄλλα τους ἔργα, πρέπει νὰ μακαρίζωμεν καὶ νὰ
θαυμάζωμεν τοὺς δούλους τοῦ Θεοῦ... Τελ.: ...Ταῦτα φοβούμενοι καὶ τρέμοντες
ἡμεῖς πρέπει νὰ περιτειχίζωμεν πάντοτε τὸν ἑαυτό μας μὲ προσευχὰς καὶ μὲ
ὕμνους διὰ νὰ μᾶς ἐλεήσῃ ὁ πολυέλεος Θεὸς ὅλους καὶ νὰ μᾶς κάμῃ ἀξίους τῆς
Βασιλείας τῶν οὐρανῶν ... Ἀμήν.
(φ. 9r-19v) Τοῦ αὐτοῦ εἰς τὴν παραβολὴν τοῦ Ἀσώτου. Ἄρχ.: Ἀεὶ καὶ πάντοτε ἀδελφοὶ ἔχομεν χρέος τὴν φιλανθρωπίαν τοῦ Θεοῦ... Τελ.: ...μετὰ φαιδρῶν
τῶν λαμπάδων χορεύοντες καὶ σκιρτῶντες καὶ βοῶντες καὶ λέγοντες εὐλογημένος ... Αὐτῷ πρέπει ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος ... Ἀμήν.
(φ. 20r-36r) Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ μεγάλου Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας πρὸς τοὺς νέους, ὅπως ἂν ἐκ τῶν ἑλληνικῶν
ὠφελοῖντο λόγων παραίνεσις. Λόγος πρῶτος. Ἄρχ.: Πολλὰ εἶναι τὰ αἴτια ὁποῦ
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μὲ παρακινοῦσι νὰ σᾶς συμβουλεύσω ὦ παῖδες ἐκεῖνα ὁποῦ κρίνω πῶς εἶνε
καλώτατα εἰς ἐσᾶς... Τελ.: ...τὸ ὁποῖον μὴ τὸ πάθετε τώρα ἐσεῖς, ἀποφεύγοντες
τὰς καλὰς νουθεσίας καὶ τοὺς ὀρθοὺς λογισμούς.
(φ. 36r-40v) Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Εἰς
τὴν ἐν τῷ ἅδῃ τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ κατάβασιν καὶ εἰς τὸν ληστὴν λόγος. Ἄρχ.: Ὢ διὰ τὰ παράδοξα καὶ ἀνήκουστα
πράγματα. Ὁ ληστὴς μὲ τὸν Χριστὸν καὶ ὁ μαθητὴς Ἰούδας μὲ τὸν διάβολον...
Τελ.: ...ὅλους τοὺς ἔφερεν εἰς τοὺς οὐρανοὺς ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ
κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
(φ. 41r-44v) Τοῦ Μεταφραστοῦ. Διάλογος ἐν ὧ εἰσάγεται Ἠλίας καὶ ληστὴς
ἐν Παραδείσῳ διαλεγόμενος. Ἄρχ.: Ἠλίας. Ἄνθρωπε, ποῖος εἶσαι σὺ καὶ ποῖος
ἔστειλέ σε, ἐδῶ εἰς τὸν Παράδεισον, καὶ τίς ὡδήγησέ σε;... Τελ.: ...Ὁ Μεταφραστής. Ὡς ὁ ληστὴς λοιπὸν καγὼ κράζω τῷ Βασιλεῖ μου Κύριε ὥς περ τοῦ
ληστοῦ ἐμνήσθης, μνήσθητί μου. Ὁ Βασιλεύς. Ὡς πρὸς ληστὴν λέγω κἀγώ, Σήμερον μετ’ ἐμένα ἔσῃ εἰς τὸν παράδεισον καὶ σὺ βεβαιωμένα. Ἀμήν.
Κατάσταση πολὺ καλή. Γραφὴ λεπτή, καλλιγραφική, δεξιοκλινής, ὀρθογραφημένη. Μελάνι καφὲ σκοῦρο. Δὲν ὑπῆρχε ἀρίθμηση φύλλων. Τὰ φ. 45r-46r λευκά.
Στὸ φ. 46v, ὁ γραφέας καὶ πιθανὸν καὶ μεταφραστὴς τῶν πατερικῶν λόγων σημείωσε τὸν ἀριθμὸ τῶν φύλλων κάθε λόγου, σημειώνοντας καὶ ἄλλους λόγους ποὺ δὲν
τοὺς στάχωσε ὅμως μὲ τοὺς ἀνωτέρω: Χρυσ. περί προσευχῆς φύλλα 16. (Χρυσ.) Παραβολή Ασώτ. 22. Βασ. Πρός τούς νέους 32. Χρυσ. ληστοῦ 9. Βασ. Πρόσεχε 23. (Βασ.)
Καθελῶν 22. (Βασ.) Οργιζ. 22. (Βασ.) Μεθύον 22. Χρυσ. Στενή ἡ πύλη 30. Χαρτὶ λεπτὸ σκούρου χρώματος. Τὸ χειρόγραφο δεμένο μὲ λεπτὴ μαρμαρόκολλα διακοσμημένη μὲ ἀνθέμια.

– 34 –
Χαρτ., 210 × 145 χιλ., φ. 44, στίχοι 32-35, 19ος-20ὸς αἰ.
Συλλογὴ διαφόρων προρρήσεων.
(φ. 1r) Πρόρρησις τοῦ αγίου Καισαρίου ἐπισκόπου Ἀρελάτης ἐν ἔτει 1544
γεγραμένη γοτθικοῖς χαρακτήρσι, καὶ εὐρεθίσα ἐν τὴ [βασιλι]κὴ βιβλιοθήκη τών
Παρισίων τῶ 1782... (Στεφανίτζη, Συλλογή, σ. 55-56).
(φ. 1r-3r) Χρισμὸς Στεφάνου Ἀλεξανδρέως τοῦ κε ἠκομενικοῦ διδασκάλου ἐν
ἐτι ψγ΄ ἐπὶ βασιλείας Ἠρακλεῖου μετὰ τῆς ἐξηγίσεως τοῦ διδασκάλου Πανταζὴ
τοῦ Λαρισαίου... (ὅ.π., σ. 57-67).
(φ. 3r-7v, 37v-43v, 10v-11r, 8r) Χρισμός τοῦ ἀγίου Ταρασίου πατριάρχου
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Κωνσταντινουπόλεως μετά τῆς ἐξιγήσεως τοῦ διδασκάλου κυρίου Πανταζή τοῦ
Λαρισέου.... (ὅ.π., σ. 68-117).
(φ. 8rv, 11v-13r) Χρισμός ιγ΄ προτίμισις ἰδοῦ πάλην ἄνθρωπος ἐκ πρότου
γένους κρυβέντος εἰς γήν... (ὅ.π., σ. 117-132).
(φ. 9r-10r, 33r-37v, 28v-31r) Τοῦ σοφοτάτου κυρίου Πανταζὶ διδασκάλου
του Λαρρισαίου ἐξίγισις εἰς τὸ δέκατον τρίτον κεφάλαιον τῆς Ἀποκαλήψεος τοῦ
ἀγίου Ἰωάνου τοῦ θεολόγου... (ὅ.π., σ. 8-44).
(φ. 13r-15v) Λόγος περὶ τοῦ θριλουμένου πτοχοῦ καὶ ἐκλεκτοῦ βασιλέος ...
(ὅ.π., σ. 133-142).
(φ. 15v-28v) Ὀπτασία τοῦ μακαρίου Ἰερωνίμου Ἀγαθαγγέλου... (ὅ.π., σ.
143-199).
(φ. 31r-32v) Θεορία τοῦ ἐναγὶς πατρὸς ἠμῶν Μεθοδίου ἀρχιεπισκόπου Πατάρων περὶ τῶν μελόντον γενέσται... (ὅ.π., σ. 45-51).
(φ. 32v) Ε΄ Χροισμοῖ ἐπάνου τοῦ τάφου τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου. Ὅταν
ἐβασίλευσε ὀ υἰὸς τοῦ μεγάλου Κονσταντήνου, Κονστάντιος, ἔφερε τὸ λήψανον
τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἀπὸ τὴν Νικομίδιαν... (ὅ.π., σ. 51-52).
(φ. 44r) Εξίγισις ἠ πόλις το Βιζάντιον. φ. 13. Τέλος τὸ πρότον φ. 13 κε
λέγις τὸ παρὸν κίμενον. Κίμενον κε κρίτον ἀρξις τὸν ἐθνὸν ὐπερπάλε...
(φ. 44v) Πίναξ εξίγισις ἠστὸ δέκατο τρίτον κεφάλεον του σωφοτάτου κυρίου
Πανταζὶ διδασκάλου τοῦ Λαρισέου εἰς φίλα 9 ἄρχισε πρότον φυ. 9. 2. Εξίγισις
ἀναλογοῦσι τα μέτρα τῆς χρονικὶς φ. 33.
3. Ἐξίγισι εἰς τὸ δέκατο εὔδομον κεφάλεον φ. 28
4. Τι πρότη τῆς ἐνδίκτου φ. 10
5. Πρόρισις τοῦ ἀγίου Κεσαρίου ἐπισκόπου Ἀρελάτης οἰ διοικιτὲ ἤνε στὶν
ἀρχὴν φ. 1
6. Κύμενον κε σόσις τα προβατα αὐτοῦ φ. 37
7. Φανίσετε δὲ εἰστὸν ουρανῶν φ. 10
8. Χρισμὸς δεκατος τρίτος ἰδοῦ πάλι ἄνθρωπος ιν προτίμισις φ. 8
9. Παράφρασις πρότος διαλέγετε ὀ κύριξ ἄνγγελος φ. 11
10. χρισμὸς ιε περὶ ἀναστάσεος τῆς ἀναστάσεος Κονσταντινοπόλεος Βυζαν
αυλὶ ἐστία Κονσταντίου Ρόμι Βαβυλῶν φ. 8.
Τέλος τῆς ἠχνεσί σου, πρὸς πεσόντα τὸ πέλας
11. κε πάλην ἄρχησεν. Ἐξίγισις τοῦ διδασκάλου Πανταζὴ Βύζαντος φ. 11
12. Εξίγισις ἰ πόλις τὸ Βυζάντιον κύμενον κεκρίτον φ. 44
13. Πάλιν ἄρχισε λόγος περὴ του θροιλουμένου πτοχοῦ βασιλέος κε έκλευτοῦ
ο αλιθινὸς φ. 13
Πυναξ ἔτερος κατὰ σιρὰν τὶς φελάδας ὀποῦ ἀσίκοσ(α).
1. Εξίγισις εἰς τὸ δέκατο τρίτον κεφάλεον τοῦ Πανταζῆ εις φ. 9
2. Θεορία ἐπισκόπου Πατάρον Μεθοδίου φ. 31
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3. Χρισμὶ ἐπὶ του τάφου τοῦ μεγάλου Κονσταντίνου φ. 32
4. πρόρισις τοῦ ἀγίου Κεσαρίου ἐπισκόπου ἀρελάτης φ. 1
5. Τοῦ ἀγίου Στεφάνου Ἀλεξανδρέου φ. 1
6. Χρισμὸς τοῦ ἀγίου Ταρασίου φ. 3
7. Χρισμὸς Λέοντος τοῦ σοφοῦ φ. 10
8. Παράφρασις ἀφοῦ κυριεύσουσι ἠ χριστιανι τὴν μπόλι φ. 11
9. Χρισμὸς περὶ ἀναστάσεος Κονσταντινοπόλεος φ. 11
10. Περὶ τοῦ εμπρισμοῦ τῆς πόλεος φ. 12
13. Λόγος περὶ τοῦ θριλουμένου πτοχοῦ βασιλέος φ. 13.
Κατάσταση καλή. Γραφὴ ἀκαλαίσθητη, ἀνορθόγραφη, ἄλλοτε ἐπάνω ἀπὸ τὶς
γραμμὲς χαράκωσης καὶ ἄλλοτε ἀνάμεσα, γραμμένη σχεδὸν ὅλη ἡ ἐπιφάνεια τοῦ
φύλλου. Μελάνι καφὲ σκοῦρο. Δὲν διαχωρίζονται οἱ τίτλοι καὶ τὰ κεφάλαια. Ἀρίθμηση φύλλων 1-44 ἀπὸ τὸν γραφέα, ὁ ὁποῖος τὴ διόρθωσε. Μετὰ τὸ φ. 6r ἀριθμήθηκε τὸ verso του ὡς σ. 7, ἐνῶ τὸ φ. 37 ἀριθμήθηκε δύο φορές. Τὸ φ. 37r bis λευκό.
Χαρτὶ λεπτό. Ἐξώφυλλο μὲ μπλὲ λεπτὸ χαρτόνι. Πρόκειται γιὰ ἀντιγραφὴ τῆς ἔκδοσης τοῦ 1838 ἀλλὰ μὲ πολὺ μεγάλη σύγχυση στὴ σειρὰ τῶν κεφαλαίων, γιὰ τὴν
ὁποία ὁ ἀντιγραφέας πληροφορεῖ τὸν ἀναγνώστη (βλ. ἐνδεικτικὰ φ. 8v: ἔπιτα εἴπε
τόν παρόντα χρισμόν ιε΄ διατί ἐλανθάστικα κε πάλην πίγενε ὀθεν ἀφίσαμε ἤς φύλλα 11).

– 35 –
Χαρτ., 195 × 140 χιλ., φ. 46, στίχοι 22-26, 18ος αἰ.
Ἀσματικοὶ κανόνες μὲ τὴν ἑρμηνεία τους. Μαθηματάριο.
(φ. 1r-4r) [Ὁ Κανὼν τῆς Πεντηκοστῆς]. Ἄρχ. ἀκέφαλο: ὠδή η΄ Ἄφλεκτος
πυρί ἐν Σινᾷ προσομιλοῦσα βάτος... Στὴν ἀριστερὴ στήλη: βάτος ἄφλεκτος
προσομιλοῦσα πυρί ἐν Σινᾷ... Στὴ δεξιὰ στήλη: ἡ βατζουνιά ἡ ἄκαυστη
ἔστ(οντας) καί νά ἐσυναναστράφηκε μέ τήν φωτιάν εἰς τό ὄρος Σινᾶ... Τέλος,
τῷ δέ Θεῷ δόξα καί τιμῆ.
(φ. 6r-22r) Ὁ Κανών τῆς Μεταμορφώσεως. Ἄρχ.: ὠδή α΄ Χορός Ἰσραήλ
ἀνίκμοις ποσί πόντον ἐρυθρόν καί ὑγρόν βυθόν διελάσαντες... Τό πλῆθος τῶν
ἑβραίων ἔστω καί νά ἀπεράσῃ μέ ἄβρεχα ποδάρια τήν κόκκινην θάλασσαν...(φ.
7r) ἄλλος. Ἄρχ.: Μωσῆς ἐν θαλάσσῃ προφητικῶς, ἰδών ἐν νεφέλῃ...
(φ. 24r-37r) Ὁ Κανών τῆς Θεοτόκου. ὠδή α΄ Πεποικιλμένη τῇ θείᾳ δόξῃ, ἡ
ἱερά καί εὐκλεής Παρθένε μνήμη σου... (φ. 24v) Ἄλλος. Ἀνοίξω τό στόμα μου
καί πληρωθήσεται πνεύματος...
(φ. 38r-46v) [Ὁ Κανὼν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ]. Σταυρόν χαράξας Μωσῆς

200

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΛΑΤΥΤΕΡΑΣ

ἐπ’ εὐθείας ῥάβδῳ τήν Ἐρυθράν διέτεμε... Τελ. κολοβό: ὠδή ζ΄.... Ξύλου γευσάμενος ὁ πρῶτος ἐν βροτοῖς ... ὁ ὑπερύμνητος τῶν πατέρων καί ἡμῶν Θεός
εὐλογητός εἶ. ... ὁ ὑπερύμνητος ὁ Θεός τῶν πατέρων καί ἡμῶν εἶ εὐλογητός. ...
ὁ ὑπερδεδοξασμένος ὁ Θεός τῶν πατέρων καί ἡμᾶς εἶσαι εὐλογημένος.
Σπάραγμα μαθηματαρίου, ἕνα τεῦχος. Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ μαθηματαρίου λείπει
κείμενο ποὺ θὰ τελείωνε μὲ τὴν ζ΄ ὠδὴ τοῦ κανόνα: Τήν ἀδιαίρετον φύσιν ὀρθοδόξως
θεολογοῦμεν .... Εὐλογητός εἶ κράζοντες, ὁ Θεός τῶν πατέρων ἡμῶν.
Στὴν ἀρχὴ κάθε σελίδας δίνεται τὸ κείμενο γιὰ ἐξήγηση ὁλόκληρο καὶ ἀκολουθοῦν κατόπιν δύο στῆλες. Στὴν πρώτη ἀριστερὰ γράφεται ξανὰ τὸ κείμενο ἀλλὰ μὲ
τὴ συντακτικὴ σειρὰ τῶν λέξεων καὶ στὴ δεξιὰ στήλη ἡ ἐξήγηση τῶν λέξεων σὲ δημώδη γλώσσα. Γραφὴ στρογγυλόσχημη, ὄρθια, εὐκρινής. Μελάνι καφὲ σκοῦρο. Δὲν
ὑπῆρχε ἀρίθμηση φύλλων. Τὰ φ. 4v-5v, 22v-23v, 37v λευκά. Ἄδετο.

– 36 –
Χαρτ., 195 × 145 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 155 × 100 χιλ.), φ. 28, στίχοι 20,
18ος αἰ.
Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Δονάτου.
(φ. 2r-28v) Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Δονάτου ἐπισκόπου Εὐροίας τοῦ θαυματουργοῦ, ψαλλομένη τῇ λη τοῦ ἀπριλλίου μηνὸς Νεωστὶ τυπωθεῖσα ἀναλώμασι τοῦ τιμιωτάτου Κυρίου Πάνου τοῦ Στράτη ἐκ Παραμυθείας
.... Ἑνετίῃσι Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων ἐν ἔτει ᾳχ¼΄.
(φ. 3r-4v) Θεοφιλέστατε καὶ σοφώτατε Δέσποτα. Ἄρχ.: Ὀφειλόμενον χρέος
... Τελ.: ...Πάνος ὁ Στράτης. (φ. 5r-28v) Μηνὶ Απριλλίω λ΄. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Δονάτου ἐπισκόπου Εὐροίας τοῦ θαυματουργοῦ. Ἄρχ.: Εἰ βούληται ὁ
προεστὼς ποιῆσαι ἀγρυπνίαν... Πανεύφημοι μάρτυρες ἡμῶν. Δονάτε πανεύφημε πιστοὺς ἡ σὴ μνήμη σήμερον προσεκαλέσατο ἅπαντας... Τελ.: ... ζήτει
Νοεμβρίῳ ιγ΄ ἢ Δεκεμβρίῳ ιβ΄ κοινωνικόν. μνημόσυνον εἰς αἰώνιον. Τέλος καὶ
τῷ Θεῷ δόξα (Petit, Acolouthies, σ. 72-73 ἀρ. 1. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ.
119. Βλ. καὶ χειρόγραφο ἀρ. 47).
Κατάσταση χειρογράφου μέτρια, κατεστραμμένο ἀπὸ τὴν ὑγρασία καὶ τὰ ἔντομα, γεμάτο κηλίδες. Σὲ πολλὰ φύλλα κομμένες οἱ ἄκρες τους. Τὸ φ. 28 κομμένο
στὸ κάτω μέρος.
Γραφὴ εὐκρινής, στρογγυλόσχημη. Μελάνι χρώματος καφὲ σκούρου. Ἀρχογράμματα καλλιτεχνικά. Στὸ φ. 1v ἔγχρωμη παράσταση τοῦ ἁγίου Δονάτου. Ὁ ἅγιος
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παριστάνεται ἔνθρονος νὰ εὐλογεῖ μὲ τὸ δεξί του χέρι, ἐνῶ μὲ τὸ ἀριστερὸ κρατᾶ
ἀνοικτὸ Εὐαγγέλιο. Φορᾶ ἄμφια, φαιλόνιο χρώματος μὼβ-μπορντὼ μὲ κόκκινη φόδρα, στιχάρι χρώματος γαλάζιου μὲ ἐσωτερικὴ ἐπένδυση σὲ κόκκινο χρῶμα, ὠμοφόριο σὲ λευκὸ χρῶμα μὲ σταυρούς, ἐπιτραχήλιο καὶ ἐπιγονάτιο σὲ κίτρινο-χρυσαφὶ χρῶμα. Δὲν ὑπῆρχε ἀρίθμηση φύλλων. Τὸ φ. 2v λευκό. Χαρτὶ χοντρό, σκούρου
χρώματος. Στὸ φ. 1r, ἄγραφο ἀρχικά, μεταγενέστερες σημειώσεις ἄνευ σημασίας
(ησέλθετε αδελφή δηα της στενης πηλης κ.ἄ.). Στὸ φ. 2r δίπλα στὸν τίτλο ἡ σημείωση:
1810 νοεβρηος 29 .... Α.Κ.. Στὸ φ. 28v, μετὰ τὸ τέλος τῆς ἀκολουθίας, ὑπῆρχε βιβλιογραφικὸ ἢ κτητορικὸ σημείωμα κομμένο σήμερα, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἀπέμεινε: [...]
Βλασίου ἱερομονάχου τοῦ Κων[...].
Δεμένο μὲ χοντρὸ χαρτόνι, ἐπενδυμένο μὲ δέρμα καφὲ σκοῦρο.

– 37 –
Χαρτ., 190 × 140 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 170 × 125 χιλ.), φ. 20, στίχοι 27,
ἔτους 1763.
Ἀκολουθία ἁγίου Γοβδελαᾶ.
(φ. 2r-20v) Μηνὶ Σεπτεμβρίῳ κθ΄ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γοβδελαὰ τοῦ
Πολυάθλου. Εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἱστῶμεν στίχους η΄. Καὶ ψάλλομεν στιχηρὰ
προσόμοια ἦχος α΄. Τῶν οὐρανίων ταγμάτων. Ἐμμανουὴλ σέβοντος καὶ θύτου
πόνος. Ἄρχ.: Ἀσματικῶς συνελθόντες πιστοὶ τιμήσωμεν, τὸν τοῦ Χριστοῦ
ὁπλίτην, καὶ στεῤῥὸν στρατιώτην, Γοβλελαᾶν τὸν θεῖον... (φ. 5r) Δόξα ἦχος πλ.
δ΄ Ἱλαρίωνος Ἱερομονάχου Κιγάλα (Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ... Γοβδελαᾶ ... συντεθεῖσα παρά τε ... Καλλιοπίου Καλλιέργου τοῦ Κρητός, παρά τε ... Ἐμμανουήλου Τζάνε ... Μπουνιαλῆ, Ἐνετίῃσιν 1661: Petit, Acolouthies, σ. 99 ἀρ. 1.
Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 2980).
Γραφὴ προσεγμένη, καλλιγραφική. Μελάνι καφὲ σκοῦρο. Γραφέας τῆς ἀκολουθίας ὁ ἱερέας Ἰωάννης Ξανθόπουλος. Στὸ φ. 20v, μετὰ τὸ τέλος τῆς ἀκολουθίας, ὁ
γραφέας συνέχισε μὲ τὴν παράθεση ἑνὸς μεγαλυναρίου καὶ τοῦ βιβλιογραφικοῦ
σημειώματος: Μεγαλυνάριον τοῦ ἁγίου Γοβδελαᾶ. Τόν ἐν αθλοφόροις θαυματουργόν, καί
τόν ἐν κινδύνοις ἀπροσμάχητον βοηθόν τόν θείον ὀπλίτην καί μάρτυρα κυρίου Γοβδελαᾶν
τόν μέγαν πάντες τιμήσωμεν. Ἐγράφη ὑ παροῦσα Ἀκολουθία παρ ἑμοῦ Ἰωάννου Ἱερέως
τοῦ Ξανθοπούλου, διά προστάξεως καί δά(πα)νης τοῦ ἐν Μοναχοῖς Κυρίου, Κύρ Ἀγαπίου
Φλοριά Δελαδέτζιμα. ἀφιερωθύσα ἐν εὐλαβεία τοῦ πανοσιωτάτου ἁγιωτάτου τε ἐν Ἱερομονάχοις Κυρίου, Κύρ Χρυσάνθου Συροπούλου. Ἐτελειώθη, κατά τό ᾳψξγ΄ ἐν Μηνί Νοεμβρίῳ ια΄.
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Στὸ φ. 2r κομψὸ καλλιτεχνικὸ ἐπίτιτλο μὲ τὸ ἴδιο μελάνι καὶ καλλιτεχνικὸ ἀρχόγραμμα Α. Τὰ λοιπὰ ἀρχογράμματα τῶν τροπαρίων μὲ τὸ ἴδιο μελάνι πιὸ μεγάλα, μὲ τονισμένο τὸ πάχος τους. Δὲν ὑπῆρχε ἀρίθμηση φύλλων. Τὸ φ. 1rv λευκό. Ἡ
φυλλάδα προστατεύεται ἀπὸ διπλὸ μπλὲ χαρτόνι, στὴ ράχη τοῦ ὁποίου εἶχε περαστεῖ στενὸ τεμάχιο δέρματος ποὺ τὸ συγκρατοῦσε.

– 38 –
Χαρτ., 235 × 170 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 190 × 138 χιλ.), σ. 40, στίχοι 17,
19ος αἰ.
Ἀκολουθία τῶν ἁγίων Ἰάσονος καὶ Σωσιπάτρου.
(σ. 1-36) Τῶ αῦτὸ μηνῦ ἀπρηλῆου 29 Τῶν ἁγίων ἐνδόξο ἀποστόλων Ἰάσονος καὶ Σωσιπάτρου. Ἄρχ.: Ὡς γεναίον ἐν μάρτυσι. Ἐξ εώας ἀνέτειλε, ξηνωρὶς
ἡ ἀοίδιμος Κερκυραίων σήμερον καταυγάζουσα... Τελ.: ...Χαίροις ἀποστόλων ἡ
ξηνωρὶς χαίρετε, Ἰάσων καὶ Σωσίπατρε οἱ σοφοί. Χαίροις ἡ Κερκύρα, Χριστοῦ
παρθενομάρτυς ἡ Κερκυραίων χαίροις Τριὰς σωτήριος. Κοινωνικών, εἰς πάσαν
τὴν γῆν. ὁ απόστολος ζήτι τῆ β΄ τῆς Ϛ ΄ ἐβδομάδος. φύλα 86. ἀδελφοί παρακαλῶ
ὑμᾶς σκοπεῖν τοὺς τὰς διχοστασίας (βλ. Petit, Acolouthies, σ. 108 ἀρ. 2).
Γραφὴ καλλιγραφική, μὲ ὀρθογραφικὰ λάθη. Ὁ γραφέας ταυτίζεται μὲ ἐκεῖνον
τοῦ χειρογράφου ἀρ. 82. Μελάνι καφὲ σκοῦρο. Τίτλοι καὶ ἀρχογράμματα ἐρυθρά.
Ὑπάρχει ἀρίθμηση σελίδων 1-35. Οἱ σ. 37-40 λευκές. Χαρτὶ χοντρό. Χαράκωση
ἔκτυπη μὲ γραμμὲς ἐντὸς πλαισίου. Ἐξώφυλλο μὲ μπλὲ χαρτόνι καὶ τὴν ἔνδειξη:
Τών ἀγίον ἐνδόξων αποστόλον ἰάσονος καί σοσηπάτρου.

– 39 –
Χαρτ., 218 × 143 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 190 × 108 χιλ.), φ. 13, στίχοι 26,
18ος αἰ.
Ἀκολουθία τῆς ἁγίας Πελαγίας.
(φ. 1r-13v) Ἀκολουθία τῆς ὁσίας μητρὸς ἡμῶν Πελαγίας ψαλλομένη τῇ
ὁγδόῃ τοῦ Ὁκτωβρίου μηνός. Ἄρχ.: Εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα ... Τῶν οὐρανίων
ταγμάτων, τάξιν φιλόχριστοι μημησώμεθα πάντες, Πελαγίαν τιμῶντες... (φ.
4v) Οἱ κανόνες τῆς Θεοτόκου μετὰ τῶν εἰρμῶν εἰς Ϛ ΄ καὶ τῆς ὁσίας εἰς δ΄ καὶ τῆς
μάρτυρος εἰς δ΄. Ὁ κανὼν τῆς Θεοτόκου... Ἄρχ.: Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον
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πέλαγος... (φ. 5r) Ὁ κανὼν τῆς ὁσίας ... Ἄρχ.: Προθεῖσα ὡς πανδεσίαν σήμερον τὴν θείαν μνήμην αὐτῆς... (φ. 5v) Ἔτερος κανὼν τῆς μάρτυρος... Ἄρχ.:
Πελάγει τῷ τῶν θαυμάτων πλέοντι αὔραν τοῦ πνεύματος νύν μοι παράσχου
μάρτυς... (φ. 10v) Τῷ αὐτῷ Μηνί η΄ τῆς ὁσίας μητρὸς ἡμῶν Πελαγίας. στίχ(οι).
Αἴσχους λυθεῖσα καὶ λιποῦσα τὸν σάλον/ Πρὸς ὄρμον ἥκεις, οὐρανοῦ Πελαγία/
Ὀγδοάτη ὑπέλυξε βίου πέλαγος Πελαγία. Ἄρχ.: Αὔτη ἡ ἁγία ἦτον εἰς τὸν καιρὸν
τοῦ βασιλέως Νουμεριανοῦ ἁπὸ τὴν Ἀντιόχειαν, σπουδάζουσα εἰς ταῖς ὀρχίστραις... (φ. 10v) Τῇ αὑτῇ ἡμέρα τῆς ἁγίας Πελαγίας τῆς παρθένου. Ἄρχ.: Αὔτη
ἦτον ἀπὸ τὴν Ἀντιόχειαν τῆς Συρίας ἁπὸ γένος ἔνδοξον... Τελ. κολοβό: ... καὶ
ἐκεῖνοι καταπεισθέντες σταθεῖσα πρὸς ἀνατολάς/ [εἰς τὸν.... (φ. 11r) Ἄρχ.:
]/ἀναμέλπειν πάντα τὰ ἔργα ὑμνεῖτε τὸν Κύριον. Ἀκολουθεῖ ἡ η΄ ὠδὴ τῆς
ὁσίας καὶ ἀκολούθως τῆς μάρτυρος. (φ. 13v) Τελ. κολοβό: ...Θεοτόκε ἡ
προστασία πάντων τῶν δεομένων ... Δοξολογία μεγάλη καὶ ἀπόλυσις. Εἰς τὴν
λειτουργίαν τυπικὰ καὶ ἐκ τοῦ κανόνος τῆς/ (πρβλ. Ἀκολουθία καὶ βίος τῆς ὁσίας
μητρὸς Πελαγίας ... Ἐρανισθεῖσα ὑπὸ ... Ἰωάννου Δρακάκη ... Ἀθῆναι
1927).
Κατάσταση καλή. Δὲν ὑπῆρχε ἀρίθμηση φύλλων. Μετὰ τὸ φ. 10 λείπουν φύλλα
ποὺ περιεῖχαν τὸ τέλος τοῦ συναξαρίου τῆς μάρτυρος, τὴν ζ΄ ὠδὴ τῶν κανόνων καὶ
τὴν η΄ ὠδὴ τοῦ πρώτου κανόνα. Τὸ φ. 12 κομμένο, τὸ φ. 13 λυτό, κατόπιν τὰ ὑπόλοιπα φύλλα ἔχουν ἐκπέσει. Γραφὴ μικροῦ μεγέθους, προσεγμένη. Μελάνι καστανό, ὁ τίτλος, τὰ ἀρχογράμματα, οἱ ἀρχὲς εἱρμῶν καὶ οἱ λοιπὲς ἐνδείξεις μὲ ἐρυθρό.
Χαρτὶ χοντρὸ μὲ ἔκτυπη χαράκωση. Δεμένο μὲ χοντρὸ χάρτινο ἐξώφυλλο, ἐπενδυμένο μὲ μαρμαρόκολλα.

– 40 –
Χαρτ., 210 × 150 χιλ., φ. 17, στίχοι 19-27, 19ος αἰ.
Διηγήσεις πατέρων. – Θεοτοκάριον ὡραιότατον.
(φ. 1r) Ὀπτασία Κοσμᾶ μοναχοῦ φοβερὰ καὶ ὡφέλιμος. Ἄρχ.: Πενθῶ κολάσεις τὰς ξένας ὧδε βλέπων. ἀφήσας τὸν κόσμον καὶ τὰ ἐν κόσμω ἔγινε ἡγούμενος εἰς μοναστηρίου τοῦ εὑρισκομένου κατὰ τὸν ποταμὸν Σάγαριν ... Τελ.:
...καὶ τὰ μὲν ὀμμάτιά του, εἶχεν ἀνοικτά, καὶ προσέχοντα εἰς τὴν στέγην τοῦ
οἴκου του/ (τὸ κείμενο διακόπτεται).
(φ. 1v-2r) Διάφορα μεγαλυνάρια. Ἄρχ.: Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, τὴν
ὑπέρθεον ὑμνεῖν Τριάδα, ἄναρχον πατέρα καὶ παντουργὸν...
(φ. 2v-4v, 6r-12r) Θεοτοκάριον ὡραιότατον καὶ χαρμόσυνον. Τὸ πρὶν ἐπι-
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μελῶς συγγραφὲν ἐκ τῶν τοῦ Ἁγίου ὄρους καὶ τανὺν μετατυπωθὲν εἰς δόξαν τῆς
ἀειπαρθένου κόρης καὶ θεομήτορος. Πᾶσι τοῖς εὑσεβεστάτοις Χριστιανοῖς τοῖς
ἐντευξομένοις χαίρειν. Ἄρχ.: Πολλὴν ἐλπίδα καὶ θάῤῥος ἔχει ὑπεύθυνος ὅταν
τὸν ἐξετάζουν εἰς τὸ κριτήριον... (φ. 6r) Θεοτοκάριον Ὡραιότατον καὶ χαρμόσυνον τῇ Κυρια<κ>ῇ ἑσπέρας. Κανὼν εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τὴν πολυώνυμον καὶ πανύμ<ν>ητον. Ἄρχ.: Χαίροις ἱλαστήριον ψυχῶν παρθενομῆτορ
χαρὰν ἡ κυήσασα... Τελ.: ...οἱ πιστοὶ σὲ ἀεὶ μεγαλύνομεν, πολλὰ μεγαλεῖα γὰρ ὁ
δυνατὸς (Θεοτοκάριον ὡραιότατον καὶ χαρμόσυνον ... παρὰ Ἀγαπίου μοναχοῦ
τοῦ Κρητός, ...ἐν Βενετίᾳ 1815, σ. γ΄-ϛ΄, 1-6).
(φ. 12v-16r) Διήγησις τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Ἀντωνίου.
Ἄρχ.: Ἀκούσατε μίαν καὶ θαυμαστὶν δηήγησιν εὐλογιμένυ χριστιανῦ περὶ τοῦ
ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Ἀντονίου καὶ περὶ τῆς ζωῆς αὐτοῦ τὸ πός ἐπίγεν ὁ δέμων εἰς τὸ κελήον... Τελ.: ...ἄλλοι δέμονες πάλην πιγένουν εἰς ἀνδρόγινα καὶ κάμνουν πολῆν ἀμάχην ἁλυ σεβένουν εἰς ἐκείνους ὁποῦ ἔχουν βίον
περισὸν καὶ γίνοντε ἀνελεήμονες εἰς τοῦς πτωχοῦς καὶ σκλιρίνοντε καὶ δὲν τοῦς
ληπούντε καθόλου μόνον πολεμούν/ (τὸ κείμενο διακόπτεται).
Φυλλάδα καλὰ συντηρημένη. Τὸ κείμενο ἔγραψαν διάφοροι γραφεῖς, οἱ ὁποῖοι
συνεργάστηκαν στὴν ἀντιγραφή, γι’ αὐτὸ στὴν ἴδια σελίδα ἀπαντοῦν καὶ δύο γραφικοὶ χαρακτῆρες. Ὁ πρῶτος γραφέας εἶναι ὁ Δημήτριος Κάντας, ὅπως προέκυψε
ἀπὸ τὴ σύγκριση τῆς γραφῆς του μὲ τὴ γραφὴ τοῦ σημειώματος τοῦ φ. 17v.
Ἔγραψε τὰ φ. 1r-3r, 3v-4v, 6r-7v, 8r-12r· γραφὴ ἁπλοϊκή, εὐκρινής. Ὁ δεύτερος
ἔγραψε λίγο κείμενο στὸ φ. 3r καὶ ἐπίσης τὰ φ. 12v-14r, 15r-16r. Ἡ γραφή του
εἶναι πιὸ «λόγια» σὲ σχέση μὲ τὸν προηγούμενο ἀλλὰ ἀνορθόγραφη, δεξιοκλινής,
τὰ γράμματα μὲ μεγάλες κεραῖες. Ἕνας ἄλλος τρίτος, ἡ γραφὴ τοῦ ὁποίου μοιάζει
μὲ τοῦ πρώτου, συνεργάστηκε στὰ φ. 7v-8r, ἐνῶ ἕνας τέταρτος μὲ ἐπιμελὴ καὶ
ὄρθια γραφὴ συνεργάστηκε στὰ φ. 14r-15r. Μελάνι καφὲ σκοῦρο καὶ ἐρυθρὸ στὰ
ἀρχογράμματα καὶ στοὺς τίτλους (φ. 1r-2v, 6r). Χαρτὶ χοντρὸ μὲ ἔκτυπες γραμμὲς
χαράκωσης. Δὲν ὑπῆρχε ἀρίθμηση φύλλων. Τὰ φ. 5rv, 16v-17r λευκά.
Στὸ φ. 17v ὁ τρίτος γραφέας ἔγραψε: πυρί γί καί ὕδατι, ἀπλῶς Τριάδως, νύν δογματίζων τό μυστύριον, τρία πρόσοπα ἀπέδειξαν ἐν κεραμύδα, εἰνομένα φείσοι ται καί τι
ουσία, αλοῦ μεριζόμενα τί ἡποστάσει. Στὸ ἴδιο φύλλο ὁ πρῶτος γραφέας ἔγραψε:
1845 ὁκτοβρίου 16 δεκάξη ἕλαβα ἑγό Δημήτριος Κάντας ἀπό τόν ἀδελφόν μου τῶν Φραντζέσκον λάδη μέτρα 20 δηά ἕνα μπηληέτο ὁποῦ μου εσκουδάρισε ἀπό τήν κλιρονομήα
ποτέ Ἀθανάση Κάντα γινεκή ὁνόματη Ἑλένη Κουλούρι. Δεμένο μὲ μπλὲ χαρτόνι.

j
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Χαρτ., 230 × 170 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 180 × 137 χιλ.), φ. 12, στίχοι 20-22,
19ος αἰ.
Ἐπιτάφιος ὕμνος στὴ Θεοτόκο.
(φ. 1r-12v) Ὕμνος ἐπιτάφιος ψαλλόμενος ἐν τῇ ἀγρυπνίᾳ τῆς Κοιμήσεως
τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἄρχ.: Στάσις πρώτη. Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ κατετέθης Χριστέ, καὶ ἡ μήτηρ τῆς ζωῆς κατατίθεται ξένον θέαμα ἀγγέλοις καὶ βροτοῖς... Τελ.:
...Ζωοδότην τεκοῦσα πρὸς ζωὴν τὴν ἁγήρω μεταβέβηκας ἤδη ... ἀναστᾶσα Κόρη
καθὼς ὁ Κύριος. Δόξα πατρί. Καὶ νῦν ἀλληλούϊα γ΄. Κύριε ἐλέησον γ΄. Δόξα
πατρί. Καὶ νῦν (Ἀκολουθία Ἱερὰ εἰς τὴν Μετάστασιν τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης
ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας..., ἐν Βενετίᾳ 1836, σ. 5-33. Petit,
Acolouthies, σ. 145 ἀρ. 17b).
Τὴ φυλλάδα ἔγραψαν δύο γραφεῖς. Ὁ πρῶτος μὲ πλατιὰ πέννα ἔγραψε μόνο
στὸ φύλλο 1r καὶ ἀπὸ τὸ verso τοῦ φύλλου συνέχισε ὁ ἄλλος. Γραφὴ εὐκρινής, σχεδὸν καλλιγραφική. Μελάνι καφὲ σκοῦρο. Δὲν ὑπῆρχε ἀρίθμηση φύλλων. Ἡ φυλλάδα δεμένη μὲ μπλὲ χαρτόνι.

– 42 –
Χαρτ., 200 × 135 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 180 × 112 χιλ.), φ. 8, στίχοι 29,
18ος αἰ.
Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Στυλιανοῦ.
(φ. 2r-8v) [Χωρὶς τίτλο]. Ἄρχ.: Ω τοῦ παραδόξου θαύματος. Στυλιανὲ πάτερ ὅσιε δι’ ἐγκρατείας τὸν νοῦν λαμπρυνόμενος ἄριστα... (φ. 3v) Οἱ κανόνες
τοῦ ἀγίου. ὁδή α΄. ἦχος δ΄ Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ἄρχ.: Τῷ φέγγει τῆς χάριτος
καταυγαζόμενος.... (φ. 5r) Συναξάρι: Οὗτος ἤκμασεν ἐπὶ τῆς βασιλεῖας Θεοδοσίου τοῦ μεγάλου Θεοδότου καὶ Θεοφανοῦς ὑπάρχων υἱός... Τελ.: ...Ἱδοὺ καιρός ἤγγικε τῆς σωτηρίας ἡμῶν, εὐτρεπίζου σπήλεον... ὡς φιλάνθρωπος. Δοξωλογία καὶ απόλυσις (πρβλ. Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Στυλιανοῦ τοῦ
Παφλαγόνος ... συντεθεῖσα παρὰ ... Στυλιανοῦ Ῥίκη ... Ἐνετίῃσιν ᾳχϟ ΄ ).
Ἡ ἀκολουθία στὸ χειρόγραφο περιλαμβάνει μόνο ἕναν κανόνα καὶ ἕνα συναξάρι καὶ ἔτσι διαφοροποιεῖται ἀπὸ τὴν ἔκδοση. Χωρὶς ἀρίθμηση φύλλων. Τὰ φ.
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1rv, 7v λευκά. Γραφὴ ὄρθια, στρογγυλόσχημη, εὐκρινής. Γραφέας ὁ ἱερομόναχος Ἡσαΐας, ὁ ὁποῖος μετὰ τὸ τέλος τῆς ἀκολουθίας μὲ ἐρυθρὸ μελάνι ἔγραψε: εὔχεσθαι
ὑπέρ εμοῦ τοῦ ταπινοῦ Ἠσαϊου ιερωμονάχου. Μελάνι καφὲ σκοῦρο. Τονισμένα ἀρχογράμματα. Ἡ φυλλάδα δεμένη μὲ σπάγκο καὶ μὲ γκρὶ ἐξώφυλλο.

– 43 –
Χαρτ., 200 × 140 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 170 × 125 χιλ.), σ. 7-26, στίχοι 20,
ἔτους 1873.
Ὑποδείξεις στὸ τυπικὸ διαφόρων ἑορτῶν.
(σ. 7-8) Ἄρχ.: Μήν Δεκέμβριος. Ἐρμηνεία εἰς τάς 13 εἰ τύχει Κυριακή.
(σ. 9-10) Μήν Φευβρουάριος. Ἐρμηνία εἰς τάς 10, τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους,
εἰ τύχει τῇ ἑβδομάδι τῆς Τυρινῆς.
(σ. 11-12) Μήν Μάρτιος. Ἐρμηνία εἰς τάς 19. Χρυσάνθου καί Δαρείας, εἰ
τύχει τῇ πέμπτῃ Κυριακῇ τῶν Νηστειῶν.
(σ. 13) Ερμηνία εἰς τήν ἑορτήν τῆς Ἁγίας Τριάδος.
(σ. 14-15) Μήν Μάϊος εἰς τάς 8. Ἐρμηνία εἰς τήν ἑορτήν τοῦ Θεολόγου καί
τῆς Κασσιοπίας.
(σ. 15-17) Μήν Ἰούλιος. Ἐρμηνία εἰς τάς 13. Τοῦ Ἀρχ. Γαβριήλ καί τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος.
(σ. 17-18) Μήν Ἰούλιος. Ἐρμηνία εἰς τάς 13 εἰ τύχει ἐν Κυριακῇ.
(σ. 19) Μήν Αὔγουστος. Ἐρμηνία εἰς τάς 11, τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος.
(σ. 20-21) Μήν Αὔγουστος. Ἐρμηνία εἰς τάς 11, τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος εἰ
τύχει ἐν Κυριακῇ.
(σ. 21-23) Μήν Αὔγουστος. Ἐρμηνία εἰς τάς 16, τοῦ Ἁγίου Γερασίμου, καί
τοῦ Ἁγίου Μανδυλίου.
(σ. 23-24) Μὴν Αὔγουστος. Ἐρμηνία εἰς τὰς 16, εἰ τύχει ἐν Κυριακῇ.
(σ. 25-26) Πίναξ.
Λείπουν οἱ σ. 1-6, οἱ ὁποῖες σύμφωνα μὲ τὸν πίνακα περιεχομένων περιεῖχαν:
Μήν Νοέμβριος. Εἰς τάς 25, εἰ τύχει ἐν Κυριακῇ σ. 1, Μήν Δεκέμβριος. Εἰς τάς 12, εἰ τύχει ἐν Κυριακῇ σ. 3, Εἰς τάς 13 σ. 5.
Γραφὴ δεξιοκλινής, καλλιγραφική. Ὁ γραφέας ταυτίζεται μὲ ἐκεῖνον τοῦ χειρογράφου ἀρ. 67. Μελάνι καφὲ σκοῦρο. Χαρτὶ λεπτό, σκούρου χρώματος. Στὸ πρῶτο
παράφυλλο τῆς στάχωσης: Ὤδε ἐγράφησαν Μερικαῖς ερμηνείαις, αἱ ὁποῖαι χρησιμεύουσι εἰς διαφόρους ἑορτάς τῶν ἁγίων. ’Εν Κερκύρᾳ τῇ 12 Ὀκτωμβρίου 1873. Δεμένο μὲ
σπάγκο καὶ μὲ μπλὲ χαρτόνι.
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Χαρτ., 210 × 150 χιλ., φ. 15, στίχοι 16, 19ος αἰ.
Ἀκολουθία τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
(φ. 1r) Ὑμνολόγιον σὺν Θεῷ ἁγίῳ, περιέχον τὴν παρακλητικὴν Ἀκολουθίαν
εἰς τὸν Τίμιον καὶ ζωοποιὸν Σταυρὸν τοὺς κδ΄ κοσμοχαρμοσύνους οἴκους πρὸς
τὴν νοητὴν σκάλαν, μετὰ καὶ ἄλλων τινων εὐχῶν. Τὰ νῦν τὸ πρῶτον φιλοπονηθέντα, καὶ συλλεχθέντα ἐκ πολλῶν παλαιῶν βίβλων σπουδῇ καὶ ἐπιμελείᾳ τοῦ
πανοσιοτάτου Γρηγορίου Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Ἁγιοπαυλίτου, καὶ εἰς κοινὴν τῶν
εὐσεβῶν ὠφέλειαν τύποις ἐκδοθέντα. Ἑνετίησιν, ᾳψο΄ 1770. Παρὰ Δημητρίῳ
Θεοδοσίου τῷ ἐξ Ἱωαννίνων (Petit, Acolouthies, σ. 51-52 ἀρ. 3. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 2542).
(φ. 1v-8r) Ἀκολουθία τῆς παρακλήσεως εἰς τὸν τίμιον καὶ ζωοποιὸν Σταυρόν. Ποίημα Νικηφόρου ἱερομονάχου Ῥωδίου τοῦ Κρήτος. Ἄρχ.: Μετὰ τὸ Θεὸς
Κύριος, πρὸς τὸ τῆ Θεοτόκω ἐκτενῶς. Τῶ ζωηφόρο νῦν σταυρῷ προσπελάσωμεν
... Τελ.: ...Ὅταν φανῇς ἐν τῷ κόσμῳ, ἐξ οὐρανοῦ μετὰ δόξης, Σταυρὲ Χριστοῦ
... Καὶ γίνεται Ἀπόλυσις (Ὑμνολόγιον σὺν Θεῷ ἁγίῳ, περιέχον τὴν παρακλητικὴν Ἀκολουθίαν εἰς τὸν Τίμιον καὶ ζωοποιὸν Σταυρὸν ... ᾳψο΄ 1770, σ. 1-13).
(φ. 8r) Σταυρὲ Χριστοῦ μου τὸ σκῆπτρον, καὶ νῖκος τῶν Ἀνακτόρων (διορθώθηκε: Βασιλέων), τῶν Ὀρθοδόξων ἡ δόξα, φρούρει τοὺς σὲ προσκυνοῦντας,
ἵνα ἡττῶνται τὰ πλήθη, τῶν κακοδόξων ἀνθρώπων.
(φ. 8v) Εἱ θεῖα καὶ [[ὑπέρλαμπρος]] ἁποκάλοιψις τῆς ὑπεραγίας Δεσπύνης
ἡμῶν, Θεοτόκου καὶ ἁυπα(ρ)θένου Μαρίας. Ἄρχ.: Ἔστοντας καὶ ὁ Κύριος
ἡμῶν, IC XC καὶ Θεός νὰ ἑδόξασαι τὴν πανάχραντον Μητέρα αὐτοῦ μετὰ τὴν
ἁγίαν αὐτῆς μετάστασιν εἰς πάντα τοὺ κώσμου τα πέρατα... Τελ. κολοβό:...
Χαῖρε καθαροτέρα καὶ λαμπροτέρα τῶν τοῦ οὑρανοῦ ἡλύου ακτίνον. Χαῖρε στολὴν καὶ ὡρεότιτα τῶν κτησμάτον ἀπάντον τότε καί/.
(φ. 9v-14r) Περὶ τοῦ πόσα θαύματα περιέχει ἐν ἑαυτῶ τὸ ἓν θαῦμα τῆς ἐπὶ
τῆς σταυρώσεως τοῦ Κυρίου γενομένης ὑπερφυσικῆς ἐκλείψεως ἢ μᾶλλον εἰπεῖν
ἐπισκοτήσεως τοῦ ἡλίου. Ἄρχ.: Ἐπειδή, ὅταν ὁ Κύριος ἡμῶν ἐσταυρώθη, ἰσημερία ἦν ἐαρινή, ἤτοι δωδεκάωρος ἡ ἡμέρα, καὶ δωδεκάωρος ἧ νὺξ... Τελ.: ...
πρὸς σαφεστέραν κατάληψιν τῶν ἄνω εἰρημένων ὅρα ἐν τῷ τέλει τῆς βίβλου τὸ
σχῆμα (ἀκολουθεῖ ἕνας κύκλος μὲ τὴ θέση τῆς σελήνης).
Ἡ φυλλάδα στὸ πρῶτο μέρος (φ. 1r-8r) ἀντιγράφει τὴν ἔκδοση τοῦ 1770. Γραφὴ στρογγυλόσχημη, ὄρθια. Μελάνι καφὲ σκοῦρο. Διάφοροι ἄλλοι γραφεῖς πρόσθεσαν διάφορες σημειώσεις καὶ μικρὰ κείμενα σὲ ἀρχικὰ λευκὰ φύλλα. Δὲν ὑπῆρχε
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ἀρίθμηση φύλλων. Τὸ φ. 9r λευκό. Μετὰ τὸ φ. 8 ἔχει ἀποκοπεῖ φύλλο. Χαρτὶ λεπτό. Στὸ φ. 1r ἁπλοϊκὴ παράσταση τοῦ σταυροῦ μὲ τὸ κεφάλι τοῦ Χριστοῦ στὸ
κέντρο.
Στὸ φ. 14v ἀπὸ ἄλλο χέρι μεταγενέστερη προσθήκη: Παναγία Δέσποινα ἡ προστασία τοῦ κόσμου οἱ δούλοι σου τρέχομεν καί παρακαλοῦμεν σε οἱ ἀνάξιοι πρόφθασον
καί λήτροσον, καί τήν Νήσον ταύτην ἀπό πάσης περιστάσεως καί ἀπό θάνατον εὐφνήδιον
καί πανόλεθρον. εἴδομεν ὅτι δύνασε ὅσα ἄν θέλεις, καί βούλεσαι, δέσποινα Βασείλησα μητέρα καί Κυρία τοῦ παντός Χαριτομένη, ἐπάκουσον τῶν παρακαλούντων σε. Στὸ φ. 15r:
εἴ πό γραφή εἰς ἐποιστάτη δ ης περιοχῆς κτλ. Πρός τόν εὐγενήν sr Γεώργιον Ἀρβανιτάκην
ἐπιστάτην δης περιοχῆς κτλ. εἰς χωρίον Βαριπατάδες. Στὸ φ. 15v: Εἴμνος ἐξηγιτικῶς εἰς
τό ἑπι σοι χαῖρε. Ἄρχ.: Εἰς ἐσένα ἀειπάρθενε Κόρι ὁποῦ εἵσαι Καιχαριτομένη καί σκεπασμένοι ἀπό ὅλλα τά χαρίσματα τοῦ ἁγίου πνεύματος ... εἰς ἑσένα πρέπει νά χαίρεται
ὅλοι ἡ κτίσις καί νά σέ εἰμνωλογῆ ὅτι εἶσαι δοξασμένη εἰς τοῦς αἰῶνας ἀμῆν. Στὴ συνέχεια ἀπὸ ἄλλο χέρι: Στυλιανέ πάτερ ὅσιε δι’ ἐκρατείας τόν νοῦν λαμπρυνόμενος ἅριστα,
πρός τόν πρῶτον αἴτιον, τῶν καλῶν ἀνεπτέρωσας. καί στύλος ὤφθης φωτοειδέστατος
φωτίζων πάντας λόγοις καί θαύμασι, τούς/
Ἐξώφυλλο μὲ μπλὲ χαρτόνι.

– 45 –
Χαρτ., 192 × 138 χιλ., φ. 36, στίχοι 20, 18ος αἰ.
Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Γερασίμου.
(φ. 2r-36r) Τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Γερασίμου τοῦ νέου ἀσκητοῦ. Ἄρχ.: Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ, ἦχος α΄. Τῶν οὐρανίων ταγμάτων τὸ ἀγαλλίαμα. Τῶν μοναστῶν ποδηγέτης, καὶ ἀσκητῶν ἡ κρηπίς, τὸ τῆς Πελοποννήσου,
ἐγκαλλώπισμα θεῖον... (φ. 3v) Ἐν τῷ μεγάλῳ ἐσπερινῷ, Τὸ μακάριος ἀνήρ ...
Πάτερ Γεράσιμε τὰ σά, θεῖα κατορθώματα, ἀνθρώπων γένος ἐξέστησαν ... (φ.
11v) ὁ κανὼν τοῦ ἁγίου. ἡ ἀκροστιχίς. Μέλπω γέρας τιμῆεν ἀσκητὴν νέον. ἦχος
ὁ αὐτός. Χριστὸς γεννᾶται δοξάσατε. Ἄρχ.: Μηδείς σου ἄλλος Γεράσιμε... (φ.
28v) Εἰς τὴν παράκλησιν. Κύριε εἰσάκουσον. Θεὸς Κύριος τὸ τροπάριον ἦχος δ΄.
Τῷ Γερασίμῳ ἐκτενῶς προσπελάσωμεν... (φ. 29r) ὁ κανών. ἦχος πλ. δ΄ Ὑγρὰν
διοδεύσας... Ἄρχ.: Τρισμάκαρ Γεράσιμε ἐκτενῶς...(φ. 36r) Τελ.: ...Τῆς ὁμολογίας χριστιανῶν, ἔθετό σε στύλον, ἀδιάσειστον ὁ Θεὸς τὸ σεπτόν σου σκῆνος
Γεράσιμε δοὺς πᾶσι, τοῖς ἐναντίοις λίθον, δεινοῦ προσκόμματος. Τέλος, καὶ δόξα
Θεῷ τῷ ἐν Τριάδι (πρβλ. Petit, Acolouthies, σ. 94-95 ἀρ. 7, 10-11, μὲ τὶς ὁποῖες ἔγινε ἀντιβολή).
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Φυλλάδα ἀποτελούμενη ἀπὸ δύο τεύχη, χωρὶς ἐξώφυλλο. Στὸ φ. 1r, δίκην τίτλου: Φιλάδα τοῦ Ἁγίου Γερασίμου.
Δὲν ὑπῆρχε ἀρίθμηση φύλλων. Τὰ φ. 1v, 17v, 36v λευκά. Γραφὴ ἐπιμελημένη,
ὀρθογραφημένη. Ὁ γραφέας τῆς φυλλάδας ταυτίζεται μὲ τὸν γραφέα τῆς ἀκολουθίας στὸν ἅγιο Δονάτο (χειρόγραφο ἀρ. 47). Μελάνι καφὲ σκοῦρο. Χαρτὶ χοντρό,
κατεστραμμένο ἀπὸ τὴ λειτουργικὴ χρήση.

– 46 –
Χαρτ., 190 × 140 χιλ., φ. 24, στίχοι 18, ἔτους 1836.
Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Γερασίμου.
(φ. 1r-24v) Τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Γερασίμου τοῦ Νέου
ἀσκητοῦ. Ἄρχ.: Ἐν τῷ Μικρῷ ἐσπερινῷ. ἦχος α΄. Τῶν οὐρανίων ταγμάτων.
Τῶν μοναστῶν ποδηγέτης καὶ ἀσκητῶν ἡ κρηπῆς, τὸ τῆς Πελοποννήσου ἐγκαλώπισμα θεῖον.... Τελ.: ...Τάδε λέγει ὁ ἀββᾶς πρὸς μοναστρίας. Τεκνία εἰρηνεύετε ἐν ἑαυταῖς ... ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως. καὶ νῦν θεοτοκίον. Δοξολογία μεγάλη ἀπόστολον καὶ Εὐαγγέλιον τοῦ ἁγίου Σάββα (βλ. χειρόγραφο ἀρ. 45, φ.
1r-28r).
Γραφὴ στρογγυλόσχημη, εὐκρινής. Μελάνι καφὲ σκοῦρο. Μὲ ἐρυθρὸ μελάνι, ἐξίτηλο σήμερα, τὰ ἀρχογράμματα, οἱ τίτλοι καὶ οἱ ἐνδείξεις. Ἡ φυλλάδα γράφτηκε
τὸ ἔτος 1836, σύμφωνα μὲ σημείωση στὸ τέλος τοῦ κειμένου τῆς ἀκολουθίας: 1836
ἰουναρίου 28, καὶ ἀντιγράφει τὸ κείμενο τῆς ἀκολουθίας τοῦ χειρογράφου ἀρ. 45
χωρὶς τὸ κείμενο τῆς Παράκλησης ποὺ περιέχεται ἐπίσης στὸ ἀνωτέρω χειρόγραφο.
Δεμένο μὲ σπάγκο καὶ μὲ μπλὲ χαρτόνι.

– 47 –
Χαρτ., 215 × 155 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 190 × 125 χιλ.), φ. 28, στίχοι 18-20,
18ος αἰ.
Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Δονάτου.
(φ. 1r-22v) Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Δονάτου ἐπισκόπου Εὐροίας, τοῦ θαυματουργοῦ. ψαλλομένη τῇ λη τοῦ απριλλίου μηνὸς νεωστὶ τυπωθεῖσα ἀναλώμασι τοῦ τιμιωτάτου κυρίου Πάνου τοῦ Ράπτη (sic), ἐκ Παραμυθείας καὶ παρ’ αὐτοῦ ἀφιερωθεῖσα τῷ θεοφιλεστάτῳ καὶ σοφωτάτῳ, ἐπισκόπῳ
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τῆς ἁγιωτάτης ἐπισκοπῆς Βοθροντοῦ, καὶ Γλυκέως Κυρίῳ, Κυρίῳ Παϊσίῳ τῷ
Τζίπουρα Ἐνετίησι παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ’ Ἰωαννίνων ἐν ἔτει ᾳχ¼΄.
(φ. 1r-2v) Ἄρχ.: Θεοφιλέστατε καὶ σοφώτατε δέσποτα. Ὀφειλόμενον χρέος,
... ἐλάχιστος καὶ εὐλαβέστατος δοῦλος Πάνος ὁ Στράτης. (φ. 3r) Ἄρχ.: Μηνὶ
ἀπριλλίῳ λ΄. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Δονάτου ἐπισκόπου Εὐροίας τοῦ θαυματουργοῦ. εἰ βούληται ὁ προεστὼς... (βλ. χειρόγραφο ἀρ. 36).
Τὸ χειρόγραφο ἀντιγράφει τὴν ἔκδοση τοῦ Γλυκῆ τοῦ 1690 ἀλλὰ σὲ σχέση μὲ
τὸ χειρόγραφο ἀρ. 36, τὸ ὁποῖο παραδίδει ἐπίσης τὴν ἀκολουθία, εἶναι πιὸ λιτὸ καὶ
δὲν ἀκολουθεῖ ἀκριβῶς τὴν ἐμφάνιση τῆς ἔκδοσης (δὲν ὑπάρχει ξεχωριστὴ σελίδα
τίτλου, ἡ εἰκόνα τοῦ ἁγίου δὲν ἔχει τὸν χρωματικὸ πλοῦτο τῆς εἰκόνας τοῦ χειρογράφου ἀρ. 36).
Γραφὴ ἐπιμελημένη, εὐκρινής. Ὁ γραφέας τῆς ἀκολουθίας εἶναι τὸ ἴδιο πρόσωπο ποὺ ἔγραψε ἐπίσης τὴν ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Γερασίμου (χειρόγραφο ἀρ. 45).
Μελάνι καφὲ σκοῦρο τὸ ὁποῖο ἔχει ἁπλώσει ἀπὸ τὴν ὑγρασία. Δὲν ὑπῆρχε ἀρίθμηση φύλλων. Τὰ φ. 23v-28v λευκά. Στὸ φ. 23r ἡ ἀπεικόνιση τοῦ ἁγίου Δονάτου, ὅπως στὴν ἔκδοση καὶ ὅπως στὸ χειρόγραφο ἀρ. 36, ἀλλὰ μὲ μαῦρο μελάνι καὶ
χωρὶς χρώματα. Στὸ φ. 27v ἰχνογράφημα ποὺ ἀπεικονίζει τὸν ἅγιο. Χαρτὶ χοντρὸ
ἀνοικτοῦ χρώματος, ἔχει λερωθεῖ ἀπὸ τὸ μελάνι. Δεμένο πρόχειρα μὲ χαρτόνι.

– 48 –
Χαρτ., 239 × 167 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 190 × 135 χιλ.), σ. 34, στίχοι 15,
19ος αἰ.
Ἀκολουθία τῶν ἁγίων Τιμοθέου καὶ Μαύρας.
(σ. 1-34) Μηνὶ Μαΐου γ΄ τῶν ἁγίων ενδόξων καὶ καλλινίκων μαρτύρων Τιμοθέου καὶ Μαύρας. Ἄρχ.: Ἑσπέρας, μετὰ τὸν προοιμιακὸν ... Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος, οἱ στρατιῶται Χριστοῦ ανδρικῶς ὑπομείναντες ὡς στεῤῥοὶ ἀδάμαντες... (σ. 13) Ὁ κανὼν τῶν ἁγίων ... οὗ ἡ ἀκροστιχίς. Τιμοθέου Μαύρας τε
τοὺς πόνους σέβω. Ἰωσήφ. Ἄρχ.: Τῶν ἱερῶν ἀθλοφόρων τὴν ἱερὰν... Τελ.:
...μεγαληνάριον τῶν ἁγίων. Ζεῦγος ἁγιόλεκτον τοῦ Χριστοῦ ξηνορὶς ἁγία, ἡ κυρῆξασα τὸν Χριστόν, Τιμόθεε μάρτυς, ἅμα τῇ λαμπρᾷ Μαύρᾳ, συγχώρησιν
πταισμάτων αἰτήσασθε. Τέλος (Ἀκολουθία τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ καλλινίκων
μαρτύρων Τιμοθέου καὶ Μαύρας ... Ἐνετίῃσιν ᾳψξθ΄. Petit, Acolouthies, σ. 286
ἀρ. 1).
Ἡ ἀκολουθία ἀκολουθεῖ τὴν ἔντυπη ἔκδοση ἀλλὰ δὲν ἔχει συναξάρι. Γραφὴ
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εὐκρινής, μὲ ὀρθογραφικὰ λάθη. Μελάνι μαῦρο, τίτλοι καὶ ἀρχογράμματα μὲ σκοῦρο ἐρυθρό. Ἀρίθμηση ἀνὰ σελίδα, σύγχρονη τῆς γραφῆς.
Χαράκωση ἔκτυπη μὲ γραμμὲς ἐντὸς πλαισίου. Τὰ γράμματα ἀκριβῶς ἐπάνω
στὴ γραμμὴ χαράκωσης. Χαρτὶ χοντρό. Ἐξώφυλλο ἀπὸ μπλὲ λεπτὸ χαρτόνι. Μὲ τὸ
ἴδιο μελάνι γραφῆς τοῦ κειμένου ἡ ἔνδειξη: Τημοθέου καί Μαύρας.

– 49 –
Χαρτ., 230 × 190 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 190 × 150 χιλ.), φ. 21, στίχοι 21,
19ος αἰ.
Ἀκολουθίες τοῦ ἁγίου Νικολάου καὶ τῶν ἁγίων Χρυσάνθου καὶ
Δαρείας.
(φ. 1v-10v) Βίκτωρος Κλαπατζαρᾶ, Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Νικολάου.
(φ. 1v) Ἐν τῷ μεγάλῳ ἐσπερινῷ μετὰ τὸν προϊμιακῶν ἱστῶμεν στίχους Ϛ΄
καὶ ψάλωμεν τὰ προσόμοια. ἥχος β΄ ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου σε νεκρόν. Ἄρχ.: Ὅτε τῶν
Μυρέων ἡ πληθὺς σῶμα σου τὸ θεῖον παμμάκαρ, μετατιθέμενον, δάκρυσι κατέβρεχον... (Petit, Acolouthies, σ. 216 ἀρ. 1).
(φ. 12r-20v) Μηνὶ ὁκτωβρίου ιζ ΄ ἡ ανακομιδῆ τῶν λειψάνων τῶν ἀγίων
μαρτύρων Χρυσάνθου, καὶ Δαρείας, ἐν τῶ μεγάλω ἐσπερινῶ εἰς τὸ λυχνικόν, το
μακάριος ἀνήρ. Εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα... Ἄρχ.: Θείας ἐπιγνώσεως, ἐκδεδεγμένος
τὴν ἔλαμψιν, ἐφωτίσθης τὰ ὄματα... (φ. 15r) Ὁ κανόνας ἄρχ.: Στεφάνῳ ὑπὲρ
χρυσὸν ἐκλάμποντα, μάρτυς κοσμούμενος... (φ. 20v) Τελ.: ...μεγαλυνάριον. Ω
δυὰς ἁγία, καὶ ἐκλεκτή, Χρύσανθε μάρτυς, συν Δαρεῖα τῆ θαυμαστῆ, σῶζε σκέπε
πάντας τοῦς πόθω ἐκτελούντες δυὰς ἁγιωτάτη τὴν σὴν πανήγυριν δοξολογία
μεγάλη. ὁ απόστολος. σεπτεμβρίου 20 (πρβλ. Μηναῖον Μαρτίου, σ. 72-76).
Τὸ κείμενο τοῦ χειρογράφου τῆς ἀκολουθίας τῶν ἁγίων Χρυσάνθου καὶ Δαρείας στηρίζεται στὴν ἀκολουθία τῆς μνήμης τῶν ἁγίων στὶς 19 Μαρτίου, μὲ τὴν
προσθαφαίρεση τροπαρίων ὥστε νὰ συγκροτηθεῖ μία πλήρης ἀκολουθία, ἡ ὁποία
κάλυπτε τὴ λατρευτικὴ ἀνάγκη τῆς ἑορτῆς τῆς 17ης Ὀκτωβρίου. Τὸ χειρόγραφο
ἀποτελεῖται ἀπὸ ἐννέα μεγάλα φύλλα, διπλωμένα στὴ μέση καὶ ἀπὸ ἄλλα τρία
στὴν ἀρχή, δεμένα μὲ σπάγκο στὴ μέση καὶ καλυμμένα μὲ μπλὲ χαρτόνι. Στὸ
ἐξώφυλλο: Τοῦ ἁγίου Χρυσάνθου. Δὲν ὑπῆρχε ἀρίθμηση φύλλων. Τὰ φ. 11rv, 21rv
λευκά. Γραφὴ στρογγυλόσχημη, εὐκρινής, ὁ γραφέας ταυτίζεται μὲ ἐκεῖνον τῶν χειρογράφων ἀρ. 50 καὶ 51.
Χαρτὶ χοντρὸ μὲ δέκα κάθετες ἀνάγλυφες γραμμές. Στὸ φ. 1r: Ακολουθία τοῦ ἀγίου νικολάου, ψαλλομένη, τῇ κ΄ τοῦ μαϊου μηνός. - Ακολουθία, τόν αγίον χρυσάνθου καί
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δαρεῖας ψαλλομένη τῇ 17 ὁκτωβρίω. φύλα 12. Στὸ ἴδιο φύλλο ἀπὸ ἄλλο μεταγενέστερο χέρι: εἶναι τοῦ Μοναστηρίου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Πλατυτέρας. Εἰς Κέρκυραν.
Βιβλιογραφία : Τζιβάρα, «Ἀκολουθία», σ. 207-208.

– 50 –
Χαρτ., 288 × 190 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 260 × 160 χιλ.), φ. 13, 19ος αἰ.
Ἀκολουθία τῶν ἁγίων Ἰάσονος καὶ Σωσιπάτρου.
(φ. 1r-13v) Ἀκολουθία τῶν ἁγίων Ἰάσονος καὶ Σωσιπάτρου. Ἄρχ.: Τῶν
ἀγίων ἀποστόλων Ἰάσονως, κε Σωσιπάτρου. ὡς γεννέον ἐν μάρτυσιν. Ἐξ ἐώας
ἀνέτειλε, ξενωροὶς ἡ ἀοίδιμος, Κερκυραίων σήμερον καταυγάζουσα... Τελ.: ...
μεγαλυνάριον. Χαίροις ἀποστόλων ἡ ξηνωρὶς ... Τριὰς σωτήριος. Κοινωνικόν,
εἰς πᾶσαν τῆν γῆν (βλ. χειρόγραφο ἀρ. 38).
Γραφὴ μεγάλου μεγέθους, στρογγυλόσχημη, εὐκρινής, ὅμοια μὲ τῶν χειρογράφων ἀρ. 49 καὶ 51. Ἀρχογράμματα τονισμένα μὲ τὸ ἴδιο μελάνι. Μελάνι καφὲ
σκοῦρο στὰ πρῶτα φύλλα, καστανὸ στὰ ὑπόλοιπα. Δὲν ὑπῆρχε ἀρίθμηση φύλλων.
Χαράκωση μὲ μολύβι. Χαρτὶ χοντρό. Στὸ φ. 1r στὸ ἐπάνω μέρος ἀπὸ τὸν ἴδιο γραφέα: Χριστός ἀνέστη.
Ἐξώφυλλο ἀπὸ μπλὲ χαρτόνι, μὲ στίγματα κεριῶν ἀπὸ τὴ λειτουργικὴ χρήση.
Στὸ ἐξώφυλλο ἡ ἔνδειξη: φυλάδα τόν ἀποστόλων ἰάσωνος καί σωσιπάτρου.

– 51 –
Χαρτ., 280 × 190 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 245 × 160 χιλ.), φ. 15, στίχοι 20-22,
19ος αἰ.
Ἀκολουθία τῶν ἁγίων Ἰάσονος καὶ Σωσιπάτρου.
(φ. 1r-15v) Ἀκολουθία τῶν ἁγίων Ἰάσονος καὶ Σωσιπάτρου. Ἄρχ.: Τῶν
ἀγίων ἀποστόλων Ἰάσωνος, καὶ Σωσιπάτρου, ὡς γενναίον ἐν μάρτυσιν. Ἐξ
εώας ἀνέτειλε, ξυνωρὶς ἡ ἀοίδιμος, Κερκυραίων σήμερον καταυγάζουσα... Τελ.:
...μεγαλυνάριον. Χαίροις ἀποστόλων ἡ ξηνωρὶς ... Τριὰς σωτήριος. Κοινωνικόν,
εἰς πᾶσαν τὴν γῆν (βλ. χειρόγραφο ἀρ. 50).
Δὲν ὑπῆρχε ἀρίθμηση φύλλων. Χαράκωση μὲ μολύβι. Γραφὴ μεγάλου μεγέθους,
εὐκρινής. Γραφέας ὁ ἴδιος τῶν φυλλάδων ἀρ. 49 καὶ 50. Ἀρχογράμματα τονισμένα
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μὲ τὸ ἴδιο μελάνι. Μελάνι καφὲ σκοῦρο. Χαρτὶ χοντρό. Στὸ φ. 1r, στὸ ἐπάνω μέρος, ἀπὸ τὸν ἴδιο γραφέα: Χριστός ἀνέστη. Ἐξώφυλλο ἀπὸ μπλὲ χαρτόνι μὲ τὴν ἔνδειξη: φυλάδα τόν ἀποστόλον ἰάσωνος κἐ σωσιπάτρου.

– 52 –
Χαρτ., 290 × 199 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 270 × 175 χιλ.), φ. 14, στίχοι 20-28,
ἔτους 1832.
Ἐπιτάφιος ὕμνος στὴ Θεοτόκο.
(φ. 1r-8v) Ὕμνος ἐπιτάφιος ψαλλόμενος ἐν τῇ ἀγρυπνίᾳ τῆς Κοιμήσεως τῆς
ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἄρχ.: Στάσις πρώτη. Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ κατετέθης Χριστέ,
καὶ ἡ μήτηρ τῆς ζωῆς κατατίθεται ξένον θέαμα ἀγγέλοις καὶ βροτοῖς... Τελ.:
...Ζωοδότην τεκοῦσα πρὸς ζωὴν τὴν ἁγήρω μεταβέβηκας ἤδη ... ἀναστᾶσα Κόρη
καθὼς ὁ Κύριος. Δόξα. Καὶ νῦν ἀλληλούϊα γ΄. Τέλος (βλ. χειρόγραφο ἀρ. 41).
(φ. 9r) Ἐγγκόμια εἰς τὴν Κοίμησιν τῆς Παναγίας (μόνο ὁ τίτλος).
(φ. 9v) Μετὰ τοὺς αἴνους καὶ τὸ δοξαστικὸν ἀρχινοῦν τὰ ἐγκόμια καὶ εἰς
κάθε στάσιν κάνει ὁ ἱερεὺς αἴτησιν καὶ εἰς κάθε ἀρχὴν στάσεως θυμιᾶ ὅλον τὸν
ναὸν καὶ τὸν λαὸν κατὰ τὴν συνήθειαν. αἰ αἴτησες εἶναι εἰς τὸ τριάδιον εἰς τὸν
ἐπιτάφιον τοῦ Χριστοῦ. Τελειόνοντας τὰ ἐγκόμια λέγουν καὶ τὰ εὐλογιτάρια καὶ
ὅταν τελειόσουν τὰ εὐλογιτάρια καὶ τὸ ἀλλιλούϊα, λέγει ὁ πρότος χορὸς δόξα καὶ
ὁ δεύτερος καὶ νῦν εἰς ἤχον πλ. β΄ κατὰ τὸ δοξαστικόν, διὰ νὰ εἶναι σύμφονος
καὶ τακτική, ἡ ακολουθία. καὶ εὐθεὶς ἀρχινᾶ ἡ δοξολογία. Τελειόνοντας ἡ δοξολογία, εἰς τὸ ἤστερον τρισάγιον, ἀσικόνετε ὁ ἐπιτάφιος καὶ γηρίζετε τρεῖς φορὲς
κατὰ τὴν συνίθειαν καὶ εἰς τὴν ἤστεριν φορὰν ὅταν φθάσουν εἰς τὴν πατινὺν
πόρταν λέγει ὁ ἱερεύς, πρόσχομεν εἰρίνη πᾶσι σοφία. καὶ εὐθὺς τό, ἀπόστολοι ἐκ
περάτων καὶ ἀποθόνουν ἀπάνο εἰς ἐνα τετράποδον τὴν ἁγίαν εἰκόναν καὶ εὐθὺς
λέγετε μία προφιτία ἀπὸ τῆς ἐορτῆς, καὶ ἀπόστολον τοῦτο φρονίστο, ἔπειτα τὸ
εὐαγγέλιον, ἐν ταῖς ἡμέρες ἐκεῖνες ἀναστάσα Μαριὰμ καὶ τὴν ἐκτενὴν ἐλέησον
ἡμᾶς καὶ τὰ λειπᾶ. λέγοντας τὰ τιαύτα, ἤγουν προφιτίαν καὶ ἀπόστολον καὶ τὰ
λειπᾶ προσκεινίτε ἡ ἁγία εἱκὸν καὶ δίδετε καὶ τὸ ἅγιον ἔλεον. Ὅταν ψάλλουν τὰ
εὐλογιτάρια ἀλλάσι ὁ ἱερεὺς ὅλλην τὴν ἱερατικὴν στολὴν καὶ ἀρχινόντας ἡ δοξολογία θυμιᾶ τὴν ἁγίαν τράπεζαν. Τα τιαύτα ἐγράφθισαν διὰ ἐνθύμισιν καὶ τάξιν
τῆς ἀκολουθείας τῆς κοιμίσεως τῆς Παναγίας τὴν ὁποίαν τάξην καὶ ἀκολουθείαν
τὴν ἐκάμαμεν εἰς τοὺς 1832.
(φ. 10r-14r) Κείμενο χωρὶς τίτλο. Ἄρχ.: Ὅλοι οἱ ψευδοπροφῆται καὶ ψευδόχριστοι, οἱ ὁποῖοι Θεὸν οὐδένα ὁμολογοῦσι, τοῖς δὲ ἔργοις ἀρνοῦνται, βδελυκτοὶ ὅντες καὶ ἀπειθεῖς... Τελ.: ...Θεὸς ἡμῶν ὁ θέλων πάντας σωθῆναι καὶ εἰς
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ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν τὴν αὐτὴν πᾶσιν ἀνθρώποις σωτήριον θέλησιν καὶ ἐπιθυμίαν καὶ ἀγάπην ἀδιάλειπτος μέσα εἰς τὴν ψυχὴν καὶ εἰς τὴν καρδίαν τους εἶχαν
καὶ ἐχουν ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ ἀληθινοὶ χριστιανοί, ὅσοι ἀπὸ αὐτὸν τὸν Θεὸν χάριτι
αὐτοῦ ἐγεννήθησαν καὶ γεννῶνται. 1832 αὐγούστου 10.
Ἡ φυλλάδα ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο τεύχη. Στὸ πρῶτο τεῦχος (φ. 1-9), χαρτὶ λεπτό, στὸ δεύτερο πιὸ χοντρό. Κομμένες οἱ κάτω ἄκρες τῶν φύλλων. Δὲν ὑπῆρχε ἀρίθμηση φύλλων. Τὸ φ. 14v λευκό. Γραφὴ δεξιοκλινής, εὐκρινής. Μελάνι καφὲ
σκοῦρο καὶ καστανό. Ἐξώφυλλο ἀπὸ μπλὲ χαρτόνι.

– 53 –
Χαρτ., 200 × 140 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 160 × 110 χιλ.), φ. 18, στίχοι 23,
19ος αἰ.
Ἀκολουθία Χρυσάνθου τοῦ νέου.
(φ. 2r-14r) [Χωρὶς τίτλο] Ἄρχ.: Ἐν τῷ Μικρῷ Ἐσπερινῷ ἦχ. β΄. Ὅτε ἐκ
τοῦ ξύλου σε νεκρόν. Χάρις ἡ τοῦ πνεύματος ἡμᾶς, πάτερ ἡ ἐν σοὶ ἐνοικοῦσα,
φαιδρῶς συνήγαγεν, ἄσμασι προτρέπουσα... (φ. 13v) Τελ.: ...Τέκνοις τοῖς σοῖς
πάτερ, σοῦ τὴν θερμὴν ἀντίληψιν δίδου, καὶ γὰρ κέκτησαι τὴν ἰσχύν, τοῖς πᾶσι
τὰ πάντα γενέσθαι ὡς ὁ Παῦλος, ἵνα ψυχὰς προσάξῃς, τῷ ψυχοσώστῃ Χριστῷ.
(φ. 13v) ἔτερον κοντάκιον ἦχος πλ. δ΄ πρὸς τῇ υπερμάχῳ. Νεοφανέντα ἐκ Θεοῦ
φωστῆρα ἔνδοξον ... χαίροις πάτερ ἀοίδιμε. (φ. 14r) Ἰδιόμελον, νὰ βαλθῇ εἰς
τὸν ἐσπερινὸν δοξαστικὸν εἰς τὸν στίχον. ἦχος πλ. δ΄. Ἄρχ.: Ἔχει μὲν ἡ θειοτάτη σου ψυχὴ καὶ ἄμωμος, παμμακάριστε Χρύσανθε... Τελ.: ...Φρούρει οὖν σὺν
αὐτῷ πανεύφημε, τὴν σὲ μεγαλύνουσαν πόλιν, ἀπὸ τῶν ἐναντίων προσβολῶν,
καὶ πάντας τοῦς εὐσεβῶς ἐκτελοῦντας τὴν μνήμην σου, παῤῥησίαν ὡς ἔχων πρὸς
Χριστόν, τὸν σὲ δοξάσαντα.
Δὲν ὑπῆρχε ἀρίθμηση φύλλων. Τὰ φ. 1rv, 7rv, 11v, 14v-18v λευκά. Χαράκωση
μὲ ἔκτυπες γραμμές. Γραφὴ ἐπιμελημένη, καλλιγραφική, ὀρθογραφημένη. Φαίνεται
ὅτι ὁ γραφέας εἶναι καὶ ὁ ποιητὴς τῆς ἀκολουθίας, γιατὶ διορθώνει κείμενο, διαγράφει φράσεις καὶ τὶς ἀντικαθιστᾶ. Ἡ προσθήκη τοῦ κοντακίου στὸ φ. 13v καὶ
τοῦ ἰδιόμελου στὸ φ. 14r, ὄχι μεταγενέστερη τῆς γραφῆς τῆς ἀκολουθίας, ἔγινε ἀπὸ
ἄλλον γραφέα. Μελάνι καφὲ σκοῦρο. Ἀρχογράμματα τονισμένα καὶ διακοσμημένα.
Χαρτὶ μεσαίου πάχους. Ἐξώφυλλο μὲ μπλὲ χοντρὸ χαρτί.
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Χαρτ., 240 × 165 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 215 × 150 χιλ.), φ. 37, στίχοι 22,
ἔτους 1825.
Βίος καὶ πολιτεία τῆς ἁγίας Συγκλητικῆς.
(φ. 1r-37r) Βίος καὶ πολιτία τῆς ὁσίας μητρὸς ἡμῶν καὶ διδασκάλου Συγκλητικῆς τῆς ἀσκησάσης ἐν ἐτει ἀπὸ Χριστοῦ 340, συγγραφεῖς παρὰ τοῦ μεγάλου
Ἀθανασίου ἀρχιἐπισκόπου Αλεξανδρείας. Ἄρχ.: Λέγουσι τινές, ὅτι αὐτὴ εἰ ὁσία
ἥτον ἡ παρθένος, ὁποῦ εἴχε τὸν μέγαν Ἀθανάσιον κρυμμένον μέσα εἰς τὸ πηγάδι
ἔξι χρόνους. Αὕτη ἡ μακαρία Συγκλητικὴ ἐκατήγετο ἀπὸ τὴν ἐπαρχίαν τῆς Μακεδονίας... Τελ.: ...καὶ ὅταν ἤλθεν ἠ ἠμέρα καὶ ὤραν ὁποῦ εἶπεν ἀπῆλθε πρὸς
τὸν Κύριον, ἠ μακαρία Συγκλητική, καὶ ἔλαβεν ἀπὸ αὐτὸν διὰ βραβεῖον καὶ στέφανον τῶν ἀγώνων της τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, εἰς δόξαν καὶ ἔπενον τοῦ
Κυρίου ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μεθοῦσυν τῶ πατρὶ καὶ τὸ ἀγίω πνεύματι πρέπει
δόξα τιμή, καὶ προσκύνησις νὺν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἀμήν
(νεοελληνικὴ ἀπόδοση τοῦ βίου ποὺ ἀποδίδεται στὸν ἅγιο Ἀθανάσιο, βλ.
F. Halkin, Biblioteca Hagiographica Graeca II, Bruxelles 1957, ἀρ. 1694).
Γραφὴ στρογγυλόσχημη, ἁπλοϊκή, ἐπιμελημένη, τὰ γράμματα κάτω ἀπὸ τὴ
γραμμὴ χαράκωσης. Μελάνι καφὲ σκοῦρο. Ἡ φυλλάδα γράφτηκε στὶς 14 Ἰουνίου
1825, ὅπως προκύπτει ἀπὸ σημείωση τοῦ γραφέα μετὰ τὸ τέλος τοῦ κειμένου στὸ
φ. 37r: 1825 ἰουνήου 14. Δὲν ὑπῆρχε ἀρίθμηση φύλλων. Τὸ φ. 37v λευκό. Τὸ χειρόγραφο ἀποτελεῖται ἀπὸ ἕξι τεύχη συρραμμένα μὲ σπάγκο, τὰ ὁποῖα καλύπτονται
μὲ ἐξώφυλλο ἀπὸ μπλὲ χαρτόνι. Ὑπάρχει ἀρίθμηση μὲ ἑλληνικοὺς ἀριθμοὺς στὰ
τρία πρῶτα τεύχη κανονικά, στὸ ἐπάνω μέρος τοῦ πρώτου φύλλου. Χαρτὶ χοντρό.

– 55 –
Χαρτ., 235 × 182 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 215 × 160 χιλ.), φ. 8, στίχοι 25,
19ος αἰ.
Ἀκολουθία ἁγίου Ἐλευθερίου.
(φ. 1r-7r) Ἄρχ.: μηνὴ δικεμβρίου ιε΄ τοῦ αγίου ιερωμάρτιρος Ελευθερίου. ἐν
τῶ μεγάλω ἐσπερινῶ ... Σκεῦος ἱερώτατον πνεύματος θείου γεγένησαι... (φ. 4v)
Ὁ κανὼν τῆς Θεοτόκου μετὰ τῶν ειρμῶν εἰς Ϛ ΄ καὶ τοῦ ἁγίου εἰς η΄. Ὁ κανὼν
τῆς Θεοτόκου... Ἄρχ.: Ὠδὴν ἐπινίκιον, ἄσωμεν ... ἔτερος κανῶν τοῦ ἀγίου ὠδὴ
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α΄, ἦχος α΄ ζήτει εἰς τὸ μινέω... Τελ.: ...Δεῦτε ἄπαντες, Χριστοῦ τὸ γενέθλιον,
πιστῶς προε<ο>ρτάσωμεν ... δοξολογία μεγάλη καὶ ἀπόλυσις. δίδοται καὶ ἅγιον
ἔλαιον ἐκ τῆς κανδήλας τοῦ ἁγίου (πρβλ. Μηναῖον Δεκεμβρίου, σ. 103-110.
Παρίου, Ἀκολουθία. Βλ. καὶ χειρόγραφα ἀρ. 57, 75).
Κατάσταση καλή. Ἐμφανῆ τὰ σημάδια τῆς φθορᾶς ἀπὸ τὴ λειτουργικὴ χρήση.
Γραφὴ ἁπλοϊκή, εὐκρινής. Μελάνι καφὲ σκοῦρο. Τονισμένα ἀρχογράμματα, ὄχι ὅλα
κομψά. Χαρτὶ λεπτὸ μὲ ὑδατογράφημα ἀκαθόριστου σχεδίου. Τὸ φ. 8rv λευκό.
Ἡ ἀκολουθία εἶναι δεμένη μὲ χάρτινο ἐξώφυλλο, ἐπενδυμένο μὲ μαρμαρόκολλα. Ράχη ὑφασμάτινη. Στὸ ἐξώφυλλο ἡ ἐτικέτα μὲ τὴν ἔνδειξη: Τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Ἐλευθερίου Δεκεμβρίου 15.

– 56 –
Χαρτ., 210 × 155 χιλ., φ. 9, στίχοι 12-15, 18ος-19ος αἰ.
Κανόνας στὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου.
(φ. 1r) Ὁ Κανὸν τῆς Θεοτόκου.
(φ. 2r-9r) Ὁ Κανὸν τῆς Θεοτόκου. Ἄρχ.: ἦχος α΄. Πεποικιλμένη τῆ θεία δόξη, ἡ ἱερὰ καὶ εὐκλεὴς Παρθένε μνήμη σου... Τελ.: ...Συνέστειλε χορὸς τῶν
ἀποστόλων, τὸ θεοδόχον σῶμα σου μετὰ δέους ὁρῶντες ... σώζεις ἀεὶ Θεοτόκε τὴν
κληρονομίαν σου (Μηναῖον Αὐγούστου, σ. 85-88, ποίημα τοῦ κυρίου Κοσμᾶ).
Γραφὴ μεγάλου μεγέθους, εὐκρινής. Μελάνι καφὲ σκοῦρο. Τὸ ἐσωτερικὸ τῶν
ἀρχογραμμάτων τονισμένο μὲ τὸ ἴδιο μελάνι. Τὰ φύλλα δεμένα μὲ κλωστὴ χωρὶς
ἐξώφυλλο. Τὸ πρῶτο φύλλο δίκην ἐξωφύλλου ἐνῶ στὸ ἀντίστοιχο τοῦ διφύλλου στὸ
τέλος ἔχει γραφεῖ κείμενο. Χαρτὶ πολὺ χοντρό. Δὲν ὑπῆρχε ἀρίθμηση φύλλων. Τὸ
φ. 1v καὶ 9v λευκά.

– 57 –
Χαρτ., 190 × 135 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 150 × 105 χιλ.), φ. 16, στίχοι 22,
19ος αἰ.
Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἐλευθερίου.
(φ. 1r-16r) Ἄρχ. ἀκέφαλο: [αὐ]τὸν ἱκέτευε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Καὶ
νῦν ἦχος ὁ αὐτός. Βηθλεὲμ ἐτοιμάζου, εὐτρεπιζέσθω ἡ φάτνη ... Εἴσοδος. Τὸ
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φῶς ἱλαρὸν... Τελ.: ...Εἰς τὴν λειτουργίαν ... Εὐαγγέλιον, κατὰ Ματθέον, τῷ
καιρῷ ἐκείνῳ ἐπορεύθη ὁ Ἰησοῦς τοῖς σαβ. ζήτει Ϛ ΄ τῆς δ΄ εὐδομ. Ματ. κοινωνικὸν εἰς μνημόσυνον. Τέλος τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Ἐλευθερίου,
ἐπισκόπου Ἰλλυρικοῦ (βλ. χειρόγραφα ἀρ. 55 καὶ 75).
Γραφὴ μικροῦ μεγέθους, ἐπιμελημένη, καλλιγραφική. Μελάνι καστανό. Δὲν
ὑπῆρχε ἀρίθμηση φύλλων. Τὸ φ. 16v λευκό. Χαράκωση μὲ μολύβι, τὸ κείμενο ἐντὸς
πλαισίου. Ἀρχογράμματα τονισμένα μὲ τὸ ἴδιο μελάνι. Χαρτὶ λεπτό. Ἡ φυλλάδα
εἶναι ἕνα τεῦχος μόνο, δεμένο μὲ κλωστὴ στὴ ράχη. Γιὰ ἐξώφυλλο ἔχει χρησιμοποιηθεῖ τὸ μισὸ φύλλο ἑνὸς ἐγγράφου στὴν ἰταλική. Πρόκειται γιὰ ἄδεια διέλευσης
πλοίου μὲ καπετάνιο τὸν Σπυρίδωνα Καποδίστρια, ἡ ὁποία ἐκδόθηκε ἀπὸ τὸ Τελωνεῖο τῆς ἰταλικῆς πόλης Barletta στὶς 9 Ἰουνίου 1821.

– 58 –
Χαρτ., 190 × 135 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 170 × 120 χιλ. ), φ. 12, 18ος αἰ.
Ἰουστίνου Δεκάδυου, Ἀκολουθία τοῦ νεομάρτυρος Ἰωάννου τοῦ ἐξ
Ἰωαννίνων. – Νικολάου Βουλγάρεως, Ἀκολουθία τῶν ἁγίων Ἰάσονος
καὶ Σωσιπάτρου.
(φ. 1r-7r) [Ἀ]κολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἰωάννου τοῦ νέου μάρτυρος, τοῦ
ἐξ Ἰωαννίνων, ποιηθεῖσα παρὰ τοῦ σοφωτάτου κυρίου [Ἰουστίνου] τοῦ Δεκαδίῳ
αἰτήσει τῶν φιλοχρίστων καὶ εὐλαβῶν χριστιανῶν. εἰς τὸ λυχνικὸν. ἦχος β΄
προ[ς τὸ] ὅτε ἐκ τοῦ [ξ]ύλου σε. Δεῦτε συνδραμοῦσαι πανδημεὶ πᾶσαι στρατιαὶ
τῶν ἀγγέλων... (φ. 3r) ὁ κανὼν οὗ ἡ ἀκροστιχὶς κατὰ ἀλφάβητον μέχρι συμπληρώσεως τῆς ζ ΄ ὠδῆς, αἱ δὲ καθεξῆς ἔχουσιν ἀκροστιχίδα. τὸ Ἰουστίνου. ὠδὴ
α΄, ἦχος β΄. Δεῦτε λαοί. Ἄρχ.: Ἀλλ’ ὦ Χριστέ, σὺ τῶν λόγων... Τελ.: ...Ἀντίληψίς
μου κόρη σὺ εἶ, σὺ εἶ ἡ σωτηρία μου σύ μου τεῖχος σύ μου εἶ καταφυγὴ σὺ ἀγαλλίαμά μου σύ μου ἐλπὶς βεβαία λύτρωσαι πάσης με κακώσεως (Petit, Acolouthies,
σ. 115. Βλ. καὶ χειρόγραφο ἀρ. 80).
(φ. 7v-12r) ἀπρηλίῳ, κθ΄ των αγίων αποστόλων Ἰάσωνος καὶ Σωσιπάτρου.
Τῆς ἑορτῆς δ΄ καὶ τῶν ἁγίων δ΄. ὡς γενναῖον ἐν μάρτυσιν. Ἐξ ἑώας ἀνέτειλε
ξυνωρὶς... (φ. 9v) ὁ κανὼν οὖ ἡ ἀκροστιχὶς Τοῖάδε Νικόλεως Βούλγαρις ἧδε
Φαίαξι. Τερατουργίαις φωτισθεῖσα σήμερον ἡ Κερκυραίων πληθὺς ... Τελ.: ...
Τὰ ἐν Κερκύρᾳ δεσμὰ καὶ τὰς ἀπείρους τίς διηγήσεται θλίψεις ... διδάσκαλοι
τῶν ἐκκλησιῶν ἡμῶν. καὶ νῦν τῆς ἑορτῆς. δοξολογία μεγάλη (Petit, Acolouthies,
σ. 108 ἀρ. 1. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1437).
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Οἱ δύο ἀκολουθίες ἔχουν γραφεῖ ἀπὸ τὸν ἴδιο γραφέα, ἐν τούτοις ἡ γραφὴ στὴν
πρώτη εἶναι προσεγμένη, εὐκρινής, ἐνῶ στὴ δεύτερη βιαστική, μικροῦ μεγέθους.
Γραφέας τοῦ χειρογράφου ὁ ἴδιος ποὺ ἔγραψε καὶ τὸ χειρόγραφο ἀρ. 80. Μελάνι
καφὲ σκοῦρο. Χωρὶς ἀρίθμηση φύλλων. Τὸ φ. 12v λευκό. Ἄδετο.

– 59 –
Χαρτ., 200 × 145 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 150 × 115 χιλ.), φ. 9, στίχοι 18,
19ος αἰ.
Ἰσιδώρου Σαμίου, Οἶκοι στὸν Ἰησοῦ.
(φ. 1r-9v) Οἱ εἰκοσιτέσσαρες Οἶκοι εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν
συντεθέντες παρὰ Ἰσιδώρου ἱερομονάχου τοῦ Σαμίου. Ἄρχ.: Τὸ Κοντάκιον ἦχος
πλ. δ΄ Τῇ ὑπερμάχῳ. Τὸν Θεὸν Λόγον, σὺν Πατρί τε καὶ τῷ Πνεύματι, πρὸς σὲ
ὑψώσας μου τὸν νοῦν, Χριστὲ δοξάζω σε... Τελ.: ...Ὦ πανύμνητε Σῶτερ, ὑπερύμνητε Λόγε ... Καὶ πάλιν τὸ Κοντάκιον. Τὸν Θεὸν Λόγον ... Τέλος (Βαρβούνη,
Σύμμικτα, σ. 723-730).
Γραφὴ καλλιγραφική, ὄρθια, ἐντὸς τῶν δύο γραμμῶν τῆς χαράκωσης μὲ μόνο
τὶς κεραῖες τῶν γραμμάτων νὰ ἐξέχουν. Ἡ γραφὴ εἶναι τόσο προσεγμένη ὥστε τὸ
χειρόγραφο κείμενο δίνει τὴν εἰκόνα τοῦ ἔντυπου. Μελάνι καφὲ σκοῦρο. Χωρὶς
ἀρίθμηση φύλλων. Χαρτὶ πολὺ λεπτό. Στὸ φ. 1r καλλιτεχνικὸ ἐπίτιτλο μὲ μαῦρο,
καστανὸ καὶ ἐρυθρὸ μελάνι. Ἀρχογράμματα μὲ ἐρυθρὸ μελάνι. Δεμένο μὲ σπάγκο
καὶ μὲ ἐξώφυλλο ἀπὸ τὸ ἴδιο χαρτί.

– 60 –
Χαρτ., 200 × 140 χιλ., φ. 61, στίχοι 22, 18ος αἰ.
Πλουτάρχου, Λόγος περὶ τοῦ ἀκούειν. Μαθηματάριο.
(φ. 1r-61r) Πλουτάρχου Χερωνέως λόγος περί τοῦ ἀκούειν. Ἄρχ.: Ὦ Νίκανδρε γράψας τήν σχολήν γενομένην μοι περί τοῦ ἀκούειν ἀπέσταλκά σοι...
καί ἡ ἑρμηνεία: Ὦ Νίκανδρε ἐγώ ἔγραψα ἔγγραφον ἐποίησα τήν θεωρίαν τήν
μελέτην ὁποῦ ἔκαμα περί τοῦ ἀκούειν καί σοῦ τήν ἔστειλα... Τελ.: ...νομίζοντες
τό καλῶς ἀκοῦσαι ἀρχήν τοῦ καλῶς βιῶναι. ... μέ τό νά νομίζωμεν τήν ὀρθήν
καί καλήν ἀκρόασιν ἀρχήν τῆς εὐζωΐας τῆς καλῆς ζωῆς. Τέλος τοῦ Πλουτάρχου
τοῦ περί τοῦ ἀκούειν λόγου.
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Μαθηματάριο μὲ ὕλη ὅμοια μὲ ἐκείνη τοῦ χειρογράφου ἀρ. 30. Κείμενο δίστηλο, γραμμένο σὲ ὅλη τὴν ἐπιφάνεια τοῦ χαρτιοῦ. Στὴν πρώτη στήλη κιονηδὸν οἱ
λέξεις τοῦ λόγου μὲ τὴ συντακτική τους σειρὰ καὶ στὴ δεύτερη ἡ ἑρμηνεία τους.
Κάποιες λέξεις δίνονται μὲ τὰ συνώνυμά τους. Γραφὴ στρογγυλή, ἐπιμελημένη. Ὁ
γραφέας ταυτίζεται μὲ τὸν γραφέα τοῦ χειρογράφου ἀρ. 28, ἐπίσης μαθηματαρίου.
Μελάνι καφὲ σκοῦρο. Δὲν ὑπῆρχε ἀρίθμηση φύλλων. Τὸ φ. 61v λευκό. Χαρτὶ λεπτὸ
ἀνοικτόχρωμο μὲ ὁριζόντιες γραμμές. Τὸ μαθηματάριο εἶναι δεμένο πρόχειρα μὲ
χαρτόνι χρώματος μπορντώ. Στὸ ἐξώφυλλο μὲ κεφαλαῖα γράμματα ἡ ἔνδειξη: Λόγος Πλουτάρχου Περί τοῦ ἀκούειν.

– 61 –
Χαρτ., 190 × 150 χιλ., φ. 19, 18ος αἰ.
Ἐξήγηση στὴ Γραμματικὴ τοῦ Θεοδώρου Γαζῆ.
(φ. 1r-18v) Ἐξήγησις εἰς τὸ τέταρτον βιβλίον τῆς Θεοδώρου τοῦ Γαζῆ Γραμματικῆς. Ἄρχ.: Ἀκόλουθον λοιπὸν εἶναι εἰς ἡμᾶς νὰ διηγηθῶμεν περὶ τῆς συντάξεως τῶν ὀκτώ μερῶν τοῦ λόγου... Τὸ ἴδιο κείμενο διορθωμένο: Τώρα
πλέον μένει εἰς ἡμᾶς νὰ διδάξωμεν ἑξῆς εἰς τὸ παρόν δ ον βιβλίον περὶ τῆς συντάξεως τῶν ὁκτώ μερῶν τοῦ λόγου... (φ. 1v) Ὁρισμὸς στοιχείου, ἢ γράμματος
τί ἐστὶ γράμμα. Πρέπει δὲ ἴσως, νὰ κάμωμεν τὴν ἀρχὴν τῶν ὁρισμῶν ἀπὸ τὸ
πρῶτον ἤγουν ἀπὸ τὰ στοιχεῖα ἐπειδὴ αὐτὰ εἶναι ἡ πρώτη φωνὴ τοῦ ἀνθρώπου
ἡ μὴ μεριζομένη πλέον εἰς ἄλλη τινὰ...
Τελ.: ...Περὶ ῥήματος. Τὸ δὲ ῥῆμα εἶναι ἕνα μέρος τοῦ λόγου ὁποῦ διακρίνει
πρόσωπα καὶ κοντὰ κοντὰ ὁποῦ φανερώνει διάθεσιν τινὰ ἢ ψυχηκὴν ἢ σωματικὴν ... ἐπειδὴ τὴν παροῦσαν πραγματίαν, ἡ γνῶσις τοῦ γνωρισμένου δὲν χρησιμεύει εἰς ἡμᾶς τίποτες περισσότερον (πρβλ. τὴν ἔκδοση: Γραμματικὴ ἐξηγηματικὴ Θεοδώρου Γαζῆ, ἤτοι ἑρμηνεία εἰς τὸ τέταρτον τῶν εἰς τέσσερα ... Ἐνετίῃσι 1802, Παρὰ Πάνῳ Θεοδοσίου τῷ ἐξ Ἰωαννίνων, σ. 15-92).
Κατάσταση πολὺ κακή. Τὰ πρῶτα πέντε φύλλα σκισμένα, τὰ ὑπόλοιπα δεμένα
πρόχειρα μὲ λεπτὴ κλωστή. Τὰ φύλλα προστατεύονται ἀπὸ ἕνα φύλλο γαλάζιο,
δίκην ἐξωφύλλου. Γραφὴ μικροσκοπική, εὐκρινής. Μελάνι καστανὸ ἕως καφὲ σκοῦρο. Διορθώσεις καὶ ἑρμηνεῖες ἐπάνω ἀπὸ τὸ κείμενο, ὄχι σὲ ὅλα τὰ φύλλα. Δὲν
ὑπῆρχε ἀρίθμηση φύλλων. Τὸ φ. 19rv λευκό.
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Χαρτ., 195 × 140 χιλ., φ. 16, 18ος αἰ.
Λεξικὸ ρωσοελληνικῶν φράσεων.
(φ. 12v-15v) [Χωρὶς τίτλο].
Ἄρχ.: ρι ποφρεζα σαλνια _________
τε περιτζα ______________________
σφαρίκυ _______________________
προςλησου τα μοσκαλι ρουσικυ _____
Τελ.: ...κακβασζαβουτε ___________
[α] βασε ______________________
τζεβο εις βολτε __________________

ψαρι φρέσκο αλιτισμενο
απο τορα
να βρασι
ηλθαν εδο μοσκοβιτε
πος σε λενε
τονομα σου
τη οριζις1.

Κατάσταση κακή. Πρόκειται γιὰ διπλωμένα φύλλα ποὺ ἀποτέλεσαν ἕνα τεῦχος. Σκισμένο στὶς ἄκρες σὲ ὅλα τὰ φύλλα. Τὸ φ. 2 σκισμένο στὸ κάτω μέρος καὶ
μετὰ ἀπὸ αὐτὸ σκισμένα τουλάχιστον δύο φύλλα. Τὰ φ. 2v, 3r-12r, 16rv λευκά.
Στὸ φ. 1r δοκίμια κονδυλίου καί: μαγεντινα γινη του αθανασι[ου]. Στὸ φ. 1v διάφορες ἐνθυμήσεις: θημησυ. 1798 Δικενβρίου επτα μοῦ εστηλανε εκδελφι της παναγιας
σπιρος του καπο πετρου και θεοδορις του ζαχαρία και ο θεοδορις ο ξαδελφος του και ο διμος πτεμήνα με το πεδί του νικολου χαρμπε ταλαρα τεσαρα ενα ο καθε εις. – ακόμη και ο
μαρκες την ενιαν Τρίτη ταλαρο ένα [..]κο ο ανοθεν μαρκος εδο αλο ενα ταλαρο. –[...] ς
Σαλιβανος ταλαρο ενα κατριεξιταρια. –[...]ιον νικολος σαλιβανος ταλαρο ενα ιος του πτ
σωσιπατρου. – [ακο]μη ης τας δεκαξι του ιουαναριου μας εδοσε ο διμος σαλιβανος δια το
σταρι ταλαρα τεσερα οπου τοῦ αεδοσε ο νοταριος ημερα κυριακυ. – 1800 οκτοβριου 4
ημερα τρίτη ημουν εις το μήλο ηχε το κλιδι η καρινα ι τζιργοτενα μου ειφερε ο νηκολετος
του νοταρίου δια ονομας την κλισιαν τρια μηζούρια σταρι. – επιτα μου εδοσε καί ο διμος
δια τα αλα τρια τα εδοσε και τα επλεροσε με γαζετες. – ακομη μου εδοσε και διο ταλαρα
δια ουζο του. – μας εδωσε καί ο Θοδορις του πτ ζαχαρια ταλαρα διο. – σπιρίδων νοταριος
ταλαρα τρια. –[Θε]ωδορις Σαλιβάνος μας εδοσε ταλαρα διο δια ουζο του. Στὸ φ. 2r: Εδοσα το μέγα σαβατο του νοταρίου σπυρίδονος Σαλιβανου οπου ηφερε το κερί ταλαρα τεσαρα
το βραδι το μεγαλο σαβατο. – μας εδοσε καί ο διμος δια του χιλιους οκτακοσιους εναναν

1. Πρόκειται γιὰ μεταγραφὴ μὲ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες τῶν φράσεων τῆς ρωσικῆς: рыба свежая солённая = ψάρι φρέσκο ἁλμυρό. –теперь = ἀμέσως. –сварить =
βράζω, ἀπαρέμφατο. –прошли сюда Москвали русский = πέρασαν ἀπὸ ἐδῶ οἱ
Μοσχοβίτες. –Как вас зовут? = πῶς σὲ λένε. –а вас? = καὶ τὸ δικό σας ὄνομα; –
Чего изволите? = τί θέλεις, τί ὁρίζεις;
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ταλαρα διο. – οταν εσωσα τον καιρων της εφιμεριας την ηστερ[η ...] ταμού από το χαρτη
μου επιλίψανε σταρι μηζουρια τεσερα ημησι διτη δε μου δοσανε παρα ενανιμησι μηζουρι.
Τὰ φύλλα, δεμένα πρόχειρα μὲ κλωστή, προστατεύονται μὲ ἕνα ἐξώφυλλο ἀπὸ
χαρτόνι.

– 63 –
Χαρτ., 205 × 150 χιλ., φ. 25, 18ος αἰ.
Λεξικὸ φράσεων καὶ διαλόγων ρωσοελληνικῶν.
(φ. 1r-9v) Φράσεις στὰ ρωσικὰ καὶ ἡ μετάφρασή τους στὰ ἑλληνικά.
Ἄρχ.: послъ
ἔπειτα
хажáкъ хажанаика
νικοκίρης νικοκιρά
керпи́чи
τούβλα
випéи гору
ανέβα ἀπάνω
(στὴ συνέχεια οἱ λέξεις μὲ ἑλληνικὴ μεταγραφὴ ἢ ἐναλλάξ).
πρινισοῦ
φέρε ἐδὼ
φισιέρι / ἠμιάσα ζϊὰτα
σταλαμόρ[. εἶ]χε γαμβρόν.....
πρεπιβάλα
ἐδῶ
βοσμόζετε
τό ξέρο
(φ. 9v-10r) Λέξεις καὶ φράσεις στὰ ἑλληνικὰ καὶ ἡ ἀπόδοσή τους στὰ
ρωσικά.
Ἄρχ.: Πός είστε ἡ αφεντία σας εις τήν ὑγίαν ... καλά μέ τήν βοήθειαν τοῦ
Θεοῦ...
(φ. 10v-12v) Ἑλληνικὲς φράσεις χωρὶς τὴν ἀπόδοσή τους στὰ ρωσικά.
Ἄρχ.: Τί χρεία εἶναι νά εἶναι ἀκόμα εἰς τό κρεβάτι. ... Διάλογος ε ος διά τό
πρόγευμα. φέρε τίποτες νά κάμομε κολατζιόν...
(φ. 13r) Κείμενο στὰ ρωσικά. Ἀπόδοση φράσεων ἀπὸ τὰ ρωσικὰ στὰ
ἑλληνικά.
Батюшка я буду любить васъ и ник(огда)
низабуду естлѝ вы обучите меня погрече
скй буду кοлко хоцесъ учитиса·я буду
старатся учитися1.
Зя́тя сýрова
γαμβρὸς ὠμὸν
1. Τὸ κείμενο σὲ μετάφραση ἔχει ὡς ἑξῆς: Ἀδελφέ, θὰ μοῦ κάνετε μεγάλη χάρη
καὶ ποτὲ δὲν θὰ σᾶς ξεχάσω ἐὰν μὲ διδάξετε ἑλληνικά, ὅσο χρόνο καὶ νὰ χρειαστῶ,
θὰ κοπιάσω γιὰ νὰ τὰ μάθω.
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и῎же/крóтокъ/подражà
ὁ ὁποῖος (ἥμερος) ἐμημήθη
звѣръ нıкроткй идїви
θηρίον σκληρὸν ἀνήμερον
(φ. 13v-14v) Φράσεις στὰ ἑλληνικὰ καὶ ἡ φωνητική τους ἀπόδοση στὰ
ρωσικὰ μὲ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες.
Ἄρχ.: προσκυνῶ ἡγαπημένε
προσάη λουμπέναηπάη καλά
ἠσρέτνο λουμπέναη
.......................
κλῆρος
σορέπια
τόν ἐχερέτησαν
μπεσιτόβαχου
(φ. 15r) Κείμενο στὰ ρωσικά.
милостивому государȣ батюшки/ васили дмитривичу/ милостивому
государȣ батюш/ ки васили дмитриивичȣу
милостивому государȣ батюшı/ милостивому государȣ батюш/ начáлъ вами
проситъ бога чтобъ онъ/ даровалъ ему при старости его дѣ/ тищ’ которое бы по
смерти его ос:/ талося наслѣдникомъ ироздалъ вели:/ кїя ищедрыа милостыни
бѣднымъ и/ по церквамъ ипо монастыряхъ тогда/ богъ услышалъ архидѣеву
молитву ида/ ровалъ ему сына ипрекраснаго юношу ко:
тораго назвали иваномъ царевичемъ/ началъ вами проситъ бога чтобъ онъ
даровалъ ему/ милостивому государъ батюшки1.
(φ. 16r) Κείμενα στὰ ρωσικά.
Воимя отца исына исветаго/ духа аминъ. стоитъ градь/ пустъ аоколо его
ростетъ вино/ градь пустъ автомъ пусте лежа/ тъ три брата ленивыхъ первои/
братъ говоритъ чтоты виноградъ/ ростешъ амне вротъ непопадешъ/ второи брат
говоритъ поди братъ/ порви даименя накорми третий/ братъ говоритъ какъ вамъ
неленѣ/ говоритъ2.
1. Τὸ κείμενο σὲ μετάφραση ἔχει ὡς ἑξῆς: Στὸν ἐλεήμονα ἀφέντη (καὶ) ἀδελφὸ
Βασίλειο Ντμιτρίεβιτς.
Νὰ ἀρχίσετε νὰ προσεύχεστε στὸν Θεὸ γιὰ νὰ τοῦ χαρίσει στὰ γεράματά του ἕνα
παιδί, τὸ ὁποῖο μετὰ τὸν θάνατό του νὰ τὸν κληρονομήσει καὶ νὰ μοιράσει μεγάλες
καὶ ἁπλόχερες δωρεὲς στοὺς φτωχοὺς καὶ στὶς ἐκκλησίες καὶ στὰ μοναστήρια, τότε
ἂς εἰσακούσει ὁ Θεὸς τὴν προσευχή του καὶ νὰ τοῦ χαρίσει υἱὸ καὶ πανέμορφο
νεαρὸ καὶ νὰ τὸν ὀνομάσουν βασιλόπουλο Ἰβάν.
2. Τὸ κείμενο σὲ μετάφραση ἔχει ὡς ἑξῆς: Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ
Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀμήν. Εἶναι μιὰ πόλη ἔρημη, καὶ γύρω της ἁπλώνεται ἕνας ἔρημος ἀμπελώνας, καὶ μέσα στὸν ἀμπελώνα ξαπλώνουν τρία τεμπέλικα ἀδέλφια. Ὁ πρῶτος ἀδελφὸς λέει: «Γιατί φυτρώνεις, ἀμπελώνα, καὶ δὲν ἔρχεσαι στὴν πόρτα μου;». Ὁ δεύτερος ἀδελφὸς λέει: «Πήγαινε ἀδελφέ μου νὰ τὰ μαζέψεις καὶ δῶσε μου νὰ φάω». Ὁ τρίτος ἀδελφὸς λέει: «Πῶς δὲν βαριέστε νὰ
μιλᾶτε;».
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Στὴ συνέχεια τὸ ἴδιο κείμενο μὲ λάθη.
(φ. 16v) Ἀσκήσεις γραφῆς: Ἄρχ.: Я онъ стоитъ моря/ онъ стоитъ человекъ
воде1 .
(φ. 17r) Ἀσκήσεις γραφῆς, ἀπὸ διαφορετικοὺς γραφεῖς, στὸ κείμενο τοῦ
προηγούμενου φύλλου: стойтъ человекъ воде погорло питъ проситъ анапится
неможитъ2. Στὴ συνέχεια ἀντιγραφὴ ἐπιστολικοῦ κειμένου:
Милостивому моему государю батю/ шкй васили дмитривичу немогъ я
присей върной сказай проминоватъ/ чтобъ васъ своимъ писмомъ неу
ведомитъ и прашу я васъ роди/ тельское благословениэ навекинеру
шима ивпротчимъ остоюсъ/ славабогу живь и здоравь3.
(φ. 17v) Ἀσκήσεις γραφῆς καὶ τὸ ἑξῆς κείμενο προσευχῆς στὴν ἐκκλησιαστικὴ σλαβική: Господи Боже насъ, еже согрѣшихъ по днй семъ/ словамъ
дѣломъ ипомышленїемъ, ıакѡ благъ и/ ч҃елоколюбецъ прости ми миренъ сонь
ибезмя:/ теженъ даруй ми аггела моєго хранителя поси,/ покрывающа и
соблюдающа мя ѿвсякагѡ зла· ıа:/ кѡ ты єси хранителъ душамъ итѣлесемъ
нашымъ/ итебѣ славу возсылаємъ отєцу ис҃ну ис҃тому/ духȣ ны<н>ѣ иприснѡ и
во вѣки вѣкѡвъ аминъ4.
(φ. 18r) Ἄλλο κείμενο, ἔμμετρο σὲ δημοτικὴ ρωσική:
Ἄρχ.: воимя отца нипитъ были винъца/ досмертнова конца огосподи сагри/
шилъ виноусъ обмочилъ. заповеди/ божиї несодержалъ увидилъ вино/ да
5
задрожалъ .
1. Τὸ κείμενο σὲ μετάφραση: (Ἐγὼ) αὐτὸς στέκεται στὴ θάλασσα (αὐτὸς) στέκεται ἕνας ἄνθρωπος στὸ νερό.
2. Ἡ μετάφραση τοῦ κειμένου: Στέκεται ἕνας ἄνθρωπος στὸ νερὸ μέχρι τὸ
λαιμό, πίνει, φωνάζει, καὶ δὲν μπορεῖ νὰ χορτάσει.
3. Τὸ κείμενο σὲ μετάφραση: Στὸν ἐλεήμονα ἀφέντη καὶ ἀδελφὸ Βασίλειο
Ντμιτρίεβιτς. Δὲν μπορῶ νὰ παραλείψω νὰ σᾶς ἐνημερώσω μὲ τὴν ἐπιστολή μου
καὶ νὰ σᾶς ζητήσω τὴ γονικὴ εὐλογία στοὺς ἀπεράντους αἰῶνες, κατὰ τὰ ἄλλα
παραμένω δόξα τῷ Θεῷ ζωντανὸς καὶ ὑγιής.
4. Τὸ κείμενο σὲ μετάφραση ἔχει ὡς ἑξῆς: Κύριε Θεέ μας, σὲ ὅ,τι ἁμάρτησα
ἕως τούτη τὴν ἡμέρα στὰ λόγια, τὰ ἔργα καὶ τὴ σκέψη, ὡς πράος καὶ φιλάνθρωπος
συγχώρεσέ με, ἥσυχο ὕπνο καὶ ἀτάρακτο χάρισέ μου, στεῖλε μου τὸν ἄγγελο προστάτη, γιὰ νὰ μὲ καλύψει καὶ νὰ μὲ φυλάξει ἀπὸ παντὸς κακοῦ· ὅπως Ἐσὺ εἶσαι
φύλακας γιὰ τὶς ψυχὲς καὶ τὰ σώματά μας, καὶ τὴ δική Σου δόξα ὑμνοῦμε, τὸν
Πατέρα καὶ τὸν Υἱὸ καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων ἀμήν.
5. Τὸ κείμενο σὲ μετάφραση: Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός, μὴν πίνεις κρασὶ ἕως
τὸ τέλος τοῦ θανάτου· στὸν Κύριο ἁμάρτησε, μὲ τὸ κρασὶ μέθυσε· τὶς ἐντολὲς τοῦ
Θεοῦ δὲν κράτησε, κατάλαβε ὅτι τὸ κρασὶ τὸν ἐμπόδισε.
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(φ. 20v) Ἀσκήσεις γραφῆς μὲ τὰ γράμματα τοῦ ἀλφαβήτου.
(φ. 21rv) Ἀσκήσεις γραφῆς στὰ κυριλλικὰ μὲ τὴν ἀντιγραφὴ τοῦ τροπαρίου τῆς ἑορτῆς τοῦ γενεθλίου τῆς Θεοτόκου: Сей день господень раду/
итеся людие сего света черто/ гъ икнига слово животнаго / изъутробы произыде
ияже/ квостокомъ дверь родшая/ ожидаетъ входа светителя/ великаго1.
(φ. 22v, 24v) Λαϊκὸ ρωσικὸ παραμύθι: въ нѣкоем/ ънѣкоемъ царствѣ, въ
нѣкоемъ госудрствѣ,/ жилъ былъ царь, поимени ахридѣи, и тотъ царь/ жилъ, съ
своею супругою дарїею много лѣтъ,/ а дѣтей не имѣлъ, иже муже приходили2.
Στὴ συνέχεια, ἀπὸ ἄλλο χέρι, στίχοι ἀπὸ τὸ Ψαλτήρι: Блажень мущъ
іжень неїде насоветъ/ нечестивыхъ и напутї грешныхъ неста3 καθὼς καὶ ἀπὸ
λειτουργικὰ κείμενα: Вожсїей въ срдцахъ нашихъ чл(о)вѣколюбче
вл(а)д(и)ко4.
(φ. 25v) Ἀσκήσεις γραφῆς μὲ φράσεις ἐκκλησιαστικές: Начало
Премȣдрости Страхъ Г<с>д҃снъ5, .... Аще хождȣ, аще дѣлаю, аще сплю, аще
ямъ, аще молюся, труба смертная/ гласитъ вооушеса моя востаните мер: твїй
насȣдъ6 ἢ μὲ ἐπιστολικοὺς τύπους: Его Вьискоблагородно +Фѣюта+
Господинѣу Кавалѣеру7.
Στὰ πρῶτα δεκατέσσερα φύλλα τὸ κείμενο εἶναι δίστηλο.
Τὰ φ. 15v, 22r, 23rv, 24r, 25r λευκά. Στὰ φ. 18v-20v δοκίμια κονδυλίου μὲ τὸ
κυριλλικὸ ἀλφάβητο. Στὸ φ. 1r στὸ ἐπάνω μέρος τὸ ὄνομα: Ονίσιμος Η. Τὸ χειρόγραφο εἶναι ραμμένο μὲ κλωστὴ καὶ προστατεύεται ἀπὸ χοντρὸ χαρτί, δίκην ἐξωφύλλου. Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ πίσω ἐξωφύλλου κείμενο στὰ ρωσικά.

1. Τὸ κείμενο στὰ ἑλληνικά: Αὕτη ἡ ἡμέρα Κυρίου, ἀγαλλιᾶσθε λαοί· ἰδοὺ γὰρ
τοῦ φωτὸς ὁ νυμφὼν καὶ ἡ βίβλος τοῦ Λόγου τῆς ζωῆς ἐκ γαστρὸς προελήλυθε· καὶ
ἡ κατὰ ἀνατολὰς πύλη ἀποκυηθεῖσα προσμένει τὴν εἴσοδον τοῦ ἱερέως τοῦ μεγάλου, μόνην καὶ μόνον εἰσάγουσα Χριστὸν εἰς τὴν οἰκουμένην, πρὸς σωτηρίαν τῶν
ψυχῶν ἡμῶν.
2. Τὸ κείμενο σὲ μετάφραση: Σὲ κάποια αὐτοκρατορία, σὲ κάποια ἐπικράτεια,
ἔζησε ἕνας τσάρος ὀνόματι Ἀχριντέι, καὶ αὐτὸς ὁ τσάρος ἔζησε πολλὰ χρόνια μὲ τὴ
σύζυγό του Ντάρια, ἀλλὰ δὲν εἶχε παιδιά.
3. Μακάριος ἀνὴρ ὃς οὐκ ἐπορεύθη ἐν βουλῇ ἀσεβῶν καὶ ἐν ὁδῷ ἁμαρτωλῶν
οὐκ ἔστη (Ψαλ. 1:1).
4. Ἔλλαμψον ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, φιλάνθρωπε Δέσποτα.
5. Ἀρχὴ σοφίας φόβος Κυρίου.
6. Εἴτε περπατῶ, εἴτε πράττω, εἴτε κοιμοῦμαι, εἴτε τρώω, εἴτε προσεύχομαι, ἡ
σάλπιγγα τοῦ θανάτου ἠχεῖ στὰ αὐτιά μου: σηκωθεῖτε οἱ νεκροὶ γιὰ τὴν Κρίση.
7. Στὴ Μεγαλειότητά του ..., τὸν Κύριο Καβαλιέρο.
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– 64 –
Χαρτ., 192 × 140 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 155 × 110 χιλ.), φ. 48, στίχοι 20,
19ος αἰ.
Θεωρία Γραμματικῆς καὶ Συντακτικοῦ μὲ διαλόγους.
(φ. 1r-10v) Περι βαρβαρισμοῦ καὶ σολικισμοῦ τί τε καὶ ποσαχῶς συμβαίνει
καὶ οἱαχ[... ετ]ερον. Περὶ βαρβαρισμοῦ Διάλογος α ος. Νικόλαος Θεοδώρος. Ἄρχ.:
Ν. Ἐπαναλάβωμεν εἰ δωκεῖ Θεόδωρε τὰ προλαβόντα, περὶ βαρβαρισμοῦ, καὶ
σολικισμοῦ, μαθήματα... Τελ.: ...Διάλογος ιδ΄... εὖγε φίλων μοι ἄριστε Φίλιππε.
(φ. 10v-17v) Περὶ ὀνόματος Διάλογος α ος. Ἰωάννης Δημητριάδης Θεόδωρος.
Ἄρχ.: Ι. Ἀποπεράνας ὁ Γαζὴς τὸν περὶ τοῦ κοινῇ καταλλήλου λόγον... Τελ.: ...
Διάλογος ι ος. ...προσέχοντας αὐτοὺς ἐθεώμην.
(φ. 18r-28r) Περὶ αφηρημένων καὶ συγκεκριμένων. Φίλιππος Δημητριάδης
Νικόλαος. Ἄρχ.: Φ. Ἄρξαι Δημητριάδη, φίλῳ αἰτοῦντι χαριζόμενος... Τελ.: ...
διάλογος ιος ... προσηγορικὰ ἑνικῶ μόνῳ.
(φ. 28r-38v) Επιμεριζόμενα. Διάλογος α ος. Δημητριάδης Φίλιππος. Ἄρχ.:
Δ. Ποσαχῶς τὰ ἐπειμεριζόμενα Φίλιππε ἐπιμερίζεται;... Τελ.: ...Διάλογος θ ος...
(καὶ τὸ ἁπλοῦν ἰαμβεῖον).
(φ. 39r-44v) Περὶ πτώσεως. Διάλογος αος. Θεόδωρος Φίλιππος. Ἄρχ.: Θ.
Πτῶσις δε, φησὶ μεταβολή τις ἂν εἴη ὀνόματος... Τελ.: ...Διάλογος ι ος. ... καὶ
τοιαῦτα μὲν τὰ τοῦ οὐδετέρου.
(φ. 44v-48r) Διάλογος αος. Περὶ τῶν ἀπροσώπων καὶ περὶ τῶν τελείων καὶ
ἀτελῶν. Θεόδωρος, Φίλιππος Δημητριάδης. Ἄρχ.: Θ. Ὅτι μὲν τῶν ἀπροσώπων
τὰ μὲν ενεργητικὰ... Τελ.: ...Διάλογος δ ος ... ἐξ ὧν δὴ τέτταρα συγκείμενα, ἅττα
καὶ τῶν τριῶν εἰρημένων κοινὰ γίνεται.
Ἕνα τεῦχος χωρὶς στάχωση. Τὰ φύλλα δεμένα μὲ λεπτὸ σπάγκο. Χωρὶς ἀρίθμηση, τὸ φ. 48v λευκό.
Γραφὴ καλλιγραφική, μικροῦ μεγέθους στὰ πρῶτα φύλλα, μεγαλύτερη στὰ
ἑπόμενα, τὰ γράμματα μὲ κεραῖες. Μελάνι καφὲ σκοῦρο.
Χαρτὶ λεπτό, ἀνοικτοῦ χρώματος μὲ ἔκτυπες ὁριζόντιες γραμμὲς χαράκωσης
καὶ μὲ δύο κάθετες, οἱ ὁποῖες ὁρίζουν τὸ πλαίσιο γραφῆς τοῦ κειμένου.

j
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– 65 –
Χαρτ., 205 × 90 χιλ., φ. 30, 17ος-19ος αἰ.
Α. Παρακλητικὸς κανόνας καὶ ἐγκώμιο εἰς τὸν ἅγιο Νικόλαο. –
Ἀκολουθία νεκρώσιμος εἰς ἱερεῖς καὶ ἱερομονάχους. – Ἀκολουθία εἰς
τὸν ἅγιο Ἀθανάσιο.
Β. Κατάστιχο ζητείας.
Α. (φ. 2r-5v) Κανὼν Παρακλητικός, Τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν, Νικολάου
Ἀρχιεπισκόπου, Μύρων Τῆς Λικίας Τοῦ Θαυματουργοῦ. ψαλόμενος εἰς τὰς αὐτοῦ
παννυχίδας. Εὐλογήσαντος τοῦ ἱερέως, τὸ Κύριε εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου
Θεὸς Κύριος. Τροπάρια, ἥχος δ΄. ... Εἶτα τὸν παρὸν κανώνα τοῦ Ἁγίου ἥχος πλ.
δ΄... Ὑγρὰν διοδεύσας. Σοφίαν τὴν ἄνωθεν ἐπ’ ἐμοὶ δώρισαί μοι πάτερ, ἱεράρχα
θαυματουργὲ.... Τελ.: ...καὶ νὺν θεοτοκίον. Τὰ οὐράνια ὑμνείν σε Κεχαριτωμένη Μήτηρ ἀνύμφευτε ... ψυχὰς ἡμῶν. Καὶ γίνεται ἀπόλυσις.
(φ. 6r-10r) Ἐγκώμιον τοῦ ἁγίου Νικολάου τοῦ θαυματουργοῦ. Προοίμιον.
Ἄρχ.: Πάτερ Νικόλαε, εἶ καὶ τὰ Μύρα σιωπᾶ, ἀλλ’ ὁ κόσμος ὅλος ὁ ὑπὸ σοῦ
φωτισθής, τῆς τε τοῦ Μύρου εὐωδίας, καὶ τῶν θαυμάτων τοῦ πλήθους, ἀνακράζει
εὐφύμοις ὑμνωδίαις, καὶ οἱ σωθέντες διὰ σοῦ κατάκριτοι σὺν τοῖς ἐν Μύροις καὶ
ἡμεῖς, μέρποντες βοῶμεν, πρέσβευε σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν (τροπάριο ἀπὸ
τὸν παρακλητικό κανόνα). Ἀνέτειλεν ἡμῖν σήμερον τὸ ἔαρ εὐφρόσυνον, ἐξ
ἡλιακῶν ἀκτίνων, πάνυπέρλαμπρον... Τελ.: ...Ἅγιε Ἱεράρχα, καὶ θαυματουργὲ
τοῦ Χριστοῦ πατὴρ ἡμῶν Νικόλαε, ἐπάκουσον τῆς δεήσεώς μας, τῶν ταπεινῶν
δούλων σου, καὶ δῶς τοῖς πᾶσιν ὡς προσφέρειν σοι ἔκαστος τὰ αἰτήματα, ὅπως
πάντοτε ὑμνοῦντες τὸ ὁνομά σου τὸ ἅγιον λέγωντες ἐν κατανοίξη. Κανῶνα πίστεως, καὶ οἱκόνα πραότητος ... σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
(φ. 11r-15v) Ἀκολουθία Νεκρώσιμος εἰς ἱερεῖς καὶ ἱερομονάχους. ἀρχὴ.
Ἄρχ.: Δόξα τῇ ἁγίᾳ, καὶ ὁμοουσίῳ. ὁ προεστώς. Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ὁ
ἐξάψαλμος... Ὑπὲρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν Ἰωανικίου, τοῦ τιμίου πρεσβητερίου, τῆς ἐν Χριστῷ διακονίας.... Τελ.: ...Εὐλογητὸς εἰ Κύριος, δίδαξόν με.
Τῶν ἁγίων ὁ χορός (πρβλ. Goar, Euchologion, σ. 439, 451).
(φ. 15v-17v) Ὕμνοι ἀπὸ τὴν ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου. Ἄρχ.:
Μεγαλυνάριον τοῦ ἀγίου Ἀθανασίου. Ἄρχ.: Τῶν ἱεραρχῶν ὁ παμμέγιστος, ἐκκλησίας στύλος, οἰκουμένης διδάσκαλος ... Ἀθανάσιον πάντες ὕμνοις τιμήσωμεν. Ἀναγνώσματα τοῦ Χρισοστόμου. Εἰς τὴν λιτήν, ἧχος α΄. Ἀρχιεράρχα Χριστοῦ, καὶ πιστὲ θεράπων... Τελ.: ...Ὅσιε τρισμάκαρ ἁγιότατε ... δωρηθῆναι
ἡμῖν τὸ μέγ<α ἔλεος>. (φ. 17rv) Ἄρχ.: Τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου [πατριάρχου]
Ἀλεξανδρείας [τοῦ Μεγάλου]. Εἰς τὴν λιτήν. ἦχος α΄. Ἀρχιεράρχα Χριστοῦ...
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Τελ.: ...Ὀρθοδόξων σύστημα πάντες προθύμως, συνελθόντες σήμερον ... Ἀθανασίου τὴν μνύμην τὴν πάντημον. Μετὰ τὸν πολυέλλαιον, καθ. ἧχος πλ. δ΄. τὴν
σοφίαν τοῦ λόγου.
Β. (φ. 1rv) Καταγραφὴ τῶν ἐσόδων ἀπὸ ζητεία σὲ χωριὰ τῆς Φθιώτιδας καὶ τῆς Βοιωτίας. Στὴν ἀρχὴ διάφορες σημειώσεις διαγραμμένες καὶ
κατόπιν:
ἔψαλα ἀγιασμούς γ΄ ἀπό μισό κουβ(ά) καλ(αμπόκι). ὁ καθείς καὶ ἦναι να τό
φέρ(η) [στὴ] Λιβαδιάν ὁ παπά Κώνστας ὅταν τοῦ γρ[άψω]. – εις Βρελίτζα
ἀγιασμόν μου έδοσαν γρόσια... εἰς Δαδί ἐσινάξαμεν βαμπάκι δεκ. 16 και αγιασμούς βαμπακι – ἀπὸ Μοδι καί Ουρκοχόρι. – ἄφησα ης Δραγομάνι ης τοῦ οἱκονόμου καλαμπόκι ὁποῦ ἔμασα κ. 4 ½. – ομοίως καί από Μάνεσι εἰς τοῦ παπᾶ
Κωνσταντί καλαμπ(όκι) παρα σινέκι(;) κ. 5. – ὤσαύτως καί ἀπό Μιραλί ἄφισα κ. 3 ½. – ἄφισα τοῦ παπᾶ Κωνσταντί εις Πεσχένι νά φέρη εἰς Λιβαδιαν
καλαμ. κ. 2 καί σιτάρι κ.1. – ὁ κύρ Γιοργαντάς μοῦ ἔδωσε γρ. 2. – ὁ κοντζαμπασης Δαδίου γρ. 1 ½. – από Κασνέσι ὁ παπά Ἀνέστης βαμπάκι οκάδες με
όλο τό σακί 13 ½. – ἀπό Μπραχάμαγα καλαμ. κ. 3 ½ καί σιτάρι κ. 1.
Στὴ συνέχεια οἱ καταγραφὲς ἀναφέρονται σὲ χωριὰ τῆς Ἠλείας: χωρίον
τοῦ Πύργου Κολίρι ..έας καί ἄλλα 40. – ἔχω εἰς τα χαίρια τοῦ παπα Θεοδώρου
συγγέλου απο Πύργο γ. 197 (διαγραμμένο) καί ἄλλα 146 καί α. 4 καί τουκουμέδες 15 καί φλορί 1. – ἔχωμεν τοῦ αὐτοῦ ανταμα με τόν Ιωάννην γρ. 149. –
Μπαρπάσενα. Στάθις ...πελα Κωνσταντίνα Χρισοῦλα κ. 5 Παναγιώτα καί
Γιανοῦλα Γεοργίου ἱερέως... Τελ.: ...Κυριακουλα παπαδιά του παπά Ἀθανάσι.
(φ. 10v) Ἀναγραφὴ διαφόρων ὀνομάτων δωρητῶν ἀπὸ τὸ χωριὸ Σκουλοχώρι καὶ οἱ προσφορές τους σὲ βατσέλια σιταριοῦ. Ἄρχ.: Σκουλοχόρι.
Γιάνις Γερογιάνι Παρασκευή Ἀναστάσι .... Ἀκριβή τοῦ Ἀθανάσι γυνή Γαργαλιανο βατζελι στάρι ενα ... Ἀλέξο γυνή τοῦ [[Φοτη...]] βατζ. 1 Χρησούλα γηνή
του Πέτρου Χαμακογαμπρο μισό βατζέλι στάρι μυστικῶς. Ἄνα γυνή τοῦ Χαρίτου Διονισίου... Παρασκευή γυνή τοῦ Ἰλία Μπεκιάρι στάρι ... Βγένο γυνή τοῦ
Παναγιότι τοῦ παπα Γιοργάκι ἀνιψίδι ... Παγόνα χήρα Ἀποστόλι Λιόπουλος
βατζέλι στάρι ἔνα. Μαρία γυνή τοῦ Ἀγγελί Καρκαρίνου. Φωτινή χήρα τοῦ Γιόργου Κέκου. Πέτρου Γιοργούλα Γιοργάκι καί τῆς συνοδίας..... Βενετζιανα χήρα
Κοσταντί Κοντοκλυτζιόπουλο.... Καλομίρα γυνή Διμίτρι Σμιλιότι .... Παρασκευή Κικαρισο μισό βατζέλι στάρι (στὴν ἀνωτέρω ἀναγραφὴ ἐπέλεξα νὰ
μεταγράψω μόνο τὶς περιπτώσεις ὅπου τὰ βαπτιστικὰ ὀνόματα συνοδεύονται ἀπὸ τὸ ἐπώνυμο ἢ ἄλλη δήλωση).
(φ. 23v) Καταγραφὴ ὀνομάτων δωρητῶν ἀπὸ χωριὰ τῆς βόρειας Κέρκυρας. Ἄρχ.: μέρος τοῦ Ἀγίρου Καστελάνους. Νικόλαος Πατρίκιος Τετράδη ...
χορίο Εξοκαστ<ρ>ινούς. παπα Ιωανις Μουζακιτις ... εἰς τους Περολάδες προτοπαπας, φίλος μου, ὁμοίως εἰς τούς Αυλιοτες, Σπίρος Μουζακίτης καί ἀδελφός του
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παπᾶς. Ξεκαστρινούς χορίον καί εἰς τούς Κρασάδες Ἰωάννης Βλάχος καί ὁ
γαμπρός του Μικέλης ξένος ἀπό τήν Σκλαβουνίαν. – Σφακερά Νιφές Ἐπίσκεψι
Σγουραδες Ὁμαλί Σπαρτίλα. –Σφακιά. Ἀναστάσης Μπάστας...
(φ. 24r) Καταγραφὴ ὀνομάτων δωρητῶν ἀπὸ τὴ νότια Κέρκυρα καὶ
τοὺς Ὀθωνούς. Ἄρχ.: Αργιραδες χορίον τής Κερκύρας ... Παυλιάνα ζῶντων
Ἀνδρέου Μαρίας... Συναράδες Σπίρος Περατικός ποτε Στάθι... Γιανάδες ζώντων
Γιάνις Ἀσσωνίτης κεκυμιμενον Ἀναστάσι Ἀσωνίτη νουνος μου Αντονις Μιχαλάς
και Αιλένη γυνή του. Ροδούλα. εἰς τούς Ὀθονούς Σηδάρι πόρτο.
(φ. 24v) Kαταγραφὴ δωρητῶν ἀπὸ χωριὰ τῆς Κεφαλληνίας. Ἄρχ.:
Χαλιωτάτα χορίον τῆς Σάμος. Ἀναστάσις Σιμενάτος καί ἡ γυνή του Λενέτα ...
Τζανετάτα. χήρα Μίλια γυνή τοῦ Αναστάσι Ζελβοῦ ἀποθαμένου Μαρίνα ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ὁποῦ ἐβάπτισα 1798 ιανουαρίου 13 ης τόν ναόν τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου.
Ἀσιμίνα ἡ πεθερά της Χαραλάμπους Παναγῆ.- Πουλάτα. Ἀνδρέου ἱερέως καί
τῆς σιμβίας καί τῶν τέκνων Βασιλίου ἀδελφός του Φλαμιάτος καί τῆς σιμβίας
καί τόν τέκνων.
Κατόπιν: Χωρία τῶν Κοριφῶν. Μελίκια. Ιωάννης Μπρόκιος μίλιτρο ½ –
Σπαρτερό τοῦ κύρ Χριστοδούλου ξέστα ½ εἰς τά Κριτικά ὄθεν ἔδωσα τήν γραφήν
ἔχω ἀφιμένο μία ὔμισι ξέστα καί ἔνα μίλιτρο. Κορακάδες εἰς τόν ἑδικόν σας
ὀποῦ ἔδωσα τήν γραφήν ξέστα μία ἡς τόν Ἀρσένιν. Κάπος Τζόρτζης. – Αργιράδες τοῦ σινιόρ Τόνιου ξέστες 3 ἡς τό Χλομό ἡς τοῦ σινιόρ Νικολέτου μάγιρα
λάδι ξέστες 3 να τί δώση τοῦ ἄνωθεν σινιόρ Τόνιου νά τί ρακουμαντάρι τοῦ
αὐτοῦ τοῦ δευτερέου.
(φ. 25r-26r) Καταγραφὴ ὀνομάτων ἀπὸ χωριὰ τῆς Ἠλείας μὲ τὴ δήλωση τῶν εἰσφορῶν τους σὲ σιτάρι ἢ μὲ τὴ δήλωση γιὰ τὴν τέλεση ἁγιασμοῦ. Ἄρχ.: Κολίρι. Μαρία γυνή ποτε Μενιτζελο Παπουλοπουλο... Ἅγιος
Γεώργιος. Πανάγο Μαρκόπουλο ... Ἀλέξη Μπούρα Ἄννας καί τῆς συνοδίας καί
Παύλου Τζόγιας καί τῶν λοιπῶν γονέων. Σκουροχόρι στάρι βατζ. 13. ὄλλα βατζέλια 22 ἀπό Μυρθιά 10 ἀπό Τζόγια 6. Πύργος Γιανάκις Βιλαίτης. Μυρθιά.
Διμήτρις Μάζης. Πανόριας Στάθη καί τῶν λοιπῶν ... Κολίρι. Θοδωρή Λακίτζι.
Διαμάντος... (φ. 25v) Ἅγιος Ἰωάννης. Χρισάφο χήρα Γιάννη Μακρί ... ἡς τό
σιμπεθεριόν τοῦ κύρ Διμίτρι Ἁγιασίκι τοῦ Παναγιότι ἡς μίαν καλίβα ἡ μητέρα
του γραία Βιολέτα ἀγιασμόν. – Τζόγια. Παρασκευή γυνή τοῦ φούρναρη... (φ.
26r) Σκουροχώρι Παναγιώτα γυνή τοῦ Διμίτρι Μπρίνι. Ζωήτσα γυνή τοῦ Γιανάκι Καριτινοῦ. Κατερίνα γυνή τοῦ παπα Θανάσι Διαμαντοπουλο. Χρισανθη
γυνή τοῦ Παναγιώτι Κόδερι. Κοσταντί Αντζουλέτα. Φώτις Καραμπατζόπουλος.
Αρχοντούλα καί Καλομίρα ενα βατζ. στάρι. Γιοργούλα γυνή τοῦ Γιοργάκι Γαργαλιάνο καί Γεόργο μισό βατζέλι στάρι. διά μία βολά Ἀνδριάνα χήρα τοῦ Αβιερινοῦ καί Παρασκευά Ιωα. Μαρίας ενα βατζ. στάρι. Ἅγιος Ἰωάννης. Ιωάννης
Καρακόπουλος αγιασμον Σαράντος Μπαλασόπουλο στάρι βατζ. 1. Ανδρέας Κον-
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τζάμπασις αγιασμόν. Ἀναστάσενα χήρα Σκριμίδενα ἀγιασμόν. Διμίτρις καί
Παῦλος Τζορόπουλα ἀγιασμόν.
(φ. 26v) Καταγραφὴ τῶν ἐξόδων τοῦ ταξιδιοῦ Κεφαλονιὰ - Ζάκυνθος Πύργος.
ακόμα 3 πεπόνια λ. 24 από 2 παρ. από εδικά μου εξοδα απο ταις [......
σε]πτεμβρίου 1794 ὁποῦ ἐκανονίσαμεν διά ταξίδι μέ τόν Γιανάκι Κουτουφᾶ ἐμπρότης σέ ντουγάνα γρ. 1 καί παρ. 4. – ἔνα καλάθι καί ἔνα σακούλι μιστόπιτες
μιστοκούλουρα καί σταφίδες κοριθένιες ὀλα συμφόνως λ. 110 ἀπό παρ. 10 τήν
λίτραν. – καί ἄλλαις εἰκοσι λ. σταφίδες μοσκατένιες από 4 παρ. τήν λίτραν. –
μία κασελοπούλα με τά ροζολίνια, ὁποῦ τά ἡτήμασε ὁ ἴδιος Σπιράκος Σπινέλις
γρ. 120 ἡς τόν ναύλον μας, ἀπό Κεφαληνία εἰς Ζάκινθον γρ. 3 ½. – σταφίδα λ.
40 ἀπό 6 π. λ.. – τοῦ βαρδιάνου εἰς Ζάκινθον παράδες 6. – τῆς τουγάνας παρ.
28. – σέ ψομί παρ. 18. – ἡς τό ἀρχοντικόν ὁποῦ εἴμεσθεν εἰς τήν Ζάκινθον
σπάρους, παρ. 18. – ακόμα σέ ψομί, ψάρι, κρασί πετροκόριθα κουκιά πλατιά
παρ. 67. – καί ἄλλους πάλιν εἰς ἔξοδα φαγιτοῦ πρ. 54. – καί ἀπό τήν Ζάκινθον ἀκόμα ἔως καί ὁποῦ ἤλθαμεν εἰς Πύργον γρ. 6 ½. – σε χαβιάρι ξεντάρα
μία. – εἰς τό βρακί τοῦ Γιανάκι παρ. 30 ὁποῦ εἶναι μισά ἐδικά μου παράδες 15
ὅλα 57/14.
(φ. 26v-29r) Καταγραφὴ δωρητῶν ἀπὸ χωριὰ τῆς Ἠλείας μὲ τὴ δήλωση τῶν εἰσφορῶν τους σὲ σιτάρι ἢ σὲ γρόσια. Ἄρχ.: Μυρθιά. Διμίτρις
Ματέους .... (φ. 27r) Πύργος. Μαρία γυνή τοῦ Αναστάσι Διδαχου ... Αγιος
Γεώργιος. Γιάνις Τζιπιγιανις ἀγιασμό. Παναγιώτα χίρα γινή τοῦ ποτέ Διμίτρι
Σμιρνί βατζέλι στάρι ενα ... Μυρθιά. Νικολός Μαρινόπουλος... (φ. 27v) Πύργος
ἡς τό Διβάρι ἀπό μονήν τοῦ Σωτῆρος. Ἰωακίμ ἱερομονάχου Νικόλαος Παπαθανασόπουλος... (φ. 28r) Μπαρμπάσαινα. Νικολέτος Σουμακης ἀπό Ζάκυνθο χορίον Μουζάκι .... Πύργος. ἔχω ἡς τά χαίρια τοῦ παπά Θεοδώρου Συγγέλου Λαζωνίτη, γρ. 196 καί ἄλλα γρόσια πάλιν 54 καί τουκουμέδες τῆς ριγίνας 15 καί
φλωρί βενέτικο ἔνα ὅλλα γρ. 300 καί φλ. 3. 3002 ἀκόμα τοῦ ἔχω γρ. πεντακόσια καί φλορία 3 γίνωνται ὅλα 4- Κολίρι. Παναγιώτη ιερέως καί τῆς συνοδίας...
(φ. 28v) Πύργος. Ιωάννης Μιχαλόπουλος ... Διμήτριος Ἀρβανιτόπουλος ὁποῦ
ἔπτιασε τό δυσκοπότηρον καί θυμιατόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῶν Ἀγκλεγουρίων
καί ἡ γυνή του ... Κολίρι Μαργαρίτα γινί Σπυριδώνου Παπαραδόπουλου...
(φ. 29v) 1693 Νοεμβρίου 27 εικοσι εφτά – εἰκοσιεφτά. θίμισι στί γραφί
που εκαμα με το sr Γιάκουμο Σολομό γιά τίν οριά τον τοπο που μου εδοσε ος
φένετε ἡ γραφί εἰστίς πράξεις του μρ Ανδρέα Δεσίλα Νοταρίου γιά δουκάτα ογδοείντα 480.
Στὴ συνέχεια ἀπὸ ἄλλο χέρι : Εξοδίαι.
τοῦ Ζήσιμου χρεωστοῦμεν ὁποῦ μοῦ ἠφερε ἄλογον διά τήν μέραν γρ. ½. –
ἐδώσαμεν τοῦ πεδίου ὁποῦ μέ ἥφερε ἀπό τήν Βελίτζα ἡς Δαδί π. 5. – ἀκόμα εἰς
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τό πεδί ὁποῦ μέ ἐπήγε εἰς τοῦ Δαδίου τόν κοντζάμπασι π. 3. – τοῦ παπᾶ κύρ
Ἀθανασίου ὁποῦ ἐπῆρε ἔνα ὑποκάμισο γ. 3. – ἐδωκαμεν τοῦ κυρ Γιοργαντά γ.
(ἡ πρόταση διαγεγραμμένη). – ἔδωσα τοῦ ἀνθρώπου ὁποῦ μέ ἀκολούθησε ἡς
τήν ἐνορίαν τῆς Παναγίας π. 5. – χρεωστοῦμεν τοῦ Ζήσιμου ὁποῦ μοῦ ηὕρε
ἄλογον καί ἐπῆγα εἰς μέρα π. 20 – ἔδοσα τοῦ ἀνθρώπου, καί ἐνός παιδίου ὁποῦ
μέ ἀκολούθησε εἰς τήν ἐνορίαν τοῦ ἁγίου Βλασίου π. 9. – ἀπό Μάνεσι εἰς Μιραλί ὁποῦ μέ ἥφεραν ἔδωσα π. 8. – ἀπό Πεσχένι καβάλα ἡς Κασνεσι ἔδωσα π.
12. – ἀπό Κραβασαρά εἰς Πεσχένι π. 6. – ἐπίρα ἄλευρον διά ψομί π. 10. – ὁ
κύρ Γιοργαντάς μού ἔδωσε γρ. 4. – ὁ κοτζάμπασις τοῦ Δαδίου γρ. 15. – Καλομίρα γυνή Γιοργάκι Αχολου Πύργος. – Κονσταντίνος Τζικουρα. – Κεκοιμ.
Φωτινό Ασίμο.
(φ. 30rv) Καταγραφὴ ὀνομάτων δωρητῶν ἀπὸ τὴν Πελοπόννησο καὶ τὴ
Στερεὰ Ἑλλάδα ἀνὰ τόπο. Ἄρχ.: Πύργος... (φ. 30v) Ἀγουλινίτζα... Κάπουρνα... Τόριζα... Ασφάκα ... Πύργος...
Πρόκειται γιὰ ἕνα μικρὸ κατάστιχο κάποιας κεφαλονίτικης πιθανὸν οἰκογένειας
τοῦ 17ου αἰώνα, στὸ ὁποῖο γράφτηκαν διάφορα ὑμνογραφικὰ κείμενα καὶ ἐνθυμήσεις τοῦ 17ου αἰώνα καὶ τὸ ὁποῖο ἀργότερα ἐγκαταλείφθηκε. Τὸ κατάστιχο χρησιμοποιήθηκε μετὰ ἀπὸ ἕναν περίπου αἰώνα, γιὰ τὴν καταγραφὴ τῶν ἐσόδων καὶ
ἐξόδων μιᾶς ζητείας σὲ χωριὰ τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος καὶ τῆς δυτικῆς Πελοποννήσου
(βλ. Εἰσαγωγή).
Κατάσταση γενικὰ καλή. Tὸ φ. 16 σκισμένο στὸ ἐπάνω μέρος. Μετὰ τὸ φ. 21
ἔχει ἀποκοπεῖ ἕνα φύλλο. Τὰ φ. 19v, 20v, 22r λευκά. Στὸ κατάστιχο ἐμφανίζονται
πολλοὶ γραφεῖς. Τὰ ὑμνογραφικὰ καὶ ἄλλα κείμενα τῶν πρώτων φύλλων (φ. 2-17)
γράφτηκαν ἀπὸ ἕναν γραφέα τοῦ 17ου αἰώνα, μὲ διαφορετικὸ μελάνι. Γραφὴ
ὄρθια, ἐπιμελημένη, γενικὰ ὀρθογραφημένη. Μελάνι καστανὸ καὶ μαῦρο. Ἀρχογράμματα, δηλώσεις ὠδῶν, τίτλων κ.λπ. μὲ ἐρυθρό. Στὶς καταγραφὲς τοῦ ὁδοιπορικοῦ τῆς ζητείας ἐναλλάσσονται πιθανὸν δύο γραφεῖς τοῦ 18ου αἰώνα, ἢ ὁ γραφέας εἶναι ἕνας ποὺ γράφει σὲ διαφορετικὲς χρονικὲς στιγμές, μὲ διαφορετικὴ
πένα, ὁπότε καὶ ἀλλάζει τὸ ὕφος τῆς γραφῆς. Στὸ πρῶτο παράφυλλο τῆς στάχωσης διάφορες ἐνθυμήσεις, οἱ ὁποῖες διαγράφηκαν στὴ συνέχεια: 1680 ενατην οχτοβρίου εγενίθι το προτον πεδί αρσενικόν απο ονομα..... Ανδρεαν καί η χαρί του ναν του
εινε βοηθός. – 1682 οχτοβρίου 7 εγενίθι... πεδί θιλικό. το ονομα αφτου... – 1682 μαγίου εγενίθι η μουλα απο τί στραβοφοραδα. – 1684 δικεμβρίου ... εβγαλε το κινοδοντο
το μουλάρι το μεγαλο οπου αγορασε ο πατερας μου απο τους Κορφούς ειστου 1683 τον
ιουλιο μίνα οπου ερχοτουν με τη φρεγαδα μας από τη Βενετία δια ριάλια σαράντα ...
Στὰ φ. 17v-21v, 23r ἡ γραφὴ τῶν σημειώσεων εἶναι τοῦ 19ου αἰώνα. (φ. 17v19r, 20r) Μετὰ τὴν ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου διάφορα ὀνόματα, σημειώσεις
τοῦ 19ου αἰώνα γιὰ ἐπιτίμια, τύπος βεβαίωσης βαπτίσεως καὶ ὀνόματα κεκοι-
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μημένων γιὰ τὴν Πρόθεση: Αντωνίω. – Γεοργίου συν της συβίας αυτου και τον τεκνον
Χάιδος Αναστασιας. – Ιωανης Τζιμουρης απο τα Γιανενα ενα χρονω ολες δευτερες μαι μετάνιες 50. – ο Αουστις ενα χρονω τες δετευρες μετ. 400. – η Κατερίνα απο το Σουλι
ἐγραψε τονοματα δια προθίσι .... – μαρτηρας πιστός καί εὐσεβής χριστιανός μα<ρ>τηρό
τον δουλον του Θεου ταδε βαπτισμένον μηρομενον εις το ονομα του πατρος.... – Καικυ<μη>μενι. Βασιλιου Νικολετα.... – Κα<νο>νισμένος. Σπιρος Διμητρας ποτε Ιωανι εναν
χρονον σα<ρα>ντα μετανιαις καθε ημερα Τετραδι καί Παρασκεβί νιστία.... (φ. 21r) Ἡ
σημείωση: 1812 αυγούστου εσχατη ήρθε ο Πέτρος ο Σα[ρα]κυνος του Ιω(άννη). (φ. 21v)
Ἡ ἑξῆς ἐνθύμηση διαγεγραμμένη: 1812 θιμησι δια το σολιάτικο του σπίτη μου οπού
πλερονι ο Σοφρονηος ιερομοναχος Σαρακυνος και ιχε χρουνούς απλεροτο και μού εστιλε
με το Νηκολετο Κατζαφαλι ενα μοδι σταρι και εμηνε χρε<ώ>στης ακομη να δισι μηζουρια
επτα επτα νούμερο 7. Στὴ συνέχεια ἄλλη ἐνθύμηση μὲ ἐπιμελημένη γραφή: 1818
μαΐου 19: ἔλαβα ἐγώ ὁ ὑπογεγραμμένος, ἀπό τόν κύρ Πέτρον, Σαρακινόν, τό χρονικόν
σολιάτικον, σιτάρι μητζούρια τρεῖα ἥμηση καί μισώ, διά τό σπῆτι ὁποῦ ἔχω εἰς τήν περίθειαν, καί κράζομαι πλερωμένος ἕως τούς 1817: τά ὁποῖα μιτζούρια τρεῖα καί μισώ τά
πλερωνει τόν κάθε χρόνον (ὑπογράφει ὁ Σαρακηνός, ὁ ὁποῖος δὲν εἶναι ὁ συντάκτης
τοῦ σημειώματος:) Πετρος Σαρακυνος βεβεονο. (φ. 22v) Ἀναγραφὴ ἐλαιοτριβείων στὸ
χωριὸ Περίθεια: χορ(ίον) Περηθια λητρουβ<ι>ά. νοδαρου 1. – τοῦ Γερολημοῦ ης τοῦ
Παρπατοῦρα 1. – ἀγηου Νικολαου 1. – Νικολου Κορμάρη 1. – Νικολετου Σηρηοτη. –
προφητου Ηλιοῦ 1. – Σταυρακι Χιρδαρη 1. – sr Σκορδήλι 1. – Γερολημου 1. – Αναστασι Χιρδάρη 1. – αγηου Θεοδόρου 1. – ἀγία Εκατερηνι 1. – Ποληλα 1. – Σκαφηδακι
1. Στὸ ἴδιο φύλλο ἡ ἐνθύμηση: 1802 νοενβρίου 27 ήρθα εις το μοναστη<ρι>ον τῆς πλατοιταιρας εγό Ευγενηος ἱερομοναχος καὶ κατόπιν ἀπὸ ἄλλο χέρι ὀνόματα κεκοιμημένων γιὰ τὴν Πρόθεση. (φ. 23r) Διάφορα ὀνόματα γιὰ τὴν Πρόθεση, πιθανὸν ἀπὸ
τὸ χέρι τοῦ ἱερομονάχου Εὐγένιου, καὶ ἡ ἐνθύμηση: Πέτρος <Σ>κυαδοπουλος απο Βαριπαταδες επεσε εις αφορισμον το εκανο<νι>σαν <να> πλιροσι καὶ στὴ συνέχεια: παπα
Σταυρακης Κονμπολιτης καὶ κατόπιν ἀπὸ ἄλλο χέρι διάφορα ὀνόματα. (φ. 24v)
Γιατροσόφι: διά γιγάρσιμο. ἐνα τζουκάλι α φόρνο πίλινο καναταρικο χωρίς λιθαρίδα βαμενο καλά σκορπίδι ἔνα πλόχερο δενδρολίβανο καί σκίνος σερνικόν μέ λάδι να γεμίσι τό
τζουκάλι νά βράζη ἠς κάθε φορά 36 όρες καί ἀλιφοντας το ἔνα φίλο ἀγρήκαπνον. Στὸ
ἐσωτερικὸ τοῦ τελευταίου παράφυλλου: Γεοργίου κεκκυμιμένου. Στὸ verso τοῦ παράφυλλου, ὀνόματα χωριῶν τῆς Ἡλείας: [.....] Ροβιά[τ]α [....]μα Κουρτίκι(;) Χέρνη
Τριλίτζεβι(;) Καλίτζα Πουχνιώτη Καραγιούζι Ουλούμπεϊ Σαπάναγα Λιβί Καλίβια Παλιόπολι Ἀηλιάδες Μαντζαούσια Μεσολογκάκι Ἀλουποχόρι Ξυλοκέρα Βούνεργο Κατζαροῦ Ρόγκοσι Ἀλαπασι Τζογια Αγιος Γεώργιος Λαμπέτη Κολίρι Μυρτιά Σκαφιδιά Σκουλοχόρι Ἅγιος Ιωάννης καὶ στὴ συνέχεια ὀνόματα ζώντων καὶ κεκοιμημένων.
Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ πρώτου ἐξωφύλλου, στὴν περγαμηνή, τὸ κτητορικὸ σημείωμα, ἐξίτηλο σὲ πολλὰ σημεῖα σήμερα: Questo libro è di me Francesco Pillarinò et
chi lo havesse [......] qualunque [........] in [.........pa]triarcha, καὶ στὴν ἄλλη πλευρὰ
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τοῦ φύλλου: Costantinopoli. Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ δεύτερου ἐξωφύλλου: [Γ]ιοργάκης
Σαρματζόπουλος.
Δὲν ὑπῆρχε ἀρίθμηση φύλλων. Δεμένο μὲ χαρτόνι, ἐπενδυμένο μὲ περγαμηνή.

– 66 –
Χαρτ., 198 × 135 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 178 × 115 χιλ.), φ. 8, 19ος αἰ.
Ἑρμηνεία τοῦ Συμβόλου τῆς πίστεως.
(φ. 1r-7r) Κεφάλεον α΄. Ἐρμινεία τῆς ὀμολογίας τῆς πίστεως ἤγουν τοὺ
Πιστεύω. Ἄρχ.: Ἐρώτησις. Τί πρᾶγμα εἶναι τὸ πιστεύω; Ἀπόκρισις. Εἶναι ἐνας
κανόνας καὶ ὅρος τῆς ὁρθοδόξου πίστεως... Τελ.: ...τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ οἱ
ἄγιοι ὅταν ἀνασταθῶσι με τὰ σώματα καὶ μὲ ταῖς ψυχαῖς θέλουσι στεφανωθοῦσιν (πρβλ. χειρόγραφο Γυμνασίου Ἁγίου Κηρύκου ἀρ. 11, σ. 345-357
εἰς Τσελίκα, «Ἰκαριακά», σ. 77).
Ἡ φυλλάδα ἀποτελεῖται ἀπὸ τέσσερα διπλωμένα φύλλα, μὲ ἔκτυπες κάθετες
γραμμές. Τὸ κείμενο ἐντὸς πλαισίου τὸ ὁποῖο ἔχει σχεδιασθεῖ μὲ ἐρυθρὸ μελάνι.
Γραφὴ ἐπιμελημένη, δεξιοκλινής. Μελάνι καστανό. Τὰ φ. 7v-8v λευκά. Δεμένο μὲ
ἕνα γαλάζιο φύλλο.

– 67 –
Χαρτ., 210 × 155 χιλ., φ. 14, στίχοι 20, 19ος αἰ.
Οἶκοι στὴ Θεοτόκο καὶ στὸν ἅγιο Σπυρίδωνα.
(φ. 1r-7r) Οἶκοι κδ΄. Εἰς τὴν ἑορτὴν τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Ἄρχ.: Ἧχος πλ. δ΄. Πρὸς τό, τῇ
Ὑπερμάχῳ. Τῆς ἀθανάτου σου Κοιμήσεως Πανάχραντε, τὴν ἑορτὴν λαμπροφανῶς πανηγυρίζοντες... Τελ.: ...Ὦ πάσης εὐφημίας ὑπερέκεινα Μῆτερ, παντὸς
ἐγκωμίου ἀνωτέρα, ἥνπερ οὐδὲ νοῦς ἀγγελικός, σχολῇ γε ἀνθρώπειος ἐπαινεῖν
δύναται! Τὸ πρόθυμόν μου πρόσδεξαι καὶ ἐλέησον ὅπως ψάλλω Ἀλληλούΐα.
Τέλος (βλ. Petit, Acolouthies, σ. 144 ἀρ. 15b).
(φ. 8r-14v) Ἔτεροι οἶκοι κδ΄ Εἰς τὸν ἅγιον καὶ θαυ(ματουργὸν) Σπυρίδωνα
τὸν κατ’ ἐξαίρετον τρόπον προστάτην Κερκύρας. Ἄρχ.: Κοντάκιον. ἦχος πλ. δ΄.
Τῇ ὑπερμάχῳ. Τὸν Ἱεράρχην τὸν κλεινὸν καὶ θεοτίμητον, τῶν Κερκυραίων τὸν
προστάτην τε καὶ φύλακα. Ἀνυμνοῦμεν σε πάτερ θαυματουργὲ Σπυρίδων...
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Τελ.: ...Ὦ πανθαύμαστε πάτερ, Ἱεράρχα Κυρίου, ... καὶ λύτρωσαι κολάσεως
τοὺς πρὸς Θεὸν πιστῶς βοῶντας. Ἀλληλούΐα. Τέλος καὶ τῷ Θεῷ δόξα. Ἀμήν
(Κάππου, Οἶκοι, σ. 29-38).
Πρόκειται γιὰ ἑπτὰ φύλλα διπλωμένα στὴ μέση, χωρὶς ἀρίθμηση. Τὸ φ. 7v λευκό. Τὰ φύλλα δεμένα μὲ κλωστὴ καὶ ἐπενδυμένα μὲ χάρτινο λεπτὸ ἐξώφυλλο χρώματος γκρὶ-γαλάζιου. Γραφὴ ἐπιμελημένη, ὁ γραφέας εἶναι ἐκεῖνος τοῦ χειρογράφου ἀρ. 43. Μελάνι καφὲ ἀνοικτό, ἐξίτηλο. Κατάσταση πολὺ καλή. Χαρτὶ λεπτό,
ἀνοικτόχρωμο μὲ ἔκτυπες γραμμὲς χαράκωσης.

– 68 –
Χαρτ., 195 × 140 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 155 × 100 χιλ.), φ. 72, στίχοι 21-23,
18ος αἰ.
Εὐγενίου Βουλγάρεως, Λογική.
(φ. 1r-72v) Εὐγενίου Βουλγάρεως, Λογική.
(φ. 1r-36v) Ἀφήγησις Προεισοδιώδης. Περὶ ἀρχῆς καὶ προόδου τῆς κατὰ τὴν
φιλοσοφίαν ἐνστάσεως. καὶ περὶ τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ γενομένων αἱρέσεων, καὶ
τῶν κατ’ αὐτὰς μάλιστα εὐδοκιμηκότων. Ἄρχ.: § α΄. Τὰ περὶ τῆς παρ’ ἀνθρώποις φιλοσοφίας χρονολογοῦντες οἱ πλεῖστοι, καὶ ταύτης οἷον ἀναδιφῶντες καὶ
ἀνορύσσοντες τὰς πρωτίστας καταβολὰς... Τελ.: ...κατεπλούτισε βίον, ἃς ὁ πᾶς
αἰὼν μέχρι τοῦδε ἠγνόησεν. (φ. 37r-38v) Προδιατριβαὶ Εἰσαγωγικαὶ εἰς ἅπασαν ἐν γένει τὴν Φιλοσοφίαν. Προδιοίκησις. Ἄρχ.: § α΄. Τὴν λογικὴν οἱ μὲν ὡς
τρόπον ἐπιστήμης... (φ. 38v-54v) Προδιατριβὴ Πρώτη. Ὅπως τε παρεσκευσμένον ἥκειν χρὴ εἰς φιλοσοφίαν καὶ πῶς αὐτὴν μετιτέον... (φ. 54v-72v)
Προδιατριβὴ Δευτέρα. Τῶν νοσοποιῶν τῇ τοῦ γνωστικοῦ δυνάμει αἰτίων τὰ
μᾶλλον κεφαλαιώδη, καὶ οὐτων ἡ ἑκάστῳ ἐπιβάλλουσα προφυλακή τε καὶ θεραπεία... Τελ. κολοβό: ... § λα΄... Οἱ δὲ τούτων ἀκροώμενοι ἐξ ἀπειρίας πιστεύουσιν εὐχερῶς. Πιστεύοντες δέ, τοῖς μὲν ὑπὸ τῶν παλαιῶν λεγομένοις ὅλῃ ψυχῇ
προ[στετή]κασιν, εἴτι δὲ αὐτοῖς προ/ [βάλλοιτο νεωτέρας ὂν φρενὸς ἐπιγέννημα.... (Ἡ Λογικὴ ἐκ παλαιῶν τε καὶ νεωτέρων συνερανισθεῖσα ὑπὸ Εὐγενίου
Διακόνου τοῦ Βουλγάρεως.... Ἐν Λειψίᾳ τῆς Σαξονίας ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ
τοῦ Βρεϊτκόπφ. Ἔτει ᾳψξϛ΄, σ. 1-99).
Μετὰ τὸ φ. 63 λείπει ἕνα φύλλο ποὺ περιεῖχε τὸ ἑξῆς κείμενο: § ιβ΄.... τοῖς τοιούτοις
ἄλλως καὶ τὸ ἐξ εὐηθείας τε καὶ [κουφότητος θράσος προσείη... § ιγ΄...κατ’ εἰσοχάς
τινας καὶ ἐξοχὰς] ἐνσφραγίζεσθαι τῷ ἐγκεφάλῳ τὰ τῶν φανταστῶν.... Μετὰ τὸ φ. 65
λείπει ὁμοίως ἄλλο φύλλο ποὺ περιεῖχε τὸ κείμενο: §ιϚ ΄ Πέφυκε γὰρ ἡ ψυχὴ ὧν ἅμα
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[συμπροειληφεῖα ἔτυχε τὰς ἐννοίας... § ιζ΄...καὶ εὐπερίτρεπτον, βραχέα τινὰ εἰς
δεῖγμα παρα]θέσθαι ἴσως οὐκ ἄσκοπον. §ιη΄...
Τὸ χειρόγραφο ἀνασυστήσαμε ἀπὸ τέσσερα λυτὰ τεύχη καὶ φύλλα ποὺ βρέθηκαν σκόρπια στὰ ντουλάπια τῆς Βιβλιοθήκης. Γραφὴ καλλιγραφική, δεξιοκλινής.
Μελάνι καφὲ σκοῦρο καὶ καφὲ καστανό. Ἀρχογράμματα τονισμένα μὲ τὸ ἴδιο μελάνι. Στὸ κείμενο τοῦ χειρογράφου ὑπάρχουν ἐντὸς παρενθέσεως ἀριθμητικοὶ
δεῖκτες, ἀνὰ σελίδα, ποὺ προφανῶς παραπέμπουν σὲ ὑποσημειώσεις τέλους. Οἱ
δεῖκτες αὐτοὶ ἔχουν ἀπόλυτη ἀντιστοιχία μὲ τοὺς δεῖκτες τῶν ὑποσημειώσεων στὸ
ἐκδεδομένο κείμενο. Τὸ χειρόγραφο ἦταν κάποτε δεμένο μὲ λεπτὴ κλωστὴ καὶ
προστατεύεται ἀπὸ ἕνα δίφυλλο, δίκην ἐξωφύλλου.
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Χαρτ., 215 × 150 χιλ. φ. 57, 18ος αἰ.
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Ἔπη Ἠθικά. Μαθηματάριο.
(φ. 1v-57r) Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Ἔπη Ἠθικά. Τίτλος: Παρθενίης
ἔπος. Ἄρχ.: Παρθενίην στεφάνοις ἀναδήσομεν ἡμετέροισι ἐκ καθαρᾶς κραδίης
καθαροῖς μέλποντες... (φ. 2r) Ὕμνος εἰς παρθενίαν ἐξήγησις. Ἄρχ.: Ἄς στεφανώσωμεν τὴν παρθενίαν μὲ τοὺς ἐδικούς μας λόγους, ὡσὰν μὲ στέφανα, ὑμνοῦντες καὶ δοξάζοντες τὴν καθαρὰν ἀπὸ καρδίας καθαρᾶς μὲ καθαροὺς τοὺς ὕμνους...
Τελ. κολοβό: (φ. 56v) ...ἄλλος τὶς δ’ ὀνόμηνε πάϊς πατέρ’, ἄλλος ἄτεκνος/
ἐξαπίνης, ὅρπηξ, τίς ὅπως ἀνέμοιο τιναχθείς [ἄρτι κόρη, μετέπειτα γυνή,
μετέπειτα δὲ χήρη... καὶ ἡ ἐξήγηση στὸ φ. 57r τελ.: ...ἄλλος τις υἱὸς
ὠνόμασε πατέρα, καὶ ἄλλος ἄτεκνος καὶ ἄπαις σήμερον ἔξαφνα, τιναχθεὶς καὶ
συντριφθείς, ὡσὰν ἕνας κλάδος δένδρου ἀπὸ τὸν ἄνεμον.
Ἀνάμεσα στὰ φύλλα 32, 33 ἔχει ἐκπέσει ἕνα φύλλο τὸ ὁποῖο στὸ verso του περιεῖχε τὸ ἑξῆς κείμενο: ὑμνοπόλοις, εἰ καί σε δέμας καί γαῖα κατίσχει, δεῦρ’ ἴθι καί φάθι
μῦθον... εὔστροφος, οὔτ’ ἀγοραῖς ἐπιμίσγομαι, οὐδὲ δικαστῶν/ εὐμενέων ψήφοισιν ἀγάλλομαι, οἶσι μέμηλε (Γρηγορίου Θεολόγου, Ἔπη Ἠθικά, PG 37, στήλη 548 στίχος 351στήλη 549 στίχος 362). (φ. 32v) Τελ.: ...ὦ τέκος οὐρανέοιο, καὶ ἔνδοθι κυδήεσσα ὦ μεγάλοις χοροῖσι παρισταμένη μεδέοντος/ [ὑμνοπόλοις,... (φ. 33r) Ἄρχ.: Οἵτινες ὑμνοῦσι
καὶ δοξάζουσιν αὐτόν, ἂν καλὰ καὶ τὸ κορμὶ καὶ ἡ γῆ κατακρατεῖ ἐσένα, ἔλα ὅμως, καὶ εἰπὲ
λόγον ἀποκρίθητι... (πρόκειται γιὰ τὴν ἑρμηνεία τοῦ κειμένου ποὺ περιέχεται στὸ
φύλλο ποὺ λείπει). (φ. 33v) Ἄρχ.: παῦρα μὲν εὐδοκίης, παύροις δέ τε πολλάκις δ’ αὖ τε
ἔνθα καὶ ἔνθα τάλαντον ἐπικλίνουσι θέμιστος... (φ. 34r) Ἄρχ. ἡ ἐξήγηση: ὀλίγον μὲν
καὶ εἰς ὀλίγους διὰ τὴν καλὴν κρίσιν καὶ δικαιοσύνην οἱ περισσότεροι δὲ ἀπὸ τοὺς κριτὰς
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πολλαῖς φοραῖς κλίνουσι καὶ γέρνουσι τὸν ζυγὸν τῆς δικαιοσύνης ἐδὼ καὶ ἐκεῖ ὅπως
φθάσουν....
Στὸ ἀνωτέρω μαθηματάριο ἕως τὸ φ. 15 στὸ verso τοῦ φύλλου γράφεται τὸ
ἀρχαῖο κείμενο μὲ γραφίδα πλατιὰ καὶ στὸ recto τοῦ ἑπομένου φύλλου ἡ ἐξήγηση
μὲ λεπτὴ γραφίδα καὶ μελάνι πιὸ σκούρου χρώματος. Ὁ γραφέας στὸ φ. 19r, πρῶτο φύλλο τεύχους, ἔγραψε ξανὰ ἀρχαῖο κείμενο καὶ γι’ αὐτὸ ἀναγκάστηκε νὰ παρεμβάλει δύο φύλλα, στὰ ὁποῖα ἔγραψε τὴν ἑρμηνεία τοῦ κειμένου καὶ συνέχισε μὲ
τὴν ἴδια διάταξη ἕως τὸ φύλλο 22. Κατόπιν ἄφησε δύο σελίδες λευκὲς καὶ ἐπανέφερε τὴν προηγούμενη διάταξη ἀρχαίου κειμένου καὶ ἑρμηνείας. Τὰ παρέμβλητα
φύλλα, τὰ ὁποῖα συσταχώθηκαν, ἔχουν μικρότερο μέγεθος. Ὁ γραφέας γράφει σὲ
ὅλη τὴν ἐπιφάνεια τοῦ φύλλου, ἀλλὰ μὲ μεγαλύτερο διάστιχο στὸ ἀρχαῖο κείμενο
καὶ μικρότερο στὴν ἑρμηνεία του. Τὸ χειρόγραφο εἶναι σήμερα ἄδετο. Ἐντοπίστηκαν τρία τεύχη ἀπὸ τὰ ὁποῖα τὰ δύο πρῶτα εἶναι δεμένα μὲ κλωστὴ καὶ τὸ τρίτο
λυτό. Δὲν ὑπῆρχε ἀρίθμηση φύλλων. Τὰ φ. 1r, 22v-23r, 57v λευκά.

– 70 –
Χαρτ., 210 × 140 χιλ., φ. 7, 19ος αἰ.
Δίπτυχα τῆς Προθέσεως.
(φ. 2r) Ζώντων πρόθεσις παντοτηνή. Ἄρχ.: Χρίστου Ἀποστόλου Μαρίας
Ἀθανασίου ...Τελ.: ...Μπετίνας Χάϊδος Κρυστάλος.
(φ. 3r-6v) Κοιμημένων πρόθεσις παντοτινή. Ἄρχ.: Χρυσάνθου ἱερομονάχου κτήτορος τῆς ἁγίας μονῆς ταύτης Ἰωάννου Δημητρίου Ἀθανασίας μοναχῆς
Γερασίμου μοναχοῦ Παρθενίου ἱερομονάχου Στάμος Κρυστάλλος Γερολύμου
Τζανέτας Ἰωάννου Ἀλοϋζίου Ἀγαπίου μοναχοῦ Νικοδήμου μοναχοῦ Νεκταρίου
ἱερομονάχου... Τελ.: ...Δηαμάντι Σῶφος Χάϊδος Χρίστω Στήλου Βασιλίου Δοῦλο
Γεωργίου Σπυρίδωνος Ἐλένης Παναγιώτου Χριστοδούλου Ζαχαρένια.
Γραφὴ στρογγυλόσχημη, ὄρθια, μεγάλου μεγέθους. Μελάνι καφὲ σκοῦρο. Χαρτὶ
χοντρό. Γραμμένη ὅλη ἡ ἐπιφάνεια τῶν φύλλων. Τὰ φ. 1rv, 2v, 7rv λευκά. Φύλλα
μὲ ἐγχάρακτη χαράκωση. Χαρτόδετο μὲ ἐξώφυλλο χρώματος μπλέ. Στὸ ἐξώφυλλο
ἡ σημείωση: κατάστηχον τῆς προθέσεως παντοτινόν ὅπου μνημονεύετε καθε σάβατον
ζώντων καί κοιμημένων.
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Χαρτ., 205 × 150 χιλ., φ. 55, 18ος αἰ.
Ἀπόδοση κειμένων ἀπὸ τὴν ἁπλοελληνικὴ στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ
γλώσσα.
(φ. 1r-30v) Ἄρχ.: [..] φανερόν, ὅτι οἱ ἄρχοντες λατῖνοι αὐτὸ τὸ καθαρτήριον
πῦρ τὸ ἐδανείσθησαν ἀπὸ πολλοὺς αἱρετικοὺς καὶ ἐθνικούς... Στὴ συνέχεια:
Φανερὸν ἐστὶν/ δῆλον δὲ/ οἱ ἄρχοντες λατῖνοι τοῦτο τὸ καθαρτήριον πῦρ,
ἐδανείσθησαν/ ἐρανίσθησαν/ παρέλαβον/ ἐκ πολλῶν αἱρετικῶν καὶ ἐθνικῶν...
(φ. 33r-55v) Ἄρχ.: Εἶναι στοχασμὸς τῶν φυσιολόγων, ὅτι εὑρίσκονται εἰς
τὸν κόσμον κάποια ὄρνεα...Οἴονται [[διαλογίζονται]] οἱ φυσιολόγοι ὑπάρχειν
/εἶναι/ ἐν τῶ κόσμῳ ὄρνεά τινα ....
Πρόκειται γιὰ μαθηματάριο σὲ πολὺ κακὴ κατάσταση, σχεδὸν κουρελιασμένο.
Ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο τεύχη συρραμμένα καὶ καλυμμένα μὲ χάρτινο γαλάζιο
ἐξώφυλλο. Γραφὴ μικροῦ μεγέθους, δεξιοκλινής, εὐκρινής. Διορθώσεις ἀπὸ ἄλλο ἢ
καὶ ἀπὸ τὸ ἴδιο χέρι ἐπάνω ἀπὸ τὶς λέξεις μὲ ἀνοικτόχρωμο μελάνι. Τὰ φ. 31rv32r λευκά. Στὸ φ. 32v τὸ ἑξῆς κείμενο: Милостивои милостивои поми/ луимя

грѣшнаго и недостоина/ раба твоего яко благъ иче/ ловѣколюбецъ Амѣнъ
καὶ στὴ συνέχεια: ταπινός αγιοροὶτις ἀρχοιμανδρῖτοις νικοίτα/ насеи бомагѣ

иобвиносъ (подвинοсъ?) смиреннои/ Святия аф{т}онския Горы манастир[ъ]/
николая чудотворца въкрѣпости/ корфуя архимандритъ никита1.

– 72 –
Χαρτ., 310 × 215 χιλ., φ. 12, 18ος αἰ.
Ἀσματικοὶ κανόνες μὲ τὴν ἑρμηνεία τους. Μαθηματάριο.
(φ. 1r-6v) Κανὼν τῆς γεννήσεως τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ποίημα τοῦ κυρίου Κοσμᾶ οὗ ἡ ἀκροστιχίς: Χριστὸς βροτωθεὶς
1. Τὸ κείμενο σὲ μετάφραση ἔχει ὡς ἑξῆς: Ἐλεῆμον, ἐλεῆμον, ἐλέησόν με τὸν
ἁμαρτωλὸν καὶ ἀνάξιον δοῦλον σου ὡς πρᾶος καὶ φιλάνθρωπος. Ἀμήν. Ταπεινὸς
Ἁγιορείτης ἀρχιμανδρίτης Νικήτα[ς]. Μὲ τὸ παρὸν ἔγγραφο μετακινήθηκα(;) στὸ
ἥσυχο ἀθωνικὸ Ἅγιο Ὄρος, στὸ μοναστήρι τοῦ ἐν ἀρετῇ θαυματουργοῦ Νικολάου.
Ὁ τῆς Κερκύρας ἀρχιμανδρίτης Νικήτας.
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μένει Θεὸς ὅπερ ἦν.... Στὴ δεύτερη στήλη ἡ ἑρμηνεία: Ὁ υἱὸς καὶ λόγος τοῦ
Θεοῦ μ’ ὅλον ὁποῦ ἔγινεν ἄνθρωπος <μένει Θεὸς> καθὼς ἦτον καὶ πρότερον.
(φ. 7r-12v) Ἕτερος κανὼν ἰαμβικὸς φέρων ἀκροστιχίδα ὁν δε διὰ στίχων
ἡρωϊκῶν δι’ ἠρωελεγίων. Ἄρχ.: Ταῦτα ἐφύμνια, τοῦτα τὰ ἐγκώμια καὶ δοξολογίαις/ μελέεσιν τὰ καλωπισμένα διὰ τῶν ἰαμβικῶν μελῶν οἱ παρόντες ὑμνοῦν
μὲ γλυκείταταις μελωδίαις δοξολογοῦν... Τελ.: ...τῆς ζωοποιοῦ παλιγγενεσίας ...
τῆς ζωοδόχου ἀναγενήσεως. Δόξα τῶ ἀγίω Θε[ῶ].
Πρόκειται γιὰ σπάραγμα μαθηματαρίου μὲ ἕνα μόνο λυτὸ τεῦχος.
Στὰ πρῶτα τρία φύλλα κείμενο δίστηλο, εὐκρινές. Στὴν πρώτη στήλη κιονηδὸν
οἱ λέξεις τοῦ κειμένου μὲ τὴ συντακτική τους σειρὰ καὶ στὴ δεύτερη ἡ ἐξήγηση.
Στὴ συνέχεια ἡ ἑρμηνεία γράφεται κατὰ λογάδην δίπλα στὴ λέξη τοῦ πρωτοτύπου
κειμένου. Γραφὴ στὰ πρῶτα φύλλα στρογγυλόσχημη, ὄρθια. Στὴ συνέχεια δεξιοκλινής, προδίδει βιασύνη τοῦ γραφέα. Μελάνι καφὲ πολὺ σκοῦρο. Χαρτὶ χοντρό, μὲ
κάθετες γραμμές.

– 73 –
Χαρτ., 214 × 155 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 200 × 130 χιλ.), φ. 42, στίχοι 22,
19ος αἰ.
Νομοκάνονας. Κεφάλαια 518-639.
φ. (1r-36v) Νομοκάνονον πανθαύμαστον. (φ. 1r) Κεφάλαιον φιη΄. Νομοκάνονον πανθαυμαστόν περί εξομολογήσεως καί περί πνευματικοῦ πῶς χρῆ
αὐτόν εἶναι. Ἄρχ.: Ὁ δεχόμενος τοῦς λογισμοῦς τῶν ἀνθρώπων θέλει νά εἶναι
καθαρός εἰς ὅλλα καί ἐγκρατῆς ταπεινός καί ἐνάρετος ἄνδρας ἡγηασμένος... (φ.
1v) Κεφάλαιον φιθ΄. Ἀρχή τής ἐξομολογήσεως. (φ. 4v) Κεφάλαιον φκ΄. Περί
ὅταν θέλει νά ἐξομολογήση γυναίκα τί λέγει πρός αὐτήν. (φ. 5r) Κεφάλαιον
φκα΄. Περί γυναικῶν ὀποῦ δέν κοινωνοῦν. (φ. 5v) Κεφάλαιον φκβ΄. Περί ἐκείνων ὁπού στέργουν τόν κανόνα τους καί ὀποῦ δέν τόν στέργουν. (φ. 5v) Κεφάλαιον φκγ΄. Περί ἐκείνων ὀπού εξομολογοῦνται ἐξ ὄλης ψυχῆς πώς κανονίζωνται.
(φ. 6v) Κεφάλαιον φκδ΄. Οτη ὀ πνευματικῶς νά εὐλέπη τήν νεότητα καί τό γήρας τοῦ ἀνθρώπου. (φ. 6v) Κεφάλαιον φκε΄. Περί τοῦς ἀρνητᾶς τοῦ Χριστοῦ
θεληματικῶς ἠ διά βασάνων. (φ. 7r) Κεφάλαιον φκϚ ΄. Διάταξις περί τών ἀρνησαμένων την πίστιν τοῦ Χριστοῦ μέ διαφόρους τροπους τής ἡλικίας αὐτοῦ.
(φ. 7v) Κεφάλαιον φκζ ΄. Περί φόνων ἐκουσίων καί ἀκουσίων. (φ. 8r) Κεφάλαιον φκη΄. Περί μάγον καί αλλον αστρονόμον καί αποδένων ανδρογυνα καί
εκοινο οπου μαντευονται. (φ. 8v) Κεφάλαιον φκθ΄. Περί ἐκοινῶν ὀπού βαστούν
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φυλακτά. (φ. 8v) Κεφάλαιον φλ΄. Περί τῶν καιόντων βουρκολάκους καί καπνιζον<ται> εξαυτόν. (φ. 8v) Κεφάλαιον φλα΄. Περί ἐκείνον οπου ρίχνουν τά παιδιά τους εις τήν στράτα ή εἰς την ρούγαν. (φ. 8v) Κεφάλαιον φλβ΄. Περί τά
αντισίκοτα. (φ. 9r) Κεφάλαιον φλγ΄. Περί μοιχῶν. (φ. 9r) Κεφάλαιον φλδ΄.
Περί ἀρσενωκοιτου. (φ. 9r) Κεφάλαιον φλε΄. Περί ζωοφθόρου. (φ. 9r) Κεφάλαιον φλϚ ΄. Περί πτηνοβάτου. (φ. 9r) Κεφάλαιον φλζ΄. Περί πορνείας. (φ. 9v)
Κεφάλαιον φλη΄. Περί αιμομειξίας. (φ. 10r) Κεφάλαιον φλθ΄. Περί ἐπιορκίας
καί ψευδομαρτυρίας. (φ. 10v) Κεφάλαιον φμ΄. Περί τοῦ λαβόντος πράγμα ἀδικος μετά ὄρκου. (φ. 10v) Κεφάλαιον φμα΄. Περί κλέπτου καί κλεπταποδόχου.
(φ. 11r) Κεφάλαιον φμβ ΄. Περί τυμβορύχου. (φ. 11r) Κεφάλαιον φμγ΄. Περί
ἰεροσυλίας.
(φ. 11r) Κεφάλαιον φμδ΄. Περί ἐκεινῶν ὀποῦ συμμιγούν μετά τής αρραβονιαστηκῆς αὐτῶν πριν τοῦ στεφανόματος. (φ. 11r) Κεφάλαιον φμε΄. Περί μαλακίας. (φ. 11v) Κεφάλαιον φμϚ ΄. Περί γυναικός τής ευρισκομένης εἰς τά γυναῖκια
αὐτῆς. (φ. 12r) Κεφάλαιον φμζ ΄. Περί τοῦ φαγώντος ψώφυον κρέας. (φ. 12r)
Κεφάλαιον φμη΄. Περί του μι υπαγειν εἰς την εωρτήν τόν βαρβαρον. (φ. 12v)
Κεφάλαιον φμθ΄. Περί τών εἰσερχομένον εἰς προσκηνιματα τον αιρετικόν. (φ.
12v) Κεφάλαιον φν ΄. Ὅτι να μην δεχονται αι<ρε>τικόν εἰς τήν εκκλησίαν. (φ.
12v) Κεφάλαιον φνα΄. Οτι ου χρή προσκαλύται εβ<ρ>αιους ιατρους. (φ. 12v)
Κεφάλαιον φνβ΄. Περί ἐκεινού οπού φονευθή ατος τους ἠγουν μονος του. (φ.
13r) Κεφάλαιον φνγ΄. Περί καταλαλιάς και μνησικακίας καί παρά ἀκροατοῦ καί
προδότου.
(φ. 13r) Κεφάλαιον φνδ΄. Περί γυναικός ὀπού βαστάζη βότανον ἠ το φάγη
δια να μην κάμη παιδία. (φ. 13v) Κεφάλαιον φνε΄. Περί γυναικός ὀποὺ καταφρονήση τό παιδίον ὀπού γεννήσι. (φ. 14r) Κεφάλαιον φνϚ ΄. Περί καλογρέας
ἐάν ηξευρη ἄλλην καλογραία να ἀμαρτάνη καί δέν το φανερόση. (φ. 14r) Κεφάλαιον φνζ ΄. Περί εάν τινᾶς ηξεύρη ἄλλον ὀποῦ αμαρτάνει καί δεν τον ἐμποδίση.
(φ. 14r) Κεφάλαιον φνη΄. Περί γυναικός οπού να αποθάνη λεχοῦσα. (φ. 14r)
Κεφάλαιον φνθ΄. Ἐρότισις καί απόκρισις πατριαρχική περί γυναικός λεχούσις.
(φ. 14v) Κεφάλαιον φξ΄. Περί των μαμμίδων.
(φ. 14v) Κεφαλαιον φξβ΄. Περί ἀνθρώπου αμαρτολου οπου νά κάμη ενα
καλον ἔργων. (φ. 15r) Κεφαλαιον φξα΄. η ερμινια δια το φξβ΄ του ἀνοθεν κεφαλαίου ἔγινε εις λάθος. Περί από ποίαν ηλικίαν κρινωνται του ἀνθρώπου τά
αμαρτίματα εις τον Θεόν.
(φ. 15r) Κεφάλαιον φξγ΄. Περί της νηστείας τῆς παραμονῆς τῶν Χριστούγενῶν και τών Φωτών. (φ. 15v) Κεφάλαιον φξδ΄. Περί τής εωρτής τῶν Χριστοῦ
γεννῶν καί τόν Φώτων ἐάν τύχη τετραδι ἠ παρασκευῆ. (φ. 15v) Κεφάλαιον
φξε΄. Περί τῶν πέντε ἐβδομαδῶν τοῦ χρόνου εἰς ταίς ὁποίαις γίνεται κατάλυσις
τῶν φαγητῶν καί ποίαι εἶναι αὔται. (φ. 15v) Κεφάλαιον φξϚ ΄. Περί τής ἁγίας
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καί μεγάλης τεσσαρακοστῆς. (φ. 16r) Κεφάλαιον φξζ ΄. Περί τῆς αγιας νηστήας
τῆς τετραδης καί τῆς παρασκευῆς. (φ. 16v) Κεφάλαιον φξη΄. Περί μοναχῶν ὅτι
νά νηστεύουν καί τάς δευτέρας. (φ. 16v) Κεφάλαιον φξθ΄. Περί τῆς ἁγίας και
μεγάλης τεσσαρακοστὴς ὅτι να μήν γίνεται καμία ὑπόθεσις γάμου. (φ. 17r) Κεφάλαιον φο΄. Περί γυναικός ἐάν γεννήση τή μεγάλη Τεσσαρακοστή. (φ. 17v)
Κεφάλαιον φοα΄. Περί ἀσθενοῦ ἐάν φάγη κρέας τή μεγάλη Τεσσαρακοστή. (φ.
17v) Καιφάλαιον φοβ΄. Περί του ἐυ<α>γγελισμού ὁποῦ νά τύχη τη μεγαλη εὐδομάδα ἐάν τρώγουν ὁψάρην ή ὅχι. (φ. 18v) Κεφάλαιον φογ΄. Περί τοῦ κατευθυνθήτω ὀτι δέν λέγεται τή ἠμέρα τού ευαγγελισμού. (φ. 19r) Κεφάλαιον φοδ΄. Ὁτι
απο τήν διακαινήσιμον άχρι τῆς πεντικοστής τετραδα καί παρασκευήν τρωγωμεν ὀψάρια καί ἔλαιον. (φ. 19r) Κεφάλαιον φοε΄. Περί τῆς νηστιας τών Χριστοῦ
γεννῶν καί τών αγίων αποστόλων. (φ. 19r) Κεφάλαιον φοϚ ΄. Περί τῆς τοῦ
αὐγούστου νηστείας τῆς Κυρίας ἠμῶν ἀγίας Θεοτώκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας.
(φ. 20v) Κεφάλαιον φοζ ΄. Περί τῆς παναγίας Θεωτοκου ποσους χρόνους εζησεν
εν τω κοσμο. (φ. 21r) Κεφάλαιον φοη΄. Περί τῆς νηστείας τῆς ὐψώσεως τοῦ
τιμιου και ζωοπιου σταυροῦ. (φ. 21r) Κεφάλαιον φοθ΄. Περί πότε καταλύεται η
νηστία τῆς τετράδις καί τῆς παρασκευῆς. (φ. 21v) Κεφάλαιον φπ΄. Περί πότε
ὁφείλουσιν οἰ ὀρθόδοξοι χριστιανοί μεταλαμβάνειν των θείων καί φρικτών
μηστηρίον.
(φ. 22r) Κεφάλαιον φπα΄. Ὅτι ὀ κόσμως υπο τεσάρων στειχείων ισταται
ὁμίως καί ὁ ἄνθροπος. (φ. 22v) Κεφάλαιον φπβ΄. Περί τῆς ψυχὴς ὄτι ἐν πίο μέρει τού σώματος εὐρίσκεται. (φ. 22v) Κεφάλαιον φπγ΄. Ὅτι ἐπτά ηλικίας ἔχει ὀ
ανθροπος καί ποιαι είναι καί πός καλούνται. (φ. 23r) Κεφάλαιον φπδ΄.Ἐ[
]
πώθεν βλέπομεν τινᾶς δικαίου ἀνθρώπους καί κρίνοντες ψυχωμαχούντες πολάς
ἠμέρας καί πολλοῦς ἀμαρτολούς ειρινικῶς καί ἀταράχος εν τό ἀμα ἀποθένουν.
(φ. 23v) Κεφάλαιον φπε΄. Περί ὁραμάτων ποία εἶναι αληθινά καί ποια δεν
εἶναι. (φ. 23v) Κεφάλαιον φπϚ ΄. Περί τοῦ λέγωντος ὅτι μετά τον θάνατον
συκόνετε τό αποθαμένον σώμα καί πνίγει ἀνθρόπους καί τούτω βλέπουν ἐν
ὀράματι καί καίουν το σῶμα ἐκείνω δια να μήν ἀπολέσυ καί ἄλλους ἀνθρώπους.
Ἡγουν διά τοῦς βουρκολάκους. (φ. 25v) Κεφάλαιον φπζ ΄. Περί τόν λεγωντον
γελοῦδων. (φ. 25v) Κεφάλαιον φπη΄. Περί φαντασμάτων. (φ. 25v) Κεφάλαιον
φπθ΄. Περί ακαθάρτου ὁποῦ να πέσι εἰς φρεαρ ἡ εις ἄλων αγγειον.
(φ. 26r) Κεφάλαιον φ©΄. Περί της αγιας προσκομιδής. (φ. 26v) Κεφάλαιον
φ©α΄. Ὁτη ουκ ευλογη ο ιερευς εν τό λέγει τήν εὐχήν τής προθεσεως. (φ. 26v)
Κεφαλαίον φ©β΄. Ὄτι εις το ἄγιων βημα δέν σεβάζουν τή. (φ. 26v) Κεφαλαιον
φ©γ΄. Περί τού μή ψαλλειν μεγαλοφόνος. (φ. 27r) Κεφαλαιον φ©δ΄. Περί των
πωδιών της ἐκκλησίας. (φ. 27r) Κεφάλαιον φ©ε΄. Περί των κυριακών και των
ἐορτών νά τάς κρατούν. (φ. 27r) Κεφάλαιον φ©Ϛ΄. Ὄτι οὐδέν λαϊκον επιτρέπειν
τόν ἰερέαν. (φ. 27r) Κεφάλαιον φ©ζ ΄. Περί τοῦ ἰερέως ἐάν ὐπαγη εἰς παιγνηδια.
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(φ. 27v) Κεφάλαιον φ©η΄. Περί ἱερέως εαν προσκαλεσιται ἐβραίους ἰατρους εἰς
ἀσθένειαν. (φ. 27v) Κεφάλαιον φ©θ΄. Περί ἱερέως εαν χωρευη εἰς γάμον. (φ.
27v) Κεφάλαιον χ΄. Ἐάν δακρυρροοῦσιν οι ωφθαλμοι τοῦ ἰερέως. (φ. 27v) Κεφάλαιον χα΄. Περί ἰερέως ἐάν ασθενήση και μεταλάβη από ἄλον. (φ. 28r)
Κεφάλαιον χβ΄. Ὄτι οὐ χρή φωρείν στολην κοντήν ὁ ἱερεύς. (φ. 28r) Κεφάλαιον
χγ΄. Περί τῶν ἀναξίως λυτουργούντων. (φ. 28r) Κεφάλαιον χδ΄. Περί ἰερέως
ἐάν πέσι μετα της γυναικός του οὐ χρή λυτουργήσαι. (φ. 28r) Κεφάλαιον χε΄.
Ἐάν καθηρηθη ἰερομόναχος.
(φ. 28v) Κεφάλαιον χϚ ΄. Οὐ χρη τούς πιστούς ξιρίζην ἐαυτούς. (φ. 28v) Κεφάλαιον χζ ΄. Περί χειροτέχνον καί κάθε ἀλλων τεχνιτών ἐάν κλεπ<τ>ουν. (φ.
28v) Κεφάλαιον χη΄. Περί τών καιώντον οἴκους ἠ ἄλονας. (φ. 29r) Κεφάλαιον
χθ΄. Περί του πεσόντος μετα τής γυναικός αυτοῦ λεχούσις οὔσης. (φ. 29r) Κεφάλαιον χι΄. Περί τοῦ πεσώντος μετα της γυναικός αὐτοῦ ἐορτή δεσποτική
μεγάλη. (φ. 29r) Κεφάλαιον χια΄. Περί τοῦ υβριζοντος ιερέαν. (φ. 29v) Κεφάλαιον χιβ΄. Περί τῶν ἀμαρτανῶντων ὄτι ου γήνονται λειτουργίαι. (φ. 29v) Κεφάλαιον χιγ΄. Ὅτι οὑκ ἐξεστιν ἰερέαν υπερ ἁσεβῶν προσεύχεσθαι. (φ. 29v)
Κεφάλαιον χιδ΄. Περί του εὐχελαίου. (φ. 30r) Κεφάλαιον χιε΄. Περί τοῦ ἐνεχύρου ἤγουν ἀμανάτη. (φ. 30r) Κεφάλαιον χιϚ ΄. Περί ἱερέως εαν συμβή καί αφύσι
τό ποτιριον ἄδειον. (φ. 30r) Κεφάλαιον χιζ ΄. Ἐάν πέση ἐρπετόν εις το ποτήριον
ή υπο μυιών βρωθή ο προηγιασμενος ἄρτος.
(φ. 30v) Κεφάλαιον χιη΄. Καιφαλαια μερικα περί καλογηρων. Περι φυγής
αυτών καί αναχορίσεως. (φ. 31r) Καιφάλαιον χιθ΄. Περί φυγῆς μοναχοῦ εκ τού
μοναστηρίου. (φ. 31r) Κεφάλαιον χκ΄. Περί μοναχόν εάν δεν λέγουν την ακολουθίαν του. (φ. 31v) Κεφάλαιον χκα΄. Διάταξις ακολουθίας ἀγραμμάτων μοναχῶν. (φ. 31v) Κεφάλαιον χκβ΄. Ἐτέρα διάταξις ακολουθιας μοναχῶν. (φ. 31v)
Κεφάλαιον χκγ΄. Περί μοναχῶν των αποληφθέντων εκ της ἐκκλησίας. (φ. 32r)
Κεφάλαιον χκδ΄. Περί ἠγουμένου ἐαν δεν διδάσκει τον λαον αυτοῦ. (φ. 32r)
Κεφάλαιον χκε΄. Περι μοναχόν ελεγχόντον των ἠγούμενον καί ἀντιλεγόντων
αυτόν. (φ. 32v) Κεφάλαιον χκϚ ΄. Περί μοναχῶν ἀσπαζομένων γυναικῶν ἥ
ὑπανδρευθοῦν. (φ. 33r) Κεφάλαιον χκζ ΄. Περί μοναχῶν τραγοδούντων καί μεθυόντων και κιθαριζόντον. (φ. 33r) Κεφάλαιον χκη΄. Περί των μοναχων κλεπτον των λαθραφαγουντων και εξω κοιμουντον. (φ. 33v) Κεφάλαιον χκθ΄. Περί
μοναχοῦ ἐάν τίψη τινά ή υβρισι ή ξηλωκοπίσι. (φ. 33v) Κεφάλαιον χλ΄. Περί
μοναχού φατριαζοτος καί καταλαλουντος. (φ. 33v) Κεφαλαιον χλα΄. Περι μοναχοῦ υβρισθέντος και μη συγχορουντος των υβρισαντα. (φ. 34r) Κεφάλαιον χλβ΄.
Περί μοναχοῦ ὐβρισθέντος καί μη συχορουντος. Περί μοναχού ἐαν λέγει ψευματα ή πραγματεύεται. (φ. 34r) Κεφάλαιον χλγ΄. Περί μοναχῶν εἰς λουτρόν
ἀπερχωμένον και κειρωμένον τάς τρίχας. (φ. 34r) Κεφάλαιον χλδ΄. Περί τοῦ μή
καθεύδειν μοναχούς ἐν μονή γυναικών.
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(φ. 34v) Κεφάλαιον χλε΄. Περί των τημιουλκούντων των σύτων και εχωντων μέτρα δισσά. (φ. 34v) Κεφάλαιον χλϚ ΄. Περί τῶν λαμβανώντων τόκον ἤγουν ζουράν καί πτοχοῦς μή ἐλεούτων. (φ. 35r) Κεφάλαιον χλζ ΄. Περί τοῦ ὐψώματος τῆς Παναγίας. (φ. 35r) Κεφάλαιον χλη΄. Περί ποία ἀμαρτίματα κολύουν
την ἱερωσύνην. (φ. 35v) Κεφάλαιον χλθ΄. Εὐχη συγχωριτική λεγωμένη υπο αρχειερεως ἠ υπω πνευματικου εις τον μελοντα μεταλαβείν τών θειων μυστηρίων.
(φ. 36v) Τέλος καί τώ θεώ δώξα καί Μαρία τή θεωμητορι.
(φ. 37r-41r) Πίνακας περιεχομένων. Ἄρχ.: Νομοκάνονον πλουσιώτατον.
Κεφάλαιον φα΄. Ὅτι τόν αρχιερέον ἐδόθη νά αὐξάνουν καί νά ολιγοστέβουν τά
ἐπιτίμια τόν ανθρώπον... (φ. 37v) Νομοκάνονον πάνθαύμαστον. Περί εξομολογίσεως καί περί πνευματικού πός χρή αυτόν εἶναι. φιη΄... Τελ.: ...Ευχή συγχωρετική λεγομένη ὑπό ἀρχιερέως ἠ υπό πνευματικού εἰς τόν μέλωντα μεταλαβείν τόν θύων μυστηρίων χλθ΄.
Πρόκειται γιὰ ἕξι τεύχη, ἕνα τριάδιο, τέσσερα τετράδια καὶ ἕνα δυάδιο, σπαράγματα ἑνὸς Νομοκάνονα. Τὰ μεσαῖα τέσσερα τεύχη συγκρατοῦνται μεταξύ τους
μὲ μία λεπτὴ κλωστή. Τὸ πρῶτο τεῦχος φέρει ἀρίθμηση ἀνὰ σελίδα 373-378, γεγονὸς ποὺ μᾶς βοηθᾶ νὰ προσδιορίσουμε τὸ ἀρχικὸ μέγεθος τοῦ χειρογράφου καὶ
τὸν ἀριθμὸ τῶν ἐκπεσόντων φύλλων. Στὰ ἐλλείποντα πρῶτα 372 φύλλα, λογικά, θὰ
περιέχονταν τὰ κεφάλαια α΄-φιζ΄. Ὁ πίνακας περιεχομένων ποὺ παρατίθεται (φ.
37r-41r) ἄρχεται ὅμως μὲ τὸ κεφάλαιο φα΄, γεγονὸς ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ στὴν ὑπόθεση
ὅτι τὸ χειρόγραφο ἐνδεχομένως περιεῖχε δύο νομοκανονικὲς συλλογὲς καὶ ὅτι ὁ πίνακας περιεχομένων εἶναι τῆς δεύτερης. Τὸ χειρόγραφο ἐνδεχομένως περιεῖχε ὡς
πρώτη ἑνότητα τὸν Νομοκάνονα τοῦ Μαλαξοῦ καὶ ὡς δεύτερη τὸ «Νομοκάνονον
πλουσιώτατον», τὸ ὁποῖο μετὰ ἀπὸ δεκαεπτὰ κεφάλαια ὀνομάζεται «πανθαύμαστον». Οἱ δύο ἑνότητες εἶχαν συνεχόμενη αὔξουσα ἀρίθμηση κεφαλαίων μὲ ἑλληνικοὺς ἀριθμούς. Ἀπὸ τὸν πίνακα περιεχομένων τοῦ χειρογράφου ἀντιγράφουμε
μόνο τὰ κεφάλαια ποὺ προηγοῦνταν τῶν σωζομένων.
Νομοκάνονον πλουσιώτατον. Κεφάλαιον φα΄ ὅτι τόν ἀρχιερέον ἐδόθη νά αὐξάνουν
καί νὰ ολιγοστέβουν τὰ ἐπιτίμια τον ανθρώπον. Περί τοῦ μὶ αποστρέφεσται τούς μετανοούντας φβ΄. Περί ἱερέων ἐάν εξαγορεύουν χωρίς θέλιμα τοῦ αρχιερέως φγ΄. Περί ἐάν
ἀμελήσι ὁ ἱερεύς νά ὐπάγι νά εξομολογίσι φδ΄. Περί τοῦ θέλοντος νά ἐξομολογιθή ὅτι νά
ζητί ἔμπιρον πνευματικών φε΄. Περί τί λέγεται πνευματικός φϚ ΄. Περί πνευματικού ἐάν
ὁμολογήσι τήν ἀμαρτίαν ὁποῦ τού ἐξομολογιθούν φζ ΄. Περί πνευματικού ἐάν λαμβάνει
δώρα διά τήν ἐξομολόγισιν φη΄. Περί πνευματικού πώς δή αὐτόν εἶναι φθ΄. Περί πνευματικού ότι αλλου πνευματικού κρισιν οὐ λύει φι΄. Περί ἀσθενούς ἐάν ἔφαγε καί μεταλάβει
φια΄. Περί τόν κανονισμένον φιβ΄. Περί ἀσθενοῦς ἐάν ἀποθάνι ἀμετάδοτος από ἀμελειαν
αὐτοῦ ἠ τόν γονέον φιγ΄. Περί εαν ἀποθάνι ὁ ἀσθενείς αμετάδοτος ἀπο αμέλειαν τού ιερεως φιδ΄. Ὅτι πόσων χρόνων νά εξαγορευονται αρσενική καί θυλική φιε΄. Ὁτι όσοι εξα-
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γορεύονται εκ προερεσεως πος κανονιζονται φιϚ ΄. Ὅτι ὁ πνευματικός νά ἐχει τοπον
ἱερών διά τους εξομολογουμενος φιζ ΄.
Γραφὴ εὐκρινής, ἐπιμελημένη, δεξιοκλινής. Τὰ γράμματα ἄλλοτε τέμνουν τὶς
γραμμὲς χαράκωσης, ἄλλοτε εἶναι κάτω ἀπὸ τὶς γραμμὲς καὶ ἄλλοτε κανονικὰ
τοποθετημένα ἐπάνω στὶς ἔκτυπες γραμμὲς χαράκωσης. Μελάνι καστανό· στοὺς
τίτλους, στὴν ἔνδειξη τῶν κεφαλαίων καὶ στὰ ἀρχογράμματα ἐρυθρό, ἐξίτηλο σὲ
μερικὰ σημεῖα. Τὰ φ. 41v-42v λευκά.
Χαρτὶ λεπτό, ἀνοικτοῦ χρώματος μὲ ὁριζόντιες γραμμὲς καὶ μὲ δύο κάθετες
γραμμὲς χαράκωσης μὲ μολύβι, ποὺ ὁρίζουν τὰ περιθώρια. Στὸ φ. 37r ἀπὸ τὸν ἴδιο
γραφέα μετὰ τὸ τέλος τοῦ Νομίμου τὸ γνωστὸ ἐπίγραμμα: Ὤσπερ ξένοι χαίροντες
ἰδείν πατρίδα/ Καί οἱ θαλαττεύοντες ευρείν λιμένα/ Καί οἱ ἀσθενουντε<ς> ἰδειν ὐγίαν/
Οὕτω καί οι γράφοντες ϊδήν βιβλίου τέλος.

– 74 –
Χαρτ., 200 × 135 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 155 × 90 χιλ.), σ. 6-206, στίχοι 22,
19ος αἰ.
Ἱερὰ Ἱστορία.
(σ. 6-155) Ἱστορία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἤτοι τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Ἀπὸ τὶς
πρῶτες σελίδες δὲν μποροῦμε νὰ δώσουμε incipit γιατὶ εἶναι κατεστραμμένες. (σ. 8) Περί τοῦ νόμου... (σ. 15) Περί τοῦ γ ου μέρους τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ἄρχ.: Πῶς ὀνομάζεται τοῦτο τό γ ον μέρος; Αυτό ὀνομάζεται Σοφία καθότι αὐτό διαλαμβάνει τά καλά διδάγματα καί νόμους... Τελ.: ...Κεφ. η΄. περί
τοῦ Σίμωνος τοῦ μεγάλου ἀρχιερέως ... ἤθελε ζῆ ἀβροβότερον κατά τό σκῆπτρον
τῆς Ἰουδαίας, τό ὁποῖον δυναστικῶς ἄρπαξε. Τέλος τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.
(σ. 155-200) Ἰστορία τοῦ ιεροῦ Εὐαγγελίου ἠτι ἡ νέα Διαθήκη. Κεφ. α ον
Περί τῶν δ΄ εὐαγγελιστῶν. Ἄρχ.: Τίς ἐστάθη ὁ αος ὁποῦ ἐσυνέγραψε τό ἱερόν
Εὐαγγέλιον; Ὁ ἱερός Ματθαῖος. Ἀπό τελώνης ἀπόστολος... Τελ.: ...Ποῦ ἐπῆγεν
ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀπό ἐτοῦτον τόν τόπον ... 29 Ἰουνίου ἐφόνευσαν εἰς μίαν
καί τήν αὐτήν ἡμέραν καί τούς δύω τούτους ἀποστόλους διά τήν πίστιν. Ὁ μέν
Πέτρος σταυρωθείς με τήν κεφαλήν κάτω, ὁ δέ Παῦλος ἀποκεφαλισθείς.
(σ. 200-206) [Περὶ τοῦ τρόπου διδασκαλίας τῆς Ἱερᾶς Ἱστορίας στὰ
παιδιά]. Ἄρχ.: Ὅταν τά παιδία ἤ τά κοράσια ἐντός ἑνός χρόνου ἤ καί περισσότερον ἴξεύρωσιν με λόγον τήν ἱεράν ἱστορίαν εἶναι μία κάποια μέθοδος νά
τήν βάλῃ τινάς πάλιν ὑποκάτω εἰς τά ὀμματά τους, καί νά κάμῃ νά ἀναλάβωσιν
εἰς τήν ἐνθύμησίν τους τά κεφαλαιώδη συμβεβηκότα [...].
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Σπάραγμα χειρογράφου τὸ ὁποῖο δίνει τὴν εἰκόνα ἔντυπου κειμένου. Ἀρίθμηση
ἀνὰ σελίδα, σύγχρονη τῆς γραφῆς, σώζονται οἱ σ. 6-206. Μετὰ τὴ σ. 94 μία σελίδα
χωρὶς ἀρίθμηση λευκή. Πρὶν τὴ στάχωση προφανῶς εἶχαν ἀποκοπεῖ οἱ σ. 16-21, 2831, 125-126 ποὺ λείπουν σήμερα. Κατάσταση πάρα πολὺ κακή. Τὰ πρῶτα φύλλα
κομμένα, οἱ σ. 155-173 ὀξειδωμένες καὶ διαβρωμένες ἀπὸ τὸ μελάνι, οἱ σ. 203-206
κατεστραμμένες. Ἀνάμεσα στὰ φύλλα βρέθηκε ἕνα κομμάτι φύλλου, τὸ ὁποῖο
διασώζει τὸν τίτλο μὲ ἐρυθρὰ κεφαλαῖα καὶ πεζὰ γράμματα: Ἱστορία τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης ἤτοι τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Ἀκολουθεῖ ἄτεχνο κόσμημα καὶ στὸ verso τοῦ φύλλου ἡ ἀρχὴ ἀπὸ τὴν εἰσαγωγή. Ἄρχ.: Κάθε πιστὸς χριστιανὸς πρέπει νὰ εἶναι εἰδήμων
τῶν μυστηρίων τῆς πίστεώς του....
Γραφὴ ἐπιμελημένη, ὀρθογραφημένη, μὲ ἔντονη κλίση πρὸς τὰ ἀριστερὰ καὶ
τονισμένες τὶς κεραῖες τῶν γραμμάτων. Μελάνι καφὲ σκοῦρο, οἱ τίτλοι καὶ τὰ πρωτογράμματα τῶν ἑνοτήτων μὲ ἐρυθρό. Στὴ σ. 71 ἄτεχνο κόσμημα, στὸ τέλος τῆς
ἑνότητας. Ὁμοίως στὴ σ. 140, στὴν ἀρχὴ τοῦ τετάρτου βιβλίου. Τὸ χειρόγραφο
εἶναι σήμερα χωρὶς στάχωση. Τὰ τεύχη ὅμως εἶναι δεμένα μὲ κλωστὴ καὶ στὴ ράχη
φαίνονται σὲ τρία σημεῖα τὰ νεῦρα (σηκώματα) μὲ χοντρὴ κλωστή.

– 75 –
Χαρτ., 220 × 150 χιλ., σ. 54, ἔτους 1841.
Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἐλευθερίου.
(σ. 1-53) Μηνὴ Δικεμβρίου ιε΄ τοῦ ἁγίου ἱερωμάρτιρος Ἐλευθερίου ἐν τῷ
μεγάλῳ ἐσπερινὸ μετὰ τὸν προιμιακὸν τὸ πρῶτον αντίφωνον τοῦ πρώτου καθίσματος... Ἄρχ.: Σκεῦος ἱερώτατον πνεύματος θείου γεγένησαι... (σ. 20) Ὁ
κανών τῆς Θεοτόκου, μετὰ τῶν εἰρμῶν, εἰς δ΄ καὶ τοῦ ἁγίου εἰς η΄. Ὁ κανὼν τῆς
Θεοτόκου... Ἄρχ.: Ὠδὴν ἐπινίκιον, ἄσωμεν... (σ. 21) ἔτερος κανὼν τοῦ ἁγίου...
Ἄρχ.: Παθῶν ἀμαυρότησι, δεδουλομένος... (σ. 22) ἕτερος κανών... Ἄρχ.:
Θρόνω τῆς δόξης κυρίου παρεστικῶς... (σ. 51) δοξολογία μεγάλη καὶ ἀπόλυσις
δίδοται καὶ ἅγιον ἔλεον ἐκ τῆς κανδήλας τοῦ ἀγίου πᾶσι τοῖς εὑρεθῶσιν ἀνθρῶποις ἐν ἧ καὶ ψάλομεν τὰ παρῶντα ἱδιόμελα... Ἄρχ.: Ἱερωσύνην μάκαρ, κεκτημένος ὑπάρχων... (σ. 52-53) Τελ.: ...εἰς τὴν λειτουργίαν ... Εὐαγγέλιον, κατὰ
Ματθέον, τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐπορεύθη ὁ Ἰησοῦς τοῖς σαβ. ζήτει Ϛ ΄ τῆς δ΄ εὐδομάδος κοινωνικὸν εἰς μνημόσινων. Τέλος τῆς ἀκολουθεῖας τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος
Ἐλευθερίου ἐπισκόπου Ἰλλυρικοῦ. 1841 (βλ. χειρόγραφα ἀρ. 55, 57).
Ἡ φυλλάδα γράφτηκε τὸ 1841, ὅπως σημειώνεται στὴ σ. 53. Γραφὴ εὐκρινής,
ἐπιμελημένη. Μελάνι μαῦρο. Τίτλοι καὶ ἀρχογράμματα μὲ ἐρυθρὸ μελάνι, ἐξίτηλο
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σήμερα. Ἔκτυπη χαράκωση. Ἀρίθμηση φύλλων ἀνὰ σελίδα 1-53. Ἡ σελίδα 54 λευκή. Δεμένο πρόσφατα μὲ μπορντὼ ἐξώφυλλο μὲ μαρμαρυγὲς καὶ ράχη μὲ ὕφασμα
χρώματος πράσινου. Στὸ πρῶτο ἐξώφυλλο κολλημένη χάρτινη ἐτικέτα μὲ τὸν τίτλο:
Τοῦ ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἐλευθερίου Δεκεμβρίου 15. Τὰ παράφυλλα τῆς στάχωσης
εἶναι κόλλες μὲ γραμμὲς τετραδίου.

– 76 –
Χαρτ., 195 × 140 χιλ., φ. 52, 18ος αἰ.
Ἀσματικοὶ κανόνες μὲ τὴν ἑρμηνεία τους. Μαθηματάριο.
(φ. 1r-8v) Ὁ κανὼν τῆς ἁγίας Πεντηκοστῆς. Ἄρχ.: Ὁ συντρίβων πολέμους
ἐν ὑψιλῶ βραχίονι ... ὁ Θεὸς ὁ παντοδύναμος ὁ ὁποῖος συντρίβει καὶ διασκεδάζει
τοὺς πολεμίους μὲ τὸν βραχίονά του τὸν ὑψιλὸν...
(φ. 8v-19v) Ὁ κανὼν ὁ ἰαμβικὸς τῆς Πεντηκοστῆς. Ἄρχ.: Λόγε θεϊγενὲς σὺ
ἦκας ἐπιχθονίοις ... ὦ υἱὲ καὶ λόγε τοῦ Θεοῦ ὅστις ἐγεννήθης ἀπὸ τὸν ἄναρχον
σου θεὸν καὶ πατέρα ἀῤῥεύστως καὶ ἀπαθῶς ἐσὺ ἀπέστειλας κατέπεμψας εἰς
ἡμᾶς τοὺς ἐπιγείους ἀνθρώπους...
(φ. 19v-29v) Ὁ κανὼν τῆς Μεταμορφώσεως. Ἄρχ.: Χριστὸς ἦκεν εἴδεος
σέλας ἄπλετον ... ὁ θεῖος Ἰησοῦς Χριστὸς κατὰ τὴν παροῦσαν ἡμέραν ἀπήστραψεν ἀπηύγασεν ἀπέλαμψεν ἀπὸ τὴν θείαν αὐτοῦ μορφὴν φῶς ἀμέτρητον ἀπλήροτον...
(φ. 29v-38v) Ἕτερος κανὼν Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ ἡ ἀκροστιχίς. (λείπει τὸ κείμενο) Κατὰ τὴν παροῦσαν ἡμέραν ὁ θεόπτης Μωυσῆς ἴδε τὸ πρόσωπον τοῦ προσληφθέντος τῶ μονογενῆ ἀνθρώπου ὅπερ οὐκ ἠξιώθη ἰδεῖν πάλαι ἐν
τῶ Σιναίω τὸ λάμψαν ὡς ἥλιος ἐν τῆ μεταμορφώσει ἐπὶ τῶ Θαβώρ. Μωσῆς
εἰδὼν πάλαι προφητικῶς ... ὁ προφήτης Μωυσῆς ὅστις προεῖδεν ἕνα καιρὸν μὲ
προφητηκὰ καὶ προορατικὰ ὅμματα...
(φ. 38v-48v) Κανὼν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Ἄρχ.: Παρθένε ἡ μνήμη
σου ἡ ἱερὰ καὶ εὐκλεὴς ... ὦ παρθένε Μαρία ἡ μνήμη τῆς ἁγίας σου μεταστάσεως κοιμήσεως ἡ ἱερὰ καὶ λαμπρὰ καὶ πανένδοξος... Τελ.: ...εἰς οὐρανίους θαλάμους πρὸς τὸν υἱόν σώζεις ἀεὶ καὶ ἑξῆς ... εἰς τὰς οὐρανίους θαλάμους σκηνὰς
καὶ αἰωνίους μονὰς καὶ κατοικίας πρὸς τὸν υἱόν σου καὶ θεὸν ἄμποντε νὰ
διὰφυλάττῃς αβλαβεῖς καὶ ἑξῆς. Τέλος τοῦ αου κανόνος τῆς Κοιμήσεως.
(φ. 49r-50v) [Κανόνας στὴν Κοίμηση, Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ]. Ἄρχ.:
Ἀνοίξω τὸ στόμα μου καὶ πληρωθήσεται καὶ ἐρεύξομαι λόγον ... ταύτης τὴν
κοίμησιν/ ἐγὼ ὁ Δαμασκηνὸς Ἰωάννης θέλει ἀνοίξω τὸ στόμα μου καὶ αὐτὸ θέλει
ἐμφορηθῃ γεμισθῆ ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ ἁγίου πνεύματος ... καὶ τὴν ἐκ γῆς πρὸς
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οὐρανοὺς μετάστασιν.... Τελ.: ...θαύματος ἣν θεάσασθαι τὸν ἔμψυχον οὐρανὸν
τοῦ παμβασιλέως ... Κύριε τὰ ἔργα σου ὡς θαυμαστὰ δόξα τῆ δυνάμει σου/ Ἔκστασις καὶ ἔκπληξις ἥτον κατὰ ἀλήθειαν τὸν ἀληθινὸν τὸν ἔμψυχον καὶ λογικὸν
οὐρανὸν τοῦ πάντων βασιλέως Θεοῦ ... Κύριέ μου μεγάλου θαυμασμοῦ καὶ ἐκπλήξεως εἶναι τὰ ἔργα σου ἂς εἶναι εἰς τὴν παντοδυναμίαν σου.
Τὸ κείμενο σὲ δύο στῆλες. Στὴν πρώτη οἱ λέξεις μὲ τὴ συντακτική τους σειρὰ
καὶ στὴ δεύτερη ἡ ἑρμηνεία. Τὸ κείμενο διακόπτεται στὴν ὠδὴ δ΄. Μελάνι καστανό.
Γραμμένη ὅλη ἡ ἐπιφάνεια τοῦ φύλλου. Τὰ φ. 51r-52v λευκά. Δεμένο μὲ χοντρὸ
μπλὲ γκρὶ χαρτόνι.

– 77 –
Χαρτ., 230 × 165 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 220 × 155 χιλ.), φ. 16, στίχοι 26,
18ος αἰ.
Ἐγκώμια τῆς Θεοτόκου.
(φ. 1r-16r) Ἐγκώμια, ἤτοι ἀκολουθία ἱερὰ εἰς τὴν Παναγίαν μετάστασιν,
τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν, Θεοτόκου καὶ ἀεὶ παρθένου Μαρίας, ψαλλομένη
τῇ ιε΄ τοῦ Αὐγούστου, ἢ τῇ πρὸ αὐτῆς τοῦ αὐτοῦ. μετὰ τὸ Θεὸς Κύριος, τροπάρια
ἦχος β΄. Ἄρχ.: Ὁ εὐσχήμων μαθητῶν, χορὸς νῦν θεῖος ὦ σεμνὴ τὸ ἄχραντόν σου
σῶμα, δακρύοις... (φ. 1v) ...Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ, κατετέθης σεμνή, καὶ αγγέλων
στρατιαὶ κατεπλήττοντο, τὴν μετάστασιν δοξάζουσαι τὴν σὴν... (πρβλ. Petit,
Acolouthies, σ. 146-147 ἀρ. 19a. Στρατηγόπουλου, Ἀκολουθίες, σ. 132).
Χαρτὶ χοντρὸ μὲ ἔκτυπες γραμμὲς χαράκωσης. Τὰ γράμματα ἄλλοτε κάτω ἀπὸ
τὶς γραμμὲς χαράκωσης καὶ ἄλλοτε τὶς τέμνουν. Τὸ φ. 16v λευκό. Δεμένο μὲ χοντρὸ χαρτόνι, ὅπως καὶ οἱ ἄλλες φυλλάδες.

– 78 –
Χαρτ., 200 × 140 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 175 × 125 χιλ.), φ. 10, στίχοι 15,
τέλος 18ου αἰ.
Μαρτύριον τοῦ ἁγίου Ἀναστασίου.
(φ. 1r-10v) Ἄρχ.: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς [ὁ] παντελεήμων κ(αὶ) παντοδύναμος,
ὁποῦ δυν[α]μόνει καὶ τώρα τοὺς εὐχαρίστους καὶ εὐγνώμονας δούλους του καὶ
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πολεμοῦσιν ἀνδρείως τὸν πολέμιον δαίμονα,... Τελ. κολοβό: ...Εἰς ἐκείναις ταῖς
ἡμέραις ἦλθε βουλὴ τοῦ Ἀλύμπεη νὰ ἐκβῃ ἔξω ἀπὸ τὴν χώραν νὰ σεργιανίσῃ ἔξω
εἰς τὰ τζαήρια μὲ/ (βλ. χειρόγραφο Μυρτιδιωτίσσης ἀρ. 3 εἰς ΤζιβάραΚαρύδη, Μυρτιδιώτισσα, σ. 39).
Λυτὰ φύλλα, τὰ ὁποῖα ἦταν συρραμμένα πρόχειρα μὲ λεπτὴ κλωστὴ ἀλλὰ σὲ
λανθασμένη σειρά. Τὸ κείμενο ἐντὸς πλαισίου μὲ διπλὲς γραμμὲς ποὺ ὁρίζουν παραλληλόγραμμο. Γραφὴ πολὺ ἐπιμελημένη, καλλιγραφική, τὰ γράμματα στρογγυλὰ
ὄρθια, ἐπάνω ἀπὸ τὴ γραμμὴ χαράκωσης. Μελάνι καφὲ σκοῦρο, στὸ φ. 1r τὸ ἀρχόγραμμα μὲ ἐρυθρό.

– 79 –
Χαρτ., 210 × 155 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 150 × 120 χιλ.), φ. 12, στίχοι 18,
18ος αἰ.
Λόγος περὶ μετανοίας στὴν ἁπλοελληνική.
(φ. 2r-10v) Ἄρχ.: λόγος ἔξη(κοστὸ)ς θ: περὶ μετανήας. Ἀδελφοί μου ἀγαπιτὴ ἀκούσατε τὰ λόγια μου καὶ δεχθῆτε μαιτὰ χαρᾶς τὴν σημβουλλήν μου ὁσὰ
ὡποῦ σᾶς συμβουλεύω εἲς τὸ καλὸν καὶ αἰπημελιθῆτε νὰ κάμεται μαὶ κάθε προθημίαν... Τελ.: ...Σὺ ἀνοίγεις τὸ στώμα μας καὶ δήδοις λόγον μαι δύναμιν πολὴν εἱς ἡμας ὀποῦ κυρήτομεν τὸ εὐαγγελιόν σου καὶ σὶ τὴν δώξαν ἀναπέμπομεν
νῦν καὶ ἀὶ καὶ εἱς τοῦς αἱῶνας ἀμήν.
Ἕνα τεῦχος δεμένο μὲ χοντρὴ κλωστή, χωρὶς ἐξώφυλλο. Τὸ φ. 11 σκισμένο. Τὰ
φ. 1rv, 11r-12v ἄγραφα.

– 80 –
Χαρτ., 210 × 145 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 180 × 115 χιλ.), φ. 16, 18ος αἰ.
Κανόνας τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος. – Ἰουστίνου Δεκάδυου, Ἀκολουθία
τοῦ ἁγίου Ἰωάννου νεομάρτυρος τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων.
(φ. 1r) Τίτλος: Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος καὶ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου
νεομάρτυρος τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων.
(φ. 3r-7r) Κανὼν πρὸς τὸν θαυματοβλύτην Σπυρίδωνα. Ἄρχ.: ἦχος πλ. δ΄.
Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ὠδή α΄. Τὴν κυκλουμένην ἑπταχῶς καὶ ῥέουσαν ἑβδόμην
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πρόσκαιρον, Σπυρίδων περάσας, τὴν ὀγδόην ἔφθασας ἡμέραν τοῦ μέλλοντος...
Τελ.: ...Θεοτοκίον. Συμβούλῳ τῷ ἀλάστορι ὑπαχθείς, καὶ τὰς χεῖρας μολύνας...
ὅμοιον. ἡ Μοῦσα πασῶν μουσῶν, κορυφαία τὴν ἄμουσον δέχθητι, τὴνδὲ ὠδήν,
ἀμούσως ὑμνοῦσαν τὸν ἱερὸν Σπυρίδωνα καὶ σύγνωθι, ἐμοὶ αὐθαδείας τῆς τολμηρᾶς καὶ τῆς γε ἀμαθείας τῷ σῷ Ἀθανασίῳ καὶ διορθώσεως ἀξίωσον. ἄλλο.
Ψελλίσμασι νηπίων μᾶλλον πατήρ, ἢ τελείων ρητορείᾳ ἡδύνεται, ὡς ἀληθῶς.
ὅθεν μου ψελλίζοντος σοῦ παιδός, πάτερ τῶν λόγων δέχθητι πόνον, ὃν ὕφανα
ἀμαθῶς καὶ μόρφωσον καλάμῳ, τῷ σῷ εἴπερ μορφοῦται εἰ δέ, πυρὶ τοῦτον
ἀπόῤῥιψον.
(φ. 7v-16v) Τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἰωάννου τοῦ νέου μάρτυρος τοῦ ἐξ’ Ἰωαννίνων. Ἄρχ.: ἧχος β΄. Πρὸς τό, ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου σε νεκρόν. Δεῦτε συνδραμοῦσαι
πανδημεί, πᾶσαι στρατειαὶ τῶν ἀγγέλων, αἱ μὲν ἑπόμεναι, αἱ δὲ προηγούμεναι...
(φ. 10v) ὁ κανών. ὠδὴ α΄. ἦχος β. Δεῦτε λαοί. Ἄρχ.: Ἀλλ’ ὦ Χριστέ, σὺ τῶν λόγων ἡ ἄβυσσος... Τελ.: ...Ἀντίληψίς μου κόρη σὺ εἶ. σὺ εἶ ἡ σωτηρία μου. σύ
μου τεῖχος σύ μου εἶ καταφυγή. σὺ ἀγαλλίαμά μου. σύ μου ἐλπὶς βεβαία. λύτρωσαι πάσης με κακώσεως (Petit, Acolouthies, σ. 115. Βλ. καὶ χειρόγραφο ἀρ.
58).
Πρόκειται γιὰ ὀκτὼ φύλλα διπλωμένα στὴ μέση καὶ ραμμένα μὲ κλωστή. Χαρτὶ
λεπτό. Τὰ φ. 1v-2v λευκά. Στὸ φ. 2v μεταγενέστερο σχέδιο μὲ κάρβουνο μὲ θέμα
γυναικεῖο πρόσωπο. Γραφὴ εὐκρινής, μικροῦ μεγέθους, δεξιοκλινής, ἐπιμελημένη.
Ὁ γραφέας ὁ ἴδιος μὲ τοῦ χειρογράφου ἀρ. 58. Μελάνι καφὲ σκοῦρο.
Μετὰ τὸ τέλος τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος ὁ ἴδιος γραφέας μὲ τὸ
ἴδιο μελάνι συνέχισε καὶ ἔγραψε τὸ ἑξῆς σημείωμα, τὸ ὁποῖο λόγῳ ἔλλειψης χώρου
τὸ συνέχισε καὶ στὸ ἀριστερὸ περιθώριο τοῦ φύλλου: Ἀθανάσιος ἱερομόναχος, ὁ τοῦ
γέροντος Λήμνου ἀνεψιός, συντάξας τὸν κανόνα, προσεφώνησέ μοι, τὴν Ἀθωνιάδα τότε
διέποντι ἀκαδημίαν καὶ τὴν ἐνιαύσιον μνήμην τοῦ θαυματοβλύτου ἁγίου Σπυρίδωνος
πανηγυρίζοντι.

– 81 –
Χαρτ., 270 × 200 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 235 × 160 χιλ.), σ. 280 ἀριθμημένες, στίχοι 25, 19ος αἰ. (ἔτος 1813, 1835).
Νομοκάνονες.
(σ. 1-27) ΝΟΜΟΣ. Ἐκκλησιαστικὸς καὶ πολιτικὸς τοῦ ὁποῖου ὁ πίναξ ἐστὶν
οὕτος κατατάξιν. Ἄρχ.: Περὶ κριτοῦ, ὅτι νὰ εἶναι εἰς ὅλους συμπαθῆς καὶ νὰ μὴ
δὲν πιστεύη λόγους τινὸς χωρὶς ἀποδείξεως καιφάλειον α΄. 1. Περὶ δικαιοσύνης,
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καὶ περὶ τοῦ ποιεῖν δικαιοσύνην ὀ κριτής β΄. 2. Κατάκρησις εἰς ἄδικον κριτήν γ΄.
3. Περὶ νόμου καὶ τί ἐστὶν νόμος δ΄. 4... Τελ.: ...Συμμαρτυρία ὁποῦ γράφει ὁ
πνευματικὸς πρὸς τὸν μέλλοντα λαβεὶν τὴν ἱερρωσύνην υκβ΄. 422. Ἐτέρα συμμαρτυρία τοῦ αὐτοῦ υκγ΄ 423. Ἐτέρα συμμαρτυρία εἰς τὸν αὐτὸν υκδ΄ 424. Εὐχὴ
συγχωρητικὴ λεγομένη ὑπὸ ἀρχιερέως εἰς ἄνθρωπον ἀφωρισμένη υκε΄ 425. Εὐχὴ
ἐτέρα ὅμοια εἰς τὸν αὐτὸν ὁποῦ ἀφορισθῆ καὶ θέλη νὰ συγχωρηθῆ υκϚ ΄ 426
(πρβλ. χειρόγραφο ἀρ. 11, σ. ε΄-μ΄).
(σ. 27-33) Νομοκάνονον πλουσιότατον. [Πίναξ περιεχομένων:] Ἄρχ.: Ὅτι
τῶν ἀρχιερέων ἐδώθη νὰ αὐξάνουν καὶ νὰ ὁλιγοστεύουν τὰ ἐπιτίμια τῶν ἀνθρώπων α΄. 1. Περὶ τοῦ μὴ ἀποστρέφεσθαι τοῦς μετανοοῦντας β΄. 2. Περὶ
ἱερέων ἐὰν ἐξαγορεύουν χωρὶς θέλημα τοῦ ἀρχιερέως γ΄. 3. Περὶ ἐὰν ἀμελήση ὁ
ἱερεὺς νὰ ὑπάγει νὰ ἐξομολογὴ δ΄. 4. Περὶ τοῦ θέλοντος νὰ ἐξομολογηθῆ ὅτι νὰ
ζητὰ ἔμπειρον πνευματικὸν ε΄. 5. .... Τελ.: Περὶ τοῦ μὴ καθεύδειν μοναχοῦς ἐν
τῆ μονῆ γυναικία ριε΄. 115. Περὶ τῶν τιμιολκοῦντων τὸν σίτον καὶ ἐχόντον μέτρα δισσὰ ριϚ ΄ 116. Περὶ τῶν λαμβανόντων τόκω ἤγουν ζούραν καὶ πτωχοὺς μὴ
ἐλεούντων ριζ ΄. 117. Περὶ πότε χρὴ νὰ μεταλαμβάνουσιν οἱ ὁρθῶς βιούντες ριη΄
118. Περὶ τοῦ ὑψώματος τὴς Παναγίας ριθ΄. 119. Εὐχὴ συγχωρητικὴ λεγομένη
ὑπὸ πνευματικοῦ εἰς τὸν μέλοντα μεταλαβεὶν τῶν θείων μυστηρίων ρκ΄. 120.
Τέλως τοῦ ποίνακως τοῦ νομοκάνονου 1720 (βλ. χειρόγραφο ἀρ. 10, φ. β΄rια΄v καὶ χειρόγραφο ἀρ. 73, φ. 37r-41r).
(σ. 33-240) Νόμος. Ἄρχ.: Περὶ κριτοῦ ὅτι νὰ εἶναι εἰς ὅλλους συμπαθὴς καὶ
νὰ μὴ δὲν πιστεύει λόγους τινὸς χορὶς ἀποδείξεως. Πρέπει τὸν κριτὴν τουτέστιν
τῶν ἀρχιερέων νὰ μειμίται τὸν δίκαιον κρυτὴν καὶ μέγαν ἀρχιερέαν τὸν κύριον
ἡμὼν .... Τελ.: ...Εὐχὴ τὴν ὁποίαν λέγει ὁ πνευματικὸς εἰς τὴν κεφαλὴν τοῦ ἐξομολογουμένου μετὰ τὴν ἐξομολόγησην. Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὁ Κύριος ἡμῶν
Ἱησοῦς Χριστὸς καὶ Θεὸς ὁ τὴν ἐξουσίαν δοὺς τοὶς θείοις αὐτοῦ μαθητᾶς ... ὅσα
δὲ διὰ λήθην ἠ ἅλλην ἀσθένιαν ἀνθρωπινὴν οῦκ ἔφθασας ἐξωμολογηθῦναι κακεῖνα, συγχωρήσαι σοι ὁ ἐλεήμων Θεός ὁ ὣν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἱωνας τῶν αἰώνων
ἀμήν (βλ. χειρόγραφο ἀρ. 6 καὶ χειρόγραφο ἀρ. 11, σ. 1-344).
(σ. 240-278) ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΟΝ. Ἄρχ.: Ὅτι τῶν ἀρχιερέον ἐδόθη νὰ αὐξάνουν καὶ νὰ ὁλιγοστεύουν τὰ ἐπιτίμια. α΄. Ὁ δωδέκατος κανῶν τῆς πρῶτης
συνόδου καὶ τὴς ἐναγκύρας... Τελ.: ...Εὐχὴ συγχωρητικὴ λεγομένη ὑπὸ ἀρχιερέως ἢ ὑπὸ πνευματικοῦ εἰς τὸν μέλλοντα μεταλαβεῖν τῶν θείων μυστηρίων τοῦ
Κυρίου δεηθῶμεν. ρκ΄ 120.... καὶ ἀγαθῶ καὶ ζωοποιό σου πνεύματι νὺν καὶ ἀεὶ
καὶ ζωοποιό σου νὴν καὶ εἰς τοῦς αἰώνας τὼν αἰώνον (πρβλ. χειρόγραφο ἀρ.
10, σ. 1-72 καὶ χειρόγραφο ἀρ. 73).
Τὸ χειρόγραφο ἐντοπίστηκε σὲ σπαράγματα ἀνάμεσα σὲ ἔγγραφα στὸ ἀρχεῖο
τοῦ μοναστηριοῦ. Γραφὴ εὐκρινής, ἀνορθόγραφη. Τὸ κείμενο ἐντὸς πλαισίου. Με-
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λάνι μαῦρο. Οἱ τίτλοι καὶ οἱ ἀριθμοὶ τῶν κεφαλαίων μὲ καστανὸ μελάνι. Χαρτὶ
χοντρό, χαρακωμένο μὲ μολύβι. Ὑπάρχει ἀρίθμηση μὲ ἀραβικοὺς ἀριθμούς, σύγχρονη τῆς γραφῆς, ἀνὰ σελίδα μὲ ἐρυθρὸ μελάνι. Μετὰ τὴ σ. 209 ἡ ἑπόμενη ἀριθμήθηκε ὡς σ. 211. Μετὰ τὴ σ. 273 ἡ ἑπόμενη σελίδα ἀριθμήθηκε ξανὰ ὡς 273. Τὸ
χειρόγραφο εἶναι πιθανὸν ἀντίγραφο ἄλλου Νομοκάνονα τοῦ ἔτους 1720, ὅπως
προκύπτει ἀπὸ τὴ σημείωση στὴ σ. 33. Στὴ σ. 240, μετὰ τὸ τέλος τῶν κεφαλαίων,
μὲ ἐρυθρὸ μελάνι ἡ σημείωση: Τέλως καί τῶ θεῶ δόξα καί μαρία τῆ θεομήτορη. 1835.
μηνί σεπτεμβρίω 26. Στὴ σ. 279, μετὰ τὸ τέλος τῶν κεφαλαίων τοῦ δεύτερου μέρους, μὲ καστανὸ μελάνι: Τῶν αἰώνον Ἀμήν. Τέλος τωδέ θεῶ δόξα Αἰωνίος Ἀμήν καὶ
στὴ συνέχεια μὲ μαῦρο μελάνι: Ἐκδοθήσα παρεμοῦ τοῦ ἰπογεγραμένου κυρίου κυρίου
ἀγγέλου Τυμοθέου Κορινθείου. Τάς 1813 Ἀπριλείου 8. Ἐ. Ἀ. αἰωνίως ἀμήν καὶ κατόπιν
σχέδιο σταυροῦ μὲ τὰ ἀρκτικόλεξα: Ις Χς νι κς (sic). Ἀπὸ τὴ γραφὴ τοῦ σημειώματος στὴ σ. 279 προκύπτει ὅτι ὁ Ἄγγελος Τιμόθεος ὁ Κορίνθιος εἶναι ὁ γραφέας
τοῦ χειρογράφου, ἐντύπωση ὅμως προξενεῖ ἡ δήλωση τοῦ ἔτους 1813 ὡς τὸ χρονικὸ
ὅριο ὁλοκλήρωσης τοῦ δεύτερου μέρους τοῦ χειρογράφου, πρωθύστερο τοῦ πρώτου
μέρους. Στὴ σ. 280, ἀρχικὰ ἄγραφη, γράφτηκε μεταγενέστερα ἡ σημείωση: Περί
γάμου διγαμίας καί τριγαμίας. Τὸ χειρόγραφο εἶναι σήμερα ἄδετο. Ἀπὸ τὴν παλαιὰ
στάχωση διακρίνεται τὸ ράψιμο στὴ ράχη σὲ τρία σημεῖα.

– 82 –
Χαρτ., 295 × 220 χιλ., σ. 60, 19ος αἰ.
Ἀκολουθίες ἁγίων.
(σ. 1-13) (Μὲ κεφαλαῖα:) Μηνὶ Ὀκτωβρίου 17. Ἡ ἀνακομιδὴ των λειψάνων τῶν ἁγίων μαρτύρων Χρυσάνθου καὶ Δαρείας. Ἄρχ.: Εν τὼ μεγάλω ἐσπερινῶ εἰς τὸ λυχνικὸν ψάλλομεν, Τὸ μακάριος ἀνὴρ ... Θείας επιγνώσεως εἰς δεδεγμένος τὴν ἔλαμψιν,... Τελ.: ...μεγαλυνάριον. Ω δυάς ἀγίας, καὶ ἐκλεκτή,
Χρύσανθε μάρτυς, σὴν Δαρεία τῇ θαυμαστῇ, σώζε σκέπε πάντας ... τὴν σὴν πανίγιριν. δοξολογία μεγάλη ὁ απόστολος καὶ εὐβανγγέλιον σεπτεμβρίου 20. Τέλως
ἀμήν (βλ. χειρόγραφο ἀρ. 49).
(σ. 13-23) Ἀκολουθία τοὺ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος.
Ἄρχ.: μηνὶ νοεμβρίου, κϛ ΄ τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος.
ἐσπέρας, εἰς τὸ κύριε ἐκέκραξα ἱστῶμεν στίχους ἕξ ... Ἀπὸ μητρώων σπαργάνων, ἐφιερώθης Θεῶ... (σ. 16) Οἰ κανόνες τοῦ ἁγίου δύο. ὠδή α΄ ἦχος δ΄. Ἀνοίξω
τὸ στόμα μου. Ἄρχ.: Τῶ φέγγει τοῖς χάριτος καταυγαζόμενος ὅσιε... (βλ. χειρόγραφο ἀρ. 42).
(σ. 24-49) Μηνὶ Δεκεμβρίου ιε΄. Τοῦ ἁγίου ἱερωμάρτιρος Ἐλευθερίου. Ἄρχ.:
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Ἐν τῶ μεγάλω ἐσπερινὸν μετὰ τὸν προοιμιακὸν τὸ πρῶτον αντίφωνον τοῦ
πρώτου καθισματος ... Σκεῦος ἱερώτατον, πνεύματος θείου γεγένησαι, ... (βλ.
χειρόγραφο ἀρ. 75).
(σ. 49-59) Μηνὶ Μαΐω Γ ΄. Τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ καλλινίκων μαρτύρων
Τιμοθέου καὶ Μαύρας. Ἄρχ.: Ἐσπέρας μετὰ τὸν προοιμιακὸν στιχολογούμεν τὸ
α΄ ἀντίφωνον τὸ μακάριος ἀνὴρ ... Ω τοῦ παραδόξου θαύματος, οἱ στρατιῶται
Χριστου, ἀνδρικῶς ὑπομείναντες... (βλ. χειρόγραφο ἀρ. 48).
Κείμενο δίστηλο. Γραφὴ εὐκρινής, ὄρθια, ἐπάνω ἀπὸ τὶς ἔκτυπες γραμμὲς χαράκωσης. Ὁ γραφέας ταυτίζεται μὲ ἐκεῖνον τοῦ χειρογράφου ἀρ. 38. Μελάνι μαῦρο. Πρωτογράμματα, τίτλοι, δήλωση ὠδῶν, ἤχων κ.λπ. μὲ ἐρυθρὸ μελάνι. Τὰ πρωτογράμματα μεγάλου μεγέθους, μιμοῦνται κείμενο ἔντυπων ἀκολουθιῶν. Ὑπάρχει
ἀρίθμηση ἀνὰ σελίδα, σύγχρονη τῆς γραφῆς. Λείπουν οἱ σ. 41-42. Ἡ σ. 53 ἀριθμεῖται δύο φορές, γι’ αὐτὸ καὶ ἡ τελευταία σελίδα (σ. 59) εἶναι ἡ σ. 60. Ἄδετο.

– 83 –
Χαρτ., 310 × 210 χιλ., φ. 14, τέλος 18ου αἰ. - ἀρχὲς 19ου αἰ.
Χρησμοὶ Λέοντος τοῦ Σοφοῦ ἱστορημένοι.
(φ. 1r) Τίτλος: Χρησμοὶ τοῦ εὐσεβεστάτου, καὶ σοφωτάτου βασιλέως κὺρ
Λέοντος περὶ τῶν μελλόντων βασιλεῦσαι Αγαρηνῶν ἐν τῷ Βυζαντίῳ καὶ περὶ
εἰρηνικοῦ βασιλέως1.
Στὴ συνέχεια τοῦ τίτλου: ἐν μέσῳ δύω κοράκων καὶ ὑπὸ πτερῶν ἀναλοθήσῃ ΥΜΓ (1,15).
(φ. 1r) [Πρῶτος χρησμός]. Καὶ γραμμικοῖς σχήμασι δηλοῖ τὸν χρόνον...
βρωμα δεινῶν κοράκων (1,23-26). Τὸ δεύτερον τέκνον... καὶ σοῦ στεναγμοὶ τὸ
θέρος καὶ τὸ ἔαρ (1,16-22).
(φ. 2v) [Δεύτερος χρησμός]. Τίτλος: μετάνια.
Διττὸν τὸ τριττὸν... κερασφόρος (2,1-2). Ὁ παμμέγιστος ὀρνίθων ἅμαξ
(sic) μόνος ... μεσοῦντος ἀστέρος τῆς ἡμέρας (2,7-10). μονάδας διπλῆς ...
σταυρικοῦ τύπον μέσον (2,3-6).
1. Οἱ παραπομπὲς στὰ κείμενα γίνονται στὴ μελέτη Κυριακοῦ, Χρησμοί, σ. 181188, στὴν ὁποία ἀναδημοσιεύεται τὸ κείμενο ἀπὸ PG 107, 1129-1140 μὲ στιχαρίθμηση. Ὁ πρῶτος ἀριθμὸς δηλώνει τὸν ἀριθμὸ τοῦ χρησμοῦ καὶ οἱ ἀριθμοὶ μετὰ τὸ
κόμμα τοὺς στίχους. Ὅπου τὸ κείμενο τοῦ χειρογράφου δὲν ὑπάρχει στὴν ἀνωτέρω
ἔκδοση, δηλώνεται ἡ ἔκδοση στὴν ὁποία ἔχει ἐπισημανθεῖ.
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(φ. 3r) [Τρίτος χρησμός]. Τίτλος: μοναρχία.
Ὡς ἄγαν ὀξὺς... τὴν μονάδα καὶ τέλος (2,9-10). καὶ θρασὺς ὡς μάλιστα ... ὧ
Βύζης γένος ΤΟΣ (3,1-2). Τόποις ἐν ὑγροῖς... ἄτερ ἡνιῶν φιλίας. (3,4-7).
(φ. 3v) [Ἕκτος χρησμός]. Τίτλος: τομή. ΠΣ.
Δευτέρας ὁ βοῦς καὶ τέλος ἀρκτοτρόφου ... χρυστοτάτου τέλους (6,1-4). μόνος ἐξανακτόρος κλέους ... ἀρετῶν ἄλλων πλέον (6,5-9).
(φ. 4r) [Ἕβδομος χρησμός]. Τίτλος: μελισμός. ΠΑ.
Ἄλλη τις ἄρκτος ... σκιᾷ γραφουμένη (7,1-2). Φύσει χρόνων ... τοῖς ἐσχάτοις (7,5-6). παρήλια ... ἐμφέρουσι τοῦ κράτους ὅλου (7,3-4). (φ. 4v) ποιμὴν
καὶ αὔξησις ἐπὶ θρόνου ΥΤΑ (πρβλ. χειρόγραφο ΙΕΕΕ 86, φ. 3r).
(φ. 5r) [Τέταρτος χρησμός]. Τίτλος: ἔπαρσις.
Ὅρα γοῦν πάλιν ... δύω λοιπὸν ἐν μέσω (4,1-7).
(φ. 5v) [Πέμπτος χρησμός]. Τίτλος: Σύγχησις. Ν.Β.Π.
Οὗτος πέλων τέταρτος ... ἔχει οὐ δρέπανον αὐτότε (5,1-12).
(φ. 6r) [Ὄγδοος χρησμός]. Τίτλος: αἷμα. Κ.Τ.Π.
Χαλκοῦ πόλις ... τὴν ἀρχὴν ἀπολάβῃς (Vereecken-Hadermann, Oracles, σ.
92 σχῆμα α΄, στ. 17-20). αἵ αἵ τάλαινα ἐλυπαθεστάτη ... καὶ προχύσεις αἱμάτων (8,1-4). τῆς ἑνδεκάτης ἠργμένης ... ἄσαρκα μιστήλουσι τὰ τούτου κρέα
(8,11-14). πρὸς μάχην ἔμφυλον ἠγριωμένον/ νήριθμον ἐσμὸν ... πρὸς μάτον
φάος (8,5-10).
(φ. 6v) [Ἔνατος Χρησμός]. Τῶν βων δερνώντων ὁ τρίτος αος (9,9).
Τίτλος: Εὐχαριστία. Γ. ΠΡΣ:ΓΑ.ΒΑ.
Τὴν ἀλωπεκὴν ὑποκριθεὶς φιλίαν ... καὶ βραβείων εἴληφας ἐν τῷ τέλει τοῦ
σκῆπτρου (9,1-8).
(φ. 7r) [Δέκατος χρησμός]. Τίτλος: ἐξουσία. ΣΝ.Τ.Ν.Κν.
Οὐαί σοι ἑπτάλοφε ... καὶ ἐν τῷ ὑψίστῳ βλασφημήσῃ (10, 1-7). Βύζαντος
αὐλὴ ἑστία Κωνσταντίνου ... τὸ σὸν λύσει κράτος (Vereecken-Hadermann,
Oracles, σ. 124, σχῆμα ιθ΄, στ. 3-10).
(φ. 7v) [Ἑνδέκατος χρησμός]. Χωρὶς τίτλο. Ω.Τ.ΦΝ.Εν.ΑΦν.
συναγαγὼν κάλλιστα...ἀστὴρ ὀφθήσει μέλλας (12,4-6). Ἱσαἄκιος συγκοπὴν
φόνου ... ἐπώνυμος μεναχείμ (11,1-9 μὲ διαφορές).
(φ. 8r) [Δέκατος τρίτος χρησμός]. Τίτλος: εὐσέβεια. στίχους οὓς μέλλει
εἰπεῖν ὁ ἄγγελος τῶ βασιλεῖ. Ω.Μν. Ες.ΒΣ. ΠΣ.
Ὁ νεκρός ἤδη ... σκῆπτρα κρατήση τῆς σεπτῆς βυζαντίδος βασιλίδος (13,1-4).
Στύλος γὰρ ὠφθεὶς ... ἑπτάλοφε τὸ κράτος (Vereecken-Hadermann, Oracles, σ.
110, σχῆμα θ΄, στ. 5-14. Πρβλ. 13, 5-12 οι τελευταῖοι 4 στίχοι διαφορετικοί).
(φ. 8v) [Δωδέκατος χρησμός]. Τίτλος: εὐλάβεια. Αν.ΒΣ.Μν. ΓΣ.Εν.Θν.
πλὴν ἀρτιάκις ἀρτίων διπλούμενος/ τῶν οἰκείων ἔπεισι νεκρὸς τὴν πέτραν
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(14,6-7). Τὴν πέτραν οἰκῶν... καὶ κατέστη ἡγιασμένος (πρβλ. 12,1-3). γυμνὸς
πάλιν ὤδευσον εἰς τὸν πυθμένα (12,7).
(φ. 9r) [Δέκατος τέταρτος χρησμός]. Τίτλος: προτίμησις. ΝΣ. ΑΣ. ΒΣ. ΓΣ.
Ε. ΓΣ.
Ἰδοὺ πάλιν ἄνθρωπος... εἰκὼν ἀληθεστάτη (14,1-5).
(φ. 9v) [Δέκατος πέμπτος χρησμός]. Τίτλος: Οἱ στοίχοι τοῦ ἀγγέλου πρὸς
τὸν βασιλέα. ΔΣ.Θν.Αου.
Δέξαι τὸ δῶρον ... ἀρχὴ τῶν ἀγαθῶν καὶ τέλος (15,1-15).
(φ. 10r) [Δέκατος ἕκτος χρησμός]. Τίτλος: Στοίχοι τοῦ πατριάρχου πρὸς
τὸν βασιλέα. Ω.ΔΣ.ΠΑ.Θν.ΒΣ.
Καλοῦ βίου τέτευχας...τῆς ἄνω κληρουχίας (16,1-5).
Τίτλος: προχείρησις.
Σπεῦδε ἄνερ οἴκησαι πρὸς βασιλίδα...πρὸς γῆς πυθμένα (Vereecken-Hadermann, Oracles, σ. 114, σχῆμα ια΄, στ. 19-23). Ἄρχὴν λαβὼν κράτιστε ... ἐν
ἐρημίᾳ παραπεμπίης ἀξίως (Vereecken-Hadermann, Oracles, σ. 120, σχῆμα
ις΄, στ. 9-14).
(φ. 10v) Τίτλος: ἔπαρσις.
Ἀκολουθεῖ σχηματικὴ ἀναγραφὴ (σὲ λοφοειδὲς σχῆμα) τῶν ὀνομάτων
δεκατριῶν σουλτάνων μὲ ἀρχή, μέση καὶ τέλος τὸν Μεχεμέτη. Σημειώνονται τὰ ὀνόματα: α αρχη Μεχεμέτης, Παγιαζήτης, Σελήμης, Σουλειμάνης,
Σελήμης, Μουράτ, Μεχεμέτης, Μουσταφάς-8, Ἀχμούτης-9, Ὀσμάνης-10, Μουράτ-11, Ιμπράης-12, Μεχεμέτης 13. Γ Τέλος. Στὸ τέλος τὸ κείμενο: ὅρα τὸ
ζύγι τῆς σοφίας καὶ τῆς δικαιοσύνης τοῦ θεοῦ ἤτοι τὰ Γ ΄ καὶ τὰ R ΄ μὲ τὴν ἀρχὴν
τὴν μέσην καὶ τὸ τέλος τῶν μιμ.
(φ. 11r) Στιχούργημα. Ἄρχ.: ἑβδομάδα καὶ πεντάδα ἦτον τότε ἡ δεκάδα ...
Τελ.: ...καὶ ἐγίνηκαν ὅλα εἰς μονάδα.
[Προφητεία]. Ἄρχ.: Οὐαί σοι ἑπτάλοφε ὅταν πέσουσι τὰ ὡραῖα σου τείχη
... πλέον ἄλλον μειράκιον κληρονόμος.
(φ. 11rv) Τίτλος: Χρησμοὶ Δανιὴλ περὶ τῆς ἑπταλόφου καὶ περὶ τὰς νήσους.
Ἄρχ.: Οὐαί σοι, οὐαί σοι πόλις ἑπτάλοφος... Τελ.: ...ὁ χρυσὸς καὶ ὁ ἅργυρος
διαυχμοῦ τῆς γῆς.
(φ. 12v) Ἐξήγησις τῶν γραμμάτων τῶν εὑρεθέντων ἐπάνω εἰς τὸν τάφον
τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ἄρχ.: Τῇ πρώτῃ τῆς ἰνδίκτου ἡ βασιλεία τοῦ
Ἰσμαὴλ... Τελ.: ...θέλημα ἐμὸν πληρῆτε (Στεφανίτζη, Συλλογή, σ. 51-54).
(φ. 12v-13v) Τοῦ σοφωτάτου Γεωργίου Χαρτουλάρι περὶ τῶν συμβολικῶν
εἰκόνων διασάφησις τοῦ σοφωτάτου Λέοντος. Ἄρχ.: Προλέγει ὁ θεῖος χρησμὸς
τῷ ὄφει καὶ τῷ πρώτῳ μονοκέρατι ... Περὶ τοῦ εἰρηνικοῦ βασιλέως Μεθόδιος ὁ
πατριάρχης ... πάλιν λέγει ὁ αὐτὸς Γεώργιος Χαρτουλάριος. Ἀλλὰ καὶ ὁ σοφώτατος Ἀντώνιος ὁ Τορκάνος ἀπὸ τὴν Φεράρα εἰς τὸ Προγνωστικὸν αὐτοῦ ἔγραψεν...
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(φ. 13v) Ἀγαθαγγέλου. Ἐν δωδεκάτῳ χρόνῳ ὀγδόης ἑκατοντάδος παύσεται
τὸ ὀτμανικὸν βασίλειον. ἔπειτα τὴν κυρίευσιν τῆς ἑννετικῆς ἑπτανήσου θέλει τὴν
ἑπτάλοφον πόλιν καὶ ἕτερον βασίλειον θέλει κυριεύσει εἰς αὐτήν. Καὶ μετέπειτα
τοῦ πέμπτου ἔτους τῆς ὀγδόης ἑκατοντάδος καὶ τοῦ χρυσοδωδεκάτου ἀριθμοῦ
κοπάσουσιν αἱ ζάλαι καὶ ρεύση μέλι καὶ γάλα καὶ κυριεύση ἐν παντὶ τόπῳ εἰρήνη
ἀπὸ ἀνατολῶν ἕως δυσμῶν καὶ ἡ ἀλήθεια θρηαμβεύση.
Τὸ χειρόγραφο ἀποτελεῖται ἀπὸ ἑπτὰ μεγάλα δίφυλλα, διπλωμένα καὶ ραμμένα στὴ μέση χωρὶς στάχωση. Χαρτὶ ὑποκίτρινο, χοντρό. Γραφὴ ἐπιμελημένη, εὐκρινής, ἐλαφρὰ δεξιοκλινής. Μελάνι μαῦρο. Τὰ σχέδια ἔχουν γίνει μὲ κάρβουνο, μὲ
ἁδρὲς γραμμὲς καὶ ἀκολουθοῦν τὴ συνήθη θεματολογία. Πολλὰ εἶναι ἀδέξια, σὲ
ὁρισμένα πάντως ὁ σχεδιαστὴς παρουσιάζει ἀξιόλογη εὐαισθησία καὶ ἱκανότητα
ἀποτύπωσης τοῦ προτύπου του. Ἡ εἰκονογράφηση τῶν χρησμῶν ἔχει ὡς ἑξῆς: (φ.
1r) [1ος]. Ὄρθιο φίδι ἀνάμεσα σὲ δύο ἐπιτιθέμενα κοράκια. Σχεδίαση ἐξαιρετικὰ
ἀχνή. (φ. 2v) [2ος] Ὄρνις σταυροῦχος. Στραμμένος πρὸς τὰ ἀριστερά, μὲ ἀνοικτὰ
φτερά, κρατᾶ στὸ ράμφος του σταυρό. (φ. 3r) [3ος]. Μονόκερως, στέκεται στὰ δύο
του πόδια, στραμμένος πρὸς τὰ δεξιά. Πίσω του δεόμενη ἀνθρώπινη μορφή. (φ.
3v) [6ος] Ταῦρος στραμμένος πρὸς τὰ δεξιά. Πάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι του δύο ἀνθρώπινες κεφαλές. (φ. 4r) [7ος] Ἄρκτος σκυμνοτρόφος. Ἄρκτος στραμμένη πρὸς τὰ
δεξιὰ μὲ τέσσερις θηλάζοντες σκύμνους. (φ. 5r) [4ος] Δὲν ὑπάρχει καμιὰ ἀπεικόνιση στὸ κενὸ ποὺ ἔχει ἀφεθεῖ. Στὸ 4v εἰκονίζεται φτερωτὸς δράκοντας μὲ δώδεκα
κεφάλια, στραμμένος πρὸς τὰ δεξιά (Πρβλ. Κυριακοῦ, Χρησμοί, σ. 199 εἰκόνα 9).
(φ. 5v) [5ος] Ἡ στέψη τοῦ δρεπανηφόρου. Εἰκονίζεται ἄνδρας μὲ γένι, ὄρθιος
πάνω σὲ ὑποπόδιο, κρατώντας δρεπάνι στὸ δεξί, καὶ ρόδο στὸ ἀριστερό, νὰ στέφεται ἀπὸ ἄγγελο. (φ. 6r) [8ος] Τειχισμένη πόλη. Μέσα στὴν πόλη εἰκονίζονται
συμβατικὰ σχεδιασμένα τέσσερα κτίσματα μὲ τροῦλο καὶ σταυρὸ στὴν κορυφή.
Κάτω ἀριστερὰ ἀνθρώπινη κεφαλὴ μέσα σὲ ἀγγεῖο. «Ποταμὸς» αἵματος ξεκινᾶ
ἀπὸ τὰ τείχη τῆς πόλης καὶ καταλήγει στὸ ἀγγεῖο. (φ. 6v) [9ος] Ἀλεπού, στραμμένη πρὸς τὰ ἀριστερά, φέρει στὴν πλάτη τρία λογχοφόρα λάβαρα. (φ. 7r) [10ος]
Θρόνος μὲ ὑψηλὸ ἐρεισίνωτο καὶ μαξιλάρι στὸ κάθισμα. Κάτω ἀριστερὰ εἰκονίζεται χέρι στραμμένο πρὸς τὸν θρόνο. (φ. 7v) [11ος] Μονόκερως στραμμένος πρὸς τὰ
δεξιά, μὲ σχεδιασμένη πάνω του τὴν ἡμισέληνο. (φ. 8r) [13ος] Γενειοφόρος ἄνδρας
τυλιγμένος μὲ σάβανο τοῦ ὁποίου ἡ κατάληξη ἔχει τὴ μορφὴ ζώου. Τὸν νεκρὸ φέρουν στὴν πλάτη τους δύο ζῶα, πιθανὸν ἀρκοῦδες. Ἄγγελος κατεβαίνει καὶ στέφει
τὸν ἄνδρα. (φ. 8v) [12ος] Νεαρὸς ἄνδρας, ὄρθιος καὶ μὲ σταυρωμένα τὰ χέρια στὸ
στῆθος, στρέφεται πρὸς τὰ δεξιὰ καὶ συνομιλεῖ μὲ νεαρό, μὲ μακριὰ μαλλιά, καθισμένο σὲ κτίσμα ποὺ θυμίζει πέτρινο τάφο. Τὴ σύνθεση συμπληρώνει ἡ ἀπεικόνιση
τοῦ ἥλιου. (φ. 9r) [14ος] Αὐτοκράτορας. Ὄρθιος ἄνδρας μὲ κορώνα στέκεται σὲ
βάθρο, κρατᾶ στὸ δεξὶ σκῆπτρο καὶ ἔχει τὸ ἀριστερὸ χέρι σηκωμένο. (φ. 9v) [15ος]
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Ἄγγελος τείνει πιθανὸν στέμμα σὲ μὴ εἰκονιζόμενο πρόσωπο. (φ. 10r) [16ος] Αὐτοκράτορας καὶ πατριάρχης. Ὁ αὐτοκράτορας εἰκονίζεται νεαρός, ἀγένειος. Ὁ πατριάρχης μὲ ἱερατικὴ στολὴ κρατάει μὲ τὸ ἀριστερὸ κλειστὸ Εὐαγγέλιο. Ἡ σειρὰ καὶ
ἡ ἀπόδοση τῶν θεμάτων παρουσιάζει μεγάλη συγγένεια καὶ ὁμοιότητες μὲ τὸ
χειρόγραφο τῆς Ἱστορικῆς καὶ Ἐθνολογικῆς Ἑταιρείας Ἑλλάδος ἀρ. 86.
Τὰ φ. 1v-2r, 12r, 14v λευκά. Στὸ φ. 14r χρονικὰ σημειώματα: Ἡ ἔλευσις τοῦ
ἁγίου σπυρίδωνος ἐν Κερκύρᾳ 14[..] – ὁ ἐρχομὸς ἀριαδίνου μπαρπαρόσα μπέϊ ἀλτζερ
ἐστάθη ἡμέραις 57. ἐπερίκλυσε τὴν Κέρκυραν εἰς τοὺς 1537 – Οἱ Βενετζιάνοι ἀνακαλεσμένοι ἀπὸ Κερκυραίους ὅρισαν τοὺς Κορφοὺς εἰς τοὺς 1386. – εἰς τοὺς 1716 ἦλθε πολυορκία ἀπὸ τὸν σαρασκέρι τζάνι χότζα τὴν ἐκράτησεν περικλισμένη ἡμέραις 36 εἶτα ἐν
αἰσχύνη δραπετεύσας ἐῤῥύσθημεν. – 1797 ἦλθον οἱ Γάλλοι.

– 84 –
Χαρτ., 110 × 110 χιλ., φ. 67, 19ος αἰ.
Ὑμνογραφικὰ κείμενα καὶ εὐχές.
(φ. 1r-9v) Στίχοι ψυχωφελῆς προς την αμώμητον Θεοτόκον καθ’ ἑκάστην
ἐπιφωνουμενοι εν κατανύξει. Ἄρχ.: Χαῖρε Μαρία ἀειλαμπῆς...
(φ. 10r-14r) Ὠδή α΄ Ἦχος α΄. Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος δεξιά. Ἄρχ.: Χαῖρε ἱλαστήριον ψυχῶν Παρθενομήτωρ χαράν ἡ κυήσασα. Χαῖρε ἡ Βασίλισσα. Χαῖρε Ναέ
Χριστοῦ... Τελ.: ... Ἄρον τό βαρύ φορτίον μου τῶν ἐγκλημάτων Παναγία...
Ἁμαρτωλῶν σύ ὑπάρχεις καταφυγή καί λιμήν χειμαζομένων... ἵνα σώση με τόν
ἄσωτον (Εὐστρατιάδου, Θεοτοκάριον, σ. 39-42).
(φ. 14v-24r) Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος. Ἄρχ.: Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ...
(φ. 24v-27r) Ὁδηγὸς κομβολογίου. Ἐπανάληψη τῆς προσευχῆς: Κυριε
Ιησοῦ Χριστε Υιε τοῦ Θεοῦ ελεησον με, ἀνὰ τρεῖς ὁμάδες τῶν 103 ἐπαναλήψεων, δηλούμενες μὲ τὸ Κυρ ἢ τὸ Κ. Στὸ τέλος τῆς κάθε τριάδας ἡ
δήλωση: 3 κομπολ(όγια).
(φ. 27v-30v) Ακολουθία πρό του αριστου και μετά τό άριστον. Ἄρχ.: Ερχομενοι δε εἰς την τραπεζαν λέγομεν Υψώσω σε ὁ Θεός μου...
(φ. 31r-34v) Κανων κατανυκτικος εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἱησοῦν Χριστόν.
ὡδή, α΄. ἦχος β΄. Εν βυθῶ κατέστρωσε ποτέ. Ἄρχ.: Ἰησοῦ γλυκύτατε Χριστέ,
Ιησοῦ μακρόθυμε... Τελ. κολοβό: ...ὠδή η΄... Καθυποκύψας Ιησοῦ ταῖς ἀλόγοις
|ἡδοναῖς ἄλογος ὤφθην καί τοῖς κτήνεσιν [ὄντως, ὦ Ἰησοῦ μου οἰκτρῶς...
(Ὡρολόγιον τὸ Μέγα ... ἐν Ἀθήναις [1898], σ. 552-556).
(φ. 35rv) Εὐχὴ εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν. Ἄρχ. ἀκέφαλο: [Δέσποτα Χριστὲ ὁ Θεὸς... καὶ ἀνάγα]γε με ἀπὸ τοῦ χάσματος τῆς ἀπωλείας ὅτι οὔκ ἔχω

ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ

255

μετάνοιαν... Τελ.: ...διάθρεψον με συν αὐτοῖς ἐκ τῆς χλόης τῶν θείων σου
Μυστηρίων πρεσβεῖαις ... Ἁμήν (ὅ.π., σ. 558).
(φ. 36r-50v) Κανών Παρακλητικός εἰς τήν ὑπεραγίαν Θεοτόκον Ψαλλόμενος
ἐν πάση θλίψει καί ψυχῆς περιστάσει. Ποίημα Θεοστηρίκτου Μοναχοῦ. Ὁ κανόνας, ἄρχ.: Ὑγράν διοδεύσας ωσεί ξηράν...
(φ. 51r-57v) Κανών Παρακλητικός τοῦ ἐν Αγίοις Πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος
επισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ θαυματουργοῦ. Ἄρχ.: Τῶ θεοφόρω εὐλαβῶς προσπελάσωμεν οἱ χαλεπῶς ὑπό δεινῶν κατεχόμενοι... (φ. 51v) Ὁ κανόνας. Ἄρχ.:
Από χειλέων ἐναγών προσάδω σοι ὕμνον Σπυρίδων σοφέ... (Ἀκολουθία παρακλήσεως ... Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος... συντεθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἱερομονάχου Κωνσταντίνου Τυπάλδου...., Κέρκυρα 1827).
(φ. 59r-67v) Κανών Παρακλητικός εἰς τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον ἐν ἐξομολογήσει ἁμαρτωλοῦ. Ποίημα Ευθυμίου Μοναχοῦ Συγγέλου. Ὁ κανόνας: Ἄρχ.:
Πῶς μοῦ θρηνήσω τὸν βίον τον ρυπαρόν, ...
Συσταχωμένα φυλλάδια. Ὑπάρχει παλαιότερη ἀρίθμηση μὲ μολύβι ἀνὰ σελίδα,
χωριστὴ γιὰ κάθε φυλλάδιο. Τὸ χειρόγραφο ἀριθμήθηκε ἐκ νέου. Τὸ φ. 58rv λευκό.
Μεταξὺ τῶν φ. 34 καὶ 35 καθὼς καὶ τῶν φ. 53 καὶ 54 ἔχουν ἐκπέσει φύλλα. Kατάσταση κακή. Στάχωση κατεστραμμένη, σητόβρωτο.
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Χαρτ., 200 × 130 χιλ., φ. 29, β΄ μισὸ 19ου αἰ.
Διονυσίου Σολωμοῦ, Ὕμνος εἰς τὴν Ἐλευθερίαν. – Πατριωτικὰ
ἄσματα καὶ ποιήματα.
(φ. 1r-16v) Ποίημα Σολωμοῦ. Ἄρχ.: Σέ γνωρίζω ἀπό τήν κόψι... Τελ.: ...
Βασιλεῖς! ἐλᾶτε, ἐλάτε/ καί κτυπήσετε κ’ ἐδώ (Σολωμοῦ, Εὑρισκόμενα, σ. 1-32).
(φ. 17r-19r) Αἱ καταστροφαί. (φ. 17r) α΄. Εἰς τήν καταστροφήν τῆς Πτυχίας
(Vido). Ἄρχ.: Εἰς τόν λιμένα ἔμπροσθεν, νησάκι μου ὡραῖον... (φ. 17v-18r) β΄.
Εἰς τήν καταστροφήν τοῦ φρουρίου Ἀβραάμ. Ἄρχ.: Ἐτελέσθη ὁ κακοῦργος
λογισμός τοῦ Παλμεστρῶνος... (φ. 18r-19r) γ΄. Εἰς τήν καταστροφὴν τοῦ Νέου
Φρουρίου. Ἄρχ.: Κατεκρήμνισαν ἐπάλξεις καί τοῦ Νέου μας φρουρίου... (φ.
19r) Ὑπογραφὴ: Ὁ ἐρημίτης.
(φ. 19r) Ἀκροστιχίς (Ὀκτὼ στίχοι μὲ ζευγαρωτὴ ὁμοιοκαταληξία τὰ
ἀρχικὰ τῶν ὁποίων σχηματίζουν τὸ ὄνομα ΚΩΣΤΑΚΗΣ, ὅπως δηλώνεται
κάθετα μὲ κεφαλαῖα γράμματα). Ἄρχ.: Καλλίτερά σου ἤτανε νά μείνεις στάς
Ἀθήνας...
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(φ. 19v-20r) [Ρήγα Φεραίου], Ἆσμα πολεμιστήριον. Ἄρχ.: Ὡς πότε παλληκάρια, νά ζῶμεν στά στενά... Τελ.: ...Καί νά μέ κατακαύσῃ νά γίνω σάν
καπνός. (Ἄσματα, σ. 4-6).
(φ. 20v) Ἕτερον. Ἄρχ.: Παιδιά τοῦ Ἡρακλέους δράμετε, καί σπαθιά...
Τελ.: ...Στά βάθη τῆς θαλάσσης ἄς καταποντισθῇ (Ἄσματα, σ. 21).
(φ. 20v-21v) [Ἀ. Ρίζου Ραγκαβῆ], Μαύρ’ εἶν’ ἡ νύκτα στά βουνά... Τελ.:
...Ἐλεύθερος ὁ κλέφτης ζῇ, Κ’ ἐλεύθερος πεθαίνει. (Ρίζου Ραγκαβῆ, Ἅπαντα, σ.
76-78).
(φ. 22r-25v) [Γ. Παράσχου, Ποιήματα]. (φ. 22r-23r) Ὁ Σκοπός. Ἄρχ.:
Μέ τό κράνος βαρύ στό σκοτάδι... Τελ.: ...Ὡς νὰ ἔλθῃ ἡ ὥρα ... τίς εἶ; (φ. 23r25v) Ὁ Ἐθνοφύλαξ. Ἄρχ.: Α΄. Σηκωθῆτε, σηκωθῆτε... (φ. 23v) Β΄. Φοιτητής
και στρατιώτης... (φ. 24v) Γ ΄. Τ’ ὄνομά μας... (φ. 25r) Δ΄. Καί πετῶ μέ τοῦ
Σκαρβέλη... Τελ.: ...Ὁπλισθῆτε μιά φωνή (Πρωτοπαπᾶ, Παράσχος, σ. 25-29).
Κατάσταση καλή. Τὰ φ. 26r-29v λευκά. Δεμένο μὲ καφὲ σκοῦρο χάρτινο σκληρὸ ἐξώφυλλο, πάνω στὸ ὁποῖο εἶναι χαραγμένο τὸ ὄνομα Σία. Στὸ πρῶτο παράφυλλο τῆς στάχωσης τὸ ὄνομα: Σία Ζαράκη καὶ οἱ ἡμερομηνίες 30/5/37 καὶ 7/3/38.
Ἡ ὑπογραφὴ τῆς Σίας Ζαράκη καὶ στὴ σ. 17 μὲ μπλὲ μελάνι.

– 86 –
Χαρτ., 210 × 160 χιλ., φ. 45, 18ος αἰ.
Ἀσματικοὶ κανόνες μὲ τὴν ἑρμηνεία τους. Μαθηματάριο.
(φ. 1r-7r) Κανόνας τοῦ Σαββάτου μετὰ τὴν Πεντηκοστή. Ἄρχ. ἀκέφαλο, τροπάριο τῆς 6ης ὠδῆς: ...[παντ] κράτορ καινίσοις πνεῦμα εὐθὲς ἐν τοῖς
ἐγκάτοις ἡμῖν... ὦ παντοκράτορ Θεὲ ἄμποτες νὰ ἤθελες καινουργώσης ἐγκαινίσῃς πνεῦμα εὐθὲς εἰς τὰ ἔγκατα εἰς τὰς καρδίας ἡμῶν τῶν πιστῶν... Τελ.: ...
οὐσίαν σοφὴν τρίφεγγον άτμητον ἰσοσθενοῦσαν δοξάζομεν... πάνσοφον τοῦ
Θεοῦ οὐσίαν καὶ τρισοφεγγῆ τρισήλιον ἐν τρισὶ προσώποις προσκυνοῦμεν, καὶ
ἀδιέραιτον καὶ ἰσοδύναμον ἰσοσθενῆ δοξάζομεν αὐτὴν καὶ ὑμνοῦμεν καὶ
μεγαλύνομεν...
(φ. 7v-21r) Ὁ κανὼν τῆς μεταμορφώσεως. Ἄρχ.: Χριστὸς ἦκεν εἴδεος σέλας
ἄπλετον ἐνὶ σκοπιῇ... Ὁ θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστὸς κατὰ τὴν παροῦσαν
ἡμέραν ἀπέστραψεν ἀπηύγασεν ἀπέλαμψεν ἀπὸ τὴν θείαν αὐτοῦ μορφὴν φῶς
ἀμέτρητον, ἀπλήρωτον ἐπάνω εἰς τὸ Θαβώριον ὄρος....
(φ. 21r-31r) Ἕτερος κανὼν Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. Ἄρχ.: Μωσῆς ἰδὼν
πάλαι προφητικῶς... Ὁ προφήτης Μωϋσῆς ὅστις προεῖδεν ἕνα καιρὸν μὲ προ-
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φητικὰ καὶ προορατικὰ ὄμματα... Τελ.: ...Λαοὶ πείθεσθέ μοι δεῦτε ἀναβάντες...
ἐν υἱῷ μονογενεῖ.
(φ. 31rv) Ὕμνος Συμεὼν Νέου Θεολόγου, Στίχοι εἰς τὴν θείαν μετάληψιν. Ἄρχ.: Χριστὲ ἀγαθὲ ἔθελξας μέ πόθῳ καὶ ἠλλοίωσας τῷ θείῳ σου ἔρωτι... Ὦ ἀγαθὲ καὶ φιλάνθρωπε Ιησοῦ Χριστὲ σὺ ἡλκυσας ἐζώγρησας ἐμὲ εἰς τὸν
πόθον σου εἰς τὴν ἀγάπην σου καὶ ἄλλον ἐξ ἄλλου ἐποίησας μὲ τὸν θεῖον σου
ἔρωτα μὲ τὴν θείαν πρὸς σέ μου ἀγάπην σου...
(φ. 31v-41v) Κανὼν τῆς Κοιμήσεως. Ἄρχ.: Παρθένε ἡ μνήμη σου ἡ ἱερὰ
καὶ εὐκλεὴς... Ἀειπάρθενε Μαρία ἡ μνήμη τῆς ἁγίας σου μεταστάσεως κοιμήσεως ἡ ἱερὰ καὶ λαμπρὰ καὶ πανένδοξος... (φ. 41v) Τέλος τοῦ αου Κανόνος τῆς
Κοιμήσεως.
(φ. 41v-45v) Ἕτερος Κανὼν Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. Ἄρχ. Ἀνοίξω τὸ
στόμα μου καὶ πληρωθήσεται πνεύματος... Ἐγὼ ὁ Δαμασκηνὸς Ἰωάννης θέλει
ἀνοίξω τὸ στόμα μου καὶ αὐτὸ θέλει ἐμφορηθῆ γεμισθῆ ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ ἁγίου
πνεύματος...
Πρόκειται γιὰ δύο συρραμμένα τεύχη. Κείμενο δίστηλο. Οἱ λέξεις τοῦ πρωτοτύπου κειμένου ἀριστερά, μὲ τὴ συντακτική τους σειρά, καὶ δεξιὰ ἡ ἐξήγηση. Τὸ
μαθηματάριο ἔχει γραφεῖ ἀπὸ δύο γραφεῖς ποὺ συνεργάζονταν, ὅπως φαίνεται στὸ
φ. 25rv. Ἀπὸ τὸ φ. 36v καὶ ἕως τὸ τέλος, ἄλλο, τρίτο χέρι μεταφέρει στὴν καθομιλουμένη τὸ πρωτότυπο κείμενο μὲ περισσότερες λέξεις. Ἄδετο.

– 87 –
Χαρτ., 170 × 115 χιλ., φ. α΄-γ΄+ σ. 160, 20ὸς αἰ.
Μουσικὸ χειρόγραφο.
(φ. β΄v-γ΄r) Πολυχρονισμὼς τοῦ Βασιλέως. Ἄρχ.: Πολυχρόνιον ποιησαι...
(φ. γ΄r) Ἀλληλουάριον τοῦ Ἀποστόλου. Ἦχος α΄.
(σ. 1-6) Τοῦ Τελώνου καὶ του Φαρισαίου. Δόξα Ἦχος πλ. δ΄. Δοξα πατρι...
(σ. 6-9) Δόξα του Ἀσώτου εἰς τοὺς Αἴνους. Ἦχος πλ. β΄. Ἄρχ.: Πατερ αγαθε
εμακρυνθην...
(σ. 9-11) Εἰς τοὺς Αἴνους Δόξα Κυριακὴ τῆς Ἀποκρέω. ἦχος α΄. Ἄρχ.: Προκαθαρωμεν εαυτους αδελφοι...
(σ. 11-14) Τῇ Κυριακῇ τῆς Τυρινῆς. ἦχος πλ. β΄. Ἄρχ.: Εφθασε καιρος...
(σ. 14-16) Δόξα τῆς Κυριακῆς τῆς Ορθοδοξίας εἰς τοὺς Αινους ηχος πλ. β΄.
Μωσης τω καιρω της εγκρατειας...
(σ. 16-42) Προκείμενα ψαλλόμενα ἐν τῷ ἐσπερινῷ τῶν Κυριακῶν τῆς Τεσ-
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σαρακοστῆς. ἦχος πλ. δ΄. Μη αποστρεψης το προσοπον σου...
(σ. 43-87) Ἀκολουθία τῆς Λαμπρᾶς. ἦχος πλ. α΄. Δευτε λαβετε φως...
(σ. 88-98) Τῇ Νέα Πέμπτη ἐσπέρας εἰς τὸν Στίχον. Δόξα ἦχος πλ. α΄ Σαλπισωμεν φιλεορτοι...
(σ. 98-102) Εἰς τὴν ἐορτὴν τῶν Χριστοῦ Γέννων Νικολάου Προτοψάλτου
Σμύρνης ἦχος ... Λυτρωσιν απεστειλε...
(σ. 102-105) Εἰς τὴν εορτὴν τῶν Θεοφανείων. Νικολάου Πρωτοψάλτου
Σμύρνης. Επεφανη η χαρις...
(σ. 106-111) Εἰς τὴν ἐορτὴν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. ἦχος.. Εξελεξατο Κυριος...
(σ. 111-119) Τῇ Κυριακῇ τῶν Βαΐων Παρ<ὰ> Νικολάου Πρωτοψάλτου
Σμύρνης ἦχος δ΄ . Ευλογημενος ο ερχομενος...
(σ. 119-123) Τῇ Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ. Νικολάου Πρωτοψάλτου Σμύρν. ἦχος
α΄. Επαινει ιερουσαλημ...
(σ. 124-132) Κοινωνικὰ εἰς Θεομητορικὰς ἑορτὰς τὸ παρὸν Νικολάου
Προτοψάλτου Σμύρνης ἦχος π.α΄. Ποτηριον σωτηριου ληψομαι...
(σ. 132-140) Εἰς τὴν εορτὴν του τιμίου Σταυροῦ. τοῦ αὐτοῦ Νικολάου
πρωτοψ. Σμύρνης ἦχος πλ. β΄. Εσημειωθη εφ ημας...
(σ. 141-142) Αξιον εστιν...
(σ. 142) Τὸ λεγόμενον Τουρκιστί Χουσαΐνι Ἐκ τοῦ του κάτω κε ... Αξιον
εστιν...
(σ. 143-147) Γεωργίου τοῦ Κρητὸς ἦχος βαρύς. Εις μνημοσυνον αιωνιον...
(σ. 147-151) Εἰς θεομ. ἐορτ. Γρηγ. πρωτ. ἦχος βαρύς. Ποτηριον σωτηριου
ληψομαι...
(σ. 152-155) Εἰς τὴν ἑορτὴν τοῦ τιμίου Σταυροῦ Πετρ. λαμπαδαρίου ἦχος
πλ. α΄. Εσημειωθη εφ ημας...
(σ. 155-157) Πολυχρονισμὸς τοῦ Βασιλέως. Ἦχος πλ. α΄. Πολυχρονιον ποιησαι Κυριος ο Θεος τον ευσεβεστατον και φιλοχριστον ημων βασιλεα Γεωργιον
τον πρωτον...
(σ. 158-160) Ἦχος πλ. β΄. Κυριε ελεησον...
Κατάσταση χειρογράφου σχετικὰ καλή. Φύλλα τετραδίου ριγὲ μὲ 18 γραμμές.
Γραφὴ μικροῦ μεγέθους, στρογγυλή, προσεγμένη. Μελάνι χρώματος καφὲ σκούρου.
Τίτλοι, σημαδόφωνα, ἐνδείξεις κ.λπ. μὲ τὸ ἴδιο μελάνι γραφῆς. Στὸ φύλλο, τὸ ἐπικολλημένο στὸ πρῶτο ἐξώφυλλο, ἀρχογράμματα καὶ σημάδια μὲ ἐρυθρό. Ὑπῆρχε
ἀρίθμηση ἀνὰ σελίδα 1-160. Τὰ φ. α΄r-β΄r, γ΄v λευκά. Δεμένο μὲ χοντρὸ χαρτόνι
ἐπενδυμένο μὲ μαρμαρόκολλα. Ράχη δερμάτινη καφέ. Στὸ ἐσωτερικὸ τῶν ἐξωφύλλων ἐπικολλημένα φύλλα. Στὸ πρῶτο: Πολυχρόνιον τοῦ βασιλέως Ἦχος πλ. δ΄... Τὸ
φύλλο ἦταν προφανῶς τὸ πρῶτο τοῦ χειρογράφου, τὸ ὁποῖο κατὰ τὴ στάχωση
μετακινήθηκε. Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ τελευταίου ἐξωφύλλου: Κύριε ἐλέησον...
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– 88 –
Χαρτ., 205 × 150 χιλ., φ. 22, τέλος 19ου αἰ.
Μουσικὸ τετράδιο.
(φ. 1v-6r) Εἱρμοὶ τοῦ κανόνα τῶν Χριστουγέννων.
(φ. 6v-11r) Στίχοι ἀπὸ τοὺς Ψαλμούς.
(φ. 12v) Ὁ χριστολογικὸς ὕμνος. Ἄρχ. Μονογενὴς υιος και λογος του θεου
αθανατος υπαρχων...
(φ. 13r-14r) Διάφορες προτάσεις ἠθικοῦ περιεχομένου. Ἄρχ.: Λατρέβεται τὸν θεόν ἀγαπωντας τόν πατέρα σας καὶ τὴν μητέρα σας....
Δὲν ὑπῆρχε ἀρίθμηση φύλλων. Τὰ φ. 1r, 3r-4r, 11v-12r, 14v-22r λευκά. Χαρτὶ
ὑποκίτρινο, χαράκωση μὲ μολύβι. Ἄδετο.

– 89 –
Σπαράγματα μουσικῶν χειρογράφων
1. Χαρτ., 190 × 140 χιλ., φ. 1, 19ος αἰ.
Ὕμνοι στὴ Θεοτόκο.
Ἄρχ.: [Λό]γου και νυμφη θειου πνευματος αγγελων υπερτερα αλληλουια.
Και νυν και αει και εις τους αιωνας των αιωνων αμην.
Την γεννησιν σου προσκυνω την εισοδον δοξαζω τον ευαγγελισμον τιμω
υμνω την κοιμησιν σου αλληλουια. (Στὸ verso:) Παρεστη η βασιλισσα εκ δεξιων
σου. Χαιρε Χριστον η τεξασα του κοσμου τον δεσπότην και γαλακτοτροφήσασα
τον τρεφοντα την κτισιν. αλληλουια (ὁ τελευταῖος στίχος παραπέμπει σὲ
ἔμμετρη εὐχὴ εἰς τὴν Θεοτόκο: βλ. Συνταγμάτιον περιέχον κανόνας τε καὶ
εὐχὰς ἱκετηρίους ... συντεθέντα παρὰ ... Ματθαίου Τζιγάλα... Ἐνετίησιν
ᾳχξβ΄, σ. πη΄).

2. Χαρτ., 205 × 170 χιλ., φ. 1, 19ος αἰ.
Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ Χριστὸς ἀνέστη.

3. Χαρτ., 215 × 160 χιλ., φ. 7, 19ος αἰ.
Ἀναστασιματάριο.
(φ. [1]r) Ἦχος τέταρτος. Ἄρχ.: [...] εισακουσον μου προσχες τη φωνη της
δεησεως μου εν τω κεκραγεναι... Πέτρου λαμπαδαρίου. Ἄρχ.: Τον ζωοποιον σου
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σταυρον απαυστως προσκυνουντες... (φ. [1]v) Του ξυλου της παρακοής το επιτιμιον... (φ. [2]r) Πύλας αδου συνετριψας... Δεύτε ανυμνήσωμεν λαοί την του
σωτήρος τριήμερον έγερσιν... (φ. [2]v) Αγγελοι και ανθρωποι σωτηρ... Πυλας
χαλκας συνετριψας... (φ. [3]rv) Κυριε η εκ πατρος σου γεννησις... Ο δια σε θεοπάτωρ... (φ. [4]r) Εἰς τὰ ἀπόστοιχα λέγετος. Κύριε ο ανελθων εν τω σταυρω...
(φ. [4]v) Κρεμάμενος επι ξυλου... Λαος παράνομος Χριστέ ... Μετα δακρύων
γυναικες... (φ. [5]rv) Νευσον παρακλησεσι... Ἀπολιτικιον ηχος δ΄. Το φαιδρον...
Εἰς τόν ὄρθρον καθισματα. Στάσις πρώτη ἦχος δ΄. Αναβλεψασαι του ταφου την
εισοδον... (φ. [6]r) Στάσις δευτερα ἦχος <Α>νεστης ως αθανατος απο του αδου
σωτηρ... Εἰς τοὺς αἴνους Πετρου Λαμπαδαρίου ἦχος δ΄. Πασα πνοή... (φ. [6]v)
Ο Σταυρον υπομείνας ... Εν τω Σταυρω σου Χριστε ... (φ. [7]r) Τω σω Σταυρω
... Των πατρικων σου κόλπων... (φ. [7]v) Τελ. κολοβό: ...Θανατον κατεδεξω
σαρκι ημιν αθανασιαν πραγματευσαμενος ... Διά τούτο βοώμεν [Δόξα σοι ζωοδότα Κύριε, μόνε Φιλάνθρωπε].

4. Χαρτ., 215 × 160 χιλ., φ. 6, 19ος αἰ.
Ἀναστασιματάριο.
(φ. [1]r) [Ναὸς καὶ πύλη ὑπάρχεις ... οὓς ἔ]πλασε κατεικονα ιδιαν χειρι
τη εαυτου διο πανυμνητε ως μητρικην παρρησιαν... Τον συναναρχον λογον
πατρι και πνευματι... (φ. [1]v) Τον σταυρον του κυριου εγκωμιασωμεν... Εἰς τὸ
δεύτερον κάθισμα. Κύριε μετα την τριημερον σου αναστασιν... (φ. [2r]) Ἄρχ.
ἀκέφαλο: [....] οι λιθοι κεκραξοντε μαλιστα ο αποκυλισθεις εκ του μνηματος...
Δια ξυλου ο αδαμ παραδεισου γεγονεν αποικος... Τέλος τοῦ τετάρτου [ἤχου].
(φ. [2]v) Ἀρχή τοῦ πλαγίου πρώτου ἤχου. Ἄρχ.: Κύριε εκεκραξα προς σε...
(φ. [3]r) Δια του τιμιου σου σταυρου... Ο την αναστασιν διδους... (φ. [3]v) Μεγα θαυμα ο των αορατων κτιστης... Εσπερινην προσκυνησιν προσφερομεν σοι.
(φ. [4]r) Τον αρχηγον της σωτηρίας ημών ... Οι της κουστωδίας ενηχουντο...
(φ. [4]v) Κυριε ο τον αδην σκυλευσας... (φ. [5]r) Εν τη ερυθρα θαλασση...
(φ. [5]v) Εις τον στίχον στιχηρά πλ. α΄. Σε τον σαρκωθεντα σωτηρα Χριστον... (φ. [6]r) Νυγείσεις σου της πλευρας... Ξένη σου η σταυρωσις και η εν
αδου...(φ. [6]v) Ο δι ημας σαρκι παθος δεξαμενος... Ναος και πυλη υπαρχεις...
Πρόκειται γιὰ τὴ συνέχεια τοῦ σπαράγματος ἀρ. 3. Ἀνάμεσα στὰ δύο σπαράγματα παρεμβάλλεται ἕνα ἀκόμα φύλλο τὸ ὁποῖο δὲν ἐντοπίστηκε. Στὸ φ. 1r στὸ
κάτω περιθώριο, ἔγχρωμο σχέδιο ποὺ παριστάνει οἰκία μὲ ἕναν ὄροφο καὶ ἑκατέρωθεν δύο κυπαρίσσια. Τίτλοι καὶ ἐνδείξεις μὲ ἐρυθρὸ μελάνι, ἐξίτηλο σήμερα.

5. Χαρτ., 150 × 105 χιλ., φ. 2, 20ὸς αἰ.
Κοινωνικὸν τῆς Κυριακῆς. Ἄρχ.: [Αἰν]ειτε τον Κυριον...
Τὰ φύλλα χωρὶς ἀρίθμηση.
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6. Χαρτ., 220 × 160 χιλ., φ. 2, 19ος αἰ.
Κοινωνικόν: Ἄρχ.: Αινειτε τον Κυριον εκ των ουρανων. αλληλουια.
Τὰ φύλλα χωρὶς ἀρίθμηση.

7. Χαρτ., 210 × 150 χιλ., φ. 16, 18ος αἰ.
Στιχηρὰ καὶ ἀπόστιχα Τριωδίου.
(φ. [1]r-[3]v) Ἀνάστασις καὶ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων, ὑπάρχων Χριστὲ]/ως
δε θεος και ανθρωπος ζωηφορω νευματι τον τετραημερον... <Λ>αζαρον τεθνεωτα... Μαρθα και Μαρια... Της θεοτητος... Τεταρταιον ηγηρας... Μαρθα και
Μαρια εβόα... Λαζαρον τεθνεώτα... Καθως ήπας Κυριε... Μεγα και παραδοξον...
(φ. [4]r-[9]v) Σημερον η χαρις του αγιου πνευματος ημας συνηγαγε ... Ο
εχων θρονον ουρανον και υποποδιον... Δευτε και ημοις σημερον... Την σεπτη
αναστασιν ... Πρω εξη ημερον ... Σημερον η χαρις ... Το παναγιον πνευμα... Ο
συνάναρχος και συναϊδιος... Προ εξη ημερον του πασχα... Εισερχομενου σου
Κυριε... Δοξα σοι Χριστε... Προ εξ ημερον του γενεσθαι... Χαιρε και ευφραινου... Ηλθεν ο σωτηρ ... Ο τοις χερουβιμ εποχουμενος...
(φ. [10]r-[12]v) Ο πλοιστος οχλος ... Μελοντος σου εισιεναι... Εξελθετε
εθνη... Την κοινην αναστασιν... Προ εξ ημερων ...
(φ. [13]r-[14]r) Εκ βαιων και κλαδων... Φοβερον το εμπεσειν... Συναγωγη
πονηρα...
(φ. [14]v-[16]v) Τω την αβατον κυμενομενη θαλασα θειω... Η απορρητος
λογου .... Διακονησαι αυτος εληληθα... Ιακωβ οδυρετο... Εφρυξε παιδων ευαγων... Υμας μου τοτε μαθητας... Ταξεως εμπαλιν... Εμεγαλυνας Χριστε... Ρυπον
παντα εμπαθη... Αφορωντες εις εμε...
Πρόκειται γιὰ σπάραγμα ποὺ περιέχει στιχηρὰ καὶ ἀπόστιχα τοῦ Σαββάτου
τοῦ Λαζάρου καὶ τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων καθὼς καὶ τὸν κανόνα τοῦ ὄρθρου τῆς
Μ. Δευτέρας. Στὸ χειρόγραφο ὑπῆρχε ἀρίθμηση τευχῶν μὲ ἀραβικοὺς ἀριθμοὺς
στὸ κάτω δεξιὸ περιθώριο. Σώζονται τὰ τεύχη μὲ ἀριθμὸ 14 καὶ 15. Λείπουν τὰ
ἀρχογράμματα τῶν ὕμνων, στὴ θέση τῶν ὁποίων ἔχει ἀφεθεῖ κενό, καθὼς καὶ οἱ
τίτλοι στὴν ἀρχὴ τῶν ἑνοτήτων.

8. Χαρτ., 185 × 130 χιλ., φ. 8, 19ος αἰ.
Κοινωνικά.
(φ. [1]r-[2]r) Πέτρου Λαμπαδαρίου ἦχος πλάγιος δ΄. Εἰς μνήμας ἁγίων. Εις
μνημοσυνον...
(φ. [2]v-[4]r) Τῇ Πέμπτῃ τῆς Ἀναληψεως. Πέτρου Λαμπ(α)δ(αρίου) ἦχος δ΄.
Ανεβη ο Θεος εν αλαλαγμω...
(φ. [4]v-[6]r) Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα. Σῶμα Χριστου...
(φ. [6]v-[7]v) Τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ Ἀκαθίστου: Ἄρχ.: Το προσταχθεν...
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(φ. [7]v-[8]r) Ὁ ὕμνος: Θεος Κυριος και επέφανεν...
Τὰ φύλλα χωρὶς ἀρίθμηση. Τὸ φ. [8v] λευκό.

9. Χαρτ., 170Χ130 χιλ., φ. 13, 19ος αἰ.
Κοινωνικά.
(φ. [1]r-[13]v) Κοινωνικὰ, αἰνήτε, τῶν κυριακῶν στάσις: α΄. Παρὰ Δανὴλ
πρωτοψαλτου.
Τὰ φύλλα χωρὶς ἀρίθμηση. Τὸ τελευταῖο φύλλο σχισμένο στὸ κάτω μέρος. Καλλιτεχνικὰ ἀρχογράμματα στὴν ἀρχὴ τῶν ἤχων.

– 90 –
Χαρτ., 135 × 95 χιλ., φ. 8, 17ος αἰ.
Σπάραγμα ἐξομολογηταρίου.
(φ. [1r]) [....ἔ]κλεψεν [...] καί ἀν ἐκλεψε [ἐ]πιστρέψη... [.] δε δεν αἴκαμαν
αφορεσμὄν μὄνον θ[α] το πληρόσοι [..] καί τόν κανόνα του κλέπτου. Εἰπέ μοι
τέκνον... (φ. [3r] κδ΄ Ο μηχεύων χρόνους ιε΄ μη κοινονήσι κατά τῶν νη΄ κανὄνα
του μεγἄλου Βασιλήου... (φ. [8v]) ... οθ΄ Εἰ τις τολμἤσοι κουρεὔσε καλὄγιρον
χωρής αναδὄχου/
Σώζονται 8 φύλλα, ἄδετα, χωρὶς ἀρίθμηση, σὲ κακὴ κατάσταση. Γραφὴ εὐκρινής, μὲ μεγάλες κεραῖες, ἀνορθόγραφη. Μελάνι μαῦρο, τὰ ἀρχογράμματα καὶ οἱ
ἐνδείξεις τῶν κεφαλαίων ἢ ὑποδείξεων μὲ ἐρυθρό. Ἡ ἔνδειξη τῶν κεφαλαίων μὲ
ἀραβικούς ἀριθμούς. Παραδίδονται τὰ κεφάλαια κδ΄-να΄ καὶ οζ΄-οθ΄.

– 91 –
Χαρτ., 215 × 160 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 170 × 125 χιλ.), φ. 45, 18ος αἰ.
Περίοδος ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.
(φ. 1r-45v) Περίοδος τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ θεολόγου καί τοῦ αὐτοῦ μαθητοῦ Προχόρου, συγγραφεῖσα παρ’ αὐτοῦ εἰς ἀπόδειξιν. Ἄρχ.: Ἐγένετο μετὰ τὸ
ἀναληφθῆναι τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ εἰς τοὺς οὐρανοὺς... (πρβλ. Τh. Zahn, Acta Joannis, Erlangen 1880, σ. 3-165. Ἀνθούσης
μοναχῆς, Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος κατὰ τὴν ἀφήγηση τοῦ διακόνου Προχόρου, Ἀθῆναι 1995, σ. 29-116).

ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ
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Πρόκειται γιὰ ἕξι λυτὰ τεύχη, δεμένα παλαιότερα μεταξύ τους μὲ λεπτὴ κλωστή. Τὰ φύλλα δὲν ἔφεραν ἀρίθμηση καὶ ἀριθμήθηκαν πρόχειρα γιὰ τὴν περιγραφή
τους. Τὸ κείμενο τῶν σπαραγμάτων παρουσιάζει πολλὲς διαφορὲς συγκρινόμενο
μὲ τὸ κείμενο τῶν γνωστῶν ἐκδόσεων, τόσο στὸ λεκτικὸ ὅσο καὶ στὴ δομή, ἐνῶ
ὑπάρχουν καὶ διηγήσεις ποὺ δὲν ἐντοπίζονται στὶς ἀνωτέρω ἐκδόσεις. Γιὰ τὸν λόγο
αὐτὸ δὲν ἔγινε ἡ ἀνασυγκρότηση τῶν τευχῶν καὶ ἡ ὁριστικὴ τοποθέτηση καὶ ἀρίθμηση τῶν φύλλων.

– 92 –
Περγ., 325 × 242 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. στήλης 225 × 70 χιλ.), φ. 1, στῆλες
2, στίχοι 29, 11ος αἰ.
Φύλλο περγαμηνοῦ χειρογράφου.
Πρόκειται γιὰ ἕνα περγαμηνὸ φύλλο, σπάραγμα χειρογράφου, ποὺ περιέχει κείμενο ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ὁμιλία εἰς τὸ
κατὰ Ματθαῖον: σὺ τῶν ἱερῶν ἐπιβαίνων περι]βόλων καὶ τοσαύτης δυσωδείας
πληρῶν τὸν οἶκον. ἐννόησον ὅσην ὑποστήσητι μωρίαν. μίμησαι τὴ(ν) πόρνην
ἐκείνην τὴν χρίσασαν μύρω τοὺς πόδας τοῦ σ(ωτῆ)ρ(ο)ς ... οὐδὲ ταῦτα ἦν τὰ
τειχία. ἐν γὰρ χ(ριστ)ῶ ι(ησο)ῦ οὐκ ἄρσεν οὐ θῆλυ. καὶ ἐπὶ τῶν ἀποστόλων/ [δὲ
ὁμοῦ καὶ ἄνδρες καὶ γυναῖκες ἦσαν... (PG 58, 676-677).
Γραφὴ στρογγυλή, ὄρθια, κομψή, ὀρθογραφημένη. Χαράκωση τοῦ τύπου Leroy
44C2. Τὰ γράμματα κάτω ἀπὸ τὴ γραμμὴ χαράκωσης. Μελάνι καστανό, ἀρχογράμματα καλλιτεχνικὰ μὲ ἐρυθρὸ μελάνι. Τὸ περγαμηνὸ αὐτὸ φύλλο, διπλωμένο στὴ
μέση, χρησιμοποιήθηκε ὡς προστατευτικὸ κάλυμμα δικαιοπρακτικῶν ἐγγράφων
καὶ δικογραφιῶν ποὺ ἀφοροῦσαν τὸν ναὸ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Ὁδηγήτριας
τοῦ Ραχαπίδη (Παναγιοπούλας), ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὰ σημειώματα στὰ περιθώρια ποὺ συνέταξε ὁ ἱερομόναχος Χαρίτων (Γουναρόπουλος).

Γ΄
ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ
1. ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1493-1900
1493.1. Registrum huius operis libri cronicorum cu(m) figuris et ymagi(ni)bus ab inicio mu(n)di. [Στὸν α΄ κολοφῶνα, φ. CCLXVI recto:] Completo in famosissima Nurembergensi vrbe operi de hystorijs etatum mundi ac descriptione vrbium. Felix imponitur finis. Collectum breui tempore auxilio doctoris Hartma(n)ni Schedel, qua fieri potuit diligentia. Anno (Christ)i millesimo quadringentesimo nonagesimotercio, die quarto mensis Iunij. Deo
igitur optimo. Sint laudes infinite. [Στὸν β΄ κολοφώνα:] Abest nunc studiose
lector finis libri Cronicarum --- Ad intuitum autem (et) providorum civium
Sebaldi Schreyer (et) Sebastiani Κamermaister hunc librum dominus
Anthonius Κoberger Νuremberge impressit --- Consummatu(m) autem
duodecima mensis Julij Anno salutis n(ost)re 1493.
Brunet, τ. 1, στ. 1860.
45 ἑκ. – φ. [20]+CCXCIX+[8], μὲ πολλὲς ξυλογραφίες. Στάχωση μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ περγαμηνή. Στὸ φύλλο τοῦ τίτλου χάρτινη ἐπικολλημένη ἐτικέτα ὅπου:
Hartmanni SCHEDΕLII Chronicon Chronicorum cum icon[ibus] ligno incisis ab Orbe
condito usque ad annum 1492. Norimbergae per Antonium Kobergegum 1493. Στὴ ράχη
μὲ μελάνι: Hartmannus SCHEDEL[..] Chronicon Chronicorum ab Orbe condito usque ad
annum [14]92 Norimbergae MCDXCIII 1493.

— Π.131

1504.1. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου ἐπισκόπου Ναζιανζοῦ Περὶ τῶν καθ’
ἑαυτὸν ἔπη. Δι’ ὧν παροξύνει λεληθότως ἡμᾶς πρὸς τὸν ἐν Χριστῷ βίον.
Adams, G, ἀρ. 1142.
21,5 ἑκ. Χωρὶς ἀρίθμηση φύλλων ἢ σελίδων. Τεύχη ΑΑ8, ΒΒ8, CC8, DD8, EE8,
FF8, GG8, HH8, II8, KK8, LL8, MM8, NN8, OO4, σὺν 5 φύλλα χωρὶς ἔνδειξη,
σύνολο 113 φύλλα. Πρόκειται γιὰ τὸ ἑλληνικὸ κείμενο τῆς γνωστῆς ἑλληνολατινικῆς
ἔκδοσης: Gregorii episcopi Nazianzeni Carmina --- Venetiis : ex Aldi Academia mense Iunio 1504, ἀπὸ τὴν ὁποία λείπουν τὰ τεύχη μὲ τὸ λατινικὸ κείμενο. Περιέχει: φ.
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ΑΑi-ΝΝvii. ... Περὶ τῶν καθ’ ἑαυτὸν ἔπη. - φ. ΟΟi-OOiii Γρηγορίου πόνος εἰμί. τετραστιχίην δὲ φυλάσσω γνώμαις πνευματικαῖς, μνημόσυνον σοφίης. - τρίφυλλο χ.ἀ. Impressis Gregorii Nazianzeni --- nactus alium codicem quaedam sic emendavi. – δίφυλλο
χ.ἀ. Index eorum, quae hoc volumine continentur. Τὸ σῆμα τοῦ Ἄλδου στὸ τέλος τοῦ
τετραδίου ΟΟ. Δὲν λείπει φύλλο στὴν ἀρχή, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὸν ἔλεγχο τοῦ
τετραδίου. Τὰ ἀρχογράμματα δηλώνονται μὲ πεζὰ στοιχεῖα καὶ ἔχει ἀφεθεῖ χῶρος
γιὰ τὴ σχεδίαση ἢ ἐκτύπωσή τους. Στὸ προτελευταῖο φύλλο: est cog.nis melitensis.
Στὶς τελευταῖες λευκὲς σελίδες ὑπάρχει χειρόγραφο εὑρετήριο λέξεων. Δερματόδετο, μὲ πλούσιο ἔκτυπο διάκοσμο. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 262.

— Π.138

1518.1. [Πάντα τὰ κατ’ ἐξοχὴν καλούμενα βιβλία θείας δηλαδὴ Γραφῆς
Παλαιᾶς τε, καὶ Νέας. Sacrae scripturae Veneris Novaeque omnia. Venetiis
in aedib Aldi et Andreae soceri MDXVIII mense Februario].
Brunet, τ. 1, στ. 861-862.
29 ἑκ. Ἀκέφαλο καὶ κολοβό· ὑπάρχουν τὰ φύλλα (352)-451(=441), μὲ τὸ κείμενο
τῆς Καινῆς Διαθήκης. Στάχωση κατεστραμμένη, κατάσταση κακή. Γιὰ τὴν ταύτιση
χρησιμοποιήθηκε τὸ ἀντίτυπο τῆς Γενναδείου Βιβλιοθήκης.

— Π.720

1525.1. [Θεοδώρου Γραμματικῆς Βιβλία Δ΄. --- Theodori grammatices libri.
IIII]. [Στὸ τέλος:] Venetiis in aedibus Aldi, et Andreae Asulani soceri, mense
iunio M.D.XXV.
Legrand, BH, XV-XVIs., III, σ. 300, ἀρ. 272. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 2375.
Λείπει τὸ πρῶτο φύλλο. Δερματόδετο. Τὰ ἐξώφυλλα κοσμημένα μὲ ταινία ποὺ
σχηματίζει ὀρθογώνιο. Στὸ κέντρο τοῦ α΄ ἐξωφύλλου, σὲ ρομβοειδὲς ἔκτυπο κόσμημα, τὰ γράμματα: ΘΕΟΔΩ:. Στὸ β΄ ἐξώφυλλο στὸ ἴδιο κόσμημα τὰ γράμματα:
Ρ:Μ:Β.

— Π.312

1532.1. En amice lector, thesaurum damus inaestimabilem D. Basilium
vere Magnum sua lingua disertissime loquentem quem hactenus habuisti
Latine balbutieritem. Unum hunc dedit nobis Graecia numeris omnibus
absolutum, siue pietatem animi spectes, siue sacrae pariter ac prophanae
philosophiae peritiam, siue diuinitus afflatam eloquentiam. Mihi crede, reddet te tibi meliorem, quisquis hunc familiarem habere uoles. Operum catalogum, et Erasmi Roterodami praesationem versa pagina monstrabit. [Τυπ.
σῆμα] Basileae ex officina frobeniana an. XXXII mense martio Cum priuilegio Caesareae Maiestatis ad annos sex.
Adams, B, ἀρ. 344.
26,7 ἑκ. – σ. [8]+674+[2]. Στὴ σ. 674 τὸ τυπογραφικὸ σημείωμα: Ἐτυπώθη ἐν Βασιλείᾳ παρ’ ἱερωνύμῳ τῷ φροβενίῳ καὶ νικολάῳ τῷ ἐπισκοπίῳ ἔτει θεογονίας α΄φλβ. Στὴ
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σελίδα τίτλου τὰ σβησμένα σημειώματα: Νικολάου ἀναξίου ἱερέως τοῦ Κ...... καί [...]
δε σπυριδωνος ιερεως βασιλᾶ. Ἄλλο: [...]χρῆσιν Γεωργίου Ἀναξίου Ἱερέως τοῦ Καλικιοπούλου καὶ μὲ ἄλλο χέρι νῦν δὲ τῆς Μητροπόλεως Κερκύρας διὰ και ταλ. Ἄλλο: κυρίου
Χρυσάνθου Μητροπολίτου· - εις χρῆσιν χρυσάνθου ἱερομονάχου καὶ τῶν φίλων. Στὴν
ὄγδοη σελίδα χωρὶς ἀρίθμηση τῆς ἀρχῆς ἡ σημείωση: Μου τὸ ἑνσυνχόρισε ὁ ἠγοῦμενος Ἁγαθάγγελος διὰ νὰ τὸ ἁγοράσο. Ἀκολουθεῖ ἀπὸ ἄλλο παλαιότερο χέρι τὸ κτητορικὸ σημείωμα: Τό παρόν ὑπάρχει σπυρίδονος ιερεως βασιλᾶ τοῦ ἐκ Κερκύρας. Ἄλλο
χέρι διέγραψε τὸ ὄνομα καὶ τὸ ἐπώνυμο τοῦ κτήτορα καὶ πρόσθεσε: τῆς Μητροπόλεως Κερκύρας ὅποιος αἴ. Στὴ σ. [1] ἡ στρογγυλὴ σφραγίδα τοῦ μητροπολίτη Κερκύρας Χρυσάνθου. Στὴν τελευταία σελίδα χ.ἀ. τὸ σβησμένο κτητορικὸ σημείωμα:
ἐκ τῶν τοῦ σπυρίδωνος ἱερέως βασιλά.

— Π.85

1532.2. Ἐξηγήσεις παλαιαὶ καὶ λίαν ὠφέλιμοι --- ὑπὸ Οἰκουμενίου καὶ
Αρέθα συλλεχθεῖσαι εἰς τὰς τῆς νέας διαθήκης πραγματείας τάςδε. Τοῦ
μὲν Οἰκουμενίου Εἰς τὰς Πράξεις τῶν Αποστόλων. Εἰς τὰς ἑπτὰ
Καθολικὰς --- ἐπιστολάς. Εἰς τὰς Παύλου πάσας. Τοῦ δὲ Αρέθα Εἰς τὴν
Ιωάννου Αποκάλυψιν. Expositiones antiquae ac valde utiles --- ex diversis
sanctorum patrum commentariis ab Oecumenio & Aretha collectae --- Veronae MDXXXII. --- [Στὸ τέλος:] Εν Οὐηρώνῃ παρὰ Στεφάνῳ καὶ τοῖς
ἀδελφοῖς Σαβίοις, ἔτει --- χιλιοστῷ πεντακοσιοστῷ τριακοστῷ δευτέρῳ,
Μηνὸς Φευρουαρίου. Veronae, apud Stephanum & fratres Sabios,
MDXXXII, Mense Febr. --Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 480.
33 ἑκ. – σ. [24]+1014. Δερματόδετο.

— Π.59

1535.1. Opera quaedam Beati Basilii Caesariensis episcopi --- Τοῦ ἐν
ἁγίοις π(ατ)ρ(ὸς) ἡμῶν Βασιλείου τοῦ τῆς καισαρείας τῆς καππαδοκίας
ἀρχιεπισκόπου συγγράμματά τινα. Βιβλίον ἠθικῶν Διάταξις τοῦ τῶν μοναχῶν βίου, ἤτοι τὰ ἀσκητικά. Περὶ Παρθενίας. Κατὰ Ευνομίου. Πρὸς τούτοις, λόγοι καὶ Ἐπιστολαί τινες τοῖς ἀσκητικοῖς παρεμβεβλημέναι. ἃ
πάντα ἐπιμελῶς ἐπανορθωθέντα νῦν πρῶτον ἐντετύπωται. [Τυπ. σῆμα]
Venetiis anno Salutis MDXXXV Mense Nouembri --- [Στὸ τέλος:] --- Venetiis per Stephanum de Sabio sumptu expensis vero d. Damiani de Sancta
Maria MDXXXV. Mensis octobris XXV.
Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 977. Λαδᾶ-Χατζηδήμου, Προσθῆκες, σ. 21, ἀρ. 24.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α΄. Πανόδετο. Κατάσταση κακή. Στὸ α΄ παράφυλλο δυσανάγνωστο
κτητορικὸ σημείωμα. Στὴ σελίδα τίτλου σβησμένο κτητορικὸ σημείωμα. Περιθώρια
κομμένα ἀπὸ τὸν βιβλιοδέτη. Στὸ τέλος, ἐπικολλημένο φύλλο μὲ κανόνες τῶν ἁγίων
Ἀποστόλων καλύπτει ἐν μέρει τὸν κολοφώνα.

— Π.84
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Ἀ ν τ ί τ υ π ο β΄. Συσταχωμένο. Λείπουν τὰ ἕξι πρῶτα φύλλα. Κατάσταση κακή. Στὸ
φ. 192v: τὸ παρὸν αἴ ἦναι εἰς κοινήν ὠφέλειαν τῶν κατα καιρόν εὐρεθέντων ἐν τῇ Μητροπόλει ταυτη.

— Π.85

1538.1. Dionysii Areopagitae episcopi Atheniensis Libri duo, alter de Mystica Theologia, alter de Divinis nominibus: Marsilio Ficino et interprete --Venetiis. MDXXXVIII. [Στὸ τέλος:] Venetiis, in aedibus Bartholomei de Zanettis Casterzagensis. Anno a partu virginis MDXXXIX. Mense Ianuario.
Adams, D, ἀρ. 529.
15 ἑκ. – φ. 251. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 51.

— Π.143

1542.1. Εὐσταθίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Παρεκβολαὶ εἰς τὴν Ὁμήρου Ἰλιάδα. Romae M.D.XLII. [Τόμος πρῶτος- Ραψῳδίες α΄-ε΄].
[Εὐσταθίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Παρεκβολαὶ εἰς τὴν Ὁμήρου
Ἰλιάδα. Romae M.D.XLII]. [Τόμος δεύτερος-Ραψῳδίες ζ΄-ω΄].
Legrand, BH, XV-XVIs., I, σ. 237-238, ἀρ. 101. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 2285.
Τόμος Α΄. 32 ἑκ. – σ. [2]+620. Ἡ κατάσταση τῶν τελευταίων φύλλων κακή. Δερματόδετο. Ἡ ράχη μὲ ἔκτυπα κοσμήματα καὶ τὴν ἔνδειξη: ΕΥΣΤΑΘΙΟς ΤΟΜ.Ι.
Τόμος Β΄. 29,7 ἑκ. – σ. 621-1376. Πρόσφατα βιβλιοδετημένο, μέ κομμένα τὰ περιθώρια ἀπὸ τὸν βιβλιοδέτη.

— Π.327, Π.328

1544.1. Σουιδα. Τὸ μὲν παρὸν βιβλίον, Σουίδα. οἱ δὲ συνταξάμενοι τοῦτο,
ἄνδρες σοφοί --- Basileae MDXLIIII. [Στὸ τέλος:] Basileae, apud Hieronymum Frobenium, et Nicolaum Episcopium, mense Augusto, anno
MDXLIIII.
Adams, S, ἀρ. 2063.
31 ἑκ. – 396 φ.χ.ἀ. Στὸ verso τοῦ τελευταίου φύλλου τὸ τυπογραφικὸ σῆμα τοῦ
Frobenius, ὅπως καὶ στὴ σελίδα τίτλου. Στὸ verso τοῦ φύλλου τοῦ τίτλου οἱ σβησμένες σημειώσεις: +Ἐτούτο τό βηβλήο ἡπάρχ(ει) ἐν τη μονή τοῦ κασταμονήτου λεγεται
δέ σουήδα και οστις το ἀποξενώσει ἐκ της μονης εχει την ἀράν τόν τριακοσίον δέκα καὶ
ὀκτόν θεοφόρον πατέρον ἡμ(ῶν) καὶ τοῦ αγίου στεφάνου τήν κατάραν καί ἐμοῦ τοῦ
ἀμαρτολοῦ και παντον τόν πατέρον τὸν εὐρισκομένον ἐν τῆ μονῆ ἀμήν. Ἄλλη +ἡγούμενος .......... Στὸ verso τοῦ τελευταίου φύλλου: ἰωάννου καὶ τῶν φίλων· - fr(at)is
Augustini p.c. & amico(rum).

— Π.308

1544.2. Τοῦ ἁγίου Ἐπιφανίου ἐπισκόπου Κωνσταντείας τῆς Κύπρου, Κατὰ αἱρέσεων ὀγδοήκοντα τὸ ἐπικληθὲν Πανάριον, --- Τοῦ αὐτοῦ --- Λόγος
Ἀγκυρωτὸς, --- Τοῦ αὐτοῦ Τῶν τοῦ Παναρίου ἁπάντων ἀνακεφαλαίωσις.
Τοῦ αὐτοῦ Περὶ μέτρων καὶ σταθμῶν. D. Epiphanii episcopi Constantiae
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Cypri, Contra octoginta haereses Opus eximium, Panarium --- Eiusdem --Liber Ancoratus, --- Omnia graecè conscripta, nuncq´; primùm in lucem
edita. --- Basileae. [Στὸ τέλος:] Ἐτυπώθη ἐν Βασιλείᾳ, ἀναλώμασι καὶ ἐπιμελείᾳ Ἰωάννου τοῦ Ἑρουαγίου, ἔτει --- χιλιοστῷ πεντακοσιοστῷ τεσσαρακοστῷ τετάρτῳ. μουνυχιῶνος ἑπτακαιδεκάτῃ.
Brunet, τ. 2, στ. 1018-1019.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α΄. Πλῆρες, τὰ περιθώρια κομμένα ἀπὸ τὸν βιβλιοδέτη. Δέσιμο νέο, πανόδετο. Μεταξὺ τῆς ἀφιερωτικῆς ἐπιστολῆς καὶ τοῦ κειμένου ἔχει παρεμβληθεῖ
φύλλο μὲ χειρόγραφο πίνακα τῶν περιεχομένων τοῦ βιβλίου.

—Π.77.1

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β΄. Κ ολοβό, διακόπτεται στὴ σ. 528. Περιθώρια κομμένα ἀπὸ τὸν
βιβλιοδέτη. Κατάσταση κακή, σητόβρωτο.

— Π.77.2

1551.1. Ἅπαντα τὰ τοῦ θείου καὶ μεγάλου καλουμένου Βασιλείου, τῆς ἐν
τῇ καππαδοκίᾳ καισαρείας ἀρχιεπισκόπου. Divi Basilii magni opera Graeca quae ad nos extant omnia. [Τυπ. σῆμα] Basileae, MDLI Cum gratia & priuilegio Imp. Maiestatis ad annos v. [Στὸ τέλος:] Ἐτυπώθη οὗτος Βασίλειος
ἐν τῇ ἐπισήμῳ ἑλβετίων πόλει Βασιλείᾳ παρ’ Ιερωνύμῳ φροβενίῳ καὶ
Νικολάῳ ἐπισκοπίῳ ἔτει τῆς θεογονίας ᾳφνα.
Adams, B, ἀρ. 331.
29 ἑκ. – σ. [6]+698+[2]. Δερματόδετο. Ράχη διακοσμημένη μὲ χρυσὰ κοσμήματα
καὶ τὴν ἔνδειξη: ΑΠΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 22. Στὴ σελίδα τίτλου:
πρὸς χρῆσιν τοῦ εὐτελοῦς πρεσβυτέρου Νικολάου Λαρδέα ᾳψκϚ ΄ αὐγούστου ι ἠγ(όρασα)
L. 60. Στὶς σ. [4-5] χειρόγραφος πίνακας περιεχομένων πιθανὸν γραμμένος ἀπὸ
τὸν κτήτορα Λαρδέα μὲ τίτλο: Πίναξ πλατύτερον πάντα τὰ τῆς παρούσης βίβλου κατά
μέρος περιέχων. Χειρόγραφες σημειώσεις τοῦ ἰδίου ἐπίσης στὸν πίνακα περιεχομένων καὶ στὰ περιθώρια τῶν σελίδων τοῦ βιβλίου.

— Π.83

1563.1. Διαταγαὶ τῶν ἁγίων Ἀποστόλων διὰ Κλήμεντος τοῦ Ρωμαίων ἐπισκόπου --- Καθολικὴ διδασκαλία. διὰ βιβλίων ὀκτώ. Φραγκίσκου πρεσβυτέρου τοῦ Τουρριανοῦ προλεγόμενα καὶ σχόλια --- εἰς τὰς αὐτὰς διαταγάς. Ταῦτα νῦν πρῶτον ἐτυπώθη. Constitutiones Sanctorum Apostolorum
Doctrina Catholica A Clemente Romano Episcopo, & cive scripta libris octo.
Francisci Turriani Prolegomena, --- Cum privilegio Caes. Maiestatis, &
Illustriss. Senatus Veneti. Venetiis, ex officina Iordani Zileti. MDLXIII.
19,5 ἑκ. – φ. 18+195+[1]. Στὸ recto τοῦ τελευταίου φύλλου χ.ἀ.: Registro. A B C D
E a b c d e f g h i K l m n o p q r s t u x y z & aa bb cc dd ee ff gg hh ii KK ll mm
nn oo pp qq rr ss tt uu xx yy zz && ααα. Tutti sono duerni eccetto E qual e mezzo.
Πρβλ. Λαδᾶ-Χατζηδήμου, Προσθῆκες, σ. 50, ἀρ. 55. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1997.
Δερματόδετο μὲ ἔκτυπη διακοσμητικὴ ταινία, ποὺ σχηματίζει τετράγωνο πλαίσιο,

270

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΛΑΤΥΤΕΡΑΣ

καὶ φυτικὸ διάκοσμο. Στὴ ράχη ἡ ἔκτυπη ἀπεικόνιση τῆς Σταύρωσης. Στάχωση κατεστραμμένη. Στὴ σελίδα τίτλου τὸ κτητορικὸ σημείωμα Γ. Βλάχος καὶ ἡ μονοκονδυλιὰ Γεράσιμος. Στὸ ἴδιο φύλλο ἐπίσης τὸ κτητορικὸ σημείωμα: τοῦ εὐτελοῦς ἱερομονάχου γερασίμου τοῦ δαρκᾶ τοῦ κρητός καί τανῦν εὑρισκομένου ἐν Κερκύρα τῆ νήσο.
ᾳχ©γ. νοεμβρίω κδ· - διὰ δὲ χάριν φιλίας ἐδώθη τοῦ φιλομαθεστάτου κυρίου μηχαήλ Κοσ..... παρ ἐμοί γερασίμω ἱερομονάχω τῷ δαρκᾶ.

— Π.148

1585.1. Τῶν ἁγίων πατέρων ὁμιλιῶν καὶ ἐπιστολῶν ἐκλεκτῶν τόμος πρῶτος. Sanctorum patrum Orationum & epistolarum selectarum volumen primum. Quorum nomina sequens pagella indicabit. Romae. Sumptibus Iacobi
Tornerij. Apud Franciscum Zannettum. Permissu Superiorum. [1585].
15,5 ἑκ. – σ. [14]+491+[3]. Ἡ χρονολογία ἔκδοσης μὲ βάση τὸ σχετικὸ λῆμμα στὸν
ἠλεκτρονικὸ κατάλογο τῶν ἰταλικῶν βιβλιοθηκῶν (http://opac.sbn.it). Δέσιμο μὲ
χαρτόνι. Στὴ σελίδα τίτλου: Ex libris Ioannis Bul[ga]ri Corcyrensis arcidiaconi Philadelfiae. Στὴν τελευταία σελίδα χ.ἀ.: [Ἐκ] τῶν τοῦ φιλαδελφείας ἀρχιδιακόνου Ιωάννου
Βούλγαρι τοῦ Κερκυραίου. Στὸ α΄ παράφυλλο: ὕστερα πρῶτα, αφη: ζύν: βόθ: γίπ: δώκ:
ἕχσυ: μλτ: ξχψ. νέστορα δ’ οὐκ έλαθεν πινοντάπερ ἔμποις. θυμήσου τήν περίοδον: τό ἐπίβλεψον ἐπ’ ἐμέ καί διὰ τὴν ὀξεῖαν. Στὴ ράχη παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 69.

— Π.714

1592.1. Novum Testamentum graeco-latinum. Vulgata interpretatione latina a theologis Louaniensibus quam diligentissime recognita & emendata,
Graeco contextui per versiculos numeris distinctos e regione opposita. Notatis in margine locis concordantibus, ut lectori difficile non sit alia cum aliis,
si necessesit, conferre. Coloniae In Officina Birckmannica, sumtibus Arnoldi
Mylij. cIɔ. .Iɔ xcii. Cum gratia & privilegio S.C. Maiestatis.
16 ἑκ. – σ. [14]+780. Δέσιμο μὲ περγαμηνή.
Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ α΄ ἐξωφύλλου: Ex Libris Jacobi Gonemi.

— Π.32

1596.1. Μακαρίου Βασιλείου ἐπισκόπου Σελευκίας Τὰ σωζόμενα ἅπαντα.
B. Basilii Selevciae Isavriae episcopi, qui I. Chrysostomo contubernalis fuit,
Opera quae extant, Nunc primum eruta, & in lucem edita. In bibliopolio H.
Commelini, cIɔ Iɔ xcvi.
Adams, B, ἀρ. 361.
16,5 ἑκ. – σ. 8+408. Δέσιμο μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ περγαμηνή.

— Π.147

1601.1. Βιβλιοθήκη τοῦ Φωτίου. Librorum quos legit Photius patriarcha excerpta et censurae --- Augustae Vindelicorum ad insigne pinus. Cum Privilegijs S. Caes. Maiest. & Christianiss. Regis Galliarum. Anno Christi cIɔ. Iɔ cI.
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Legrand, BH, XVIIs., I, σ. 2-3, ἀρ. 2. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 4830.
Παλαιὸς ταξ. ἀρ. 128.

— Π.129

1609.1. [Εὐχολόγιον --- Τυπωθὲν δὲ παρὰ Ἀντωνίῳ τῷ Πινέλλῳ --- Ἔτει -- ᾳχθ΄].
Legrand, BH, XVIIs., I, σ. 59-60, ἀρ. 43. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 2189.
20 ἑκ. Ἀκέφαλο, ὑπάρχουν τὰ φ. οβ΄-σμ΄(=σν΄)+[1]. Πιθανὴ ταύτιση. Στηρίζεται
στὸν ἀριθμὸ τῶν φύλλων καὶ στὸ λάθος στὴν ἀρίθμηση τοῦ τελευταίου φύλλου, τὸ
ὁποῖο ἐπισημαίνει καὶ ὁ Legrand στὴ βιβλιογράφηση τῆς ἔκδοσης.

— Π.715

1612.1. Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου --- τοῦ Χρυσοστόμου τῶν
εὑρισκομένων Τόμος πρῶτος, Δι’ ἐπιμελείας καὶ ἀναλωμάτων Ἑρρίκου
τοῦ Σαβιλίου ἐκ παλαιῶν ἀντιγράφων ἐκδοθείς. Etonnae, in Collegio Regali, Excudebat Ioannes Norton, in Graecis & c. Regius Typographus. Anno
cIɔ. Iɔc. XII.
Hoffmann, II, σ. 401. Βλ. καὶ περιγραφὴ εἰς Τζιβάρα-Καρύδη, Παλαιοκαστρίτσα, σ. 108.
Δερματόδετο. Τὰ ἐξώφυλλα καὶ ἡ ράχη διακοσμημένα μὲ χρυσὴ ταινία. Στὴ ράχη ἡ
ἔνδειξη: CHRYSOSTO OPERA TOM. I.

— Π.96

1612.2. Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου --- τοῦ Χρυσοστόμου τῶν
εὑρισκομένων Τόμος δεύτερος --Στάχωση καὶ διακόσμηση ὅπως παραπάνω. Στὴ ράχη ἡ ἔνδειξη: CHRYSOSTO
OPERA TOM.II.

— Π.97

1612.3. Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου --- τοῦ Χρυσοστόμου τῶν
εὑρισκομένων Τόμος τρίτος --Στάχωση καὶ διακόσμηση ὅπως παραπάνω. Στὴ ράχη ἡ ἔνδειξη: CHRYSOSTOM
OPERA TOM. III. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 16.

— Π.98

1612.4. Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου --- τοῦ Χρυσοστόμου τῶν
εὑρισκομένων Τόμος τέταρτος --Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄ . Στάχωση καὶ διακόσμηση ὅπως παραπάνω. Στὴ ράχη ἡ ἔνδειξη:
CHRYSOSTO OPERA TOM. IV.

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄ . Κολοβό. Πανόδετο.

— Π.99
— Π.104

1612.5. Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου --- τοῦ Χρυσοστόμου τῶν
εὑρισκομένων Τόμος πέμπτος --Στάχωση καὶ διακόσμηση ὅπως παραπάνω. Στὴ ράχη ἡ ἔνδειξη: CHRYSOSTOM OPERA TOM. V. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 18.

— Π.100
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1612.6. Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου --- τοῦ Χρυσοστόμου τῶν
εὑρισκομένων Τόμος ἕκτος --Στάχωση καὶ διακόσμηση ὅπως παραπάνω. Στὴ ράχη ἡ ἔνδειξη: CHRYSOSTOM
OPERA TOM. VI.

— Π.101

1612.7. Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου --- τοῦ Χρυσοστόμου τῶν
εὑρισκομένων Τόμος ἕβδομος --Στάχωση καὶ διακόσμηση ὅπως παραπάνω. Στὴ ράχη ἡ ἔνδειξη: CHRYSOSTO OPERA TOM. VII.

— Π.102

1612.8. Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου --- τοῦ Χρυσοστόμου τῶν
εὑρισκομένων Τόμος ὄγδοος --Στάχωση καὶ διακόσμηση ὅπως παραπάνω. Στὴ ράχη ἡ ἔνδειξη: CHRYSOSTO OPERA TOM. VIII.

— Π.103

1614.1. Σύνταγμα τινῶν ἀναγκαίων Ἀκολουθιῶν καθεκάστην ἀνηκουσῶν
τῷ ἱερεῖ συλλεγεῖσαι ἐκ τοῦ Εὐχολογίου. Ἐτυπώθη ἐν βενετίαις παρὰ Ἀντωνίῳ τῷ Πινέλλω. ᾳχιδ΄. Ἔτει ἀπὸ τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας τοῦ κ(υρίο)υ, καὶ θ(εο)ῦ καὶ σ(ωτῆ)ρ(ο)ς ἡμῶν Ι(ησο)ῦ Χ(ριστο)ῦ.
Πρβλ. Legrand, ΒΗ, XVIIs., Ι, σ. 97, ἀρ. 78 (Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 5504), ὁ ὁποῖος περιγράφει διαφορετικὸ ἀντίτυπο, μὲ συσταχωμένη παλαιότερη ἔκδοση τῆς
Λειτουργίας.
18,5 ἑκ. – Κολοβό. Περιθώρια κομμένα, βιβλιοδεσία κατεστραμμένη. Περιέχει: φ.
Α1-12: σελίδα τίτλου, περιεχόμενα, ἀκολουθία ἑσπερινοῦ καὶ ὄρθρου. – 7 φύλλα
λευκά. – φ. Α1-D8: Αἱ θεῖαι Λειτουργίαι --- Ἐνετίησιν Παρὰ Ἀντωνίῳ τῷ Πινέλλῳ.
ᾳχκϛ΄. – 6 φύλλα λευκά (στὰ δύο πρῶτα ἔχουν γραφεῖ μὲ τὸ χέρι εὐχὲς «ἐπὶ μετανοούντων». – Ἀποστολοευαγγέλια εἰς διαφόρους μνήμας ἁγίων (διακόπτεται στὸ
φύλλο Β8).

— Π.217

1615.1. S. patris nostri Gregorii episcopi Nysseni, fratris Basilii Magni, Opera omnia --- Graece & Latinè nunc primùm ex Mnss. codd. in lucem edita,
& in duos tomos diuisa. Additae sunt variae doctiss. virorum Notae, --Cum indicibus locorum sacrae Scripturae & rerum memorabilium. Tomus
primus. Parisiis, Ex officina Nivelliana. Apud Sebastianum Cramoisy, via
Iacobaea, sub Ciconiis. C I Ɔ I Ɔ C. XV. Ex Regis Privilegio.
Brunet, τ. 2, στ. 1729.
34,5 ἑκ. – σ. [16]+994+2λ+42+[14]. Δέσιμο μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ περγαμηνή.
Στὴ ράχη ἡ ἔνδειξη: A S. GREG. NYSS. OPERA GR. ET LAT. CUM NOTIS VARIOR.
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TOM. I. 2.4.2. Στὴ σελίδα τίτλου ἡ σημείωση: Ad usum D. Pauli Carrara Cl. Reg.

Congr. de somasca. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 125.

— Π.89

1615.2. S. patris nostri Gregorii episcopi Nysseni, --- Opera omnia --- Tomus secundus. Parisiis, --- Ex Regis Privilegio.
Brunet, τ. 2, στ. 1729.
34 ἑκ. – σ. [8]+1098+2λ+44+[11]+1λ. Δέσιμο μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ περγαμηνή.
Στὴ ράχη ἡ ἔνδειξη: Α S. GREG. NYSS. OPERA GR. ET LAT. CUM NOTIS VARIOR
TOM. II 2.4.3. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 12[6]. Στὴ σελίδα τίτλου ἡ σημείωση: Ad usum

D. Pauli Carrara ... Reg. Congr. de somasca.

— Π.90

1618.1. Appendix ad sancti Gregorii episcopi Nysseni opera graece et latine,
non ita pridem evulgata. Editore & partim quoque interprete Iacobo
Gretsero --- Parisiis, Ex officina Nivelliana. Sumptibus Sebastiani Cramoisy,
via Iacobaea, sub Ciconiis. C I Ɔ I Ɔ C XVIII. Cum Privilegio Regis.
Brunet, τ. 2, στ. 1729.
34 ἑκ. – σ. [12]+264+[10]. Δέσιμο μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ περγαμηνή. Στὴ ράχη
ἡ ἔνδειξη: A APPENDIX AD S. GR. NYS. OP GR. LAT. 2.4.4. καὶ ὁ ταξ. ἀριθ.
S.1.12. Στὴ σελίδα τίτλου τὸ σημείωμα: Ad usum d. Michaelis Corini C.R. de somascha ... Brixianus est SSmae Trinitatis Venetiarum.

— Π.91

1618.2. Ioannis Zonarae Monachi In canones SS. Apostolorum & Sacrorum
Conciliorum, tam Oecumenicor. quam provincialium, Commentarij --- Nunc
primum --- codicibus Graecè ac Latinè coniunctim editi. --- Lutetiae Parisiorum typis Regiis. Anno C I Ɔ. I Ɔ C. XVIII. Cum Privilegio Regis Christianissimi.
34,5 ἑκ. – σ. [24]+1044+φ.[35]. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 129. Δεμένο μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ περγαμηνή.

— Π.168

1622.1. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἐπιφανίου ἐπισκόπου Κωνσταντείας
τῆς Κύπρου Ἁπάντων τῶν σωζομένων Τόμος Δεύτερος. Sancti --- Epiphanii Constantiae, sive Salaminis in Cypro, episcopi, Operum omnium Tomus
Secundus. Dionysius Petavius Aurelianensis, --- recensuit, Latinè vertit, &
Animadversionibus illustravit. Parisiis, Sumptibus Michaelis Sonnii, Claudii
Morelli, et Sebastiani Cramoisy. --- M.DCXXII. Cum regis privilegio.
Brunet, τ. 2, στ. 1019.
33,5 ἑκ. (κομμένο ἀπὸ τὸν βιβλιοδέτη) – σ. [2]+381+[13]+464+[16].

— Π.76

1626.1. Αἱ θεῖαι Λειτουργίαι τῶν ἐν ἁγίοις πατέρων ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ
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Χρυσοστόμου. Βασιλείου τοῦ μεγάλου. Καὶ ἡ τῶν προηγιασμένων. Con
Privilegio. Ἐνετίησιν Παρὰ Ἀντωνίῳ τῷ Πινέλλῳ. ᾳχκϛ΄.
Legrand, ΒΗ, XVIIs., V, ἀρ. 55, σ. 43. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 3517.
Δεμένο στὸ Σύνταγμα.... αχιδ΄ (ἀρ. 1614.1).

— Π.217

1627.1. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἀθανασίου --- Ἀλεξανδρείας Τὰ εὑρισκόμενα ἅπαντα. Sancti patris nostri Athanasii --- Alexandriae Opera quae
reperiuntur omnia. --- Cum indicibus necessariis, Parisiis, Sumptibus Michaelis Sonnii, Claudii Morelli, & Sebastiani Cramoisy. viâ Iacobaeâ.
M.DC.XXVII. Cum Privilegio Regis.
Brunet, τ. 1, στ. 534.
35,5 ἑκ. – σ. [28] + 1087. Δέσιμο μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ περγαμηνή, μὲ ἔκτυπο
ρομβοειδὲς κόσμημα, μὲ πέντε σηκώματα στὴ ράχη. Ἴχνη ἀπὸ δερμάτινη ἐτικέτα
χρώματος μπορντώ. Στὴ σελίδα τίτλου τὸ κτητορικὸ σημείωμα: don Christobal Peres
..... Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 118.

— Π.71

1627.2. Τοῦ ἐν ἁγίοις --- Ἀθανασίου --- Ἀλεξανδρείας Τὰ εὑρισκόμενα ἅπαντα. Sancti --- Athanasii --- Opera quae reperiuntur omnia. --- Tomus
secundus. Parisiis, --- Cum Privilegio Regis.
Brunet, τ. 1, στ. 534.
35,5 ἑκ. – σ. [6]+698+138+[142]. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 119.

— Π.72

1627.3. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Λόγοι ἀποδεικτικοὶ δύο. Γεωργίου τοῦ Σχολαρίου τὸ Σύνταγμα ἐπιγραφόμενον Ὀρθοδόξου Καταφύγιον. Μαξίμου τοῦ Μαργουνίου ταπεινοῦ
Κυθήρων ἐπισκόπου Διάλογος. Τὰ πρόσωπα, Γραικὸς καὶ Λατῖνος (ἤτοι)
Ὀρθόδοξος καὶ Λατῖνος. [Κωνσταντινούπολη 1627;]
Legrand, ΒΗ, XVIIs., Ι, ἀρ. 167, σ. 237-240. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 4577.
Δέσιμο μὲ περγαμηνή. Στὸ ἐπικολλημένο στὸ ἐξώφυλλο φύλλο: [α]πωστωλεις Διδυμωτειχου. Στὸ α΄ παράφυλλο ἡ σημείωση +....... του χαρτήου. ηνε του κήρ μαρκου
γηαλεα και αγῶρασεν το παρον και η αγωρα του ηνε ληγια μεν ῶ κόπος ηνε πολης. εκηνος
ωπου τῶ γραφεν εος που να τῶ φερη υς τῶ ημανή. Και ωγηος ηνε κηνος να βαλη την
ανθρῶπηαν του να το κλεψη να ιυνε αφωρισμενος και κατηραμενος και ασιχῶρετος και
μετα θανατον αλητος πετρες και ο σιδερος εληθησῶνται εκυουδαμος. και να εχοι και τον
τρηακοσυῶ δεκα και οκτῶ θεοφόρων παταιρων και τον αγηῶν ολονῶν χηρας και πόδια
τρεμοντας οςσα τον αν. και τον καην δουλευβῶντας και μοι ζῶντας τρογῶντας και μοι
χορτοτας ποινωτας και διψῶντας να περπατοι και οισεναντῶ ποννιυ εγῶ μονεος γραφῶ
και ασπαζομαι θά ης οτη ιυνε γραψα. Ἄλλη ἀπὸ τὸν ἴδιο: απανοθεν γεγραμενα να ...
οτη εγῶ το ηδα απατος μου πος ηνε του χαρτήου κοπος εγω τη ύγραψα και δεκαπεντε φο-
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ρες εξεκουραστηκα αμήν. Στὸ verso τοῦ πρώτου φύλλου χ.ἀ. ὁ συντάκτης τῶν σημειωμάτων ὑπογράφει χρησιμοποιώντας τὰ ὀνόματα τῶν πατριαρχῶν ποὺ ἀναφέρονται στὴν ἑπόμενη σελίδα. Ἐπιπλέον προσθέτει: +Τω παρὸ βειβλειον ιπαρχει καμου
απαστωχλει Διδιμωτείχου.

— Π.484

1636.1. Τοῦ ἐν ἁγίοις Πα[τρὸ]ς ἡμῶν [Ἰ]ουστίνου φιλοσόφου καὶ μάρτυρος ΖΩζόμενα Sancti --- Iustini philosophi et martyris Opera Item Athenagorae Atheniensis, Theophili Antiocheni, Tatiani Assyrij, & Hermiae Philosophi tractatus aliquot, quos sequens pagina indicabit. Quae omnia Graecè
& Latinè emendatiora prodeunt. Parisiis, Apud Sebastianum Cramoisy,
Typographum Regium, viâ Iacobaeâ, sub Ciconiis. M.DC.XXXVI. Cum privilegio regis.
Brunet, τ. 3, στ. 623.
35 ἑκ. – σ. [24]+539+[1]+56+[60]+196+[4]. Δέσιμο μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ περγαμηνή. Στὴ ράχη ἐτικέτα κόκκινου δέρματος μὲ τὴν ἔνδειξη: S. JUSTINI OPERA,
καὶ νεότερη χειρόγραφη ἐτικέτα. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 124.

— Π.64

1638.1. S.P.N. Cyrilli Alexandriae Archiepiscopi Opera in VI. tomos tributa.
Cura & studio Joannis Auberti --- Tomus primus. Lutetiae, M.DC.XXXVIII.
Regiis typis. Ex privilegio regis.
Brunet, τ. 2, στ. 462.
38,5 ἑκ. – σ. [20]+663+[53]+433. Δέσιμο μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ περγαμηνή.
Στὴ ράχη δερμάτινη ἐτικέτα μὲ τὴν ἔνδειξη: S. CYRILLI ALEXANDRINI OPERA T.
I. LUTET. 1638. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 126 καὶ σὲ χάρτινη ἐτικέτα 111.

— Π.122

1638.2. S.P.N. Cyrilli Alexandriae --- Operum tomus secundus --38,5 ἑκ. – σ. [2]+920+[35]. Δέσιμο μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ περγαμηνή. Στὴ ράχη
δερμάτινη ἐτικέτα μὲ τὴν ἔνδειξη: S. CYRILLI ALEXANDRIN. OPERA T.II. LUTET.
1638. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 126 καὶ σὲ χάρτινη ἐτικέτα 112.

— Π.123

1638.3. S.P.N. Cyrilli Alexandriae --- Operum tomus tertius --38,5 ἑκ. – σ. [2]+870+2λ+[18]. Δέσιμο ἀπὸ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ περγαμηνή. Στὴ
ράχη δερμάτινη ἐτικέτα μὲ τὴν ἔνδειξη: [S.] CYRILLI ALEXANDRI. OPERA T. II[I]
[L]UTET. 1638. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 126 καὶ σὲ χάρτινη ἐτικέτα 113.

— Π.124

1638.4. S.P.N. Cyrilli Alexandriae --- Operum tomus quartus --38,5 ἑκ. – σ. [2]+1123+3λ+[53]. Δέσιμο ἀπὸ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ περγαμηνή.
Στὴ ράχη δερμάτινη ἐτικέτα μὲ τὴν ἔνδειξη: S. CYRILLI ALEXANDRINI OPERA
T.IV. LUTET. 1638. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 126 καὶ σὲ χάρτινη ἐτικέτα 114.

— Π.125
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1638.5. S.P.N. Cyrilli Alexandriae --- Operum tomus quintus. In duas partes tributus --38,5 ἑκ. – σ. [2]+804+[26]. Δέσιμο μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ περγαμηνή. Στὴ ράχη
δερμάτινη ἐτικέτα μὲ τὴν ἔνδειξη: S. CYRILLI ALEXANDR. OPERA T. V. P.I.
LUTET. 1638. Παλαιοὶ ταξ. ἀριθ. 126 καὶ σὲ χάρτινη ἐτικέτα 115.

— Π.126

1638.6. S.P.N. Cyrilli Alexandriae --- Operum tomi quinti pars II --38,5 ἑκ. – σ. [6]+417+3λ+213+3λ+180+[14]. Δέσιμο μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ
περγαμηνή. Στὴ ράχη παλαιοὶ ταξ. ἀριθ. 126 καὶ 116. Σητόβρωτο.

— Π.127

1638.7. S.P.N. Cyrilli Alexandriae --- Operum tomus sextus --38,5 ἑκ. – σ.[2]+252+398+2λ+35+1λ+69+3λ+[62].
Δέσιμο μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ περγαμηνή. Στὴ ράχη δερμάτινη ἐτικέτα μὲ τὴν
ἔνδειξη: S. CYRI[LLI] ALEXAND[R.] OPERA T.VI [L]UTET 163[8]. Παλαιοὶ ταξ.
ἀριθ. 126 καὶ 117. Σητόβρωτο.

— Π.128

1638.8. Τοῦ ἁγίου Ἰσιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου Ἐπιστολῶν βιβλία πέντε
Εἰς τὴν ἑρμηνείαν τῆς θείας γραφῆς. Sancti Isidori Pelusiotae De interpretatione divinae scripturae Epistolarum libri V. Quorum tres priores ex
Interpretatione Cl. V. Iac. Billii Prunaei, quartus autem a Cunrado Rittershusio IC. Qui & Notas uberiores, & Summas, & Indices prioribus Libris
adiecit: & quintus ab Andraea Schotto Societatis Iesu Presbytero, nunc primum in Gallia prodeunt. Cum indicibus necessariis. Parisiis. Sumptibus Aegidii Morelli, viâ Iacobaeâ, ad insigne Fontis M.DC.XXXVIII. Cum privilegio regis.
Brunet, τ. 3, στ. 464.
44 ἑκ. – σ. [56]+723+1λ+[120]. Δέσιμο μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ περγαμηνή. Ἡ
ἀκμὴ τῶν φύλλων βαμμένη μὲ χρῶμα μπλὲ σκοῦρο. Στὴ ράχη δερμάτινη ἐτικέτα μὲ
τὴν ἔνδειξη: S. ISIDORI PELUSIOTAE OPERA [.........].
Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 107.

— Π.130

1639.1. Τοῦ μακαριωτάτου Θεοδωρήτου ἐπισκόπου Κύρου, Εἱρμηνεία εἰς
τὸ Ἆσμα τῶν Ἀσμάτων, τοῦ σοφοῦ Σολομῶντος. Μετὰ καί τινων ἐξηγήσεων εἰς τὴν αὐτὴν Εἱρμηνείαν κατὰ Παράφρασιν, --- Νεωστὶ τυπωθὲν εἰς
κοινὴν ὠφέλειαν, --- Ἐνετίησιν, ͵αʹχλθ΄. Παρὰ Ἰωάννῃ Ἀντωνίῳ τῷ Ἰουλιανῷ.
Legrand, BH, XVIIs., I, σ. 401-402, ἀρ. 283. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 5566.
Δερματόδετο, στὴ ράχη χάρτινη χειρόγραφη ἐτικέτα. Στὴν πρώτη σελίδα χωρὶς
ἀρίθμηση, στὸ κάτω περιθώριο: χριστοφόρου ἱερομονάχου ἐμποροκομήτου. Στὸ verso
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τοῦ β΄ παραφύλλου: 1777 Ιουλιου προτι. δανικο του μρ Παναγιοτι Γγοσμα δια τιν εορτι
ενα βατζελι, διο σοτοκουπες, διο καντιλιεριδες και μια φορτιερα ολλα ασιμενια .... — Π.15

1643.1. Βιβλίον καλούμενον Θηκαρᾶς Ἐν ᾧ εἰσὶ γεγραμμένοι ὕμνοι τε καὶ
εὐχαὶ εἰς δόξαν τῆς --- ἀδιαιρέτου Τριάδος Π(ατ)ρ(ὸ)ς Υἱοῦ καὶ Ἁγίου
Πν(εύματο)ς. --- διορθωθὲν παρὰ Ἀγαπίου Μοναχοῦ τοῦ Κρητός. καὶ τυπωθὲν οἰκείοις αὐτοῦ ἀναλώμασιν:- Con Licenza de’Superiori e Privilegio.
Ἐνετίησι. Παρὰ Ἰωάννῃ Βίκτωρι τῷ Σαβιῶνι. ͵α΄χ΄μ΄γ΄.
Legrand, BH, XVIIs., I, σ. 447-449, ἀρ. 336. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 3392.
Δεμένο μὲ χαρτόνι. Σαρακοφαγωμένο. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 412.

— Π.641

1646.1. Πασχάλιον αἰώνιον μετὰ καινῆς, καὶ συνοπτικῆς μεθόδου πρόχειρον τοῖς πᾶσι. Ἀρχόμενον ἀπὸ Χριστοῦ ἔτη, ᾳχκζ΄ Καὶ λῆγον ἕως εἰς ἔτη,
͵βρνθ΄. Καὶ ἀφ’ οὗ τελειώσῃ, πάλιν ἀρχήζει --- Νεωστοὶ ἐφευρεθέντε, καὶ
συντεθὲν παρὰ τοῦ εὐλαβεστάτου ἐν ἱερεῦσιν κυρίου Ματθαίου Τζιγάλα
τοῦ Κυπρίου --- Ἐν ταῖς κλειναῖς Βενετίαις, Παρὰ Ἰωάννῃ Ἀντωνίῳ τῷ
Ἰουλιανῷ ᾳχμϛ΄. Πουλιέται κοντὰ εἰς τὸν Πόντε τοῦ Ἁγίου Φαντίνου.
Legrand, BH, XVIIs., II, σ. 28-31, ἀρ. 382. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 3110.
21 ἑκ. – 14 φ.χ.ἀ. Στὸ τέλος πίνακας μὲ τὸν τίτλο: ΑΙ ΕΟΡΤΑΙ ΠΑΣΑΙ ΟΠΟΥ
[ΑΚΟ]ΛΟΥΘΟΥΣΙ ΤΩ ΠΑΣΧΑ. Στὸ τέλος: In Venetia, Apresso Gio: Antonio Giuliani.

Con licentia de’Superiori, & Privilegio. Δεμένο μὲ χαρτόνι.

— Π.605

1657.1. Βιβλίον καλούμενον Κυριακοδρόμιον Ἤγουν διδαχαὶ καὶ ὁμιλίαι
Εἰς τὰς κυριακὰς ὅλου τοῦ ἐνιαυτοῦ. Συλλεχθεῖσαι παρὰ Ἀγαπίου μοναχοῦ --- Παρὰ δὲ Ἀκακίου ἱερομονάχου Τοῦ Διακρούσση τοῦ ἐκ τῆς νήσσου
Κεφαληνίας, --- διορθωθεῖσαι καὶ διὰ δαπάνης Αὐτοῦ τυπωθεῖσαι --Ἐνετίησιν, ᾳχνζ΄. Παρὰ Ἀνδρέᾳ τῷ Ἰουλιανῷ. Πουλιέται κοντὰ εἰς τὸν
Πόντε τοῦ Ἁγίου Φαντίνου. Con Licenza, et Privilegio.
Λαδᾶ-Χατζηδήμου, Προσθῆκες, 148-151. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 3340.
21,5 ἑκ. –σ. [10]+τμδ΄. Στὴ σελίδα τίτλου ἡ σφραγίδα τοῦ κτήτορα: ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΚΟΣ ΠΤ ΙΕΡΕΩΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ.

— Π.634

1657.2. Βίβλος καλουμένη Καλοκαιρινὴ ἐν ἡ εἰσὶ γεγραμμένοι --- Βίοι Ἁγίων τινῶν οἱ ὡραιότεροι τοῦ καλοκαιρίου. --- Μεταφρασθέντες ἐκ τῆς
τῶν Ἑλλήνων Εἰς τὴν κοινὴν ἡμετέραν διάλεκτον, παρὰ Ἀγαπίου Μοναχοῦ. καὶ ὑπ’ αὐτοῦ διορθωθέντες --- καὶ τυπωθέντες οἰκείοις αὐτοῦ ἀναλώμασι. Ἐνετίησιν, ᾳχνζ΄. Παρὰ Ἀνδρέᾳ τῷ Ἰουλιανῷ. Πολιέται κοντὰ εἰς
τὸν Πόντε τοῦ Ἁγίου Φαντίνου. Con Licenza, et Privilegio.
Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 3329, 6132· ΕΒ Β΄, ἀρ. 411α.
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Χαρτόδετο. Στὴ σελίδα τίτλου: δανιήλ ιερομονάχου.

— Π.558

1660.1. [Ἁρμονία Ὁριστικὴ τῶν Ὄντων --- Συντεθεῖσα παρὰ Γερασίμου
Βλάχου τοῦ Κρητὸς Καθηγουμένου --- Harmonia Definitiva Entium --auctore Gerasimo Vlacho --- Venetiis Typis Andreae Iuliani. M.DCLXI ---]
[Στὴ σ. 323:] Ἐτυπώθη ἐν Βενετίαις παρὰ Ἀνδρέᾳ Ἰουλιανῷ ἔτη τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας αχξ΄. Ἐπιμελείᾳ καὶ διορθώσει Γρηγορίου Ἱεροδιακόνου Βλάχου τοῦ Κρητός.
Legrand, BH, XVIIs., II, σ. 136-139, ἀρ. 443. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1368.
Λείπει τὸ φύλλο τίτλου. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 78. Σαρακοφαγωμένο.

— Π.473

1661.1. Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γοβδελαᾶ Πέρσου τοῦ πολυάθλου --- Ἐνετίησιν, ᾳχξα΄. Παρὰ Ἀνδρέᾳ τῷ Ἰουλιανῷ. Con Licenza de’
Superiori, & Privilegio.
Legrand, BH, XVIIs., II, σ. 129-133, ἀρ. 438. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 2980.
— Π.233

1669.1. [Παρακλητικὴ] [Στὸ τέλος:] α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ
χ ψ ω Αα Ἅπαντα εἰσὶ τετράδια. Ἐτυπώθη ἐν Βενετίαις, Παρὰ Ὀρσίνῳ τῷ
Ἀλβρικκίῳ ͵αχξθ΄.
Πρβλ. Ἠλιού, Προσθῆκες Α΄, σ. 320, ἀρ. 73. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 4645.
26,7 ἑκ. – φ. σ΄. Λείπει τὸ φύλλο τίτλου. Ἄρχεται ἀπὸ τὸ φ. [β΄]. Κείμενο δίστηλο,
ἐκτύπωση δίχρωμη. Κατάσταση κακή, στάχωση κατεστραμμένη, φύλλα κομμένα,
ἀποκολλημένα ἀπὸ τὸ κυρίως σῶμα.

— Π.290

1672.1. Ἡ [θεία] Λειτο[υργία] Ἐρμηνε[μένη] Παρὰ --- [Γερμανοῦ] Πατριάρχου Κωνσταντ[ινουπόλεως.] --- Νεωστὶ τυποθεῖσα καὶ μετ’ ἐπιμε[λείας
διορθωθεῖσα.] Ἀφιερωθεῖσα δὲ τῷ --- Ἱεροδιδασκ[άλῳ] Ματθαίῳ τῷ [Τυπάλδῳ.] Con licenza de Su[periori.] Ἐνε[τίησιν.] Παρὰ Νικολάῳ τῷ [Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. ͵αχοβ΄].
Λαδᾶ-Χατζηδήμου, Προσθῆκες, σ. 164, ἀρ. 236. Παπαδόπουλου ΕΒ Α΄, ἀρ. 2464.
Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 177.

— Π.203

1672.2. [Τριώδιον ψυχοφελέστατον Περιέχον --- Νεωστὶ τυπωθὲν --- Ἐνετίησιν. Παρὰ Νικολάῳ τῷ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Ἐν ἔτει. ͵αχοβ΄. Con
Privilegio.]
Λαδᾶ-Χατζηδήμου, Προσθῆκες, σ. 164-165, ἀρ. 237. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ.
5788.
28 ἑκ. – σ. 493 (υϟ γ΄). Ἀκέφαλο, ἀρχίζει ἀπὸ σ. 5 (ε΄). Κατάσταση κακή.

— Π.295
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1676.1. Κατηχητικὸν Τουτέστιν Αἱ Κατηχήσεις τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ
Στουδίτου, Μεταγλωτισθεῖσαι --- ὑπὸ ἐναρέτων Ἀνδρῶν, παρὰ δὲ Νικολάου τοῦ Γλυκέος --- ἐκδοθεῖσαι ἰδίᾳ δαπάνῃ, καὶ Ἐπιμελείᾳ διορθωθεῖσαι τοῦ --- Γραδενίγου, Βιβλιοφύλακος καὶ Κοινοῦ Διορθωτοῦ, --- Ἐν ᾧ
περιέχονται καὶ ἕτεροι Λόγοι ψυχωφελεῖς τε καὶ κατανυκτικοὶ, --- Ἑνετίῃσι. Παρὰ Νικολάῳ τῷ Γλυκεῖ, τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. ͵αχοϛ΄. Con Licenza de’
Superiori, e Privilegio.
21 ἑκ. – σ. [18]+380. Τὸ ἔντυπο παρουσιάζει διαφορὲς συγκρινόμενο μὲ τὸ ὁμότιτλό του τοῦ ἴδιου ἔτους ὡς πρὸς τὴ διάταξη τῶν στοιχείων στὴ σελίδα τίτλου, τὴ
στοιχειοθέτηση τῶν πρώτων σελίδων χ.ἀ. καὶ τὰ διακοσμητικὰ στοιχεῖα. Τὸ λοιπὸ
σῶμα εἶναι ἴδιο. Στὴ σελίδα τίτλου: Β. Γαρνέλης καὶ Τὸ παρὸν βιβλίον ὑπάρχει ἐμοῦ
Δανιὴλ ἱερομονάχου οἰκονό[μου]. Στὸ β΄ ἐξώφυλλο: Δόκιμος Κοσκινᾶς Ἀλέξανδρος 1951
ἐκ τοῦ χωρίου Πετάλιας.

— Π.142.1

1676.2. Κατηχητικὸν, Τουτέστιν, Αἱ Κατηχήσεις τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ
Στουδίτου. Μεταγλωτισθεῖσαι --- ὑπὸ ἐναρέτων Ἀνδρῶν, παρὰ δὲ Νικολάου τοῦ Γλυκέος --- ἐκδοθεῖσαι ἰδίᾳ δαπάνῃ, καὶ Ἐπιμελείᾳ διορθωθεῖσαι τοῦ --- Γραδενίγου, --- Ἐν ᾧ περιέχονται καὶ ἕτεροι Λόγοι ψυχωφελεῖς τε καὶ κατανυκτικοὶ, --- Ἑνετίησι. Παρὰ Νικολάῳ τῷ Γλυκεῖ, τῷ ἐξ
Ἰωαννίνων. ͵αχοϛ΄. Con Licenza de’Superiori, e Privil.
Ἠλιού, Προσθῆκες Α΄, σ. 110-111, ἀρ. 66. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 5576.
Διακόπτεται στὴ σ. 296. Στὸ α΄ παράφυλλο: Τό βιβλίον τοῦτῳ ἀνέγνωσε ὁ ταπεινός καί
ἀνάξιος δούλος τοῦ θεοῦ Ἰωάννης Ν. Βλάσης ἐκ Κερκύρας τό ἔτος 1895.

— Π.142.2

1680.1. Μέλισσα Ἐν τῇ παρούσῃ βίβλῳ ἔνεστι τάδε, Ἀπομνημονευμάτων,
--- Τόμοι τρεῖς. Μαξίμου Κεφαλαίων Περὶ τελείας Ἀγάπης καὶ ἄλλων
ἀρετῶν ἑκατοντάδες δ΄. Θεοφίλου Πρὸς Αὐτόλυκον περὶ Θεοῦ καὶ Πίστεως
Χριστιανῶν βιβλία γ΄. Τατιανοῦ Ἀσσυρίου Λόγος κατὰ ἐθνῶν. Νεωστὶ τυπωθεῖσα, καὶ διορθωθεῖσα --- Ἐνετίησι. Παρὰ Νικολάῳ τῷ Γλυκὺ, τῷ ἐξ
Ἰωαννίνων. ᾳχπ. Con Licenza de’Superiori, e Privil.
Legrand, BH, XVIIs., II, σ. 360-361, ἀρ. 554. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 3836.
Στὴ σελίδα τίτλου: Ἐκ τῶν Α. ἱερέως Πανδῆ· ἄλλη σβησμένη: καὶ αὕτη πέλει πρὸς τοῖς
ἄλλοις τοῦ ταπεινοῦ Ἀκακίου τοῦ ἐκ Πάργης.

— Π.176

1681.1. Κατήχησις Ἱερὰ Ἤτοι, Τῆς Θείας, καὶ Ἱερᾶς Λειτουργίας Ἐξήγησις. Καὶ Ἐξέτασις τῶν χειροτονουμένων. --- Ἐκδοθέντα Προστάξει --Χριστοδούλου Κερκύρας Μεγίστου Πρωτοπαπᾶ, καὶ Προέδρου. Παρὰ δὲ
Νικολάου Βούλγαρι Τοῦ Ἀδελφοῦ. --- Συντεθέντα ὁμοῦ, καὶ ἀφιερωθέντα
Τῷ --- Λέοντι Γλυκεῖ Τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Ἑνετίησιν, Ἔτει ἀπὸ τῆς Θεογο-
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νίας, ΑΧΠΑ΄. Con Licenza de’Superiori, e Privilegio.
Legrand, BH, XVIIs., II, σ. 381-383, ἀρ. 559. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1439.
Δεμένο μὲ περγαμηνή. Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ἐξωφύλλου: εγο μπατιτας βλασις εγραψα
το παρον γραμα 1797· ἄλλη: Χαρίτων. Στὸ α΄ παράφυλλο διάφορες σημειώσεις, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ οἱ ἀκόλουθες: και τόδε γρηγορίου ἀρχιερέως τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων –
1796 ιουλιου μινος ελαβα εγο κατοθεν ηπογεγραμενος το σολιατικο απο τον αναστασι
καντα του ποτε γλιγορι σιταρι μουτζουρια τριακου. ιωανις κουρις γραματικος του – αντονιως κουρις γραματηκος του 1810. Στὸ πρῶτο φύλλο, πρὶν ἀπὸ τὸ φύλλο τίτλου, ὅπου
τὸ ὁλοσέλιδο σῆμα τοῦ Γλυκῆ: ἐκ τῶν τοῦ ἰωαννίνων γρηγορίου. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ.
179.

— Π.660

1681.2. Κατήχησις Ἱερὰ Ἤτοι Τῆς Θείας, καὶ Ἱερᾶς Λειτουργίας Ἐξήγησις. Καὶ Ἐξέτασις τῶν χειροτονουμένων. --- Ἐκδοθέντα Προστάξει --Χριστοδούλου Κερκύρας Μεγίστου Πρωτοπαπᾶ, καὶ Προέδρου. Παρὰ δὲ
Νικολάου Βούλγαρι Τοῦ Ἀδελφοῦ. --- Συντεθέντα ὁμοῦ, καὶ ἀφιερωθέντα
Τῇ --- Συγκλήτῳ Τῶν Κορυφῶν. Ἐνετίησι, Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ
Ἰωαννίνων. ᾳχπα΄. Con Licenza de’Superiori, e Privilegio.
Legrand, BH, XVIIs., II, σ. 366-380, ἀρ. 558. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1438.
Κομμένα περιθώρια ἀπὸ τὸν βιβλιοδέτη (20 ἑκ.). Λείπουν οἱ τελευταῖες σελίδες
τοῦ ἀλφαβητικοῦ πίνακα.

— Π.661

1681.3. Τέχνη Ῥητορικῆς Φραγκίσκου Ἱερέως τοῦ Σκοῦφο Κρητὸς τοῦ ἐκ
Κυδωνίας, Φιλοσοφίας καὶ Ἱερᾶς Θεολογίας Διδασκάλου, --- Arte di Retorica Di Francesco Scuffi Dottor Teologo, e di Monsig. --- Marc’Antonio
Barbarigo Arcivescovo di Corfù Vicario Generale. Ἑνετίῃσι, Παρὰ Μιχαῆλ
Ἀγγέλῳ τῷ Βαρβωνίῳ. ᾳχπα΄. Con Licenza de’Superiori, e Privilegio.
Legrand, BH, XVIIs., II, σ. 400, ἀρ. 566. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 5291.
Δεμένο μὲ χαρτόνι.

— Π.626

1682.1. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἐπιφανίου ἐπισκόπου Κωνσταντείας
τῆς Κύπρου Ἅπαντα τὰ σωζόμενα. Sancti patris nostri Epiphanii Constantiae,
sive Salaminis in Cypro, episcopi, Opera omnia. in duos Tomos distributa.
Dionysius Petavius Aurelianensis, --- ex veteribus libris recensuit, Latinè
vertit, & Animadvesionibus illustravit. --- Editio Nova juxta Parisinam Anni MDCXXII adornata --- Coloniae, Sumptibus Jeremiae Schrey, & Heinr.
Joh. Meieri. M.DC.LXXXII.
Brunet, τ. 2, στ. 1019.
34,5 ἑκ. Κολοβό, διακόπτεται στὴ σ. 550. Ἀκολουθεῖ μιὰ χειρόγραφη σελίδα ποὺ
ἀναπληρώνει τὸ κείμενο. Δέσιμο ἀπὸ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ περγαμηνή.

— Π.74
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1682.2. Τοῦ ἐν ἁγίοις --- Ἐπιφανίου ἐπισκόπου Κωνσταντείας τῆς Κύπρου Ἁπάντων τῶν σωζομένων. Τόμος Δεύτερος. Sancti patris nostri Epiphanii Constantiae, sive Alaminis in Cypro, episcopi, Operum omnium
Tomus Secundus. Dionysius Petavius Aurelianensis --- ex veteribus libris
recensuit, Latinè vertit, & Animadvesionibus illustravit. Editio Nova juxta
Parisinam Anni MDCXXII adornata; --- Coloniae, [Sumptibus Jeremiae
Schrey, & Heinr. Joh. Meieri. M.DC.LXXXII].
Brunet, τ. 2, στ. 1019.
34,5 ἑκ. – σ. 381+[21]. Λείπουν οἱ τελευταῖες σελίδες. Κατάσταση κακή. Δέσιμο
ὅπως στὸν πρῶτο τόμο. Στὸ τελευταῖο παράφυλλο ἡ σημείωση: και τόδε σὺν τοῖς
ἄλλοις πέλει Ἀγαπίου ῥήγα τοῦ ἐκ Πάργης.

— Π.75

1682.3. Τοῦ Μακαριωτάτου καὶ σοφωτάτου πατριάρχου --- Ἱερουσαλὴμ
κυρίου Νεκταρίου πρὸς τὰς προσκομισθείσας θέσεις παρὰ τῶν ἐν Ἱεροσολύμοις φρατόρων διὰ Πέτρου τοῦ αὐτῶν μαΐστορος περὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ
πάπα Ἀντίῤῥησις. Τυπωθεῖσα νῦν πρῶτον --- κατὰ τὸ : ᾳχπβ : ἔτει τὸ σωτήριον. ἐν μηνὶ Ἰουλίῳ. Ἐν Γιασίῳ Τῆς Μολδαβίας. [Στὸ τέλος:] Ἐτυπώθη
παρὰ τοῦ ἐν Ἱερομονάχοις Μητροφάνους.
Legrand, BH, XVIIs., II, σ. 401-408, ἀρ. 568. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 4367.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α΄. Κολοβό, διακόπτεται στὴ σ. 239. Δέσιμο νέο. Στὴ σελίδα τίτλου σημειώσεις προερχόμενες ἀπὸ τὴν ὕλη τοῦ βιβλίου.

— Π.488.1

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β΄. Ἀκέφαλο, λείπουν τὰ τρία πρῶτα φύλλα.

— Π.488.2

1683.1. Βιβλίον καλούμενον Παράδεισος, ἐκ τῶν λόγων τοῦ Ὁσίου καὶ
Θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Συμεῶνος τοῦ Μεταφραστοῦ. Μεταφρασθὲν
παρὰ Ἀγαπίου Μοναχοῦ τοῦ Κρητὸς --- Ἑνετίῃσι, Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ,
τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. ᾳχπγ΄.
21 ἑκ. – σ. 8+502. Στὴ σ. 502 τὸ τυπογραφικὸ σῆμα τοῦ Γλυκῆ. Πρβλ. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 3382· ΕΒ Β΄, ἀρ. 447.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄ : Στὴ σ. 63: Θεόδ. Π. Γιαννόπουλος Πρωτοδίκης Κερκύρας ἐξ Ἰωαννίνων
1946.

— Π.603

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄ : Ἀκέφαλο καὶ κολοβό. Ὑπάρχουν οἱ σ. 53-460. Στὴ σ. 53 τὸ σημείωμα: καί τόδε σύν τοῖς ἄλλοις πέλει Δημητρίου Β. Ἀρσένη ἐκ πόλεως Αργ(υροκα)στρου
καί ἠγόρασαι αυτόν από του [....] ιερομονάχου Καλλινίκου Νοεμβρίου 15 1856. — Π.604

1686.1. Εὐαγγελιστάριον περιέχον τὴν τῶν Εὐαγγελιστῶν διαδοχὴν --Con privilegio.Ἐνετίησι, Παρὰ Νικολάῳ τῷ Γλυκεῖ. ᾳχπϛ΄.
Λαδᾶ-Χατζηδήμου, Προσθῆκες, σ. 204, ἀρ. 287. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1146.
— Π.58

282

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΛΑΤΥΤΕΡΑΣ

1686.2. Θεῖον καὶ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον Νεωστὶ ἐκ δευτέρου --- δαπάναις ἀφειδέσι Νικολάου Γλυκέος τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων, μετατυπωθὲν, Καὶ --- παρὰ
Μιχαὴλ Ἱερέως Μήτρου διορθωθὲν, ἀφιερωθὲν δὲ τῷ --- Μητροπολίτῃ Φιλαδελφείας τῷ Μελετίῳ τῷ Τυπάλδῳ, ὑπερτίμῳ καὶ ἐξάρχῳ τοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου. Con Privilegio. Ἔτει --- αχπϛ΄.
Πρβλ. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1145· ΕΒ Β΄, ἀρ. 456.
28 ἑκ. (κομμένα περιθώρια). – σ. 257-σνζ΄+[3]. Συσταχωμένο τὸ Εὐαγγελιστάριον,
Γλυκῆς 1686. Δέσιμο ἀπὸ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ μαρμαρόκολλα. Στὴ δερμάτινη
ράχη χάρτινη χειρόγραφη ἐτικέτα. Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ α΄ ἐξωφύλλου: Χαρίτων μωναχος. Στὸ α΄ παράφυλλο: 1877 Μαΐου 25 ετελεύτησε τῆς παροῦσης ζωῆς ο Κωνσταντήνος Γουναρόπουλος ποτέ Ιωάννου ἐξ Αγίων Δούλων. Στὴ σελίδα τίτλου: Τω παρόν
ευαγγέλιον υπαρχει ἐμού γαβριηλ ἰερομονάχου του κλερονόμου.

— Π.58

1687.1. Ἡ Θεία Γραφὴ δηλαδὴ, Παλαιᾶς καὶ Νέας Διαθήκης Ἅπαντα. Divina Scriptura --- Ἑνετίησι Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων.
ᾼΧΠΖ΄. Con Licenza de’Superiori, e Privilegio.
Legrand, BH, XVIIS., ΙΙ, σ. 439-443, ἀρ. 610. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1087.
Δεμένο μὲ περγαμηνή. Στὸ παράφυλλο οἱ σημειώσεις: ἡ παροῦσα παλαιὰ καὶ νέα
γραφὴ ὑπάρχει [ἐμοῦ] Δ[ανιὴλ] ἱερομονάχου οἰκονόμου. – Χαριτων Μοναχως φηλαναγνώστης της παροῦσις βήβλου Της Παλεάς και Νέας Δηάθηκης.

— Π.815

1688.1. Πασχάλιον αἰώνιον --- πρόχειρον τοῖς πᾶσι. Ἀρχόμενον ἀπὸ Χριστοῦ ἔτη, ᾳχκζ΄. καὶ λῆγον ἔως εἰς ἔτη, βρνθ. --- Νεωστὶ ἐφευρεθέν τε, καὶ
συντεθὲν Παρὰ --- Ματθαίου Τζιγάλα τοῦ Κυπρίου. --- Ἐνετίησι. 1688.
Παρὰ Νικολάῳ τῷ Σαρῷ. ᾳχπη΄. Con Licenza de’Superiori.
Legrand, ΒΗ, XVIIs., V, σ. 142-143, ἀρ. 216. Παπαδόπουλου ΕΒ Α΄, ἀρ. 3114.
21,7 ἑκ. – σ. [2]+7-31+1λ. Συσταχωμένο στὸ Συνταγμάτιον, Σάρος 1688.

— Π.218

1688.2. Συνταγμάτιον περιέχον κανόνας τε καὶ εὐχὰς ἱκετηρίους --- Προσετέθησαν δὲ καὶ ἕτεροι τρεῖς Κανόνες Παρακλητικοὶ εἰς τὴν --- Θεοτόκον,
καὶ --- ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος. Ἔτι δὲ προσετέθη καὶ Πασχάλιον αἰώνιον,
Καὶ Κανόνιον πασῶν τῶν Ἑορτῶν, --- Συντεθέντα παρὰ --- Ματθαίου
Τζιγάλα τοῦ Κυπρίου --- ἐδιορθώθη δὲ παρὰ Νικοδήμου Ἱεροδιακόνου
Βαβατενοῦς τοῦ ἐκ λεβαδείας --- Ἑνετίησιν, Ἔτει ἀπὸ Χριστοῦ. 1688.
Παρὰ Νικολάῳ τῷ Σαρῷ. ᾳχπη΄.
Legrand, BH, XVIIs., V, σ. 141-142, ἀρ. 215. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 3122.
21,7 ἑκ. – σ. [6]+7-31+1λ+110. Συσταχωμένο τὸ 1688.1. Στὴ σελίδα τίτλου: σπυρίδωνος ἱερέος καταπόντη βήβλον.

— Π.218
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1690.1. [Ἐγχειρίδιον κατὰ τοῦ σχίσματος τῶν Παπιστῶν. Συντεθὲν μὲν
Παρὰ --- Μαξίμου τοῦ Πελοποννησίου. Νῦν δὲ τυπωθὲν --- Ἐν τῇ Αὐθεντικῇ Τυπογραφίᾳ τῇ ἐν Μπουκουρεστίῳ. Ἐν ἔτει σωτηρίῳ ᾳχϟ΄ ---].
Legrand, BH, XVIIs., ΙΙ, σ. 475-478, ἀρ. 635. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 3826.
Ἀκέφαλο, ὑπάρχουν οἱ σ. 3-210 (=200, λάθος ἀρίθμηση μετὰ τὴν 189). Δερματόδετο. Στὴ σελίδα 3: Χρυσάνθου.

— Π.607

1690.2. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου Ναζιανζηνοῦ Tὰ Εὑρισκόμενα. Sancti patris nostri Gregorii Nazianzeni Theologi, Opera. Jac. Billius
Prunaeus, --- contulit, emendavit, interpretatus est, --- Coloniae Sumptibus
Mauritii Georgi Weidmanni. MDCLXXXX.
Hoffmann, II, σ. 173. Δύο τόμοι.
— Π.87

33,5 ἑκ. – σ. [140]+916+[40]. Πανόδετο.

1690.3. Τοῦ ἐν ἁγίοις --- Γρηγορίου Ναζιανζηνοῦ Tὰ Εὑρισκόμενα. Sancti
patris nostri Gregorii Nazianzeni Theologi, Opera. Tomus Secundus. --- Coloniae, Sumptibus Mauritii Georgii Weidmanni. MDCLXXXX.
34 ἑκ. – σ. [4]+308+[8] + στ. 1544+[6] (λείπουν τὰ τελευταῖα φύλλα). Δερματόδετο. Στὴ ράχη χάρτινη ἐτικέτα μὲ τὴν ἔνδειξη: Γρηγορίου Ναζιανζηνοῦ Τὰ εὑρισκόμενα Τομος 2ος.

— Π.88

1691.1. [Βιβλίον Ἱστορικὸν --- Δωροθέου --- Νικόλαος Σάρος].
Legrand, BH, XVIIs., III, σ. 564. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 2082.
21 ἑκ. (περιθώρια κομμένα). Ἀκέφαλο, ὑπάρχουν οἱ σελίδες [40]+1-562. Ὁ προσδιορισμὸς τοῦ τυπογράφου μὲ βάση τὴν ἔνδειξη Cronografo N.S. στὸ κάτω περιθώριο τοῦ φύλλου Α1. Ὁ χρόνος ἔκδοσης τεκμαίρεται ἀπὸ τὰ γεγονότα ποὺ περιγράφονται στὸν κατάλογο τῶν δουκῶν τῆς Βενετίας στὶς σ. 555-556, ὅπου σημειώνεται ὁ θάνατος τοῦ ἀρχιστράτηγου Ἱερώνυμου Κορνάρου καὶ ἡ ἐκλογὴ ἀπὸ τὴ
Γερουσία τοῦ νέου ἀρχιστράτηγου Δομένικου Μοτζενίγου. Στὴ σ. 556 ἐπικολλημένο χαρτὶ μὲ τὴ σημείωση: Τοῦτω τό παρῶν Ἰκονωγράφει ὑπάρχει ἐμοῦ τοῦ ταπινοῦ
Θωμᾶ Κωνσταντίν Μουζεκιάρι.

— Π.585

1693.1. Βιβλίον ψυχοφελὲς καὶ πολλὰ ἀναγκαῖον, --- Ὀνομαζόμενον Νέος
Κλίμακας ἐξηγημένος ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸν εἰς κοινὴν γλῶσσαν Παρὰ τοῦ ἐν
Ἱερομονάχοις Κυρίου Ἀθανασίου τοῦ κρητὸς. --- Ἐνετίησι. Ἔτει ἀπὸ
Χ(ριστο)υ. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. ᾳχϟ γ΄.
Legrand, BH, XVIIs., III, σ. 20-26, ἀρ. 654. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 2907.
Δύο ἀντίτυπα. Στὴ δερμάτινη ράχη τοῦ α΄ ἀντιτύπου, ἔκτυπη ἡ ἀπεικόνιση τοῦ
Ἐσταυρωμένου καὶ κάτω ἀπὸ τὸν σταυρὸ τὰ ἀρχικά: Σ.Τ.Π.Λ.

— Π.133, Π.853
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1693.2. Ψαλτήριον τοῦ Προφήτου καὶ Βασιλέως Δαβίδ, ἐν ᾧ νεωστὶ προσετέθησαν καὶ αἱ ἐν ἑκάστῳ Ψαλμῷ Ὑποθέσεις· Ἐνετίησι. 1693. Παρὰ Νικολάῳ τῷ Σάρῳ, ᾳχϟ γ΄.
Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 6094· ΕΒ Β΄, ἀρ. 483.
Δερματόδετο. Σαρακοφαγωμένο.

— Π.681

1697.1. Εὐαγγελιστάριον Περιέχον τὴν τῶν Εὐαγγελιστῶν διαδοχὴν --Συντεθὲν παρ’ Ἐμμανουήλου τοῦ Γλυζωνίου. Con Privilegio. Ἐνετίησι,
Παρὰ Νικολάῳ τῷ Σάρῳ. ᾳχϟ ζ΄.
Legrand, BH, XVIIs., V, σ. 164-165, ἀρ. 254. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1151.
Συσταχωμένο μὲ τὸ Εὐαγγέλιο.

— Π.875

1697.2. Θεῖον καὶ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον Νεωστὶ ἀναλώμασι καὶ δαπάναις ἀφειδέσι Νικολάου Σάρου μετάτυποθέν. Καὶ --- παρὰ Νικοδήμου Ἱεροδιακόνου Βαβατενοῦς τοῦ ἐκ Λεβαδείας διορθωθὲν --- Con Privilegio. Ἔτει -- 1697.
Legrand, BH, XVIIs., V, σ. 165, ἀρ. 255. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1152.
Δεμένο μὲ μὼβ βελοῦδο.

— Π.875

1698.1. Τόμος Ἀγάπης κατὰ Λατίνων συλλεγεὶς καὶ τυποθεὶς παρὰ Δοσιθέου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων. Ἐπὶ τῆς ἡγεμονίας τοῦ --- αὐθεντὸς καὶ
ἡγεμόνος κυρίου Ἰωάννου Ἀντιόχου Κωνσταντίνου βοεβόδα πάσης Μολδοβλαχίας. ἐν ἔτει 1698.
Legrand, BH, XVIIs., III, σ. 54-59, ἀρ. 681. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 4443.
Δερματόδετο. Στὸ α΄ ἐξώφυλλο, στὸ κέντρο ρομβοειδοῦς κοσμήματος, ἡ παράσταση
τῆς Σταύρωσης καὶ στὸ β΄ ἐξώφυλλο ἡ παράσταση τῆς Πεντηκοστῆς. Στὴ σελίδα τίτλου ὑπάρχουν δύο αὐτόγραφα σημειώματα, ἕνα τοῦ πατριάρχη Ἱεροσολύμων
Χρυσάνθου καὶ ἕνα τοῦ μεγάλου πρωτοπαπᾶ Σπυρίδωνος Βούλγαρη, καλυμμένα
μὲ ἐπικολλημένα φύλλα χαρτιοῦ, τὰ ὁποῖα ἔχουν ὡς ἑξῆς: ὁ Ἱεροσολύμων Πατριάρχης Χρύσανθος ἔπεμψεν εἰς σημεῖον ἀποστολικῆς εὐλογίας τῷ [......] καὶ αἰδεσιμωτάτῳ
Πρωτοπαπᾶ Κερκύρας κὺρ Σπυρίδωνι Βούλγαρι τὴν παροῦσαν βίβλον ἀπὸ Κων(σταντινου)πόλεως αψκ΄ μηνὶ σεπτεμβρίω. – αψκ΄ ἐν μηνί Νοεμβρίῳ θ΄. Χαριστέν και πενφθέν
μοι παρά τοῦ Μακαριοτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ(υρί)ου Χρυσάνθου πρός ἐμήν
ψυχικήν ὠφέλειαν. Σπυρίδων ἀνάξιος ὁ ἀρχιπρεσβύτερος Κερκύρας.

— Π.570

1701.1. [Ἑορτολόγιον ἐν ὧ περί τινων ζητημάτων προλαμβανομένων --Πονηθὲν μὲν Παρὰ --- Σεβαστοῦ Τραπεζουντίου τοῦ Κυμινήτου --- Καὶ
νῦν πρῶτον τυπωθὲν, Παρὰ Ἀνθίμῳ Ἱερομονάχῳ --- Ἐν τῇ μονῇ τοῦ Συναγώβου. ᾳψα. μηνὶ Ἰουνίῳ].
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Legrand, BH, XVIIΙs., I, σ. 9-10, ἀρ. 2. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 3242.
20 ἑκ. Ὑπάρχουν οἱ σ. ζ΄-ι΄ καὶ 49-274. Τὸ ἔντυπο ταυτίστηκε ἔπειτα ἀπὸ σύγκριση
μὲ τὸ ἀντίτυπο τῆς Γενναδείου Βιβλιοθήκης. Στὴ σ. 52: ἐκ τῶν τοῦ Νικολάου ἱερέως
βίβλων.

— Π.729

1709.1. [Διάλογος τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Γρηγεντίου ἀρχιεπισκόπου
Κεφρώ, Μετά τινος Ἑβραίου, Ἑρβὰν ὀνομαζομένου --- Προσέτι δὲ καὶ συμάζωξις λόγων τινῶν τοῦ, τε Ἁγίου Ἐπιφανείου, καὶ ἄλλων Ἁγίων, --Μετὰ τοῦ --- μαρτυρίου τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης --- Ἑνετίησιν, 1709. Παρὰ Νικολάῳ τῷ Σάρῳ---].
Legrand, BH, XVIIIs., I, σ. 69-70, ἀρ. 54. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 2533.
Ἀκέφαλο. Ὑπάρχουν οἱ σ. 87-127+1λ. Συσταχωμένο. Στὸ τελευταῖο φύλλο χωρὶς
ἀρίθμηση ἡ σημείωση: εγῶ ὁ μήτζος τοῦ παπα χρήστου γράφο τὰ ανωθεν και μαρτυρῶ
όστης τό παρη νὰ έχη τὴνδε τοῦ (ἡ σημείωση διακόπτεται). Ἀκολουθεῖ ἐνθύμηση σβησμένη μὲ μελάνι.

— Π.604

1709.2. Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη κατὰ τοὺς Ἑβδομήκοντα. Vetus Testamentum
ex versione septuaginta interpretum, --- edidit Lambertus Bos, --- Franequerae, Excudit Franciscus Halma, Illustr. Frisiae Ord. atque Eorundem
Academiae Typogr. Ordinar. MDCCIX.
Brunet, τ. 1, στ. 864.
24 ἑκ. Κολοβό, διακόπτεται στὴ σ. 650. Δέσιμο μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ δέρμα.
Ράχη μὲ πέντε σηκώματα, μὲ ἔκτυπα χρυσὰ κοσμήματα καὶ τὴν ἔνδειξη: TESTAMENT VETUS.

— Π.6

1710.1. Ἡ Καινὴ Διαθήκη Τοῦ Κυρίου --- δίγλωττος, Τοῦτ’ ἔστι, τὸ θεῖον
ἀρχέτυπον καὶ ἡ αὐτοῦ μετάφρασις εἰς κοινὴν διάλεκτον. --- διορθωθέντα,
καὶ νεωστὶ μετατυποθέντα Ἐν Ἄλα τῆς Σαξονίας, Ἐν τῷ Τυπογραφείῳ
τοῦ Ὀρφανοτροφείου. Ἔτει --- ᾳ΄ψι΄. 1710.
Legrand, BH, XVIIIs., I, σ. 89-93, ἀρ. 66. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1099.
Σὲ δύο τόμους. Ὁ πρῶτος τόμος περιέχει τὰ Εὐαγγέλια καὶ τὶς Πράξεις: 15,3 ἑκ. –
33 φ.χ.ἀ. + σ. 1-644. Δερματόδετος. Στὴ ράχη: Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ.
Ὁ δεύτερος τόμος, χωρὶς φύλλο τίτλου. 15,3 ἑκ. – σ. [645]-1106 + 1 φ.χ.ἀ. Στὴ σ.
[645]: Τῆς Καινῆς Διαθήκης Δεύτερον μέρος, Περιέχον τὰς Ἐπιστολὰς καὶ τὴν Ἀποκάλυψιν. Στὴ ράχη: ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ.

— Π.20, Π.21

1710.2. [Πανοπλία Δογματικὴ Ἀλεξίου βασιλέως τοῦ Κομνηνοῦ, Περιέχουσα --- παρὰ Εὐθυμίου μοναχοῦ τοῦ Ζιγαδηνοῦ --- Ἀφιερωθεῖσα --- Τῷ
--- Στεφάνῳ Βοεβόδα τῷ Μπραγκοβάνῳ --- Τεργοβύστῳ. Ἐν ἔτει ἀπὸ

286

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΛΑΤΥΤΕΡΑΣ

Θεογονίας Χιλιοστῷ Ἑπτακοσιοστῷ Δεκάτῳ ---].
Legrand, BH, XVIIIs., I, σ. 95-96, ἀρ. 69. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 5979.
Λείπει τὸ φύλλο τίτλου. Δερματόδετο.

— Π.650

1715.1. [Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, Ἔκδοσις τῆς ὀρθοδόξου πίστεως· --Τυπωθέντα διὰ δαπάνης --- Ἰωάννου Νικολάου Ἀλεξάνδρου Βοεβόδα· --Ἐπιμελείᾳ καὶ διορθώσει --- Ἰωάννου τοῦ Ἐφεσίου· Ἐν Γιασίῳ --- ᾳψιε΄·
--- Ἐκ τῆς Τυπογραφίας τοῦ ἁγίου Τάφου.] [Στὸ τέλος:] Ὁ ἐπιστάτης τῆς
κατὰ τέχνην ἐκτυπώσεως τοῦ παρόντος βιβλίου, Κωνσταντῖνος Βυζάντιος.
Legrand, ΒΗ, XVIIIs., I, σ. 122-123, ἀρ. 98. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1833.
20,1 ἑκ. –Ὑπάρχουν οἱ σ. 1-253+3λ+[31]+1λ. Στὶς τελευταῖες σ.χ.ἀ.: Πίναξ κατά
στοιχεῖον τῶν περιεχομένων.

— Π.139

1715.2. Χρυσάνθου τοῦ μακαριωτάτου πατριάρχου τῶν Ἱεροσολύμων
Συνταγμάτιον. Περὶ τῶν Ὀφφικίων, Κληρικάτων καὶ Ἀρχοντικίων τῆς τοῦ
Χριστοῦ ἁγίας Ἐκκλησίας, --- Ἐπιμελείᾳ καὶ διορθώσει Μητροφάνους --ἱερομονάχου τοῦ ἐκ Δωδώνης, Ἐν τῇ κατὰ τὸ Τεργόβυστον τῆς Οὐγγροβλαχίας --- Μητροπόλει. Ἐν ἔτει ἀπὸ Θεογονίας Χιλιοστῷ Ἑπτακοσιοστῷ
Δεκάτῳ Πέμπτῳ, Κατὰ Μῆνα Μάρτιον.
Legrand, BH, XVIIIs., I, σ. 125-127, ἀρ. 101. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 4439.
Δερματόδετο. Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ α΄ ἐξωφύλλου οἱ σημειώσεις: ἐτοῦτο τό βλύον
[υ]πάρχη και του χριστοφόρου. – ο πιλός α δε δαρθί καίραμος δε γένετε. Στὴ σελίδα τίτλου οἱ σημειώσεις: ηπάρχει το παρον ἐμου γεωργιου ιερέος βλαχοπουλου [....] αγορασα
ηστους 1810 εν μινι μαρτιο 19 γροσια 10. – η μεν χήρ η γραψασα εν λάκο σεσιπτε το
μεν παρον μνίσκη μεχρι τερμάτον. Στὸ recto τοῦ δεύτερου φ.χ.ἀ.: ἐκ τῶν τοῦ ἴμβρου
νικηφόρου. Στὸ recto τοῦ τρίτου φ.χ.ἀ.: αψξ: μαΐου β α, ἡμέρα παρασκευῆ, ὥρα πρώτη
καὶ κάρτο τῆς ἡμέρας, ἔγινεν ἔκλειψις ἡλίου, καὶ ἐβάσταξεν ἕως τας δύο ὥρας καὶ κάρτο,
εὑρέθημεν δὲ με τὸν παπᾶ κὺρ στασινὸ εἰς τὴν λίμνον αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ. Στὴ σ. α΄ σβησμένο κτητορικὸ σημείωμα. Στὸ ἐπικολλημένο στὸ πίσω ἐξώφυλλο παράφυλλο: ηροας ο
θαυμαστος και αντριος ο μεγας ποναπαρτες ναπολεον ζιτο ζιτο ζιτο.

— Π.591

1716.1. [Διδαχαὶ εἰς τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, --- Συντεθεῖσαι μὲν καὶ ἐκφωνηθεῖσαι ὑπὸ --- Ἡλιοὺ Μηνιάτη --- Ἐνετίῃσι, ᾳψιϛ΄.
Παρὰ Ἀντωνίῳ τῷ Βόρτολι --- 1716].
Λαδᾶ-Χατζηδήμου, Συμβολὴ Α΄, σ. 6-11, ἀρ. 8. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 4237.
21,5 ἑκ. Ἀκέφαλο καὶ κολοβό, ὑπάρχουν οἱ σ. 9-440+1-4. Οἱ τελευταῖες σελίδες περιέχουν τὴ Διδαχὴ στὴν «Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως». Δέσιμο κατεστραμμένο. Στὴν ἀρχή, τμῆμα τῆς Διδαχῆς στὴν Α΄ Κυριακὴ τῶν νηστειῶν προστέθηκε χειρογράφως. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 455.

— Π.728

287

ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ

1720.1. Λόγοι, καὶ Παραινέσεις τοῦ ὁσίου --- Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου, Εἰς
ἁπλῆν φράσιν μεταγλωττισθέντες Καὶ μερικοὶ βίοι ἁγίων τινῶν, Μεταφρασθέντες --- ἐκ τῆς Ελληνικῆς Γλώσσης --- Παρ’ Ἱεροθέου ἱερομονάχου
Ἰβηρίτου. Καὶ νῦν τὸ πρῶτον Τύποις ἐκδοθέντες Ἀναλώμασι Διονυσίου ἐκ
νήσου Πάρου, --- Προηγουμένου τῆς --- Μονῆς τῶν Ἰβήρων, --- Ἑνετίῃσι,
ᾳψκ΄. Παρὰ Ἀντωνίῳ τῷ Βόρτολι. Con Licenza de’Superiori, e Privilegio.
1720.
Legrand, BH, XVIIIs., I, σ. 163, ἀρ. 129. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 2136.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α΄. Λείπουν οἱ πρῶτες καὶ οἱ τελευταῖες σελίδες (διακόπτεται στὴ σ.
400). Δέσιμο νεότερο.

— Π.81.1

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β΄. Κομμένα περιθώρια ἀπὸ τὸν βιβλιοδέτη (21 ἑκ.) Δέσιμο μὲ χαρτόνι
ἐπενδυμένο μὲ μαῦρο δέρμα μὲ πλούσια ἔκτυπη διακόσμηση. Στὸ κέντρο τοῦ πρώτου ἐξωφύλλου ἡ ἔκτυπη παράσταση τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καὶ στὸ δεύτερο ἡ παράσταση τῆς Θεοτόκου Βρεφοκρατούσας.

— Π.81.2

1721.1. Λόγοι, καὶ Παραινέσεις τοῦ ὁσίου --- Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου, Εἰς --μεταγλωττισθέντες καὶ μερικοὶ βίοι ἁγίων τινῶν, Μεταφρασθέντες --- ἐκ
τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης, --- Παρ’ Ἱεροθέου ἱερομονάχου Ἰβηρίτου. Καὶ
νῦν τὸ πρῶτον Τύποις ἐκδοθέντες Ἀναλώμασι Διονυσίου ἐκ νήσου Πάρου,
--- Προηγουμένου τῆς --- Μονῆς τῶν Ἰβήρων, --- Ἑνετίῃσι, ᾳψκα΄. Παρὰ
Ἀντωνίῳ τῷ Βόρτολι. Con Licenza de’Superiori, e Privilegio. 1721.
Legrand, BH, XVIIIs., I, σ. 167-168, ἀρ. 136. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 2137.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄ . Κολοβό, διακόπτεται στὴ σ. 406. Δερματόδετο. Κατάσταση κακή.
Στὸ φύλλο τοῦ ψευδότιτλου καί τοῦ τίτλου ἡ σφραγίδα τοῦ κτήτορα: ΑΓΑΠΙΟΣ
ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ +1744 ΑΠΡ. Στὸ verso τοῦ φύλλου τοῦ τίτλου: [.....] βηβληον ηνε

του πα(πα) αγαπηου απο τω λεγαρηω και οπηος [....α]ποξενοσι να ἔχη την κατάρα του
χριστου και της παναγίας [και παντων] τον αγηον αμιν. ηγωρασθη δηα παραδες 60. Στὸ
φ. τοῦ ψευδότιτλου καὶ στὴν πρώτη σελίδα τοῦ πίνακα περιεχομένων ὑπογραφὴ
δυσανάγνωστη: Γεώργιος Αγουριάτης.

— Π.86

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄ . Στὸ α΄ παράφυλλο τὰ σημειώματα: μηχαηλ του διμητρι βραχλιοτι γυνης του αικατερίνας του μαρινου χιμαριου απο τον μποταμω αναδοχος αναστασια του
ποτε νικολα χιμαριου θυλικο. – θεοδωρῆς ρουμπας του ποτε σπύρου γηνης του σοφια
θυγατηρ του ἰωαννη σταυωραβδη αναδοχος Αλεξιος Τομπρος του μαρκου το ονομασε
μαρία.

— Π.855

1727.1. Menologium Graecorum jussu Basilii imperatoris Graece olim editum, munificentia et liberalitate --- domini nostri Benedicti XIII. In tres
Partes divisum --- Pars Prima Tres Menses complectens Septembrem, Octobrem, et Novembrem. Urbini MDCCXXVII. Ex Typographia Venerabilis
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Cappellae SS.mi Sacramenti Apud Antonium Fantauzzi Typographum, &
Characterum Fusorem. Praesidum Permissu.
Brunet, τ. 1, στ. 127-128. Τρίτομο ἔργο.
42 ἑκ. – φ. [11] + σ. 227+1λ+[12].

— Π.165

1727.2. Menologium Graecorum --- Pars Secunda Tres Menses complectens
a Decembri ad Februarium. --42 ἑκ. – σ. [8]+223+1λ+[12].

— Π.166

1727.3. Menologium Graecorum --- Pars Tertia Sex Menses complectens a
Martio ad Augustum. --42 ἑκ. – σ. [8]+232+[12].

— Π.167

1728.1. Εὐαγγελιστάριον περιέχον τὴν τῶν Εὐαγγελιστῶν διαδοχὴν, --Ἑνετίῃσι, 1728. Παρὰ Νικολάῳ τῷ Σάρῳ. Con Licenza de’Superiori, e Privilegio.
Λαδᾶ-Χατζηδήμου, Συμβολὴ Α΄, σ. 20-23 ἀρ. 16. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1159.
Συσταχωμένο στὸ 1728.2.
Περιθώρια κομμένα κατὰ τὴ βιβλιοδεσία.

— Π.186

1728.2. Θεῖον καὶ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον Νεωστὶ ἀναλώμασι καὶ δαπάνῃ Ἀντωνίου Βόρτολι μετατυπωθὲν, --- Ἑνετίῃσι. 1728. Παρὰ Νικολάῳ τῷ Σάρῳ. Con Licenza de’Superiori, e Privilegio.
Λαδᾶ-Χατζηδήμου, Συμβολὴ Β΄, σ. 23-24 ἀρ. 287. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1158.
Συσταχωμένο τὸ 1728.1.
Περιθώρια κομμένα κατὰ τὴ βιβλιοδεσία. Ἐπενδυμένο μὲ βελοῦδο κόκκινο, πάνω
στὸ ὁποῖο ἔχουν ἐπικολληθεῖ ἀσημένια ἐλάσματα: στὴν ἐμπρὸς ὄψη ἡ Σταύρωση μὲ
τέσσερις Προφῆτες στὶς γωνίες καὶ δέκα ἀστέρια, στὴν πίσω ὄψη ἡ Ἀνάσταση μὲ
τοὺς Εὐαγγελιστὲς καὶ δέκα ἀστέρια. Καὶ στὶς δύο ὄψεις ὑπάρχει ἀσημένιο δαντελωτὸ πλαίσιο.

— Π.186

1730.1. Βιβλίον τοῦ Μαΐου μηνὸς, Περιέχον --- Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ
ἐξ Ἰωαννίνων. Ἐνετίῃσιν. Ἔτει ἀπὸ τῆς Θεογονίας. ᾳψλ΄. Con licenza de’
Superiori, e Privilegio.
29 ἑκ. – σ. 120.
Legrand, BH, XVIIIs., I, σ. 229, ἀρ. 196. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 3987. — Π.274

1732.1. Βιβλίον τοῦ Ἰαννουαρίου μηνὸς, --- Νεωστὶ Μετατυπωθὲν, καὶ --διορθωθὲν παρὰ --- Ἀλεξάνδρου Καγκελλαρίου. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ
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ἐξ Ἰωαννίνων. Ἐνετίῃσιν. Ἔτει ἀπὸ τῆς Θεογονίας. ᾳψλβ΄. Con Licenza de’
Superiori, e Priv.
Legrand, BH, XVIIIs., I, σ. 238, ἀρ. 210. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 3857.
Στὸ παράφυλλο: + το παρῶν βηβληον εἱπαρχη της εἱπεραγιας δεσπηνης ἡμον θεοτοκου
καὶ ἀηπαρθενου μαριας εβαγγεληστριας κυμενης χοριον ερβο.

— Π.820

1732.2. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου Τὰ εὑρισκόμενα
πάντα Sancti patris nostri Ephraem Syri Opera omnia --- in sex tomos distributa --- Nunc primum Sub Auspiciis --- Patris Clementis XII. pontificis
maximi E Bibliotheca Vaticana prodeunt. Tomus Primus Graece, et Latine.
Romae ex Typographia Vaticana Apud Joannem Mariam Henricum Salvioni
cIc Ic cc xxxii. Superiorum facultate.
Brunet, τ. 2, στ. 1010. Ὁ 2ος τόμος τυπώθηκε τὸ 1743, ὁ 3ος τὸ 1746.
38,8 ἑκ. – σ. XX+XX+CCIII+350+[2]. Δέσιμο μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ περγαμηνή. Στὴ ράχη ἔνδειξη παλαιᾶς ταξινόμησης: Α. [...] s.4.12.

— Π.78

1734.1. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Εἰρηναίου ἐπισκόπου Λουγδούνου, καὶ
μάρτυρος, Ἐλέγχου καὶ ἀνατροπῆς τῆς ψευδωνύμου γνώσεως βιβλία
πέντε. Sancti Irenaei episcopi --- Detectionis et aversionis falso cognominatae agnitionis, seu Contra Haereses --- Post Francisci Feuardentii et Joannis
Ernesti Grabe recensionem castigati --- Studio & labore Domni Renati Massuet, --- Pars Prima. Venetiis, MDCCXXXIV. Apud Franciscum Pitterium
Bibliopolam --- Superiorum facultate, ac privilegio.
Brunet, τ. 3, στ. 457. Ἔργο δίτομο.
46 ἑκ. – σ. XXVIII+[2]+428. Δέσιμο μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ μαρμαρόκολλα. —Π.65

1734.2. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Εἰρηναίου --- Ἐλέγχου καὶ ἀνατροπῆς
τῆς ψευδωνύμου γνώσεως βιβλία πέντε. Sancti Irenaei episcopi ---- Contra
Haereses --- Pars Secunda. Venetiis, MDCCXXXIV. Apud Franciscum Pitterium Bibliopolam --- Superiorum facultate, ac privilegio.
Brunet, τ. 3, στ. 457.
46 ἑκ. – σ. 385+101+[1]. Δέσιμο ἴδιο μὲ τὸν πρῶτο τόμο.

— Π.66

1734.3. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου --- τοῦ Χρυσοστόμου Τὰ εὑρισκόμενα πάντα. Sancti --- Joannis Chrysostomi --- Opera Omnia --- Opera & studio D. Bernardi de Monfaucon, --- Editio prima Veneta accuratior
ac nitidior, cui accedit emendationum Elenchus. Tomus primus. Venetiis.
M.DCC.XXXIV. Ex Typographia Joannis Baptistae Regozza, --- Cum gratia
et privilegio excellentissimi Senatus.
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Brunet, τ. 3, στ. 535. Δεκατρεῖς τόμοι. Ὁ 2ος καὶ 3ος τυπώθηκαν τὸ ἴδιο ἔτος. Ὁ
4ος καὶ ὁ 5ος τὸ 1740. Οἱ ὑπόλοιποι τόμοι τὸ 1741.
41 ἑκ. – σ. [20]+888. Δερματόδετο. Ἡ ράχη διακοσμημένη μὲ τὸ σύμπλεγμα ΙΗS
καὶ τὴν ἔνδειξη: S. JOANNIS CHRYSOST. OPERA T.I. Ἡ ἀκμὴ τῶν φύλλων βαμμένη
κόκκινη.

— Π.109

1734.4. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου --- τοῦ Χρυσοστόμου Τὰ εὑρισκόμενα πάντα. Sancti --- Joannis Chrysostomi --- Opera Omnia --- Opera & studio D. Bernardi de Monfaucon, --- Editio prima Veneta --- Tomus
secundus. Venetiis. M.DCC.XXXIV. Ex Typographia Joannis Baptistae Regozza, --Brunet, τ. 3, στ. 535. Ὁ 1ος τόμος τὸ 1734 (βλ. 1734.3).
40,5 ἑκ. – σ. [6]+863. Ἔχει βιβλιοδετηθεῖ ἀνάποδα. Στάχωση καὶ διακόσμηση ὅ.π.
Στὴ ράχη ἡ ἔνδειξη T.II. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 2.

— Π.110

1734.5. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου --- τοῦ Χρυσοστόμου Τὰ εὑρισκόμενα πάντα. Sancti --- Joannis Chrysostomi --- Opera Omnia --- Opera & studio D. Bernardi de Monfaucon, --- Editio prima Veneta --- Tomus
tertius. Venetiis. M.DCC.XXXIV. Ex Typographia Joannis Baptistae Regozza, --Brunet, τ. 3, στ. 535. Ὁ 1ος τόμος τὸ 1734 (βλ. 1734.3).
40,5 ἑκ. – σ. [14]+858. Στάχωση καὶ διακόσμηση ὅ.π. Στὴ ράχη ἡ ἔνδειξη T.III.
Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ α΄ ἐξωφύλλου ἡ σημείωση: Τῇ πρώτῃ Νοεμβρίου ἡμέραν Παρασκευήν καί ὥραν περί τήν 9ην ½ ἡ πόλις τῆς Κερκύρας ἐβομβαρίσθη διά πρώτην φοράν
ὑπό ἰταλικῶν ἀεροπλάνων. Αἱ πρῶται βόμβαι ἔπεσαν εἰς τήν περιοχήν τῆς προκυμαίας
εἰς τήν Λεωφόρον Γεωργίου Θεοτόκη καί εἰς τήν Ἑβραϊκήν. Πλῆθος κόσμου ἐτάφη ὑπό τά
ἐρείπια. Κατ’ αὐτήν τήν ἡμέραν ἐδόθησαν τό ὅλον (6) συναγερμοί καί ἔγιναν 5 βομβαρδισμοί. Ἄλλαι βόμβαι κατά τήν ἡμέραν αὐτήν ἔπεσαν εἰς τήν περιοχήν Καμπιέλο καί
πλησίον τοῦ προαστίου Στρατιά. Ἔκτοτε ἐξηκολούθησαν οἱ βομβαρδισμοί συνεχῶς σημειουμένου ὅτι ἡ Κέρκυρα εἶχεν κυρηχθῆ ἀνοχύρωτος πόλις καί μέχρι τάς ἀρχάς τοῦ
Απριλίου μηνός ὑπερέβησαν τους εξήκοντα, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ σκληρότεροι εἶναι ὁ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης ἡμέρα δευτέρα καί τοῦ Αγίου Στυλιανοῦ τήν ἑπομένην ὁπότε ἡ Κέρκυρα
ἐβομβαρδίζετο κατά τάς ἡμέρας αὐτάς ἀπό πρωΐας μέχρι ἐσπέρας. Κατά τό διάστημα
αὐτό κατεστράφησαν πολλαί οἰκίαι καί ἐκκλησίαι μεταξύ τῶν ὁποίων ἡ τῆς Μητροπόλεως
(ὅπου τό Λείψανο τῆς Ἁγίας Θεοδώρας μετεφέρθη εἰς τόν ἐν Ἀνεμομύλῳ ναόν τῶν Ἁγίων
Ἰάσωνος καί Σωσιπάτρου) τοῦ Ταξιάρχου τῆς Παναγίας Νέου Κάστρου τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σπηλιά, τῆς Ὑπαπαντῆς Καμπιέλο, τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Μουράγια καί ἄλλαι τινές. Τῇ
6η Ἀπριλίου ἡμέρα Κυριακῇ (πέμπτη τῶν Νηστειῶν) ἡ Γερμανία ἐκήρυξεν τον πόλεμον
ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος. Στὸ recto τοῦ α΄ παραφύλλου σημειώνεται: Τῇ 28η Ὀκτωμ-

ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ

291

βρίου τοῦ ἔτους 1940 ἡμέρᾳ Δευτέρᾳ καί ὥρᾳ 3η (τρίτῃ) μετά τό μεσονύκτιον ἡ Ἰταλία
ἐκύρηξε τόν πόλεμον ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος. Τῆ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἐτοιχοκολλήθη τό κάτωθι τηλεγράφημα: Ἀνακοινωθέν. 28ης Ὀκτωμβρίου 1940. Νομάρχην Κερκύρας. Ἐξέλιξις γεγονότων... (τὸ κείμενο ἡμιτελές). Στὸ ἴδιο φύλλο ἐπίσης: Τῆ 29η Ἰανουαρίου ἡμέρα Τετάρτη περί ὥραν 6.20 ἀπέθανε ὁ ἀείμνηστος Κυβερνήτης της Ἑλλάδος Ἰωάννης Μεταξᾶς.
Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 3.

— Π.111

1738.1. [Διδαχαὶ εἰς τὴν Ἁγίαν καὶ μεγάλην Τεσσαρακοστὴν. --- Συντεθεῖσαι μὲν, καὶ ἐκφωνηθεῖσαι ὑπὸ --- Ἡλιοῦ Μηνιάτη --- Νεωστὶ δὲ --- ἐκτυπωθεῖσαι, καὶ διορθωθεῖσαι. Ἑνετίῃσιν. ᾳψλη΄. Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ Ἀντωνίου τοῦ Βόρτολι. --- 1738].
Legrand, BH, XVIIIs., I, σ. 268-269, ἀρ. 254. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 4240.
23 ἑκ. – ἀκέφαλο καὶ κολοβό, ὑπάρχουν οἱ σ. 19-402. Κατάσταση κακή. Ἡ ταύτιση
ἔγινε ἔπειτα ἀπὸ σύγκριση μὲ τὸ ἀντίτυπο τῆς Γενναδείου Βιβλιοθήκης.

— Π.862

1740.1. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου --- τοῦ Χρυσοστόμου Τὰ εὑρισκόμενα πάντα. Sancti --- Joannis Chrysostomi --- Opera Omnia --- Opera & studio D. Bernardi de Monfaucon, --- Editio prima Veneta --- Tomus
quartus. Venetiis. MDCCXL. Ex Typographia Francisci Pitteri. Cum gratia
et privilegio excellentissimi Senatus.
Brunet, τ. 3, στ. 535. Ὁ 1ος τόμος τὸ 1734 (βλ. 1734.3).
40,5 ἑκ. – σ. [12]+809+[1]. Στάχωση καὶ διακόσμηση ὅ.π. Στὴ ράχη ἡ ἔνδειξη T.IV.
Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 4.

— Π.112

1740.2. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου --- τοῦ Χρυσοστόμου Τὰ εὑρισκόμενα πάντα. Sancti --- Joannis Chrysostomi --- Opera Omnia --- Opera & studio D. Bernardi de Monfaucon, --- Editio prima Veneta --- Tomus
quintus. Venetiis. MDCCXL. Ex Typographia Francisci Pitteri. Cum gratia
et privilegio excellentissimi Senatus.
Brunet, τ. 3, στ. 535. Ὁ 1ος τόμος τὸ 1734 (βλ. 1734.3).
40,5 ἑκ. – σ. [24]+821+[1]. Στάχωση καὶ διακόσμηση ὅ.π. Στὴ ράχη ἡ ἔνδειξη T.V.
Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 5.

— Π.113

1741.1. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου --- τοῦ Χρυσοστόμου Τὰ εὑρισκόμενα πάντα. Sancti --- Joannis Chrysostomi --- Opera Omnia --- Opera & studio D. Bernardi de Monfaucon, --- Editio prima Veneta --- Tomus
sextus. Venetiis. M.DCC.XLI. Ex Typographia Francisci Pitteri. Cum gratia
et privilegio excellentissimi Senatus.
Brunet, τ. 3, στ. 535. Ὁ 1ος τόμος τὸ 1734 (βλ. 1734.3).
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41 ἑκ. – σ. [8]+618+CCXXXIX+[1]. Στάχωση καὶ διακόσμηση ὅ.π. Στὴ ράχη ἡ ἔνδειξη T.VI. Ἡ ἀκμὴ τῶν φύλλων βαμμένη κόκκινη.

— Π.114

1741.2. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου --- τοῦ Χρυσοστόμου Τὰ εὑρισκόμενα πάντα. Sancti --- Joannis Chrysostomi --- Opera Omnia --- Opera & studio D. Bernardi de Monfaucon, --- Editio prima Veneta --- Tomus
septimus. Venetiis. M.DCC.XLI. Ex Typographia Francisci Pitteri. Cum
gratia et privilegio excellentissimi Senatus.
Brunet, τ. 3, στ. 535. Ὁ 1ος τόμος τὸ 1734 (βλ. 1734.3).
41 ἑκ. – σ. [12]+867+[1]. Στάχωση καὶ διακόσμηση ὅ.π. Στὴ ράχη ἡ ἔνδειξη T.VII.
Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 7.

— Π.115

1741.3. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου --- τοῦ Χρυσοστόμου Τὰ εὑρισκόμενα πάντα. Sancti --- Joannis Chrysostomi --- Opera Omnia --- Opera & studio D. Bernardi de Monfaucon, --- Editio prima Veneta --- Tomus
octavus. Venetiis. M.DCC.XLI. Ex Typographia Francisci Pitteri. Cum gratia et privilegio excellentissimi Senatus.
Brunet, τ. 3, στ. 535. Ὁ 1ος τόμος τὸ 1734 (βλ. 1734.3).
40,8 ἑκ. – σ. [16]+548+305+[1]. Στάχωση καὶ διακόσμηση ὅ.π. Στὴ ράχη ἡ ἔνδειξη
T.VIII.

— Π.116

1741.4. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου --- τοῦ Χρυσοστόμου Τὰ εὑρισκόμενα πάντα. Sancti --- Joannis Chrysostomi --- Opera Omnia --- Opera & studio D. Bernardi de Monfaucon, --- Editio prima Veneta --- Tomus
nonus. Venetiis. M.DCC.XLI. Ex Typographia Francisci Pitteri. Cum gratia
et privilegio excellentissimi Senatus.
Brunet, τ. 3, στ. 535. Ὁ 1ος τόμος τὸ 1734 (βλ. 1734.3).
40,5 ἑκ. – σ. [8]+875+[1]. Στάχωση καὶ διακόσμηση ὅ.π. Στὴ ράχη ἡ ἔνδειξη T.IX.
— Π.117

1741.5. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου --- τοῦ Χρυσοστόμου Τὰ εὑρισκόμενα πάντα. Sancti --- Joannis Chrysostomi --- Opera Omnia --- Opera & studio D. Bernardi de Monfaucon, --- Editio prima Veneta --- Tomus
decimus. Venetiis. M.DCC.XLI. Ex Typographia Francisci Pitteri. Cum
gratia et privilegio excellentissimi Senatus.
Brunet, τ. 3, στ. 535. Ὁ 1ος τόμος τὸ 1734 (βλ. 1734.3).
41 ἑκ. – σ. [8]+871+[1]. Στάχωση καὶ διακόσμηση ὅ.π. Στὴ ράχη ἡ ἔνδειξη Τ.Χ.
Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 10.

— Π.118
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1741.6. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου --- τοῦ Χρυσοστόμου Τὰ εὑρισκόμενα πάντα. Sancti --- Joannis Chrysostomi --- Opera Omnia --- Opera & studio D. Bernardi de Monfaucon, --- Editio prima Veneta --- Tomus
undecimus. Venetiis. M.DCC.XLI. Ex Typographia Francisci Pitteri. Cum
gratia et privilegio excellentissimi Senatus.
Brunet, τ. 3, στ. 535. Ὁ 1ος τόμος τὸ 1734 (βλ. 1734.3).
41 ἑκ. – σ. [4]+867+[1]. Στάχωση καὶ διακόσμηση ὅ.π. Στὴ ράχη ἡ ἔνδειξη Τ.ΧΙ.
Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 11.

— Π.119

1741.7. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου --- τοῦ Χρυσοστόμου Τὰ εὑρισκόμενα πάντα. Sancti --- Joannis Chrysostomi --- Opera Omnia. Praefatio et homiliae XXXIV. in Epistolam ad Hebraeos. Sequuntur Homiliae
undecim hactenus non editae, & ad Historiam illius aevi multum conferentes. Eclogae auctiores, --- Opera & studio D. Bernardi de Monfaucon,
--- Editio prima Veneta --- Tomus duodecimus. Venetiis. M.DCC.XLI. Ex
Typographia Francisci Pitteri. Cum gratia et privilegio excellentissimi
Senatus.
Brunet, τ. 3, στ. 535. Ὁ 1ος τόμος τὸ 1734 (βλ. 1734.3).
40,5 ἑκ. – σ. [4]+837+[1]. Στάχωση καὶ διακόσμηση ὅ.π. Στὴ ράχη ἡ ἔνδειξη Τ.ΧΙΙ.
Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ α΄ ἐξωφύλλου: 1837 ἀπριλλίου 28: ἐτελείοσεν τήν παρούσαν ζωήν ὁ Συμεὼν προεστὼς τοῦ Μοναστηρίου Ὑ. Θ. Πλατυτέρας. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 12. — Π.120

1741.8. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου --- τοῦ Χρυσοστόμου Τὰ εὑρισκόμενα πάντα. Sancti --- Joannis Chrysostomi --- Opera Omnia --- Opera & studio D. Bernardi de Monfaucon, --- Editio prima Veneta --- Tomus
decimustertius. Venetiis, M.DCC.XLI. Ex Typographia Francisci Pitteri.
Cum gratia et privilegio excellentissimi Senatus.
Brunet, τ. 3, στ. 535. Ὁ 1ος τόμος τὸ 1734 (βλ. 1734.3).
41 ἑκ. – σ. xx+328+li+1λ+114+12. Στάχωση καὶ διακόσμηση ὅ.π. Στὴ ράχη ἡ
ἔνδειξη Τ.ΧΙΙΙ.

— Π.121

1743.1. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου Τὰ εὑρισκόμενα
πάντα Sancti patris nostri Ephraem Syri Opera omnia --- in sex tomos distributa --- Nunc primum Sub Auspiciis --- Patris Benedicti XIV. pontificis
maximi E Bibliotheca Vaticana prodeunt. Tomus Secundus Graece, et Latine. Romae ex Typographia Pontificia Vaticana Apud Joannem Mariam
Henricum Salvioni CIƆ IƆ CCXLIII. Superiorum facultate.
Brunet, τ. 2, στ. 1010. Ὁ 1ος τόμος τυπώθηκε τὸ 1732 (βλ. 1732.2).
39 ἑκ. – σ. xi+[3]+lxiv+453+[1]. Δέσιμο ὅπως στὸν πρῶτο τόμο.

— Π.79
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1746.1. Αἱ Θεῖαι Λειτουργίαι τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν --- Ἑνετίησι,
Παρὰ Νικολάῳ τῷ Σάρῳ. 1746. Con Licenza de’Superiori.
Legrand, BH, XVIIIs., I, σ. 340, ἀρ. 337. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 3535.
— Π.195

Δεμένο μὲ χαρτόνι. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 172.

1746.2. Εὐσεβίου τοῦ Παμφίλου Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία. Eusebii Pamphili Ecclesiasticae Historiae libri decem. Ejusdem De vita imp. Constantini libri quatuor. Quibus --- Augustae Taurinorum, M.DCC.XLVI. Ex regia typographia.
39 ἑκ. – σ. LXIV+808+ἔνθετος χάρτης.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α΄. Λείπει ὁ χάρτης. Δερματόδετο. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 30.

— Π.180.1

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β΄. Ἀκέφαλο, ἀρχίζει ἀπὸ τὴ σ. xxxiii, καὶ κολοβό, διακόπτεται στὴ σ.
— Π.180.2

776. Στάχωση κατεστραμμένη.

1746.3. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἀθανασίου Ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρίας Ἑρμηνεία τῶν Ψαλμῶν ἢ Περὶ ἐπιγραφῆς Ψαλμῶν. Sancti patris
nostri Athanasii Archiepiscopi Alexandriae Interpretatio Psalmorum sive De
titulis Psalmorum. Romae, MDCCXLVI. Apud Josephum Collinum. Superiorum facultate.
36,5 ἑκ. – σ. [14]+ix-xcii+1-469.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α΄. Δέσιμο μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ μαρμαρόκολλα.

— Π.73.1

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β΄. Δέσιμο μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ περγαμηνή.

— Π.73.2

1746.4. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου Τὰ εὑρισκόμενα
πάντα S.P.N. Ephraem Syri Opera omnia --- in sex tomos distributa --Opera et studio Josephi Assemani Bibliothecae Vaticanae Praefecti. Nunc
primum Sub Auspiciis Sanctissimi Patris Benedicti XIV. pontificis maximi
E Bibliotheca Vaticana prodeunt. Tomus Tertius Graece, et Latine. Romae
ex Typographia Pontificia Vaticana Apud Joannem Mariam Henricum Salvioni CIƆ IƆ CC XLVI. Superiorum facultate.
Brunet, τ. 2, στ. 1010. Ὁ 1ος τόμος τυπώθηκε τὸ 1732 (βλ. 1732.2).
39 ἑκ. – σ. LXIV+834+[1]. Δέσιμο μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ περγαμηνή.

— Π.80

1747.1. Σωκράτους Σχολαστικοῦ καὶ Ἑρμίου Σωζομενοῦ Ἐκκλησιαστικὴ
Ἱστορία. Socratis Scholastici et Hermiae Sozomeni Historia Ecclesiastica --Augustae Taurinorum, M.DCC.XLVII. Ex regia typographia.
39 ἑκ. – σ. XX+380+407+1λ.
Ἀ ν τ ί τ υ π α α΄, β΄. Τὸ ἀντίτυπο β΄ κολοβό, διακόπτεται στὴ σ. 394 τοῦ β΄ μέρους,
καὶ μὲ περιθώρια κομμένα (36,5 ἑκ.).

— Π.181.1, Π.181.2
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1748.1. Θεοδωρήτου ἐπισκόπου Κύρου καὶ Εὐαγρίου Σχολαστικοῦ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία. --- Theodoriti episcopi Cyri et Evagrii Scholastici
Historia Ecclesiastica. --- Augustae Taurinorum, M.DCC.XLVIII. Ex regia
typographia.
36,5 ἑκ. – σ. XXIV+598.

— Π.182

1748.2. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, --- Τὰ εὑρισκόμενα πάντα. Sancti patris nostri Joannis Damasceni, --- Opera omnia
quae extant, --- Tomus Primus. Venetiis, Typis Gasparis Chirardi.
M.D.CCXLVIII. Superiorum permissu ac privilegio.
Brunet, τ. 3, στ. 540.
40 ἑκ. – σ. [6]+LXX+CXXVII+1λ+XLI+1λ+707+1λ.

— Π.135

1748.3. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, --- Τὰ εὑρισκόμενα πάντα. Sancti patris nostri Joannis Damasceni, --- Opera omnia
quae extant, --- Tomus Secundus. Venetiis, Typis Gasparis Chirardi.
M.D.CCXLVIII. Superiorum permissu ac privilegio.
Brunet, τ. 3, στ. 540.
39,5 ἑκ. – σ. [4]+924.

— Π.136

1748.4. Τριῴδιον ψυχωφελέστατον, Περιέχον τὴν πρέπουσαν --- Ἀκολουθίαν. Νεωστὶ μετατυπωθὲν, καὶ Ἐπιμελείᾳ Διορθωθέν. Ἐνετίησι, ᾳψμη΄.
1748. Παρὰ Νικολάῳ τῷ Σάρῳ. Con Licenza, de’Superiori.
Legrand, BH, XVIIIs., I, σ. 362-363, ἀρ. 368. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 5803.
Σὲ ἔνθετο φύλλο μετὰ τὸ φύλλο τίτλου: Εις τας 28 ιουνιου 1864 είλθα εις στο μωναστιριον της πλατηταῖρας διά να μωνάσω εγηνα καλόγιρος τάς 6 σεμπταιβρίου 1864 διά
καληνίκου μοναχοῦ ιεραῖος ἐγραψα χαρίτων μωναχός. Κατάσταση κακή, στάχωση κατεστραμμένη.

— Π.296

1749.1. Εὐχολόγιον τὸ Μέγα --- Ἐνετίησιν, 1749 Παρὰ Νικολάῳ τῷ Σάρῳ.
ᾳψμθ΄. Con Licenza de’Superiori.
Λαδᾶ-Χατζηδήμου, Συμβολὴ Β΄, σ. 47, ἀρ. 351. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 2220.
Λείπουν οἱ πρῶτες σελίδες 3-8 μὲ τὰ περιεχόμενα. Δερματόδετο.

— Π.207

1750.1. Νεῖλος Χρυσοῤῥόας, Ἤτοι Ὁμιλίαι --- Ἰωάννου --- Χρυσοστόμου,
Συλλεχθεῖσαι ἐκ τῶν αὐτοῦ Συγγραμμάτων, καὶ ἀφιερωθεῖσαι Τῷ --- Πατριάρχῃ Κωνσταντινουπόλεως --- Κυρίλλῳ. Νῦν Πρῶτον μεταφρασθεῖσαι -- τύποις τε ἐκδοθεῖσαι, καὶ --- διορθωθεῖσαι. Τόμος πρῶτος. Ἑνετίῃσι.
1750. Παρὰ Ἀντωνίῳ τῷ Βορτόλι. Con Licenza de’Superiori, e Privilegio.
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Legrand, BH, XVIIIs., I, σ. 380, ἀρ. 395. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1721.
— Π.713

Δέσιμο μὲ χαρτόνι. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 67.

1753.1. Αἱ Θεῖαι Λειτουργίαι τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ
Χρυσοστόμου, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Διαλόγου, Ἤτοι
τῶν Προηγιασμένων. Ἑνετίῃσι, Παρὰ Νικολάῳ τῷ Σάρῳ. 1753. Con Licenza de’Superiori.
20,5 ἑκ. – σ. 56. Τετράδια: Α8-C8+C4. Παλαιὸς ταξ. ἀρ. 173.

— Π.199

1754.1. Θεοφυλάκτου ἀρχιεπισκόπου Βουλγαρίας Ἅπαντα Theophylacti
Bulgariae --- Opera omnia --- Tomus primus --- Venetiis, MDCCLIV. Apud
Josephum Bertellam in officina Hertziana Superiorum Permissu, ac Privilegio.
40 ἑκ. – σ. LXXVI+855+[1]. Οἱ ἄλλοι τόμοι ἐκδόθηκαν τὸ 1755, 1758, 1763.
Ἐξώφυλλα ἀπὸ χαρτόνι. Στὰ παράφυλλα τῆς ἀρχῆς καὶ τοῦ τέλους ἡ σημείωση:
Χαριτων ιερομόναχος.

— Π.842

1755.1. Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους --- Συντεθεῖσα
παρὰ Γεωργίου τοῦ Τραπεζουντίου. Νῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα, καὶ --διορθωθεῖσα. Ἐνετίῃσιν, 1755. Παρὰ Ἀντωνίῳ τῷ Βόρτολι. Con Licenza de’
Superiori.
Legrand, BH, XVIIIs., I, σ. 434, ἀρ. 440. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1656.
Συσταχωμένο μὲ τὸ 1861.3.

— Π.240

1755.2. Θεοφυλάκτου ἀρχιεπισκόπου Βουλγαρίας Ἅπαντα Theophylacti
Bulgariae --- Opera omnia --- Tomus secundus --- Venetiis MDCCLV.
Apud Josephum Bertellam in officina Hertziana Superiorum Permissu, ac
Privilegio.
40,5 ἑκ. – σ. XII+804.
Ἐξώφυλλα ἀπὸ χαρτόνι. Ὁ 1ος τόμος ἐκδόθηκε τὸ 1754 (βλ. 1754.1).

— Π.843

1755.3. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Διονυσίου τοῦ Ἀρειοπαγίτου Τὰ σωζόμενα πάντα Sancti Dionysii Areopagitae Opera omnia --- Tomus Primus. -- Studio & opera ejusdem Balthasaris Corderii, Societatis Jesu Doctoris
Theologi. Editio post antuerpiensem, et parisiensem prima veneta, --- Venetiis, MDCCLV. Typis Antonii Zatta. Superiorum permissu, & Excellentiss.
Senatus privilegio.
Brunet, τ. 2, στ. 724. Ὁ 2ος τόμος τυπώθηκε τὸ 1756.
38 ἑκ. – σ. XXXII+674. Δέσιμο μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ μαρμαρόκολλα. Ράχη
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δερμάτινη, στὴν κόκκινη ἐτικέτα S. DIONYSII AREOPAGITAE OPERA OMNIA 1.
Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 31.

— Π.62

1756.1. Βιβλίον καλούμενον Ῥαντισμοῦ Στηλήτευσις Ἑν ᾧ περιέχεται κεφαλαίων ἀριθμὸς ὁγδοήκοντα ἑνὸς, --- Δία αναλωμάτων τῶν ἐυσεβῶν καὶ
ὁρθοδόξων χριστιανῶν, ὧν τὰ ὀνόματα γράψον κύριε, ἐν βίβλῳ ζωῆς, μνησθεὶς πάντων ἀυτῶν ἐν τῇ βασιλεία σου. σωτηρίῳ ἔτει ᾳψνϛ.
Legrand, BH, XVIIIs., I, σ. 455-456, ἀρ. 482. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 572.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α΄. Δερματόδετο.

— Π.577.1

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β΄. Δεμένο μὲ χοντρὸ χαρτόνι. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 630.

— Π.577.2

1756.2. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Διονυσίου τοῦ Ἀρειοπαγίτου Τὰ σωζόμενα πάντα Sancti Dionysii Areopagitae Opera omnia --- Tomus Secundus.
--- Opera & studio Petri Lansselii & Balthasaris Corderii, Societatis Jesu
Presbyterorum. Editio post antuerpiensem, et parisiensem prima veneta, --Venetiis, MDCCLVI. Typis Antonii Zatta. Superiorum permissu, & Excellentiss. Senatus privilegio.
Brunet, τ. 2, στ. 724. Ὁ 1ος τόμος τυπώθηκε τὸ 1755 (βλ. 1755.3).
38 ἑκ. – σ. XVI+475. Δέσιμο μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ μαρμαρόκολλα. Ράχη δερμάτινη, στὴν κόκκινη ἐτικέτα: S. DIONYSII AREOPAGITAE OPERA OMNIA 2. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 30.

— Π.63

1757.1. [Κλήμεντος Ἀλεξανδρέως τὰ εὑρισκόμενα. Clementis Alexandrini
Opera... τ. Ι, Βενετία, A. Zatta, 1757].
Hoffmann, I, σ. 456.
37 ἑκ. – Ἀκέφαλο. Ὑπάρχουν οἱ σ. vii-xii+[12]+642. Πανόδετο.

— Π.68

1758.1. Θεοφυλάκτου ἀρχιεπισκόπου Βουλγαρίας Ἅπαντα Theophylacti
Bulgariae --- Opera omnia --- Tomus tertius --- Venetiis, MDCCLVIII Apud
Josephum Bertellam in officina Hertziana Superiorum Permissu, ac Privilegio.
40,5 ἑκ. – σ. XLVIII+750. Ὁ 1ος τόμος ἐκδόθηκε τὸ 1754 (βλ. 1754.1). Ἐξώφυλλο
ἀπὸ χαρτόνι. Στὸ παράφυλλο: Χαρίτων ιερομόναχος ο Γουναρόπουλος.

— Π.844

1759.1. Ἐπίτομος Λογικὴ κατ’ Ἀριστοτέλην καὶ Τέχνη Ῥητορικὴ Κοινῇ
φράσει συντεθεῖσαι παρὰ --- Βικεντίου Δαμῳδοῦ Κεφαληνιέως Νῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσαι. --- Ἐνετίῃσι, ᾳψνθ΄. 1759. Παρὰ Ἀντωνίῳ τῷ Τζάττα. Con Licenza de’Superiori, e Privilegio.
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Legrand, BH, XVIIIs., I, σ. 498-499, ἀρ. 532. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1895.
Δεμένο μὲ χαρτόνι.

— Π.394

1760.1. Εὐαγγελιστάριον Περιέχον τὴν τῶν Εὐαγγελίων διαδοχὴν, --- Ἐνετίῃσι, ᾳψξ΄. 1760. Παρὰ Δημητρίῳ Θεοδοσίου τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Superiorum Permissu.
Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1178· ΕΒ B΄, ἀρ. 651.
Συσταχωμένο στὸ 1760.2.

— Π.185

1760.2. Θεῖον καὶ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον Νεωστὶ Μετατυπωθὲν, --- Ἐνετίῃσι,
ᾳψξ΄. 1760. Παρὰ Δημητρίῳ Θεοδοσίου τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Superiorum Permissu.
Legrand, BH, XVIIIs., I, σ. 512. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1177.
Συσταχωμένο τὸ 1760.1. Στάχωση ἀσημένια ἀνάγλυφη. Στὴν ἐμπρὸς ὄψη ἡ Σταύρωση μὲ τοὺς τέσσερις Προφῆτες, στὴν πίσω ὄψη ἡ Ἀνάσταση μὲ τοὺς τέσσερις
Εὐαγγελιστές. Στὸ recto τοῦ δεύτερου φ.χ.ἀ.: Ἐκ τῶν τοῦ ταπεινοῦ ἐπισκόπου Δαλματίας, ἀλβανίας, καὶ Ἰστρίας Βενεδίκτου Κρα[..] τοῦ ἐκ Μακεδονίας.

— Π.185

1760.3. Bibliorum Graecorum ex versione Septuaginta interpretum Tomus
II continens Libros Historicos posteriores Veteri Testamenti. Halae sumtibus
Orphanotrophei MDCCLX.
15,5 ἑκ. – σ. 216.

— Π.860

1761.1. Τῶν ἁγίων Συνόδων τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας --- οἰκουμενικῶν
τε, καὶ τοπικῶν Νέα, --- συνάθροισις --- Νῦν πρῶτον ἑλληνιστὶ μόνον τύποις ἐκδοθεῖσα, --- σπουδῇ, καὶ πόνῳ --- Σπυρίδωνος Μήλια --- Τόμος
Πρῶτος Ἀπὸ Χριστοῦ, ἄχρι ἔτους υ.λ.α΄. 431. [Παρὰ Ἀντονιῳ τῷ Τζάττᾳ -- ᾳψξα΄ ---].
Legrand BH, XVIIIs., ΙΙ, ἀρ. 572, σ. 5-6. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 5666.
Στὸ α΄ παράφυλλο: Το παρόν βιβλείον υπάρχει τοῦ ἱερομονάχου Χαρίτωνος τό οπίον
ιγόρασε ἀπό τόν Πέτρον Αυλονίτη διὰ μεσιτίας του ιερομονάχου Ἁγαθαγγέλου 1896.
Δερματόδετο. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 27.

— Π.169

1761.2. [Τῶν ἁγίων Συνόδων τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας --- Νέα, καὶ δαψιλεστάτη συλλογὴ --- Τόμος Δεύτερος ἀπὸ ἔτους Χριστοῦ 449 υμθ΄ ἄχρι
ἔτους 1643 ᾳχμγ΄].
Legrand BH, XVIIIs., ΙΙ, ἀρ. 572, σ. 5-6. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 5666.
Λείπει τὸ φύλλο τίτλου. Στὸ α΄ παράφυλλο ἐπαναλαμβάνεται ἡ σημείωση. τοῦ
ἐντύπου 1761.1. Δερματόδετο. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 28.

— Π.170
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1762.1. Μηναῖον τοῦ Ἰουλίου Περιέχον τὴν --- ἅπασαν Ἀκολουθίαν, Μετὰ
καὶ τῆς --- προσθήκης τοῦ Τυπικοῦ Νεωστὶ μετατυπωθὲν, καὶ --- διορθωθὲν παρὰ --- Σπυρίδωνος Μήλια. Ἑνετίῃσιν, ᾳψξβ΄. 1762. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con licenza de’Superiori.
Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 4054· ΕΒ Β΄, ἀρ. 664.

— Π.279

1763.1. Θεοφυλάκτου ἀρχιεπισκόπου Βουλγαρίας Ἅπαντα Theophylacti
Bulgariae --- Opera omnia --- Tomus quartus --- Venetiis, MDCCLXIII.
Apud Josephum Bertellam in officina Hertziana Superiorum Permissu, ac
Privilegio.
40,5 ἑκ. – σ. VIII+597+[1]+439+[1]. Ὁ 1ος τόμος ἐκδόθηκε τὸ 1754 (βλ. 1754.1).
Ἐξώφυλλα ἀπὸ χαρτόνι.

— Π.845

1763.2. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Κυρίλλου Ἱεροσολύμων Ἀρχιεπισκόπου Tὰ εὑρισκόμενα πάντα. S. Cyrilli Archiepiscopi Hierosolymitani Opera
quae extant omnia, --- Cura & studio Domni Antonii-Augustini Touttée, --Venetiis, MDCCLXIII. Ex Typographia Sansoniana, in Vico Sancti Raphaelis.
Superiorum permissu, ac Priviliegiis.
Brunet, τ. 2, στ. 462-463. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 3252.
39,8 ἑκ. – σ. XIV+CCXLII+473+[3].
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄. Πανόδετο.

— Π.67.1

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄. Στὴ σελίδα τίτλου στρογγυλὴ σφραγίδα μὲ τὰ ἀρχικὰ: ΓΤ. Δέσιμο
μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ περγαμηνή. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 106.

— Π.67.2

1764.1. Ὀρθόδοξος Ὁμολογία Τῆς Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἀνατολικῆς
Ἐκκλησίας. Τὰ νῦν μετατυπωθεῖσα, --- μὲ Πίνακας τῶν Ἐρωταποκρίσεων,
καὶ τῶν ἀξιολογωτέρων περιεχομένων πραγμάτων, συντεθέντας παρὰ
Γεωργίου Κωνσταντίνου ἐξ Ἰωαννίνων. Ἐν Πετρουπόλει Τῆς Μεγάλης
Ῥουσσίας. Ἔτει τῷ σωτηρίῳ ᾳψξδ΄.
Legrand, BH, XVIIIs., II, σ. 26-27, ἀρ. 607. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 4558.
— Π.673

1765.1. Διδασκαλία περὶ τοῦ ἱεροῦ θρόνου τοῦ Ῥώμης Κατὰ τὴν γνώμην
τῶν Φραντζέζων. Μεταφρασθεῖσα --- παρὰ Α. Λ. Τύποις τε ἐκδοθεῖσα,
καὶ ἐπιμελῶς διορθωθεῖσα. Ἐν Πετρουπόλει τῆς Ῥουσσίας. Ἔτει τῷ σωτηρίῳ ᾳψξε΄. Καὶ πουλεῖται ἐν Βενετίᾳ παρὰ Δημητρίῳ Θεοδοσίου.
Legrand, BH, XVIIIs., II, σ. 34, ἀρ. 620. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 2018.
Δεμένο μὲ χαρτόνι, στὴ ράχη ἔντυπη ἐτικέτα μὲ τὸν τίτλο.

— Π.576
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1765.2. Εὐαγγελικὴ Σάλπιγξ συντεθεῖσα παρὰ τοῦ σοφωτάτου Κυρίου
Μακαρίου τοῦ ποτὲ χρηματίσαντος τῆς ἐν Πάτμῳ σχολῆς διδασκάλου Τύποις καὶ αὖθις ἐκδοθεῖσα διὰ σπουδῆς καὶ δαπάνης τοῦ --- Κυρίου Κωνστῆ Ἀβράμη. Ἐν Λιψίᾳ τῆς Σαξωνίας Τυπογραφίᾳ τοῦ Βρειτκόφ. 1765.
Legrand, BH, XVIIIs., II, σ. 35, ἀρ. 622. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 3676. — Π.485

1765.3. Bibliotheca Veterum Patrum antiquorumque scriptorum ecclesiasticorum, postrema lugdunensi longe locupletior atque accuratior. Cura &
studio Andreae Gallandii Presbyteri congregationis oratorii. Tomus Ι. Venetiis CIƆ IƆ CCLXV. Ex Typographia Joannis Baptistae Albritii Hieron. Fil.
Cum Veneti Senatus Privilegio.
Brunet, τ. 2, στ. 1465-1466. Ἔργο δεκατετράτομο. Ὁ 2ος τόμος τυπώθηκε τὸ 1766,
ὁ 3ος τὸ 1767, ὁ 4ος τὸ 1768, ὁ 5ος τὸ 1769, ὁ 6ος καὶ ὁ 7ος τὸ 1770, ὁ 8ος τὸ 1772,
ὁ 9ος τὸ 1773, ὁ 10ος τὸ 1774, ὁ 11ος τὸ 1776, ὁ 12ος τὸ 1778, ὁ 13ος τὸ 1779, ὁ 14ος
τὸ 1781. Δέσιμο μὲ χοντρὰ χαρτόνια ἐπενδυμένα μὲ μαρμαρόκολλα. Ράχη δερμάτινη μὲ τὴν ἐτικέτα τοῦ τίτλου καὶ τὴν ἔνδειξη τοῦ τόμου.
40,5 ἑκ. – σ. [12]+CXXXVI+XXV+1λ+792. Παλαιὸς ταξ. ἀρ. 209.

— Π.150

1766.1. Λόγοι εἰς τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Τεσσαρακοστὴν μετὰ καί τινων
Πανηγυρικῶν, Ἐπιφωνηματικῶν καὶ Ἐπιταφίων, συντεθέντες μὲν, καὶ ἐκφωνηθέντες παρὰ Νικηφόρου --- Θεοτόκη, τοῦ Κερκυραίου, ---διορθωθέντες παρὰ --- Μεθοδίου Ὀλυμπιώτου. τοῦ ἐξ Ἀγυιᾶς. Ἐν Λειψίᾳ τῆς
Σαξονίας ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ τοῦ Βρεϊτκόπφ ἔτει 1766.
Legrand, BH, XVIIIs., II, σ. 56, ἀρ. 650. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 5609. — Π.703

1766.2. Τὰ τέσσαρα θεῖα καὶ ἱερὰ Εὐαγγέλια, Νεωστὶ μετατυπωθέντα εἰς
χαρακτῆρα μέγαν εἰς χρῆσιν τῶν --- Ἱερέων, καὶ πάντων τῶν --- Χριστιανῶν. Προστεθείσης --- καὶ τῆς Ἱερᾶς Ἀποκαλύψεως --- Μετὰ καὶ τῆς
προσθήκης τῶν Εἰκονογραφιῶν --- ἑκάστου Εὐαγγελιστοῦ, --- Ἐνετίῃσι,
ᾳψξϛ΄. 1766. Παρὰ Ἀντωνίῳ τῷ Βόρτολι. Con Licenza de’Superiori, e Privilegio.
Legrand, BH, XVIIIs., II, σ. 58, ἀρ. 653. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1182.
Περιθώρια κομμένα ἀπὸ τὸν βιβλιοδέτη. Δέσιμο μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ μαρμαρόκολλα. Στὴ δερμάτινη ράχη: ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΙΕΡΟΝ. Στὴ σ. [2] ἡ σημείωση:
Εὔγενήος ἱερομοναχος Σαρακηνὸς ἡ μὲν χῆρ γράψασα σέσιπε τάφις ἠ δε βίβλος εμινιτο ἐν
χρόνης πλιρεστάτοις. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 607.

— Π.25

1766.3. Bibliotheca Veterum Patrum --- multo locupletior --- Cura &
studio Andreae Gallandii --- Tomus II. Venetiis CIƆ IƆ CCLXVI....
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Brunet, τ. 2, στ. 1465-1466. Ὁ 1ος τόμος τυπώθηκε τὸ 1765 (βλ. 1765.3).
40,5 ἑκ. – σ. LXXII+866. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 210.

— Π.151

1767.1. Bibliotheca Veterum Patrum --- Cura & studio Andreae Gallandii -- Tomus III. Venetiis CIƆ IƆ CCLXVII. --Brunet, τ. 2, στ. 1465-1466. Ὁ 1ος τόμος τυπώθηκε τὸ 1765 (βλ. 1765.3).
40,5 ἑκ. – σ. LX+886. Παλαιὸς ταξ. ἀρ. 211.

— Π.152

1768.1. Ἰωσὴφ Μοναχοῦ τοῦ Βρυεννίου Τὰ Εὑρεθέντα ἀξιώσει τοῦ --πρώην ἡγεμόνος Μολδοβλαχίας --- Γρηγορίου Ἀλεξάνδρου Γκίκα βοεβόδα
δι’ ἐπιμελείας Εὐγενίου --- τοῦ Βουλγάρεως ἤδη τὸ πρῶτον τύποις ἐκδοθέντα. Τόμος Α. Ἐν Λειψίᾳ τῆς Σαξονίας ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ τοῦ Βρεϊτκόπφ. Ἔτει ᾳψξη.
Legrand, BH, XVIIIs., II, σ. 80-83, ἀρ. 683. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1474.
Δέσιμο μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ μαρμαρόκολλα, ράχη δερμάτινη μὲ τὴν ἐτικέτα
ΒΡΥΕΝΝΙΟΥ ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ 1. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 45.

— Π.481

1768.2. Ἰωσὴφ Μοναχοῦ τοῦ Βρυεννίου Τὰ Εὑρεθέντα --- Τόμος Β. --Ἔτει ᾳψξη.
Δέσιμο ὅπως στὸν πρῶτο τόμο. Στὴ ράχη: ΒΡΥΕΝΝΙΟΥ ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ 2. Παλαιὸς
ταξ. ἀριθ. 46.

— Π.482

1768.3. Μὴν Ἀπρίλλιος Περιέχων --- Ἐνετίῃσιν, ᾳψξη΄. 1768. Παρὰ Νικολάῳ τῷ Σάρῳ. Con Licenza de’Superiori, e Privilegio.
Legrand, BH, XVIIIs., II, σ. 83, ἀρ. 684. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 3962.
Δύο ἀντίτυπα. Τοῦ πρώτου λείπει τὸ φύλλο τίτλου.

— Π.271, Π.272

1768.4. Bibliotheca Veterum Patrum --- Cura & studio Andreae Gallandii -- Tomus IV. Venetiis CIƆ IƆ CCLXVIII. --Brunet, τ. 2, στ. 1465-1466. Ὁ 1ος τόμος τυπώθηκε τὸ 1765 (βλ. 1765.3).
40,5 ἑκ. – σ. XXXVI+779+1λ. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 212.

— Π.153

1769.1. Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου καὶ πανευφήμου ἀποστόλου Φιλίππου --- Ἐνετίῃσιν, ᾳψξθ΄. 1769. Παρὰ Ἀντωνίῳ τῷ Βόρτολι. Con Licenza
de’Superiori.
Legrand, BH, XVIIIs., II, σ. 94, ἀρ. 699. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 165. — Π.247

1769.2. Ἀκολουθία τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ καλλινίκων μαρτύρων Τιμοθέου, καὶ Μαύρας, προστάτων --- Λευκάδος. --- Ἑνετίῃσιν, ᾳψξθ΄. 1769.
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Παρὰ Δημητρίῳ Θεοδοσίου τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’Superiori.
Legrand, BH, XVIIIs., II, σ. 95-96, ἀρ. 702. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 3149.
20,6 ἑκ. – σ. 23+1λ.

— Π.246

1769.3. Ἱερὰ Κατήχησις Ἤτοι Ἐξήγησις τῆς Θείας καὶ Ἱερὰς Λειτουργίας
καὶ Ἐξέτασις τῶν χειροτονουμένων, --- Τὰ πάντα ἐκδοθέντα μὲν τὸ πρῶτον προστάξει --- Χριστοδούλου --- Πρωτοπαπᾶ καὶ Προέδρου Κερκύρας.
Συντεθέντα δὲ παρὰ Κυρίου Νικολάου Βούλγαρι. Τοῦ Ἀδελφοῦ αὐτοῦ, --Μετατυπωθέντα δὲ --- καὶ --- διορθωθέντα. ᾳψξθ΄. Ἑνετίῃσιν, 1769. Παρὰ
Δημητρίῳ Θεοδοσίου τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’Superiori.
Legrand, BH, XVIIIs., II, σ. 100-101, ἀρ. 708. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1443.
— Π.662

1769.4. Ὀρθόδοξος διδασκαλία Συγγραφεῖσα μὲν παρὰ τοῦ --- Πατριάρχου --- Ἀλεξανδρείας, Κυρίου Μελετίου τοῦ Πηγᾶ. --- Νῦν δὲ δεύτερον
τύποις ἐκδοθεῖσα --- ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ τοῦ --- Μητροπολίτου Κυρίου
Γρηγορίου ἤδη ἀρχιερατεύοντος. Δι’ ἐπιδιορθώσεως τοῦ --- Πρωτοσυγκέλλου Καισαρίου. αψξθ. παρὰ γρηγορίῳ ἱερομονάχῳ Τυπ.
Legrand, BH, XVIIIs., II, σ. 102-105, ἀρ. 710. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 4693.
Δερματόδετο μὲ ἔκτυπη διακόσμηση. Στὸ κέντρο τοῦ α΄ ἐξωφύλλου ἡ Σταύρωση.
Στὸ β΄ ἐξώφυλλο ὄρθια βρεφοκρατοῦσα Θεοτόκος. Στὸ α΄ παράφυλλο: γεοργάκι
δανίλι.

— Π.487

1769.5. Bibliotheca Veterum Patrum --- Cura & studio Andreae Gallandii -- Tomus V. Venetiis CIƆ IƆ CCLXIX. --Brunet, τ. 2, στ. 1465-1466. Ὁ 1ος τόμος τυπώθηκε τὸ 1765 (βλ. 1765.3).
40,5 ἑκ. – σ. CLXII+726+[2]. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 213.

— Π.154

1770.1. [Ἐπιτομὴ τῆς ἱεροκοσμικῆς Ἱστορίας εἰς πέντε μερισθεῖσα τμήματα] --- Συγγραφεῖσα παρὰ τοῦ --- Πατριάρχου, Νεκτ[αρίου τοῦ Κρητός].
Νεωστὶ Μετατυπωθὲν, καὶ --- διορθωθὲν παρὰ τοῦ Ἱεροδιακόνου Κυρίου
Σπυρίδωνος [Παπαδοπούλου]. Ἀφιερωθεῖσα Τῷ --- Μολδοβλαχίας Καθηγεμόνι, --- Ἰωάννῃ Ἀντωνίῳ --- Βοϊβόνδα. Ἑνετίῃσι [1770]. Παρὰ Νικολάῳ
Γλυκεῖ [τῷ ἐξ Ἰωαννίνων]. Con Licenza de’Super[iori, e Privilegio].
Πρβλ. Legrand, BH, XVIIIs., ΙI, σ. 115, ἀρ. 721. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 4365.
Τὸ φύλλο τίτλου εἶναι μισοκατεστραμμένο, ἔχει συντηρηθεῖ πρόχειρα καὶ τὰ ἐλλείποντα στοιχεῖα του ἔχουν συμπληρωθεῖ μὲ τὸ χέρι μὲ βάση τὸν τίτλο τῆς ἔκδοσης
τοῦ 1758. Ἀπὸ τὴ διάταξη ὅμως τῶν στοιχείων τοῦ τίτλου στὸ σωζόμενο σπάραγμα
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καθὼς καὶ ἀπὸ τὴν ἀρίθμηση τῶν σελίδων τοῦ ἐντύπου συμπεραίνεται ὅτι πρόκειται γιὰ τὴν ἔκδοση τοῦ 1770.

— Π.490

1770.2. Κατηχητικόν, Τουτέστιν, Αἱ Κατηχήσεις τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ
Στουδίτου, --- Ἑνετίῃσιν, ᾳψο΄. 1770. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’Superiori, e Privilegio.
Legrand, BH, XVIIIs., II, σ. 124, ἀρ. 727. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 5577. — Π.141

1770.3. Μηναῖον τοῦ Ἰουνίου Περιέχον --- Ἐνετίῃσιν, ᾳψο΄. 1770. Παρὰ
Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’Superiori.
Legrand, BH, XVIIIs., II, σ. 124, ἀρ. 728. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 4027. — Π.276

1770.4. Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰσαὰκ --- Σύρου Τὰ Εὑρεθέντα Ἀσκητικὰ
ἀξιώσει μὲν --- Πατριάρχου --- Ἰερουσαλὴμ καὶ --- Παλαιστίνης --- Ἐφραὶμ
ἐπιμελείᾳ δὲ Νικηφόρου --- τοῦ Θεοτόκου ἤδη πρῶτον τύποις ἐκδοθέντα.
Ἐν Λειψίᾳ τῆς Σαξονίας ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ τοῦ Βρεϊτκόπφ. ἔτει ᾳψο.
Legrand, BH, XVIIIs., II, σ. 129-130, ἀρ. 735. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 2931.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄. Δερματόδετο. Στὸ α΄ παράφυλλο: Αριθμὸς προτοκόλου 8011 εν αθίναις τη 23 Αυγοῦστου 1863 το υπουργιον τω εκλισιαστικῶν νομοθετί ὄτι ουδίς ιεράρχις
δινατε να τιμορίσι ιερομενον με προσοπικην κράτισην, αλλά μόνο με διακοπῆν προσορινῆν τοῦ ιεροπράτιν καί ταύτα κατέκρισιν τῆς Συνόδου. διότι προσοπικῆν κράτισην ιερομένων οι κανόναις τῆς εκλισίας δέν διατάσοσι. οὔτε ἐξορίαν ενχόριον ἤ ἀλλοδαπήν ουδίς
τῶν ἱερῶν κανόνων παρέχει τοίς αρχιερεύσιν. ο υπουργός Β. Νικολόπουλος.

— Π.177

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄. Λείπουν τὰ τελευταῖα 8 φύλλα. Κομμένα περιθώρια (20,7 ἑκ.).
Δερματόδετο. Στὸ α΄ παράφυλλο: Τό παρών βιβλιάριον τό λεγόμενον Ἰσαάκ σίρος
ἐχαρίσθη ἐμοῦ τοῦ ἐλαχίστου Τριανταφύλλου Νικολαοπούλλου μωραίτη ζατουνείου ὑπὸ
τοῦ ἐν διδασκάλοις ἀρίστου χατζί ἀγαπίου δημητζανέου χάριν ἀγαπήσεως ἔχωντας εἰς
αὐτό ἐπιθυμίαν ἕνεκα της προ[...]σεώς του. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 48.

— Π.178

Ἀ ν τ ί τ υ π ο γ ΄. Δερματόδετο. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 41.

— Π.179

1770.5. Bibliotheca Veterum Patrum --- Cura & studio Andreae Gallandii -- Tomus VI. Venetiis CIƆ IƆ CCLXX. --Brunet, τ. 2 στ. 1465-1466. Ὁ 1ος τόμος τυπώθηκε τὸ 1765 (βλ. 1765.3).
40,5 ἑκ. – σ. XVI+767+[1]. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 214.

— Π.155

1770.6. Bibliotheca Veterum Patrum --- Cura & studio Andreae Gallandii -- Tomus VII. Venetiis CIƆ IƆ CCLXX. --Brunet, τ. 2 στ. 1465-1466. Ὁ 1ος τόμος τυπώθηκε τὸ 1765 (βλ. 1765.3).
40,5 ἑκ. – σ. XL+806+[1]+1λ. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 215.

— Π.156
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1771.1. Μηναῖον τοῦ Σεπτεμβρίου περιέχον --- Ἑνετίησιν. ᾳψοα΄. 1771.
Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’Superiori.
Λαδᾶ-Χατζηδήμου, Συμβολὴ Α΄, σ. 242, ἀρ. 221. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 4125.
Στὴ σ. [2]: Ετοῦτω τω βυβλείων ειναι και ηπάρχη της εἱπεραγίας Θεοτώκου ζοωδώχο πηγῆς κημαινη εἰς χορίων Καβαλούρη και ὧπηος το κλαιψη να έχη τήν κατάρα της αυτινης
ζοοδώχω πηγης καί αιμού τοῦ ἁμαρτωλοῦ εὐσταθίου ἰεραίως του ρασοξαιστη ε κωμης Καβαλουρίου. Ἄλλη: αωλδ ὠχτομβρήου κϚ΄ ΕΑ αἰψηφείστηκα ἀπο την πατρίδα τών αντηπαρνων δηα αιφιμαιριων τής αγίας καί ζωαρχικης τριάδος και αισταμάτησα αἰφιμαίριος
χρώνους αίξη καί το γράφω δηα αινθυμισην των μαιταγαινεσταίρων. εὐστάθιος ἰερεύς ὀ
ρασοξέστης.

— Π.281

1771.2. Τυπικὸν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκολουθίας, Τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις Ἁγίας Λαύρας --- Ἑνετίῃσιν. ᾳψοα΄. 1771. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ
Ἰωαννίνων. Con Licenza de’Superiori, e Privileg.
Legrand, BH, XVIIIs., ΙI, σ. 145-146, ἀρ. 751. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 5873.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄ . Δερματόδετο. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 85.

— Π.288

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄ . Δερματόδετο μὲ ξύλινες πινακίδες. Στάχωση κατεστραμμένη. Στὸ
ἐπικολλημένο φύλλο, στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ πρώτου ἐξωφύλλου, οἱ σημειώσεις ὅλες
γραμμένες ἀπὸ τὸ ἴδιο χέρι: 171[ ] [ιου]λίου 30. ετελιοθι ι εκλισηα της αγιας εκατ[ερι]νις το νίσο. – 1714 δεκεμβρίου 23 ετελιόθη ι τούρη εις το νίσο απο τον ιερομόναχον
γριγοριον αβράμης ο πρότος εονια του ι μνημην. – 1721 απετηχε ο ανοθεν αβραμης και
εταφη ενμπροστεεν της πορτας της αγιας εκατερινης ις το νισο. – και εμηνε ο ανιψηος του
εις το ποδαρι του ιερομοναχος γριγοριος αβραμης και ετελιοσε και εταφη εις την αγιαν
εκατερινην και εις τον ιδιον ταφον του πάρπα του τον 1800 τον μιναν ιουλιον. – 1733
αυγουστου 9 απετιχε της παρουσης ζοης ο μιτροπολιτις αθανασηος σοποτινος μιτροπολιτης διραχήου και πασης δαλματήας κερκηρεος γενιμα και θρεμα ιχε το μαναστηρι του
σοτηρος ασκηταρηο εδικο του ιγον ο κουρουπας. Στὴ λευκὴ σελίδα μετὰ τὴ σ. 259 ἡ
ἀκόλουθη σημείωση ἀπὸ τὸ ἴδιο χέρι τῶν προηγουμένων σημειωμάτων: 1785 αυγουστου 26 αγορασα το παρον τηπικον και εδοσα ενα τζεκίνη χρισο πολημερος ἱερεὺς ο χηληδαρης δια να το εχο εγο και ι κλερονομη μου και εγραψα ιδιοχηρός μου. Στὸ ἴδιο φύλλο
ἀπὸ ἄλλο χέρι: 1779: ἀπριλήου 14: ευλογισα τη εμι χηρή τον γεόργηον κῦρδαρη του ευβλαβή παπα πολίμερου μετα τής γινής του ονόματη θεοδουλα θιγατιρ τού γερόλιμου σιριότη παράνιμφος ἰωάνης βλάχος ποτε φιλήπου από χορηον λαύκι εφημερηος ἀναστάσιος
ἰερεῦς ο σαλιβανος. Στὸ recto τοῦ παραφύλλου τοῦ τέλους τὰ σημειώματα: αψμ
νοεμβριου 25: τη αυτι ημερα εβαπτισα ενα πεδι αρσενικο του αλιβου χηρδαρη γιναμενο
μετα της μαρουλας νομιμου γινις αυτου ιτον αναδοχος ι ελενι γινι ποτε διμου γιανέτη το
ωνομασε πόλιμερο εφημεριος αρσενιος ιερεύς σαρακινος. – αψξδ φλεβαρίου 12 εβαπτισα
ένα πεδι αρσενικό του πολιμερου χιρδαρι του αλιβου γιναμενο μετα της γινής του αργιρος
θιγατηρ του ποτε γιακουμέτου τζιρί αναδοχος ο τζόρτζης σκόρδιλις και το ονομασε τζορτζη
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εφιμέριος αντόνιος ιερεύς ο χηρδαρης. – 1785 σεπτεμβρίου 7: εβαπτισα ενα πεδι θιλικο
του γεοργιου κιρδαρη του ευλαβεστατου παπα πολημερου μετα τις γινις του θεοδουλας
θιγατηρ του γερολιμου σιριοτι αναδοχος ιωανις βλαχος απο χ(ωριο)ν λαυκη το ονομασε
χρηστηνα εφιμεριος αναστασηος ιερευς σαλιβανος. – 1789 μαρτηου 11: εβαπτησα ενα
πεδι θιλικο του γεοργιου κηρδάρη του παπα πολιμερου μετα της γινης του θεοδουλας
θηγατηρ του γερολιμου σιριοτη αναδοχος ευγενιος σαρακινος και το ωνομασε αργιρό εφιμεριος διμιτριος ιερευς σαρακινος. – 1791 απριλιου 14: εβαπτισα ενα πεδι θιλικο του
γεοργιου κιρδαρη του παπά πολιμερου μετα της γινις του θεοδουλας θιγατηρ του γερολιμου σιριοτη αναδοχος ιοανις αθινεος απο το μαντούκη και το ωνομασε μαργετινα εφιμέριος αναστασιος ιερευς σαλιβανος. – 1795 μαίου 16: εβαπτισα ενα πεδι αρσενικο του
τζορτζη κηρδαρη του παπα πολιμερου μετα της γινης του θεοδουλας θιγατηρ του γερολιμου
σιριοτη αναδοχος ο διμος πρεντουλης ποτε ζαφίρη και το ωνομασε αντονιον εγενιθι τη
αυτη ιμερα το βραδη εφιμεριος σπιριδον ιερευς σαλιβανος. – 1798 απριλιου 4: εβαπτισα
ενα πεδι θιλιο του γεοργιου κηρδαρη του παπα πολιμερου μετα τις γινης του θεοδουλας
θιγατηρ του γερολιμου σιριοτη αναδοχος αντονης μοτας λαπκιερης απο τιν χορα το ωνομασε αντριανα εφιμεριος ευγενιος ιερομοναχος σαρακινος.

— Π.876

1772.1. Λεξικὸν ἰταλικὸν καὶ ῥωμαϊκὸν ἁπλοῦν. Πρόχειρον καὶ ὠφελιμώτατον εἰς τὸ νὰ μάθῃ, ὅς τις ἐπιθυμᾷ μὲ εὐκολίαν ἐκείνην τὴν Γλῶσσαν
ὁποῦ ἀπ’ αὐταῖς ὀρέγεται --- Εἰς Βενετίαν, 1772. Παρὰ Ἀντωνίῳ τῷ
Βόρτολι. Con Licenza de’Superiori, e Privilegio.
Vocabolario italiano, e greco volgare. Utilissimo ad ognuno --- In Venezia,
1772. Apresso Antonio Bortoli. Con Licenza de’Superiori, e Privilegio.
Legrand, BH, XVIIIs., II, σ. 153-154, ἀρ. 765. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 3597.
16 ἑκ. – σ. 216.

— Π.371

1772.2. Σειρὰ ἑνὸς καὶ πεντήκοντα ὑπομνηματιστῶν εἰς τὴν Ὀκτάτευχον
καὶ τὰ τῶν Βασιλειῶν ἤδη πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα ἀξιώσει μὲν τοῦ --ἡγεμόνος πάσης Οὐγκροβλαχίας --- Γρηγορίου Ἀλεξάνδρου Γκίκα ἐπιμελείᾳ δὲ Νικηφόρου --- Θεοτόκου. Τόμος πρῶτος τὴν Πεντάτευχον περιέχων. Ἐν Λειψίᾳ τῆς Σαξονίας, Ἐν τῇ τυπογραφίᾳ τοῦ Βρεϊτκόπφ Ἔτει
ᾳψοβ.
Legrand, BH, XVIIIs., II, σ. 160-161, ἀρ. 771. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 5612. Δίτομο, ὁ 2ος τόμος τυπώθηκε τὸ 1773.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄. Περιθώρια κομμένα (38 ἑκ.). Λείπουν οἱ σ. α΄-ϛ΄. Στὸ verso τοῦ α΄
παραφύλλου οἱ σημειώσεις: ο πρότος τόμος τῆς συρᾶς τῶν πατέρων εἶναι καί ο [....]
λέγεται πεντάβιβλος τοῦ προφήτου μωϋσέος ἡπάρχει κτήμα μου ἐμέ τοῦ Χριστοδούλου
Τριανταφύλλου παπᾶ Χρηστάτης ἐκ τῆς κώμης ὁςστανίτζης τῆς επαρχίας τοῦ ἁγίου πωγωνιανῆς καί εἶναι το γενος μου πανπάλεο τῆς οςστανίτζης. – (ἀπὸ τὸ ἴδιο χέρι) τοῦς

306

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΛΑΤΥΤΕΡΑΣ

ἀγόρασα τοῦς δύω τόμους ῤουπιέδες δέκατρεῖς πρός τόν ρουπιέν 11 [.....]. Στὴ σελίδα
τίτλου σβησμένο τὸ ὄνομα τοῦ κτήτορα.

— Π.529

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄. Δερματόδετο. Στὴ ράχη ἡ ἐτικέτα μὲ τὸν τίτλο. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ.
131.

— Π.531

Ἀ ν τ ί τ υ π ο γ ΄. Περιθώρια κομμένα (38,5 ἑκ.). Ἡ στάχωση κατεστραμμένη. — Π.533
Ἀ ν τ ί τ υ π ο δ ΄ . Στὴ δερμάτινη ράχη μὲ χρυσὰ γράμματα ἡ ἐτικέτα: ΣΕΙΡΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΚΤΑΤΕΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ ΤΟΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΣ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΤΕΥΧΟΝ ΠΕΡΙΕΧΩΝ.

— Π.857

1772.3. Bibliotheca Veterum Patrum --- Cura & studio Andreae Gallandii -- Tomus VIII. Venetiis CIƆ IƆ CCLXXII. --Brunet, τ. 2, στ. 1465-1466. Ὁ 1ος τόμος τυπώθηκε τὸ 1765 (βλ. 1765.3).
40,5 ἑκ. – σ. XL+781+[1]. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 216.

— Π.157

1773.1. Σειρὰ ἑνὸς καὶ πεντήκοντα ὑπομνηματιστῶν --- ἤδη πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα ἀξιώσει --- Τόμος δεύτερος τὸν Ἰησοῦν τοῦ Ναυῆ τοὺς
Κριτὰς τὴν Ροὺθ καὶ τὰς τέσσαρας Βασιλείας περιέχων. Ἐν λειψίᾳ τῆς
Σαξονίας, Ἐν τῇ τυπογραφίᾳ τοῦ Βρεϊτκόπφ. Ἔτει ᾳψογ.
Legrand, BH, XVIIIs., II, σ. 160-161, ἀρ. 771. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 5612. Ὁ
1ος τόμος τυπώθηκε τὸ 1772 (βλ. 1772.2).
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄. Περιθώρια κομμένα (37 ἑκ.). Στὴ σελίδα τίτλου σβησμένο τὸ κτητορικὸ σημείωμα. Διακρίνεται: Καί τόδε Χριστοδούλου.....

— Π.530

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄. Περιθώρια κομμένα (36,5 ἑκ.).

— Π.532

Ἀ ν τ ί τ υ π ο γ ΄. Περιθώρια κομμένα (38,5 ἑκ.). Ράχη δερμάτινη, μὲ τὴν ἐτικέτα τοῦ
τίτλου. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 133.

— Π.534

1773.2. Bibliotheca Veterum Patrum --- Cura & studio Andreae Gallandii -- Tomus IX. Venetiis CIƆ IƆ CCLXXIII. --Brunet, τ. 2, στ. 1465-1466. Ὁ 1ος τόμος τυπώθηκε τὸ 1765 (βλ. 1765.3).
40,5 ἑκ. – σ. XLVIII+803+[1]. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 217.

— Π.158

1774.1. Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου βασιλέως, καὶ μεγαλομάρτυρος Ἰωάννου τοῦ Βλαδιμήρου --- Τυπωθεῖσα δαπάνῃ --- Ἰωάννου Παπᾶ τοῦ ἐκ
τῆς πόλεως Νεοκάστρου. --- ᾳψοδ΄. Ἐνετίῃσιν, 1774. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’Superiori.
Legrand, BH, XVIIIs., II, σ. 184-185, ἀρ. 796. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 132.
— Π.237

1774.2. Ἡ Νέα Κλίμαξ Μεταφρασθεῖσα --- ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς εἰς τὴν Κοι-

ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ

307

νοτέραν τῶν καθ’ ἡμᾶς Ἑλλήνων Διάλεκτον Ὑπὸ Ἱερεμίου ἀρχιμανδρίτου
Σιναΐτου, τοῦ Κρητός. --- ᾳψοδ΄. Ἑνετίῃσι, 1774. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ
ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’Superiori.
Legrand, BH, XVIIIs., II, σ. 195-196, ἀρ. 809. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 2909.
Στὸ verso τοῦ α΄ παραφύλλου: Ἀκακίου μοναχοῦ ἐν ἔτει 1827. – ειπαρχει Ελενει Τζιατε
μοναχει το κατα κοσμο 1849. Στὸ verso τοῦ φύλλου τοῦ τίτλου: ...υπαρχι ἐμού του
αναξίου και α[.....] και αμαρτολού Κυρίλλου μοναχού. Στὸ verso τοῦ β΄ παραφύλλου:
Δημήτριος Τζιάτες ἔγραψα. – Βασηληος Τάληος του ποτε ανασταση επο χορηο μουρσιά.
Δημήτρηος Τζάτες του αθανασιου απο χορηον μουρηα και βεβαιωνο τα ανοθεν.

— Π.134

1774.3. Μηναῖον τοῦ Μαΐου Περιέχον --- Νεωστὶ μετατυπωθὲν, καὶ ἐπιμελῶς διορθωθὲν παρὰ --- Ἀμβροσίου Βιτζαμάνου. ᾳψοδ΄. Ἑνετίῃσι, 1774.
Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’Superiori.
Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 3995· ΕΒ B΄, ἀρ. 730.

— Π.273

1774.4. Μηναῖον τοῦ Ἰουλίου Περιέχον --- ᾳψοδ΄. Ἐνετίῃσιν, 1774. Παρὰ
Δημητρίῳ Θεοδοσίου τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’Superiori, e Privilegio.
Λαδᾶ-Χατζηδήμου, Συμβολὴ Β΄, σ. 112, ἀρ. 513. Ἠλιού, Προσθῆκες Α΄, σ. 201-202,
ἀρ. 162. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 4055.
Στὴ σελίδα τίτλου: 1818 Ἰουλίου πρότη. χριστόδουλος ἰερεύς ὁ ῤασοξέστης ἑφιμέριος τῆς
παροῦσις ἑκκλισίας τῆς ζοωδόχου πιγῆς εἰς χον Καβαλούρι.

— Π.278

1774.5. Bibliotheca Veterum Patrum --- Cura & studio Andreae Gallandii -- Tomus Χ. Venetiis CIƆ IƆ CCLXΧIV. --Brunet, τ. 2, στ. 1465-1466. Ὁ 1ος τόμος τυπώθηκε τὸ 1765 (βλ. 1765.3).
40,5 ἑκ. – σ. xxxvi+836. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 218.

— Π.159

1774.6. Quaresimale Del Padre Paolo Segneri Della Compagnia di Gesù.
Venezia, MDCCLXXIV. Nella Stamperia Baglioni. Con Licenza de’ Superiori,
e Privilegio.
24 ἑκ. – σ. [12]+384. Ράχη δερμάτινη μὲ τὴν ἔνδειξη: SEGNERI QUARESIMALE.
Δέσιμο κατεστραμμένο, σαρακοφαγωμένο.

— Π.734

1775.1. Ἀποστόλων Πράξεις, καὶ Ἐπιστολαὶ ἐπ’ ἐκκλησίας καθ’ ἑκάστην
κηρυττόμεναι. Νεωστὶ μετατυπωθεῖσαι, --- Ἑνετίησιν. ᾳψοε΄. 1775. Παρὰ
Ἀντωνίῳ τῷ Βόρτολι. Con Licenza de’Superiori.
Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 539· ΕΒ Β΄, ἀρ. 732.
Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 193.

— Π.194
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1775.2. Μηναῖον τοῦ Ὀκτωβρίου περιέχον --- ᾳψοε΄. Ἑνετίῃσιν, 1775.
Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’Superiori.
Λαδᾶ-Χατζηδήμου, Συμβολὴ Β΄, σ. 52, ἀρ. 366. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 4157.
— Π.283

1776.1. Αἱ Θεῖαι Λειτουργίαι τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν --- ᾳψοϛ΄. Ἑνετίῃσιν. 1776. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’Superiori.
Legrand, BH, XVIIIs., II, σ. 216, ἀρ. 845. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 3550.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄. Κατάσταση κακή. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 174.

— Π.197.1

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄. Δερματόδετο. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 181.

— Π.197.2

1776.2. Εὐχολόγιον τὸ Μέγα. --- Νῦν μετατυπωθὲν, ἐκ πολλῶν τε σφαλμάτων ἐκκαθαρθὲν, καὶ μετὰ πλείστης ἐπιμελείας διορθωθέν. ᾳψοϛ΄. Ἑνετίῃσιν, 1776. Παρὰ Νικολάῳ τῷ Σάρῳ. Con Licenza de’Superiori.
Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 2234· ΕΒ Β΄, ἀρ. 740.
Δερματόδετο. Λείπουν οἱ σ. 305-308. Στὴ σ. 17 ἀποτύπωμα σφραγίδας στρογγυλῆς
μὲ τὰ ἀρχικὰ ΑΓΜ. Στὴ σ. 544: 1843. αυτη η βίβλος υπάρχει ἐμοῦ Δημητρίου Κάντα
ποτε Ευσταθίου. Κατάσταση κακή. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 321.

— Π.205

1776.3. Εὐχολόγιον τὸ Μέγα --- Νῦν πέμπτον σὺν Θεῷ ἁγίῳ Μετατυπωθὲν, ἐπιμελείᾳ καὶ σπουδῇ Σπυρίδωνος ἱεροδιακόνου τοῦ Παπαδοπούλου
ᾳψοϛ΄. Ἑνετίῃσιν, 1776. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’Superiori.
Legrand, BH, XVIIIs., II, σ. 223-224, ἀρ. 855. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 2233.
σ. ιδ+1λ+[1]+832. Δερματόδετο. Λείπει τὸ πρῶτο ἐξώφυλλο. Στὸ πρῶτο παράφυλλο τὸ ὄνομα τοῦ κτήτορα: Χαρίτων ιερομόναχος.

— Π.874

1776.4. Μηναῖον τοῦ Αὐγούστου περιέχον --- Ἐνετίῃσιν ᾳψοϛ΄. 1776. Παρὰ Νικολάῳ τῷ Σάρῳ. Con Licenza de’Superiori, e Privilegio.
Παπαϊωάννου, «Παλαιότυπα», σ. 216. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 4091. — Π.280

1776.5. Bibliotheca Veterum Patrum --- Cura & studio Andreae Gallandii -- Tomus ΧI. Venetiis CIƆ IƆ CCLXΧVI. --Brunet, τ. 2, στ. 1465-1466. Ὁ 1ος τόμος τυπώθηκε τὸ 1765 (βλ. 1765.3).
40,5 ἑκ. – σ. XXVIII + 4 φύλλα μὲ πίνακες + σ. 859+1λ. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 219.
— Π.160

1777.1. Ἁγιασματάριον Ἤγουν Ἐκλογὴ ἐκ τοῦ Μεγάλου Εὐχολογίου ---
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ᾳψοζ΄. Ἐνετίῃσιν, [1777.] Παρὰ Νικολάῳ τῷ [Σάρῳ] Con Licenza de’Superiori.
Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 2590· ΕΒ Β΄, ἀρ.750.

— Π.211

1777.2. Κωνσταντίνου Ἁρμενοπούλου --- Πρόχειρον, τὸ λεγόμενον ἡ Ἑξάβιβλος εἰς κοινὴν γλῶσσαν Μεταφρασθεῖσα προσετέθη δὲ --- Καὶ τὸ περὶ
τῶν Συνοικεσίων Ἐγχειρίδιον, --- ᾳζοζ΄. Ἑνετίῃσι, 1777. Παρὰ Δημητρίῳ
Θεοδοσίου τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’Superiori, e Privilegio.
Legrand, BH, XVIIIs., II, σ. 240, ἀρ. 884. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 902.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄. Δερματόδετο.

— Π.598.1

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄. Δερματόδετο. Στὴ σελίδα τιτλου: τω εδεσιμωτατατω κε εν ιερευσι κυριω κυρηω πα διαμαντι την εδεσιμω. Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ β΄ ἐξωφύλλου: ετουτω τω
αγηων βηβλειω εινε του παπᾶ κυρ δειαμαντῆ και ωπειως να τω απρωξενησι ηνε αφωρισμενως και καταραμενως. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 600.

— Π.598.2

1778.1. [Ἀνθολόγιον, Βενετία, Ν. Σάρος 1778].
Ἠλιού, Προσθῆκες Α΄, σ. 326, ἀρ. 233. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 399.
30,5 ἑκ. Ὑπάρχουν οἱ σ. 509-667+1λ. Στὴν ἀρχὴ ἔχει τεθεῖ φύλλο μὲ τὸν ἀκόλουθο
χειρόγραφο τίτλο ἐντὸς πλαισίου: Βιβλίον Β΄. τοῦ ἀνθολογίου. Περιέχων τὰς ἀνονύμους Ἀκολουθίας Καὶ ἄλλα ἀναγκαί ὠς ἐν τῷ Πίνακι φαίνεται, αψοη΄. Ἀκολουθοῦν χειρόγραφες οἱ σελίδες 507-508 ὅπου ἡ Ἀρχὴ σὺν Θεῶ τῶν ἀνονύμων ἀκολουθιῶν....
Στὸ τέλος συσταχωμένες 69+[3] χειρόγραφες σελίδες οἱ ὁποῖες περιέχουν: Μηνολόγιον τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ Περιέχων ἅπαντα τὰ Δοξαστικὰ τῶν μὴ δοξολογουμένων ἁγίων,
προσθήκη νέα τοῦ Ἀνθολογίου. Στὴ σ. 60: Τέλος τοῦ μηνολογίου α΄ψοη΄. Ἐν Κερκύρᾳ
Νῆσω. Στὴ σ. 61: Σταυροθεοτοκία ψαλλώμενα εἰς τό Δόξα καί νῦν τῶν κατά τήν ἡμέραν
ἀγίων εἰς ταῖς τετράδαις καί παρασκευαῖς τῆς ἑβδομάδας. Τὸ τελευταῖο φύλλο χ.ἀ. περιέχει τὸν πίνακα περιεχομένων τοῦ βιβλίου. Στὸ κάτω περιθώριο τῶν σ. 666-667
ἡ σημείωση: Ἐκ τῶν τοῦ ἱερο Βλάχου Ἁβραμίου βίβλων.

— Π.303

1778.2. Ἡ θεία, καὶ ερὰ ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σπυρίδωνος --- 1778. Ἑνετίῃσι, ᾳψοη΄. Παρὰ Νικολάῳ τῷ Σάρῳ. Con Licenza de’
Superiori, e Privilegio.
Legrand, BΙ, ἀρ. 450. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 179.
Κομμένα περιθώρια.

— Π.243

1778.3. Μηναῖον τοῦ Φευρουαρίου Περιέχον --- ᾳψοη΄. Ἐνετίῃσιν, 1778.
Παρὰ Νικολάῳ τῷ Σάρῳ. Con Licenza de’Superiori.
Legrand, BH, XVIIIs., II, σ. 281, ἀρ. 923. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 3895.
Δερματόδετο.

— Π.263
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1778.4. Τὸ ψυχοσωτήριον Ψαλτήριον Δαβὶδ τοῦ Προφήτου καὶ Βασιλέως
Ἐξηγηθὲν παρὰ --- Θεοδωρήτου ἐπισκόπου Κύρου. Καὶ μεταγλωττισθὲν
παρὰ Ἀγαπίου --- ᾳψοη΄. --- Παρὰ Δημητρίῳ Θεοδοσίου τῷ ἐξ Ἰωαννίνων.
Con Licenza de’Superiori.
Legrand, BH, XVIIIs., II, σ. 291, ἀρ. 938. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 5573.
Δεμένο μὲ χαρτόνι, ράχη δερμάτινη, κατεστραμμένη σήμερα. Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ α΄
ἐξωφύλλου οἱ σημειώσεις: Τό παρόν ὑπάρχη Ιωάννου Κονταρι. – 1824 ηουλιου 9 τορα
αγορασα το παρον βιβλίον γροσια 28 εγω σπιρος Κονταρις του ποτε σταματελου. – Τας 7
φευρουαρίου 1853 Ε.Ν. ἤλθεν ἠ ὀργή του θεού ἀπο τους ἀνθρόπους είς Παξούς και κατερημωσεν την νήσον ταύτην ἀπό νόσον τρομερά διά τήν κακίαν μας. – 1844 φευρουαρίου
4 εκλερονομησα το παρον βιβλίον εγώ Ιωαννης Κονταρης. Ὁ κτήτορας Ἰωάννης Κοντάρης σημείωσε τὸ ὄνομά του καὶ στὴ σελίδα τίτλου. Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ β΄ ἐξωφύλλου: Ετούτο τό χαρτή εἶναι τοῦ Ἰωάννη τοῦ Κοντάρη εἶναι Μασκαράς εἶναι ἐκυνος
οπου απλοσι να το πάρι ἀπό τό σχολείον τοῦ διδασκαλου. Ἄλλη: Μασκαράς εἶναι ἐκυνος
ὀποῦ τά ἐγραψε.

— Π.12

1778.5. Bibliotheca Veterum Patrum --- Cura & studio Andreae Gallandii -- Tomus ΧII. Venetiis CIƆ IƆ CCLXΧVΙΙI. --Brunet, τ. 2, στ. 1465-1466. Ὁ 1ος τόμος τυπώθηκε τὸ 1765 (βλ. 1765.3).
40,5 ἑκ. – σ. XL+810. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 220.

— Π.161

1779.1. Τριῴδιον ψυχωφελέστατον, --- ͵αψοθ΄. Ἑνετίῃσιν, 1779. Παρὰ Ἀντωνίῳ τῷ Βόρτολι. Con Licenza de’Superiori.
Λαδᾶ-Χατζηδήμου, Συμβολὴ Α΄, σ. 169, ἀρ. 157. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 5812.
Λείπει τὸ τελευταῖο φύλλο (σ. 455-456). Στὴ σ. τίτλου: Ν. Ἀγγ. Γιαλλινᾶς.

— Π.294

1779.2. Bibliotheca Veterum Patrum --- Cura & studio Andreae Gallandii -- Tomus ΧΙII. Venetiis CIƆ IƆ CCLXΧΙΧ. --Brunet, τ. 2, στ. 1465-1466. Ὁ 1ος τόμος τυπώθηκε τὸ 1765 (βλ. 1765.3).
40,5 ἑκ. – σ. XXIV+838. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 221.

— Π.162

1780.1. Βιβλίον καλούμενον Αὐλὸς Ποιμενικός, Περιέχον ψυχωφελεῖς διδαχὰς ἐν πάσαις ταῖς Κυριακαῖς καὶ δεσποτικαῖς ἑορταῖς μίας ἑπταμηνιαίας
σειρᾶς, --- ἀπὸ τῆς Πρώτης Κυριακῆς τοῦ Σεπτεμβρίου, --- μέχρι τῆς Νέας
Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ, --- εἰς τάξιν Κυριακοδρομίου, Φιλοπονηθεῖσάς τε καὶ
ἐκφωνηθεῖσας παρὰ Προκοπίου Πελοποννησίου τοῦ Μεγασπηλαιώτου,
Νῦν δὲ Πρῶτον τυπωθεῖσας, συνεργείᾳ μὲν τοῦ --- Μητροπολίτου Σμύρνης, Κυρίου Προκοπίου, Ὧ καὶ προσεφωνήθησαν, Δαπάνῃ δὲ τοῦ --- Πατριάρχου τῶν Ἱεροσολύμων --- Κυρίου Ἁβραμίου, Ὧ καὶ ἀφιερώθησαν.
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Ἐν Λειψίᾳ τῆς Σαξωνίας, ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ τοῦ Βρέϊτκοπφ. Ἔτει 1780.
21,5 ἑκ. – σ. [16]+236+324. Πρβλ. Legrand, BH, XVIIIs., II, σ. 321-322, ἀρ. 988.
Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 5018.
Στὸ τέλος τῆς Ἀφιερώσεως, τὴν ὁποία ὑπογράφει ὁ Προκόπιος Πελοποννήσιος ὁ
Μεγασπηλαιώτης, ἔχει γραφεῖ: ἔκλεψαν πολλοί συγγράμματα τῶν πάλαι/ ἀλλ’ ἀνέκδοτα
καὶ λανθάνοντα πάντας/ ὁ ταυτόν εἰπεῖν, ὡς ἐν νυκτῷ καὶ ζόφῳ/ καὶ τὴν δίκην ἔφυγον τὴν
τῶν ἀδίκων/ ὁ Προκόπιος τὸν κολοιόν ζηλώσας,/ πτεροῖς φανερῶς αὐχεῖ τοῖς τοῦ Σεγνέρου/ καὶ δράμα παίζει, ὡς κακόν ὡς γελοῖον/ καί γάρ τόν Γεζουβίτην μεταμφιάσας/ προσηκοῦντα τίθησι τὸν πατριάρχην,/ Προκόπιον τὸν Παῦλον μετονομάσας. Ὑπάρχουν
πολλὲς σημειώσεις στὰ περιθώρια.

— Π.627

1780.2. Θεοτοκάριον ὡραιότατον καὶ χαρμόσυνον, Τὸ πρὶν ἐπιμελῶς συγγραφὲν --- παρ’ Ἀγαπίου μοναχοῦ τοῦ Κρητός. Καὶ τανῦν μετατυπωθέν
τε, καὶ διορθωθὲν --- Παρὰ Ἱεροδιακόνου Ἀνθίμου τοῦ Βέρα. ᾳψπ΄. Ἐνετίῃσιν. 1780. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’Superiori, e Privilegio.
Legrand, BH, XVIIIs., II, σ. 334-335, ἀρ. 1007. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 3402.
Δύο ἀντίτυπα.

— Π.215.1-2

1781.1. Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ὁσιομάρτυρος Νικοδήμου τοῦ Νέου. Ὃς Ἐμαρτύρησε κατὰ τὸ ᾳψιδ΄. ἔτος τὸ Σωτήριον. ἐν Μηνὶ Ἰουλίῳ Δεκάτη --ᾳψπα΄. Ἐνετίῃσιν, 1781. Con Licenza de’Superiori.
Legrand, BH, XVIIIs., II, σ. 354, ἀρ. 1029. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 155.
Παλαιὸς ταξ. ἀρ. 548.

— Π.239

1781.2. Εὐαγγελιστάριον Περιέχον τὴν τῶν Εὐαγγελιστῶν διαδοχὴν, --ᾳψπα΄. Ἐνετίῃσιν, 1781. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’Superiori.
Legrand, BH, XVIIIs., II, σ. 362-363, ἀρ. 1044. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1202.
Συσταχωμένο στὸ Θεῖον καὶ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον, Γλυκῆς 1781.

— Π.192

1781.3. Θεῖον καὶ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον ἀφιερωθὲν --- ᾳψπα΄. Ἐνετίῃσιν,
1781. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’Superiori.
Legrand, BH, XVIIIs., II, σ. 362, ἀρ. 1044. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1201.
Συσταχωμένο τὸ Εὐαγγελιστάριον, Γλυκῆς 1781. Δερματόδετο. Στὴ σελίδα τίτλου:
1789 μαρτιου 30 αγορασα τω ευαγγελιον κοστηζι ταληρα διο κυριω γινοσκι σοφρονιος.
— Π.192

1781.4. Bibliotheca Veterum Patrum --- Cura & studio Andreae Gallandii -
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-- Tomus XIV. Venetiis CIƆ IƆ CCLXXXI. --Brunet, τ. 2, στ. 1465-1466. Ὁ 1ος τόμος τυπώθηκε τὸ 1765 (βλ. 1765.3).
40,5 ἑκ. – σ. XIX+644+VIII+190. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 222.

— Π.163

1781.5. Veterum Patrum ecclesiasticorumque scriptorum Analecta Nova hoc
est Origenis, Dionysii Alexandrini, --- Venetiis, CIƆ IƆ CCLXXXI. Ex Typographia Joannis Baptistae Albritii Hieron. Fil. Cum Veneti Senatus Privilegio.
40,5 ἑκ. – σ. XII+172+[2]+XII+192+4 πίνακες. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 223.

— Π.164

1782.1. Εἰσαγωγὴ Πρὸς τὴν εὐλαβῆ ζωὴν Συνθεμένη Παρὰ τοῦ --- Φραντζίσκου δὲ Σάλες ---- εἰς τὴν κοινὴν διάλεκτον τῶν Ῥωμαίων μεταφερμένη
Παρὰ Βενεδίκτου Κρέδω ἱερέως. Ἀφιερωμένη εἰς τὴν --- Κονσταντίαν Κομήτισσαν δὲ Λουδὸλφ δὲ Σενπριὲστ Ἀποκρισάρισσαν πληρεξουσιάστριαν
τῶν Γαλλιῶν πρὸς τὴν Οτθομανικὴν Πόρταν. κ(αὶ) τ. ᾳψπβ. Βερώνῃ ἔτει
τοῦ Κυρίου 1782. Ἀπὸ τὴν Τυπωγραφίαν τῶν κληρονόμων τοῦ Καραττώνου. Con Licenza de’Superiori.
Λαδᾶ-Χατζηδήμου, Συμβολὴ Α΄, σ. 175-176, ἀρ. 166. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ.
5187. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 576.

— Π.695

1782.2. Φιλοκαλία τῶν ἱερῶν Νηπτικῶν. Συνερανισθεῖσα παρὰ τῶν ἁγίων
καὶ θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν --- νῦν δὲ πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα --ᾳψπβ΄. Ἐνετίῃσιν, 1782. Παρὰ Ἀντωνίῳ τῷ Βόρτολι. Con Licenza de’Superiori, e Privilegio.
Legrand, BH, XVIIIs., II, σ. 391-394, ἀρ. 1086. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 4417.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄ . Ράχη καλυμμένη μὲ περγαμηνὴ ὅπου ὁ τίτλος: Philocalia ex SS.PP.
Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 26.
Ἀντίτυπο β΄.

— Π.69
— Π.856

1783.1. Βιβλίον καλούμενον Χριστοπανηγυρικὸν Συντεθὲν, --- παρὰ --Μακαρίου τοῦ Χριστιανοπούλου τοῦ καὶ Μαριδάκη τοῦ Κρητὸς, ---. Περιέχον Λόγους Πανηγυρικοὺς, καὶ ἐγκωμιαστικοὺς εἰς Ἐπισήμους ἑορτὰς τῶν
Δεσποτικῶν, καὶ τῶν Ἁγίων. Νῦν τὸ Πρῶτον Τύποις ἐκδοθὲν, δι’ ἀναλωμάτων τοῦ --- Πρῴην Κωνσταντινουπόλεως --- Θεοδοσίου, --- καὶ --- ἀφιερωθὲν τῇ αὐτοῦ Παναγιότητι. Ἐπιμελείᾳ τε, καὶ σπουδῇ, τοῦ --- Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ Ὄρους, Κυρίου Κυρίλλου. --- ᾳψπγ΄. Ἐνετίῃσιν, 1783. Παρὰ
Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’Superiori, e Privilegio.
Legrand, BH, XVIIIs., II, σ. 397, ἀρ. 1093. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 3772.
Ἄδετο.

— Π.544
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1783.2. Συναγωγὴ τῶν θεοφθόγγων ῥημάτων, καὶ διδασκαλιῶν τῶν θεοφόρων, καὶ ἁγίων Πατέρων --- συναθροισθεῖσα --- παρὰ Παύλου --- μοναχοῦ, Καὶ Κτήτορος Μονῆς τῆς --- Θεοτόκου τῆς Εὐεργέτιδος, καὶ Εὐεργετινοῦ ἐπικαλουμένου --- Νῦν πρῶτον τύποις ἐξεδόθη διὰ δαπάνης --- Ἰωάννου Καννᾶ --- ᾳψπγ΄. Ἐνετίησι, 1783. Παρὰ Ἀντωνίῳ τῷ Βόρτολι. Con
Licenza de’Superiori, e Privilegio.
Legrand, BH, XVIIIs., II, σ. 419, ἀρ. 1122. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 4686.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄. Ἀκέφαλο, ἄρχεται ἀπὸ σ. ια΄. Στὸ β΄ παράφυλλο οἱ σημειώσεις:
1827 σεπτεμβρίου 2: δίο και μισό μπότα απερασμένα, ἀπό τά δόδεκα τῆς νηκτός ἡμέρα
παρασκαιβή ἀπέρασεν ἡς τήν ἄλην ζοήν ὁ μητροπολύτης Κερκύρας μακάρηος ὁ πρόην
ἐπίσκοπος ρογόν. – 1834 ἱουνίου 10 κυριακί τῆς πεντηκοστῆς ἐχηροτονίθη ὁ χρίσανθος
μασέλος μιτροπολύτης Κερκύρας ἡς τήν ἐκλισίαν τής πε[....]. – 1837 ἀπριλήου 28. ἡμέρα
τετράδη ἀπέτηχεν τῆς παρούσης ζωῆς ὁ προεστός του μοναστηρίου συμεών. – 1831 σεπτεμβρίου 27 ἡμέρα κυριακί ἐθανάτοσαν τόν ἱωάννην καποδήστρηα ἡς τό ἀνάπλι. –
1832 ἀπριλύου 12. ἡμέρα τρίτη τής διακενισήμου τό προΐ πέντε μπότα καί μισό ἔφεραν
ἡς τό μοναστίρη ἀπό τό καράβη ἡ ρουση τό λύψανον του ἱωάνου καποδήστρια και ἐτάφη
τά τρία μπότα και μησό πριχοῦ ἔλθη ἡ τετράδη της διακενισίμου. – 1842 μαΐου 23 ἡμέρα
σαβάτω τό ἀστραποπελέκη ἐχαλασεν μέρος απο το καμπαναριῶ τού μετοχίου Βανγγελύ[στριας].

— Π.174.1

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄. Στὸ παράφυλλο τοῦ τέλους: Εἰς τοῦς 1864 Ιουνίου 29 εἰλθα εἰς τό Μοναστήριον τῆς Πλατητέρας καί ερασοφόρεσα τὰς 6 Σεμπτεμβρίου 1864, και εἰς τοῦς 1867
εγινα Μεγαλόσχημος δια ευιμερίου Συμεόνος ιερομονάχου και δια Αναδόχου Αμβροσίου
Μοναχοῦ καί εἰς τοῦς 1872 Απριλήου 8 Σαβάτω τοῦ λαζάρου ἔγινα ιεροδιάκονος καί εἰς
τοῦς 1873 Μαρτίου 31 Σαβάτω τοῦ λαζάρου ἔγινα ιερεῦ δια Αντωνίου Ἀρχιεπισκόπου
Κερκύρας. Χαρίτων ἰερομόναχος.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο γ ΄ . Στὸ παράφυλλο: Ἀγαθάγγελος Μάμαλος Μοναχός.

— Π.174.2
— Π.858

1784.1. [Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Μελετίου Μητροπολίτου Ἀθηνῶν, τόμος
τρίτος, Βιέννη 1784].
Legrand, BH, XVIIIs., II, σ. 400, ἀρ. 1099. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 3829.
23,5 ἑκ. – Ἀκέφαλο, ὑπάρχουν οἱ σ. 11-492+[28].

— Π.587

1784.2. Ἰωσὴφ Μοναχοῦ τοῦ Βρυεννίου Τὰ Παραλειπόμενα ἐφ οἷς καὶ τοῦ
--- Ἀρχιεπισκόπου Νοβογροδίας Θεοφάνους τοῦ Προκόποβιτζ Ἱστορία
περὶ τῆς διαφορᾶς τῆς περὶ τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐκ τῆς
λατίνων φωνῆς ἐξελληνισθεῖσα καὶ --- Εὐγενίου τοῦ Βουλγάρεως Ἀνάκρισις περὶ Νικηφόρου τοῦ Βλεμμίδου. Ἤδη πρῶτον τύποις ἐκδοθέντα
ἐπιμελείᾳ τε καὶ δαπάνῃ Θωμᾶ Μανδακάσου --- Τόμος Γ. Ἐν Λειψίᾳ τῆς
Σαξονίας ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ τοῦ Βρεϊτκόπφ. Ἔτει ᾳψπδ΄.
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Legrand, BH, XVIIIs., II, σ. 81-82, ἀρ. 683. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1474.
Οἱ τόμοι Α΄ καὶ Β΄ ἐκδόθηκαν τὸ 1768.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄. Ράχη δερμάτινη μὲ τὴν ἐτικέτα: ΒΡΥΕΝΝΙΟΥ ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ 3.
Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 47.

— Π.483.1

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄. Ἀκέφαλο, λείπουν οἱ 20 πρῶτες σελίδες, καὶ κολοβό, διακόπτεται
στὴ σ. 448. Ἄδετο.

— Π.483.2

1785.1. Εὐαγγελιστάριον Περιέχον --- ᾳψπε΄. Ἐνετίῃσι, 1785. Παρὰ Δημητρίῳ Θεοδοσίου τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Superiorum Permissu.
Λαδᾶ-Χατζηδήμου, Συμβολὴ Α΄, σ. 195-196, ἀρ. 174. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ.
1205.

— Π.886

1785.2. Θεῖον καὶ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον --- Νεωστὶ δὲ μετατυπωθὲν --ᾳψπε΄. Ἐνετίησι, 1785. Παρὰ Δημητρίῳ Θεοδοσίου τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Superiorum Permissu.
Λαδᾶ-Χατζηδήμου, Συμβολὴ Α΄, σ. 195, ἀρ. 174. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1204.
— Π.886

1785.3. Ἱερὰ Βίβλος ἡ καλουμένη Ἀποστολικὴ Σαγήνη, --- Συγγραφεῖσα
μὲν παρὰ --- Ἰωάννου τοῦ ἐκ τῆς Λίνδου, --- Νῦν δὲ πρῶτον τύποις
ἐκδοθεῖσα σπουδῇ, καὶ δαπάνῃ --- Νικολάου Πρασακάκη τοῦ ἐκ τῆς Χίου.
--- ᾳψπε΄. Ἐνετίῃσιν. 1785. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con
Licenza de’Superiori.
Legrand, BH, XVIIIs., II, σ. 443-444, ἀρ. 1159. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 2912.
23,5 ἑκ. – σ. 352+1-128. Στὴ σ. 128: 1810: ὀκτωμβρίου: 28 Τέλος τοῦ πνεύματος τοῦ β΄
μέρους.

— Π.851

1785.4. Νέον Ἐπιστολάριον Περιέχον διαφόρους χαρακτῆρας καὶ ὑποδείγματα Ἐπιστολῶν πρὸς ὁποιονδήποτε πρόσωπον --- ᾳψπε΄. Ἑνετίῃσιν,
1785. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’Superiori, e
Privilegio.
Legrand, BH, XVIIIs., II, σ. 444-445, ἀρ. 1161. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 2151.
Δέσιμο κατεστραμμένο.

— Π.370

1785.5. Τὰ τέσσαρα θεῖα καὶ ἱερὰ Εὐαγγέλια, Νεωστὶ μετατυπωθέντα --Προστεθείσης ἐν τῷ τέλει καὶ τῆς Ἱερᾶς Ἀποκαλύψεως --- Μετὰ καὶ τῆς
προσθήκης τῶν Εἰκονογραφιῶν ἐν ἀρχῇ τοῦ Εὐαγγελίου ἑκάστου Εὐαγγελιστοῦ. Καὶ --- διορθωθέντα. ᾳψπε΄. Ἑνετίῃσιν, 1785. Παρὰ Νικολάῳ
Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’Superiori.
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17 ἑκ. – σ. 552. Τετράδια Α8-Ζ8, Αa8-Ll8, Mm4. Πρβλ. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄,
ἀρ. 1203, 6092δ· ΕΒ Β΄, ἀρ. 791α.
Πανόδετο. Περιθώρια κομμένα ἀπὸ τὸν βιβλιοδέτη.

— Π.26

1785.6. Τὸ Ἱερὸν ᾌσμα τῶν ᾈσμάτων τοῦ σοφοῦ Σολομῶντος, ἐξηγηθὲν
μὲν, καὶ --- διασαφηθὲν παρὰ --- Ἰωάννου τοῦ ἐκ τῆς Λίνδου, καὶ προσαφιερωθὲν --- τῇ ἁγιωτάτῃ τοῦ Χριστοῦ Μεγάλῃ Ἐκκλησίᾳ, --- ᾳψπε΄.
Ἐνετίῃσιν, 1785. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’
Superiori, e Privilegio.
Legrand, BH, XVIIIs., II, σ. 446-447, ἀρ. 1165. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 2913.
Δέσιμο μὲ χαρτόνι. Ράχη δερμάτινη καφὲ μὲ ἔκτυπα κοσμήματα καὶ τὴν ἔνδειξη:
ΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΣΜΑΤΩΝ. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 156.

— Π.16

1786.1. Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Βλασίου ἀρχιεπισκόπου Σεβαστείας. Συλλεχθεῖσα ὑπὸ Στυλιανοῦ ἱερέως Κύτρακα, --- ᾳψπϛ΄.
Ἐνετίῃσιν, 1786. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’
Superiori.
Legrand, BH, XVIIIs., II, σ. 448, ἀρ. 1166. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 3260.
Τρία ἀντίτυπα. Τοῦ β΄ ἀντιτύπου λείπουν οἱ 12 πρῶτες σελίδες.

— Π.229.1-3

1787.1. Συλλογὴ πάντων τῶν ἱερῶν καὶ θείων κανόνων τῶν τε ἁγίων Ἀποστόλων, καὶ Οἰκουμενικῶν Συνόδων ἅμα δὲ καὶ τοπικῶν, --- καὶ τῶν λοιπῶν Ἁγίων Πατέρων --- Συλλεχθέντες --- καὶ τυπωθέντες νῦν διὰ προτροπῆς καὶ ἀναλωμάτων, --- Νεοφύτου Πελοποννησίου. ᾳψπζ΄. Ἐνετίῃσι.
1787. Παρὰ Ἀντωνίῳ τῷ Βόρτωλῃ. Con Licenza de’ Superiori, e Privilegio.
Legrand, BH, XVIIIs., II, σ. 481-482, ἀρ. 1210. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 4374.
Παλαιὸς ταξ. ἀρ. 186.

— Π.149

1788.1. Λόγοι Ἠθικοὶ, Πανηγυρικοὶ, καὶ Ἐπιτάφιοι: Συντεθέντες μὲν, καὶ
Ἐκφωνηθέντες παρὰ --- Ἰωάσαφ Κορνηλίου, τοῦ ἐκ Ζακύνθου. Διαιρεθέντες δὲ εἰς τόμους δύω. Ὧν ὁ μὲν Πρῶτος ὑπὸ Πεντήκοντα Λόγων Ἠθικῶν Συναπαρτίζεται. Ὁ δὲ Δεύτερος, ὑπὸ τῶν Πανηγυρικῶν, καὶ Ἐπιταφίων μετὰ καί τινος Ἐγχειριδίου Ῥητορικοῦ --- Νῦν Πρῶτον --- Ἐκδοθέντα, Ἐπιμελείᾳ τοῦ Αὐτοῦ, Καὶ Δαπάνῃ τῶν Φιλογενῶν. Τόμος πρῶτος.
ᾳψπη΄. Ἐνετίῃσιν. Ἐν ἔτει. 1788. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων.
Con Licenza de’Superiori, e Privilegio.
Legrand, BH, XVIIIs., II, σ. 489, ἀρ. 1221. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 3196.
Ἄδετο.

— Π.545
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1788.2. Λόγοι Πανηγυρικοὶ καὶ Ἐπιτάφιοι Συντεθέντες μὲν, καὶ Ἐκφωνηθέντες --- Ἰωάσαφ Κορνηλίου, τοῦ ἐκ Ζακύνθου. Παρ’οὗ καὶ ἐν τῷ τέλει, -- τὸ Ἐπεξεργασθὲν Ῥητορικὸν Ἐγχειρίδιον, προσετέθη. Νῦν Πρῶτον --Ἐκδοθέντα, Ἐπιμελείᾳ τοῦ Αὐτοῦ, Καὶ Δαπάνῃ τῶν Φιλευσεβῶν Συνδρομητῶν. Τόμος Δεύτερος. ᾳψπη΄. Ἐνετίῃσιν. Ἐν ἔτει. 1788. Παρὰ Νικολάῳ
Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’Superiori, e Privilegio.
Legrand, BH, XVIIIs., II, σ. 490, ἀρ. 1221. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 3196.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄. Ἄδετο.

— Π.546

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄. Περιθώρια κομμένα. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 255.

— Π.547

1789.1. Μηναῖον τοῦ Μαρτίου, Περιέχον --- ᾳψπθ΄. Ἑνετίῃσιν, 1789. Παρὰ
Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’Superiori.
Λαδᾶ-Χατζηδήμου, Συμβολὴ Β΄, σ. 140, ἀρ. 587. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 3935.
Δερματόδετο.

— Π.268

1790.1. Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Διονυσίου ἀρχιεπισκόπου
Αἰγίνης τοῦ Ζακυνθίου --- ᾳψϟ. ΄ Ἐνετίησι, 1790. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ
ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’Superiori.
Legrand, BH, XVIIIs., II, σ. 503-504, ἀρ. 1241. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 5513.
Δύο ἀντίτυπα.

— Π.235, Π.834

1790.2. Τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου Τὰ εὑρισκόμενα διηρημένα εἰς δύω. Ὧν τὸ πρῶτον περιέχει λόγους
--- μεταφρασθέντας --- παρὰ --- Διονυσίου Ζαγοραίου --- Τὸ δὲ δεύτερον
περιέχει ἑτέρους Λόγους αὐτοῦ διὰ στίχων --- ᾳψϟ ΄ Ἐνετίησι, 1790. Παρὰ
Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’Superiori, e Privilegio.
Legrand, BH, XVIIIs., II, σ. 514-515, ἀρ. 1258. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 5451.
— Π.175

1791.1. Ἀληθὴς Εὐδαιμονία Ἤτοι Βάσις πάσης Θρησκείας, συντεθεῖσα
ὑπὸ Ἀθανασίου Πέτρου Ψαλίδα --- Τόμος Α΄. Ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας,
1791. Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ Ἰωσὴφ τοῦ Βαουμαϋστέρου.
Vera Felicitas sive Fundamentum omnis Religionis. Graece et Latine. Autore Athanasio Petride Psalida Joanninensi ex Epiro. Tomus I. Viennae, 1791.
In Typographia Baumeisteriana.
Λαδᾶ-Χατζηδήμου, ΕΒ 1791-1795, σ. 4-16, ἀρ. 4. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ.
5043.
Δύο ἀντίτυπα.

— Π.400.1, Π.400.2
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1791.2. Εὐαγγελιστάριον Περιέχον τὴν τῶν Εὐαγγελιστῶν διαδοχὴν, --ᾳψϟ α΄. Ἐνετίησιν, 1791. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’Superiori.
Λαδᾶ-Χατζηδήμου, ΕΒ 1791-1795, σ. 50, ἀρ. 10. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1208.
Συσταχωμένο στὸ Θεῖον καὶ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον, Γλυκῆς 1791.

— Π.191

1791.3. Θεῖον καὶ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον --- ᾳψϟ α΄. Ἐνετίησιν, 1791. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’Superiori.
Λαδᾶ-Χατζηδήμου, ΕΒ 1791-1795, σ. 61, ἀρ. 17. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1207.
Συσταχωμένο τὸ Εὐαγγελιστάριον, Γλυκῆς 1791. Δερματόδετο.

— Π.191

1792.1. Βιβλίον καλούμενον Ἔλεγχος κατὰ ἀθέων καὶ δυσσεβῶν, Περιέχον
λόγους --- Ἐν οἷς ἀποδεικνύεται --- ἡ ὕπαρξις τῆς --- Θείας Οὐσίας, ἡ ἐκ
τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι παραγωγὴ τοῦ Κόσμου, ἡ --- θεία πρόνοια, καὶ ἡ
ψευδὴς πρόῤῥησις τῶν --- ἀστρολόγων, φιλοπονηθὲν παρὰ Προκοπίου Πελοποννησίου --- καὶ ἀφιερωθὲν τῷ --- Πατριάρχῃ τῶν Ἱεροσολύμων, Κυρίῳ Ἀνθίμῳ. Νῦν δὲ πρῶτον τύποις ἐκδοθὲν, --- ἐπιμελείᾳ μὲν Παρθενίου
μοναχοῦ Θεσσαλονικέως τοῦ Ἁγιοταφίτου, Δαπάνῃ δὲ τῶν ἐν Βενετίᾳ --πραγματευτῶν --- Τόμος Α΄. ᾳψϟ β΄. Ἐνετίῃσιν, ἐν ἔτει 1792. Παρὰ Δημητρίῳ Θεοδοσίῳ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Permissione e Privilegio.
Λαδᾶ-Χατζηδήμου, ΕΒ 1791-1795, σ. 119-120, ἀρ. 63. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ.
5020. Δίτομο, ὁ β΄ τόμος τοῦ ἴδιου ἔτους.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 96.

— Π.696

1792.2. Βιβλίον καλούμενον Ἔλεγχος κατὰ ἀθέων καὶ δυσσεβῶν, Περιέχον
λόγους --- Ἐν οἷς ἀποδεικνύεται --- ἡ ἀθανασία τῆς --- Ψυχῆς, ἡ διάκρισις
τῆς ἀληθινῆς θρησκείας, τὸ ἀξιόπιστον τῆς χριστιανικῆς πίστεως, ἡ ἁγιότης
τῶν δογμάτων, ἡ ὀρθότης τῆς ἠθικῆς διδασκαλίας τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, καὶ ἡ ἀληθινὴ θεότης, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χ(ριστ)οῦ· Φιλοπονηθὲν παρὰ Προκοπίου Πελοποννησίου --- Τόμος Β΄. ᾳψϟ β΄. Ἐνετίῃσιν,
ἐν ἔτει 1792. Παρὰ Δημητρίῳ Θεοδοσίῳ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Permissione
e Privilegio.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 97.

— Π.697.1

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄. Κολοβό, διακόπτεται στὴ σ. 382. Στὸ α΄ παράφυλλο: ἐκ τῶν τοῦ
Θεοφιλου Βραδι.

— Π.697.2

Ἀ ν τ ί τ υ π ο γ ΄. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 636. Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ β΄ ἐξωφύλλου: Τό παρόν
[...] Ἀνδρέου Λινάρδου.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο δ ΄ . Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ α΄ ἐξωφύλλου: Χρυσάνθου ἱεροδια.

— Π.697.3
— Π.854
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1792.3. Σειρὰ τῶν Πατέρων. Εἰς τὸν μακάριον Ἰὼβ, συλλεχθεῖσα παρὰ Νικήτα Μητροπολίτου Ἡρακλείας, Νεωστὶ μετατυπωθεῖσα σπουδῇ καὶ δαπάνῃ τοῦ ἐξ Ἀθηνῶν Ἰωάννου Μαρμαροτούρη, Καὶ --- διορθωθεῖσα, παρὰ
Γεωργίου Χρυσοφοῦ τοῦ ἐξ Εὐρίπου, --- ᾳψϟ β΄. Ἑνετίησιν 1792. Παρὰ Δημητρίῳ Θεοδοσίου τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’Superiori.
Λαδᾶ-Χατζηδήμου, ΕΒ 1791-1795, σ. 165, ἀρ. 90. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ.
4407.
Δέσιμο ἀπὸ χαρτόνι κατεστραμμένο σήμερα.

— Π.7

1792.4. Τῆς Αἰνειάδος Πουβλίου Οὐϊργιλίου Μάρωνος τῶν ιβ΄ βιβλίων τὰ
τελευταῖα τέτταρα. Τόμος τρίτος περιέχων βιβλία Θ΄-ΙΒ΄. Ἐν Πετρουπόλει.
Ἐν τῇ Αὐτοκρατορικῇ Ἀκαδημίᾳ τῶν Ἐπιστημῶν. Ἔτει 1792. [ἀντικρυστὰ:]
Aeneidis P. Virgilii Maronis Librorum XII. Postremi Quatuor. Tomus tertius --- Petropoli In Academia Scientiarum MDCCLXXXXII.
Λαδᾶ-Χατζηδήμου, ΕΒ 1791-1795, σ. 167, ἀρ. 92. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 5909.
38,5 ἑκ. – σ. 331+1λ+[4]+43. Δερματόδετο. Ἡ ράχη ποικιλμένη μὲ χρυσᾶ κοσμήματα καὶ τὴν ἔνδειξη: AINEIAS OUIΡΓΙΛΙΟC TOMOS III. ΒΙΒΛΙ. ΙΧ. ΧΙΙ.

— Π.329

1793.1. Αἱ Θεῖαι Λειτουργίαι τῶν ἑν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν, Ἰωάννου τοῦ
Χρυσοστόμου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου καὶ Γρηγορίου τοῦ Διαλόγου --ᾳψϟ γ΄. Ἐνετίησιν, 1793. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’Superiori, e Privilegio.
Λαδᾶ-Χατζηδήμου, ΕΒ 1791-1795, σ. 190, ἀρ. 110. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 3558.
Δέσιμο μὲ χαρτόνι. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 175.

— Π.196

1793.2. Λόγοι Πανηγυρικοὶ ΙΔ΄. Τοῦ --- Ἀρχιεπισκόπου Φιλαδελφείας, --Μακαρίου τοῦ Χρυσοκεφάλου, νῦν πρῶτον τύποις Ἐκδοθέντες, ἀναλώμασι --- Ἐπισκόπου Ἡλιουπόλεως, καὶ Θυατείρων, --- Λεοντίου. εἰς μνημόσυνον τῶν ἑαυτοῦ γεννητόρων. --- Ἐν Κοσμοπόλει. [=Βιέννῃ 1793].
Λαδᾶ-Χατζηδήμου, ΕΒ 1791-1795, σ. 250, ἀρ. 132. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1665.
Στὴ σελίδα τίτλου: ὑπό Ἀθανασίου Παρίου. Ἴδε παρά Σάθᾳ Ν. Φιλ. τόν ... παρον ὑπό
Μάμουκα καί Εκκλ. Αληθ. ἑτος Ε΄ σελ. 936. Τὸ σημείωμα ἀναφέρεται στὸν συνεκδιδόμενο λόγο ποὺ ἐκφωνήθηκε στὴ Θεσσαλονίκη κατὰ τὴ β΄ Κυριακὴ τῆς Τεσσαρακοστῆς. Στὸ ἴδιο φύλλο, κάτω ἀπὸ τὸν τόπο ἔκδοσης: Βιέννῃ 1793.

— Π.144

1793.3. Πεντηκοστάριον περιέχον --- ᾳψϟ γ΄. Ἑνετίησιν. 1793. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’Superiori.
Λαδᾶ-Χατζηδήμου, ΕΒ 1791-1795, σ. 262, ἀρ. 139. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 4741.
Στὴ σελίδα τίτλου σβησμένο κτητορικὸ σημείωμα.

— Π.298
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1793.4. Τριώδιον ψυχωφελέστατον --- Ἐνετίησιν, ᾳψϟ γ΄. 1793. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’Superiori.
Λαδᾶ-Χατζηδήμου, ΕΒ 1791-1795, σ. 266, ἀρ. 146. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 5815.
Λείπει τὸ τελευταῖο φύλλο (σ. 455-456).

— Π.291

1794.1. Ἀκολουθία τῶν ἐν ἁγίοις πατέρων ἡμῶν Ἀθανασίου, καὶ Κυρίλλου
πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας, συλλεχθεῖσα Πρὸς εὐκολίαν καὶ ὠφέλειαν τῶν
ἑορταζόντων τὴν Μνήμην αὐτῶν. Νῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα [Τυπ. σῆμα] ᾳψϟ δ΄. Ἐνετίησιν, 1794. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con
Licenza de’Superiori.
20 ἑκ. – σ. 32. Ὁ τίτλος πλαισιωμένος μὲ τυπογραφικὴ γραμμή.

— Π.226

1794.2. Ἀκολουθία τῶν ἐν ἁγίοις πατέρων ἡμῶν Ἀθανασίου, καὶ Κυρίλλου
πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας, συλλεχθεῖσα --- Νῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα
Δαπάνῃ τῶν --- πραγματευτῶν καὶ καραβοκυρίων Τῶν ἐκ Σύμνης. --ᾳψϟ δ΄. Ἐνετίησιν, 1794. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’Superiori.
Λαδᾶ-Χατζηδήμου, ΕΒ 1791-1795, σ. 274, ἀρ. 156. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ.
105. Συσταχωμένο.

— Π.231

1794.3. Ἀπόδειξις τοῦ κύρους τῶν τῆς Νέας, καὶ Παλαιᾶς Διαθήκης βιβλίων, καὶ τῆς ἐν αὐτοῖς ἀληθείας Ὑπεράσπισις. Ἢ Ἀνασκευὴ τῆς τοῦ
Βολτέρου βίβλου, τῆς καλουμένης τελευταῖον διερμηνευθείσης διαθήκης, -- μεταφρασθεῖσα, ᾗπερ προσετέθησαν καί τινες σημειώσεις. 1794. Ἐν τῇ
Βιέννῃ τῆς Αοὐστρίας ᾳψϟ δ΄. Παρὰ τοῖς αὐταδέλφοις Μαρκί: Πούλιου.
Λαδᾶ-Χατζηδήμου, ΕΒ 1791-1795, σ. 277-278, ἀρ. 158. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄,
ἀρ. 1770.
Δέσιμο μὲ χαρτόνι, ράχη δερμάτινη, ὅπου χάρτινη χειρόγραφη ἐτικέτα. Παλαιὸς
ταξ. ἀριθ. 169.

— Π.705

1795.1. Ἐγκυκλοπαιδεία Φιλολογικὴ εἰς τέσσαρας τόμους διηρημένη, Συναρμοσθεῖσα μέν ποτε παρὰ τοῦ Ἐλλογιμωτάτου Ἰωάννου Πατούσα τοῦ
ἐξ Ἀθηνῶν --- Τόμος πρῶτος. ᾳ[ψϟ ε΄]. Ἐνετίησιν, 1795. Παρὰ Νικολάῳ
Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’Superiori, e Privilegio.
Λαδᾶ-Χατζηδήμου, ΕΒ 1791-1795, σ. 350, ἀρ. 212. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 4684.
17,5 ἑκ. – σ. 480.

— Π.362

1795.2. Μηναῖον τοῦ Ἰαννουαρίου Περιέχον --- ᾳψϟ ε΄. Ἐνετίησιν, 1795.
Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’Superiori.
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Λαδᾶ-Χατζηδήμου, ΕΒ 1791-1795, σ. 368-369, ἀρ. 230. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ.
3870.
Δερματόδετο.

— Π.261

1795.3. Σύνταγμα Γραφικῆς Θεολογίας Ἐν ᾧ ἐμπεδοῦται --- ἡ ἀλήθεια
τῆς Χριστιανικῆς Θρησκείας Φιλοπονηθὲν παρὰ *** Νῦν πρῶτον τύποις
ἐκδοθὲν, καὶ --- διορθωθέν. ͵αψϟ ε΄. Ἐνετίῃσι, 1795. Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ τοῦ
ποτὲ Δημητρίου Θεοδοσίου, Νῦν δὲ Πάνου Θεοδοσίου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων.
Con Licenza de’Superiori.
Λαδᾶ-Χατζηδήμου, ΕΒ 1791-1795, σ. 384, ἀρ. 249. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 355.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄. Δεμένο μὲ χαρτόνι.

— Π.658.1

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄. Στὸ β΄ παράφυλλο: Τῶ παρόν εἶναι κτῆμα Χρυσάνθου Κοντογεώργη
1892.

— Π.658.2

Ἀ ν τ ί τ υ π ο γ ΄. Κολοβό, διακόπτεται στὴ σ. 694. Χωρὶς ἐξώφυλλα.

— Π.658.3

Ἀ ν τ ί τ υ π ο δ ΄. Βιβλιοδεσία κατεστραμμένη.

— Π.658.4

Ἀ ν τ ί τ υ π ο ε ΄ . Ἀκέφαλο, ὑπάρχουν οἱ σ. 85-703+[1].

— Π.849

1795.4. Τζοῦμλε σενενὴμ Κυριακηλερινὲ τζεβὰπ βὲ νασαατλαρ. Τεφσὶρ
ὀλουνμοὺς, Ῥώμτζα Γιουνὰν τιλιντὲν τοὺρκ λισανινὰ, Ἀτάλλιαλη Σεραφεὶμ
ἱερομοναχοσταν Σίμτι ἰκιντζοῦ κεῤῥὲ μπασμαγιὰ βεριλτῆ Χριστιανλαρὶν
κιφαετλιγῆ, βὲ χιλασληγῆ ἰτζήν. Βενετικτὲ μπασμαγιὰ Βεριλτὶ, Ἀγιανλαρὶν
Ἰζνιγιλεν. Βὲ πακιλτὶ, ζίατε --- Μιχαὴλ Γλυκεῖ Πασματζητὰν. 1795. ᾳψϟ ε΄.
Con Licenza de’Superiori, e Privilegio.
Λαδᾶ-Χατζηδήμου, ΕΒ 1791-1795, σ. 385-387, ἀρ. 251. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ.
3358.
22 ἑκ. Δερματόδετο.

— Π.561

1796.1. Κυριακοδρόμιον Ἤτοι Ἑρμηνεία καὶ μετ’ αὐτὴν Ἠθικὴ Ὁμιλία εἰς
τὸ κατὰ πᾶσαν Κυριακὴν --- ἀναγινωσκόμενον Εὐαγγέλιον, Συντεθὲν ὑπὸ
τοῦ πανιερωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Νικηφόρου τοῦ πρώην Ἀστραχανίου καὶ
Σταυρουπόλεως, --- Τόμος Α. Ἐν Μόσχᾳ, Ἐν τῷ τῆς Κοινότητος Τυπογραφείῳ παρὰ Ῥηδηγέρῳ καὶ Κλαυδίῳ. Ἔτει 1796.
Λαδᾶ-Χατζηδήμου, ΕΒ 1796-1799, σ. 31, ἀρ. 21. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 5608.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄. Δερματόδετο, μὲ ἔκτυπο φυτικὸ διάκοσμο στὴ ράχη. Παλαιὸς ταξ.
ἀριθ. 244 καὶ στὴ ράχη ἡ ἔνδειξη: ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Α.

— Π.511

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄. Στάχωση καὶ διακόσμηση ὅπως παραπάνω.

— Π.513

Ἀντίτυπο γ΄.

— Π.838

1796.2. Κυριακοδρόμιον Ἤτοι Ἑρμηνεία καὶ μετ’ αὐτὴν Ἠθικὴ Ὁμιλία εἰς
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τὸ κατὰ πᾶσαν Κυριακὴν --- ἀναγινωσκόμενον Εὐαγγέλιον, --- Τόμος Β.
Ἐν Μόσχᾳ, --- 1796.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α΄. Στάχωση καὶ διακόσμηση ὅπως παραπάνω. Στὴ ράχη ἡ ἔνδειξη:
ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β.

— Π.512

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β΄. Στάχωση καὶ διακόσμηση ὅπως παραπάνω.

— Π.514

1796.3. Λόγοι δεκαεπτὰ Παιδείας Φυσικῆς Θρησκείας, καὶ Χριστιανικῆς
Ὑψηλῆς Θεολογίας ἀνάμεστοι, ᾳψϟ ϛ΄. Ἐνετίησιν, 1796. Παρὰ Νικολάῳ
Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’Superiori.
Λαδᾶ-Χατζηδήμου, ΕΒ 1796-1799, σ. 31, ἀρ. 23. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 3625.
Χαρτόδετο.

— Π.567

1797.1. Ἀδὰμ Ζοιρνικαβίου Βορούσσου Περὶ τῆς ἐκπορεύσεος τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος ἐκ μόνου τοῦ Πατρός. Πραγματεῖαι θεολογικαὶ --- μεταφρασθεῖσαι, --- Καὶ Μάρκου Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ Κεφάλαια Συλλογιστικὰ
Πεντήκοντα ἑπτὰ πρὸς Λατίνους, --- Καὶ Θεοφίλου τοῦ Κορυδαλέως
Ἀπάντησις πρὸς Σωφρόνιον Ποκζάσκι --- Τόμος Α΄. Περιέχων τὰς ἑπτὰ
πρώτας τῶν εἰρημένων Πραγματειῶν. Ἐν τῷ Τυπογραφείῳ τῆς ἐν Πετρουπόλει Αὐτοκρατορικῆς Ἀκαδημίας τῶν Ἐπιστημῶν. Ἐν Ἔτει 1797.
Λαδᾶ-Χατζηδήμου, ΕΒ 1796-1799, σ. 48-49, ἀρ. 45. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 5980.
Δερματόδετο. Ράχη μὲ κοσμήματα καὶ τὴν ἔνδειξη: ΖΟΙΡΝΙΚΑΒΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙ ΤΟΜΟΣ Α. Στὴ σελίδα τίτλου ἡ στρογγυλὴ σφραγίδα τοῦ μητροπολίτη Κερ-

κύρας Χρυσάνθου.

— Π.656

1797.2. Ἀδὰμ Ζοιρνικαβίου Αἱ λοιπαὶ δώδεκα τῶν ΙΘ΄. πραγματειῶν τῶν
περὶ τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐκ μόνου τοῦ Πατρός. --- Τόμος Β΄. Ἐν τῷ Τυπογραφείῳ τῆς ἐν Πετρουπόλει Αὐτοκρατορικῆς Ἀκαδημίας τῶν Ἐπιστημῶν. Ἐν Ἔτει 1797.
Στὴ ράχη: ΖΟΙΡΝΙΚΑΒΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΜΟΣ Β.

— Π.657

1798.1. The plays of William Shakspeare, accurately printed from the text
of mr. Steevens’s last edition. In nine volumes. Volume viii. Containing
Cympeline; Titus Andronicus; Pericles; Prince of Tyre; King Lear. London
--- 1798.
14,5 ἑκ. Κολοβό, διακόπτεται στὴ σ. 384. Τὰ περιθώρια τῶν σελίδων εἶναι γεμάτα
μὲ σημειώσεις στὴν ἑλληνική.

— Π.755

1799.1. Βιβλίον καλούμενον Ἐκλόγιον Τουτέστιν οἱ ὡραιότεροι βίοι τῶν
ἁγίων ἐκ τοῦ Μεταφραστοῦ Συμεῶνος --- μεταφρασθέντες --- παρὰ
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Ἀγαπίου μοναχοῦ --- Ἐνετίησιν. ᾳψϟ θ΄. 1799. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ
Ἰωαννίνων. Con Licenza de’Superiori.
Λαδᾶ-Χατζηδήμου, ΕΒ 1796-1799, σ. 208, ἀρ. 145. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 3289.
Βιβλιοδεσία Φίλιππου Ράδου (στὴ σελίδα τίτλου ἡ σφραγίδα τοῦ βιβλιοδέτη). Περιθώρια κομμένα. Στὸ verso τοῦ α΄ παραφύλλου: Τῆς βίβλου ταύτης ὑπάρχω κτηματίας Ἔλλην φιλελεύθερος καί φίλος τῆς παιδίας ἡ χείρα καταγράψασα θά βιθιστή στο
χῶμα ἀλ’ ὅμως τα γραφόμενα θά μήνουν στόν αιώνα ὁ κάτωθη υπογεγραμένος Κοσκινᾶς
Ἀλέξανδρος ἐκ τῆς Κοινότητος Πεταλείας της επαρχίας Κερκύρας.

— Π.602

1799.2. Μηναῖον τοῦ Ἰουλίου Περιέχον --- Νεωστὶ μετατυπωθὲν, καὶ --διορθωθὲν. ᾳψϟ θ΄. Ἐνετίησιν. 1799. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’Superiori.
Λαδᾶ-Χατζηδήμου, ΕΒ 1796-1799, σ. 231, ἀρ. 160. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ.
4065.

— Π.826

1799.3. Μηναῖον τοῦ Αὐγούστου Περιέχον --- ᾳψϟ θ΄. Ἐνετίησιν. 1799. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’Superiori.
Ἠλιού, Προσθῆκες Α΄, σ. 284-285, ἀρ. 230. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 4099.
— Π.827

1799.4. Νέον Μαρτυρολόγιον Ἤτοι Μαρτύρια τῶν νεοφανῶν μαρτύρων
Τῶν μετὰ τὴν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως κατὰ διαφόρους καιροὺς,
καὶ τόπους μαρτυρησάντων. --- Ἐνετίησιν. ᾳψϟ θ΄. 1799. Παρὰ Νικολάῳ
Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’Superiori.
Λαδᾶ-Χατζηδήμου, ΕΒ 1796-1799, σ. 233-234, ἀρ. 163. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄,
ἀρ. 4416.
Μετὰ τὸ φύλλο τίτλου, λείπουν οἱ πρῶτες 34 σελίδες μὲ τὰ ἐπιγράμματα, τὸ προοίμιο καὶ τοὺς πίνακες τῶν Νεομαρτύρων.

— Π.145

1799.5. Στοιχείων Μαθηματικῶν ἐκ παλαιῶν καὶ νεωτέρων Συνερανισθέντων ὑπὸ τοῦ --- Ἀρχιεπισκόπου πρώην Ἀστραχανίου κυρίου Νικηφόρου, -- Τόμος Τρίτος, περιέχων τὰ περὶ τὴν Ἄλγεβραν. Ἐν Μόσχᾳ Ἐν τῷ τῆς
Κοινότητος Τυπογραφείῳ παρὰ Ῥηδηγέρῳ καὶ Κλαυδίῳ. Ἔτει 1799.
Λαδᾶ-Χατζηδήμου, ΕΒ 1796-1799, σ. 242, ἀρ. 169. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 5614.
Δερματόδετο.

— Π.393

1799.6. Τελετουργία ἱερὰ Ἤτοι Διατύπωσις σύντομος τῶν ἱεροτελεστιῶν,
τῶν ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Γραίκο-ρωσσιακῇ Ἐκκλησίᾳ --- Συνταχθεῖσα μὲν
Ῥωσσιστὶ καὶ προεκδοθεῖσα παρὰ Τοῦ --- Γαβριήλ. Μητροπολίτου τῆς
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Μεγάλης Νοβογροδίας, καὶ τῆς Ἁγιοπετρουπόλεως· --- Ἑλληνιστὶ δὲ μεθερμηνευθεῖσα, ὑπὸ Ε. Α. τοῦ Β. Ἐν Πετρουπόλει ἐκδοθεῖσα. Ἔτει ᾳψϟ θ.
Λαδᾶ-Χατζηδήμου, ΕΒ 1796-1799, σ. 244, ἀρ. 171. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 2325.
Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 180.

— Π.645

1799.7. Les Caractères de Théophraste --- Traduction Nouvelle --- Par Coray,
Docteur en Mèdecine de la Faculté de Monpellier. a Paris, Chez J. J. Fuchs,
Libraire --- De l’imprimerie de Baudelot et Eberhart. L’an vii (1799).
Λαδᾶ-Χατζηδήμου, ΕΒ 1796-1799, σ. 270-271, ἀρ. 182. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄,
ἀρ. 5594.
Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ α΄ ἐξωφύλλου ἐπικολλημένο βιβλιόσημο, ταινία ἡ ὁποία σχηματίζει ὀρθογώνιο ὅπου τὸ κείμενο: LIBRO APPARTENENTE A CRISTOF. LURIOTTI.
Στὸ ἴδιο σημεῖο καὶ τὸ κτητορικὸ σημείωμα: ἐτούτο τό παρόν βιβλίον εἶναι τοῦ Ἰωάννου Καλογερά 1813 δικεμ. 6 Ἰωάννινα.

— Π.359

1800.1. Εἰς δόξαν --- Βίβλος τῳόντι ψυχωφελεστάτη καλουμένη Γυμνάσματα Πνευματικά. --- Ἅπερ --- διορθωθέντα --- παρὰ --- Νικοδήμου,
Νῦν πρῶτον τύποις ἐξεδόθησαν διὰ --- δαπάνης --- Δημητρίου Καρυτζιώτου --- Ἐνετίησιν, 1800. ᾳω΄. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con
Licenza de’Superiori.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 13. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 4412.
22 ἑκ. (περιθώρια κομμένα). Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 146.

— Π.550

1800.2. Εἰς δόξαν --- Πηδάλιον --- ἤτοι Ἅπαντες οἱ ἱεροὶ, καὶ θεῖοι κανόνες, --- ἑρμηνευόμενοι, παρὰ Ἀγαπίου ἱερομονάχου, καὶ Νικοδήμου μοναχοῦ. --- ἀνακριθέντες, καὶ διορθωθέντες, --- παρὰ τοῦ --- κυρίου Δωροθέου. Νῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθέντες --- Ἐπιστασίᾳ δὲ καὶ ἐπιμελείᾳ τοῦ
--- ἐν ἱερομονάχοις Θεοδωρίτου Αθντ. τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων. --- Ἐν Λειψίᾳ
τῆς Σαξωνίας, ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ τοῦ Βραϊτκὸπφ καὶ Ἅιρτελ. ᾳω. 1800.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 15. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 4414.
Στὴ σελίδα τίτλου: ᾳωλδ. του χρυσάνθου Μητροπολίτου Κερκύρας Μασέλλου ὅποιος τό
κρατήση νά ἦναι ἀσυγχώρητος. Στὰ δύο παράφυλλα τοῦ τέλους ἐπικολλημένα τρία
φύλλα μὲ χειρόγραφο κείμενο ἐπιστολῆς, χωρὶς χρονολογία καὶ ὄνομα συντάκτη,
στὴν ὁποία περιγράφονται τὰ προηγηθέντα τῆς ἐκδόσεως καὶ κατακρίνονται οἱ
προσθῆκες τοῦ ἐπιμελητῆ ἱερομονάχου Θεοδώρητου. Ἄρχ.: Ἐπειδὴ ἡ αὐτοαλήθεια
ἐστὶν ὁ Χριστὸς .... Τελ.... Ἐπὶ τοῦτο γὰρ καὶ ἐγένετο τὸ παρὸν ἀποδεικτικὸν ἡμῶν
γράμμα δι’ ἡμετέρας ὑπογραφῆς κατησφαλισθὲν, καὶ διὰ τὴν σύστασιν τοῦ αὐτοῦ βιβλιου,
καὶ διὰ τὸ κοινῇ συμφέρον ἁπάσης τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας. εἴη δὲ ἡ τοῦ Θεοῦ χάρις
πᾶσι τοῖς ἐν εἰλικρινείᾳ καὶ ἀδόλῳ ψυχῇ ἀναγινώσκουσι:- Πρόκειται γιὰ τὴν ἐπιστολὴ
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τοῦ πρώην πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Νεοφύτου Ζ΄ (1789-1794, 1798-1801), ἡ
ὁποία γράφτηκε τὸν Αὔγουστο τοῦ 1802 καὶ συμπεριλήφθηκε στὴ δεύτερη ἔκδοση
τοῦ Πηδαλίου, Ἀθήνα 1841, σ. [ϛ΄].

— Π.172

1800.3. Ἑρμηνεία εἰς τὴν ἱερὰν Ἀποκάλυψιν Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου πονηθεῖσα παράτινος --- Ἤδη πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα --- Ἐν Λειψίᾳ τῆς
Σαξωνίας, παρὰ τῷ Τυπογράφῳ Βράϊτκὸπφ καὶ Ἅιρτελ. ᾳω. 1800.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 16. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 923.
Ἐξώφυλλα ἀπὸ χαρτόνι, ράχη κατεστραμμένη. Κατάσταση κακή. Στὸ ἐσωτερικὸ
τοῦ α΄ ἐξωφύλλου: βιβλίον Χαρίτωνος ἱερομονάχου. Στὸ verso τοῦ α΄ παραφύλλου:
καὶ τῶδε εκ τῶν του Α. Ζωασα(;) 1850 Γαλέκτιον(;).

— Π.60

1800.4. Εὐχολόγιον τὸ Μέγα --- Νέα μετατύπωσις. ᾳῳ΄. Ἐνετίῃσιν. 1800.
Παρὰ Πάνῳ Θεοδοσίου τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’Superiori.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Β΄, ἀρ. 6587. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 2242.
21,5 ἑκ., κολοβό, διακόπτεται στὴ σ. 666. Στὸ recto τοῦ πρώτου παραφύλλου τὰ
χειρόγραφα γιατροσόφια: Ιατρικὸν διὰ τὸ ὁφίδη. ὁταν δακαστὶ τινὰς ὑπὸ ὅφεος ἁμέσος
νὰ δεθὴ τὸ μέρος ἅνοθεν τῆς δακαματιὰς ἑως μία πιθαμῆ διὰ να μὴ ἁνεβὴ τὸ φαρμάκη
ἁπάνο ἑπιτα τρίβις ἁλάτη καὶ τὸ λιόνης με το ξύδη καί τρίβης το μέρος ἁπὸ τῆν δακαματιὰ ἑως το δέμα, ἑπίτα τρίβης ασκέλα τὴν καρδιά αυτής καί την κοπανιζης καί τρίβης το
μέρος με αυτην απο το δέμα ἑως τήν δακαματιὰ ἑπτά φοραίς τήν ημέραν. ἑπιτα τοὺ δίνις
να πίνι ρακή καί ρούμι ἑως μισὸ καρτούτζο και περισότερον. τὴν δὲ δακαματιὰ θελῃ θελι
τὴν σχίσην με ξουράφιον νὰ ανίξη καλλὰ διὰ νὰ εξέρχετε τὸ φαρμάκη, καὶ αυτή ἡ κουρα
γίνετε πολάκης καί είς πολὰς ἡμέρας ἑως νὰ ιατρευτῆ. Πολὶ οφελοῦν διὰ τα ἅνοθεν καὶ βιδέλαις νὰ ατρέξι αἵμα. Ἄλλο: ιατρικόν δια τόν πονόματον. να κοπανίσης αγκιναρόφιλα
καί να τά ενόσης με το ασπράδι του αυγου καί να κάμις πετζέτα να τα βάλις απανο εἰς το
ματι 24 ὥρας και ουτο κανις εος νά ιατρευτή. Στὸ verso τοῦ παραφύλλου: Συμιοσης.
Ὁφέλιμον εἱς ἐμέ ἑστίν νά ἱερουργῶ κατακυριακην καί καθε. δεσποτικῆν καί θεομιτορικῆν ἑωρτην ἐνταυθα εἰς Μ΄, τῶν δέ εωρταζομένων αγιων ἱνε εις ευθίνην τοῦ τῆς ἑβδομάδος εφιμερίου δέν ίνε ανάγκη να ιερουργῶ ἑγῶ. Ἄλλο: Ἱατρικόν διά τό οὑρος. Να βράσι
χόρτο καριδάκι ονομαζόμενον ἰτε σιδιρόχορτο να το βράσι να πινι πάσχον ἐξ αυτοῦ, αυτό
ευρίσκετε εἰς τόπους ξιροῦς τό φίλον αυτοῦ ομιάζι καθός τοῦ ψαλιδόχορτου. επίσης ενεργί
διαυτήν τήν ασθέν[ε]ιαν καί τό χόρτο ὀνομαζόμενον στιρόχορτο.

— Π.871

1800.5. Τὰ τέσσαρα θεῖα καὶ ἱερὰ Εὐαγγέλια Εἰς χρῆσιν τῶν εὐλαβεστάτων Ἱερέων, καὶ πάντων τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν, Μετὰ καὶ τῶν Εἰκονογραφιῶν ἑκάστου Εὐαγγελιστοῦ, καὶ τῆς Ἱερᾶς Ἀποκαλύψεως. Νεοτάτη
ἔκδοσις. ᾳω΄. Ἐνετίῃσι, 1800. Παρὰ Πάνῳ Θεοδοσίου.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Β΄, ἀρ. 6589. Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1221, 6092ε.
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Δερματόδετο. Στὴ ράχη: ΤΕΤΡ. Στὴ σελίδα τίτλου: τοῦ ἱερέως Νικολάου Μαρκορᾶ.
Στὸ β΄ παράφυλλο: Δῶρο τοῦ Κυρίου Θεοδώρου Δεμέδιτζη.

— Π.27

1801.1. Ἀδολεσχία Φιλόθεος ἤτοι Ἐκ τῆς Ἀναγνώσεως τῆς Ἱερᾶς Μωσαϊκῆς. Πεντατεύχου Βίβλου, Ἐπιστάσεις --- Ὑπὸ --- Εὐγενίου τοῦ Βουλγάρεως. Τόμος Πρῶτος. Ἐν ᾧ αἱ Ἐπιστάσεις περιέχονται αἱ ἐκ τῆς Ἀναγνώσεως τῶν Τριῶν τῆς Ἱερᾶς Πεντατεύχου. --- Ἐκδοθεῖσα --- Δαπάνῃ
τῆς Αὐταδελφότητος τῶν Κυρίων Ζωσιμάδων. Ἐπιστασίᾳ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἀνθίμου Γαζῆ. 1801. ᾳωα΄.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1801.2.
Στὴ σελίδα τίτλου ἡ σφραγίδα τῆς μονῆς Πλατυτέρας.

— Π.541

1801.2. Εἰς δόξαν --- Ἐγχειρίδιον Συμβουλευτικὸν, περὶ Φυλακῆς τῶν
πέντε Αἰσθήσεων, --- Συντεθὲν --- παρὰ --- Νικοδήμου. Ἁγιορείτου Νῦν
δὲ Πρῶτον Τύποις ἐκδοθὲν, διὰ --- δαπάνης --- Ἱεροθέου τοῦ Ναξίου --Ἐπιστασίᾳ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἀνθίμου Γαζῆ. 1801. ᾳωα΄.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1801.13.
Δερματόδετο. Στὴ ράχη ἀνθοειδὴς διάκοσμος καὶ ἡ ἐτικέτα τοῦ τίτλου. Στὴ σελίδα
τίτλου σβησμένο κτητορικὸ σημείωμα. Στὸ β΄ παράφυλλο τῆς στάχωσης: Δημήτριος
Νηκολαου μπήτζελος. Μαθημάτων φρόντηζε και μι χριματων τα γαρ καλα μαθηματα φερουσην τα χριματα.

— Π.624

1801.3. Λεξικὸν τὸ μέγα καὶ πάνυ ὠφέλιμον Βαρίνου Φαβωρίνου Κάμηρτος, --- Dictionarium magnum ac perutile Varini Phavorini Camertis Nucerini episcopi. --- Ἐνετίησιν, ᾳωα΄. 1801. Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ Νικολάου τοῦ
Γλυκέος. Con Sovrana Approvazione, e Privilegio.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1801.27.
Στὴ σελίδα τοῦ ψευδότιτλου ἡ σημείωση: τὸ ἀγόρασε τοῦτο τὸ λεξικὸν ὁ Δος Καθηγούμενος τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου Πλατυτέρας Σημεών ἱερ. Μασέλος.

— Π.307

1801.4. Μηναῖον τοῦ Νοεμβρίου Περιέχον --- ᾳωα΄. Ἐνετίησιν, 1801. Παρὰ
Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Sovrana Approvazione.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1801.33.
Δύο ἀντίτυπα.

— Π.285, Π.832

1802.1. Γραμματικὴ ἐξηγηματικὴ Θεοδώρου Γαζῆ ἤτοι Ἑρμηνεία εἰς τὸ
Τέταρτον τῶν εἰς Τέσσαρα. Φιλοπονηθεῖσα --- παρὰ Δαμασκηνοῦ Ἱερομονάχου, Πελοποννησίου, Δημιτζαναίου. --- Νῦν δὲ πρῶτον τυπωθεῖσα, καὶ
--- διορθωθεῖσα. ᾳωβ΄. Ἐνετίῃσι 1802. Παρὰ Πάνῳ Θεοδοσίου τῷ ἐξ
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Ἰωαννίνων. Con Licenza de’Superiori.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1802.9.
Δέσιμο κατεστραμμένο. Στὴ σελίδα τίτλου ἡ στρογγυλὴ σφραγίδα τοῦ μητροπολίτη
Κερκύρας Χρυσάνθου.

— Π.313

1802.2. Εὐχολόγιον τὸ Μέγα --- ᾳωβ΄. Ἐνετίησιν, 1802. Παρὰ Νικολάῳ
Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Regia Approvazione.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1802.24.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄ . Στὴν ἀρχὴ ἐπικολλημένο δίφυλλο μὲ χειρόγραφες εὐχὲς καὶ δεήσεις. Στὸ τέλος συσταχωμένα 23 χειρόγραφα φύλλα (τὰ φ. 14v-16v, 23v λευκὰ) μὲ
κείμενο στὴν τουρκικὴ γλώσσα γραμμένο μὲ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες, ὅπου ἡ ἐκκλησιαστικὴ ὁρολογία ἀποδίδεται στὴν ἑλληνική. Περιεχόμενο:
(φ. 1r-11v) Στοιχεῖα λειτουργικῆς (περὶ μυστηρίων, βαθμῶν ἱερωσύνης καὶ ἀμφίων,
ναοῦ, τελέσεως τῆς θείας λειτουργίας). Ἄρχ. (φ. 1r) Ράππημιζ βέ ἀλλαχημιζ βε χελαστζή Ἰησοῦς Χριστοζοῦν νη αμετὴν νόμοσουντὰ ἀζίζ ἐκκλήσεμιζ γιετὴ σηρλαρὴ τουτὰρ
βαπτισμα, ἀζί μῦρον, χαληστοπελήκ, σουκουρναμέ, γιανή κοινωνία, ....
(φ. 12r-14r) Κατάλογος εὐχῶν μὲ παραπομπὴ στὶς ἀντίστοιχες σελίδες τοῦ ἐντύπου, ὅπως: Εὐχὴ ἐγσηκληγὲ τζοτζοὺκ τογουρτουγοῦ κοῦν τζοτζουγουνά 142 (= Εὐχὴ εἰς
γυναῖκα λεχὼ Τῇ Πρώτῃ ἡμέρᾳ τῆς Γεννήσεως τοῦ Παιδίου αὐτῆς) Εὐχὴ, ζηνά
τζενκινέ 268 (= Εὐχὴ εἰς πόλεμον πορνείας), Εὐχή χαρμανήν 566 (=Εὐχὴ ἐπὶ ἅλωνος), Εὐχή κολυβαλαρά (= Εὐχὴ ἐπὶ τῶν κολύβων).
(φ. 17r-23r) Εὐχές, τῶν ὁποίων ἡ ἀρχὴ καὶ ἡ κατάληξη γραμμένες στὴν ἑλληνική.
(φ. 17rv) Ἄρχ.: Ξήρα σένσιν πιογιούκ βε χεκμετλή ἀλλάχ, ἐμρηνή βέ μερχαμετηνή σενή
σεβενλερτέ... Τελ.: χριστός ἀλλαχιμιζ πιζλερή κουρταρμάκ, βέ σανά ζηγνέτ σουνάριζ,
πετερέ, βέ ογουλά, βε ἀζίζ ρουχουνά. (φ. 18rv) Ἄρχ.: Ὁ θεὸς ὁ μέγας καὶ ὕψιστος, παγιοὺκ βε γιουτζελὲ, πίουτουν... Τελ.: ...Σοῦ γὰρ ἐστὶ τὸ ἐλεεῖν ... ἀμήν. (φ. 18v-19r)
Ἄρχ.: Δέσποτα παντοκράτωρ, ἅγιε βασιλεῦ, Τατζούμ λεγη ζάπτι ἐτέν ἐφεντή... Τελ.: ...
σὸν γὰρ ἐστὶ τὸ ἐλεεῖν ... ἀμήν. (φ. 19rv) Ἄρχ.: Ἀγαθὲ φιλάνθρωπε, ἠσλὰχ βὲ ἠνσάν
σεβητζή... Τελ.: ...Σὸν γὰρ ἐστὶ τὸ ἐλεεὶν ... ἀμήν. (φ. 19v-20v) Ἄρχ.: Κύριε ὁ θεὸς
ἡμῶν ὁ παιδεύων καὶ πάλιν ἰώμενος, ῥάππη ἀλλαχιμί τερπιέ ἐτέν... Τελ.: ...ραχατληγή,
καὶ σοὶ τὴν δόξαν ... ἀμήν. (φ.21r-22r) Ἄρχ.: Εὐχαριστοῦμεν σοι κύριε ὁ θεὸς ἡμῶν, γἀ
ῥάππη ἀλλαχημίζ σούκρου ἐτέριζ... Τελ. ...πογιουκλουούν, ὀγιουλετζέ τεμερ χαμετή, καὶ
σοι τὴν δόξαν ... ἀμήν. (22r-23r) Ἄρχ.: Δέσποτα κύριε ὁ θεὸς ἡμῶν, ἐφέντη ῥάππη
ἀλλαχημίζ, τζανλαρίν βετενλερίν... Τελ.: ...ὁμουρέ κηληφτάρ ὀλμαϊά, σανά ζηγνέτ [..]
ναριζ, τῷ πατρί, καὶ τῷ υἱῷ ... ἀμήν.

— Π.206.1

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄ . Στὸ verso τοῦ πρώτου παράφυλλου ἡ σημείωση: Πρόσεχε μῆν υπάγης εἰς κηδίαν, χορὶς νὰ εξετάξης διὰ να κιδευτῆ ἔξο τῆς εκλησιας διότη ἔάν κιδευτῆ ἐντὸς
τῆς εκλισίας ὀ ἰερεῦ ἔχι πινῆ Θεοῦ Β.Τ.Σ. Χαρίτων Ιερομόναχος Γουναρόπουλος. Στὸ
verso τοῦ ἐπικολλημένου στὸ τέλος φύλλου ἡ σημείωση: Μοναστήριον εἰς του Κον
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Κονπίτζη εν κερῶ δέοντη (ἀκολουθεῖ κείμενο διαγραμμένο).

— Π.206.2

1802.3. Θεοδώρου τοῦ Γαζῆ Τὸ Τέταρτον ἤτοι τὸ Συντακτικὸν Εἰς ἁπλῆν
φράσιν μετενεχθὲν, καὶ ἐκ πολλῶν καὶ διαφόρων Γραμματικῶν ἀναπληρωθὲν καὶ φιλοπονηθὲν ὑπὸ Νικήτα Κονταράτου --- 1802. Ἐνετίησιν.
ᾳωβ΄. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Regia Approvazione.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1802.26.

— Π.323

1802.4. Θουκιδίδου τοῦ Ὀλόρου Περὶ τοῦ Πελοποννησιακοῦ Πολέμου Βιβλία Ὀκτώ. Φιλοτίμῳ δαπάνῃ τῆς Αὐταδελφότητος τῶν κυρίων Ζωσιμάδων Ἐπιστασίᾳ δὲ καὶ διορθώσει Σπυρίδωνος Βλαντῆ. Τόμος Α΄. Ἐνετίῃσιν. Ἐν τῇ Τυπογραφία Νικολάου Γλυκύ. 1802.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1802.30.
Τόμος δερματόδετος.

— Π.338

1802.5. Θουκιδίδου τοῦ Ὀλόρου Περὶ τοῦ Πελοποννησιακοῦ Πολέμου --Τόμος Β΄. Ἐνετίῃσιν. --- 1802.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1802.31.
Τόμος δερματόδετος.

— Π.339

1802.6. Μηναῖον τοῦ Φευρουαρίου Περιέχον --- ᾳωβ΄. Ἐνετίησιν, 1802.
Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1802.40.

— Π.822

1802.7. Μηναῖον τοῦ Δεκεμβρίου Περιέχον --- ᾳωβ΄. Ἐνετίησιν, 1802.
Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Sovrana Approvazione.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1802.41.
Δύο ἀντίτυπα δερματόδετα.

— Π.286, Π.885

1803.1. Αἱ Θεῖαι Λειτουργίαι τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ
Χρυσοστόμου, Βασιλείου --- καὶ Γρηγορίου τοῦ Διαλόγου --- ᾳωγ΄. Ἐνετίησι,
1803. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’Superiori.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1803.2.
Κατάσταση κακή. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 176.

— Π.200

1803.2. Εὐαγγελιστάριον Περιέχον --- ᾳωγ΄. Ἐνετίησιν. 1803. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con regia approvazione.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1803.33. Συσταχωμένο στὸ Εὐαγγέλιον, Γλυκῆς 1803.
Τὸ ἐξώφυλλο ἔγχρωμο.

— Π.190
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1803.3. Θεῖον καὶ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον Ἀφιερωθὲν μὲν τῷ ποτὲ --- πατριάρχῃ Ἱεροσολύμων --- Χρυσάνθῳ τῷ Νοταρᾷ. Νεωστὶ δὲ μετατυπωθὲν --ᾳωγ΄. Ἐνετίῃσιν. 1803. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con regia
approvazione.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1803.40. Συσταχωμένο τὸ Εὐαγγελιστάριον, Γλυκῆς 1803.
Τὸ ἐξώφυλλο καὶ οἱ ἀπεικονίσεις τῶν Εὐαγγελιστῶν ἔγχρωμα. Ἐπενδυμένο μὲ βελοῦδο κόκκινο μὲ ἐπικολλημένα πάνω του στρογγυλὰ ἀσημένια μετάλλια: ἡ Σταύρωση μὲ τοὺς τέσσερις Προφῆτες στὶς γωνίες στὴν ἐμπρὸς ὄψη καὶ ἡ Ἀνάσταση μὲ
τοὺς Εὐαγγελιστὲς στὶς γωνίες στὴν πίσω ὄψη. Καὶ στὶς δύο πλευρὲς ἐπικολλημένα
διάσπαρτα ἐλάσματα μὲ μορφὲς ἀγγέλων καὶ ἄστρα.

— Π.190

1803.4. Θεοδώρου τοῦ Γαζῆ Γραμματικῆς Εἰσαγωγῆς Βιβλία Τέσσαρα, Ἅπασαν μὲν Γραμματικὴν Θεωρίαν --- περιλαμβάνοντα. Νεωστὶ δὲ μετατυπωθέντα, καὶ --- διορθωθέντα. Ἐνετίησιν. 1803. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ
ἐξ Ἰωαννίνων. Con regia approvazione.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1803.41.
Δέσιμο κατεστραμμένο.

— Π.311

1803.5. Μηναῖον τοῦ Μαρτίου, Περιέχον --- ᾳωγ΄. Ἐνετίησιν, 1803. Παρὰ
Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Sovrana Approvazione.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1803.50.

— Π.265

1803.6. Μηναῖον τοῦ Ἰαννουαρίου --- Νεωστὶ μετατυπωθὲν --- ᾳωγ΄. Ἐνετίησιν, 1803. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Sovrana Approvazione.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1803.49.

— Π.880

1803.7. Μηναῖον τοῦ Ἀπριλλίου Περιέχον --- ᾳωγ΄. Ἐνετίησιν, 1803. Παρὰ
Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Sovrana Approvazione.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1803.51.

— Π.823

1803.8. Μηναῖον τοῦ Μαΐου --- Νεωστὶ μετατυπωθὲν --- ᾳωγ΄. Ἐνετίησιν,
1803. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Sovrana Approvazione.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1803.52.
Δερματόδετο. Στὸ ἐπικολλημένο φύλλο στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ α΄ ἐξωφύλλου τὸ δοξαστικὸ «Τὴν θείαν καὶ ἱερὰν καὶ πανθαύμαυστον...» καὶ τὸ μεγαλυνάριο «Δεῦτε
πάντες τὴ δυάδα τῶν ἀθλοφόρων ...» τῶν ἁγίων Τιμοθέου καὶ Μαύρας.

— Π.881
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1803.9. Μηναῖον τοῦ Ὀκτωβρίου Περιέχον --- ᾳωγ΄. Ἐνετίησιν, 1803.
Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Sovrana Approvazione.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1803.53.

— Π.830

1803.10. Νέον Ἐκλόγιον Περιέχον Βίους ἀξιολόγους διαφόρων ἁγίων, καὶ
ἄλλα τινὰ ψυχωφελῆ διηγήματα --- Ἐνετίῃσιν. ᾳωγ΄. 1803. Παρὰ Νικολάῳ
Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con regia approvazione.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1803.55.

— Π.562

1803.11. Petit Carême de Massillon, évêque de Clermont. Édition stéréotype, D’après le procédé de Firmin Didot. A Paris, --- An XI (1803).
13 ἑκ. – σ. 248.

— Π.804

1804.1. Ἐγκυκλοπαιδεία Φιλολογικὴ εἰς τέσσαρας τόμους διηρημένη, Συναρμοσθεῖσα --- παρὰ --- Ἰωάννου Πατούσα --- Τόμος δεύτερος. ᾳωδ΄. Ἐνετίησιν, 1804. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Sovrana Approvazione.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1804.19.

— Π.859

1804.2. ΜΙναῖον τοῦ Ἰαννουαρίου. Περιέχον --- ᾳωδ΄. Ἐνετίῃσιν, 1804.
Παρὰ Πάνῳ Θεοδοσίου τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’Superiori.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1804.46.

— Π.262

1804.3. Μηναῖον τοῦ Ἰουνίου Περιέχον --- ᾳωδ΄. Ἐνετίησιν. 1804. Παρὰ
Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Regia Approvazione.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1804.49.

— Π.825

1804.4. Μηναῖον τοῦ Σεπτεμβρίου --- Νεωστὶ μετατυπωθὲν --- ᾳωδ΄. Ἐνετίησιν.1804. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Regia Approvazione.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1804.51.
Δερματόδετο. Φθαρμένο ἀπὸ τὴ χρήση.

— Π.884

1804.5. Σπαρτίον Ἔντριτον Κατὰ τῶν ἐπηρεαστῶν τῆς εἰς Χριστὸν ἀμωμήτου πίστεως ψευδοφιλοσόφων, ἐν τρισὶ --- πραγματείαις ἀντιπλεκόμενον. Ὧν Διὰ μὲν τῆς Α΄. σαφῶς παρίσταται ἡ τοῦ Χριστιανισμοῦ Θειότης -- (Συγγραφ. ὑπὸ Σωάμου Ἰενυνσίου Μιλόρδου, --- Διὰ δὲ τῆς Β΄. --- ἀποδείκνυται τὸ Αὐτόπιστον τῶν Ἱερῶν Εὐαγγελιστῶν, --- (Συγγραφ. ὑπὸ τοῦ
Γάλλο Βέλγου Δεαυσόβρου, --- Διὰ δὲ τῆς Γ΄. συμβιβάζονται, --- αἱ δύο
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Γενεαλογίαι, --- (Συγγραφ. ὑπὸ Αὐγου-
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στίνου Καλμέτου, --- Τὰς δὲ τρεῖς ταύτας πραγματείας, ὁ μὲν Ἀ. Ε. ὁ Β. -- ἐξεγραίκισεν, οἱ δὲ --- Ζωσιμάδαι Α. Ν. Ζ. Μ. ἰδίοις ἀναλώμασιν ἐξέδωκαν. --- Ἐν τῷ Τυπογραφ. Βράϊτκόπφ καὶ Αἵρτελ. Ἔτει 1804.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1804.64.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 605.

— Π.677.1

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 603.

— Π.677.2

Ἀ ν τ ί τ υ π ο γ ΄. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 604.

— Π.677.3

Ἀ ν τ ί τ υ π ο δ ΄. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 49.

— Π.677.4

1804.6. Στοιχεῖα Γεωγραφίας ἐρανισθέντα ὑπὸ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Νικηφόρου τοῦ Θεοτόκου --- πλουτισθέντα ὑπὸ Ἀνθίμου Γαζῆ νῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθέντα --- δαπάνῃ --- Ζωσιμάδων --- Ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας ἐν
τῇ τυπογραφίᾳ Γ. Βεντώτῃ. 1804.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1804.67.
Δύο ἀντίτυπα. Τὸ πρῶτο μὲ παλαιὸ ταξ. ἀριθ. 665.

— Π.392.1, Π.392.2

1804.7. Στοιχεῖα τῆς Λογικῆς, Μεταφυσικῆς καὶ Ἠθικῆς, Νεωτέρα τινὶ Μεθόδῳ συνταχθέντα εἰς τὴν Ἰταλικὴν Διάλεκτον ὑπὸ Φραγγίσκου Σοαυίου -- Μεταφρασθέντα μὲν Εἰς τὴν ἡμετέραν Διάλεκτον παρὰ Γρηγορίου ἱεροδιακόνου Κωνσταντᾶ --- Νῦν δὲ πρῶτον τυπωθέντα --- Ἐπιστασίᾳ Σπυρίδωνος Βλαντῆ. Ἐνετίῃσιν. 1804. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων.
Con regia approvazione. [Ψευδότιτλος:] Στοιχεῖα τῆς Φιλοσοφίας. Τόμος Α΄.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1804.69.

— Π.406

1804.8. Στοιχεῖα τῆς Λογικῆς, Μεταφυσικῆς καὶ Ἠθικῆς, --- Ἐνετίῃσιν.
1804. --- [Ψευδότιτλος:] Στοιχεῖα τῆς Φιλοσοφίας. Τόμος Β΄.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1804.70.

— Π.407

1804.9. Στοιχεῖα τῆς Λογικῆς, Μεταφυσικῆς καὶ Ἠθικῆς, --- Ἐνετίῃσιν
1804. --- [Ψευδότιτλος:] Στοιχεῖα τῆς Φιλοσοφίας. Τόμος Γ΄.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1804.71.
Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 290.

— Π.408

1804.10. Στοιχεῖα τῆς Λογικῆς, Μεταφυσικῆς καὶ Ἠθικῆς, --- Ἐνετίῃσιν.
1804. --- [Ψευδότιτλος:] Στοιχεῖα τῆς Φιλοσοφίας. Τόμος Δ΄.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1804.72.
Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 291.

— Π.409

1804.11. Τὸ Κεκραγάριον τοῦ θείου καὶ ἱεροῦ Αὐγουστίνου. Ἐπισκόπου
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Ἰππῶνος. ἤτοι: Βιβλία τέσσερα: Α΄. Αἱ Μελέται. Β΄. Τὰ Μονολόγια. Γ΄. Τὸ
περὶ τῆς τοῦ Χριστοῦ Θεωρίας. Δ΄. Τὸ περὶ συντριβῆς καρδίας. --- Ὑπὸ
μὲν τοῦ Ἀ. Ε. τοῦ Β. ἐξερμηνευθεῖσαι, ὑπὸ δὲ --- τῶν Ἀυταδέλφων Κυρίων Ζωσιμάδων, --- τύποις ἐκδοθεῖσαι, ἐπὶ τῷ διανεμηθῆναι δωρεὰν --Ἐν Λειψίᾳ τῆς Σαξωνίας ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ τοῦ Βράϊτκοπφ καὶ Ἅιρτελ.
ᾳωδ. 1804.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1804.76. Συσταχωμένο: Τὸ Ψαλτήριον τοῦ Δαβὶδ ... 1804.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄. Δέσιμο μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ δέρμα. Ράχη μὲ ἔκτυπα χρυσὰ
ἄνθη καὶ τὴν ἔνδειξη: Κεκραγάριον του Αυγουστινου.

— Π.146.1

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄. Δέσιμο ὅπως στὸ ἀντίτυπο α΄, σήμερα ἐν μέρει κατεστραμμένο.
Ράχη ὅπως τοῦ ἀντιτύπου α΄.

— Π.146.2

Ἀ ν τ ί τ υ π ο γ ΄. Ἡ δερμάτινη ἐπένδυση σήμερα κατεστραμμένη.

— Π.146.3

1804.12. Τὸ Ψαλτήριον τοῦ Δαβὶδ τὸ ὑπὸ τοῦ ἱεροῦ Αὐγουστίνου τῇ ἰδίᾳ
ἑαυτοῦ μητρὶ συνεπιτμηθὲν --- Ἐν Λειψίᾳ τῆς Σαξωνίας ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ τοῦ Βράϊτκοπφ καὶ Ἅιρτελ. ᾳωδ. 1804.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1804.79.
Τρία ἀντίτυπα συσταχωμένα μὲ τὸ 1804.10.

— Π.146.1, Π.146.2, Π.146.3

1804.13. Grammatica della lingua latina Dettata per Interrogazioni da d.
Ferdinando Porretti dott. teol. coll. già pubblico precettore di Padova. Recentissima edizione, Aggiuntovi un Indice abbondantissimo. Venezia 1804.
Presso Sebastiano Valle. Il suo prezzo è di Soldi 30 veneti.
16 ἑκ. – σ. 252.

— Π.347

1805.1. Ἀ. Τακουετίου Στοιχεῖα Γεωμετρίας μετὰ σημειώσεων τοῦ Οὐίστωνος ἐξελληνισθέντα μὲν ἐκ τῆς Λατινίδος φωνῆς ὑπὸ --- Εὐγενίου τοῦ
Βουλγάρεως --- Τὰ νῦν δὲ τύποις ἐκδοθέντα ὑπὸ τῆς Ἀυταδελφότητος
τῶν Ζωσιμάδων --- Ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας. ἐν τῇ Ἑλληνικῇ Τυπογραφίᾳ Γεωργίου Βενδώτη. 1805.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1805.15.

— Π.397

1805.2. Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Γλῶσσαν Περιέχουσα Διαφόρους Ἑλληνικοὺς Διαλόγους πάνυ ὠφελίμους, εἰς τρεῖς Ἑκατοντάδας διῃρημένους·
Συναρμοσθεῖσα παρὰ Δημητρίου Νικολάου τοῦ Δαρβάρεως, --- Ἐνετίῃσιν.
1805. Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ Νικολάου Γλυκύ. Con regia approvazione.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1805.38.
Δέσιμο κατεστραμμένο. Στὸ α΄ παράφυλλο: 1821 Ἰαννουαρίου 31 ἠρξάμην τῆς τῶν
μαθημάτων παραδόσεως ἐν τῇδε τῇ πόλει.

— Π.324
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1805.3. Ἑκατονταετηρὶς τῶν ἀπὸ Χριστοῦ Σωτῆρος Ἐνανθρωπήσαντος ἡ
πρώτη κατὰ χρονικὴν πρόοδον ἐν ἐπιτομῇ ἐκτεθεῖσα παρὰ τοῦ --- Εὐγενίου τοῦ Βουλγάρεως εἰς τὴν Μιξοσόλικον Διάλεκτον. Καὶ τύποις ἐκδοθεῖσα ὑπὸ --- τῶν Ζωσιμάδων Α. καὶ Ν. καὶ Ζ. καὶ Μ. ἐπὶ τῷ διανεμηθῆναι
δωρεὰν --- ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ Βράϊτκοπφ καὶ Ἕρτελ. 1805.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1805.40.
Δύο ἀντίτυπα.

— Π.537.1, Π.537.2

1805.4. [Κατήχησις Γενική. Ἑρμηνεύουσα ἀκριβῶς τὰ Καθήκοντα ἑκάστου Πολίτου οἱαςδήποτε Τάξεως μετὰ Χριστιανικῆς Διδασκαλίας --- Ἐν
τῇ τοῦ Γένους Τυπογραφίᾳ Ἐν Κερκύρᾳ 1805. ᾳωε´. Διὰ Διονυσίου Σαραντοπούλου, Δημοσίου Τυπογράφου].
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1805.61.
Λείπει ἡ σελίδα τίτλου. Στὸ β΄ παράφυλλο: 3-2-1946 Κουραμάδες Δημήτριος Σπυρ.
Γραμμένος.

— Π.664

1805.5. Ὅρμος Σωτήριος. Βιβλίον ψυχωφελές, --- εἰς τέσσαρά τε Κεφάλαια διαιρεθὲν, καὶ ἐν ἁπλῇ φράσει συντεθὲν παρὰ τοῦ --- Ἄρχοντος Ποστελνίκου --- Βασιλείου. Παρὰ δὲ τῆς Αγίας καὶ ἱερᾶς Συνόδου --- θεωρηθὲν καὶ ἐπικυρωθέν. Ἐν Κωνσταντινουπόλει ᾳψϟ η΄. ἔτει. Τύποις ἐκδίδοται ἀναλώμασι --- αὐταδέλφων Εὐσταθίου καὶ Ἰωάννου Ῥέσσου, --- δι’
ἐπιστασίας --- Φιλίππ. χ. Μιχαὴλ τοῦ ἐκ Θεσσαλονίκης ᾳωε΄. 1805. Παρὰ
τῇ ἐν Βιέννῃ τῆς Αουστρίας Ἑλληνικῇ Τυπογραφίᾳ Ἰωάννας Σχράιμβλ.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1805.79.
Στὴ σ. τίτλου χειρόγραφα: Διανέμεται δωρεὰν παρὰ τῶν ἐκδοτῶν.

— Π.693

1805.6. Οὐρανοῦ Κρίσις ἤτοι Θαῦμα φρικτὸν --- τοῦ --- θείου Σπυρίδωνος, δι’ οὗ τὰς βουλὰς τῶν --- Παπιστῶν, ἐματαίωσε, --- συντεθὲν, μετὰ --ἀκολουθίας, εἰς αὐτὸ, --- σὺν τούτῳ δὲ καὶ ὁ --- βίος τοῦ ἱεροῦ Κλήμεντος
τοῦ βουλγαροκήρυκος --- ἐκδίδοται --- συντεθεὶς μὲν ἑλληνιστὶ ὑπὸ --θεοφυλάκτου Ἀρχιεπισκόπου βουλγαρίας, μετενεχθεὶς δὲ παρ’ ἡμῶν, εἰς
τὴν κοινὴν ἡμῶν διάλεκτον, --- νῦν δεύτερον πλήρης ἐκδίδοται, --- Ἐκδίδονται δὲ --- εἰς ἓν τεῦχος, διὰ δαπάνης τινῶν φιλαδέλφων χιοπολιτῶν.
Ἐν Λειψίᾳ τῆς Σαξωνίας. Ἐν τῇ τυπογραφίᾳ τοῦ Νάϋμπερτ. Αωε. 1805.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1805.80.

— Π.648

1805.7. Περὶ Συστήματος τοῦ Παντὸς ἐπίτομος ἔκθεσις --- ἐρανισθεῖσα
ὑπὸ --- Εὐγενίου τοῦ Βουλγάρεως --- Τὰ νῦν δὲ τύποις ἐκδοθεῖσα ὑπὸ
τῆς Ἀυταδελφότητος τῶν Κυρίων Ζωσιμάδων. --- ἐπὶ τῷ διανεμηθῆναι
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δωρεὰν --- Ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας ἐν τῇ Ἑλληνικῇ Τυπογραφίᾳ Γεωργίου Βενδώτη. 1805.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1805.83.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄. Στὸ α΄ παράφυλλο: Δῶρον Γενναδίου Ἱερομον. Πολυλᾶ Κωνσταντῖνος
Πρίφτης Ἐν Κερκύρᾳ τῇ 1ῃ/10/76 Μαθητής τῆς ἐν Κερκύρᾳ Ἱερατικῆς Σχολῆς. Στὴ σελίδα
τίτλου ἡ στρογγυλὴ σφραγίδα τοῦ μητροπολίτη Κερκύρας Χρύσανθου.

— Π.543.1

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄.

— Π.543.2

1805.8. Πρόδρομος Ἑλληνικῆς Βιβλιοθήκης περιέχων Κλαυδίου Αἰλιανοῦ
τὴν Ποικίλην Ἱστορίαν, Ἡρακλείδου τοῦ Ποντικοῦ, Νικολάου τοῦ Δαμασκηνοῦ, τὰ Σωζόμενα. Οἷς προσετέθησαν καὶ βραχεῖαι σημειώσεις, --Φιλοτίμῳ δαπάνῃ τῶν Ἀδελφῶν Ζωσιμάδων --- Ἐν Παρισίοις, Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Φιρμίνου Διδότου. ᾳωε.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1805.87.
Δέσιμο μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ πράσινο χαρτί. Στὴ δερμάτινη ράχη ἡ ἔνδειξη:
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 271. Σητόβρωτο.
— Π.348

1805.9. Στοιχεῖα τῆς Μεταφυσικῆς Ὑπὸ Εὐγενίου τοῦ Βουλγάρεως Διακόνου ἔτι ὄντος, --- τοῖς αὐτοῦ Ἀκροωμένοις πρώην ἀναπτυσσόμενα· Νῦν δὲ
παρὰ τῶν Ζωσιμάδων αὐταδέλφων Ἀναστασίου, Νικολάου, Ζώη, καὶ Μιχαὴλ --- φιλοτίμῳ δαπάνῃ ἐπὶ τῷ διανεμηθῆναι δωρεὰν τύποις ἐκδοθέντα.
Ἐπιστασίᾳ Σπυρίδωνος Βλαντῆ. Τμῆμα Β΄. Ὅπερ ἐστὶν Ἡ Κοσμολογία.
Ἐνετίῃσιν. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 1805.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1805.89.
Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 286.

— Π.539

1805.10. Στοιχεῖα τῆς Μεταφυσικῆς Ὑπὸ Εὐγενίου τοῦ Βουλγάρεως --Τμῆμα Γ΄. Ὅπερ ἐστὶν Ἡ Ψυχολογία. Ἐνετίῃσιν. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ
ἐξ Ἰωαννίνων. 1805.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1805.90.
Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 285.

— Π.540

1805.11. Σχόλια εἰς τὸ Τέταρτον Βιβλίον τῆς Θεοδώρου τοῦ Γαζῆ Γραμματικῆς, συντεθέντα εἰς τὴν Λατινικὴν Διάλεκτον παρὰ Ἡλίου Ἀνδρέου
Βουρδιγαληνσίου, ἀπὸ δὲ τῆς Λατινικῆς εἰς τὴν Ἑλληνικὴν μετενεχθέντα,
καὶ --- διασαφηνισθέντα ὑπὸ --- Εὐγενίου τοῦ Βουλγάρεως, --- νῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθέντα δαπάνῃ --- Ζωσιμάδων --- Ἐν Βιέννῃ Παρὰ Ἰωάννα
Σχραίμβλ, 1805.
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Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1805.92.
Δέσιμο μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ μαρμαρόκολλα. Στὴ ράχη ἡ ἔνδειξη: ΣΧΟΛΙΑ.
— Π.314

1805.12. Τὰ Ἀρέσκοντα τοῖς Φιλοσόφοις Ἤτοι Τὰ περὶ τῶν φύσει ὄντων
φιλοσοφούμενα ἐπιτετμημένως μέν, σαφῶς δὲ ὡς οἷόν τε ἐκ διαφόρων Φιλοσόφων ἀωτευθέντα ὑπὸ --- Εὐγενίου τοῦ Βουλγάρεως --- Τὰ νῦν δὲ
τύποις ἐκδοθέντα ὑπὸ --- Ζωσιμάδων --- Ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας ἐν τῇ
Ἑλληνικῇ Τυπογραφίᾳ Γεωργίου Βενδώτη. 1805.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1805.93.

— Π.403

1806.1. Γενουηνσίου Στοιχεῖα τῆς Μεταφυσικῆς ἐξελληνισθέντα μὲν ἐκ τῆς
Λατινίδος φωνῆς ὑπὸ --- Εὐγενίου τοῦ Βουλγάρεως Ἱεροδιακόνου ἔτι
ὄντος, καὶ σχολαρχοῦντος ἔντε Ἰωαννίνοις, καὶ ἐν τῇ Ἀθωνιάδι Ἀκαδημίᾳ
καὶ ἐν Κωνσταντινουπόλει, --- Τὰ νῦν δὲ τύποις ἐκδοθέντα ὑπὸ --- τῶν
Κυρίων Ζωσιμάδων --- ἐπὶ τῷ διανεμηθῆναι δωρεὰν --- Ἐν Βιέννῃ τῆς
Ἀουστρίας ἐν τῇ Ἑλληνικῇ Τυπογραφίᾳ Γεωργίου Βενδώτη. 1806.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1806.13.
Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 287.

— Π.542

1806.2. Εἰς δόξαν --- Ἑρμηνεία εἰς τὰς ἑπτὰ Καθολικὰς Ἐπιστολὰς τῶν -- ἀποστόλων Ἰακώβου, Πέτρου, Ἰωάννου, καὶ Ἰούδα. Ἥτις ὑπὸ --- Νικοδήμου Ἁγιορείτου --- συνερανισθεῖσα Προτροπῇ --- Ἐνετίῃσιν. 1806. Τύποις Πάνου Θεοδοσίου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Sovrana Approvazione.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1806.25.
Δύο ἀντίτυπα δεμένα μὲ χαρτόνι.

— Π.497, Π.868

1806.3. [Ἐπιτομὴ εἴτε Συλλογὴ τῶν Θείων τῆς Πίστεως Δογμάτων --- φιλοπονηθεῖσα, ὑπὸ --- Ἀθανασίου τοῦ Παρίου, --- Ἐν Λειψίᾳ τῆς Σαξωνίας
ἐν τῇ τυπογραφίᾳ τοῦ Βράϊτκοπφ καὶ Ἕρτελ. Ἐν ἔτει σωτηρίῳ ᾳως΄].
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1806.31.
Ἀκέφαλο, λείπουν οἱ πρῶτες σελίδες (ἀρχίζει ἀπὸ σ. [iii]), καὶ κολοβό, διακόπτεται
στὴ σ. 354.

— Π.665

1806.4. Ἐπὶ τῶν ὑπομνηματικῶν παρεκβολῶν τοῦ --- ἐν Ἱεροδιακόνοις
Νεοφύτου τῶν εἰς τὸ τέταρτον τῆς Γραμματικῆς Θεοδώρου τοῦ Γαζῆ Κριτικαὶ Ἐπιστάσεις ἐκτεθεῖσαι μὲν καὶ φιλοπονηθεῖσαι ὑπὸ --- Εὐγενίου τοῦ
Βουλγάρεως --- Τὰ νῦν δὲ τύποις ἐκδοθεῖσαι ὑπὸ --- Ζωσιμάδων --- Ἐν
Βιέννῃ 1806· Τύποις Σραιμβλείοις.
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Δέσιμο μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ μαρμαρόκολλα.

— Π.315

Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1806.32.

1806.5. Μαθήματα τῆς Ναυτικῆς Ἐπιστήμης Ἐκ τῆς Γαλλικῆς εἰς τὴν κοινὴν τῶν Ἑλλήνων διάλεκτον μεταφρασθέντα, καὶ μετὰ πολλῶν προθήκης
ἐπαυξηθέντα Παρὰ Θ. Ρ. τοῦ Μ. Παρὰ δὲ τῶν αὐταδέλφων Ζωσιμάδων
φιλοτίμῳ δαπάνῃ τύποις ἐκδοθέντα --- Τόμος Πρῶτος Περιέχων τὰς
ἀρχὰς, καὶ βάσεις Ἐφ’ ὧν Ἡ Ναυτιχὴ Ἑπιστήμη βέβηκε. Ἐν Βονωνία τῆς
Ἰταλίας. 1806 Παρ’ Αδελφοῖς Μάζη καὶ Συντρόφῳ.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1806.56.
Δύο ἄδετα ἀντίτυπα.

— Π.404.1, Π.404.2

1806.6. Μαθήματα τῆς Ναυτικῆς Ἐπιστήμης --- Τόμος Δεύτερος. Ἐν Βονωνίᾳ τῆς Ἰταλίας 1806. Παρ’ Ἀδελφοῖς Μάζη καὶ Συντρόφῳ.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1806.57.
Δύο ἄδετα ἀντίτυπα.

— Π.405.1, Π.405.2

1807.1. Βιβλιοθήκης Ἑλληνικῆς Βιβλία Δύο Περιέχοντα --- τὰς περὶ τῶν
ἐξόχων Ἑλλήνων Συγγραφέων βεβαιωτέρας εἰδήσεις. Συνερανισθέντα ἐκ
παλαιῶν καὶ νεωτέρων Κριτικῶν, καὶ ἐκδοθέντα ὑπὸ Ἀνθίμου Γαζῆ τοῦ
Μηλιώτου. Τόμος Α΄. Περιέχων τὸ Πρῶτον Βιβλίον. Ἐν Βενετίᾳ. Ἔτει τῷ
Σωτηρίῳ Χ Η ΗΗΗΠΙΙ. 1807. Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Πάνου Θεοδοσίου τοῦ
ἐξ Ἰωαννίνων.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1807.8.
Στὴ ράχη: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟ 1.

— Π.357

1807.2. Βιβλιοθήκης Ἑλληνικῆς Βιβλία Δύο Περιέχοντα --- Τόμος Β΄. Περιέχων τὸ Δεύτερον Βιβλίον. Ἐν Βενετίᾳ. Ἔτει τῷ Σωτηρίῳ Χ Η ΗΗΗΠΙΙ.
1807. Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Πάνου Θεοδοσίου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1807.9.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄. Στὴ ράχη: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟ ΙΙ.

— Π.358.1

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄. Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ἐξωφύλλου: Τῶ παρόν ὑπάρχει Χρυσάνθου ἱερομονάχου. Στὴ ράχη: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟ. ΙΙ.

— Π.358.2

1807.3. Ἡ θεία, καὶ ἱερὰ Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις --- Σπυρίδωνος --Νεωστὶ μετατυπωθεῖσα μετὰ τῆς προσθήκης τῶν Ἐγκωμίων --- Ἐν τῷ
τέλει προσετέθη καὶ ἡ Ἀκολουθία τοῦ γεγονότος --- θαύματος ἐν Κερκύρᾳ
κατὰ τῶν Ἀγαρηνῶν --- ᾳωζ΄. Ἐν Βενετίᾳ 1807. Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ Νικολάου Γλυκέος Τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων. Con regia approvazione.
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Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1807.26.
Συσταχωμένη ἀκέφαλη ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Χαραλάμπους τυπωμένη τὴν ἴδια
μᾶλλον ἐποχή, μὲ τὰ ἴδια τυπογραφικὰ στοιχεῖα (ἀταύτ. ἀρ. 2).

— Π.242

1807.4. Ἰσοκράτους Λόγοι καὶ Ἐπιστολαὶ, μετὰ σχολίων παλαιῶν Οἷς
προσετέθησαν σημειώσεις, καὶ τῶν Αὐτοσχεδίων στοχασμῶν περὶ τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας καὶ γλώσσης ἀκολουθία. Φιλοτίμῳ δαπάνῃ τῶν Ἀδελφῶν
Ζωσιμάδων --- Μέρος Πρῶτον. Ἐν Παρισίοις Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Φιρμίνου Διδότου. ᾳωζ. [Ψευδότιτλος:] Ἑλληνικῆς Βιβλιοθήκης Τόμος Πρῶτος.
Ἰσοκράτης.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1807.31.
Τόμος μὲ δερμάτινη ράχη, σητόβρωτος. Στὴ ράχη ἡ ἔνδειξη: ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΜΟΣ 1. ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΡΟΣ 1. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 272.

— Π.349

1807.5. Ἰσοκράτους Λόγοι καὶ Ἐπιστολαὶ, --- Μέρος Δεύτερον. Ἐν Παρισίοις, Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Φιρμίνου Διδότου. ᾳωζ. [Ψευδότιτλος:] Ἑλληνικῆς Βιβλιοθήκης Τόμος Δεύτερος. Ἰσοκράτης.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1807.32.
Τόμος μὲ δερμάτινη ράχη, σητόβρωτος. Στὴ ράχη ἡ ἔνδειξη: ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΜΟΣ 2. ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΡΟΣ 2. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 273.

— Π.350

1807.6. Λόγοι Ψυχωφελεῖς, εἰς τὸ --- Πάθος καὶ εἰς τὴν --- Ἀνάστασιν τοῦ
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, συντεθέντες παρὰ Ἀθανασίου ἱερομονάχου
Βαρούχα τοῦ Κρητός, --- Νεωστὶ μετατυπωθέντες, καὶ --- διορθωθέντες.
Ἐνετίησιν. 1807. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con regia approvazione.
17 ἑκ. – σ. 191+1λ. Στάχωση κατεστραμμένη.

— Π.566

1807.7. Προσκυνητάριον τῆς Ἁγίας πόλεως Ἱερουσαλὴμ καὶ πάσης Παλαιστίνης. Συντεθὲν μὲν παρὰ --- Χρυσάνθου τοῦ ἐκ Προύσης. Ἀφιερωθὲν δὲ
παρ’ αὐτοῦ τῷ --- πατριάρχῃ --- Ἱερουσαλὴμ, καὶ πάσης Παλαιστίνης Κυρίῳ Κυρίῳ Ἀνθίμῳ οὗ τοῖς ἀναΑώμασιν ἐξεδόθη --- Ἐπιστασίᾳ, Ἀποστόλου Μπόρα Ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας 1807. Παρὰ Ἰοάννα Σχραίμβλ.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1807.51.
Δερματόδετο, σὲ θήκη. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 393.

— Π.601

1808.1. Βιβλίον καλούμενον Ὀνομαστικὸν Πανάγιον Περιέχον δηλαδὴ πάντων τῶν Ἁγίων τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας τὰ ὀνόματα --- Συναχθέντα μὲν
παρὰ --- Χριστοφόρου, ἐκ τῆς σκήτεως τοῦ Τιμίου Προδρόμου· Παρὰ δὲ --
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- Δημητρίου Καρυτζιώτου --- νῦν Πρῶτον Τύποις ἐκδοθὲν --- Ἐν Βενετίᾳ
1808. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1808.5.
Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ β΄ ἐξωφύλλου: Σκορδίλης Ἀλέξανδρος παρέμεινεν ἐν τῇ μονῇ Πλατυτέρας ἀπό Ὀκτώβριον 1940 ἔως τόν Δεκέμβριον 1951.

— Π.873

1808.2. Διατριβὴ ἐπὶ τῆς καταστάσεως τῆς ἐνεστώσης κοινῆς ἡμῶν γλώσσης Τοῦ Γ. Κ. Προτροπῇ --- ἀνδρῶν, τύποις αὐτὴν ἐκδοθῆναι, συγκαταθεμένου. Διὸ Καὶ ἐξεδόθη --- Ἐν Μόσχᾳ. Ἐν τῷ τῆς Κοινότητος Τυπογραφείῳ. 1808.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1808.9.
Δερματόδετο.

— Π.325

1808.3. Ἡ κατ Ἐπιτομὴν Γραμματικὴ Τερψιθέα ὑπὸ Νεοφύτου Δούκα.
Ἔκδοσις Δευτέρα ἐπιδιωρθωμένη. Ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Γεωργίου Βενδώτου. 1808.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1808.14.
Δέσιμο κατεστραμμένο.

— Π.319

1808.4. Κυριακοδρόμιον ἤτοι Ἑρμηνεία καὶ μετ’ αὐτὴν ἠθικὴ ὁμιλία εἰς
τὰς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων --- συντεθὲν ὑπὸ τοῦ πανιερωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Νηκηφόρου τοῦ πρώην Ἀστραχανίου καὶ Σταυρουπόλεως. --Τόμος Α. Ἐν Μόσχᾳ. Ἐν τῷ τῆς Κοινότητος Τυπογραφείῳ. Ἔτει 1808.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1808.22.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄. Δερματόδετο. Στὴ ράχη ἡ ἔνδειξη: ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ ΕΙΣ ΤΑΣ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 1. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 243.

— Π.522

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄. Κομμένα περιθώρια (25 ἑκ.). Στὴ σελίδα τίτλου ἡ στρογγυλὴ σφραγίδα τοῦ μητροπολίτη Κερκύρας Χρυσάνθου.

— Π.524

Ἀ ν τ ί τ υ π ο γ ΄. Δερματόδετο, δέσιμο κατεστραμμένο.

— Π.526

Ἀ ν τ ί τ υ π ο δ ΄.

— Π.527

Ἀ ν τ ί τ υ π ο ε ΄ . Δερματόδετο.

— Π.839

1808.5. Κυριακοδρόμιον ἤτοι Ἑρμηνεία --- εἰς τὰς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων --- συντεθὲν ὑπὸ --- Νηκηφόρου --- Τόμος Β. Ἐν Μόσχᾳ. Ἐν τῷ τῆς
Κοινότητος Τυπογραφείῳ. Ἔτει 1808.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1808.23.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄.

— Π.523

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄. Λείπουν τὰ πρῶτα φύλλα (τίτλου καὶ περιεχομένων), καθὼς καὶ οἱ
ἑπτὰ τελευταῖες σελίδες.

— Π.525
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Ἀ ν τ ί τ υ π ο γ ΄. Στάχωση κατεστραμμένη. Στὴ σελίδα τίτλου: Γρηγόριος ἱεροδιάκων.
Στὸ verso τῆς σελίδας τίτλου: Δωρητής Νικ. Καρύδης 30/11/99 καὶ ἡ σφραγίδα τοῦ
ἰατροῦ Νικολάου Καρύδη. Στὸ τελευταῖο παράφυλλο: 1838 ἠγόρασα τό παρόν βιβλίον εἰς τήν Βασιλεύουσαν κωνσταντινουπολιν ὅταν ἤθελα νά γίνο διάκονος εἰς τόν μίνα
τόν αὐγουστον Γρηγόριος Ἰεροδιάκων κονιδάρις.

— Π.528

Ἀντίτυπο δ΄.

— Π.840

1808.6. Μηναῖον τοῦ Ἀπριλλίου, Περιέχον --- Ἐνετίῃσιν. 1808. Παρὰ
Πάνῳ Θεοδοσίου τῷ ἐξ Ἰωαννίνων.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1808.24.
Δερματόδετο.

— Π.269

1808.7. Σχολαστικὴ Γεωγραφία διερμηνευτικὴ τοῦ νέου μεθοδικοῦ σχολαστικοῦ Ἄτλαντος. Συντεθεῖσα Γερμανιστὶ ὑπὸ τοῦ Ἀδὰμ Χριστιάνου Γασπάρεως --- μεταφρασθεῖσα εἰς τὴν νῦν Ἑλληνικὴν διάλεκτον --- ὑπὸ τοῦ
Κυριακοῦ Καπετανάκη --- Πρώτη Περίοδος. Ἐν Βιέννῃ, 1808. Ἐν τῇ τυπογραφίᾳ τοῦ Λεοπόλδου Γρούνδ.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1808.33.

— Π.399

1809.1. Ἀπάνθισμα Τοῦ Τεχνολογικοῦ Μέρους τῆς Ἑλληνικῆς Γραμματικῆς
Περιέχον μὲν τοὺς τῶν Ὀνομάτων καὶ Ῥημάτων Τύπους ὁλοκλήρους, --Τύποις ἐκδοθὲν τὸ δεύτερον --- διὰ δαπάνης --- Ζωσιμάδων --- Ἐν Βιέννῃ
τῆς Ἀουστρίας ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ Γεωργίου Βενδώτου. 1809.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1809.3.
Δέσιμο μὲ χαρτόνι, ράχη κατεστραμμένη.

— Π.316

1809.2. Πολυαίνου Στρατηγημάτων βίβλοι ὀκτώ. Φιλοτίμῳ δαπάνῃ τῶν Ἀδελφῶν Ζωσιμάδων, παιδείας ἕνεκα τῶν τὴν Ἑλλάδα φωνὴν διδασκομένων Ἑλλήνων. Ἐν Παρισίοις, Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Ι. Μ. Ἐβεράρτου.
ᾳωθ. [Ψευδότιτλος:] Παρέργων Ἑλληνικῆς Βιβλιοθήκης Τόμος Πρῶτος.
Πολυαίνου Στρατηγήματα.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1809.41.
Στὴ δερμάτινη ράχη: ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΜΟΣ 1. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ
ΣΤΡΑΤΗΓΗΜΑΤΑ. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 279. Σητόβρωτο.

— Π.356

1809.3. The book of Common Prayer, and administration of the Sacraments, and other rites and ceremonies of the church, according to the use
of the United Church of England and Irelend: Together with the Psalter or
Psalms of David, pointed as they are to be sung or said in churches, and
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the form and manner of making, ordaining, and consecrating of bishops,
priests, and deacons. Oxford. --- 1809.
44,2 ἑκ. – χωρὶς ἀρίθμηση σελίδων.
Δεμένο μὲ χοντρὸ χαρτόνι. Στὴ ράχη: COMMON PRAYER.

— Π.132

1810.1. Δίωνος Χρυσοστόμου Λόγοι Ὀγδοήκοντα. Ἐπεξεργασθέντες καὶ
Ἐκδοθέντες παρὰ Νεοφύτου Δούκα εἰς τόμους τρεῖς. Τόμος Πρῶτος. Ἐν
Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας, Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Γεωργίου Βενδώτου. 1810.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1810.15.

— Π.373

1810.2. Δίωνος Χρυσοστόμου Λόγοι Ὀγδοήκοντα --- Τόμος Δεύτερος. Ἐν
Βιέννῃ --- 1810.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1810.16.

— Π.374

1810.3. Δίωνος Χρυσοστόμου Λόγοι Ὀγδοήκοντα --- Τόμος Τρίτος. Ἐν
Βιέννῃ --- 1810.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1810.17.

— Π.375

1810.4. [Μύθων Αἰσωπείων Συναγωγή. Φιλοτίμῳ δαπάνῃ τῶν Ἀδελφῶν
Ζωσιμάδων, --- Ἐν Παρισίοις, Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Ι. Μ. Ἐβεράρτου.
ᾼΩΙ]. [ψευδότιτλος:] Παρέργων Ἑλληνικῆς Βιβλιοθήκης Τόμος Δεύτερος.
Μύθων Αἰσωπείων Συναγωγή.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1810.35.
Στὴ δερμάτινη ράχη: ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΜΟΣ 2. ΜΥΘΩΝ ΑΙΣΩΠΕΙΩΝ Συναγωγή. Σητόβρωτο.

— Π.351

1810.5. Πλουτάρχου Βίοι Παράλληλοι, Οἷς προσετέθησαν σημειώσεις, καὶ
τῶν Αὐτοσχεδίων στοχασμῶν περὶ τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας καὶ γλώσσης
ἀκολουθία. --- δαπάνῃ --- Ζωσιμάδων, --- Μέρος Δεύτερον. Ἐν Παρισίοις,
Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Ι. Μ. Ἐβεράρτου. ᾳωι. [Ψευδότιτλος:] Ἑλληνικῆς Βιβλιοθήκης Τόμος Τέταρτος. Πλουτάρχου Βίοι Παράλληλοι. Μέρος Δεύτερον.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1810.44. Τὸ Μέρος Πρῶτον ἐκδόθηκε τὸ 1809. Τὸ Μέρος Τρίτον
ἐκδόθηκε τὸ 1811. Τὸ Μέρος Τέταρτον ἐκδόθηκε τὸ 1812. Τὸ Μέρος Πέμπτον ἐκδόθηκε τὸ 1813.
Στὴ δερμάτινη ράχη: ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΜΟΣ 4. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΡΟΣ 2. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 274. Σητόβρωτο.

— Π.352

1811.1. Ἀκολουθία τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας Εἰς τὸ ὑπερφυὲς Θαῦμα, ὅπερ ἐνήργησε διὰ τῆς --- Εἰκόνος
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αὐτῆς, τῆς --- Μυρτιδιοτίσσης ἐν τῇ Νήσω Κυθήρων --- Ἐν τῷ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως Τυπογραφείῳ. Ἐν Ἔτει, 1811.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1811.6.
Δύο ἀντίτυπα, τὸ πρῶτο συσταχωμένο μὲ τὰ 1794.2 καὶ 1830.1.

— Π.231, Π.249

1811.2. Εἱρμολόγιον περιέχον Τοὺς Εἱρμοὺς τῶν Ἤχων, τὰς ἐννέα ᾨδὰς,
τὰ Φωταγωγικὰ, τὰ Ἐξαποστειλάρια, τοὺς Αἴνους, τοὺς Οἴκους τῆς Θεοτόκου, τοὺς τοῦ Σταυροῦ, καὶ ἄλλα ὠφέλιμα. Ἔκδοσις Πρώτη. Ἐνετίῃσιν.
Παρὰ Πάνῳ Θεοδοσίου τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. [1811].
Ἠλιού ΕΒ Α΄, ἀρ. 1811.23.
Ἡ χρονολογία ἔχει καλυφθεῖ σὲ παλαιότερη συντήρηση τοῦ ἐντύπου.

— Π.642

1811.3. Εὐαγγελιστάριον περιέχον τὴν τῶν Εὐαγγελιστῶν διαδοχὴν --Ἐνετίῃσιν. Παρὰ Πάνῳ Θεοδοσίου τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 1811.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1811.33. Συσταχωμένο μὲ τὸ Εὐαγγέλιον (1811.4).
Δύο ἀντίτυπα, τὸ ἕνα σὲ λειτουργικὴ χρήση.

— Π.183

1811.4. Θεῖον καὶ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον --- Ἔκδοσις Πρώτη Ἐνετίῃσιν. Ἐν τῇ
Τυπογραφίᾳ Πάνου Θεοδοσίου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων. 1811.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1811.37. Συσταχωμένο τὸ Εὐαγγελιστάριον (1811.3).
Δύο ἀντίτυπα, στὰ ὁποῖα τὸ φύλλο τοῦ τίτλου, οἱ εἰκόνες τῶν Εὐαγγελιστῶν καὶ τὰ
διακοσμητικὰ στοιχεῖα τοῦ βιβλίου εἶναι ἐπιχρωματισμένα.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄. Στὸ β΄ παράφυλλο: Νικόλαος Ν. Ταμύρης. Ἡ ἀργυρὴ ἐπίχρυση στάχωση κατασκευάστηκε ἀπὸ τὸν Καλαρρυτινὸ τεχνίτη Ἀθανάσιο Τζημούρη. Στὴν
ἀνάγλυφη διακόσμησή του ἀπεικονίζονται: στὴν ἐμπρὸς ὄψη, στὶς τέσσερις γωνίες,
οἱ Εὐαγγελιστές, στὸ κέντρο ἡ Ἀνάσταση, πάνω ἀπὸ αὐτὴν ἡ Ἀνάληψη, κάτω ἡ Ψηλάφηση καὶ δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ τοῦ κεντρικοῦ θέματος ἡ Μεσοπεντηκοστή, ἡ
Πεντηκοστή, ὁ Εὐαγγελισμὸς καὶ τὸ Μή μοῦ ἅπτου. Στὴν πίσω ὄψη, στὶς τέσσερις
γωνίες, ἀπεικονίζονται Προφῆτες (Δαβίδ, Σολομών, Δανιὴλ καὶ Ἱερεμίας), στὸ κέντρο ἡ Σταύρωση, ὁ Ὢν, κάτω ἡ Ταφή, καὶ δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ ὁ Μυστικὸς Δεῖπνος,
ἡ Βαϊοφόρος, ἡ Γέννηση καὶ ἡ Βάπτιση. Στὸ κάτω μέρος τῆς ράχης εἶναι χαραγμένη ἡ σημείωση: Ἐκατεσκεβάσθη καὶ κατεσκεβάζωνται ἐν καλαῤῥύταις χωρίον τῶν Ἰωαννίνων, διὰ χειρὸς Αθανασίου Νικολάου τζημούρη. fabrica di Attanasio Zimuri di Calarrite
nella Provintia d Ipiro.

— Π.183

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄. Ἡ ἀργυρὴ ἐπίχρυση στάχωση κατασκευάστηκε στὴν Κέρκυρα τὸ
1831 ἀπὸ τὸν Καλαρρυτινὸ Νικόλαο Παπαγεωργίου. Στὴ διακόσμησή του ἀπεικονίζονται τὰ ἴδια θέματα μὲ ἐκεῖνα τοῦ ἀντιτύπου α΄, μὲ διαφορετικὴ βέβαια πιὸ
ἐπίπεδη σχεδίαση. Στὸ κάτω μέρος τῆς ράχης εἶναι χαραγμένη ἡ σημείωση:
ΕΚΑΤΕΣΚΕΑΣΘΗ ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 1831. ΔΙΑ ΧΕΙΡΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡ-
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ΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΩΝ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟ ΧΩΡΙΟΝ ΚΑΛΑΡΡΥΤΑΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

Σὲ λειτουργικὴ χρήση

1811.5. Παιδαγωγία Χρήσιμος εἰς τοὺς ποθοῦντας μαθεῖν γράμματα,
Μετὰ προσθήκης τινός. Ἐν Βενετίᾳ. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 1811.
17,5 ἑκ. – σ. 16.

— Π.378

1811.6. Πλουτάρχου Βίοι Παράλληλοι, --- Μέρος Τρίτον. Ἐν Παρισίοις, Ἐκ
τῆς Τυπογραφίας Ι. Μ. Ἐβεράρτου. ᾳωια. [Ψευδότιτλος:] Ἑλληνικῆς Βιβλιοθήκης Τόμος Πέμπτος. Πλουτάρχου Βίοι Παράλληλοι. Μέρος Τρίτον.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1811.53. Τὸ Μέρος Πρῶτον ἐκδόθηκε τὸ 1809.
Στὴ δερμάτινη ράχη: ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΜΟΣ 5. ΠΛΟ[ΥΤΑΡΧΟΥ]
ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΡΟΣ 3. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 275. Σητόβρωτο.

— Π.353

1812.1. Πλουτάρχου Βίοι Παράλληλοι, --- Μέρος Τέταρτον. Ἐν Παρισίοις,
Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Ι. Μ. Ἐβεράρτου. ᾳωιβ. [Ψευδότιτλος:] Ἑλληνικῆς Βιβλιοθήκης Τόμος ἕκτος. Πλουτάρχου Βίοι Παράλληλοι μέρος τέταρτον.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1812.63. Τὸ Μέρος Πρῶτον ἐκδόθηκε τὸ 1809.
Στὴ δερμάτινη ράχη: ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΜΟΣ 6. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΡΟΣ 4. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 276. Σητόβρωτο.

— Π.354

1813.1. Διάλογοι περὶ Ἠθικῆς καὶ Πολιτικῆς τοῦ --- φιλοσόφου καὶ --- τῶν
Ἀθηνῶν ἀρχιστρατήγου Φωκίωνος. Μετενεχθέντες ἐκ τοῦ Γαλλικοῦ --- Ἐν
Πετρουπόλει ἔτει σωτηρίῳ. 1813. Ἐν τῇ Ἰμπερατορικῇ τυπογραφίᾳ, παρὰ
τῷ πολιτικῷ Συμβούλῳ Ἰωακεὶμ Δανιλόβσκῃ.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1813.14.
Λείπουν οἱ πρῶτες σελίδες χωρὶς ἀρίθμηση μὲ τὴν ἀφιερωτικὴ ἐπιστολή.

— Π.372

1813.2. Ἐγκυκλοπαιδεία Φιλολογικὴ εἰς τέσσαρας τόμους διῃρημένη, Συναρμοσθεῖσα μέν ποτε παρὰ --- Ἰωάννου Πατούσα --- μετατυπωθεῖσα --Ἐπιστασίᾳ Σπυρίδωνος Βλαντῆ. Τόμος Πρῶτος. Ἐν Βενετίᾳ. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 1813.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1813.18.
Κολοβό, διακόπτεται στὴ σ. 176.

— Π.363

1813.3. Ἐγκυκλοπαιδεία Φιλολογικὴ εἰς τέσσαρας τόμους διῃρημένη, --Συναρμοσθεῖσα μέν ποτε παρὰ --- Ἰωάννου Πατούσα --- μετατυπωθεῖσα -- Ἐπιστασίᾳ Σπυρίδωνος Βλαντῆ. Τόμος Τέταρτος. Ἐν Βενετίᾳ. Παρὰ
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Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 1813.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1813.20.

— Π.367

1813.4. Πλουτάρχου Βίοι Παράλληλοι, --- Μέρος Πέμπτον. Ἐν Παρισίοις,
Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Ι. Μ. Ἐβεράρτου. ᾳωιγ. [Ψευδότιτλος:] Ἑλληνικῆς Βιβλιοθήκης Τόμος Ἕβδομος. Πλουτάρχου Βίοι Παράλληλοι Μέρος Πέμπτον.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1813.53. Τὸ Μέρος Πρῶτον ἐκδόθηκε τὸ 1809.
Στὴ δερμάτινη ράχη: ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΜΟΣ 7. ΠΛΟΥΤΑ[ΡΧΟΥ]
ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΡΟΣ 5. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 277. Σητόβρωτο.

— Π.355

1814.1. Ἤθη Ἰσραηλιτῶν Εἰς τὰ ὁποῖα φαίνεται ὁ Τύπος ἁπλῆς καὶ εἰλικρινοῦς Πολιτικῆς πρὸς Διοίκησιν τῶν Ἐπικρατειῶν, καὶ πρὸς ῥύθμισιν
τῶν Ἠθῶν. Σύγγραμμα τοῦ ἀββᾶ Φλευρῦ. Μεταφρασθὲν παρὰ --- Εὐαγγέλου Μεξίκου --- Ἐν Βενετίᾳ. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων.
1814.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1814.38.
Στὴ σελίδα τίτλου σβησμένο: και τόδε δῶρον Σπ. Παπαδάτου.

— Π.613

1814.2. Ἤθη Χριστιανῶν. Σύγγραμμα τοῦ ἀββᾶ Φλευρῦ. Μεταφρασθὲν
παρὰ --- Εὐαγγέλου Μεξίκου Οὗ τινος --- δαπάνῃ νῦν πρῶτον ἐκδίδοται.
Ἐν Βενετίᾳ. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 1814.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1814.39.
Στὴ σελίδα τίτλου σβησμένο κτητορικὸ σημείωμα.

— Π.692

1815.1. Ἀπολογία Ἱστορικὴ Καὶ Κριτικὴ Ὑπὲρ Τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου Τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας Κατὰ Τῶν Συκοφαντιῶν Τοῦ Νεοφύτου Δούκα Συγγραφεῖσα Παρὰ Κυρίλλου Κ. Κατ’ Ἐπίμονον Ζήτησιν Τῶν Ὁμογενῶν. 1815.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1815.17.
Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 100.

— Π.701

1815.2. Μηναῖον τοῦ Ὀκτωβρίου Περιέχον --- Ἐνετίησιν. Παρὰ Νικολάῳ
Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 1815.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1815.64.

— Π.829

1815.3. Oraisons funebres de Bossuet, évêque de Meaux. Édition stéréotype, D’ après le procédé de Firmin Didot. A Paris, --- 1815.
13 ἑκ. – σ. 298+[2].

— Π.807

1816.1. Βίβλος ψυχωφελεστάτη περιέχουσα ἀποκρίσεις --- συγγραφεῖσα
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μὲν παρὰ τῶν ὁσίων --- Βαρσανουφίου καὶ Ἰωάννου --- διορθωθεῖσα, καὶ
--- πλουτισθεῖσα παρὰ --- Νικοδήμου Ἁγιορείτου Νῦν δὲ πρῶτον Τύποις
ἐκδοθεῖσα Διὰ δαπάνης --- Ἀνανίου Μοναχοῦ, --- Κυπριανοῦ, καὶ Εὐθυμίου τῶν Πρεσβυτέρων. --- Ἐνετίῃσιν. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 1816.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1816.16.

— Π.852

1816.2. [Orlando furioso di Lodovico Ariosto. --- Nuova edizione, --- vol. 1
--- Avignone: presso Fr. Seguin --- 1815-1816].
15 ἑκ. Ὑπάρχουν οἱ σ. xvi+228.
Λείπει τὸ φύλλο τίτλου καὶ φύλλα στὸ τέλος.

— Π.799

1817.1. [Αἱ Θεῖαι Λειτουργίαι τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Ἰωάννου --καὶ Βασιλείου --- Σὺν τῇ τῶν Προηγιασμένων --- Ἐνετίῃσιν. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 1817].
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1817.2.
20,5 ἑκ. – σ. 80. Ἀκέφαλο, ἄρχεται ἀπὸ σ. 17. Δέσιμο κατεστραμμένο.

— Π.198

1817.2. Μηναῖον τοῦ Μαΐου Περιέχον --- Ἐνετίῃσιν. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 1817.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1817.66.

— Π.824

1817.3. Μηναῖον τοῦ Σεπτεμβρίου Περιέχον --- Ἐνετίῃσιν. Παρὰ Νικολάῳ
Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 1817.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1817.68.
Δύο ἀντίτυπα.

— Π.282, Π.828

1817.4. Περιγραφὴ ἱερὰ τοῦ ἁγίου καὶ Θεοβαδίστου Ὄρους Σινᾶ, Περιέχουσα ἐν πρώτοις μὲν τὴν Ἀκολουθίαν --- Μωϋσέως τοῦ Θεόπτου· Δεύτερον δὲ τὴν Ἀκολουθίαν τῆς Ἁγίας --- Αἰκατερίνης, Ἑπομένως δὲ ἐξιστοροῦσα --- τὰ τοῦ Θεοβαδίστου τούτου Ὄρους --- Ἐν Βενετίᾳ. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 1817.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1817.88.
Λείπουν οἱ σ. 19-22.

— Π.227

1818.1. [Ἀνατροπὴ Τῆς Θρησκείας τῶν Ἑβραίων καὶ τῶν ἐθίμων αὐτῶν, -- Μεταφρασθεῖσα ἐκ τῆς Μολδαβικῆς --- ὑπὸ Ἰωάννου Γεωργίου --- Νῦν
τύποις ἐκδοθεῖσα συνδρομῇ καὶ δαπάνῃ --- Γ.Κ.Γ. --- 1818.]
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1818.5.
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Λείπει τὸ φύλλο τίτλου. Στάχωση κατεστραμμένη, σητόβρωτο. Στὴ σ. 188 τὸ σημείωμα: καί τόδε σύν τοῖς ἅλλοις εκ τῶν του Νεκταρίου Κορινθίου. Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ
πίσω ἐξωφύλλου ἐπικολλημένο τμῆμα ἐπιστολῆς μὲ ἡμερομηνία Μάιος 1819 στὸ
— Π.579

ὁποῖο δὲν προσδιορίζονται ὁ ἀποστολέας καὶ ὁ παραλήπτης.

1818.2. Βιβλίον καλούμενον Πίστις --- μὲ μαρτυρίας Προφητῶν, Εὐαγγελίων, Ἀποστόλων, καὶ ἄλλων --- Διδασκάλων. Περιέχει δὲ καὶ λόγους --Καὶ ἐν τῷ τέλει τὴν Βούλλαν --- πάπα Λέοντος τοῦ Δεκάτου. Φιλοπονηθὲν
παρὰ --- Νεκταρίου Τέρπου ἐκ --- χώρας Βοσκοπόλεως. Ἐν Βενετίᾳ.
Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 1818.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1818.9.
Συσταχωμένα: ὀκτασέλιδο χειρόγραφο μὲ εὐχές. Περιέχονται: Εὐχαὶ ἐν τῇ Λειτουργίᾳ, Εὐχὴ πρὸ τοῦ Ἀποστόλου, Εὐχὴ ὅταν ψάλλεται τὸ Ἀλληλούια τοῦ Εὐαγγελίου, Εὐχὴ
ὅταν διαβαίνουσι τὰ Ἅγια, Εὐχὴ ὅταν ἐκφωνῆται τὸ πιστεύω, Ὅταν ἐκφωνῆται τὸ Πάτερ
ἡμῶν, Εὐχὴ εἰς τὸ Μετὰ φόβου θεοῦ. Συσταχωμένο ἐπίσης τὸ ἔντυπο: Ἀκολουθία τοῦ
Ἀναγνώστου, 1835 (βλ. 1835.1).

— Π.684

1818.3. Ἐξομολογητάριον Ἤτοι Βιβλίον ψυχωφελέστατον Περιέχον Διδασκαλίαν σύντομον πρὸς τὸν Πνευματικὸν --- τοὺς Κανόνας τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ Νηστευτοῦ --- συμβουλὴν γλαφυρὰν πρὸς τὸν Μετανοοῦντα
--- καὶ Λόγον ψυχωφελῆ περὶ Μετανοίας. Συνερανισθὲν --- Παρὰ --- Νικοδήμου Ἤδη τρίτον ἐκδοθὲν δαπάνῃ τοῦ Τυπογράφου. Ἐνετίῃσι. Παρὰ
Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων 1818.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1818.25.
Στὴν τελευταία λευκὴ σελίδα: Το παρον βηβλιον ισιν του παπα νικολαου βωνταιτζιανου του
ποτε ευσταθιου. το γραφο δια φος τον ετερον [..]μαρτιου 1827 Ε.Π.

— Π.646

1818.4. Εὐαγγελιστάριον Περιέχον --- Ἐνετίῃσιν. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ
τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 1818.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1818.30. Συσταχωμένο μὲ τὸ Εὐαγγέλιον.

Σὲ λειτουργικὴ χρήση

1818.5. Θεῖον καὶ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον --- Ἐνετίῃσιν. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ
τῷ ἐξ Ἰωαννίνων, 1818.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1818.35. Συσταχωμένο μὲ τὸ Εὐαγγελιστάριον.
Ἐπενδυμένο μὲ κόκκινο βελοῦδο.

Σὲ λειτουργικὴ χρήση

1818.6. Ἱερὰ Κατήχησις Ἤτοι Ἐξήγησις τῆς Θείας καὶ Ἱερᾶς Λειτουργίας
καὶ Ἐξέτασις τῶν χειροτονουμένων Τὸ πρῶτον συγγραφεῖσα παρὰ Νικολάου τοῦ Βούλγαρι --- Νῦν δὲ δι’ ὅλου ἀνακαινισθεῖσα παρὰ Σπυρίδωνος
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Βλαντῆ, δαπάνῃ τοῦ φιλογενοῦς Τυπογράφου, παρ’ οὗ καὶ ἀφιερώθη τῷ -- οἰκουμενικῷ πατριάρχῃ Κυρίω Κυρίλλῳ. Ἐνετίῃσιν. Παρὰ Νικολάῳ
Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 1818.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1818.37.
Σημείωμα στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ἐξωφύλλου: 1837 ἔλαβα ἀπό τόν πατερ ιακοβον ἑτουτο
τό βηβλίον τό ὁποῖον εἷναι σηνθεμένον εἰς μίαν καλίν Διάθεσιν τό ὁποῖον λαίγετε καί
ὀνομάζετε ἰερά κατίχισεις.

— Π.663

1818.7. Μελέτη τῆς Κοινῆς Ἑλληνικῆς Διαλέκτου παρὰ Παναγιωτάκη Καγκελλαρίου Κοδρικᾶ Τοῦ ἐξ Ἀθηνῶν --- Ἐκδοθεῖσα --- Δαπάνῃ τῶν --Ἀλεξάνδρου Πατρινοῦ καὶ Ἀδελφῶν Ποστολάκα. Τόμος Α. Ἐν Παρισίῳ,
Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Ι. Μ. Ἐβεράρτου. ᾳωιη.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1818.49.
Κολοβό, διακόπτεται στὴ σ. 178. Στὴ σελίδα τίτλου: ἐκ τῶν τοῦ Στεφάνου Α. Ράδου
1852 9βριου 16 Αθήνησι.

— Π.326

1818.8. Μηναῖον τοῦ Ἀπριλλίου Περιέχον --- Ἐνετίῃσιν Παρὰ Νικολάῳ
Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 1818.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1818.50.
Δερματόδετο.

— Π.270

1818.9. Μηναῖον τοῦ Ἰουνίου Περιέχον --- Ἐνετίῃσιν. Παρὰ Νικολάῳ
Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 1818.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1818.51.
Δερματόδετο.

— Π.275

1818.10. Μηναῖον τοῦ Ἰουλίου --- Νεωστὶ μετατυπωθὲν --- Ἐνετίῃσιν.
Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 1818.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1818.52.
Δερματόδετο. Στὸ α΄ παράφυλλο: Ευροσινος μοναχος.

— Π.882

1818.11. Μηναῖον τοῦ Αυγούστου --- Νεωστὶ μετατυπωθὲν --- Ἐνετίῃσιν.
Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 1818.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1818.53.
Δερματόδετο. Στὸ α΄ παράφυλλο: Εὐφρόσυνος μοναχός. Στὴν τελευταία λευκὴ σελίδα ἡ σημείωση: Ὡς ἐνθύμιον τῆς κατά τήν 28-8-49 γενομένης ἐκδρομῆς εἰς τό ἐνταῦθα
μετόχι τῆς Υ. Θ. Πλατυτερας. Σ. Σκορδίλης.

— Π.883

1818.12. Νουθεσίαι πρὸς τοὺς ἐγκατοίκους τῆς ἐξοχῆς Περὶ τῶν Φαρμα-
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κίων Καταστρωθεῖσαι παρὰ τοῦ ἰατροῦ Λαζάρου Δεμόρδου --- Κορφοί,
Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ τῆς Διοικήσεως 1818.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1818.63. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 684.

— Π.444

1818.13. Πολίτευμα τῶν Ἑνωμένων Ἐπαρχιῶν τῶν Ἰωνικῶν Νήσων --Μετηνεχθὲν --- ἐκ τοῦ ἀγγλικοῦ εἰς τὸ νεοελληνικὸν ἰδίωμα παρὰ Π. Πετρίδου. Ἀδείᾳ ὑπερτέρᾳ, δημοσιευθὲν Εν τῇ Τυπογραφίᾳ τῆς Διοικήσεως.
Κέρκυρα αωιη΄.
Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1818.75.
Στὴ σελίδα τίτλου ἡ στρογγυλὴ σφραγίδα τοῦ μητροπολίτη Κερκύρας Χρυσάνθου.
Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 488.

— Π.445

1819.1. [Γραμματικὴ Κωνσταντίνου Λασκάρεως --- Ἐνετίῃσιν. Παρὰ --Γλυκεῖ --- 1819].
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1133.
17,4 ἑκ. Ἀκέφαλο καὶ κολοβό, ὑπάρχουν οἱ σ. γ΄-δ΄+1-542 (λείπει ἕνα φύλλο). Στὴ
σ. γ΄: Ἰγνατίου τοῦ ευλαβεστάτου Σκευοφύλακος ... Παραίνεσις. Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ α΄
ἐξωφύλλου τὰ ὀνόματα: Ἠλίας Γερανός ἀναγνώστης, Ευσταθηως μεταλινως, Παναγιώτης ὑιός τοῦ σπυρίδωνος.

— Π.318

1819.2. Ἐγκυκλοπαιδεία Φιλολογικὴ εἰς τέσσαρας τόμους διῃρημένη, --Ἐπιστασίᾳ Σπυρίδωνος Βλαντῆ. Τόμος πρῶτος. Ἐν Βενετίᾳ. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 1819.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1151.
Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 292.

— Π.364

1819.3. Ἐγκυκλοπαιδεία Φιλολογικὴ εἰς τέσσαρας τόμους διῃρημένη, --Ἐπιστασίᾳ Σπυρίδωνος Βλαντῆ. Τόμος δεύτερος. Ἐν Βενετίᾳ. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 1819.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1151.
Δύο ἀντίτυπα. Τοῦ δεύτερου τὰ περιθώρια κομμένα (18,5 ἑκ.).

— Π.365, Π.368

1819.4. Ἐγκυκλοπαιδεία Φιλολογικὴ εἰς τέσσαρας τόμους διῃρημένη, --Ἐπιστασίᾳ Σπυρίδωνος Βλαντῆ. Τόμος τρίτος. Ἐν Βενετίᾳ. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 1819.
Ἠλιού, «Προσθῆκες Β΄», ἀρ. 182.

— Π.366

1819.5. Ἑρμηνεία εἰς τοὺς --- Ψαλμοὺς τοῦ Προφητάνακτος καὶ Θεοπάτορος Δαβὶδ --- Τόμος πρῶτος Περιέχων ἑξήκοντα καὶ ἐννέα Ψαλμούς. ---
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Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ᾳωιθ.
28 ἑκ. – σ. ϛ΄+ 2λ+κη΄+[2]+566+λε΄. Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1157.
Δέσιμο μὲ χαρτόνι. Στὴ δερμάτινη ράχη παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 151 καὶ ὑπολείμματα
χάρτινης ἐτικέτας.

— Π.8

1819.6. Κῆπος Χαρίτων Ἤτοι Ἑρμηνεία γλαφυρὰ εἰς τὰς Θ΄. ᾨδὰς τῆς
Στιχολογίας Ἐκ διαφόρων συνερανισθεῖσα παρὰ τοῦ ἀειμνήστου Διδασκάλου Νικοδήμου Ἁγιορείτου --- Ἐνετίῃσιν. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ
Ἰωαννίνων. 1819.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1166.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄. Δέσιμο μὲ χαρτόνι, ράχη δερμάτινη μὲ τὴν ἐτικέτα τοῦ τίτλου. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 145.

— Π.499.1

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄. Δέσιμο μὲ χαρτόνι, ράχη δερμάτινη μὲ τὴν ἐτικέτα τοῦ τίτλου. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 585.

— Π.499.2

1819.7. Λεξικὸν Γεωγραφικὸν Πρόχειρον Ἰταλικο-γραικικὸν Ἢ Σύντομος
περιγραφὴ τῶν πρωτευουσῶν Βασιλειῶν, Ἐπαρχιῶν. Πόλεων, Νήσων, Λιμένων, Φρουρίων, Ὀρέων, Ποταμῶν, Λιμνῶν, καὶ ἄλλων --- μερῶν τοῦ Κόσμου, Παρὰ Σπυρίδωνος Βλαντῆ. Ἐν Βενετίᾳ. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ
ἐξ Ἰωαννίνων. 1819.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1168.
Συσταχωμένο μὲ τὸ ἀταύτ. ἀρ. 28.

— Π.380

1819.8. Νέον Λειμωνάριον περιέχον Μαρτύρια παλαιὰ καὶ νέα καὶ βίους
ὁσίων ἅτινα ἐσυνάχθησαν παρὰ τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Ἁγίου Κορίνθου Κυρίου Μακαρίου Νοταρᾶ. --- Ἐν Βενετίᾳ. Παρὰ Πάνῳ Θεοδοσίου
τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 1819.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1175.
Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 52.

— Π.565

1819.9. Παύλου τοῦ θείου καὶ ἐνδόξου ἀποστόλου Αἱ ΙΔ΄ Ἐπιστολαὶ Ἑρμηνευθεῖσαι μὲν ἑλληνιστὶ ὑπὸ --- Θεοφυλάκτου Ἀρχιεπισκόπου Βουλγαρίας Μεταφρασθεῖσαι δὲ --- παρὰ --- Νικοδήμου Ἁγιορείτου --- Τόμος
πρῶτος --- Ἐνετίῃσιν. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 1819.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1183.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄. Περιθώρια κομμένα ἀπὸ τὸν βιβλιοδέτη (28 ἑκ.).

— Π.491

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄. Δέσιμο μὲ χαρτόνι, ράχη δερμάτινη μὲ τὴν ἐτικέτα τοῦ τίτλου. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 587.

— Π.494

Ἀντίτυπο γ΄.

— Π.846
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1819.10. Παύλου --- Αἱ ΙΔ΄ Ἐπιστολαὶ --- Τόμος δεύτερος --Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1183.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄. Περιθώρια κομμένα ἀπὸ τὸν βιβλιοδέτη (28 ἑκ.).

— Π.492

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄. Δέσιμο μὲ χαρτόνι, ράχη δερμάτινη μὲ τὴν ἐτικέτα τοῦ τίτλου. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 588.

— Π.495

Ἀντίτυπο γ΄.

— Π.847

1819.11. Παύλου --- Αἱ ΙΔ΄ Ἐπιστολαὶ --- Τόμος τρίτος --Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1183.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄. Περιθώρια κομμένα ἀπὸ τὸν βιβλιοδέτη (28 ἑκ.).

— Π.493

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄. Ράχη δερμάτινη μὲ τὴν ἐτικέτα τοῦ τίτλου.

— Π.496

Ἀντίτυπο γ΄.

— Π.848

1819.12. Περὶ τῆς ἀρχῆς, τοῦ σκοποῦ καὶ τῆς προόδου τῆς περὶ τῆς Ἁγίας
Γραφῆς Ἑταιρίας. [Στὸ τέλος:] Κορφοί, Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ τῆς Διοικήσεως.
21 ἑκ. – σ. 16. Βλ. Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1187.
Ἕξι ἀντίτυπα σαρακοφαγωμένα, μὲ παλαιοὺς ταξ. ἀριθ. 638, 639, 640, 641, 642,
644, συσταχωμένα μὲ ἰσάριθμα ἀντίτυπα τοῦ 1819.13.

— Π.440.1-6

1819.13. Περὶ τῆς ἐν Κερκύρᾳ συστάσεως τῆς Ἰωνικῆς Γραφικῆς Ἑταιρίας. [Στὸ τέλος:] Εν Κερκύρᾳ, 9 Ιουλίου Ε.Π. 1819. Κορφοί, Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ τῆς Διοικήσεως.
21 ἑκ. – σ. 10. Βλ. Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1188.
Ἕξι ἀντίτυπα συσταχωμένα μὲ ἰσάριθμα ἀντίτυπα τοῦ 1819.12.

— Π.440.1-6

1819.14. Πρώτη Τροφή. Τοῦ ὑγιοῦς ἀνθρωπίνου νοός, συγγραφεῖσα γερμανιστὶ παρὰ Καρόλου Τραϋγόττου Θείμη καὶ μεταφρασθεῖσα παρὰ Γ.
Γενναδίου. Μόσχα. Τύποις Σ. Σελιβανόφσκη. 1819. [Ψευδότιτλος:] Στοιχειώδους Ἐγκυκλοπαιδείας τῶν παιδικῶν μαθημάτων Περίοδος πρώτη Συνταχθεῖσα --- παρὰ Γ. Γενναδίου, καὶ Γ. Λασσάνη. Τόμος δεύτερος.
20,5 ἑκ. – σ. vi+208. Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1191.
Στὴ σελίδα τίτλου ἡ ὑπογραφὴ: Ν. Ριγανᾶς.

— Π.387

1819.15. Συναξαριστὴς τῶν δώδεκα μηνῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ Πάλαι μὲν Ἑλληνιστὶ συγγραφεὶς ὑπὸ Μαυρικίου --- Νῦν δὲ δεύτερον μεταφρασθεὶς --Τόμος πρῶτος Περιέχων τοὺς --- μῆνας Τοῦ Σεπτεμβρίου, Ὀκτωβρίου,
Νοεμβρίου, καὶ Δεκεμβρίου. ᾳωιθ΄. Ἐν Βενετίᾳ 1819. Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ
Πάνου Θεοδοσίου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων. Con imperiale regia approvazione.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1195.
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— Π.502

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄. Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ α΄ ἐξωφύλλου: Ἐν τῆ Ι. Μονή Πλατητέρας τῇ
17.1.52 ἐρασοφορέθη ὁ Ἀδελφός μου Ἀλέξανδρος μέ το ὄνομα Ἀντόνηος μοναχός. ὁ Γραματεύς (ὑπογραφή) Κοσκινᾶς. Στὸ verso τοῦ β΄ παραφύλλου: Δόκιμος Κοσκινᾶς Ἀλέξανδρος Πεταλειας Κερκύρας. Ὁ ἐκ Πεταληας Κοσκινᾶς Ἀλέξανδρος τοῦ Γεωργίου και τῆς
Αἰκατερίνης γενιθής τό ἔτος 1920 ἤλθεα εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῆς Πλατητέρας ὡς δόκιμος
τήν 11 Οκτωμβρίου 1951 ἐτῶν 31. ὁ Θεός μεθ’ ἡμῶν καί ουδής καθ’ ἡμῶν. Δέσιμο μέ
χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ μαρμαρόκολλα. Στὴ ράχη ἡ ἔντυπη ἐτικέτα ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΤΟΜ. Α΄. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 141.

— Π.504

Ἀ ν τ ί τ υ π ο γ ΄. Δέσιμο μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ μαρμαρόκολλα.

— Π.506

Ἀ ν τ ί τ υ π ο δ ΄.

— Π.508

Ἀ ν τ ί τ υ π ο ε ΄.

— Π.850

1819.16. Συναξαριστὴς τῶν δώδεκα μηνῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ --- Τόμος δεύτερος Περιέχων τοὺς --- μῆνας Τοῦ Ἰαννουαρίου, Φευρουαρίου, Μαρτίου,
καὶ Ἀπριλλίου --Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1195. Συσταχωμένο μὲ τὸν τόμο Γ΄.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄. Κομμένα περιθώρια (29,5 ἑκ.).

— Π.503

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄. Δέσιμο μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ μαρμαρόκολλα. Στὴ ράχη ἡ ἔντυπη ἐτικέτα ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΤΟΜ. Β΄. & Γ΄. Παλαιὸς
ταξ. ἀριθ. 142.

— Π.505

Ἀ ν τ ί τ υ π ο γ ΄. Δέσιμο μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ μαρμαρόκολλα.

— Π.507

1819.17. Συναξαριστὴς τῶν δώδεκα μηνῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ --- Τόμος τρίτος
Περιέχων τοὺς --- μῆνας τοῦ Μαΐου, Ἰουνίου, Ἰουλίου καὶ Αὐγούστου --Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1195. Συσταχωμένο μὲ τὸν τόμο Β΄.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄. Κομμένα περιθώρια (29,5 ἑκ.).

— Π.503

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄. Ὅπως στὸν τόμο β΄.

— Π.505

Ἀ ν τ ί τ υ π ο γ ΄. Ὅπως στὸν τόμο β΄.

— Π.507

1819.18. Σύνοψις ὅλων τῶν ἐλευθέρων Τεχνῶν καὶ Ἐπιστημῶν. Ἐκ τῆς
Γερμανικῆς μεταφρασθεῖσα ὑπὸ Βασιλείου Π. π. Εὐθυμίου --- Ἐν Βιέννῃ
τῆς Ἀουστρίας, ἐκ τῆς Τυπογραφίας τοῦ Δημητρίου Δαβιδοβίκη 1819.
17 ἑκ. – σ. xiv+[2]+104+[4]. Βλ. Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1197.

— Π.401

1820.1. Ἀναφορὰ τοῦ Ἐφορείου τῆς Γραφικῆς Ἑταιρείας τῶν Ἰωνικῶν
Νήσων πρὸς τὴν αὐτὴν Ἑταιρείαν καὶ πρὸς τὸ Κοινόν. Κατὰ τὸ ἕκτον Αρθρον τῶν Κανόνων τῆς ἄνωθεν Εταιρείας. Κερκύρα, Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ
τῆς Διοικήσεως. 1820.

350

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΛΑΤΥΤΕΡΑΣ

28 ἑκ. – σ. 20. Βλ. Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1209 (σχῆμα 8ο).
Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 489.

— Π.454

1820.2. Μηναῖον τοῦ Ἰαννουαρίου Περιέχον --- Ἐνετίῃσιν. Παρὰ Νικολάῳ
Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 1820.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1244.

— Π.819

1820.3. Μηναῖον τοῦ Φευρουαρίου Περιέχον --- Ἐνετίῃσιν. Παρὰ Νικολάῳ
Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 1820.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1245.

— Π.821

1820.4. Μηναῖον τοῦ Μαρτίου Περιέχον --- Ἐνετίῃσιν. Παρὰ Νικολάῳ
Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 1820.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1246.
Δερματόδετο.

— Π.266

1820.5. Μηναῖον τοῦ Νοέμβριος Περιέχον --- Ἐνετίῃσιν. Παρὰ Νικολάῳ
Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 1820.
Ἠλιού, «Προσθῆκες Γ΄», ἀρ. 92.

— Π.831

1820.6. Μηναῖον τοῦ Δεκεμβρίου Περιέχον --- Ἐνετίῃσιν. Παρὰ Νικολάῳ
Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 1820.
Ἠλιού, «Προσθῆκες Γ΄», ἀρ. 93.

— Π.833

1820.7. Πεντηκοστάριον περιέχον --- Ἑνετίησιν. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ
ἐξ Ἰωαννίνων. 18[2]0.
29,5 ἑκ. – σ. 267+1λ. Βλ. Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1266.

— Π.301

1820.8. Πύρρος ὁ Βασιλεὺς τῶν Ἠπειρωτῶν καὶ ἰσχυρώτατος καταμαχητὴς τῶν Ρωμαίων. Μεταγλωττισθεὶς ἐκ τοῦ Γερμανικοῦ εἰς τὴν ὁμιλουμένην Ἑλληνικὴν Γλῶσσαν ὑπὸ Χρηστάκη Ράγκου τοῦ ἐξ Ἀγράφων. Τόμος
Α΄. Βιέννη, 1820. Ἐκ τῆς Τυπογραφίας τοῦ Δημητρίου Δαβιδοβίκη.
Συσταχωμένο:

1820.9. Πύρρος ὁ Βασιλεὺς τῶν Ἠπειρωτῶν --- Τόμος Β΄. Βιέννη, 1820.
Ἐκ τῆς Τυπογραφίας τοῦ Δημητρίου Δαβιδοβίκη.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1270. Οἱ δύο τόμοι συσταχωμένοι.
Λείπουν οἱ τελευταῖες σελίδες τοῦ β΄ τόμου (διακόπτεται στὴ σ. 184).

— Π.422

1820.10. Συμεὼν Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Τὰ ἅπαντα εἰς ἓξ μέρη
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διαιρεθέντα --- Ἐν οἷς προσετέθη ἡ --- Μάρκου Εὐγενικοῦ --- Ἐξήγησις
τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας, --- Ἐκ τῆς ἑλληνίδος μετενεχθέντα εἰς τὴν γραικικὴν διάλεκτον --- Ἔκδοσις δευτέρα. Ἐν Βενετίᾳ. Παρὰ Πάνῳ Θεοδοσίου
τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Teodosio Editore e Stampatore. 1820.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1276.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄. Δέσιμο μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ μαρμαρόκολλα, ράχη δερμάτινη
μὲ ἔκτυπες διακοσμητικὲς ταινίες καὶ τὸν τίτλο: ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Στὸ
recto τοῦ α΄ παραφύλλου: Ἐκ τῶν τοῦ Νικολάου ιερέως κάσαρη βίβλων. καὶ ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Ἐπαρχίας ὄρους – Νικόλαος Κάσσαρης π(ο)τ(ε) Γερασίμου. Στὸ verso
τοῦ α΄ παραφύλλου: Εἰς τοὺς ᾳωμ΄, ἰουναρίου κη΄ ἔγινα ἱερεύς. ὁ χειροτονήσας με ἀρχιερεὺς, ἦτον ὁ Χρίσανθος μασέλλος, ἀπὸ χ(ωρίο)ν Περιθείας. – Νικόλαος ἱερεὺς Κάσσαρης, καὶ Σακελλάριος Ἐπαρχίας ὄρους. ᾳωξβ΄. ᾳωξε΄. Νῦν δὲ ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος
ὄρους. Στὴ σ. ζ΄: ᾳωνγ΄ σεπτεμβρίου κη΄ Ε.Α. Νικόλαος Ἱερεὺς Κάσσαρης καὶ Σακελλάριος Ἐπαρχίας ὄρους. Ἐθολογυρίσθη ἡ Ἐκκλησία τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ πέρσου ἀπὸ
συνδρομὴν τῶν ἀδελφῶν. ᾳωξε΄ Νῦν δὲ καὶ ἀρχιερατικὸς ἐπίτροπος ἐπαρχύας ὄρους. Στὸ
recto τοῦ β΄ παραφύλλου: ᾳωξε΄. Ἀπέτυχε τῆς παρούσης ζωῆς ὁ Συμεών Σαρακηνός ποτέ
Μηχαήλ, Ἱερομόναχος καί Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ἐπαρχίας ὄρους. Σεπτεμβρίου κα΄ Ε.
Ἑλ. ἦτον ἕως χρονῶν ὀγδοήκοντα πέντε, ἡ ἀσθένιά του ἦτον ἀποπληξία.

— Π.480.1

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄. Περιθώρια κομμένα ἀπὸ τὸν βιβλιοδέτη (22,5 ἑκ.). Δέσιμο ἀπὸ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ μαρμαρόκολλα, ράχη δερμάτινη μὲ ἔκτυπα κοσμήματα καὶ τὸν
τίτλο: ΣΥΜΕΩΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Στὸ α΄ παράφυλλο ἡ σημείωση: Εις τοῦς 1864 ιουνίου 29, ήλθα εἴς τό μοναστήριον τῆς πλατητέρας, καὶ ερασοφώρεσα τὰς 6 Σεμπτεβρίου 1864, καὶ εἰς τοῦς 1867 ἔγηνα Μεγαλώσχημος, διὰ ευφιμερίου
Συμεόνως ἰερομονάχου, καὶ διὰ αναδόχου Ἀμβρωσίου Μοναχοῦ. Καὶ εις τοῦς 1872 Ἀπρυλείου 8 Σαβάτω τοῦ λαζάρου ἐγινα ἰεροδιάκονονος, καί εἰς τοῦς 1873 Μαρτήου 31 Σαβάτω
τοῦ λαζάρου ἔγινα ἰερεῦ. Διά Αντωνίου Ἀρχηεπισκώπου Κερκύρας. ἔγραψα. Χαρίτων
Ἰερομόναχος. Στὸ recto τοῦ β΄ παραφύλλου: Ἀντώνιος Κοσκινᾶς μοναχός ἱερᾶς Μονής
Πλατυτέρας ἔτος 1959. Στὸ verso: Βαπτιστήκι. Κερκύρα εἰς χορίον Ἀγίον Δοῦλον εἰς
τοῦς 1838, Ἀπριλίου 4 ἔ.Ἀ. ἐβαπτίσθη ἐν βρέφος Ἀρσενικόν τοῦ Κωνσταντίνου Γουναρόπουλου τοῦ Ἰωάννου ἀπό χορίον Ἀγίον Δοῦλον. Γηνάμενον μετά τῆς Ἀναστασίας γινής
του θυγατρός τοῦ Αναστασίου Ψαρά, ἤτον τό βρέφος ἠμερῶν 32 καί ὀνομάσθη Χρύσανθος. του οπίου ἠτον Ἀνάδοχος ο Χριστόφορος Αυλονίτης του σπιρίδωνος από τό παρόν
χορίον Ευιμέριος Νηκόλαος Ἰερεῦ Βοντετζηάνος εκ του ἄνο ιριμένου χορίου. Ἄλλη: εἰς
τοῦς 1880 ἐπίγα εἵς τό Ἅγιον ὄρος με τόν Αδελφόν μου ιωάννην και επιστρέφοντας τον
ἅφισα με θέλισην εδικήν του εις τα μέρι τῆς ελλάδος. ἕγραψα Χαρίτων ιερομόναχος Γουναρόπουλος. Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ β΄ ἐξωφύλλου: 1877 Μαΐου 25 ἑτελεύτισε τῆς παροῦσης ζωῆς ὁ Κωνσταντήνος Γουναρόπουλος ποτέ ἰωάννου ἐξ Ἁγίων Δοῦλων. Ἄλλη: 1886
Σεμπτεμβρίου 12 ἐτελεύτισε τῆς παροῦσης ζωῆς ἠ Ἀναστασία Ψαρά ποτέ Αναστασίου ἐξ
Ἁγίων Δοῦλων.

— Π.480.2
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Ἀ ν τ ί τ υ π ο γ ΄. 24 ἑκ. Δερματόδετο. Στὴ ράχη χάρτινη ἐτικέτα μὲ τὸν τίτλο τοῦ βιβλίου. Στὸ verso τοῦ β΄ παραφύλλου: Καλλίνηκος Ιερομόναχος αυλονίτης ποτέ Σπυρίδονος. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 594.

— Π.480.3

1820.11. Ψαλτήριον Δαβὶδ τοῦ Προφήτου καὶ Βασιλέως ἐξηγηθὲν παρὰ --Θεοδωρήτου ἐπισκόπου Κύρου, καὶ μεταγλωττισθὲν --- παρὰ Ἀγαπίου
μοναχοῦ τοῦ Κρητός --- Ἔκδοσις δευτέρα --- Ἐν Βενετίᾳ. Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ Πάνου Θεοδοσίου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων. Teodosio Editore e Stampatore. 1820.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1291.
Δεμένο μὲ χαρτόνι, ράχη δερμάτινη. Στὸ α΄ παράφυλλο: 1890 Ἐτούτο τό ψαλτήριον
ὑπάρχει τοῦ Βενεδίκτου ἱερομονάχου Ναχτάδες διαμένον εἰς τήν Μονήν Πλατυτέρα. Στὸ
β΄ παράφυλλο (τέλους) ὑπόδειγμα βεβαίωσης παραλαβῆς χρημάτων ἀπὸ διαθηκώα
δωρεὰ τοῦ καθηγουμένου τῆς μονῆς Καλλινίκου Αὐλωνίτη.

— Π.10

1821.1. Εἰσαγωγὴ εἰς τὸ θεωρητικὸν καὶ πρακτικὸν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς
Μουσικῆς, συνταχθεῖσα, --- κατὰ τὴν νέαν μέθοδον παρὰ Χρυσάνθου τοῦ
ἐκ Μαδύτων Διδασκάλου τοῦ Θεωρητικοῦ τῆς Μουσικῆς. Ἐν Παρισίοις Ἐκ
τῆς τυπογραφίας Ριγνίου. Εὑρίσκεται δὲ κατὰ τὸν Γαλατὰν τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Παρὰ τῷ Α. Κάστρου, Τυπογράφῳ. 1821.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1308.
19 ἑκ. – σ. ιδ΄+56. Δερματόδετο. Στὸ α΄ παράφυλλο: Τοῦ Πέτρου ψάλτου τῆς αγίας
εκλησίας τοῦ αγίου Σπηρίδωνος 1847 Μαρτίου 3.

— Π.376

1821.2. Ἑρμηνεία εἰς τοὺς --- Ψαλμοὺς τοῦ Προφητάνακτος καὶ Θεοπάτορος Δαβὶδ --- Τόμος δεύτερος Περιέχων ὀγδοήκοντα καὶ ἕνα Ψαλμούς.
Ἐν τῷ τῆς Κωνσταντινουπόλεως Πατριαρχικῷ Τυπογραφείῳ. ᾳωκα΄.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1314.
Δεσιμο μὲ χαρτόνι. Στὴ δερμάτινη ράχη παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 152 καὶ ὑπολείμματα
χάρτινης ἐτικέτας. Στὸ πρῶτο παράφυλλο ἡ σημείωση: Ἐρευναται τὰς γραφὰς ὄτη ἐν
αὐταῖς ζωὴν εὐρίσκηται. Χαρίτων μοναχός.

— Π.9

1821.3. Τὰ βιβλία, τουτέστιν, ἡ Θεία Γραφὴ τῆς Παλαιᾶς τε καὶ Καινῆς
Διαθήκης --- Ἐξετυπώθη δι εὐλογίας --- Ἐν Μόσχα. Ἐν τῷ τῆς Ἁγιωτάτης
Συνόδου Τυπογραφείῳ, ἔτει ᾳωκα΄.
Τζιβάρα-Καρύδη, Μυρτιδιώτισσα, ἀρ. 1821.1.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄. Λείπει τὸ φύλλο τίτλου πρὶν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ κειμένου τῆς Καινῆς
Διαθήκης. Τὰ περιθώρια κομμένα ἀπὸ τὸν βιβλιοδέτη (28 ἑκ.). Δέσιμο μὲ χαρτόνι
ἐπενδυμένο μὲ δέρμα καφέ. Στὴ ράχη διακόσμηση μὲ χρυσοὺς μαίανδρους καὶ

ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ

353

μπορντὼ ἐτικέτα μὲ τὴν ἔνδειξη: ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ.

— Π.2

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄. Ὅπως τὸ ἀντίτυπο α΄.

— Π.3

Ἀ ν τ ί τ υ π ο γ ΄. Λείπει τὸ φύλλο τίτλου πρὶν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ κειμένου τῆς Καινῆς
Διαθήκης. Τὸ φύλλο μὲ τὸν Ἔλεγχο τῶν σφαλμάτων (σ. Ι-ΙΙ) ἔχει δεθεῖ στὸ τέλος.
Βιβλιοδεσία καὶ διακόσμηση ὅπως παραπάνω.

— Π.4

1821.4. Τὰ βιβλία, τουτέστιν ἡ Θεία Γραφὴ τῆς Παλαιᾶς τε καὶ Καινῆς
Διαθήκης, --- Ἐξετυπώθη δι ευλογίας ---, διὰ δαπάνης δὲ τῆς πολυθρυλλήτου --- Ἀυταδελφότητος Ζωσιμάδων τῶν ἐξ Ἰωαννίνων. --- ᾳωκα΄.
28,5 × 23,5 ἑκ. σ. [4]+248+ΧΙΙ+334+XXVIII+225+1λ+XVIII+173+1λ+XIV+ΙΙ+[2]+
231+1λ. Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1339.
Ἡ σελίδα 334 τοῦ τμήματος Βασιλειῶν Α΄-Μακκαβαίων Δ΄ δὲν ἔχει τυπωθεῖ στὴ
θέση της (μετὰ τὴ σ. 333) ἀλλὰ μετὰ τὴ σ. 225 τῶν Προφητῶν. Ἔτσι τὴ σ. 333 ἀκολουθεῖ μία λευκὴ σελίδα. Δέσιμο μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ δέρμα χρώματος καφέ. Στὴ ράχη ἡ ἔνδειξη: ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥΤΕΣΤΙΝ Η ΘΕΙΑ ΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ. Στὴ σελίδα τοῦ ψευδότιτλου ἡ ἐλλειψοειδὴς σφραγίδα

τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κερκύρας καὶ Παξῶν Σεβαστιανοῦ Νικοκάβουρα καὶ ἡ σημείωση: Δῶρον προσφερθέν παρά Παύλου Παππακέλου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων πρός τήν ἐν Πρεβέζῃ σχολήν, εἰς χρῆσιν τῆς Σπουδαζούσης Νεολαίας. Ἐν τῷ 1849 ἔτει κατά μῆνα 8βριον
σταλθέν παρ’ αὐτοῦ ἐξ Ἰωαννίνων πρός τόν διά τήν ῥηθεῖσαν Σχολήν ἐπιμελούμενον ἄριστον πατριώτην εὐγενῆ κύριον Ἀθανάσιον Ἀθανασιάδην, ὅπως ἰδίαις χερσίν παραδώσει
αὐτήν τοῖς ἐπιτρόποις. Ἡ σημείωση εἶχε ἐπικαλυφθεῖ μὲ τεμάχιο χάρτου τὸ ὁποῖο
φέρει στρογγυλὴ σφραγίδα (στὸ κέντρο σταυρὸς καὶ περιμετρικὰ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ) καὶ τὴ σημείωση: Περιέσωσα τὸ θεῖον τοῦτο χρῆ-

μα ἀγοράσας ἀνθ’ ὅσου μοι ἐζητήθη τῷ ᾳωϟ. .

— Π.5

1824.1. Ταμεῖον Ἀνθολογίας περιέχον ἅπασαν τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἐνιαύσιον ἀκολουθίαν --- Τόμος πρῶτος. Ἐν Κωνσταντινουπόλει Εκ τῆς τυπογραφίας Κάστρου Εις Γαλατάν. ᾳωκδ. 1824.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1468.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄. Περιθώρια κομμένα (22,7 ἑκ.).

— Π.221.1

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 398.

— Π.221.2

Ἀ ν τ ί τ υ π ο γ ΄. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 399.

— Π.221.3

1824.2. Ταμεῖον Ἀνθολογίας περιέχον ἅπασαν τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἐνιαύσιον ἀκολουθίαν --- Τόμος δεύτερος. Ἐν Κωνσταντινουπόλει Εκ τῆς τυπογραφίας Κάστρου Εις Γαλατάν. ᾳωκδ. 1824.
22,9 ἑκ. – σ. 424+[14]. Πρβλ. Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1468.
Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 400.

— Π.222
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1825.1. Τρίτη ἀναφορὰ τοῦ Ἐφορείου τῆς Ἰωνικῆς Γραφικῆς Ἑταιρείας,
Πρὸς τὴν αὐτὴν Ἑταιρείαν καὶ πρὸς τὸ Κοινόν, διὰ τοὺς χρόνους 1823 καὶ
1824 --- Κέρκυρα. 1825.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1551.

— Π.439

1825.2. Χωριολόγιον. Ἢτοι, Ὁμιλίαι βραχεῖς καὶ εὔληπτοι, Πρὸς χρῆσιν
[....] οἰκογενειῶν τε καὶ σχολείων. Παρὰ τοῦ Αἰδεσ. Κυρίου Γεωργίου
Βουρδέρου. Μελίτη. Ἀπὸ τὸ Τυπογραφεῖον τῆς ἐν Λονδίνῳ Ἀποστολικῆς
Ἑταιρείας. α΄ωκε΄.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1554.
Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 408.

— Π.386

1826.1. De la Religion, considérée dans ses rapports avec l’ordre politique
et civil, par l’Abbé F. de la Mannais. Troisième èdition. A Paris, Au Bureau du Mémorial Catholique, --- 1826.
20,5 ἑκ. – σ. 364. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 651.

— Π.474

1827.1. Γραμματικῆς Μέρος Α΄. Περὶ Συντάξεως τῶν Ὀκτὼ τοῦ λόγου μερῶν ἐκ διαφόρων Γραμματικῶν ἐρανισθεῖσα τε καὶ Συντεθεῖσα παρὰ --Ἀγαπίου Ρήγα, Τοῦ ἐκ πόλεως Πάργης· --- Τόμος δεύτερος. ᾳωκζ΄. Ἐν
Βενετίᾳ. 1827. Παρὰ Μιχαήλῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1649.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄. Δέσιμο μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ πράσινη μαρμαρόκολλα. Στὴ ράχη: ΓΡΑΜΜ. ΑΓΑΠΙΟΥ ΡΗΓΑ.

— Π.321

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄. Ἄδετο, οἱ τελευταῖες σελίδες σχισμένες.

— Π.322

1827.2. Ἡ Καινὴ Διαθήκη Του Κυριου και Σωτηρος ημων Ιησοῦ Χριστοῦ
δίγλωττος, τουτέστι Γραικικὴ καὶ Ἀλβανητική. Δγιατα ε ρε Ε Ζοτιτ σονε
κε να Σπετοϊ Ιησου Χριστοϊτ Μπε δι Fιουχε, δὸ μὲ θένε Fερκιστε, ὲ δὲ
Σκιπεταρτζε. Μέρος δεύτερον. Περιέχον τὰς Επιστολὰς καὶ τὴν Αποκάλυψιν. Κορφοὶ Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ τῆς Διοικήσεως 1827.
Κορδώση, Παλαιότυπα, ἀρ. 15. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ-ΗΚ.

— Π.816

1827.3. Πλάτωνος Μητροπολίτου Μόσχας Ὀρθόδοξος Διδασκαλία εἴτουν
Σύνοψις τῆς Χριστιανικῆς Θεολογίας Μετάφρασις Ἀ. Κοραῆ Νῦν τὸ δεύτερον ἐκδοθεῖσα ὑπὸ Κ. Τυπάλδου --- Ἱερᾶς Θεολογίας ἐν τῇ Ἰονίῳ Ἀκαδημίᾳ διδασκάλου Ἐν Κερκύρᾳ. Ἐκ τῆς Τυπογραφίας τῆς Κυβερνήσεως.
1827.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1700.

ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ

Δύο ἀντίτυπα. Τὸ πρῶτο μὲ κομμένα περιθώρια (19 ἑκ.).
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— Π.669.1, Π.669.2

1828.1. Ἐγχειρίδιον τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ Σύγγραμμα Ἀλεξάνδρου
Στούρζα. Ἐν Πετρουπόλει Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Γρέτς. ᾼΩΚΗ.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1755.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄. Χαρτόδετο.

— Π.671.1

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄. Δερματόδετο.

— Π.671.2

Ἀ ν τ ί τ υ π ο γ ΄. Στάχωση κατεστραμμένη. Στὸ α΄ παράφυλλο τὸ σημείωμα: Ανδρὶ
καὶ ἰδίᾳ καὶ ἀδελφόθεν φίλῳ. Αυγουστίνῳ τῷ Καποδίστρια ὁ Συγγραφεὺς ἐν Οδησσῷ τῇ 5
Απριλίου 1838.

— Π.671.3

1829.1. Πρὸς τὴν Δ΄. Ἐθνικὴν τῶν Ἑλλήνων Συνέλευσιν, ὁ Κυβερνήτης τῆς
Ἑλλάδος. [Στὸ τέλος:] Ἐν Ἄργει, τὴν 11 Ἰουλίου 1829. Ὁ Κυβερνήτης Ἰ. Ἀ.
Καποδίστριας.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1887α.
Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 522.

— Π.459

1829.2. Aeschyli Tragoediae. Ad Exemplar Glasguense accurate expressae.
Nova editio stereotypa iteratis curis expolita. Lipsiae sumtibus et typis Car.
Tauchnitii 1829.
13 ἑκ. – σ. 320. Συσταχωμένο μὲ τὸ 1829.5.
Στὸ α΄ παράφυλλο: Περικλῆς Καρύδης Ϛ ΄ τάξις Γυμνασίου 1936. Στὴ δερμάτινη ράχη:
ΑΙΣΧΥΛΟΣ ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ.

— Π.334

1829.3. Apollonii Rhodii Argonautica. Ad optimorum librorum fidem accurate edita. Editio stereotypa. Lipsiae sumtibus et typis Caroli Tauchnitii.
1829.
12,5 ἑκ. – σ. 204. Συσταχωμένο μὲ τὸ ἔντυπο 1829.4.
Στὸ verso τοῦ φύλλου τοῦ τίτλου: Φιλτάτῳ τῷ Σπυρίδωνι Παπαδοπουλῳ Διμοδιδασκάλῳ μικρὸν φιλίας τεκμήριον (Χ.Κ.).

— Π.335

1829.4. [Ἡροδότου Ἱστορία Ι, ἔκδοση Λειψίας 1829].
12,5 ἑκ. – σ. Χ+321.
Λείπει τὸ φύλλο τίτλου. Συσταχωμένο μὲ τὸ 1829.3.

— Π.335

1829.5. Theocritus Bion et Moschus ad optimorum librorum fidem accurate editi. Adiectae sunt Godofredi Henrici Schaeferi notae. Nova editio stereotypa iteratis curis expolita. Editio stereotypa. Lipsiae sumtibus et typis
Caroli Tauchnitii. 1829.
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13 ἑκ. – σ. 208. Συσταχωμένο μὲ τὸ 1829.2.

— Π.334

1829.6. Vecchio e Nuovo Testamento Secondo la Volgata tradotto in lingua
italiana e con annotazioni dichiarato da monsignore Antonio Martini Arcivescovo di Firenze, ecc. vol. I. Venezia Tipogr. di Giuseppe Antonelli Librajo-Calc. Edit. 1829.
16 ἑκ. – σ. [6]+186+[2]. Τόμος συσταχωμένος. Οἱ λοιποὶ τόμοι ἐκδόθηκαν τὰ ἔτη
1829-1833.

— Π.38

1829.7. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. ΙI. Venezia --- 1829.
16 ἑκ. – σ. 171+[3]. Τόμος συσταχωμένος.

— Π.38

1829.8. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. ΙΙI. Venezia --- 1829.
16 ἑκ. – σ. 145+1λ+[3]. Τόμος συσταχωμένος.

— Π.38

1830.1. Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Γερασίμου τοῦ
νέου ἀσκητοῦ --- Ἐν Βενετίᾳ. Παρὰ Φραγκίσκῳ τῷ Ἀνδρεόλᾳ. 1830.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1913.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄.

— Π.230.1

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄.

— Π.230.2

Ἀ ν τ ί τ υ π ο γ ΄. Στὴ σελίδα τίτλου: Cap.n Antonio Tipaldo qm Angiolo. Συσταχωμένα
τὰ ἔντυπα: Ἀκολουθία Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου, Γλυκῆς 1794 (βλ. 1794.2) καὶ Ἀκολουθία Μυρτιδιοτίσσης, Κωνσταντινούπολη 1811 (βλ. 1811.1).

— Π.231

1830.2. [Στοιχεῖα τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης ὑπὸ Φ. Ἰακωβσίου Μεθαρμοσθέντα μὲν ὑπὸ Θ. Φαρμακίδου, κτλ. Νῦν δὲ μετατυπωθέντα δαπάνῃ τοῦ
Ἰονίου Κράτους --- Τόμος Τέταρτος. Ποιητικὴ Ἀνθολογία. Κερκύρᾳ --1830].
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1982.
18,2 ἑκ. Ἀκέφαλο καὶ κολοβό, ὑπάρχουν οἱ σ. [1]-202+2λ+1-150.

— Π.330

1830.3. Vecchio e Nuovo Testamento --- tradotto --- da --- Antonio Martini -- vol. IV. Venezia --- 1830.
15,5 ἑκ. – σ. 172. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.
— Π.39
1830.4. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. V. Venezia --- 1830.
15,5 ἑκ. – σ. 175. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

1830.5. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. VI. Venezia --- 1830.

— Π.39
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15,5 ἑκ. – σ. 151+1λ+[3]. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.39

1830.6. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. VII. Venezia --- 1830.
15,5 ἑκ. – σ. 142+[2]. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.40

1830.7. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. VIII. Venezia --- 1830.
15,5 ἑκ. – σ. 157+[3]. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.40

1830.8. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. IX. Venezia --- 1830.
15,5 ἑκ. – σ. 168+[3]. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.40

1830.9. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. X. Venezia --- 1830.
15,5 ἑκ. – σ. 155+1λ+[3]. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.41

1830.10. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. XI. Venezia --- 1830.
15,5 ἑκ. – σ. 180+[3]. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.41

1830.11. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. XII. Venezia --- 1830.
15,5 ἑκ. – σ. 188+[3]. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.41

1830.12. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. XIII. Venezia --- 1830.
15,5 ἑκ. – σ. 158+[3]. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.41

1830.13. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. XIV. Venezia --- 1830.
15,5 ἑκ. – σ. 136+[3]. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.42

1830.14. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. XV. Venezia --- 1830.
15,5 ἑκ. – σ. 200+[4]. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.42

1830.15. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. XVI. Venezia --- 1830.
15,5 ἑκ. – σ. 159. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.42

1830.16. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. XVII. Venezia --- 1830.
15,5 ἑκ. – σ. 160. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.42

1830.17. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. XVIII. Venezia --- 1830.
15,5 ἑκ. – σ. 160. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

1830.18. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. XIX. Venezia --- 1830.

— Π.43
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15,5 ἑκ. – σ. 157. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.43

1830.19. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. XX. Venezia --- 1830.
15,5 ἑκ. – σ. 180. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.43

1830.20. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. XXIV. Venezia --- 1830.
15,5 ἑκ. – σ. 170. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.44

1830.21. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. XXV. Venezia --- 1830.
15,5 ἑκ. – σ. 177. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.44

1830.22. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. XXVI. Venezia --- 1830.
15,5 ἑκ. – σ. 168. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.44

1830.23. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. XXVII. Venezia --- 1830.
15,5 ἐκ. – σ. 174. Tόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.45

1830.24. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. XXVIII. Venezia --- 1830.
15,5 ἐκ. – σ. 175. Tόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.45

1831.1. Κυριακοδρόμιον Ἤτοι Ἑρμηνεία καὶ μετ’ αὐτὴν Ἠθικὴ Ὁμιλία εἰς
τὸ κατὰ πᾶσαν Κυριακὴν --- ἀναγινωσκόμενον Εὐαγγέλιον συντεθὲν ὑπὸ -- Νικηφόρου τοῦ Θεοτόκη --- Τόμος Α΄. Ἐν Βενετίᾳ Τύποις Φραγκίσκου
Ἀνδρεόλα. 1831.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 2089.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄. Κομμένα περιθώρια (27,8 ἑκ.).

— Π.515

1831.2. Κυριακοδρόμιον Ἤτοι Ἑρμηνεία --- εἰς τὸ κατὰ πᾶσαν Κυριακὴν
--- ἀναγινωσκόμενον Εὐαγγέλιον συντεθὲν ὑπὸ --- Νικηφόρου τοῦ Θεοτόκη --- Τόμος Β΄. Ἐν Βενετίᾳ --- 1831.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 2089.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄.

— Π.516

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄. Δέσιμο μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ μαρμαρόκολλα, ράχη δερμάτινη
κοσμημένη μὲ παραστάσεις λύρας σὲ χρυσὸ χρῶμα καὶ τὴν ἐτικέτα ΘΕΟΤΟΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜ. ΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 2.

— Π.510

1831.3. [Συνέκδημος Ἱερατικός, Περιέχων τὰς δύο πρὸς Τιμόθεον καὶ τὴν
πρὸς Τίτον, ἐπιστολὰς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, μὲ δύο κοινὰς μεταφράσεις, καὶ ἐξηγήσεις διεξοδικάς. Ἐν Παρισίοις --- 1831].
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Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 2127, 2574.
Ἀκέφαλο, ἄρχεται ἀπὸ τὴ σ. γ΄, καὶ κολοβό, διακόπτεται στὴ σ. 434. Κατάσταση
κακή, μὲ κατεστραμμένη στάχωση καὶ κομμένα περιθώρια.

— Π.712

1831.4. [L’E]uropa nel Medio Evo fatta italiana su l’inglese di Arrigo Hallam per M. Leoni. Volume terzo. Lugano Coi Tipi di G. Ruggia e Comp.
1831.
19,5 ἑκ. Κολοβό, διακόπτεται στὴ σ. 268.

— Π.451

1831.5. L’Europa nel Medio Evo fatta italiana su l’inglese di Arrigo Hallam per M. Leoni. Volume quarto. Lugano Coi Tipi di G. Ruggia e Comp.
1831.
19,5 ἑκ. – σ. 284.

— Π.452

1831.6. Vecchio e Nuovo Testamento --- tradotto --- da --- Antonio Martini -- vol. XXIX. Venezia --- 1831.
15,5 ἐκ. – σ. 173. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.45

1831.7. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. XXX. Venezia --- 1831.
15,5 ἐκ. – σ. 182. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.45

1831.8. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. XXXI. Venezia --- 1831.
15,5 ἑκ. – σ. 175. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.46

1831.9. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. XXXII. Venezia --- 1831.
15,5 ἑκ. – σ. 175. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.46

1831.10. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. XXXIII. Venezia --- 1831.
15,5 ἑκ. – σ. 175. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.46

1831.11. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. XXXIV. Venezia --- 1831.
15,5 ἑκ. – σ. 175. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.46

1831.12. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. XXXV. Venezia 1831.
15,5 ἑκ. – σ. 176. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.47

1831.13. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. XXXVI. Venezia --- 1831.
15,5 ἑκ. – σ. 181. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.47
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1831.14. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. XXXVII. Venezia --- 1831.
15,5 ἑκ. – σ. 155. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.47

1831.15. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. XXXVIII. Venezia --- 1831.
15,5 ἑκ. – σ. 164+[3]. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.47

1831.16. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. XLIII. Venezia --- 1831.
15,5 ἑκ. – σ. 153. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.48

1831.17. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. XLIV. Venezia --- 1831.
15,5 ἑκ. – σ. 167. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.48

1831.18. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. XLV. Venezia --- 1831.
15,5 ἑκ. – σ. 161. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.48

1831.19. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. XLVΙ. Venezia --- 1831.
15,5 ἑκ. – σ. 169. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.48

1831.20. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. XLVII. Venezia --- 1831.
15,5 ἑκ. – σ. 164. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.49

1831.21. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. XLVIII. Venezia --- 1831.
15,5 ἑκ. – σ. 157. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.49

1831.22. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. XLIX. Venezia --- 1831.
15,5 ἑκ. – σ. 160. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.49

1831.23. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. L. Venezia --- 1831.
15,5 ἑκ. – σ. 163. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.49

1831.24. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. LI. Venezia --- 1831.
15,5 ἑκ. – σ. 148. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.50

1831.25. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. LII. Venezia --- 1831.
15,5 ἑκ. – σ. 171. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.50

1831.26. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. LIII. Venezia --- 1831.
15,5 ἑκ. – σ. 161. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.50
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1831.27. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. LIV. Venezia --- 1831.
15,5 ἑκ. – σ. 160. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.50

1832.1. Ἀποδείξεις Ἐκ τῶν Προφητειῶν, Ὅτι ἡ Ἁγία Βίβλος εἶναι Γραφὴ
θεόπνευστος. Παρὰ τοῦ Αἰδεσ. Κυρ. Α. Κείθου. Μελίτη, Ἀπὸ τὸ Τυπογραφεῖον τῆς Ἐν Λονδίνῳ Ἀποστολικῆς Ἑταιρείας, Διὰ τὴν περὶ Θρησκικὰς
Διατριβάς. 1832.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 2149.
Κομμένα περιθώρια (13 ἑκ.).

— Π.680

1832.2. Σύνοψις Ἱερὰ Περιέχουσα Ἀκολουθίας καὶ εὐχὰς Ἑκάστῳ χριστιανῷ προσηκούσας Καὶ ἄλλα ὠφέλιμα. Ἐν Βενετίᾳ. Παρὰ Νικολάῳ
Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 1832.
Σκλαβενίτη, «Προσθῆκες», ἀρ. 17(Α1728).
Σπάραγμα. Ὑπάρχουν μόνον οἱ 36 πρῶτες σελίδες.

1832.3. Vecchio e Nuovo Testamento --- tradotto --- da --- Antonio
Martini – vol. LV. Venezia --- 1832.
15,5 ἑκ. – σ. 162. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.51

1832.4. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. LVI. Venezia --- 1832.
15,5 ἑκ. – σ. 153. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.51

1832.5. Vecchio e Nuovo Testamento ---vol. LVII. Venezia --- 1832.
15,5 ἑκ. – σ. 157. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.51

1832.6. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. LVIII. Venezia --- 1832.
15,5 ἑκ. – σ. 163. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.51

1832.7. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. LIX. Venezia --- 1832.
15,5 ἑκ. – σ. 164. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.52

1832.8. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. LX. Venezia --- 1832.
15,5 ἑκ. – σ. 166. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.52

1832.9. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. LXI. Venezia --- 1832.
15,5 ἑκ. – σ. 164. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.52

1832.10. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. LXII. Venezia --- 1832.
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15,5 ἑκ. – σ. 159. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.52

1832.11. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. LXIII. Venezia --- 1832.
15,5 ἑκ. – σ. 158. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.53

1832.12. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. LXIV. Venezia --- 1832.
15,5 ἑκ. – σ. 154. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.53

1832.13. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. LXV. Venezia --- 1832.
15,5 ἑκ. – σ. 158. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.53

1832.14. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. LXVI. Venezia --- 1832.
15,5 ἑκ. – σ. 158. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.53

1832.15. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. LXVII. Venezia --- 1832.
15,5 ἑκ. – σ. 165. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.54

1832.16. Vecchio e Nuovo Testamento --- LXVIII. Venezia --- 1832.
15,5 ἑκ. – σ. 156. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.54

1832.17. Vecchio e Nuovo Testamento --- LXIX. Venezia --- 1832.
15,5 ἑκ. – σ. 163. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.54

1832.18. Vecchio e Nuovo Testamento --- LXX. Venezia --- 1832.
15,5 ἑκ. – σ. 163. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.54

1832.19. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. LXXI. Venezia --- 1832.
15,5 ἑκ. – σ. 164. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829 (βλ. 1829.6).

— Π.55

1833.1. Addresses to christians; on making a public profession of religion.
By the late rev. Samuel Lavingto, of Eideford. London: Religious Tract
Society; --- 1833.
15 ἑκ. – σ. iv+140.

— Π.748

1833.2. Emblems for the young, from Scripture, Nature, and Art. By the
late rev. Cornelius Neale, M.A. --- Second Edition. London: Religious Tract
Society; --- 1833.
15 ἑκ. – σ. xxviii+80.

— Π.750
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1833.3. Vecchio e Nuovo Testamento --- tradotto --- da --- Antonio
Martini --- vol. LXXII. Venezia --- 1833.
15,5 ἑκ. – σ. 158. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.55

1833.4. Vecchio e Nuovo Testamento --- LXXIII. Venezia --- 1833.
15,5 ἑκ. – σ. 174. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.55

1833.5. Vecchio e Nuovo Testamento --- LXXIV. Venezia --- 1833.
15,5 ἑκ. – σ. 146. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.55

1833.6. Vecchio e Nuovo Testamento --- vol. LXXV. Venezia --- 1833.
15,5 ἑκ. – σ. 159. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.56

1833.7. Vecchio e Nuovo Testamento --- LXXVI. Venezia --- 1833.
15,5 ἑκ. – σ. 156. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.56

1833.8. Vecchio e Nuovo Testamento --- LXXVII. Venezia --- 1833.
15,5 ἑκ. – σ. 160. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.56

1833.9. Vecchio e Nuovo Testamento --- LXXVIII. Venezia 1833.
15,5 ἑκ. – σ. 255. Τόμος συσταχωμένος. Ὁ πρῶτος τόμος τὸ 1829.

— Π.56

1834.1. Δοκίμιον Ἱστορικὸν περὶ τῆς Φιλικῆς Ἑταιρίας ὑπὸ Ἰωάννου Φιλήμονος Ἐν Ναυπλίᾳ Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Θ. Κονταξῆ καὶ Ν. Λουλάκη.
Πλατεία Λουδοβίκου ἀριθ. 13. 1834.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 2365.

— Π.434

1834.2. Ἐπιτομὴ Φυσικῆς εἰς βιβλία τρία. Ὑπὸ Νεοφύτου Δούκα. Ἐν Αἰγίνῃ, Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Ἀνδρέου Κορομηλᾶ 1834. [Στὸ ἑπόμενο φύλλο:]
Ἀνδρῶν ἀγαθῶν Βίος Ἀδαμαντίου Κοραῆ καὶ τοῦ Κυβερνήτου τῆς Ἑλλάδος Ἰωάννου Α. Κ. Καποδίστρια. Οἷς ἀφιέρωται καὶ ἡ βίβλος. Ὑπὸ Νεοφύτου Δούκα. Ἐν Αἰγίνῃ, Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Ἀνδρέου Κορομηλᾶ. 1834.
[Στὴ σ. (131)] Μεταφυσικὴ εἰς τέσσαρα Ὀντολογίαν, Ψυχολογίαν, Κοσμολογίαν, Θεολογίαν ἧς προτέτακται Εἰσαγωγὴ Περὶ τῶν ἐνεργειῶν τῆς ψυχῆς
καὶ Ἀρχολογία εἴτ’ οὖν Στοιχειώδης Φιλοσοφία. Ὑπὸ Νεοφύτου Δούκα.
Ἐν Αἰγίνῃ, Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Ἀνδρέου Κορομηλᾶ 1834.
Ἠλιού, «Προσθῆκες Β΄», ἀρ. 450, ὅπου καταγράφεται μόνον ὁ πρῶτος τίτλος,
χωρὶς ἀναφορὰ στοὺς ὑπόλοιπους δύο.

— Π.421
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1835.1. Ἀκολουθία τοῦ Ἀναγνώστου ἤγουν Τὰ Συλλειτουργικὰ Μετὰ πλείστης ἐπιμελείας διορθωθεῖσα. Ἐν Βενετίᾳ. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ
Ἰωαννίνων. 1835. Ἡ παροῦσα Ἔκδοσις πωλεῖται Αὐστ. Λ. -:35.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 2442.
Συσταχωμένο μὲ τὸ Βιβλίον καλούμενον Πίστις, 1818 (1818.2).

— Π.684

1835.2. Εἱρμολόγιον καλοφωνικὸν μελοποιηθὲν παρὰ διαφόρων ποιητῶν -- Ἐν Κωνσταντινουπόλει. Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Κάστρου Εἰς Γαλατᾶν.
ᾳωλε΄. 1835.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 2481.

— Π.219

1835.3. [Ὀρθόδοξος Διδασκαλία ἤτοι Χριστιανικὴ συνοπτικὴ Θεολογία
Συγγραφεῖσα πρὸς Κατήχησιν· Παρὰ τοῦ --- Μητροπολίτου Μόσχβας
Πλάτωνος --- Εν Κωνσταντινουπόλει 1835 ---].
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 2540.
20 ἑκ. – Ἀκέφαλο, ὑπάρχουν οἱ σ. 1-288+33+[3]+1λ. Λείπουν οἱ σ. 219-222, 289291+[1]. Τὸ περιεχόμενο τῶν σ. 1-291 ταιριάζει μὲ τὴν ἔκδοση τοῦ 1835. Στὸ τέλος
διαπιστώνονται διαφορές. Τὸ ἀντίτυπό μας ἔχει: (σ. [1]-33) Πραγματεία Περὶ τοῦ
Μελχισεδὲκ Τοῦ αὐτοῦ Συγγραφέως. (3 σ.χ.ἀ.) Πίναξ καθολικός. Στὸ κάτω περιθώριο
τοῦ φύλλου ἡ ἔνδειξη: Ιερ. Κατηχ.
Στὴ σ. [1] Παϊσίου μον. Βαφέως. Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ πίσω ἐξωφύλλου: Τό παρόν
ὑπάρχει παρά τῷ Παϊσίῳ μον. Βαφέως. Καί παρ’ αὐτοῦ δίδετε εἰς πάντα θέλοντα ἵνα
ἀναγνώσῃ αὐτό. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 452. Δεμένο πρόχειρα μὲ χαρτί.

— Π.682

1835.4. Περίληψις τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης Διὰ τοὺς Ἀλληλοδιδασκομένους
--- Ὑπὸ Ν. Νικητόπλου --- Ἐν Μελίτη, Ἐκ τῆς Τυπογραφίας τῆς ἐν τῇ Ἀγγλικανικῇ Ἐκκλησίᾳ Ἐξαποστολικῆς Ἑταιρείας. 1835.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 2547.
Χαρτόδετο, κατάσταση κακή.

— Π.707

1835.5. A guide for young disciples of the holy saviour, in their way to
immortality; forming a sequel to persuasives to early piety. By J. G. Pike.
London --- MDCCCXXXV.
15 ἑκ. – σ. xviii+382.

— Π.797

1835.6. Repentance explained and enforced; --- London: Religious Tract
Society --- 1835.
14,5 ἑκ. – σ. 144.

— Π.806
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1836.1. Ἑορτοδρόμιον Ἤτοι Ἑρμηνεία εἰς τοὺς ᾀσματικοὺς κανόνας τῶν
δεσποτικῶν καὶ θεομητορικῶν ἑορτῶν. Συνερανισθὲν ἐκ διαφόρων τῆς
Ἐκκλησίας Πατέρων, --- Ὑπὸ Νικοδήμου ἐν μοναχοῖς ἐλαχίστου τοῦ Ἁγιορείτου. Νῦν δὲ τὸ πρῶτον ἐκδίδοται --- Ἐν Βενετίᾳ. Ἐκ τῆς Τυπογραφίας
Νικολάου Γλυκύ. 1836.
29,5 ἑκ. – σ. κϛ΄+[2]+750+[2]. Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 2642.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄. Δέσιμο μὲ χαρτόνι, ράχη δερμάτινη μὲ τὴν ἐτικέτα τοῦ τίτλου.
Παλαιὸς ταξ. ἀρ. 584.

— Π.498.1

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄. Δέσιμο ὅ.π. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 143.

— Π.498.2

Ἀ ν τ ί τ υ π ο γ ΄. Δέσιμο ὅ.π.

— Π.498.3

1836.2. Ἡ Καινὴ Διαθήκη τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,
Μεταφρασθεῖσα ἐκ τῆς παλαιᾶς εἰς τὴν καθ’ ὁμιλουμένην ἑλληνικὴν διάλεκτον. Διὰ δαπάνης τῆς ἐν Ἀμερικῇ Ἱερογραφικῆς Ἑταιρείας. Νέα Ὑόρκ.
Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Δανιὴλ Φανσά. ετει ᾳωλγ΄. 1836.
18,5 ἑκ. – σ. 360. Πρβλ. Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 2656.
Στὴ σελίδα τίτλου ἡ σφραγίδα τοῦ δικηγόρου Σταύρου Μ. Κούκουρα ἀπὸ τὸν Πειραιά. Στὸ β΄ παράφυλλο: Κωνσταντῖνος Δημητρίου Ἀλιοπούλιος. Ἔτος 1908.

— Π.29

1836.3. Πλάτωνος Μητροπολίτου Μόσχας Ὀρθόδοξος Διδασκαλία Ἤτοι
Σύνοψις τῆς Χριστιανικῆς Θεολογίας. Μετάφρασις Ἀ. Κοραῆ. Τυπωθεῖσα
κατὰ τὸ 1772. Νῦν δ’ ὑπὸ Ἀνδρέου Κορομηλᾶ τὸ τρίτον ἐκδοθεῖσα. Πρὸς
χρῆσιν τῶν σχολείων. Ἐν Ἀθήναις, Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Ἀνδρέου Κορομηλᾶ, Κατὰ τὴν ὁδὸν τοῦ Ἑρμοῦ ἀριθ. 215. 1836.
20 ἑκ. – σ. [4]+230. Πρβλ. Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 2707.
Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ α΄ ἐξωφύλλου: Τὸ παρὸν βιβλίον τὸ ἡγόρασα ἐγῶ ἱερεὺς Ἰωάννης
Παϊπέτης ἀπὸ τὸν ἀνεψιὸν τοῦ Μακαρίτου ἱερέως Συμεῶνος Κασφίκη ἀπὸ Γαστούριον
διὰ λεπτὰ 50. Ἱερεὺς Ἰωάννης Παϊπέτης τῇ 29 Ἰουνίου 1891.

— Π.670

1836.4. [Χρονολογία ἱστορικὴ φιλοπονηθεῖσα ὑπὸ Κυριακοῦ Μελιρρύτου
τοῦ Θεσσαλονικέως. Ἐν Ὀδησσῷ --- 1836.]
25 ἑκ. – σ. [6]+ε΄+1λ+380. Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 2740.
Λείπει τὸ φύλλο τίτλου.

— Π.455

1836.5. The young servant; or aunt Susan and her nieces. Third editions.
London: The Religious Tract Society, --- 1836.
15 ἑκ. – σ. vii+1λ+208.

— Π.747

1837.1. Διατριβὴ περὶ τῶν ἀληθῶν αἰτίων τῆς κορυφώσεως τῶν χρεῶν τοῦ
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Κοινοῦ τοῦ Παναγίου Τάφου --- Ἐν τῇ τοῦ Βασιλικοῦ Πανεπιστημίου
Τυπογραφίᾳ. Ἐν Μόσκᾳ. 1837.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 2773.
Δύο ἀντίτυπα. Συσταχωμένα μὲ τὸ 1837.6.

— Π.600.1, Π.600.2

1837.2. Εἱρμολόγιον Περιέχον, --- Ἐν Βενετίᾳ Ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Τυπογραφίας Φραγκίσκου Ἀνδρεώλα 1837.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 2784.

— Π.835

1837.3. Ἐπιστολάριον Κοινοφελές. Περιέχον Ὑποδείγματα ἐπιστολῶν --Ἐρανισθὲν καὶ τύποις ἐκδοθὲν ὑπὸ Μιχαὴλ Χρηστίδου --- Ἐν Βουκουρεστίῳ. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Ἡλιάδου καὶ Χρηστίδων. 1837.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 2794.
Στὸ α΄ παράφυλλο ἡ σημείωση: Κυριάκος Α. Παμουκόπουλος 16 7/βρίου 1896 Ἐν
Πειραιεῖ.

— Π.388

1837.4. Κατάλογος Ἱστορικὸς τῶν πρώτων ἐπισκόπων, καὶ τῶν ἐφεξῆς
πατριαρχῶν τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει --- Ἐκκλησίας ὑπὸ τοῦ Ἀρχιδιακόνου Ζαχαρίου Μαθᾶ Ἀνδρίου. Ἐν Ναυπλίῳ. Ἐκ τῆς τυπογραφίας Κωνσταντίνου Τόμπρα Κυδωνιέως, καὶ Κωνσταντίνου Ἰωαννίδου Σμυρναίου.
1837.
18 ἑκ. – σ. [8]+δ΄+333+[3]. Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 2831.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 170.

— Π.590.1

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄. Λείπει τὸ φύλλο τοῦ τίτλου. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 411.

— Π.590.2

1837.5. [Ὀρθόδοξος Διδασκαλία. Περιηγητὴς, ἢ Πρεσβύτης, --- Ποιηθεῖσα
παρὰ τοῦ Ἐπισκόπου --- Ἀνθίμου Κομνηνοῦ --- Ἐν Ἀθήναις --- 1837].
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 2864.
19 ἑκ. – Ἀκέφαλο, ὑπάρχουν οἱ σ. 127-276. Ἡ ταύτιση ἔγινε ἔπειτα ἀπὸ σύγκριση
μὲ τὸ ἀντίτυπο τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης.

— Π.667

1837.6. Προσκυνητάριον ἢ Περιγραφὴ τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλὴμ καὶ
πάσης Παλαιστίνης. Συντεθεῖσα μὲν τὸ πρῶτον παρὰ --- Χρυσάνθου τοῦ
ἐκ Προύσης. ἤδη δὲ πάλιν δεύτερον, --- ἐκδίδοται εἰς φῶς, ἐπιστασίᾳ μὲν
τοῦ --- Ἱεροθέου Ἀρχιεπισκόπου Θαβωρίου, δαπάνῃ δὲ --- Γεωργίου
χατζῆ Κώστα Ἐπιτρόπου τοῦ Παναγίου Ταφου. Ἐν Μόσχα. --- 1837.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 2884.
Δύο ἀντίτυπα, συσταχωμένα μὲ τὸ 1837.1.

— Π.600.1, Π.600.2
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1837.7. [Ταμεῖον Ἀνθολογίας περιέχον ἅπασαν τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἐνιαύσιον ἀκολουθίαν --- ἐξηγηθεῖσαν εἰς τὴν νέαν τῆς Μουσικῆς μέθοδον --παρὰ --- Γρηγορίου Πρωτοψάλτου --- νῦν τρίτον ἐκδοθεῖσαν --- Παρὰ
Θεοδώρου Παπᾶ Παράσχου --- Τόμος Πρῶτος. Ἐν Κωνσταντινουπόλει --1837].
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 2899.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄. 20,3 ἑκ. (κομμένα περιθώρια). Λείπουν τὸ φύλλο τοῦ τίτλου καὶ οἱ
πρῶτες σελίδες.

— Π.223.1

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄. Λείπει τὸ φύλλο τίτλου.

— Π.223.2

1837.8. Oeuvres de Bourdaloue. Tome Premier. Avent – Carême – Dominicales. A Paris, Chez Lefèvre, Libraire- Éditeur, --- MDCCCXXXVII.
24,5 ἑκ. – σ. 9+1λ+684.

— Π.735

1837.9. Oeuvres de Bourdaloue. Tome deuxième. Suite des Dominicales Mysteres – Panegyriques A Paris, Chez Lefèvre, Libraire- Éditeur, --MDCCCXXXVII.
24,5 ἑκ. – σ. 710. Δέσιμο κατεστραμμένο.

— Π.736

1837.10. Oeuvres de Bourdaloue. Tome Τroisième. Sermons pour des vetures – Oraisons funèbres – Exhorations – Pensées – Essai d’Avent. A Paris,
Chez Lefèvre, Libraire- Éditeur, --- MDCCCXXXVII.
24,5 ἑκ. – σ. 692. Δέσιμο κατεστραμμένο.

— Π.737

1838.1. Βιβλίον καλούμενον Χρηστοήθεια τῶν χριστιανῶν, Περιέχουσα Λόγους --- δεκατρεῖς, --- Πρὸς δὲ, καὶ τὰς κυριωτέρας Ἐντολὰς τῆς Παλαιᾶς
καὶ Νέας Διαθήκης. Φιλοπονηθεῖσα μὲν παρὰ --- Νικοδήμου Ἁγιορείτου· -- Νῦν δὲ μετατυπωθεῖσα σπουδῇ --- Μακαρίου ἱερομονάχου Ἁγιορείτου -- Ἐν Ἑρμουπόλει Σύρου, Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Γεωργίου Μελισταγοῦς.
1838.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 2930.
Μεταξὺ τῶν σελίδων 312 καὶ 313 συσταχωμένο φυλλάδιο 16 σελίδων μὲ τὸν τίτλο:
Ἀποκάλυψις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Ἐν Ἀθήναις. Δέσιμο νεότερο.

— Π.500

1838.2. [Σπαρτίον ἔντριτον Κατὰ τῶν ἐπηρεαστῶν τῆς εἰς Χριστὸν ἀμωμήτου πίστεως ψευδοφιλοσόφων, --- Ἔκδοσις δευτέρα· Ἐν Μόσκᾳ 1838
φευρουαρίου 1. Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ Αὐγούστου Σέμενοφ.]
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 3040.
Λείπει τὸ φύλλο τίτλου.

— Π.678
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1838.3. Histoire Generale de l’Etablissement du Christianisme --- Tome
Quatrième Valence, --- Genève --- 1838.
21 ἑκ. – σ. 518+[2].

— Π.731

1838.4. The young servant; or aunt Susan and her nieces. Third editions.
London: The Religious Tract Society, --- 1838.
15 ἑκ. – σ. vii+1λ+208.

— Π.746

1839.1. Ἐπίκρισις εἰς τὴν περὶ νεοελληνικῆς Ἐκκλησίας Σύντομον ἀπάντησιν τοῦ σοφολογιωτάτου διδασκάλου κυρίου Νεοφύτου Βάμβα. Ὑπὸ τοῦ
πρεσβυτέρου καὶ οἰκονόμου Κωνσταντίνου τοῦ ἐξ Οἰκονόμων. Ἀθήνησιν.
Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Κ. Ράλλη. ᾳωλθ.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 3124.

— Π.593

1839.2. Ὀρθόδοξος Ὁμολογία τῆς Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἀνατολικῆς. Ἐν Μόσχᾳ. Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ τῆς Ἁγιωτάτης Συνόδου,
αωλθ΄ ἔτει.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 3179.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄. Ἄδετο.

— Π.489.1

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄. Λείπει τὸ φύλλο τίτλου.

— Π.489.2

1839.3. Πρακτικὰ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας Περὶ Βαθμολογίας τῶν Συνοικεσίων, καὶ τῶν ἀναγομένων ὡς πρὸς τὸ Ἱερὸν Μυστήριον τοῦ Γάμου, καὶ ἄλλων --- ὡς πρὸς τοὺς Ἀρχιερεῖς τῆς Ἑπτανήσου.
Ἐν οἷς προσετέθη καὶ --- Ἐγκύκλιος παραινετικὴ Ἐπιστολὴ, περὶ ἀποφυγῆς τῶν ἐπιπολαζουσῶν ἑτεροδιδασκαλιῶν. Ἤδη πρῶτον Τύποις ἐκδοθέντα
παρὰ τοῦ --- Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου --- Γρηγορίου, καὶ τῆς περὶ Αὐτὸν
--- Συνόδου. --- Κατὰ τὰ Πατριαρχεῖα ᾳωλθ΄ παρὰ Α. καὶ Θ. Ἁργυράμμῳ.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 3191.
Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 101.

— Π.700

1839.4. Lectures to children; familiarly illustrating important truth. By
John Todd, --- Revised. London: The Religious Tract Society; --- 1839.
15 ἑκ. – σ. 138.

— Π.749

1840.1. Ἀπολογία [Θ.] Φαρμακίδου. Ἐν Ἀθήναις, Ἐκ τῆς Τυπογραφίας
Ἀγγέλου Ἀγγελίδου Κατὰ τὴν ὁδὸν Ἑρμοῦ παρὰ τῇ Καπνικαρέᾳ. 1840.
20,5 ἑκ. – σ. η΄+239. Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Β΄, ἀρ. 3264.
Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 444.

— Π.594
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1840.2. Νικηφόρου Θεοτόκου τοῦ Ἀστραχανίου καὶ Σταυρουπόλεως Ἀρχιεπισκόπου Κυριακοδρόμιον. Ἤτοι Ἑρμηνεία καὶ μετ’ αὐτὴν ἠθικὴ ὁμιλία
εἰς τὰ κατὰ πᾶσαν Κυριακὴν --- ἀναγινωσκόμενα Εὐαγγέλια --- Τόμος
πρῶτος. Ἐν Ἀθήναις, Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Ἀνδρέου Κορομηλᾶ. Κατὰ τὴν
ὁδὸν τοῦ Ἑρμοῦ Ἀρ. 215. 1840.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Β΄, ἀρ. 3353.

— Π.517

1840.3. Νικηφόρου Θεοτόκου --- Κυριακοδρόμιον. Ἤτοι Ἑρμηνεία --- εἰς
τὰ --- ἀναγινωσκόμενα Εὐαγγέλια --- Τόμος δεύτερος --- 1840.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Β΄, ἀρ. 3353.

— Π.518

1840.4. Νικηφόρου Θεοτόκου τοῦ Ἀστραχανίου καὶ Σταυρουπόλεως Ἀρχιεπισκόπου Κυριακοδρόμιον. Ἤτοι Ἑρμηνεία καὶ μετ’ αὐτὴν ἠθικὴ ὁμιλία
εἰς τὰς τῶν Ἀποστόλων Πράξεις, --- Τόμος πρῶτος. Ἐν Ἀθήναις, Ἐκ τῆς
Τυπογραφίας Ἀνδρέου Κορομηλᾶ. --- 1840.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Β΄, ἀρ. 3352.

— Π.519

1840.5. Νικηφόρου Θεοτόκου --- Κυριακοδρόμιον. Ἤτοι Ἑρμηνεία --- εἰς
τὰς τῶν Ἀποστόλων Πράξεις, --- Τόμος δεύτερος --- 1840.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Β΄, ἀρ. 3352.
Τὰ περιθώρια κομμένα (28 ἑκ.). Δέσιμο κατεστραμμένο. Στὸ τελευταῖο παράφυλλο
τὰ ὀνόματα: Ἰωάννης Ψαρᾶς, Κωνσταντῖνος Βραχλιώτης, Γεώργιος Χειμαριός. Στὸ
ἐσωτερικὸ τῶν ἐξωφύλλων καὶ στὰ παράφυλλα ἄτεχνα σχέδια ἁγιογραφικῶν θεμάτων ὅπως ἡ Ἀνάσταση, ὁ Νιπτήρας, ἡ Ἀποτομὴ τοῦ Προδρόμου.

— Π.520

1840.6. Τὰ τοῦ εὐσεβεστάτου βασιλέως καὶ τῶν ἁγιωτάτων Πατριαρχῶν
γράμματα περὶ τῆς συστάσεως τῆς ἁγιωτάτης Συνόδου, μετ’ ἐκθέσεως τῆς
ὀρθοδόξου πίστεως τῆς Ἀνατολικῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Ἐν Πετρουπόλει. Ἐκ τοῦ ἐργαστηρίου τῆς Ἁγιωτάτης Συνόδου. 1840.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Β΄, ἀρ. 3402.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄. Λείπουν οἱ πρῶτες 8 σελίδες. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 415.

— Π.606.1

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄. Χαρτόδετο. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 434.

— Π.606.2

1840.7. Q. Curtii Rufi De rebus gestis Alexandri Magni libri superstites
cum supplementis Freinshemii et indice rerum. Recensuit C. H. Weise.
Nova editio stereotypa. Lipsiae --- 1840.
13 ἑκ. – σ. iv+435+1λ.

— Π.798

1840.8. The principles of english composition: illustrated by examples,
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with critical remarks. By David Booth, --- London --- 1840.
17 ἑκ. – σ. 292.

— Π.761

1841.1. Ἐρωτήσεις εἰς τὰ ἱστορικὰ τῆς Παλαιᾶς καὶ Νέας Διαθήκης Βιβλία
--- Πρὸς βοήθειαν τῶν δημοδιδασκάλων Ὑπὸ Φ. Δ. Ε. Ἔκδοσις δευτέρα -- Ἐν Σμύρνῃ, --- 1841.
Πρβλ. Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Β΄, ἀρ. 3476.
Δέσιμο κατεστραμμένο. Κατάσταση κακή.

— Π.706

1841.2. Πρακτικὴ Ἔρευνα τοῦ ἐπικρατοῦντος θρησκευτικοῦ συστήματος
τῶν κατ’ ἐπάγγελμα χριστιανῶν --- παραβαλλομένου πρὸς τὸν ἀληθῆ Χριστιανισμόν. ὑπὸ Γουλιέλμου Οὐιλβερφόρκη (William Wilberforce.) Μεταφρασθεῖσαι ἐκ τοῦ Ἀγγλικοῦ. Ἐν Ἀθήναις, Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Ἀγγέλου
Ἀγγελίδου. --- 1841.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Β΄, ἀρ. 3527.
Στὸ α΄ παράφυλλο: Τόδε τῷ καλοκἀγάθῳ Νέῳ Κυρίῳ Νικολάῳ Μάνεσῃ δῶρον ὡς
ἀκραιφνοῦς φιλίας καὶ ἀδελφικῆς ἀγάπης τεκμήριον δίδωσιν ὁ εἰληκρινέστατος φίλος
αὐτοῦ καὶ ἀδελφός Ὀνούφριος Καβαδιάς Τῇ 12η Ἰουλίου 1857 Ε.Ν. Μέμνησο ἄρα φίλε
καί οὐδέποτε ἐπιλαθοῦ τοῦ Καβαδίου.

— Π.679

1841.3. The lost farm, or The effects of a lie. An irish story. By M.F.D. --Third Edition. London --- 1841.
14 ἑκ. – σ. 70+[2].

— Π.782

1842.1. Ἡ Καινὴ Διαθήκη μετὰ ὑπομνημάτων ἀρχαίων, ἐκδιδομένη ὑπὸ
Θεοκλήτου Φαρμακίδου. Τόμος Τρίτος, περιέχων τὰς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων καὶ τὴν πρὸς Ρωμαίους Ἐπιστολήν. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τῆς Τυπογραφίας Ἀγγέλου Ἀγγελίδου --- 1842.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Β΄, ἀρ. 3629.
Λείπει τὸ τελευταῖο φύλλο, διακόπτεται στὴ σ. [470]. Δέσιμο μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ μαρμαρόκολλα. Στὴ δερμάτινη ράχη: Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ. 3.

— Π.28

1843.1. Φιλίππου Βουττμάννου Ἑλληνικὴ Γραμματικὴ δὶς μὲν προεκδοθεῖσα, νῦν δὲ πρῶτον εἰς τρία μέρη πρὸς εὐχέρειαν διαιρεθεῖσα καὶ μετρικῇ
θεωρίᾳ ἀπαρτισθεῖσα, Εἰς χρῆσιν τῶν Σχολείων τοῦ Ιονίου Κράτους Επιταγῇ τῶν τῆς δημοσίας Παιδείας Επιμελητῶν. Μέρος δεύτερον Συντακτικόν. Κερκύρᾳ, Εν τῇ Τυπογραφίᾳ τῆς Κυβερνήσεως. ᾳωμγ.
Ἠλιού, «Προσθῆκες Β΄», ἀρ. 679.
20,5 ἑκ. – σ. 162.

— Π.320
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1843.2. Clementis Romani Epistolae duae. Textum recognovit adnotatione
critica instruxit É. A. Bétant. Genevae, Typis Careyanis. MDCCCXLIII.
16 ἑκ. – σ. VIII+56. Πανόδετο.

— Π.57

1844.1. [Κυριακοδρόμιον ἤτοι Ἑρμηνεῖαι εἰς τὰς Κυριακὰς --- Συνταχθεῖσαι παρὰ --- Γεωργίου, μοναδικῶς τε Γερασίμου Ἱερομονάχου τοῦ Ἰαννούλη --- Ἐν Κερκύρᾳ Ἐκ τῆς Τυπογραφίας τῆς Κυβερνήσεως. 1844].
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 10462.
Ἀκέφαλο, ἀρχίζει ἀπὸ σ. γ΄. Περιθώρια κομμένα.

— Π.632

1844.2. Μελέται Θρησκευτικαί, Ἠθικαὶ καὶ Ἱστορικαί, ὑπὸ Ἀλεξάνδρου Σ.
Στούρζα. εἰς Γραικικὴν δὲ Διάλεκτον μεταφρασθεῖσαι ὑπὸ Κωνσταντίνου
Γ. Σόυτσου, --- Ἐν Ἰασίῳ Ἐκ τῆς τυπογραφίας τῆς χωρικῆς Ἐφημερίδος.
1844.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Β΄, ἀρ. 4025.
Κολοβό, διακόπτεται στὴ σ. 152. Χαρτόδετο. Στάχωση κατεστραμμένη.

— Π.571

1844.3. Περὶ τῶν Ο, Ἑρμηνευτῶν τῆς Παλαιᾶς θείας Γραφῆς, Βιβλία Δ.
Συνταχθέντα ὑπὸ τοῦ Πρεσβυτέρου καὶ Οἰκονόμου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου, Κωνσταντίνου τοῦ ἐξ Οἰκονόμων. Τόμος πρῶτος. Ἀθήνησιν. Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Π. Β. Μελαχούρη καὶ Φ. Καραμπίνη. Ὁδῷ
Ἁγίου Μάρκου. ᾳωμδ.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Β΄, ἀρ. 4058. Ὁ β΄ τόμος ἐκδόθηκε τὸ 1845.
Δέσιμο μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ μαρμαρόκολλα. Ράχη δερμάτινη μὲ κοσμήματα
καὶ τὴν ἔνδειξη: ΠΑΛΑΙΑΣ ΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΤΟΜ. Α. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 162. — Π.17

1844.4. Biblioteca de’Predicatori del p. Vincenzo Houdry della compagnia
di Gesù per la prima volta recata in italiano dall’originale francese --- Volume primo Venezia Nel premiato stab. di G. Antonelli ed. 1844.
31 ἑκ. – στ. XCII + 1192 + σ. 2λ. Ἔργο πεντάτομο. Ὁ δεύτερος τόμος ἐκδόθηκε τὸ
1845 καὶ οἱ λοιποὶ τόμοι τὸ 1846. Ὅλοι οἱ τόμοι δεμένοι μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ
μαρμαρόκολλα, ἡ ράχη ἐπενδυμένη μὲ περγαμηνή.

— Π.651

1844.5. Companion for the Altar, with Preparatory Consideration, Addressed to those who are about to Communicate, and Prayers suitable to be
used during the Solemnity. Revised and arranged by the rev. Thomas Dale
--- second edition. London --- 1844.
12 ἑκ. – σ. 128. Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ἐξωφύλλου: M.A. Page March 1855.

— Π.785
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1845.1. Η Καινὴ Διαθήκη. The Greek Testament, with English Notes, critical, philological, and explanatory --- selected and arranged --- By the Rev.
S. T. Bloomfield, D.D. F.S.A. --- Sixth edition. In two volumes. Vol. II.
London: Longman, Brown, Green, & Longmans, Paternoster --- MDCCCXLV.
22,2 ἑκ. – σ. 728. Πανόδετο. Περιλαμβάνει τὸ κείμενο ἀπὸ τὶς Ἐπιστολὲς ἕως τὴν
Ἀποκάλυψη. Στὴ ράχη: BLOOMFIELD’S GREEK TESTAMENT WITH ENGLISH
NOTES VOL.II. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 647.

— Π.31

1845.2. Περὶ τῶν Ο, Ἑρμηνευτῶν --- Βιβλία Δ. Συνταχθέντα ὑπὸ --- Κωνσταντίνου τοῦ ἐξ Οἰκονόμων. Τόμος δεύτερος. Ἀθήνησιν. Τύποις Π. Β. Μελαχούρου καὶ Φ. Καραμπίνου. Ὁδῷ Ἁγίου Μάρκου. ᾳωμε.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Β΄, ἀρ. 4209. Ὁ τόμος α΄ ἐκδόθηκε τὸ 1844 (βλ. 1844.3).
20,5 ἑκ. – σ. δ΄+947+1λ. Δέσιμο μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ μαρμαρόκολλα. Δερμάτινη ράχη ποικιλμένη μὲ ἔκτυπα κοσμήματα καὶ τὴν ἔνδειξη: ΠΑΛΑΙΑΣ ΘΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΗΣ ΤΟΜ. Β. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 163.

— Π.18

1845.3. Biblioteca de’Predicatori del p. Vincenzo Houdry --- Volume secondo Venezia Nel premiato stab. di G. Antonelli ed. 1845.
31 ἑκ. – στ. CLXXXVI + σ. 3λ + στ. 1260 + σ. 1λ. Ὁ α΄ τόμος ἐκδόθηκε τὸ 1844 (βλ.
1844.4). Δέσιμο ὅπως στὸν α΄ τόμο.

— Π.652

1845.4. Das Allgemeine Gebetbuch, und die Verwaltung der Sakramente,
und anderer Gebräuche und Zeremonien der Kirche, nach dem Gebrauch
der Kirche von England, nebst dem Psalter oder den Psalmen Dabids --London: Gesellschaft zur Beförderung Christlicher Erkentnniss --- [1845].
14 ἑκ. – σ. XLII+486.

— Π.777

1845.5. Quaresimale del padre Paolo Segneri della Compagnia di Gesù,
Bassano 1845. Tipografia Remondini editrice.
25 ἑκ. – σ. viii+258+2λ. Ράχη δερματόδετη μὲ τὶς ἐνδείξεις: SEGNERI καὶ S.C.R.
— Π.733

1846.1. Φιλολογικὴ καὶ κριτικὴ Ἱστορία τῶν κατὰ τὰς τρεῖς πρώτας τῆς
Ἐκκλησίας ἑκατονταετηρίδας ἀκμασάντων Ἁγίων Πατέρων καὶ τῶν συγγραμμάτων αὐτῶν, ὑπὸ Κωνσταντίνου Κοντογόνου καθηγητοῦ. Ἐν Ἀθήναις, Τύποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως. --- 1846.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Β΄, ἀρ. 4482.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄. Κομμένα περιθώρια (20,5 ἑκ.).

— Π.725
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Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄. Λείπουν τὸ φύλλο τοῦ τίτλου καὶ τὸ τελευταῖο φύλλο. Βιβλιοδεσία κατεστραμμένη, σαρακοφαγωμένο.

— Π.726

1846.2. A companion for my young friend; and recommended to all who
feel an interest in the training and education of the young. By J. T. W.
London: James Nisbet and Co. Berners Street. 1846.
15 ἑκ. – σ. vi+[2]+112. Στὸ verso τοῦ β΄ παραφύλλου τῆς στάχωσης: Τῆς βίβλου ταύτης ὑπάρχω κτηματίας Ἔλλην φιλελεύθερος καί φίλος τῆς παιδείας. ἡ χείρα ταύτα γράψασα θά βιθιστή στό χώμα ἀλ’ ὅμως τά γραφόμενα θά μήνουν στόν αἰώνα.

— Π.751

1846.3. Biblioteca de’Predicatori del p. Vincenzo Houdry --- Volume terzo
Venezia Nel premiato stab. di G. Antonelli ed. 1846.
31 ἑκ. – στ. CLX+1268 + σ. 1λ. Ὁ α΄ τόμος ἐκδόθηκε τὸ 1844 (βλ. 1844.4). Δέσιμο
ὅπως στὸν α΄ τόμο.

— Π.653

1846.4. Biblioteca de’Predicatori del p. Vincenzo Houdry --- Volume quarto Venezia Nell’ I. R. Privilegiato stabilimento nazionale di G. Antonelli
edit. 1846.
31 ἑκ. – στ. XCII + σ. 2λ + στ. 1190 + σ. 1λ. Ὁ α΄ τόμος ἐκδόθηκε τὸ 1844 (βλ.
1844.4). Δέσιμο ὅπως στὸν α΄ τόμο.

— Π.654

1846.5. [Biblioteca de’Predicatori ---, volume quinto, --- Venezia ---].
31 ἑκ. – στ. LXXXVIII+1348 + σ. 1λ. Λείπει τὸ φύλλο τοῦ τίτλου, πιθανὸν τοῦ 1846.
Ὁ α΄ τόμος ἐκδόθηκε τὸ 1844 (βλ. 1844.4). Δέσιμο ὅπως στὸν α΄ τόμο.

— Π.655

1846.6. Liturgie de saint Jean Chrysostome archevêque de Constantinople
traduite du grec sur le text original Pise de l’imprimerie des Frères Nistri
1846.
16,5 ἑκ. – σ. xv+1λ+56+[2].

— Π.756

1847.1. Ἡνωμένον Κράτος τῶν Ἰονίων Νήσων. Κερκύρᾳ, 4 Αὐγούστου
1847. Ἐν τῇ Βουλῇ - Ἀπόφασις. [Στὴ σ. 2:] Κανονισμὸς τοῦ Ἐσωτερικοῦ
Ὀργανισμοῦ τῶν Σωφρονιστηρίων Κερκύρας.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Β΄, ἀρ. 4549.

— Π.442

1847.2. Ὁδηγίαι πνευματικοῦ καὶ ἐξομολογουμένου Συνταχθεῖσαι --παρὰ Φανουὴλ ἱερομονάχου Πεταλᾶ. Τῇ Ἁγίᾳ Ἀνατολικῇ Ἀποστολικῇ καὶ
Καθολικῇ Ὀρθοδόξῳ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίᾳ Ἀνατίθησιν ὁ Ἐκδότης. Ἐν
Ἀθήναις, Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Ν. Ἀγγελίδου --- 1847.
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Χριστοπούλου, «Προσθῆκες», ἀρ. Α968.
15 ἑκ. – σ. 192. Στὴ σ. τίτλου ἡ ὑπογραφὴ: Ν. Ι. Βασιλάκης.

— Π.699

1847.3. Τῆς κατὰ Χριστὸν Ἠθικῆς Πραγματεία φιλοπονηθεῖσα χάριν τῶν
ἑαυτοῦ ὁμιλητῶν, καὶ πάντων δὲ τῶν φιλοχρίστων ὑπὸ Μισαὴλ Ἀποστολίδου, Ἀρχιμανδρίτου --- καὶ Καθηγητοῦ --- Ἀθήνησι, Τύποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως --- ἐν ἔτει ᾳωμζ΄.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Β΄, ἀρ. 4655.
20 ἑκ. – σ. λα΄+1λ+480. Βιβλιοδεσία κατεστραμμένη.

— Π.560

1847.4. Ψαλτήριον Δαβὶδ --- μετὰ τῶν ἐννέα ᾨδῶν Διορθωθὲν δὲ --- καὶ
τὰ ἐλλείποντα ἀναπληρωθὲν Ὑπὸ Πολυχρονίου Φιλιππίδου ἐξεδόθη. Ἐν
Βενετίᾳ Ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Τυπογραφίας Νικολάου Γλυκῆ. 1847.
Ἠλιού, «Προσθῆκες Β΄», ἀρ. 798.
16,5 ἑκ. – σ. 168.

— Π.649

1847.5. The Holy Bible, containing the Old and New Testaments: Translated out of the Original Τongues: and with the former translations diligently
compared and rivised, by his majesty’s spesial command. Appointed to be
read in churches. Oxford: printed at the University Press. For the Society
for Promoting Christian Knowledge. --- M.DCCC.XLVII.
45,3 ἑκ., χωρὶς ἀρίθμηση σελίδων. Ἡ ἀκμὴ τῶν φύλλων χρυσή. Στάχωση ἀπὸ χοντρὸ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ μαῦρο δέρμα. Ἡ ράχη μὲ ἕξι σηκώματα καὶ τὴν ἔνδειξη: HOLY BIBLE. Στὸ πρῶτο ἐξώφυλλο: PRESENTED BY THE SOCIETY FOR PROMOTING CHRISTIAN KNOWLEDGE.

— Π.1

1848.1. [Ἁγιασματάριον Μέγα Περιέχον Ἀκολουθίας καὶ Εὐχάς, ἐκλεχθείσας ἐκ τοῦ Μεγάλου Εὐχολογίου --- Νεωστὶ μετατυπωθὲν --- Ἐν Βενετίᾳ
Ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Τυπογραφίας τοῡ Φοίνικος 1848].
Παπαδόπουλου, Προσθῆκες Β΄, ἀρ. 225.
16 ἑκ. – σ. 334. Ἀκέφαλο, ἄρχεται ἀπὸ σ. [3]. Στὸ κάτω περιθώριο τοῦ τυπογραφικοῦ φύλλου: Agiasm.Gr.

— Π.212

1848.2. Ἀπόκρισις Εἰς τὴν ἐγκύκλιον τὴν ὁποίαν ὁ ἔννατος Πῖος Ρώμης
πρὸς τῶν Ὀρθοδόξων τὰ τέκνα διεκοινοποίει κατὰ τὸν Ἰανουάριον τῶν
1848. Κερκύρᾳ. Risposta all’enciclica di Sua Santità Papa Pio IX. diretta
agli Orientali Ortodossi nel Gennajo MDCCCXLVIII. Corfù.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Β΄, ἀρ. 4681.
Ἄδετο. Στὸ πρῶτο λευκὸ φύλλο: Εἰς ἔνδειξιν σεβασμοῦ καὶ ὑπολήψεως πρὸς τὸν ἐκ-
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λαμπρότατον καὶ σεβασμιώτατον Κομητα Κύριον Αὐγουστῖνον Καποδίστριαν. Ὁ ταπεινὸς φίλος καὶ θεράπων Ἰωάννης Κασσιανός.

— Π.618

1848.3. Ἐγκύκλιος τῆς Μίας Ἁγίας Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας Ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς ἁπανταχοῦ Ὀρθοδόξους Ἐν Κωνσταντινουπόλει
--- 1848.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Β΄, ἀρ. 4713.
Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 447.

— Π.472

1848.4. Ἐγκύκλιος τῆς Μίας Ἁγίας Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας Ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξους. Ἐν Κωνσταντινουπόλει
Εκ τῆς Πατριαρχικῆς τοῦ Γένους Τυπογραφίας 1848, καὶ ἀνατυπωθεῖσα
Ἐν Κερκύρᾳ, 1848. [ἀντικρυστὰ:] Enciclica --- agli Ortodossi --- Edita a
Costantinopoli, Nel 1848, dalla nazionale Tipografia del Patriarcato e tradotta dal D.r Giorgio Marcoran. Ristampata a Corfù. 1848.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Β΄, ἀρ. 4714.

— Π.687

1848.5. [Ἡ Ὑπεράσπισις τῆς Γραικικῆς Ἐκκλησίας ἐσχάτως προσβληθείσης ὑπὸ Δομινίκου Τεϊξεϊρα σύγγραμμα Στυλιανοῦ Βλασοπούλου --- μεταφρασθὲν Ἐκ τῆς Ἰταλικῆς --- ὑπὸ Χριστ. Φιλητᾶ, --- Ἐν Ἀθήναις --1848.]
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Β΄, ἀρ. 4747.
Ἀκέφαλο, ἄρχεται ἀπὸ σ. ιε΄. Δέσιμο κατεστραμμένο.

— Π.398

1848.6. [Πεντηκοστάριον χαρμόσυνον --- πλουτισθὲν ὑπὸ Βαρθολομαίου
Κουτλουμουσιανοῦ --- Ἔκδοσις Δευτέρα --- Ἐν Βενετίᾳ. Ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Τυπογραφίας τοῦ Φοίνικος 1848].
28 ἑκ. – σ. η΄+280. Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 4811.
Τὸ φύλλο τίτλου λείπει. Στὴ θέση του ἔχει τεθεῖ φύλλο στὸ ὁποῖο ἔχει ἀντιγραφεῖ
μὲ τὸ χέρι ὁ τίτλος τῆς τρίτης ἔκδοσης ὡς ἀκολούθως: Πεντηκοστάριον χαρμόσυνον.
τὴν ἀπὸ τοῦ πάσχα μέχρι τῆς τῶν ἁγίων πάντων κυριακῆς ἀνήκουσαν αὐτῷ ἀκολουθίαν
περιέχον. Ἐπὶ τέλους δὲ καὶ τὰ ἑωθινὰ εὐαγγέλια τὰ ἐν τῷ ὄρθρῳ ἑκάστης τῶν ἐν τῷ μεταξύ τούτῳ ἑορτῶν ἀναγινωσκόμενα. Διορθωθὲν καὶ δι’ ἑνὸς προλόγου πλουτισθέν ὑπὸ
Βαρθολομαίου κουτλουμουσιανοῦ τοῦ Ἰμβρίου. Ἔκδοσις τρίτη. νῦν ἀναθεωρηθεῖσα καὶ
ἐπιδιορθωθεῖσα μετὰ πάσης ἐπιμελείας. Ἐν Βενετίᾳ. Ἐκ τῆς ἐκκλησιαστικῆς τυπογραφίας
τοῦ Φοίνικος. 1856. Στὴν πραγματικότητα πρόκειται γιὰ τὴ δεύτερη ἔκδοση ἀπὸ
τὴν τυπογραφία τοῦ Φοίνικος, τὴ μοναδικὴ στὸν 19ο αἰώνα μὲ 280 σελίδες. Ἡ ταύτιση ἔγινε μὲ βάση τὸ ἀντίτυπο τοῦ Μουσείου Μπενάκη.

— Π.297
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1848.7. Delle cose corciresi. Volume primo. Corfù, Nella Tipografia del Governo. 1848.
Legrand, BI, ἀρ. 1543.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄ . Στὴ σελίδα τίτλου ἡ ἔνδειξη: Ἀριθμός 166 θήκη Α Σειρά 4. — Π.453.1
Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄ . Ἄδετο.

— Π.453.2

1849.1. Διδαχαὶ εἰς τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Τεσσαρακοστὴν καὶ εἰς ἄλλας
Κυριακὰς τοῦ ἐνιαυτοῦ καὶ ἐπισήμους ἑορτὰς Μετὰ καί τινων Πανηγυρικῶν Λόγων συντεθεῖσαι μὲν καὶ ἐκφωνηθεῖσαι ὑπὸ --- Ἠλιοῦ Μηνιάτη
τοῦ Κεφαλληνιέως νεωστὶ δὲ πλουτισθεῖσαι μὲ τὴν προσθήκην τῆς τε
μεταφράσεως καὶ τοῦ κειμένου τῶν --- ἰταλικῶν λόγων καὶ ὁμιλιῶν αὐτοῦ
καὶ μὲ τὴν τῆς αὐτοῦ βιογραφίας ὑπὸ --- Ἀνθίμου Μαζαράκη Κεφαλλῆνος
--- Ἐν Βενετίᾳ Ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Τυπογραφίας τοῦ Φοίνικος 1849.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Β΄, ἀρ. 4915.
26,5 ἑκ. – σ. κδ΄+[4]+355. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 54.

— Π.549

1849.2. Oraisons Funèbres Homélies et Discours par Monseigneur Philarète
membre du saint synode de Russie, métropolitain de Moscou Traduits par
Alexandre de Sturdza. Paris Cherbuliez, Libraire, 6, Place de l’Oratoire
Librairie, 2, Rue Tronchet Lausanne G. Bridel, Libraire Genève Cherbuliez,
Libraire 1849.
19,5 ἑκ. – σ. xi+1λ+380. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 652.

— Π.475

1850.1. [Ἐπιστολιμαία Διατριβή, εἰς πέντε συντόμους πραγματείας συμπεριληφθεῖσα --- Ὑπὸ Ἀρσενίου Πανδῆ --- Κερκύρᾳ, --- 1850].
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Β΄, ἀρ. 5177.
Ἀκέφαλο καὶ κολοβό, ὑπάρχουν οἱ σ. [γ΄-ϛ΄]+9-109.

— Π.702

1851.1. Ἀπόκρισις ὀρθοδόξου τινὸς Πρός τινα ἀδελφὸν ὀρθόδοξον Περὶ
τῆς τῶν Κατολίκων δυναστείας, --- νῦν τὸ δεύτερον ἐκδοθεῖσα ὑπὸ Πέτρου Φωκᾶ Κερκυραίου. Ἐν Κερκύρᾳ, Τυπογραφεῖον Ἑρμῆς Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως 1851.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Β΄, ἀρ. 5364.

— Π.580

1851.2. Βιβλίον ὀνομαζόμενον Νέος Θησαυρὸς Μετὰ τῶν προϋπαρχουσῶν
ἐν αὐτῷ περιεχομένων Ὁμιλιῶν. Νεωστὶ μετατυπωθὲν, καὶ --- διορθωθέν.
Ἐν Βενετίᾳ. Ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Τυπογραφίας τοῦ Φοίνικος 1851.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Β΄, ἀρ. 5369.
23 ἑκ. – σ. 304. Συσταχωμένο τὸ 1852.1.

— Π.564
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1851.3. Διπλοῦν Παράλληλον, Ἢ Ἡ Ἐκκλησία ἀπέναντι τοῦ πάπα καὶ τῆς
κατὰ τὸν ΙϚ΄. αἰώνα Μεταρρυθμίσεως. Συνταχθὲν μὲν Γαλλιστὶ ὑπὸ Ἀλεξάνδρου Στούρζα, --- Ἐν Κωνσταντινουπόλει, τύποις Ἰ. Λαζαρίδου. 1851.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Β΄, ἀρ. 5393.
Χαρτόδετο. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 435.

— Π.674

1851.4. Ἐγχειρίδιον τῆς τοῦ ἱεροῦ ἄμβωνος ρητορικῆς. Συνταχθὲν ἐκλεκτικῶς καὶ ἀφιερωθὲν τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ --- Ὑπὸ Ν. Βάμβα. Ἀθήνησι,
Τύποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως. (Παρὰ τῇ Πύλῃ τῆς Ἀγορᾶς.) 1851.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Β΄, ἀρ. 5401.
19,7 ἑκ. – σ. β΄+[2]+312. Κολοβό, διακόπτεται στὴ σ. 288.
Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 68.

— Π.625

1851.5. Ἐπιστολαὶ περὶ τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν τῆς Ἀνατολικῆς Καθολικῆς
Ἐκκλησίας. Συγγραφεῖσαι μὲν Ῥωσσιστὶ, --- Μετενεχθεῖσαι δὲ εἰς τὴν
ἡμετέραν διάλεκτον ὑπὸ Θεοδώρου Βαλλιάνου --- Ἀθήνῃσιν, Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Χ. Ν. Φιλαδελφέως. (Παρὰ τῇ Πύλῃ τῆς Ἀγορᾶς, ἀριθ. 420.)
1851.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Β΄, ἀρ. 5419.
Στὴ σελίδα τίτλου: Διονύσιος Σπάθας πτ: Αναστασίου ἀπό Μανδούκη.

— Π.644

1851.6. [Κυριακοδρόμιον, ἤτοι Ἑρμηνεῖαι εἰς τὰς Κυριακὰς --- συνταχθεῖσαι παρὰ --- Γεωργίου μοναδικῶς δὲ Γερασίμου ἱερομονάχου Ἰαννούλη -- Ἐν Κεφαλληνίᾳ τυπογραφεῖον ἡ Κεφαλληνία 1851].
19 ἑκ. – σ. η΄+γ-ε΄+1λ+328. Πρβλ. Legrand, BI, ἀρ. 1679. Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Β΄, ἀρ.

5460.
Λείπει τὸ φύλλο τίτλου. Τὸν πρόλογο ὑπογράφει Ὁ Κεφαλληνίας Σπυρίδων, ὁ ὁποῖος τὸ 1851 ἔδωσε τὴν ἄδεια γιὰ τὴν ἐπανέκδοση μὲ βάση τὴν πρώτη ἔκδοση τοῦ
1844. Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ α΄ ἐξωφύλλου: Τὸ παρὸν Κυριακοδρόμιον τὸ ἀπόκτησα Ἀνανίας μοναχὸς Μάμαλος δι’ ἐξόδων τῆς Μονῆς τῇ 10 Ἀπριλλίου 1880 καὶ νὰ ἦναι ἀσυγχώρετος ὅςτις τὸ σφετερισθεῖ.

— Π.635

1851.7. Παναγιώτου Σούτσου Τὰ ἅπαντα. Τόμος πρῶτος Ἐν Ἀθήναις, Ἐκ
τῆς Τυπογραφίας Ν. Ἀγγελίδου, Κατὰ τὴν Ὁδὸν Ἑρμοῦ παρὰ τῇ Καπνικαρέᾳ. 1851.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Β΄, ἀρ. 5511.

— Π.390

1851.8. Στοιχεῖα τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης ὑπὸ Φ. Ἰακωβσίου. Μεθαρμοσθέντα μὲν ὑπὸ Θ. Φαρμακίδου, κτλ. Νῦν δὲ μετατυπωθέντα --- Τόμος
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δεύτερος. Περίοδος Τρίτη. Κερκύρᾳ Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ τῆς Κυβερνήσεως.
1851.
Μοσχονᾶ, «Προσθῆκες», ἀρ. Α354.

— Π.343

1851.9. Ὡρολόγιον τὸ Μέγα Περιέχον ἅπασαν τὴν ἀνήκουσαν αὐτῷ Ἀκολουθίαν, κατὰ τὴν τάξιν τῆς Ἀνατολικῆς τοῡ Χριστοῡ Ἐκκλησίας, καὶ ἐξαιρέτως τῶν ὑποκειμένων αὐτῇ εὐαγῶν Μοναστηρίων, Διορθωθὲν καὶ εἰς
τρία μέρη διαιρεθὲν ὑπὸ Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοῡ τοῡ Ἰμβρίου
ὑφ’ οὗ προσετέθη καὶ Σύντομος Ἱστορία πασῶν τῶν ἑορτῶν --- Ἔκδοσις
Ἑβδόμη Δι’ ἐπιστασίας τυπογραφικῆς Σ. Ι. Ζερβοῡ. Ἐν Βενετίᾳ Ἐκ τῆς
Ἑλληνικῆς Τυπογραφίας τοῡ Φοίνικος 1851.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Β΄, ἀρ. 5614.
Περιθώρια κομμένα, στάχωση κατεστραμμένη. Στὸ φύλλο τοῦ ψευδότιτλου τὸ κτητορικὸ σημείωμα: Τω παρόν βιβλίων ήναι του Χρυσάνθου μωναχοῦ καὶ παρακάτω:
Χρίσανθός Γουναροπ. Στὸ ἴδιο φύλλο ἀπὸ ἄλλο χέρι: Ἠ ψαλμική σήνγκιται το να
καταλαμβάνι ὀ ἀνθρωπος τας λένξης ἠ ανιοῦσα ἐστί η κατιούσα η θαυμαστικί η κιματιστι
η λιπιράν η [...]ῤεά, η χαροπιά η κατιβενι μαι φθορά κ[...]λα πανπολα όσται κατα το
νόημα της λαιξεος πιής και το μέλος. Στὸ verso τοῦ τελευταίου παραφύλλου τὸ σημείωμα: Μοναχός Κοσκινᾶς Ἀντώνιος ἐκ τοῦ χωρίου Πεταλείας εἴλθον εἰς τήν Μονήν τήν
10η Ὀκτωμβρίου 1951 ἐν Μετοχίω τοῦ χωρίου Εὐρωπούλων. Κερκύρᾳ τῷ ἔτει 1959 ἡμέρα Δευτέρα προπαραμονή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ.

— Π.872

1852.1. Βιβλίον καλούμενον Κυριακοδρόμιον ἤγουν Διδαχαὶ καὶ Ὁμιλίαι
Εἰς τὰς Κυριακὰς ὅλου τοῦ Ἐνιαυτοῦ. Συλλεχθεῖσαι παρὰ Ἀγαπίου μοναχοῦ --- Ἐν Βενετίᾳ Ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Τυπογραφίας τοῦ Φοίνικος 1852.
Παγώνη, ἀρ. Α.210.
Συσταχωμένο μὲ τὸ 1851.2.

— Π.564

1852.2. [Διατριβαὶ περὶ τῆς Ἀνατολικῆς ἤτοι Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ὑπό
τινος Ἄγγλου, Ὅστις ἐκκλείεται τῆς κοινωνίας αὐτῆς ὑπὸ τῆς ἐν αὐτῇ νῦν
ὑπαρχούσης ἀντιφάσεως, τῶν μὲν Ῥώσσων λεγόντων αὐτῷ ὅτι εἶναι Βεβαπτισμένος, καὶ ἀπαγορευόντων τὴν ἀναβάπτισιν, τῶν δὲ Ἑλλήνων διισχυριζομένων ὅτι εἶναι ὅλως ἀβάπτιστος, καὶ ἐπιταττόντων εἰς αὐτὸν νὰ
Βαπτισθῇ. Ἐν Ἀθήναις, Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Ν. Ἀγγελίδου ---1852.]
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Β΄, ἀρ. 5660.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄ . 19,5 ἑκ. Ἀκέφαλο, ὑπάρχουν οἱ σ. 1-258+[1]+1λ. Ἡ ταύτιση ἔπειτα
ἀπὸ σύγκριση μὲ τὸ ἀντίτυπο τῆς Γενναδείου Βιβλιοθήκης. Βιβλιοδετημένο ἀπὸ τὸν
Φίλιππο Ράδο (ἡ ἐτικέτα του στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ α΄ ἐξωφύλλου).

— Π.647
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Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄ . Σώζεται τὸ χάρτινο ἐξώφυλλο καὶ τὰ 4 πρῶτα φ.χ.ἀ. Στὸ φύλλο
τοῦ ψευδότιτλου: Μέ τάς προσκυνήσεις τοῦ Συγγραφέως.

Σπαράγματα

1852.3. Ἐπιστολαὶ Περὶ τῶν Καθηκόντων τῆς Ἱερωσύνης, Συγγραφεῖσαι
μὲν Ῥωσσιστὶ ὑπὸ Ἀλεξάνδρου Στούρζα, Ἐξελληνισθεῖσαι δὲ ὑπὸ Ἀλεξάνδρου Νέγρη. Τόμος πρῶτος. Ἀθήνησι, Τύποις Φ. Καραμπίνη καὶ Κ. Βάφα.
---1852.
Συσταχωμένος ὁ δεύτερος τόμος.

1852.4. Ἐπιστολαὶ --- Τόμος δεύτερος. Ἀθήνησι, --- 1852.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Β΄, ἀρ. 5687.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄.

— Π.698.1

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄. Λείπει τὸ φύλλο τοῦ τίτλου τοῦ α΄ τόμου. Ἄδετο.

— Π.698.2

Ἀ ν τ ί τ υ π ο γ ΄. Βιβλιοδετημένο ἀπὸ τὸν Φίλιππο Ράδο (ἡ ἐτικέτα του στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ἐξωφύλλου). Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 374.

— Π.698.3

Ἀ ν τ ί τ υ π ο δ ΄. Περιέχονται οἱ σ. ιε΄+1λ+ϛ΄ τοῦ πρώτου καὶ ὁλόκληρος ὁ δεύτερος
τόμος. Ἄδετο. Διασώζεται τὸ ἑνιαῖο ἐξώφυλλο μὲ τὸ ὁποῖο κυκλοφόρησε τὸ βιβλίο,
στὸ ὁποῖο ὅλα τὰ στοιχεῖα εἶναι ὅ.π. καὶ μὲ τὴ δήλωση: Τόμος Α΄ καὶ Β΄. — Π.698.4

1852.5. Λεξικὸν Ἐπίτομον τῶν ἐν τοῖς Ἕλλησι συγγραφεῦσιν ἀπαντωμένων Κυρίων Ὀνομάτων Συντεθὲν μὲν ὑπὸ Σκαρλάτου Δ. τοῦ Βυζαντίου
Ἐκδοθὲν δὲ στερεοτύπως ὑπὸ Ἀνδρέου Κορομηλᾶ. Ἐν Ἀθήναις, Ἐκ τῆς
Τυπογραφίας Ἀνδρέου Κορομηλᾶ --- 1852.
26 ἑκ. – σ. 197+[1]. Συσταχωμένο μὲ τοὺς τόμους Α΄ καὶ Β΄.

— Π.309

1852.6. Λεξικὸν τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης. Συντεθὲν μὲν ὑπὸ Σκαρλάτου Δ.
τοῦ Βυζαντίου --- Οἷς προσετέθη --- καὶ Λεξικὸν ἐπίτομον τῶν ἐν τοῖς
Ἑλληνικοῖς συγγράμμασιν ἀπαντωμένων Κυρίων Ὀνομάτων, Ἐκδοθὲν δὲ
στερεοτύπως ὑπὸ Ἀνδρέου Κορομηλᾶ, --- Τόμος Α΄. Ἐν Ἀθήναις, Ἐκ τῆς
Τυπογραφίας Ἀνδρέου Κορομηλᾶ. --- 1852.
26 ἑκ. – σ. ιε΄+[1]+880. Πρβλ. Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Β΄, ἀρ. 5728.

— Π.309

1852.7. Λεξικὸν τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης. Συντεθὲν μὲν ὑπὸ Σκαρλάτου Δ.
τοῦ Βυζαντίου --- Ἐκδοθὲν --- ὑπὸ Ἀνδρέου Κορομηλᾶ, καὶ ἀφιερωθὲν τῷ
μεγαλειοτάτῳ Βασιλεῖ τῆς Ἑλλάδος Ὄθωνι τῷ Α΄. Τόμος Β΄. Ἐν Ἀθήναις,
Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Ἀνδρέου Κορομηλᾶ. --- 1852.
26 ἑκ. – σ. 881-1592. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ-ΗΚ.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄. Συσταχωμένο μὲ τὸν τόμο Α΄.

— Π.309

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄. Λείπουν οἱ τελευταῖες σελίδες (διακόπτεται στὴ σ. 1582)

— Π.310
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1852.8. Μηναῖον τοῦ Ἰουλίου Περιέχον --- Ἐν Βενετίᾳ Ἐκ τοῦ Ἑλληνικοῦ
Τυπογραφείου τοῦ Ἁγίου Γεωργίου 1852.
29,5 ἑκ. – σ. [2]+173+1λ. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ-ΗΚ.

— Π.277

1852.9. A new version of the Psalms of David, fitted to The Tunes used in
Churches. By N. Brady, D.D. and N. Tate, Esq. Oxford: --- M.DCCC.LII.
Χωρὶς ἀρίθμηση σελίδων. Συσταχωμένο μὲ τὸ 1852.12.

— Π.780

1852.10. Grammatica della lingua italiana di Spiridione Blandi. Nuovamente corretta --- Γραμματικὴ τῆς ἰταλικῆς γλώσσης Σπυρίδωνος Βλαντῆ.
Νεωστὶ ἐπιδιορθωθεῖσα --- Ἐν Βενετίᾳ Ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Τυπογραφίας
τοῦ Φοίνικος 1852.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Β΄, ἀρ. 5651.

— Π.379

1852.11. La raison philosophique et la raison catholique conférences prèchées a Paris dans l’année 1851 augmentées et accompagnées de remarques
et de notes par le T.R.P. Ventura de Raulica --- Tom. I. Milan --- 1852.
17 ἑκ. – σ. 419+1λ.

— Π.768

1852.12. [The book of Common Prayer --- 1852].
14 ἑκ. – Χωρὶς ἀρίθμηση σελίδων. Συσταχωμένο μὲ τὸ 1852.9.

— Π.780

1853.1. Διάλογοι περὶ Ὀρθοδοξίας τῆς Ἀνατολικῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας,
Μεταξὺ ἐρευνητοῦ καὶ πεποιθότος, Οἷς προστίθεται Καὶ ἀπόσπασμα ἐκ
τῆς ἐγκυκλίου ἐπιστολῆς τοῦ Φωτίου, Πατριάρχου --- πρὸς τὰς Ἀνατολικὰς Πατριαρχικὰς Καθέδρας. Συγγραφέντες μὲν Ρωσσιστί, --- Ἐξελληνισθέντες δὲ ὑπὸ Θεοδώρου Βαλλιάνου --- Ἀθήνησιν, Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου
Χ. Ν. Φιλαδελφέως. --- 1853.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Β΄, ἀρ. 5930.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄. Ἡ ἀκμὴ τῶν φύλλων χρυσή. Πανόδετο, στὸ κέντρο τῶν ἐξωφύλλων
ρομβοειδὲς κόσμημα, στὸ μέσο τοῦ ὁποίου στὸ α΄ ἐξώφυλλο ὑπάρχουν τὰ ἀρχικά:
Κ.Α.Κ. Στὸ α΄ παράφυλλο: Τῇ Αὐτοῦ Ἐξοχότητι Κυρίῳ Κυρίῳ Κόμητι Αὐγουστίνῳ
Καποδίστριᾳ πρώην Κυβερνήτῃ τῆς Ἑλλάδος, εἰς τεκμήριον βαθυτάτου σεβασμοῦ καὶ
εὐγνωμοσύνης. ὁ Μεταφραστής.

— Π.683.1

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄. Περιγραφὴ ὅ.π. Στὴ σελίδα τοῦ ψευδότιτλου: Τῷ εὐγενεστάτῳ Κυρίῳ
Ἀντωνίῳ Γ. Κόμητι Καποδίστριᾳ πολῆς ἀγα[πης] καί ὑπολήψεως τεκμήριον. ὁ Μεταφρ[αστής]. Βιβλιοδετημένο ἀπὸ τὸν Φίλιππο Ράδο (ἡ ἐτικέτα του στὸ ἐσωτερικὸ
τοῦ ἐξωφύλλου).

— Π.683.2
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1853.2. Ἑλληνικὴ Χρηστομάθεια ἐκ τῶν δοκιμωτέρων Ἑλλήνων πεζογράφων καὶ ποιητῶν Μετὰ σχολίων γραμματικῶν ἱστορικῶν καὶ γεωγραφικῶν, καὶ μετ’ ἐπιτόμων φιλολογικῶν καὶ κριτικῶν ἐκθέσεων, Διῃρημένη εἰς
τόμους πέντε. --- Τόμος πρῶτος. --- Ἐν Ἀθήναις, Ἐκ τῆς Τυπογραφίας
Ἀνδρέου Κορομηλᾶ --- 1853.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Β΄, ἀρ. 5960.

— Π.342

1853.3. Ἑρμηνεία τῶν ζωγράφων, ὡς πρὸς τὴν ἐκκλησιαστικὴν ζωγραφίαν, ὑπὸ Διονυσίου τοῦ ἱερομονάχου καὶ ζωγράφου, Τοῦ ἐκ Φουρνᾶ τῶν
Ἀγράφων --- Νῦν τὸ πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα Δαπάνῃ τῆς ἡμετέρας Τυπογραφίας καὶ Ἀθανασίου Γ. Ζωσιμᾶ. Ἀθήνησι, Τύποις Φ. Καραμπίνη καὶ
Ν. Βάφα --- 1853.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Β΄, ἀρ. 5967.

— Π.638

1853.4. [Στοιχεῖα Βοτανικῆς περιέχοντα --- ὑπὸ Χριστοφόρου Λαβράνου -- Ἐν Κερκύρᾳ, τυπογραφεῖον Ἑρμῆς --- 1853].
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Β΄, ἀρ. 6111.
Ἀκέφαλο. Στάχωση κατεστραμμένη.

— Π.389

1853.5. Ψαλτήριον τοῦ προφήτου καὶ βασιλέως Δαυὶδ Μετὰ τῶν ἐννέα
ᾨδῶν --- Νέα ἔκδοσις τῇ ἐγγράφῳ ἀδείᾳ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης
Ἐκκλησίας. Ἐν Βενετίᾳ Ἐκ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Τυπογραφίας τοῦ Φοίνικος 1853.
Πλουμίδη, «Προσθῆκες», ἀρ. A1136.
23 ἑκ. – σ. 200. Στὴ σελίδα τίτλου: Ἀνανίας Μοναχός.

— Π.255

1853.6. Della Città di Dio di santo Agostino Traduzione italiana attribuita
a fra Jacopo Passavanti vol. secondo Torino Tipografia Ferrero e Franco
1853.
18,5 ἑκ. – σ. 478. Δέσιμο κατεστραμμένο.

— Π.742

1854.1. [Ἀκολουθία τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ --- Ἐν ᾗ καὶ δύο
παρακλητικοὶ Κανόνες τοῦ αὐτοῦ --- Ἐκδοθεῖσα, ἐπιμελείᾳ μὲν Α. Πανδῆ
Ἀρχιδιακόνου Δαπάνῃ δὲ Α. Τερζάκη --- Ἐν Κερκύρᾳ, --- 1854].
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Β΄, ἀρ. 6162.
21 ἑκ. – σ. 64. Λείπει τὸ φύλλο τίτλου.

— Π.253

1854.2. Ἀλήθεια τῆς Οἰκουμενικῆς Ἐκκλησίας Περὶ τῆς Ῥωμαϊκῆς καὶ τῶν
λοιπῶν Πατριαρχικῶν Καθεδρῶν. Συγγραφεῖσα μὲν ρωσσιστὶ --- Ἐξελλη-
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νισθεῖσα δὲ ὑπὸ Θεοδώρου Βαλλιάνου --- Ἀθήνησι. Τύποις Χ. Νικολαΐδου
Φιλαδελφέως. --- 1854.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Β΄, ἀρ. 6163.
Στὴ σελίδα τοῦ ψευδότιτλου: Τῇ Αὐτοῦ Ἐξοχότητι Κυρίῳ Κυρίῳ Αὐγουστίνῳ Κομητι
Καποδίστριᾳ πρώην Κυβερνήτῃ τῆς Ἑλλάδος εἰς τεκμήριον βαθυτάτου σεβασμοῦ καὶ εὐγνωμοσύνης. ὁ Μεταφραστής. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 99.

— Π.685

1854.3. Παράρτημα τῆς Ἀληθείας τῆς Οἰκουμενικῆς Ἐκκλησίας Ἤτοι Λόγος τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδοξίας πρὸς τὸν Ρωμαϊκὸν Κατολικισμόν.
Περιέχων τὰ ἐφεξῆς α΄.) Περὶ τῆς κληρονομίας τοῦ Ἁγίου Πέτρου, --- β΄.)
Περὶ τῶν σχέσεων τῆς Ῥωμαϊκῆς Ἐκκλησίας πρὸς τὴν Ἀνατολικὴν, --- γ΄.)
Περὶ τῆς εἰς τὸν ἐπισκοπικὸν βαθμὸν χειροτονίας --- Συγγραφεὶς μὲν
ρωσσιστὶ Καὶ ἐκδοθεὶς τῷ 1853ῳ ἔτει ἐν Μόσχᾳ. Ἐξελληνισθεὶς δὲ ὑπὸ
Θεοδώρου Βαλλιάνου --- Ἀθήνῃσι, Τύποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως.
Παρὰ τῇ Πύλῃ τῆς Ἀγορᾶς, ἀριθ. 420. 1854.
20 ἑκ. – σ. ιβ΄+261+[1]. Πρβλ. Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Β΄, ἀρ. 6298.
Ἀντίτυπο α΄.

— Π.686.1

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄ . 23 ἑκ. Ἀκέφαλο καὶ κολοβό. Ὑπάρχουν οἱ σ. [ια΄]-ιβ΄+[3]-160.
Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 622.

— Π.686.2

1854.4. Homeri Ilias. Edidit Guilelmus Baeumlein. Pars I. Editio stereotypa. Ex officina Bernhardi Tauchnitz. Lipsiae MDCCCLIV.
19,6 ἑκ. – σ. 207. Συσταχωμένο.

— Π.340

1855.1. Λειμωνάριον Νέον Ἐρχόμενον εἰς Β΄. Τύπον. Τόμος Α΄. Περιέχων
Νεομαρτύρων, καὶ Ὀσίων ἀκολουθίας, καὶ τοὺς βίους αὐτῶν· Αἵτινες συνετάχθησαν παρὰ τοῦ --- Μητροπολίτου, Ἁγίου Κορίνθου, --- Μαρίου Νοταρᾶ Εἰς ὃ ἐμπεριέχονται, ὄχι μόνον αἱ ποτὲ φιλοπονηθεῖσαι --- παρὰ --Νικηφόρου τοῦ Χίου Ἀλλὰ καὶ ἄλλας --- καθὼς ἐστὶν ἡ τοῦ Ἁγίου Ἱερομ.
Ἐλευθερίου Ἀκολουθία· τῶν Μυρτηδίων τοῦ Ὀσίου Στηλιανοῦ τοῦ Παμφλαγῶνος. --- διὰ δαπάνης τῶν Συνδρομητῶν, καὶ ἐμοῦ τοῦ Ἐκδότου.
Ζαχ. Κ. Καραλλῆ Τηνίου. Ἐν Ἑρμουπόλει, Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Παύλου
Ἠσαίου. 1855.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Β΄, ἀρ. 6466. Τρίτομο. Οἱ ἄλλοι δύο τόμοι τυπώθηκαν τὸ 1856
καὶ τὸ 1857. Συσταχωμένος μὲ τοὺς ἄλλους τόμους.

— Π.639

1855.2. Φιλοσοφικαὶ Μελέται περὶ Χριστιανισμοῦ ὑπὸ Αὐγούστου Νικολάου, Ἐξελληνισθεῖσαι Ὑπὸ Π. Βράϊλα Ἀρμένη καὶ Ἀ. Μαυρομμάτου, Ἐκδοθεῖσα δὲ δαπάνῃ Ἀντωνίου Τερζάκη. Τόμος πρῶτος. Ἐν Κερκύρᾳ, Τυ-
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πογραφεῖον Ἑρμῆς Ἀ. Τερζάκη καὶ Θ. Ῥωμαίου. 1855.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Β΄, ἀρ. 6580. Τρίτομο. Ὁ β΄ τόμος τυπώθηκε τὸ ἴδιο ἔτος. Ὁ γ΄

τόμος τὸ 1857.
19,5 ἑκ. – σ. θ΄+1λ+619+[4]. Βιβλιοδετημένο ἀπὸ τὸν Φίλιππο Ράδο (ἡ ἐτικέτα τοῦ
βιβλιοδέτη στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ α΄ ἐξωφύλλου). Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 384.

— Π.467

1855.3. Φιλοσοφικαὶ Μελέται περὶ Χριστιανισμοῦ ὑπὸ Αὐγούστου Νικολάου, --- Τόμος δεύτερος. Ἐν Κερκύρᾳ, ---1855.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Β΄, ἀρ. 6580.
19,5 ἑκ. – σ. 588+[4]. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 93.

— Π.468

1855.4. De l’influence du christianisme sur le droit civil des romains, par
M. Troplong, --- Paris --- 1855.
18 ἑκ. – σ. 362.

— Π.764

1856.1. Λειμωνάριον περιέχον Ἀκολουθίας καὶ βίους --- Τόμος δεύτερος.
Ἐν Ἑρμουπόλει --- 1856.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 6969. Ὁ α΄ τόμος τυπώθηκε τὸ 1855 (βλ. 1855.1).
Συσταχωμένος μὲ τοὺς ἄλλους τόμους.

— Π.639

1857.1. Ἀκολουθία εἰς τὸ ἐν τῇ πόλει Πάργῃ γεγονὸς ὑπερφυὲς θαυμάσιον
παρὰ τῆς ἁγιωτάτης εἰκόνος τῆς ἀειπαρθένου καὶ Θεοτόκου Μαρίας --Ἐν Κερκύρᾳ, Τυπογραφεῖον Ἑρμῆς Ἀ. Τερζάκη καὶ Θ. Ῥωμαίου. 1857.
27 ἑκ. – σ. 20. Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 7118.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄. Κομμένα περιθώρια (22,2 ἑκ.).

— Π.252.1

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄. Παλαιὸς ταξ. 532.

— Π.252.2

Ἀ ν τ ί τ υ π ο γ ΄. Λείπει τὸ φύλλο τοῦ τίτλου.

— Π.252.3

1857.2. Ἀληθὴς ἔκθεσις περὶ τοῦ ἐν Κερκύρᾳ θαυματουργοῦ λειψάνου τοῦ
ἁγίου Σπυρίδωνος, --- Ἐν Κερκύρᾳ Τυπογραφεῖον Ἑρμῆς Ἀντωνίου Τερζάκη. 1857.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 7126.
Στὴ σελίδα τῆς ἀφιέρωσης: Ἐν Σκριπερῷ 1974 Ἀφιεροῦται εἰς τόν πανιερώτατον λειτουργόν τοῦ Ἁγίου μας. Μεθόδιον Ἀντώνιος.

— Π.438

1857.3. Βυζαντιναὶ Μελέται Περὶ πηγῶν νεοελληνικῆς ἐθνότητος ἀπὸ Η΄
ἄχρι Ι΄. ἑκατονταετηρίδος μ.Χ. Ὑπὸ Σ. Ζαμπέλιου. Ἐκδίδεται ὑπὸ Χ. Ν.
Φιλαδελφέως. Ἐν Ἀθήναις Τύποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως. --- 1857.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 7148.

384

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΛΑΤΥΤΕΡΑΣ

Στὴ σελίδα τίτλου: Πρός τόν ἀγαπητόν Ἀ. ἱππ. Ξυδιᾶν Ὁ συγγραφεύς.

— Π.430

1857.4. Ἐξομολογητάριον Ἤτοι Βιβλίον ψυχωφελέστατον Περιέχον Διδασκαλίαν σύντομον πρὸς τὸν Πνευματικὸν πῶς νὰ ἐξομολογῇ μὲ καρπόν --Συνερανισθὲν --- Παρὰ τοῦ --- διδασκάλου Νικοδήμου Ἑβδόμη ἔκδοσις
Ἐν Βενετίᾳ Ἐκ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Τυπογραφίας τοῦ Φοίνικος 1857.
Χριστοπούλου, «Προσθῆκες», ἀρ. A982.
Στὴ σελίδα τίτλου ἐλλειψοειδὴς σφραγίδα τοῦ κτήτορα: ΣΕΒΑΣΤ.ΟΣ ΝΙΚΟΚΑΒΟΥΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΠΑΞΩΝ. Ἐπίσης ἡ σημείωση: Διπλοῦν μοι

δίδοται ὑπ’ ἐμοῦ τῷ ἱερολ. Γ. Σ. Γροπέτῃ Διακόνῳ εἰς χρῆσιν του μετ’ ἀγάπης + ὁ Κερ.
Σεβαστ. 3 Αὐγ. 1915.

— Π.636

1857.5. Λειμωνάριον περιέχον Ἀκολουθίας --- Τόμος τρίτος. Ἐν Ἑρμουπόλει, --- 1857.
27 ἑκ. – σ. 64. Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 7259. Ὁ α΄ τόμος τυπώθηκε τὸ 1855 (βλ.

1855.1).
Συσταχωμένος μὲ τοὺς ἄλλους τόμους.

— Π.639

1857.6. [Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ, Ὁμιλίαι τεσσαράκοντα καὶ μία --- Νῦν τὸ πρῶτον τύποις ἐκδιδόμεναι --- Ἐν Ἱεροσολύμοις. Ἐκ τῆς τυπογραφίας τοῦ Παναγίου Τάφου, --- 1857].
29,5 ἑκ. – σ. xiii+[1]+ρε΄+[1]+244+[1]+1λ. Πρβλ. Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 7416.
Λείπουν οἱ πρῶτες 6 σελίδες.

— Π.574

1857.7. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου Ὁμιλίαι
πνευματικαὶ --- Ἔκδοσις νέα --- ἐπιμελείᾳ δὲ καὶ ἐπιδιορθώσει Σπυρίδωνος ἱερομονάχου Ζερβοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἐν Βενετίᾳ ἐκ τοῦ Ἑλληνικοῦ
Τυπογραφείου τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. 1857.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 7417.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄. Χαρτόδετο. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 44.

— Π.137.1

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄.

— Π.137.2

1857.8. Φιλοσοφικαὶ Μελέται περὶ Χριστιανισμοῦ ὑπὸ Αὐγούστου Νικολάου --- Τόμος τρίτος. Ἐν Κερκύρᾳ, --- 1857.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 7423. Ὁ α΄ τόμος τυπώθηκε τὸ 1855 (βλ. 1855.2).
Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 94.

— Π.469

1857.9. Statistica comparativa formata da Giovanni Cozziris soprainten-
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dente governatore della casa di emendazione nell’isola di Corfu per gli anni
1854-1855-1856. Traduzione dal Greco. Corfu, Tipografia “Jonia” Di Spiridione ed Arsenio fratelli Cao. 1857.
Legrand, BI, ἀρ. 1957. Παπαδόπουλου, ΙΒ Β΄, ἀρ. 3809.
Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 649. Στὴ σελίδα τίτλου: Al mio ottimo amico Co. An.o Co.r
Capodistria L’autore.

— Π.462

1858.1. Παρακλητικὴ Ἤτοι Ὀκτώηχος ἡ Μεγάλη περιέχουσα --- Ἐν Βενετίᾳ Ἐκ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Τυπογραφίας τοῦ Φοίνικος 1858.
29,5 ἑκ. – σ. 384. Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 7681. Κατάσταση κακή.

— Π.289

1858.2. Ψαλτήριον τοῦ προφήτου καὶ βασιλέως Δαυὶδ μετὰ τῶν ἐννέα
ᾨδῶν --- Ἔκδοσις δευτέρα. --- Ἐν Βενετίᾳ Ἐκ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Τυπογ[ραφίας] τοῦ Φοίνικος 185[8].
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 10861.
Τὸ τελευταῖο φύλλο κολλημένο στὸ ἐξώφυλλο.

— Π.865

1859.1. Γεωγραφία Στοιχειώδης Μαθηματική, Φυσικὴ καὶ Πολιτική, Ἀρχαία καὶ Νεωτέρα, Περιόδου Β΄. --- Ἔκδοσις τετάρτη Ἐπηυξημένη καὶ
διωρθωμένη. Ἐν Ἀθήναις, Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Ἀνδρέου Κορομηλᾶ ---1859.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 7812.

— Π.391

1859.2. [Ἱερὰ Ἱστορία κατ’ ἔκτασιν ὑπὸ Π. Ρομπότου, --- Ἐν Ἀθήναις,
Τύποις Δ. Εἰρηνίδου. 1859].
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 7907.
19 ἑκ. Ἀκέφαλο, ὑπάρχουν οἱ σ. 31-428+[16]. Δέσιμο κατεστραμμένο. Περιέχει διήγηση τῶν γεγονότων τῆς Π. Διαθήκης σὲ 148 κεφάλαια. Στὶς σελίδες χ.ἀ. τὰ περιεχόμενα καὶ κατάλογος συνδρομητῶν. Ἡ ταύτιση μὲ τὴν ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Ἱστορίας τοῦ 1859 πιθανολογεῖται μὲ βάση τὸν ἀριθμὸ τῶν ἀριθμημένων σελίδων τοῦ
ἐντύπου, καθότι τὰ σημειούμενα ἀπὸ τοὺς Γκίνη-Μέξα ἀντίτυπα στὴ βιβλιοθήκη
τοῦ Συλλόγου Παρνασσὸς καὶ στὴ Δημοτικὴ Βιβλιοθήκη Πειραιᾶ δὲν ἦταν διαθέσιμα.

— Π.19

1859.3. Σειρὰ Ἐγκυκλίων Μαθημάτων πρὸς χρῆσιν τῶν ἱερατικῶν σχολείων, Συνερανισθεῖσα --- Τόμος Ζ΄, Περιέχων Εἰσαγωγὴν εἰς τὴν ἁγίαν
Γραφὴν καὶ Στοιχεῖα ἑρμηνευτικῆς τῆς ἁγίας Γραφῆς. Ἐν Ἀθήναις, Τύποις
Δ. Εἰρηνίδου. 1859.
20 ἑκ. – σ. ιβ΄+224. Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 8023.
Δέσιμο ἀπὸ χαρτόνι μὲ ράχη δερμάτινη, κατεστραμμένη σήμερα. Στὸ recto τοῦ α΄

386

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΛΑΤΥΤΕΡΑΣ

παραφύλλου: Σειρά Ἐγκυκλίων Μαθημάτων πρός χρῆσιν τῶν Ιερατικῶν Σχολείων τοῦ
ἐλλογίμου ἀνδρός Εὐσταθ. Ρουσσίνου 1929. Στὴ σελίδα τοῦ ψευδότιτλου: Ἀνήκῃ τῷ
ἐλλογίμῳ Εὐστ. Ι. Ρουσσίνω, μαθητῇ τοῦ ἐν Κερκύρα Ἱεροδιδασκαλείου. Ἅγ. Ἀθανάσιος
1 ὀκτωμβρίου 28.

— Π.640

1859.4. Patrologiae cursus completus --- tomus LXXIII. S. Cyrillus Alexandrinus. --- 1859.
27 ἑκ. – στ. 1056.

— Π.106

1860.1. Θεῖον καὶ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον --- διορθωθὲν Μετὰ προσθήκης τῶν
τῆς Παλαιᾶς μαρτυριῶν, καὶ --- ἐκδοθὲν τῇ ἐγγράφῳ ἀδείᾳ [τῆς τοῦ] Χριστοῦ Μεγάλης [Ἐκκλησίας. Ἔκδοσις δευτέρα. Ἐν Βενετίᾳ Ἐκ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Τυπογραφίας τοῦ Φοίνικος 1860.]
Layton, ΕΒ, ἀρ. Α292.
32,5 ἑκ. – σ. η΄+254. Λείπει τὸ Εὐαγγελιστάριο. Στὸ κάτω περιθώριο: Evangelio.
T.Φ. Δερματόδετο. Ἐμπρὸς ἔκτυπα ὁ Σταυρὸς καὶ οἱ τέσσερις Εὐαγγελιστές, πίσω
ὁ Ἀναστημένος Χριστὸς καὶ φυτικὸς διάκοσμος.

— Π.189

1861.1. Ἀνθολόγιον περιέχον τὰς ἐν τῷ Μηνολογίῳ Τριωδίῳ τε καὶ Πεντηκοσταρίῳ Ἀκολουθίας --- Ἐνετίῃσιν Ἐκ τοῦ Ἑλληνικοῦ Τυπογραφείου τοῦ
Ἁγίου Γεωργίου. 1861.
30 ἑκ. – σ. 572+104. Πρβλ. Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 8539.

— Π.302

1861.2. Ἀπόστολος Ἤτοι Πράξεις καὶ Ἐπιστολαὶ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων -- Ἔκδοσις ὀγδόη --- Ἐν Βενετίᾳ ἐκ τῆς Ἐκκλησιαστ. Τυπογραφίας τοῦ
Φοίνικος 1861.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 8551.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄. Περιθώρια κομμένα (20,5 ἑκ.). Κολοβό, διακόπτεται στὴ σ. 338.
Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ β΄ ἐξωφύλλου: μοναχός Παρθένιος Καρύδης 1962.

— Π.193.1

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄. 21,8 ἑκ. Ἀκέφαλο καὶ κολοβό, ὑπάρχουν οἱ σ. 3-366. Παλαιὸς ταξ.
ἀριθ. 599.

— Π.193.2

1861.3. Ἡ θεία καὶ ἱερὰ ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σπυρίδωνος --- Ἐν Βενετίᾳ. Ἐκ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Τυπογραφίας τοῦ Φοίνικος
1861.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 8648.
Στὴ σελίδα τίτλου: Μετόχιον Ἱερᾶς Μονῆς Πλατυτέρας. Ἱερόθεος Ιερ. Σταμούλης. Συσταχωμένο τὸ 1755.1.

— Π.240
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1861.4. Σειρὰ Ἐγκυκλίων μαθημάτων πρὸς χρῆσιν τῶν Ἱερατικῶν Σχολείων, συνερανισθεῖσα --- Τόμος Δ΄., Περιέχων --- Ἐν Ἀθήναις. Τύποις Δ.
Εἰρηνίδου. 1861.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 8851.
Λείπουν οἱ πρῶτες σελίδες μετὰ τὸ φύλλο τίτλου. Στὴ δερμάτινη ράχη: ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Στὴ σελίδα τοῦ ψευδότιτλου: Κωνσταντῖνος Πρίφτης.

— Π.344

1861.5. Τὰ Ἰουδαϊκὰ Ἤτοι Ἀνατροπὴ τῆς θρησκείας τῶν Ἑβραίων Καὶ
τῶν ἐθίμων αὐτῶν --- Ζακύνθῳ. αωξα. Τυπογραφεῖον Ὁ Παρνασσὸς Σεργίου Χ. Ραφτάνη.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 8884.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄.

— Π.615

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄. Ἀκέφαλο, ἀρχίζει ἀπό τὸ σ. ε΄.

— Π.616

1861.6. Christianisme et Paganisme identité de leurs origines ou Nouvelle
Sympolique par Paul Renard Bruxelles --- 1861.
20,5 ἑκ. – σ. 434.

— Π.476

1861.7. La question surnaturel ou la grace, le merveilleux, le spiritism au
XIXe siècle Par le P. A. Matignon --- Paris --- 1861.
18,5 ἑκ. Κολοβό, διακόπτεται στὴ σ. 432.

— Π.772

1861.8. Le dernier des Stuarts par J.-J.-E. Roy quatrième édition Tour Ad
Mame et Cie, Imprimeurs- Libraires MDCCCLXI.
21,5 ἑκ. – σ. 236.

— Π.740

1862.1. Θεωρητικῆς καὶ Πρακτικῆς Φιλοσοφίας Στοιχεῖα, ὑπὸ Π. Βραΐλα
Ἀρμένη --- Δαπάνῃ τοῦ Κληροδοτήματος Πετρίδου. Ἐν Κερκύρᾳ, Τυπογραφεῖον Ἑρμῆς Ἀντωνίου Τερζάκη. 1862.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 9145.

— Π.395

1862.2. Συμεὼν Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Τὰ ἅπαντα εἰς ἓξ μέρη διαιρεθέντα --- Ἐν οἷς προσετέθη --- Μάρκου Εὐγενικοῦ --- Ἐξήγησις τῆς
Ἱερᾶς Ἀκολουθίας, καί τις Διδασκαλία πρὸς τοὺς Ἱερεῖς, καὶ τοὺς Διακόνους περὶ τοῦ πῶς δεῖ διορθοῦν τὰ ἐν τῇ Ἱερᾷ Μυσταγωγίᾳ ἐξ ἀπροσεξίας συμβαίνοντα --- εἰς τὴν καθομιλουμένην μετενεχθέντα --- Ἐκδίδεται
ἐγκρίσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου --- δαπάνῃ καὶ ἐπιστασίᾳ Ἰωσὴφ Μοναχοῦ Κ.
Ἀσκαθάρου --- Ἔκδοσις δευτέρα. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ Τυπογραφείου «Ἡ
φιλόμουσος Λέσχη.» --- 1862.
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29,5 ἑκ. – σ. θ΄+[10]-415+1λ. Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 9398.

— Π.478

1862.3. Τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης Ἱερὰ Ἱστορία κατ’ ἔκτασιν --- πλουτισθεῖσα, καὶ δαπάναις ἰδίαις ἐκδοθεῖσα ὑπὸ Ἀρσενίου ἱερέως Πανδῆ, Ἐν Κερκύρᾳ, --- 1862.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 9433.
Δέσιμο μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ μαρμαρόκολλα. Ράχη δερμάτινη μὲ τὴν ἔνδειξη:
ΙΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΑ. Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ πρώτου ἐξωφύλλου ἡ ἐτικέτα τοῦ βιβλιοδέτη:
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟΝ Κ. ΠΡΟΒΑΤΑ Ἐν Κερκύρᾳ.

— Π.708

1862.4. Missale Romanum ex decreto sacrosanti concilii tridentini restitutum, s. Pii V. pontificis maximi jussu editum, Clementis VIII. et Urbani
VIII auctoritate recognitum, et novis missis ex indulto apostolico hucusque
concessis auctum. Mechliniae --- MDCCCLXII.
18 ἑκ. – σ. LXXX+516+clxxvi+44+[4].

— Π.765

1863.1. Βιβλίον ὀνομαζόμενον Νέος Θησαυρὸς --- Νεωστὶ μετατυπωθὲν
καὶ --- διορθωθέν. Ἔκδοσις δευτέρα. Ἐν Βενετίᾳ Ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Τυπογραφίας τοῦ Φοίνικος 1863.
Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 9523.
Στὸ verso τοῦ β΄ παραφύλλου: Βιβλίον ὁνομαζόμενον Νέος Θησαυρός Ἀνήκον εἰς τό
Μετόχιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Υ. Θ. Πλατυτέρας ἐν Εὐρωποῦλοις τῇ 18η Ἰανουαρίου 1942
Ἱερ. Κύριλλος Παπούτσης.

— Π.563

1863.2. Συμεὼν Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Τὰ ἅπαντα εἰς ἓξ μέρη
διαιρεθέντα --- Ἔκθεσις ἔτι --- τοῦ Ἱεροῦ Συμβόλου, ἀποκρίσεις τε πρὸς
τὰς ἐρωτήσεις τοῦ Μητροπολίτου τῆς Πενταπόλεως κὺρ Γαβριήλ. Ἐν οἷς
προσετέθη --- Μάρκου Εὐγενικοῦ --- Ἐξήγησις τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας, καί
τις Διδασκαλία πρὸς τοὺς Ἱερεῖς, καὶ τοὺς Διακόνους περὶ τοῦ πῶς δεῖ
διορθοῦν τὰ ἐν τῇ Ἱερᾷ Μυσταγωγίᾳ ἐξ ἀπροσεξίας συμβαίνοντα. Ἐκ τῆς
ἀρχαίας εἰς τὴν καθομιλουμένην μετενεχθέντα --- Ἔκδοσις νέα μετὰ πλείστης ἐπιμελείας διορθωθεῖσα Ἐν Βενετίᾳ Ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Τυπογρ. τοῦ
Φοίνικος. 1863.
24,5 ἑκ. – σ. ϛ΄+[1]+1λ+473+1λ. Πρβλ. Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 9923, ὁ ὁποῖος

δίνει σ. δ΄+473.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄. Περιθώρια κομμένα ἀπὸ τὸν βιβλιοδέτη (23,3 ἑκ.). Λείπει τὸ τελευταῖο φύλλο. Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ πίσω ἐξωφύλλου: Σπυρίδων Α. Καφετζῆς. — Π.479.1
Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄. Στὴ σελίδα τίτλου τὸ ὄνομα: Γεώργιος Κωνσταντινίδης. Στὸ πρῶτο
παράφυλλο οἱ σημειώσεις: Μαρτυρεῖ τήν γνησιότητα τοῦ παρόντος καί ὁ ἐξ Ἄρτης Αὑ-
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λῶνος εἰλικρινέστατος αὐτοῦ φίλος ἐν Βερατίῳ ἑλληνοδιδάσκαλος Σπυρίδων Ν. Τσέκος. –
Ἐκ τῶν τοῦ ἐκ Δουκάτης 2α 8βρίου χειροτονηθέντος πρεσβυτέρου Παππᾶ Παύλου. 1877
8βρίου 1η Βερατίῳ. – Ἐδωρήθη ὑπό τοῦ ἐκ Βερατίου Παύλου Μωράκος ὑπέρ αἰωνίου
ἀναμνήσεως τῆς ψυχῆς τοῦ προαναπαυθέντος ἀδελφοῦ τοῦ ἱερέως Παππᾶ Γεωργίου Αἰωνία ἡ μνήμη.

— Π.479.2

1863.3. Ὑπουργεῖον Στρατιωτικῶν. Κανονισμὸς τῶν ἀσκήσεων τοῦ πεζικοῦ. Μέρος Β΄. Ἀσκήσεις τάγματος. Ἐν Ἀθήναις, Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου
Ἑρμοῦ. --- 1863.
Ἠλιού, «Προσθῆκες Β΄», ἀρ. 1508.

— Π.435

1864.1. Εἰς δόξαν Πατρὸς Υἱοῦ καὶ Ἁγίου Πνεύματος τοῦ ἑνὸς Θεοῦ Πηδάλιον --- παρὰ Ἀγαπίου ἱερομονάχου καὶ Νικοδήμου μοναχοῦ --- νῦν δὲ
τὸ τρίτον --- Ἐν Ζακύνθῳ Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Ὁ Παρνασσὸς Σεργίου
Χ. Ραφτάνη --- αωξδ.
Legrand, BI, ἀρ. 2417. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1864.99.

— Π.173

1864.2. Τὰ τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου Ἀσκητικὰ εἰς τὴν
καθομιλουμένην μετηνεγμένα ὑπὸ Μάρκου Δ. Σακορράφου. Ἐγκρίσει τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου --- Ἀθήνησι Τύποις Λακωνίας. 1864.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1864.519.
Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ πρώτου ἐξωφύλλου ἐπικολλημένη γκραβούρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Στὸ πίσω ἐξώφυλλο ἡ σημείωση: διά θέρμη και κυνητικόν 2 δράμια κίνα σκόνι 2
δράμια ῥεβάντι (νά κοπανισθεῖ) ἕν τέταρτον τοῦ δραμήου κινήνου ἕν γιαλάκι συῤῥόπη.
Στό παράφυλλο μὲ μολύβι: Ιατρικόν δια διαρροια..... Δέσιμο μὲ χαρτόνι. Στὴ δερμάτινη καφὲ ράχη ἔκτυποι χρυσοὶ ρόδακες καὶ ἡ ἔνδειξη: ΕΦΡΑΙΜ.

— Π.82

1864.3. Φιλοσοφικαὶ Μελέται περὶ Χριστιανισμοῦ ὑπὸ Αὐγούστου Νικολάου, Ἐξελληνισθεῖσαι Ὑπὸ Π. Βράϊλα Ἀρμένη καὶ Ἀ. Μαυρομμάτου, Ἐκδοθεῖσα δὲ δαπάνῃ Ἀντωνίου Τερζάκη. Ἔκδοσις δευτέρα. Τόμος Πρῶτος.
Ἐν Κερκύρᾳ, Τυπογραφεῖον Ἑρμῆς Ἀντωνίου Τερζάκη. 1864.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1864.559. Τρίτομο. Ὁ β΄ τόμος τυπώθηκε τὸ ἴδιο ἔτος
καὶ ὁ γ΄ τόμος τὸ 1865.
Στὸ α΄ παράφυλλο: Κ. Α. Πρίφτης Ἀθήνησι τῇ 24 Νοεμβρίου 1883.

— Π.464

1864.4. Φιλοσοφικαὶ Μελέται περὶ Χριστιανισμοῦ --- Τόμος Δεύτερος Ἐν
Κερκύρᾳ, --- 1864.
20,5 ἑκ. – σ. 513+1λ+[1]+1λ. Πρβλ. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1864.560.
Στὸ α΄ παράφυλλο: Κ. Α. Πρίφτης Ἀθήνησι τῇ 24 Νοεμβρίου 1883.

— Π.465
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1864.5. Φωτίου τοῦ σοφωτάτου καὶ ἁγιωτάτου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ἐπιστολαί. Αἷς δύο τοῦ αὐτοῦ παρήρτηται πονημάτια. Α΄. -Ἐρωτήματα δέκα σὺν ἴσαις ταῖς ἀποκρίσεσιν ---- Β΄. –Κρίσεις καὶ ἐπιλύσεις
πέντε κεφαλαίων --- Μετὰ προλεγομένων --- Ὑπὸ Ἰωάννου Ν. Βαλέττα -- Ἐν Λονδίνῳ D. Nutt. 270, strand. 1864.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1864.567.

— Π.140

1864.6. La Gerusalemme liberata di Torquato Tasso. Firenze, G. Barbèra,
editore. 1864.
10 ἑκ. – σ. 659+1λ.

— Π.790

1865.1. Εἱρμολόγιον Περιέχον Τοὺς Εἱρμοὺς τῶν ὀκτὼ Ἤχων, τὰς ἐννέα
ᾨδὰς, τὰ Μεγαλυνάρια, καὶ ὅσα ἄλλα ἐν τῷ Πίνακι αὐτοῦ φαίνονται· Μεταῤῥυθμισθὲν ὑπὸ --- Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοῦ, ὑφ’ οὗ προσετέθησαν καί τινες Εἱρμοὶ --- διορθωθὲν ἐπιμελείᾳ Ἰωάννου καὶ Σπυρίδωνος
--- Βελούδων. Ἔκδοσις τρίτη. Ἐν Βενετίᾳ Ἐκ τοῦ Ἑλληνικοῦ Τυπογραφείου τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. 1865.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1865.126.

— Π.637

1865.2. Ἑκατονταετηρὶς τῶν ἀπὸ Χριστοῦ Σωτῆρος ἐνανθρωπήσαντος. Ἡ
πρώτη Κατὰ χρονικὴν πρόοδον ἐν ἐπιτομῇ ἐκτεθεῖσα παρὰ --- Εὐγενίου
τοῦ Βουλγάρεως. Ἐκδοθεῖσα ἐπιμελείᾳ καὶ δαπάνῃ Σταματίου Νικολαΐδου. --- Ἐν Ἀθήναις [Ἐκ τ]οῦ Τυπογραφείου Νικολάου Ρουσοπούλου.
1865.
Pierris, ΒΙ, ἀρ. 591. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1865.130.
Ἄδετο.

— Π.536

1865.3. Θεοφυλάκτου Ἀρχιεπισκόπου Βουλγαρίας Ἑρμηνεία εἰς τὰ τέσσαρα Ἱερὰ Εὐαγγέλια, Μεταγλωττισθεῖσα --- παρὰ --- ἀνδρὸς ἀνωνύμου.
Τὰ νῦν τύποις ἐκδοθεῖσα διὰ δαπάνης --- Ἰωσὴφ Κ. Σκαθάρου Τοῦ ἐξ
Ἀθηνῶν --- Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Σταματίου Νικολαΐδου.
1865.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1865.262.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α΄. Δέσιμο μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ μαρμαρόκολλα. Στὴ δερμάτινη
ράχη: ΘΕΟΦΥΛΑΚ ΑΡ. ΒΟΥΛΓΑΡΙ.

— Π.61.1

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β΄. 29,2 ἑκ. Λείπει τὸ φύλλο τοῦ τίτλου καὶ οἱ δύο τελευταῖες σελίδες.
Δέσιμο μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ μαρμαρόκολλα. Ἡ ἀρχικὴ δερμάτινη ράχη ἔχει
συντηρηθεῖ στὸ παρελθόν.

— Π.61.2
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Ἀ ν τ ί τ υ π ο γ΄. Δέσιμο μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ μαρμαρόκολλα. Στὴ δερμάτινη
ράχη: ΘΕΟΦΥΛΑΚΤ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 236.

— Π.61.3

1865.4. Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων
μέχρι τῶν νεωτέρων, χάριν τῶν πολλῶν ὑπὸ Κ. Παπαρρηγοπούλου. Τόμος
Πρῶτος. Ἐν Ἀθήναις, Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Νικήτα Πάσσαρη --- 1865.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1865.280. Πεντάτομο. Ὁ β΄ τόμος τυπώθηκε τὸ ἴδιο
ἔτος. Ὁ γ΄ τόμος τὸ 1872, ὁ δ΄ τόμος τὸ 1871 καὶ ὁ ε΄ τόμος τὸ 1874.
Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 480.

— Π.424

1865.5. Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, --- ὑπὸ Κ. Παπαρρηγοπούλου.
Τόμος Δεύτερος. Ἐν Ἀθήναις, --- 1865.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1865.281.
Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 481.

— Π.425

1865.6. Περὶ ἀρχῶν ἐπιστημονικῶν τε καὶ ἐκκλησιαστικῶν τῆς ὀρθοδόξου
Θεολογίας ὑπὸ Νικολάου Μ. Δαμαλᾶ. Ἐν Λειψίᾳ Τύποις Ὄθωνος Βιγάνδου. 1865.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1865.473.
Ἄδετο.

— Π.672

1865.7. Τὰ κατὰ τὸν ἀοίδιμον πρωταθλητὴν --- τὸν πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριον τὸν Ε΄. Καταταχθέντα μὲν, διορθωθέντα καὶ ὑπομνηματισθέντα Ὑπὸ τοῦ καθηγητοῦ Γ. Γ. Παππαδοπούλου, --- Συλλεγέντα
δὲ καὶ ἐκδοθέντα ὑπὸ Γ. Π. Ἀγγελοπούλου, ἰλάρχου. Τόμος Πρῶτος. Ἐν
Ἀθήναις, Παρὰ τῷ Ἐθνικῷ Τυπογραφείῳ. 1865.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1865.589.
Χαρτόδετο. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 475.

— Π.595

1865.8. [Τὰ Νεαμονήσια. Δύο βιβλία, ὧν τὸ μὲν α΄. ἐκδοθὲν τῷ 1804 ὑπὸ
τοῦ ἱεροδιδασκάλου Νικηφόρου, τὸ δὲ β΄. συνταχθὲν ὑπὸ τοῦ καθηγουμένου Γρηγορίου Φωτεινοῦ, --- Ἐν Χίῳ, Ἐκ τοῦ τυπογραφείου Κ. Μ. Προκίδου. 1865].
Petit, Acolouthies, σ. 209, ἀρ. 2. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1865.592.
Ἀκέφαλο καὶ κολοβό, ὑπάρχουν οἱ σ. 1-296. Στὶς σ. 1-33 ἡ Ἀκολουθία τῶν ἁγίων
Νικήτα, Ἰωάννου καὶ Ἰωσήφ, κτιτόρων τῆς μονῆς.

— Π.721

1865.9. Φιλοσοφικαὶ Μελέται περὶ Χριστιανισμοῦ --- Τόμος Τρίτος. Ἐν
Κερκύρᾳ, --- 1865.
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Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1865.637. Ὁ α΄ τόμος τοῦ 1864 (βλ. 1864.3).
Στὸ α΄ παράφυλλο: Κ. Α. Πρίφτης Ἀθήνησι τῇ 24 Νοεμβρίου 1883.

— Π.466

1865.10. Sermons on the christian life. By the rev. Ashton Oxenden, --London: Hatchard and Co. 187 Piccadilly, W. --- 1865.
16,5 ἑκ. – σ. vii+1λ+20+[2].

— Π.757

1866.1. Ἁγιασματάριον περιέχον τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Μικροῦ Ἁγιασμοῦ.
Κατὰ τὴν τάξιν τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω. --- Ἐν Ἀθήναις, Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Γεωργίου Καρυοφύλλη --- 1866.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1866.5.

— Π.210

1866.2. Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος Γεωργίου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων
--- δαπάνῃ Νικολάου Παραμυθιώτου. Ἐν Κερκύρᾳ Τυπογραφεῖον Ὁ Κάδμος Νεοφύτου Καραγιάννη. 1866.
Pierris, BI, ἀρ. 618. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1866.16.

— Π.232

1866.3. Ἀναφορὰ τοῦ πανοσιωτάτου ἱερομονάχου Σεραφὶμ Ἡγουμένου
τοῦ Σ. Κοινοβίου τῆς Υ.ας Θ.ου Πλατυτέρας Πρὸς τὸν Πανιερώτατον Μητροπολίτην Κερκύρας [Στὸ τέλος:] Ἐν Κερκύρᾳ τῇ 26 Ὀκτωβρίου 1866.
Σεραφὶμ ἱερομόναχος --- Τυπογραφεῖον Ἡ Ἰονία Ἀδελφῶν Κάων.
Legrand, BI, ἀρ. 2528. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1866.34.

— Π.471

1866.4. Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, ἀπὸ τῆς θείας συστάσεως τῆς Ἐκκλησίας
μέχρι τῶν καθ’ ἡμᾶς χρόνων, ἐν τόμοις τρισίν, ὑπὸ Κωνσταντίνου Κοντογόνου, --- τόμος πρῶτος Ἐν Ἀθήναις, Τύποις Νικολάου Ρουσοπούλου,
1866.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1866.111.
Κολοβό, διακόπτεται στὴ σ. 610.

— Π.589

1866.5. Ἓν ἐπεισόδιον τοῦ Κρητικοῦ Ἀγῶνος. Ὑπὸ Π. Ε. Ἰατρίδου. Ἐν
Κεφαλληνίᾳ. Τυπογραφεῖον Ἡ Κεφαλληνία. 1866.
Pierris, BI, ἀρ. 624. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1866.131.
Στὴ σελίδα τίτλου: Αἰκατερίνη Ριγανᾶ.

— Π.460

1866.6. Dictionnaire Latin-Français rédigé sur un nouveau plan --- par
mm. L. Quicherat A. Daveluy Avec un Vocabulaire des noms géographiques, mythologiques et historiques par L. Quicherat --- vingt-deuxième tirage Paris Libraire de L. Hachette et Cie --- 18[66?].
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— Π.738

1867.1. Αἱ Θεῖαι Λειτουργίαι τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν --- Ἐν Βενετίᾳ
Ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Τυπογραφίας τοῦ Φοίνικος 1867.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1867.9.

— Π.201

1867.2. Εὐαγγελικὴ Σάλπιγξ Συντεθεῖσα παρὰ --- Μακαρίου --- τῆς ἐν
Πάτμῳ σχολῆς ἱεροδιδασκάλου. Τύποις καὶ αὖθις ἐκδοθεῖσα διὰ σπουδῆς
καὶ δαπάνης Σταματίου Νικολαΐδου --- Ἐγκρίσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου --Ἐν Ἀθήναις. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Νικολάου Ρουσοπούλου --- 1867.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1867.142.
Κολοβό, διακόπτεται στὴ σ. 378. Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ πρώτου ἐξωφύλλου: Δωρόθεος
Γαρνέλης τῇ 9η Αὐγούστου 1948.

— Π.486

1868.1. Λέοντος τοῦ Σοφοῦ Πανυγηρικοὶ Λόγοι, ἐκδοθέντες Σπουδῇ καὶ
ἐπιμελείᾳ Ἀκακίου ἱερομονάχου Ἐκ τοῦ Ἁγίου Ὄρους τοῦ Ἄθωνος. Ἐν
Ἀθήναις, ἐκ τῶν πιεστηρίων Νικολάου Ρουσοπούλου. Ὁδὸς Κολοκοτρώνου
ἀριθ. 96 ἀπέναντι τῆς βρύσεως Λέκα. 1868.
22 ἑκ. – σ. ιβ΄+[4]+352. Πρβλ. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1868.282.
Δέσιμο μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ μαρμαρόκολλα. Στὴ δερμάτινη ράχη ἡ ἔνδειξη:
ΛΕΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΟΦΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ καὶ στὴ βάση της: Ν. Δ. ΒΛΑΧΑΚΗΣ. Στὸ πρῶτο παράφυλλο τὸ σημείωμα: Σπυρίδων Περδικομάτης Κανακάδες Κερ-

κύρας Σ.Ε. 1949 Βιβλίον Ἔνατον.

— Π.711

1868.2. Συναξαριστὴς τῶν δώδεκα μηνῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ πάλαι μὲν ἑλληνιστὶ συγγραφεὶς ὑπὸ Μαυρικίου --- μεταφρασθεὶς δὲ --- ὑπὸ τοῦ --- μοναχοῦ Νικοδήμου Ἁγιορείτου --- Τόμος πρῶτος περιέχων τοὺς τέσσαρας
μῆνας Σεπτέμβριον, Ὀκτώβριον, Νοέμβριον καὶ Δεκέμβριον. Ἐν Ζακύνθῳ
Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Ὁ Παρνασσὸς Σεργίου Χ. Ραφτάνη --- αωξη΄.
26 ἑκ. – σ. λβ΄+448. Πρβλ. Legrand, BI, ἀρ. 2667· Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, 1868.556.
Συσταχωμένος μὲ τοὺς ἄλλους τόμους.

— Π.509

1868.3. Συναξαριστὴς ---. Τόμος Δεύτερος περιέχων τοὺς τέσσαρας μῆνας
Ἰανουάριον, Φεβρουάριον, Μάρτιον καὶ Ἀπρίλιον. Ἐν Ζακύνθῳ --- αωξη΄.
Legrand, BI, ἀρ. 2667. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1868.557.
Συσταχωμένος μὲ τοὺς ἄλλους τόμους.

1868.4. [Συναξαριστὴς --- Τόμος τρίτος].
Legrand, BI, ἀρ. 2667. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1868.558.

— Π.509
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Συσταχωμένος μὲ τοὺς ἄλλους τόμους. Λείπει τὸ φύλλο τίτλου.

— Π.509

1869.1. Ἀκολουθία τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας --- Θεοτόκου, --Συντεθεῖσα μὲν ὑπὸ Ἰακώβου μοναχοῦ Ἁγιορείτου, Νῦν δὲ τὸ πρῶτον
ἐκδίδοται ἐπιμελείᾳ καὶ δαπάνῃ --- Ἀβερκίου τοῦ ἐκ τοῦ ἱεροῦ κοινοβίου
τοῦ Ρωσσικοῦ. Ἐν Ἀθήναις. Τύποις Γεωργίου Καρυοφύλλη. --- [1869].
Petit, Acolouthies, σ. 149, ἀρ. 23b. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1869.13.
25 ἑκ. – σ. 151+[1].

— Π.251

1869.2. Ἐκκλησιαστικὰ καὶ Ἐκπαιδευτικὰ Ἤτοι Νόμοι, Διατάγματα,
Ἐγκύκλιοι, Ὁδηγίαι κλπ. --- ἐκδοθέντα ὑπὸ Πέτρου Ἰ. Κλάδου --- Μέρος
Β΄. (ἀπὸ τοῦ 1860 μέχρι τέλους τοῦ 1868.) Ἀθῆναι, Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου
Πέτρου Β. Μωραϊτίνη. --- 1869.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1869.123.

— Π.597

1869.3. Λόγος ἐκφωνηθεὶς ἐν τῷ ἀρτισυστάτῳ ἐν Ἀβραμίῳ Πτωχοκομείῳ
Τὴν 28 Σεπτεμβρίου 1869 κατὰ τὴν ἔναρξιν αὐτοῦ παρὰ Ἰωάννου Βράιλα
Ἀρμένη προέδρου τῆς ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ καταστήματος ἐπιτροπῆς --- [Στὸ
τέλος:] Ἐν Κερκύρᾳ, τῇ 4 Ὀκτωβρίου 1869. Τυπ. Ἡ Ἰονία.
Παπαδόπουλου, ΙΒ Β΄, ἀρ. 5453. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1869.282.
Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 433.

— Π.461

1870.1. Κ. Ν. Σάθα. Βιογραφικὸν Σχεδίασμα περὶ τοῦ Πατριάρχου Ἱερεμίου Β΄ (1572-1594). Ἐν Ἀθήναις, Τυπογραφεῖον Α. Κτενᾶ καὶ Σ. Οἰκονόμου. 1870.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1870.280.
Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 344.

— Π.592

1870.2. L’Eglise et les empereurs a Constantinople Exposè par Georges
Marcoran de Corfu A Corfu imprimerie «Cadmos» de Neophyte Carajannis.
1870.
Legrand, BI, ἀρ. 2735. Παπαδόπουλου, ΙΒ Β΄, ἀρ. 5602.

— Π.463

1871.1. Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, --- ὑπὸ Κ. Παπαρρηγοπούλου.
Τόμος Τέταρτος. Ἐν Ἀθήναις, --- 1871.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1871.309. Ὁ α΄ τόμος τυπώθηκε τὸ 1865 (βλ. 1865.4).
Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 483.

— Π.427

1871.2. An Egyptian Princess by Georg Ebers. From the german by Elea-
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nor Grove. In two volumes. – vol. I. Authorized Edition. Leipzig 1871---.
16,5 ἑκ. – σ. xx+330.

— Π.774

1871.3. Évangile de Notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean, D’après la
version revue par J. F. Ostervald. Londress: --- 1871.
11,4 ἑκ. – σ. 85+[1]. Τρία ἀντίτυπα.

— Π.795.1-3

1871.4. Évangile de Notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc, D’après la
version revue par J. F. Ostervald. Londress: --- 1871.
11,4 ἑκ. – σ. 114+[2].

— Π.794

1871.5. Évangile de Notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. D’
après la version revue par J. F. Ostervald. Londress: --- 1871.
11,4 ἑκ. – σ. 106+[2].

— Π.792

1872.1. Ἑρμηνεία συνοπτικὴ τῶν Εὐαγγελίων τοῦ ἐνιαυτοῦ. Κατ’ ἐρωταπόκρισιν ἐρανισθεῖσα --- Ὑπὸ ⁂ Ἐκδίδεται δὲ διὰ δαπάνης Β.Π.Σ. Πρὸς
χρῆσιν τῶν Σχολείων καὶ παντὸς Χριστιανοῦ. Πάτραι, Βιβλιοπωλεῖον «Ὁ
Κάδμος». Βασιλείου Π. Σεκοπούλου --- 1872.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1872.198.

— Π.628

1872.2. Εὐγενίου τοῦ Βουλγάρεως Θεολογικὸν Νῦν τὸ πρῶτον ἐκδιδόμενον Ὑπὸ τοῦ ἀρχιμανδρίτου Ἀγαθαγγέλου Λοντοπούλου --- Ἐν Βενετίᾳ
Τύποις τοῦ Χρόνου 1872.
Legrand, BI, ἀρ. 2819. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1872.204.

— Π.535

1872.3. Ἡγούμενος Γοργοεπηκόου καὶ ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Μαντινείας καὶ
Κυνουρίας. Ἐν Τριπόλει Τυπογραφεῖον καὶ Βιβλιοπωλεῖον Ἰωάν. Ε. Ἀθανασιάδου. 1872.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1872.217.
Ἄδετο. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 420.

— Π.449

1872.4. Θαυμάσιος Ἰατρικὴ τοῦ Γαληνοῦ. Ἐκδοθεῖσα ὑπὸ Α. Τριανταφύλλου. Ἐν Ἀθήναις, Τυπογραφεῖον Α. Καναριώτου καὶ Ζ. Γρυπάρη. --- 1872.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1872.255.
Κολοβό, διακόπτεται στὴ σ. 46. Κατάσταση κακή.

— Π.727

1872.5. Θρησκευτικαὶ Σίβυλλαι Μετὰ Παραρτήματος περὶ τοῦ χρυσοῦ αἰῶνος Ἐκ τοῦ Γερμανικοῦ Ὑπὸ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἀβερκίου Λ. Λαμπίρη.
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Ἐν Ἀθήναις, Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Νικολάου Ρουσοπούλου. --- 1872.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1872.259.

— Π.666

1872.6. Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, --- ὑπὸ Κ. Παπαρρηγοπούλου.
Τόμος Τρίτος. Ἐν Ἀθήναις, --- 1872.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1872.278. Ὁ α΄ τόμος τυπώθηκε τὸ 1865 (βλ. 1865.4).
Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 482.

— Π.426

1872.7. Ἱστορικῶν καὶ Φιλολογικῶν Ἀναλέκτων ἐκδιδομένων ὑπὸ Μιχαὴλ
Ἀ. Μουστοξύδου Τόμος Πρῶτος. Ἐν Κερκύρᾳ Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου «Ἡ
Κέρκυρα» 1872.
Legrand, BI, ἀρ. 2827. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1872.280.
Ἄδετο.

— Π.446

1872.8. Τὰ εὑρισκόμενα ἅπαντα τοῦ ἑν ἁγίοις --- Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Ἑρμηνεία εἰς τὸ Κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον. Τόμος Α΄. (Μέρος πρῶτον.) Ἐν Ἀθήναις. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Γ. Καρυοφύλλη. --- 1872.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1872.688. Ὁ τόμος Α2 τυπώθηκε τὸ 1873, ὁ τόμος Β΄ τὸ
1873 καὶ ὁ τόμος Γ΄ τὸ 1874.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α΄. Δέσιμο μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ μαρμαρόκολλα. Στὴ ράχη: Χρυσοστόμου Ἑρμηνεία εἰς Ματθαῖον [....] ιθ΄.38.

— Π.92.1

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β΄. Δέσιμο ὅ.π. Στὴ ράχη: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΠΡΩΤΟΝ. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 50.

— Π.92.2

1872.9. Ψαλτήριον ἢ Βίβλος τῶν Ψαλμῶν, Μεταφρασθὲν Ἐκ τοῦ ἑβραϊκοῦ
πρωτοτύπου εἰς κοινὴν ἑλληνικὴν διάλεκτον. Ἔκδοσις δευτέρα. Ἐν Ἀθήναις, Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Λακωνίας --- 1872.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1872.745.

— Π.35

1872.10. Evangelium St. Marci. Cöln, 1872.
11,4 ἑκ. – σ. 66. Δύο ἀντίτυπα.

— Π.793.1-2

1873.1. Ἡ Φιλοσοφία τοῦ Πλάτωνος κατὰ A. Fouillée. Διατριβαὶ δύο ὑπὸ
Π. Βράϊλα Ἀρμένη. Ἐν Κερκύρᾳ Τυπογραφεῖον «ἡ Ἰονία» 1873.
Legrand, BI, ἀρ. 2886. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1873.254.
Χαρτόδετο.

— Π.345

1873.2. Μεσαιωνικὴ Βιβλιοθήκη ἐπιστασίᾳ Κ. Ν. Σάθα. Τόμος Β. --- Ἐν
Βενετίᾳ Τύποις τοῦ Χρόνου. 1873.
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Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1873.414.
Ἄδετο.

— Π.717

1873.3. Τὰ εὑρισκόμενα ἅπαντα τοῦ ἐν ἁγίοις --- Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Ἑρμηνεία εἰς τὸ Κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον. Τόμος Α΄. (Μέρος
δεύτερον.) Ἐν Ἀθήναις. --- 1873.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1873.668. Ὁ τόμος Α1 τυπώθηκε τὸ 1872 (βλ. 1872.8).
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α΄. Πανόδετο. Στὴ ράχη: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΔΕΥΤΕΡΟΝ. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 53.

— Π.93.1

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β΄. Δέσιμο ὅ.π. Δέσιμο μὲ χαρτόνι καὶ μαρμαρόκολλα. Στὴ ράχη: Χρυσοστόμου Ἑρμηνεία εἰς Ματθαῖο β. 46-τέλος.

— Π.93.2

1873.4. Τὰ εὑρισκόμενα ἅπαντα τοῦ ἐν ἁγίοις --- Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Ἑρμηνεία εἰς τὸ Κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον. Τόμος δεύτερος. Ἐν
Ἀθήναις. --- 1873.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1873.669.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α΄. Πανόδετο, βιβλιοδέτης ὁ Νικόλαος Ἀδάμος. Στὴ ράχη δακτυλόγραφο: ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΙΩ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.

— Π.94.1

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β΄. Δέσιμο μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ μαρμαρόκολλα. Στὴ ράχη: Χρυσοστόμου Ἑρμηνεία εἰς Ἰωάννην.

— Π.94.2

1873.5. Ὑμνολογίδιον Περιέχον τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ ὑπερφυοῦς καὶ φρικτοῦ θαύματος, γεγονότος διὰ τῆς --- Εἰκόνος τῆς ὑπεραγίας Δεσποίνης
ἡμῶν Θεοτόκου τῆς Κασσιοπίας, --- Ὑπὸ Νικολάου Τρανταφύλλου Κερκυραίου --- Ἐν Κευκύρᾳ, Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου «Ἡ Κέρκυρα». 1873.
Legrand, BI, ἀρ. 2916. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1873.695.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄. Στό β΄ παράφυλλο: Κέρκυρα τῇ 10η Μαΐου 1950 Βασίλειο Καλτσούνης
χωρίον Δήβρι Β. Ἠπείρου περιφέρεια Δελβίνου.

— Π.250.1

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄.

— Π.250.2

1873.6. Thucydidis Historia Belli Peloponnesiaci Edidit Ioannes Matthias
Stahl. vol. I. Lib. I-IV. Editio stereotypa. Ex officina Bernhardi Tauchnitz
Lipsiae MDCCCLXXIII.
19,6 ἑκ. – σ. LX+252. Συσταχωμένο.

— Π.341

1874.1. Ἀλεξάνδρου Σούτσου Ὁ Περιπλανώμενος, Ποίημα --- καὶ Ἡ Ἀγγελία. Παρέπονται δὲ Τὰ Δικαστικὰ τῶν ἐτῶν 1839-40 καὶ 1852. Ἔκδοσις
δευτέρα --- Ἐν Ἀθήναις, Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου «Ὁ Κοραῆς». 1874.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1874.20.

— Π.383
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1874.2. Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, --- ὑπὸ Κ. Παπαρρηγοπούλου.
Τόμος Πέμπτος καὶ τελευταῖος Ἐν Ἀθήναις, --- 1874.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1874.342.
Ὁ α΄ τόμος τυπώθηκε τὸ 1865 (βλ. 1865.4).

— Π.428

1874.3. Ὁ Γεροστάθης Ἢ Ἀναμνήσεις τῆς παιδικῆς μου ἡλικίας μετὰ εἰκονογραφιῶν Ὑπὸ Λέοντος Μελᾶ ΙΙΙ. Ἐν Ἀθήναις Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Σ.
Κ. Βλαστοῦ --- 1874.
17 ἑκ. – σ. 155+1λ.

— Π.385

1874.4. Τὰ εὑρισκόμενα ἅπαντα τοῦ ἐν ἁγίοις --- Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Ἑρμηνεία εἰς τὰς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων. Τόμος τρίτος. Ἐν Ἀθήναις. --- 1874.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1874.740.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α΄. Δέσιμο μὲ χαρτόνι καὶ μαρμαρόκολλα. Στὴ ράχη: Χρυσοστόμου Ἑρμηνεία εἰς Πράξεις Ἀποστόλων.

— Π.95.1

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β΄. Στὴ ράχη: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΤΟΜΟΣ 3. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 55.
— Π.95.2

1875.1. [Ἠθικαὶ Ὁμιλίαι ἐπὶ τῶν Κυριακῶν Εὐαγγελίων, --- Ὑπὸ Λέοντος
Μελᾶ Ἐν Ἀθήναις --- 1875].
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1875.282.
17 ἑκ. Ἀκέφαλο (λείπουν τὰ πρῶτα δύο φύλλα) καὶ κολοβὸ (λείπουν οἱ τελευταῖες
σελίδες τῶν περιεχομένων), ὑπάρχουν οἱ σ. [5]-354. Τὸ βιβλίο ἀφιερώνεται στὴν
Ἱερὰ Σύνοδο ἀπὸ τὸν συγγραφέα Λέοντα Μελᾶ.

— Π.631

1875.2. Πρόδρομος τῆς Βιβλιοθήκης τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἠπειρωτικοῦ Συλλόγου. Ἠπειρωτικαὶ Μελέται Β. Δ. Ζώτου Μολοσσοῦ ἐκ Δρόβιανης τῆς Ἠπείρου. Βιβλίον Α΄. Πολιτικὸν Τεῦχος Α΄. Πρὸς χρῆσιν τῶν
Γυμνασίων. --- Ἐν Ἀθήναις Παρὰ τῷ ἐκδότῃ Κ. Ἀντωνιάδῃ. --- 1875.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1875.670.
24 ἑκ. – σ. [12]+ιϛ΄+144. Στὸ verso τοῦ φύλλου τοῦ τίτλου: Τῷ σεβαστῷ μοι ἡγουμένῳ τῆς ἱερᾶς Μονῆς τῆς Πλατυτέρας κυρίῳ κυρίῳ ... ὁ γράψας.

— Π.448

1876.1. [Μελέται περὶ τῶν Χριστιανῶν Ἀπολογητῶν τοῦ δευτέρου καὶ τρίτου αἰῶνος Ὑπὸ Ἰγνατίου Μοσχάκη --- Ἐν Ἀθήναις ---1876.]
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1876.401.
Ἀκέφαλο καὶ κολοβό, ὑπάρχουν οἱ σ. (α΄)-ιβ΄+344. Κατάσταση κακή.

— Π.704
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1876.2. Athènes d’après le colonel Leake Ouvrage mis au courant des découverles les plus récentes par M. Phocion Roque --- deuxième édition
Paris --- 1876.
17,2 ἑκ. – σ. xx+336.

— Π.767

1876.3. Cours élémentair d’ Astronomie par M. Ch. Delaunay --- sixième
édition revue et complétée par M. Albert Lévy --- Paris --- 1876.
17,5 ἑκ. –σ. viii+766.

— Π.763

1877.1. Εἰς τὰ ὅπλα Ἤτοι Τ’ Ἀπόκρυφα τοῦ Μασσωνισμοῦ Πόνημα πάνυ
ὠφέλιμον Μεταγλωττισθὲν, --- ὑπὸ Ἀρσενίου ἱερ. Πανδῆ --- Ἐν Κερκύρᾳ
Τυπογραφεῖον ὁ Κάδμος. Νεοφύτου Καραγιάννη. 1877.
Pierris, BI, ἀρ. 906. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1877.142.
Ἄδετο. Στὴ σελίδα τίτλου: Κωνσταντῖνος Πρίφτης Ἱεροσπουδαστής.

— Π.614

1877.2. Ἐπίλογος τῆς Ἱστορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους ὑπὸ Κ. Παπαρρηγοπούλου μετὰ πίνακος ἀλφαβητικοῦ τῶν κυρίων ὀνομάτων τῶν περιεχομένων εἰς τοὺς πέντε τόμους τῆς ἱστορίας ταύτης. Ἐν Ἀθήναις Ἐκ τοῦ
Τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστοῦ --- 1877.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1877.199.

— Π.429

1877.3. Ἡ ἐν ἔτει 1537 πολιορκία τῆς Κερκύρας καὶ τὰ περὶ τὴν Καρτανίδα Καλὴν κατὰ τὰς ἀνεκδότους ἐπιστολὰς νῦν τὸ πρῶτον μεταφρασθείσας ἐκ τῆς Ἰταλικῆς εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Γλῶσσαν καὶ μετὰ --- σημειώσεων
ἐκδιδομένας ὑπὸ Φ. Α. Ἐν Κερκύρᾳ Τύποις Ἰ. Ναχαμούλη ἐκδότου 1877.
Legrand, BI, ἀρ. 3056. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1877.240.

— Π.412

1877.4. Ἡ Θεία Μάστιξ Βιβλίον χριστιανικὸν Συντεθὲν ὑπὸ Χριστοφόρου
μοναχοῦ --- ἐκ τῆς Τριπόλεως τῆς Πελοποννήσου. Ἐκδίδεται ἐπιστασίᾳ
τοῦ ἱεροδιακόνου Κ. Δανιὴλ Κυριακουδάκη Ἰκαρίου. Ἐν Ἑρμουπόλει Σύρου Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου «Πανόπης» ἀδ[ελφῶν Φρέρη.] 18[77].
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1877.246.

— Π.694

1877.5. Ἡ Ὀρθόδοξος Πίστις Ἤτοι Αὐθεντικὰ μνημεῖα τῆς Πίστεως --- ἐκδιδόμενα ὑπὸ Ν. Μ. Δαμαλᾶ --- Ἐν Ἀθήναις, Τύποις ἐφημερίδος τῶν Συζητήσεων --- 1877.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1877.263.
Χαρτόδετο.

— Π.617
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1877.6. Συλλογὴ τῶν σπουδαιοτέρων ἐγκυκλίων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος --- Ὑπὸ Δαμασκηνοῦ Χριστοπούλου --- Ἐν Ἀθήναις Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Ἀγγέλου Καναριώτου 1877.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1877.638.
Χαρτόδετο. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 386.

— Π.596

1878.1. Μελέτη περὶ Ὑλισμοῦ ὑπὸ Ἰγνατίου Μοσχάκη --- (Ἀπόσπασμα ἐκ
τοῦ β΄ τόμου τοῦ Παρνασσοῦ) Ἐν Ἀθήναις Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Παρνασσοῦ --- 1878.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ-ΗΚ.
Στὴ σελίδα τοῦ ψευδότιτλου: Α. Πρίφτης καὶ Ὁ Διευθυντὴς τῆς Ἰονικῆς Τράπεζας Κοσκινᾶς.

— Π.623

1878.2. Ὁ Παπαφλέσας Ἢ ὀλίγα τινὰ ἐπὶ τοῦ βίου αὐτοῦ. ὑπὸ Κωνσταντίνου Ἠλιοπούλου Δικηγόρου. Ἐν Πάτραις Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Π. Εὐμορφοπούλου 1878.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1878.495.
Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 690.

— Π.456

1879.1. Ἠθικὸς Κόσμος Ἐποποιΐα ὑπὸ Σπυρίδωνος Μελισσινοῦ Ἐν Κερκύρᾳ Τυπ. «Κάδμος» Νεοφύτου Καραγιάνη 1879.
Legrand, BI, ἀρ. 3162. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1879.364.

— Π.690

1879.2. Κόσμου Νεότης Τουτέστιν Οἱ θεοὶ καὶ οἱ ἄνθρωποι τῆς ἡρωικῆς
ἐποχῆς. Σύγγραμμα Γ. Ε. Γλάδστωνος ἐξελληνισθὲν ὑπὸ Ἀνδρέου Μ.
Ἱδρωμένου. Ἐν Κερκύρᾳ Τύποις Ἰωσὴφ Ναχαμούλη. 1879.
Legrand, BI, ἀρ. 3165. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1879.477.
Στὴ δερμάτινη ράχη: ΚΟΣΜΟΥ ΝΕΟΤΗΣ. Στὴ σελίδα τοῦ ψευδότιτλου: Ἐν Σκριπερῶ τή 16 Ιουλίου 1884 Μ.Σ. Λοῦβρος.

— Π.331

1879.3. Περὶ τῆς ἐν Ἑπτανήσῳ Ἀφομοιώσεως πρὸς τοὺς νόμους τοῦ Ἑλληνικοῦ Βασιλείου καὶ Περὶ τῶν πηγῶν τοῦ Ἰονίου Δικαίου ὑπὸ Ἀνδρέου
Μ. Ἱδρωμένου --- Ἐν Κερκύρᾳ Τυπ. «Ὁ Κοραῆς» Ἰωσὴφ Ναχαμούλη.
1879.
Legrand, BI, ἀρ. 3179. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1879.730.
Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 505.

— Π.441

1879.4. Περὶ Ψυχῆς, Θεοῦ καὶ Ἠθικοῦ Νόμου Διατριβαὶ ὑπὸ Π. Βράϊλα
Ἀρμένη. Ἐν Κωνσταντινουπόλει, --- 1879.
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Legrand, BI, ἀρ. 3181. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1879.745.
Ὑπάρχει μόνον τὸ ἐξώφυλλο καὶ τὸ φύλλο τίτλου. Στὴ σελίδα τοῦ τίτλου: Τῷ
πανευλαβεστάτῳ Ἡγουμένῳ τῆς Μονῆς Ὑ. Θ. Πλατυτέρας εὐσεβάστως προσφέρει ὁ Συγγραφεύς.

Σπαράγματα

1879.5. Πραγματεία περὶ τῶν κατὰ τοὺς χρόνους ἡμῶν ἀθεϊστικῶν ἰδεῶν
ἐρανισθεῖσα καὶ ἐκδοθεῖσα ὑπὸ Διονυσίου Λάτα Ἀρχιμανδρίτου. Ἐν Ἀθήναις Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Ἰωάννου Ἀγγελοπούλου --- 1879.
Παπαδόπουλου, ΙΒ Β΄, ἀρ. 7161. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1879.759.
— Π.621

Χαρτόδετο.

1880.1. Πεντηκοστάριον χαρμόσυνον --- Βενετία Ἐκ τοῦ Ἑλληνικοῦ Τυπογραφείου Ὁ Φοῖνιξ 1880.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1880.676.
Τρία ἀντίτυπα.

— Π.299, Π.300, Π.836

1880.2. Platonis Euthydemus, Protagoras. Edidit Martinus Schanz. Editio
Stereotypa. Ex officina Bernhardi Tauchnitz. Lipsiae MDCCCLXXX.
19,6 ἑκ. – σ. 89+[1]. Συσταχωμένο μὲ τὰ ἔντυπα 1854.4 καὶ 1899.4.

— Π.340

1881.1. Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἐκκλησίας μέχρι
τῶν καθ’ ἡμᾶς χρόνων ἐκ διαφόρων πηγῶν ἐρανισθεῖσα ὑπὸ Α. Διομήδους
Κυριακοῦ --- Τόμος πρῶτος (1-860 μ.Χ.) Ἐν Ἀθήναις, Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Χ. Ν. Φιλαδελφέως 1881.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1881.168.
Δύο ἀντίτυπα.

— Π.581, Π.583

1881.2. [Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία --- Α. Διομήδους Κυριακοῦ --- Τόμος
δεύτερος --- 1881].
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1881.169.
Δύο ἀντίτυπα. Λείπουν τὰ φύλλα τίτλου.

— Π.582, Π.584

1881.3. Les auteurs grecs expliqués d’après une méthode nouvelle par
deux traductions françaises --- par une société de professeurs et d’hellénistes Sophocle Oedipe a Colone Paris --- 1881.
17,5 ἑκ. – σ. 243+1λ.

— Π.773

1882.1. Κόσμου Νεότης Τουτέστιν Οἱ θεοὶ καὶ οἱ ἄνθρωποι τῆς ἡρωικῆς
ἐποχῆς. Σύγγραμμα Γ. Ε. Γλάδστωνος ἐξελληνισθὲν ὑπὸ Ἀνδρέου Μ.
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Ἱδρωμένου. Ἐν Κερκύρᾳ Τύποις Ἰωσὴφ Ναχαμούλη. 1882.
Legrand, BI, ἀρ. 3165. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1882.438.
Χαρτόδετο. Στὴ ράχη: ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ ΚΟΣΜΟΥ ΝΕΟΤΗΣ ΤΕΥΧΟΣ Β΄.

— Π.332

1882.2. Λόγοι Ἐκκλησιαστικοὶ ἐκφωνηθέντες ἐν διαφόροις ἐνοριακοῖς
ναοῖς ὑπὸ τῶν Ἠλία Βλαχοπούλου καὶ Ἱεροθέου Μητροπούλου (ἱεροκηρύκων). Ἐν Ἀθήναις Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Ἀ. Ν. Καστριώτου --- 1882.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1882.464.

— Π.573

1882.3. Συμεὼν Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Τὰ ἅπαντα ἐκ τῆς ἀρχαίας
εἰς τὴν ὁμιλουμένην μετενεχθέντα --- ἐγκρίσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου --- μετὰ
πολλῶν διορθώσεων --- ἐκδοθέντα ὑπὸ Σπ. Κουσουλίνου Ἔκδοσις τετάρτη Ἐν Ἀθήναις, παρὰ τῷ ἐκδότῃ Σπ. Κουσουλίνῃ --- 1882.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1882.788.

— Π.477

1882.4. Τῆς Καινῆς Διαθήκης τὰ τέσσαρα Εὐαγγέλια Ἔκδοσις δευτέρα
Ἐν Ἀθήναις Παρὰ τῷ ἐκδότῃ Εὐαγ. Κ. Κοφινιώτῃ. Τυπογραφεῖον Ὁ Παλαμήδης 1882.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1882.829.

— Π.30

1882.5. Τριῴδιον κατανυκτικόν. Περιέχον ἅπασαν τὴν ἀνήκουσαν αὐτῷ
ἀκολουθίαν τῆς ἁγίας καὶ μεγάλης Τεσσαρακοστῆς --- Ἔκδοσις πέμπτη,
Νεωστὶ ἐπιδιορθωθέν, καὶ μετατυπωθέν. Βενετία Ἐκ τοῦ Ἑλληνικοῦ Τυπογραφείου Ὁ Φοῖνιξ 1882.
31 ἑκ. – σ. [2]+455+1λ. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1882.853, μὲ ἐλλιπὴ βιβλιογράφηση.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄ . Δεμένο μὲ ἐξώφυλλα ἀπὸ χαρτόνι. Φθαρμένο ἀπὸ τὴ χρήση. Στὸ α΄
παράφυλλο ἡ σημείωση: Τριώδιον Ἀνήκει εἰς τό Μετόχιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Υ. Θ. Πλατυτέρας Ἐν Κερκύρα τῆ 18/2/84 +μοναχός Παΐσιος. Στὸ παράφυλλο τοῦ τέλους ἡ
σημείωση: Μοναχός Κοσκινᾶς Αντώνιος Ιεράς Μονης Πλατυτέρας διαμένων ἐν Μετοχίω
ὄσο θέλει ὁ Κύριος καί ἡ Πλατυτέρα ἔν Μετοχίω τή 7η Απριλίου ημέρα τῆς εὐδομάδος
Τρίτη καί ὥρα 8η απογευματινή.

— Π.877

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄ . Φθαρμένο ἀπὸ τὴ χρήση.

— Π.878

1882.6. Corrado Baruzzi Versione dal Francese. Spiritismo Cristiano ossia
Rivelazione della Rivelazione I quattro Vangeli seguiti dai comandamenti e
spiegati --- raccolti e coordinati dall’avvocato G. B. Roustaing di Bordeaux
Secondo volume Bologna --- 1882.
19 ἑκ. – σ. 613+1λ.

— Π.769
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1882.7. Corrado Baruzzi Versione dal Francese. Spiritismo Cristiano --Terzo volume Bologna --- 1882.
19 ἑκ. – Κολοβό, διακόπτεται στὴ σ. 308.

— Π.770

1882.8. Néliska Épopée nationale russe par Louis Bernard Paris Libraire
Firmin Didot --- 1882.
25,5 ἑκ. – σ. 287+1λ+[1]+1λ. Δέσιμο κατεστραμμένο.

— Π.732

1883.1. Ἁγιασματάριον τὸ Μέγα περιέχον --- Ἔκδοσις ἕκτη Διορθωθεῖσα
--- Βενετία Ἐκ τοῦ Ἑλληνικοῦ Τυπογραφείου Ὁ Φοῖνιξ 1883.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1883.2.
Στὴ σ. 334: Το δῶρον τοῦτο δωρήται τῷ ἱεροδιακόνῳ Κυρίλλῳ Παπούτση.

— Π.643

1883.2. Ἀπόστολος ἤτοι Πράξεις καὶ Ἐπιστολαὶ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων
καθ’ ὅλον τὸ ἔτος ἐπ’ ἐκκλησίας ἀναγινωσκόμεναι --- Ἔκδοσις Δεκάτη
Τετάρτη --- Βενετία Ἐκ τοῦ Ἑλλην. Τυπογρ. Ὁ Φοῖνιξ 1883.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1883.47.
Στὸ παράφυλλο: Ἐτουτος ὁ Ἀπόστολος ὑπάρχει Βενεδίκτου ἱερομονάχου ἀπὸ χορίον
Ραχτάδες 1885. Υ. Θ. Πλατυτ.

— Π.818

1883.3. [Ἑλληνικὴ Χρηστομάθεια Ἐκ τῶν δοκιμωτέρων πεζογράφων καὶ
ποιητῶν πρὸς χρῆσιν τῶν ἁπανταχοῦ ἑλληνικῶν σχολείων καὶ γυμνασίων
Ὑπὸ Σ. Δ. Βυζαντίου καὶ Α. Ρ. Ραγκαβῆ Ἔκδοσις ἕκτη στερεότυπος. --Τόμος πρῶτος Ἐν Ἀθήναις --- 1883].
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1883.332.
20,5 ἑκ. Ἀκεφαλο καὶ κολοβό, ὑπάρχουν οἱ σ. 17-238.

— Π.381

1883.4. Ἑρμηνεία τῶν καθ’ ἁπάσας τὰς Κυριακὰς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἀναγινωσκομένων εὐαγγελικῶν περικοπῶν Ὑπὸ Μηνᾶ Δ. Χαμουδοπούλου, --- Ἐκδίδοται ἐγκρίσει τῆς κεντρικῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐπιτροπῆς καὶ ἐπιδοκιμασίᾳ τῆς ἱερᾶς Συνόδου. Ἐν Κωνσταντινουπόλει 1883. Τύποις Βουτυρᾶ καὶ
Σ/ας.
17,5 ἑκ. – σ. ξδ΄+496. Πρβλ. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1883.371.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄. Συσταχωμένο μὲ τὸ 1895.5. Δέσιμο κατεστραμμένο.

— Π.629

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄. Κολοβό, διακόπτεται στὴ σ. 480.

— Π.630

1883.5. Ἡ Ποιμαντικὴ Ὑπὸ Νικηφόρου Καλογερᾶ Ἀρχιμανδρίτου καὶ Καθηγητοῦ τῆς θεολογίας --- Ἐν Ἀθήναις, Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστοῦ 63 --- 1883.
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Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1883.430.

— Π.688

1883.6. [Ἡ Φιλοσοφία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας Ὑπὸ Ἰωάννου Χοῦβερ. Μεταγλωττισθεῖσα ὑπὸ Ἰγνατίου Μοσχάκη Ἐν Ἀθήναις ---1883].
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1883.440.
21 ἑκ. – σ. η΄+368. Λείπει τὸ φύλλο τίτλου. Ψευδότιτλος: Ἡ Φιλοσοφία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας.

— Π.609

1883.7. Θεοτοκάριον νέον --- ἐκδοθὲν τὸ πρῶτον παρὰ Νικοδήμου --- Ἔκδοσις Δευτέρα. Βενετία Ἐκ τοῦ Ἑλληνικοῦ Τυπογραφείου Ὁ Φοῖνιξ 1883.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1883.451.

— Π.216

1883.8. [Μέγα Συντακτικὸν τῆς] Ἑλληνικῆς Γλώσσης πρὸς χρῆσιν τῶν Γυμνασίων κατ’ ἔγκρισιν τοῦ Ὑπουργείου τῆς Ἐκπαιδεύσεως ὑπὸ Λουκᾶ
Χριστοδούλου --- Ἔκδοσις τετάρτη --- Ἐν Ἀθήναις Ἐκ τῶν καταστημάτων Ἀνδρέου Κορομηλᾶ 1883.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1883.569.
Τὸ πρῶτο τμῆμα τοῦ τίτλου ἔχει καλυφθεῖ ἀπὸ φύλλο μὲ τὴν ἔνδειξη: ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ Η ΙΕΡΑ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ καὶ σφραγίδα.

— Π.333

1883.9. Χριστιανικὴ Ἀρχαιολογία ἐρανισθεῖσα καὶ ἐκδοθεῖσα ὑπὸ Διονυσίου Λάτα Ἀρχιμανδρίτου Τόμος πρῶτος Ἐν Ἀθήναις Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τοῦ «Μέλλοντος» 1883.
Παπαδόπουλου, ΙΒ Γ΄, ἀρ. 7835. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1883.977.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄. Κομμένα περιθώρια (21 ἑκ.). Χαρτόδετο.

— Π.599.1

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄. Χαρτόδετο.

— Π.599.2

1884.1. Βιογραφικὰ Σχεδάρια τῶν ἐν τοῖς γράμμασιν ὡραίαις τέχναις καὶ
ἄλλοις κλάδοις τοῦ κοινωνικοῦ βίου διαλαμψάντων Κερκυραίων --- Ὑπὸ
Λαυρεντίου Σ. Βροκίνη Κερκυραίου. Τεῦχος Β΄. ἀφιερωθὲν τῷ Κερκυραίων Δήμῳ Κέρκυρα Τυπογραφεῖον «Ὁ Κοραῆς» Ἰωσὴφ Ναχαμούλη
1884.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1884.113.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄.

— Π.415.1

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄. Στὸ β΄ παράφυλλο: Ἐν Κερκύρα τῆ 25η Αὐγούστου 1953 Ἀντώνιος Κοσκινᾶς Μοναχός Ἱεράς Μονῆς Ὑπερ.Ἀγίας Θεοτόκου Πλατυτέρας.

— Π.415.2

Ἀ ν τ ί τ υ π ο γ ΄.

— Π.415.3

1884.2. Θρησκεῖαι καὶ Γλῶσσαι τῆς Ἰνδίας ὑπὸ R. Cust Μετάφρασις Σπυ-
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ρίδωνος Κ. Παπαγεωργίου Ἐν Κερκύρᾳ Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου «Ὁ Κοραῆς» Ἰ. Ναχαμούλη 1884.
Legrand, BI, ἀρ. 3421. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1884.415.

— Π.608

1884.3. Τῷ θεοπροβλήτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Κερκύρας --- Εὐσταθίῳ πάνυ
ἀξίῳ διαδόχῳ Μητροπολίτου Χρυσάνθου τὸ εὐτελὲς τοῦτο ἔργον ταπεινῶς
ἀφιεροῖ Σπυρίδων Κυριάκης Βουσολῖνος Βιβλιοφύλαξ τῆς ἐν Κερκύρᾳ
Δημ. Βιβλιοθήκης [Στὸ τέλος:] Κερκύρᾳ, Τυπογραφεῖον Ι. Ναχαμούλη.
Legrand, BI, ἀρ. 3432. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1884.935.

— Π.443

1884.4. D.-L. Moody Le Chemin qui mène a dieu Traduit par R. Saillens -- Paris --- 1884.
17,5 ἑκ. – σ. 148+[2].

— Π.810

1885.1. Αἱ θεῖαι Λειτουργίαι τῶν ἐν Ἁγίοις πατέρων ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ
Χρυσοστόμου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου καὶ τῶν Προηγιασμένων --- Ἀναπληρωθεῖσαι, καὶ --- διορθωθεῖσαι, ἐκδίδονται νῦν ἐπιστασίᾳ Εὐγενίου
Περδικάρη --- Ἔκδοσις Δευτέρα Βενετία Ἐκ τοῦ Ἑλλην. Τυπογρ. Ὁ
Φοῖνιξ 1885.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1885.12.
Δύο ἀντίτυπα, τὸ ἕνα σὲ λειτουργικὴ χρήση.

— Π.817

1885.2. [Ἐπ]ικρίσεις ἐπὶ περιόδων τινῶν τοῦ συγγράμματος τοῦ Κ. Παύλου Λάμπρου Νομίσματα καὶ Μετάλλ<ι>α τῆς Ἑπτανήσου Πολιτείας ὑπὸ
Μάρκου Θεοτόκη Ἐν Κερκύρᾳ Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου «Ὁ Κοραῆς» Ἰ.
Ναχαμούλη 1885.
Legrand, BI, ἀρ. 3460. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1885.273.

— Π.413

1885.3. Νικηφόρου Θεοτόκη τοῦ Ἀστραχανίου καὶ Σταυρουπόλεως Ἀρχιεπισκόπου Κυριακοδρόμιον. Ἤτοι Ἑρμηνεία --- εἰς τὰς τῶν Ἀποστόλων
Πράξεις --- Ἔκδοσις πέμπτη Ἐκδίδοται δαπάνῃ Ἀντωνίου Ν. Καστριώτου
Τόμος πρῶτος Ἐν Ἀθήναις Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Α. Ν. Καστριώτου --1885.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1885.588.
Δύο ἀντίτυπα συσταχωμένα μὲ τὸν β΄ τόμο.

— Π.521, Π.841

1885.4. Νικηφόρου Θεοτόκη --- Κυριακοδρόμιον. Ἤτοι Ἑρμηνεία --- εἰς
τὰς τῶν Ἀποστόλων Πράξεις --- Τόμος δεύτερος Ἐν Ἀθήναις --- 1885.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1885.589.
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Δύο ἀντίτυπα συσταχωμένα μὲ τὸν α΄ τόμο.

— Π.521, Π.841

1885.5. Οἶκοι κδ΄. εἰς τὸν τίμιον Πρόδρομον Ποίημα τοῦ Ραμάτα νῦν δὲ
ἐκδοθέντες Ὑπὸ Χριστοδούλου ἱερέως Μούτσου Ἰδίᾳ δαπάνῃ. 1885 Διανέμονται δωρεάν. Ἐν Κερκύρᾳ, Τυπογραφεῖον Ἡ Κέρκυρα 1885.
Pierris, BI, ἀρ. 1119. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1885.642.

— Π.254

1885.6. Παρακλητικὴ ἤτοι Ὀκτώηχος ἡ μεγάλη --- Ἐπεξεργασθεῖσα μέν
ποτε καὶ --- ἐπιδιορθωθεῖσα ὑπὸ --- Ἀνδρέου τοῦ Ἱδρωμένου Ἐπιθεωρηθεῖσα δὲ ὑπὸ --- Σπυρίδωνος ἱερομονάχου Ζερβοῦ --- Τετάρτη ἔκδοσις
Βενετία Ἐκ τοῦ Ἑλληνικοῦ Τυπογραφείου Ὁ Φοῖνιξ 1885.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1885.681.
Ἀντίτυπο α΄.

— Π.837

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄ . Δεμένο μὲ χαρτόνι. Ράχη δερμάτινη. Στο α΄ παράφυλλο τὸ σημείωμα: Α. Κοσκινᾶς Μοναχός Ἱεράς Μονής Πλατυτέρας Ταύτα ἐγράφισαν τήν 9 Ὀκτομβρίου
ἡμεραν τῆς ἐβδομάδος Πέμτην καί ὥραν 8 απογευματινήν τό ἔτος 1958. αὐτές τῆς ἡμερες
ματάσιρα ὄλες τῆς σκέπες τῆς Μονής Ευαγγελιστριας Μετοχίου ἐν Ευρωπούλοις καί εἶχα
καί μία κούραση ὁ Θεός μόνον ξέρη ἔτερον ουδέ. Α. Κοσκινάς. ὁ εν Μοναχοῖς ἐλάχιστος.
Στὸ β΄ παράφυλλο οἱ στίχοι:
Ἄρχοντες καί μεγιστάνες καί ὅλη ἡ φτωχολογιά
θάνατος μᾶς περιμένη νέους γέρους καί παιδιά.
Βλέπετε μή σπλαχνισθήτε εἰς τῆς γῆς τά ἀγαθά
εἰς τή γῆ καί ταύτα πάντα εἶναι ὅλα περιτά.
Γῆς εἶναι τά σωματά μας γῆς εἶναι καί τά οστά
στήν δευτέρα παρουσία εἶναι ὄλα περιτά.
Δέν μᾶς σινοδεύη τότε δώξα πλούτος καί τιμή
ὄλα εδώ τά παρετοῦμαι καί πιγένομε γυμνοί.
Ἐσπλαχνίστικε ὁ Πλάστης ἐς τοῦ κόσμου τά ἀγαθά
ὄσα τή ψυχήν μας βλάπτουν εἶναι ὄλα περιτά.
Ζίλευε τοῦς εναρέτους καί προτίμα τοῦς καλοῦς
καί μή βάνεις ἐς τό νούν σου πονιρούς διαλογισμούς.
Ἤκουσα ἤδα πολάκις ὄτι εἴπανε πολοί
σᾶν γηράσουν καί χορτάσουν κάνουνε καί αποχή.
Θάνατος στά σώματας μας μένη ἡ ψυχή γυμνή
κλέει χύνη μαύρο δάκρι καί ὅμως δεν την ελεή.
Ἴδατε ἴδατε ἀδελφοί της εἰς τό τέλος τῆς ζωής μας
καί ἀς φροντισομέτε τώρα για τή δόλια τήν ψυχή μας.
Κάλιο διορθόσου τώρα ὄπου εχεις τόν καιρό
παρά τότε νά φροντίζης ἀπ’ τήν φλόγα τοῦ πυρός.

— Π.879
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1885.7. Συμβουλευτικὸν Ἐγχειρίδιον Περὶ φυλακῆς τῶν πέντε αἰσθήσεων
--- Συντεθὲν καὶ ἐπιδιορθωθὲν παρὰ --- Νικοδήμου μοναχοῦ --- Εκδίδοται
--- τὸ δεύτερον Ὑπὸ Σωφρονίου μοναχοῦ --- Κεχαγιόγλου Ἐν Ἀθήναις
Σπυρίδ. Κουσουλίνου Τυπογραφεῖον καὶ Βιβλιοπωλεῖον --- 1885.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1885.840.

— Π.691

1885.8. Of the Imitation of Christ four books by Thomas À Kempis New
edition Rivingtons Waterloo place, London MDCCCLXXXV.
13,5 ἑκ. – σ. 207+1λ.

— Π.776

1886.1. Ἀκολουθία καὶ βίος τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Βαρβάρου τοῦ Πενταπολίτου --- Ἐν Κερκύρᾳ Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου «Ὁ Κοραῆς» Ἰ. Ναχαμούλη 1886.
Legrand, BI, ἀρ. 3488. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1886.22.
Τρία ἀντίτυπα.

— Π.228.1-3

1886.2. Ἀκολουθία τῶν ἁγίων τεσσάρων νέων τοῦ Χριστοῦ μαρτύρων Ἀγγελῆ Μανουὴλ Γεωργίου καὶ Νικολάου τῶν ἐν Ῥεθύμνη τῆς Κρήτης μαρτυρησάντων --- Ὑπὸ ⁂ Ἐν Κορίνθῳ Τυπογραφεῖον καὶ Βιβλιοπωλεῖον Ἡ
Κορινθία 1886.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1886.26.
Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 547.

— Π.224

1886.3. Ἄσματα εἰς τὸν ἅγιον Ἀθανάσιον ἐπίσκοπον Χριστιανουπόλεως
καὶ Πραγματεία περὶ ἁγίων ὑπὸ Ἰωάννου Μαρτίνου Πρεσβυτέρου Ἐν
Ἀθήναις Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Ἀναστασίου Ν. Τρίμη 1886.
Legrand, BI, ἀρ. 3492. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1886.85.
Τέσσερα ἀντίτυπα.

— Π.225.1-4

1886.4. Εἰς δόξαν Πατρὸς Υἱοῦ καὶ Ἁγίου Πνεύματος τοῦ ἑνὸς Θεοῦ Πηδάλιον --- ἑρμηνευόμενοι παρὰ Ἀγαπίου ἱερομονάχου καὶ Νικοδήμου μοναχοῦ --- Ἐν Ἀθήναις Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Βλαστοῦ Χ. Βαρβαρρήγου
1886.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1886.182.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α΄. Στὸ παράφυλλο: Μοναχός Ἀντώνιος Κοσκινᾶς ἐκ τοῦ χωρίου Πεταλείας
Κερκύρας Ἀπριλίου 26 1957 ἡμέρα Παρασκευή τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς.

— Π.171.1

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄. Στὴ σ. τίτλου: Παπᾶ Ἰωάννης Δημητριάδης.

— Π.171.2

Ἀ ν τ ί τ υ π ο γ ΄.

— Π.171.3

Ἀ ν τ ί τ υ π ο δ ΄.

— Π.171.4
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1886.5. Εὐριπίδου Τραγῳδιῶν Ἠλέκτρα Κείμενον κατὰ τὰς νεωτέρας τῆς
κριτικῆς ἐρεύνας καὶ διορθώσεις Μετὰ κριτικῶν σημειώσεων καὶ ἑρμηνευτικῶν σχολίων ὑπὸ Σ. Δ. ἐκδίδοντος Γεωργίου Δ. Κατσουροπούλου Ἐν
Ἀθήναις Τυπογραφεῖον Βλαστοῦ Βαρβαρρήγου --- 1886.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1886.248.
Χαρτόδετο.

— Π.336

1886.6. Ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ
Ἀδελφοθέου --- ἐκδοθεῖσα --- ὑπὸ Διονυσίου Λάτα --- Ἐν Ζακύνθῳ Τύποις Σ. Καψοκεφάλου 1886.
Legrand, BI, ἀρ. 3505. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1886.281.

— Π.204

1886.7. Ὁμιλίαι Ἠθικαὶ ρηθεῖσαι κατὰ διαφόρους περιστάσεις ἐν Λεβιδίῳ
Μεγάλῳ Σπηλαίῳ καὶ Ἄργει ὑπὸ Χρήστου Παπαοικονόμου Φοιτητοῦ τῆς
Θεολογίας Ἐν Ἀθήναις Τύποις Γεωργίου Σ. Σταυριανοῦ 1886.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1886.562.
Λείπουν οἱ τελευταῖες σελίδες (διακόπτεται στὴ σ. 190). Στὸ α΄ παράφυλλο:
Ανανίας Σάχας Ιερομόναχος. Στὴ σελίδα τίτλου: Πάτερ Καλίνικος -15-.

— Π.568

1887.1. Βίος καὶ ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς
ἡμῶν Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγῶνος --- Ἐν Ἀθήναις Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου
Ν. Τριανταφύλλου καὶ Σας. -Ὑπὸ τὸ Δημαρχεῖον – 1887.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1887.95.
Τρία ἀντίτυπα.

— Π.244.1-3

1887.2. Δημητρίου Ι. Κόκκου Ἀφοπλισμὸς τῆς Ἑλλάδος Κωμικὸν παίγνιον
παρασταθὲν τὴν Κυριακὴν τῶν Ἀποκρέω ὑπὸ φοιτητῶν τοῦ Δραματικοῦ
Συλλόγου Ἐν Ἀθήναις Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Ἀλ. Παπαγεωργίου 1887.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1887.149.
Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 688.

— Π.470

1887.3. Εὐθυμίου τοῦ Ζιγαβη[νοῦ] Ἑρμηνεία εἰς τὰς ΙΔ΄ ἐπιστολὰς τοῦ
ἀποστόλου Παύλου καὶ εἰς τὰς Ζ΄ καθολικὰς Νῦν πρῶτον ἐκ παλαιοῦ χειρογράφου ἐκδιδομένη μετὰ προλόγου καὶ σημειώσεων ὑπὸ Νικηφόρου
Καλογερᾶ --- Τόμος Πρῶτος Περιέχων τὴν ἑρμηνείαν τῆς πρὸς Ῥωμαίους
ἐπιστολῆς, τῶν δύο πρὸς Κορινθίους καὶ τῆς πρὸς Γαλάτας Ἐν Ἀθήναις
τύποις ἀδελφῶν Περρῆ 1887.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1887.306.

— Π.36
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1887.4. Εὐθυμίου τοῦ Ζιγαβηνοῦ Ἑρμηνεία εἰς τὰς ΙΔ΄ ἐπιστολὰς τοῦ
ἀποστόλου Παύλου καὶ εἰς τὰς Ζ΄ καθολικὰς --- Τόμος Δεύτερος Περιέχων
τὴν ἑρμηνείαν τῆς πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολῆς, τῆς πρὸς Φιλιππησίους, τῆς
πρὸς Κολασσαεῖς, τῆς Α΄ καὶ Β΄ πρὸς Θεσσαλονικεῖς, τῆς Α΄ καὶ Β΄ πρὸς
Τιμόθεον, τῆς πρὸς Τῖτον, τῆς πρὸς Φιλήμονα, τῆς πρὸς Ἑβραίους καὶ τῶν
Ζ΄ Καθολικῶν. Ἐν Ἀθήναις τύποις ἀδελφῶν Περρῆ 1887.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1887.307.
Κολοβό, διακόπτεται στὴ σ. 662. Δέσιμο νέο, ἡ ἀκμὴ τῶν φύλλων βαμμένη μὲ
χρῶμα βυσσινί.

— Π.37

1887.5. Ἱστορικὰ Ἀπομνημονεύματα Ἑπτανήσου Ὑπὸ Π. Χιώτου Τόμος
6.ος (σειρᾶς) Περιέχων τὴν ἠθικὴν κατάστασιν ἀπὸ Βενετοκρατίας μέχρι
τῶν ἡμερῶν ἡμῶν Ἐν Ζακύνθῳ Τυπογραφεῖον ὁ «Φώσκολος» 1887.
Παπαδόπουλου, ΙΒ Γ΄, ἀρ. 8388. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1887.406.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 486.

— Π.414.1

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄. Στὴ σελίδα τοῦ τίτλου ἡ σφραγίδα: ΔΩΡΟΝ ΠΕΤΡΙΔΟΥ. — Π.414.2

1888.1. Διδαχαὶ εἰς τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, καὶ εἰς ἄλλας
Κυριακὰς --- καὶ ἐπισήμους ἑορτὰς Μετὰ καί τινων Πανηγυρικῶν Λόγων
συντεθεῖσαι μὲν καὶ ἐκφωνηθεῖσαι ὑπὸ --- Ἠλιοῦ Μινιάτη --- νεωστὶ δὲ
πλουτισθεῖσαι --- ὑπὸ τοῦ ἱεροδιδασκάλου Ἀνθίμου Μαζαράκη Κεφαλλῆνος --- Ἔκδοσις τρίτη. Βενετία Ἐκ τοῦ Ἑλληνικοῦ Τυπογραφείου Ὁ
Φοῖνιξ 1888.
Παπαδόπουλου, ΙΒ Γ΄, ἀρ. 8525. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1888.196.
Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 146.

— Π.548

1888.2. Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Διπλωματία ἐν Ἑλλάδι ἀπὸ τῶν χρόνων τοῦ Καποδιστρίου μέχρι τῶν καθ’ ἡμᾶς χρόνων Μελέτη πολιτικὴ καὶ ἱστορικὴ Χαριλάου Δ. Μελετοπούλου --- Ἐν Ἀθήναις Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Π. Δ. Σακελλαρίου 1888.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1888.398.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄.

— Π.410.1

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄. Κολοβό, διακόπτεται στὴ σ. 112.

— Π.410.2

1888.3. Λεξικὸν τῶν Ἁγίων Γραφῶν περιέχον 300 εἰκόνας, 12 γεωγραφικοὺς χάρτας, χρονολογικοὺς πίνακας, καὶ πᾶν τὸ εἰς βαθεῖαν κατανόησιν
τῶν Ἁγίων Γραφῶν ἐφικτὸ βοήθημα ἱστορικόν, ἐθνολογικόν, ἀρχαιολογικόν, θεολογικὸν κ.τ.λ. ὑπὸ Γ. Κωνσταντίνου --- Ἐν Ἀθήναις ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀθηναΐδος --- 1888.
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Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1888.590.
Κολοβό, λείπουν οἱ 5 τελευταῖες σελίδες. Στὴ σελίδα τοῦ ψευδότιτλου: Γερ. Βρυώνης 1917. Στὴ σελίδα τίτλου σφραγίδα μὲ τὰ στοιχεῖα: ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΚΑΙ
ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ ΚΑΔΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ. Δερματόδετο.

— Π.710

1888.4. Λόγοι Ἐκκλησιαστικοὶ καὶ Μελέται ὑπὸ Ἰγνατίου Μοσχάκη --Ἐν Ἀθήναις Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῶν καταστημάτων Ἀνέστη Κωνσταντινίδου 1888.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1888.603.

— Π.575

1888.5. Περὶ τῶν ἐτησίως τελουμένων ἐν Κερκύρᾳ λιτανειῶν τοῦ θ. λειψάνου τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος καὶ τῆς ἐν ἔτει 1716 πολιορκίας τῆς Κερκύρας Ἱστορικὴ Ἐπιτομὴ --- Ἐρανισθεῖσα Ὑπὸ Λαυρεντίου Σ. Βροκίνη Ἐν
Κερκύρᾳ Τυπογραφεῖον «Ἑρμῆς» 1888.
Legrand, BI, ἀρ. 3599. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1888.815.
Συσταχωμένο μὲ τὸ 1892.1.

— Π.610

1888.6. Σπυρίδωνος Τρικούπη Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως
Ἔκδοσις τρίτη ἐπιθεωρηθεῖσα καὶ ἐπιδιορθωθεῖσα ὑπ’ αὐτοῦ τοῦ συγγραφέως Τόμος Β΄. Ἐκδότης Παναγιώτης Ἀσλάνης Ἐν Ἀθήναις Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς «Ὥρας» 1888.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1888.894.

— Π.431

1888.7. Σπυρίδωνος Τρικούπη Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως --Τόμος Γ΄. --- Ἐν Ἀθήναις --- 1888.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1888.895.

— Π.432

1888.8. Σπυρίδωνος Τρικούπη Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως --Τόμος Δ΄. --- Ἐν Ἀθήναις --- 1888.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1888.896.

— Π.433

1888.9. The New Testament of our Lord and saviour Jesus Christ, --Oxford --- 1888.
11 ἑκ. – Χωρὶς ἀρίθμηση σελίδων. Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ δεύτερου ἐξωφύλλου: Καλλίνικος Μεταλλινός 1945 τῇ 26ην Δεκεμ/ου καί ὥραν Μ.Μαν.

— Π.791

1889.1. Ἀκολουθία τοῦ Μνημοσύνου κατὰ τὴν τάξιν τοῦ Ἁγίου Ὄρους --Ἐν Ἀθήναις. 1889.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1889.29.

— Π.238
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1889.2. Ἱστορία τοῦ Γαλλογερμανικοῦ Πολέμου 1870-1871 Συλλεγεῖσα --ὑπὸ Κωνσταντίνου Γ. Σταυρίδου Ἐν Ἀθήναις Ἐκδότης Γεώργιος Δ. Φέξης
1889.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1889.398-399.
18,5 ἑκ. Τεύχη ἄδετα.

— Π.411

1889.3. Ἱστορία τῶν Ἰονίων Νήσων ἀρχομένη τῷ 1797 καὶ λήγουσα τῷ
1815 μετὰ προεισαγωγῆς --- ὑπὸ Γερασίμου Ε. Μαυρογιάννη Τόμος Πρῶτος Ἐν Ἀθήναις Τυπογραφεῖον «Παλιγγενεσία» Ἰω. Ἀγγελοπούλου --1889.
Legrand, BI, ἀρ. 3638. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1889.405.
Δέσιμο κατεστραμμένο.

— Π.450

1889.4. Nέον Ἀναστασιματάριον --- Ἐκδίδοται νῦν --- ὑπὸ Κωνσταντίνου
Σακελλαρίδου --- Ἐν Ἀθήναις --- 1889.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1889.585.
Δύο ἀντίτυπα.

— Π.814.1, Π.814.2

1889.5. Ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας ἐν Κεφαλληνίᾳ καὶ αἱ στάσεις αὐτῆς ἐν
ἔτεσι 1800 1801 1802 Ἱστορικαὶ σημειώσεις ἐξαχθεῖσαι ἐκ τῶν ἐγγράφων
τοῦ Ἀρχείου τῆς Ἑπτανησίου Πολιτείας ὑπὸ Μάρκου Θεοτόκη Ἐν Κερκύρᾳ Τυπογραφεῖον Ἰ. Ναχαμούλη 1889.
Legrand, BI, ἀρ. 3646. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1889.632.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄. Ἄδετο. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 511.

— Π.419.1

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄. Λείπει τὸ τελευταῖο φύλλο.

— Π.419.2

1889.6. Περὶ ἀρχῶν τῆς Φιλοσοφίας καὶ τῆς σχέσεως ταύτης πρὸς τὴν
Θεολογίαν ὑπὸ Ν. Μ. Δαμαλᾶ Ἐν Ἀθήναις Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῶν
καταστημάτων Ἀνέστη Κωνσταντινίδου 1889.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1889.683.
Λείπει τὸ τελευταῖο φύλλο χ.ἀ. καὶ τὸ πίσω ἐξώφυλλο.

— Π.724

1889.7. [Πρόχειρον Νομικὸν Βιβλίον Πρῶτον Τὰ κωλύμματα τοῦ γάμου ἐν
τῇ Ἀνατολικῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ Ὑπὸ Μελισσηνοῦ Χριστοδούλου --- Ἐν
Κωνσταντινουπόλει 1889 ---].
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1889.749.
Λείπει τὸ τελευταῖο φύλλο. Στὴ σελίδα τῆς ἀφιέρωσης: Το Αιδεσιμωτάτω Παπα Βασιλείω Κρυωνᾶ.

— Π.659

412

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΛΑΤΥΤΕΡΑΣ

1890.1. Ἁγιασματάριον περιέχον τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Μικροῦ Ἁγιασμοῦ
---Ἐν Ἀθήναις 1890.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1890.2.

— Π.214

1890.2. Γερασίμου Μαρκορᾶ Ποιητικὰ Ἔργα Ἐν Κερκύρᾳ Τυπογραφεῖον
Ἰ. Ναχαμούλη 1890.
Legrand, BI, ἀρ. 3663. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1890.132.

— Π.384

1890.3. Ἐγκώμιον τῶν Ἁγίων τριακοσίων δέκα καὶ ὀκτὼ θεοφόρων Πατέρων τῶν --- συνελθόντων ἐν τῇ Πρώτη Οἰκουμενικῇ Συνόδῳ ὑπὸ Χριστοδούλου ἱερέως Μούτσου --- Ἐν Κερκύρᾳ Τύποις Ν. Πετσάλη 1890.
Pierris, BI, ἀρ. 1247. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1890.195.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄. Χαρτόδετο. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 628.

— Π.611.1

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄. Χαρτόδετο. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 629.

— Π.611.2

1890.4. Θαύματα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ Χριστιανικαὶ διδασκαλίαι ἐρανισθεῖσαι --- καὶ μετενεχθεῖσαι εἰς τὴν γραφομένην γλῶσσαν
--- ὑπὸ Θεοδοσίου Λ. Πρασίδου --- Ἐν Ἀθήναις Τύποις Ἀναστασίου Ν.
Τρίμη. 1890.
23 ἑκ. – σ. 143+[1]. Πρβλ. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1890.406.
Λείπουν οἱ δύο πρῶτες σελίδες. Ὁ τίτλος ἀπὸ τὸ ἐξώφυλλο. Χαρτόδετο. Παλαιὸς
ταξ. ἀριθ. 620.

— Π.612

1890.5. Θεῖον καὶ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον ἐξ ἀρίστων ἐκδόσεων τῆς Νέας Διαθήκης ἐπιμελῶς διορθωθὲν --- Ἐν Ἀθήναις Παρὰ τῷ ἐκδότῃ Κ. Ἀντωνιάδῃ
--- 1890.
31,3 ἑκ. – σ. η΄+254+[2]+46.

— Π.188

1890.6. Μηναῖον τοῦ Φεβρουαρίου Περιέχον --- Βενετία Ἐκ τοῦ Ἑλληνικοῦ Τυπογραφείου Ὁ Φοῖνιξ 1890.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Β΄, ἀρ. 1890.615.

— Π.264

1890.7. F. C. H. Pouqueville Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως Ἤτοι
Ἡ ἀναγέννησις τῆς Ἑλλάδος Ματαφρασθεῖσα ὑπὸ Ἰωάννου Θ. Ζαφειροπούλου --- μετὰ --- εἰκόνων Ἐκδίδεται ὑπὸ Α. Γεωργίου, Π. Τζελάτου, Γ.
Φέξη Τόμος Τρίτος Ἐν Ἀθήναις --- 1890.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 1890.357.
Συσταχωμένο μὲ τὸν β΄ τόμο.

— Π.423
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1891.1. Ἀκτὶς Φωτός. Ὁ καταδιωγμὸς τῶν Ἑβραίων ἐν τῇ Ἱστορίᾳ. Σκέψεις Γεωργίου Α. Ζαβιτζιάνου. Ἐν Κερκύρᾳ Τύποις Ν. Πετσάλη 1891.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 1891.19.
Βιβλιοδεσία κατεστραμμένη.

— Π.396

1891.2. Ἐκλογὴ ἐκ πονημάτων καὶ λόγων διαφόρων --- Ἰωάννου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου ἀνθολογηθεῖσα καὶ συναρμολογηθεῖσα ὑπὸ τοῦ Ἀρχιεπ. Νικηφόρου (Καλογερᾶ) --- ὑφ’ οὗ καὶ τὸ προοίμιον συγγραφὲν προσετέθη Ἐκδίδοται --- δαπάναις τῆς Φιλεκπαιδευτικῆς Ἑταιρείας Ἐν Ἀθήναις ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστοῦ --- 1891.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 1891.218.
Δέσιμο μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ μαρμαρόκολλα.

— Π.107

1891.3. Θέματα Λατινικὰ πρὸς ἄσκησιν τῶν μαθητῶν ὑπὸ Δ. Κ. Ζαγγογιάννη Μέρος πρῶτον Ὁμαλὸν Τυπικὸν Ἔκδοσις β΄ διωρθωμένη Ἐκδότης
Ἰωάννης Νοτάρης Ἐν Ἀθήναις Βιβλιοπωλεῖον Ἰωάννου Νοτάρη --- 1891.
18 ἑκ. Κολοβό, διακόπτεται στὴ σ. 108. Συσταχωμένο.

— Π.668

1891.4. Κερκυραϊκὰ Ἀπομνημονεύματα ὑπὸ Φριδερίκου Ἀλβάνα Ἐν Κερκύρᾳ Τυπογραφεῖον Ἡ Κέρκυρα 1891.
Legrand, BI, ἀρ. 3723. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 1891.447.
Κολοβό, διακόπτεται στὴ σ. 133.

— Π.418

1891.5. [Μουσικὸν Ἀνθολόγιον Ἐκπονηθὲν χάριν τῶν μαθητῶν τῶν Ἱερατικῶν Σχολῶν καὶ τῶν Διδασκαλείων ὑπὸ Κωνσταντίνου Β. Χρηστοπούλου
--- Ἔκδοσις Πρώτη, Ἐν Ἀθήναις --- 1891].
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 1891.551.
20,6 ἑκ. – Ἀκέφαλο καὶ κολοβό, ὑπάρχουν οἱ σ. 7-498. Στὸ α΄ παράφυλλο: Τό βιβλίον τοῦτο, «Μουσικόν Ἀνθολόγιον» Κ. Β. Χρηστοπούλου, παραδίδεται σήμερον, Δευτέραν 22-12-1969, εἰς τόν Ἀξιοσέβαστον Ἀρχιμανδρίτην, Ἡγούμενον Ἱερᾶς Μονῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Πλατυτέρας Κερκύρας» Κύριον Κον Μεθόδιον Μεταλληνόν, διά τήν
σπουδήν καί διάδοσιν τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, καί ὡς δεῖγμα ἀγάπης
καί ἐκτιμήσεως. Ὁ Παραδούς. Σπυρίδων Ν. Ζηνιάτης π. Διευθυντής 2ου Δ. Σχ. Κερκύρας.
Στὸ verso τοῦ α΄ παραφύλλου: Τό Ἱστορικόν τοῦ βιβλίου τούτου. Τό Μουσικόν Ἀνθολόγιον Κ. Β. Χρηστοπούλου συνεγράφη καί ἐξεδόθη πρό 80 περίπου ἐτῶν, χάριν τῶν σπουδαστῶν τῶν τότε Ἱερατικῶν Σχολῶν καί τῶν σπουδαστῶν τῶν τεσσάρων Περιφερειακῶν
Διδασκαλείων τῆς Ἑλλάδος ἤτοι 1ον Διδασκαλείου Στερεᾶς Ἑλλαδος μέ ἕδραν τάς Ἀθήνας,
2ον Πελοποννήσου μέ ἕδραν τήν Τρίπολιν, 3ον Θεσσαλίας μέ ἕδραν τήν Λάρισαν, καί 4ον
Ἑπτανήσου, μέ ἕδραν τήν Κέρκυραν. Βάσει τοῦ βιβλίου τούτου ἐδιδάχθην καί ἐγώ, ὁ ὑπο-
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φαινόμενος, τήν Ἐκκλησιαστικήν Μουσικήν, παρά τοῦ ἀειμνήστου Μουσικοδιδασκάλου
Ἀρίστου Μοναστηριώτη, κατά τά ἔτη τῶν σπουδῶν μου, 1904-1907 εἰς τό Διδασκαλεῖον
Ἑπτανήσου. Ὁ Συν/χος Διδάσκαλος. Σπυρ. Ν. Ζηνιάτη. Κέρκυρα 22.12.1969. — Π.220

1891.6. Πανάγιον ἤτοι Βιβλίον ἐμπεριέχον ἅπαντας τοὺς ἁγίους, οὓς ἡ
ἡμετέρα ἀνατολικὴ ἐκκλησία ἀναγνωρίζει --- Ἐν Βώλῳ Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Ὁ «Τύπος» 1891.
18,5 ἑκ. – σ. 54. Πρβλ. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 1891.647.

— Π.619

1891.7. [Ὡρολόγιον τὸ Μέγα --- Διορθωθὲν --- ὑπὸ Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοῦ --- ἐπιθεωρηθὲν δὲ --- παρὰ --- Σπυρίδωνος --- Ζερβοῦ --Ἐν Ἀθήναις ---1891 ---].
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 1891.941.
22,5 ἑκ. – σ. 512. Λείπει τὸ φύλλο τίτλου καὶ οἱ πρῶτες εἰσαγωγικὲς σελίδες.
Ἀρχίζει ἀπὸ σ. [1]. Στὸ πρῶτο παράφυλλο: Τό ὡρολόγιον τοῦτο ἐδωρήθη παρά τοῦ
αἰδ. ιερέως Σπυρίδωνος Καταπόδι ἐφημερίου Ἁγ. Ἰωάννου Λάζου Μανδούκι καί Ὑ. Θεοτόκου τό ἔτος 1937 ὅτε ἤμην διάκονος τά ἐλείποντα ἔγραψα καί βιβλιοδέτησα. χρονολογεῖται ἀπό τό 1882.

— Π.258

1891.8. F. C. H. Pouqueville Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως --Ματαφρασθεῖσα ὑπὸ Ξενοφῶντος Ζυγούρα μετὰ --- εἰκόνων Ἐκδίδεται -- Τόμος Δ΄ Ἐν Ἀθήναις --- 1891.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 1891.325.
Συσταχωμένο μὲ τὸν α΄ τόμο.

— Π.423

1892.1. Αἱ Οἰκουμενικαὶ Σύνοδοι τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας Ἔκδοσις
δευτέρα ἐπηυξημένη καὶ βελτιωθεῖσα καὶ Τὰ παρ’ ἡμῖν τελούμενα Ἱερὰ
Μνημόσυνα ὑπὸ Νεκταρίου Κεφαλᾶ Μητροπολίτου Πενταπόλεως Ἐν Ἀθήναις Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Ἀ. Κολλαράκη καὶ Ν. Τριανταφύλλου --1892.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 1892.9.
Συσταχωμένο μὲ τὸ 1888.5.

— Π.610

1892.2. Βαρώνου Βαζανκοὺρ --- Ἱστορία τοῦ Κριμαϊκοῦ Πολέμου μεταφρασθεῖσα ὑπὸ Π. Γεωργιάδου καὶ Α. Χλωροῦ Τόμος Πρῶτος Ἐκδότης Γ.
Τσαγγάρης Ἔκδοσις Δευτέρα Ἐν Ἀθήναις Τύποις Ἀναστασίου Τρίμη, --1892.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 1892.87.
Συσταχωμένο μὲ τὸν β΄ τόμο.

— Π.420
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1892.3. Βαρώνου Βαζανκοὺρ --- Ἱστορία τοῦ Κριμαϊκοῦ Πολέμου --Τόμος Δεύτερος --- Ἐν Ἀθήναις --- 1892.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 1892.88.
Συσταχωμένο μὲ τὸν α΄ τόμο.

— Π.420

1892.4. Ἐπίτομος Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Ἀπὸ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ μέχρις ἁλώσεως τῆς Κων/λεως (1-1453 μ.Χ.) Πρὸς χρῆσιν τῶν
σχολείων ὑπὸ Ἀρχιμ. Φιλαρέτου Βαφείδου --- Ἔκδοσις Β΄ διωρθωμένη.
Ἐν Κωνσταντινουπόλει, --- Τύποις Ν. Γ. Κεφαλίδου 1892.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 1892.297.
Στὴ σελίδα τίτλου: ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ Η ΙΕΡΑ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ.

— Π.588

1892.5. Μέγας Συναξαριστὴς Ἤτοι Σμάραγδος τοῦ Νοητοῦ Παραδείσου
Βιβλίον ψυχωφελέστατον --- πάντων τῶν ἁγίων τῶν καθ’ ἅπαντα τὸν μῆνα
Ἀπρίλιον ἑορταζομένων --- Κωνσταντ. Χ. Δουκάκη --- Ἐν Ἀθήναις Ἐκ τοῦ
Τυπογραφείου Ἀ. Κολλαράκη καὶ Ν. Τριανταφύλλου 1892.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 1892.608.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄ . Λείπει τὸ τελευταῖο φύλλο (σ. 481-482). Δερματόδετο. Στὴ σελίδα
τίτλου: ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ Η ΙΕΡΑ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ.

— Π.501

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄ . Στὸ α΄ παράφυλλο: Πανοσολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Παΐσιος Αρβανίτης.

— Π.864

1892.6. [Παναρέτου Χ. Δουληγέρη, Ὁ αἱρετικὸς Καλαποθάκης ἢ Ἔλεγχος
τῶν ψευδευαγγελικῶν --- Ἐν Ἀθήναις --- 1892].
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 1892.728.
22 ἑκ. – σ. η΄+227+1λ+[2]. Λείπει τὸ φύλλο τίτλου.

— Π.622

1893.1. Βιβλιοθήκη τοῦ Συλλόγου τῶν Μικρασιατῶν «Ἀνατολῆς» Τόμος
πρῶτος Ἀντιπαπικὰ ὑπὸ Ἀ. Διομήδους Κυριακοῦ --- Ἐν Ἀθήναις Ἐκ τοῦ
Τυπογραφείου Π. Δ. Σακελλαρίου 1893.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 1893.117.
Χαρτόδετο.

— Π.578

1893.2. Ἐξομολογητάριον ἤτοι Βιβλίον ψυχωφελέστατον Περιέχον Διδασκαλίαν --- Συνερανισθὲν --- καὶ εἰς ἀρίστην τάξιν ταχθὲν παρὰ τοῦ --διδασκάλου Νικοδήμου Δεκάτη ἔκδοσις Βενετία ἐκ τοῦ Ἑλληνικοῦ Τυπογραφείου Ὁ Φοῖνιξ 1893.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 1893.273.
Στὴ σελίδα τίτλου ἡ ἐλλειψοειδὴς σφραγίδα μὲ τὴν ἐπιγραφή: ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΔΕ-
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ΠΑΣΤΑ ΣΦΥΡΑ ΓΕΡΑΡΔΟΥ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ.

— Π.709

1893.3. Κερκυραϊκὰ Ἀπομνημονεύματα ὑπὸ Φριδερίκου Ἀλβάνα Ἐν Κερκύρᾳ Τυπογραφεῖον Ἡ Κέρκυρα 1893.
Dimaras, ἀρ. 361. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 1893.496.

— Π.417

1893.4. Μητροπολίτου πρ. Ἀγχιάλου Ἀνθίμου Τσάτσου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων
Ὁδηγὸς Εὐσεβείας ἤτοι Ἑκατὸν περίπου Ὁμιλίαι εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον --- διηρημέναι εἰς τόμους δύο Τόμος Α΄. --- Ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἐκ τοῦ Πατριαρχικοῦ Τυπογραφείου 1893.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 1893.584.
Στὸ πρῶτο παράφυλλο: Κερκύρας και Π. Ἀλέξανδρος.

— Π.569

1893.5. Περὶ Γενέσεως τοῦ ἀνθρώπου Ἁρμονίαι Χριστιανισμοῦ καὶ Ἐπιστήμης ὑπὸ Ἰ. Σκαλτσούνη Διδάκτορος τῶν Πανεπιστημίων Κερκύρας καὶ
Πίζης ἐπιτίμου διδάκτορος τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἐν Ἀθήναις Ἐκ
τοῦ Τυπογραφείου τῶν καταστημάτων Ἀνέστη Κωνσταντινίδου 1893.
Legrand, BI, ἀρ. 3798. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 1893.699.
Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄. Στὴ σελίδα τίτλου: Διά τήν ἱεράν Μονήν τῆς Ὑπ. Θεοτόκου τῆς Πλατυτέρας ἐν Κερκύρᾳ. Δωρεάν Π.Σ.

— Π.675.1

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄. Στὴ σελίδα τίτλου: Δῶρον Α. Βλαστοῦ εκ Λονδίνου.

— Π.675.2

Ἀ ν τ ί τ υ π ο γ ΄. Στὸ recto τοῦ πρώτου παραφύλλου Τῷ Πανοσιολογιωτάτῳ Ἀρχιμανδρίτῃ καί Πρωτοσυγγέλῳ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κερκύρας καί Παξῶν Κῳ Μεθοδίῳ Μεταλληνῷ προσφέρονται τὰ παρόντα συναρμοσμένα βιβλία, σεβασμοῦ καί ἀγάπης ἕνεκεν.
Πνευματικὸν τέκνον πρωτοπρ. Ἰωάννης Α. Κλαδᾶς. Συσταχωμένο τὸ βιβλίο: Χριστιανικαὶ Μελέται ὑπὸ Ξενοφῶντος Π. Μόσχου δ.φ. Τόμος Β΄. Ἐκδίδεται ὑπὸ τοῦ
Χριστιανικοῦ Συλλόγου τῶν Νέων Ἀθηνῶν 1923.

— Π.676

1893.6. [Περὶ τῶν ἐτησίως τελουμένων ἐν Κερκύρᾳ λιτανειῶν τοῦ Θ. Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος καὶ τῆς ἐν ἔτει 1716 πολιορκίας τῆς
Κερκύρας Ἱστορικὴ ἐπιτομὴ --- Ὑπὸ Λαυρεντίου Σ. Βροκίνη Ἔκδοσις
Δευτέρα --- Ἐν Κερκύρᾳ --- 1893].
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 1893.718.
Λείπει τὸ φύλλο τοῦ τίτλου. Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ πρώτου ἐξωφύλλου ἡ ταξινομικὴ
ἔνδειξη: Ἀριθ. 189 Θήκη Α. Σειρά 5η. Στὴ σελίδα τῆς ἀφιέρωσης ἄλλη ταξινομικὴ
ἔνδειξη: Ἀριθμός 248 Θήκη Α Σειρά 5.

— Π.416

1893.7. Φιλοκαλία τῶν ἱερῶν Νηπτικῶν συνερανισθεῖσα --- Ἐκδιδομένη
ὑπὸ Παναγιώτου Ἀθ. Τζελάτη Τόμος δεύτερος Ἐν Ἀθήναις Ἐκ τοῦ Τυπο-
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γραφείου Παρασκευᾶ Λεώνη 1893.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 1893.924.

— Π.70

1894.1. Ἀκολουθία πλήρης τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου --- Ἐν Ἀθήναις Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Γεωργίου Σ. Σταυριανοῦ
--- 1894.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 1894.24.

— Π.234

1894.2. Ἀκολουθία τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας Εἰς τὸν ὑπερφυὲς θαῦμα, ὅπερ ἐνήργησε διὰ τῆς --- εἰκόνος
αὐτῆς τῆς ἐπιλεγομένης Μυρτιδιοτίσσης Ἐν τῇ Νήσῳ Κυθήρων --- Ἐν
Ἀθήναις Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῶν καταστημάτων Ἰωάννου Νικολαΐδου
1894.
Legrand, BI, ἀρ. 3813. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 1894.26.

— Π.248

1894.3. Ἐκλογὴ ἐκ τῶν Ψαλμῶν τοῦ προφήτου καὶ βασιλέως Δαβὶδ Ἐκδίδεται δαπάνῃ Σάββα ἱερομονάχου --- Ἐν Ἀθήναις 1894.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 1894.280.

— Π.256

1894.4. Λόγος Πανηγυρικὸς ἐπὶ τῇ 25 Μαρτίου ἐπετείῳ ἡμέρᾳ τῆς ἐθνικῆς
ἀναγεννήσεως ὑπὸ Ν. Σ. Ζερβοῦ. Ἐν Κερκύρᾳ Τυπογραφεῖον «Ἑρμῆς»
Νικολάου Πετσάλη 1894.
Pierris, BI, ἀρ. 1434. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 1894.600.
Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 423.

— Π.457

1895.1. Ἀπάντησις εἰς τὴν ὑπὸ τοῦ ἐπισκόπου Ρώμης Λέοντος τοῦ ΙΓ΄
Ἐγκύκλιον Περὶ ἑνώσεως τῶν ἐν Ἀνατολῇ Ἐκκλησιῶν Ἐν Ἀθήναις Ἐκ τοῦ
Τυπογραφείου Παρασκευᾶ Λεώνη 1895.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 1895.65.
Βιβλιοδεσία κατεστραμμένη.

— Π.723

1895.2. Διηγήματα καθ’ Ὅμηρον καὶ τοὺς Τραγικοὺς ἐκ τοῦ Τρωικοῦ κύκλου πρὸς χρῆσιν τῶν σχολείων μετ’ εἰκόνων κατ’ ἔγκρισιν τοῦ Ὑπουργείου ὑπὸ Π. Π. Οἰκονόμου Ἔκδοσις δεκάτη τρίτη διωρθωμένη Ἐκδότης
Ἀνέστης Κωνσταντινίδης Ἐν Ἀθήναις --- 1895.
22 ἑκ. – σ. 158. Χαρτόδετο. Τὸ 1897 ἐκτυπώθηκαν νέα ἐξώφυλλα τὰ ὁποῖα ἐπικολλήθηκαν στὰ ἀντίτυπα τῆς ἔκδοσης τοῦ 1895 μὲ τὸν ἀκόλουθο τίτλο: Π.Π. Οἰκονόμου Διηγήματα καθ’ Ὅμηρον καὶ τοὺς Τραγικοὺς ἐκ τοῦ Τρωικοῦ κύκλου Ἐγκριθέντα ἐν
τῷ ἀγώνι τῶν διδακτικῶν βιβλίων --- ἔκδοσις δεκάτη τρίτη --- Ἐν Ἀθήναις --- 1897.
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Στὸ πίσω ἐξώφυλλο δημοσιεύεται τὸ ἀπὸ 22 Ἰουλίου 1897 ἔγγραφο τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίας Ἐκπαιδεύσεως μὲ τὸ ὁποῖο κοινοποιήθηκε στὸν συγγραφέα ἡ ἔγκριση τοῦ βιβλίου του ὡς διδακτικοῦ βιβλίου γιὰ
τοὺς μαθητὲς τῆς Γ΄ τάξεως τῶν δημοτικῶν σχολείων.

— Π.337

1895.3. Ἡ θεία καὶ ἱερὰ Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σπυρίδωνος --- Νεωστὶ μετατυπωθεῖσα καὶ αὐξηθεῖσα. Ἔκδοσις Δευτέρα Βενετία Ἐκ τοῦ Ἑλλην. Τυπογρ. Ὁ Φοῖνιξ 1895.
Παπαδόπουλου, ΙΒ Γ΄, ἀρ. 9447. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 1895.384.

— Π.241

1895.4. Θεοδωρήτου ἐπισκόπου πόλεως Κύρρου Πρὸς τὰς ἐπενεχθεῖσας
αὐτῷ ἐπερωτήσεις παρά τινος τῶν ἐξ Αἰγύπτου ἐπισκόπων ἀποκρίσεις ἐκδιδόμεναι --- ὑπὸ Ἀ. Παπαδοπούλου – Κεραμέως. --- Ἐν Πετρουπόλει Ἐκ
τοῦ τυπογραφείου Β. Κιρσπάουμ. 1895.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 1895.420.

— Π.108

1895.5. Μηνᾶ Δ. Χαμουδοπούλου Μ. Ῥήτορος τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ
Ἐκκλησίας Χριστιανοῦ Ἐγκόλπιον, Περιέχον Σειρὰν θρησκευτικῶν μαθημάτων, τροπαρίων καὶ προσευχῶν, διδακτέων ἐν τῷ τετραταξίῳ Δημοτικῷ
Σχολείῳ, --- Ἀθήνησι Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Ἀλεξ. Παπαγεωργίου --1895.
17,5 ἑκ. – σ. 144. Συσταχωμένο μὲ τὸ 1883.4.

— Π.629

1895.6. Περὶ τοῦ Δεσποτάτου τῆς Ἠπείρου Ἱστορικὴ πραγματεία Ἰωάννου Α. Ρωμανοῦ Νῦν τὸ πρῶτον ἐκδιδομένη ἐπιμελείᾳ τῆς ἑαυτοῦ οἰκογενείας. Ἐν Κερκύρᾳ Τυπογραφεῖον «Ἑρμῆς» Ν. Πετσάλη 1895.
Legrand, BI, ἀρ. 3867. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 1895.827.

— Π.437

1895.7. The Holy Bible containing the Old and New Testaments: translated
out of the original tongues --- appointed to be read in churches. --- Oxford
--- 1895.
17,5 ἑκ. – σ. 1000+[16].

— Π.766

1896.1. Ἀκολουθία τῆς ἁγίας θεοστέπτου καὶ βασιλίδος Θεοδώρας τῆς
ποιησάσης τὴν Ὀρθοδοξίαν Ἐν Κερκύρᾳ Τυπογραφεῖον «Ἑρμῆς» Ν. Πετσάλη 1896.
Pierris, BI, ἀρ. 1466. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 1896.21.

— Π.236

1896.2. Ἀρχιμανδρίτου Σ. Νικοκάβουρα Στοχασμοὶ αὐτοσχέδιοι ἐπὶ τῆς
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ἐν Γολγοθᾷ αἰωνίας λυτρώσεως Ἐν Βενετίᾳ Ἐκ τοῦ Ἑλληνικοῦ Τυπογρ. Ὁ
Φοῖνιξ 1896.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 1896.89.

— Π.719

1896.3. Δημητρίου Στ. Μαυροκορδάτου Θρησκευτικαὶ Μελέται Κατ’
ἐκλογὴν μετάφρασις ἐκ τῆς κε΄ ἐκδόσεως τοῦ γερμανικοῦ πρωτοτύπου --Ἤτοι ὁμιλίαι Περὶ πάσης σχεδὸν περιστάσεως καὶ περιπετείας τοῦ ἀνθρωπίνου γένους --- Τόμος Γ΄. Νέα ἔκδοσις Ἐν Ἀθήναις 1896.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 1896.250.
Συσταχωμένο μὲ τὸν δ΄ τόμο.

— Π.689

1896.4. Δημητρίου Στ. Μαυροκορδάτου Θρησκευτικαὶ Μελέται --- Τόμος
Δ΄. Νέα ἔκδοσις Ἐν Ἀθήναις 1896.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 1896.251.
Συσταχωμένο μὲ τὸν γ΄ τόμο.

— Π.689

1896.5. Ἡ Θεία Λειτουργία περιέχουσα τὸν Ἑσπερινόν, τὸν Ὄρθρον, τὴν
Προσκομηδήν, τὰς τρεῖς Λειτουργίας Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου τὴν Προηγιασμένην Γρηγορίου τοῦ Διαλόγου καὶ
πολλὰ ἄλλα --- Κατὰ τὴν ἔκδοσιν τοῦ Γ. Καρυοφύλλη --- Ἔκδοσις Πρώτη
Ἐν Ἀθήναις Ἀντωνίου Στ. Γεωργίου --- 1896.
Πρβλ. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 1896.427.
20,5 ἑκ. Τῆς ἔκδοσης σώζονται τὰ δύο πρῶτα φύλλα, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἐπικολληθεῖ
στὴν ἀρχὴ νεότερης ἔκδοσης 174 σελίδων, τὰ κενὰ τῆς ὁποίας ἔχουν ἐπίσης ἀναπληρωθεῖ ἀπὸ τμήματα προερχόμενα ἀπὸ Εὐχολόγιο τοῦ 19ου αἰώνα.

— Π.202

1896.6. Ὁμιλίαι Θρησκευτικαὶ ὑπὸ Ἰγνατίου Μοσχάκη --- Ἐν Ἀθήναις Ἐκ
τοῦ Τυπογραφείου τῶν καταστημάτων Ἀνέστη Κωνσταντινίδου 1896.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 1896.811.

— Π.572

1897.1. Αἱ περικοπαὶ τῶν Εὐαγγελίων αἱ κατὰ τὰς Κυριακὰς τοῦ ἔτους
ἀναγινωσκόμεναι μετὰ --- παρατηρήσεων Πρὸς χρῆσιν τῶν μαθητῶν τῆς
Α΄. τάξεως τῶν Γυμνασίων Ὑπὸ Ἰγνατίου Μοσχάκη --- Ἐκδότης Ἀνέστης
Κωνσταντινίδης. Ἐν Ἀθήναις --- 1897.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 1897.17.
Συσταχωμένο μὲ τὰ ἔντυπα: 1891.3 καὶ 1897.3.

— Π.668

1897.2. Ἀκολουθία καὶ βίος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βησσαρίωνος
Ἀρχιεπισκόπου Λαρίσσης --- Ἐκδίδοται νῦν πληρέστερος ἐπιμελείᾳ καὶ
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δαπάνῃ Δημητρίου Γ. Τριανταφυλλίδου Καποτᾶ ἰατροῦ --- Ἐν Ἀθήναις
Ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῶν Νέων Ἰδεῶν, --- 1897.
23,8 ἑκ. – σ. 84. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 1897.26.
Κολοβό, ὑπάρχουν οἱ σ. [1]-64. Στὴ σ. [4]: Τῇ Βιβλιοθήκῃ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Υ.
Θ.ου Πλατυτέρας ἐν τῷ Προαστείῳ τοῦ Ἁγίου Ρόκκου (Χαραλάμπους) τῆς νήσου Κερκύρας. ἐν Κερκύρᾳ τῇ 5/18 Αὐγούστου ἀπό Σ.Ἔ. 1900. Δ. Κ. Παπαγεώργιος.

— Π.245

1897.3. [Γραμματικὴ τῆς Ἑλληνικῆς Ἰω. Καρακατσάνη, ἔκδοση 4η, 1897].
18 ἑκ. – σ. 96. Λείπει ἡ σελίδα τίτλου. Συσταχωμένο.

— Π.668

1897.4. Ἡ Ἀνατολικὴ κρίσις Ἐπιστολὴ Γλάδστωνος πρὸς τὸν Δούκα Οὐεστμίνστερ Μετάφρασις ἐκ τοῦ ἀγγλικοῦ μετὰ προλόγου ὑπὸ Γ. Σ. Φραγκούδη Ἐν Ἀθήναις Ἐκδότης: Ἀλέξανδρος Παπαγεωργίου 1897.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 1897.347.
Τὸ ἄνω μέρος φαγωμένο ἀπὸ τρωκτικό.

— Π.458

1897.5. Περιγραφὴ καὶ Διήγησις τῆς τοποθεσίας τῶν κυριωτέρων μερῶν Παλαιστίνης καὶ Ἰερουσαλὴμ ὑπὸ Θεμιστοκλέους Κάντα Ἐξέδοτο ἐν ἔτει
1897.
Παπαδόπουλου, ΙΒ Γ΄, ἀρ. 10562α. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 1897.626.
Τὰ τελευταῖα φύλλα ἔχουν παρατοποθετηθεῖ ἀπὸ τὸν βιβλιοδέτη.

— Π.447

1898.1. Ἐγκώμια ἄσματα ἤτοι Ἀκολουθία Ἱερὰ εἰς τὴν Μετάστασιν τῆς --Θεοτόκου --- Ψαλλομένη τῇ ΙΕ΄ (15) Αὐγούστου --- Ἔκδοσις Νεωτάτη Ἐν
Ἀθήναις Ἐκδότης: Κωνσταντῖνος Χρ. Δουκάκης --- 1898.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 1898.247.
Λείπει τὸ τελευταῖο φύλλο. Συσταχωμένο μὲ τὸ ἀχρ. 2.

— Π.633

1898.2. Ὁ Πόλεμος ἕνεκα τοῦ Κρητικοῦ Ζητήματος Ἀναμνήσεις ἐκ τῆς Δημοσιογραφίας Α΄ Ἐκ τῶν ἐφημερίδων «Ἐφημερίδος», «Ἀκροπόλεως»,
«Ἄστεως», «Ἑστίας», «Σκρίπ», καὶ «Ἐμπρὸς» Ἐν Ἀθήναις Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Δεληγιάννη & ἀδελφῶν Καλέργη 1898.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 1898.741.
Βιβλιοδεσία κατεστραμμένη.

— Π.722

1898.3. Περὶ τῆς ἐπιδράσεως τῆς τε Μουσικῆς καὶ τῆς Ποιήσεως ἐπὶ τοῦ
ἀνθρωπίνου πνεύματος Μελέτημα Νικολάου Σ. Ζερβοῦ (Κερκυραίου) Ἐν
Κερκύρᾳ Τυπογραφεῖον «Ἑρμῆς» 1898.
Pierris, BI, ἀρ. 1513. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 1898.788.
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Ἀ ν τ ί τ υ π ο α ΄. Χαρτόδετο. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 417.

— Π.377.1

Ἀ ν τ ί τ υ π ο β ΄. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 678.

— Π.377.2

1898.4. Πλάτωνος Φαίδων Ἐκδοθεὶς μετὰ σχολίων ὑπὸ Γεωργίου Μιστριώτου --- Ἐν Ἀθήναις Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Π. Δ. Σακελλαρίου 1898.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 1898.815.
Χαρτόδετο. Στὸ ἐξώφυλλο: Ὀλυμπιάς Πρίφτη.

— Π.346

1898.5. Τριῴδιον Κατανυκτικὸν, περιέχον --- Ἔκδοσις ὀγδόη --- Βενετία
Ἐκ τοῦ Ἑλληνικοῦ Τυπογραφείου Ὁ Φοῖνιξ 1898.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 1898.959.
Δύο ἀντίτυπα. Λείπουν οἱ τέσσερις πρῶτες σελίδες χ.ἀ.

— Π.292, Π.293

1898.6. Nouvelle Méthode simplifiant l’enseignement de la lecture --- par
P. Régimbeau --- Paris --- 1898.
18 ἑκ. – σ. 96.

— Π.758

1899.1. Καμίλλου Φλαμμαριῶνος Λαϊκὴ Ἀστρονομία Ἢ Γενικὴ Περιγραφὴ
τοῦ Οὐρανοῦ --- Μετάφρασις ἐκ τοῦ Γαλλικοῦ ὑπὸ Ἰδομενέως Ν. Στρατηγοπούλου Ἐν Ἀθήναις Ἐκ τοῦ ἐκδοτικοῦ καταστήματος Γεωργίου Δ.
Φέξη 1899.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 1899.504.

— Π.402

1899.2. Danesbury House. By Mrs Henry Wood, --- New edition. London
Ward, Lock & Co., Limited, --- 1899.
18,5 ἑκ. – σ. 317+[3].

— Π.743

1899.3. Lysiae Orationes. Edidit Antonius Westermann. Editio stereotypa
iterum impressa. Ex officina Bernhardi Tauchnitz. Lipsiae MDCCCIC.
19,6 ἑκ. – σ. XXXII+240. Στὴ δερμάτινη ράχη: ΛΥΣΙΑΣ ΘΟΥΚ[ΥΔΙΔ]ΗΣ. καὶ στὴ
βάση της: Γ.Σ.

— Π.341

1899.4. Xenophontis Opera edidit Gustavus Sauppe vol. II. Anabasis Editio
stereotypa iterum impressa Ex officina Bernhardi Tauchnitz Lipsiae
MDCCCIC.
19,6 ἑκ. – σ. XLIV+196. Στὴ δερμάτινη ράχη: Ξενοφων. Πρωταγορας. Στὴ σελίδα
τίτλου στρογγυλὴ σφραγίδα, στὴ μέση σταυρὸς καὶ περιμετρικά: ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ 1844.

— Π.340
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1900.1. Ἐξομολογητάριον Ἤτοι Βιβλίον ψυχωφελέστατον περιέχον --- Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου --- Δαπάνῃ Ν. Μιχαλοπούλου --- Ἐν Ἀθήναις
Παρὰ τῷ ἐκδότῃ Ν. Μιχαλοπούλῳ --- 1900.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 1900.347.

— Π.538

1900.2. Ἱερὰ Βίβλος καλουμένη Χρηστοήθεια τῶν Χριστιανῶν --- Τόμος
πρῶτος --- Ἐν Σμύρνῃ Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου «Ἀμαλθείας» 1900.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 1900.477.

— Π.620

1900.3. Κιθάρα Δαβὶδ Ἤτοι Παράφρασις τῶν Ψαλμῶν διὰ στίχων ὁμοιοκαταλήκτων ὑπὸ Γ. Ε. Νεάνθους Ἐγκρίσει τῆς Πατριαρχ. Ἐκπαιδευτικῆς
Ἐπιτροπῆς. Ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Ν. Γ. Κεφαλίδου --- 1900.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 1900.600.
Κολοβό, διακόπτεται στὴ σ. 144. Ἄδετο.

— Π.14

1900.4. Κωνσταντίνου Μάτσα --- Ἀστυνομικὴ Νομοθεσία μετὰ τυπικοῦ
περιλαμβάνουσα --- Ἔκδοσις πρώτη Ἐν Ἀθήναις Ἐκ τοῦ Ἐκδοτικοῦ καταστήματος Γεωργίου Δ. Φέξη --- 1900.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 1900.637.

— Π.436

1900.5. Συναγωγὴ τῶν θεοφθόγγων ρημάτων καὶ διδασκαλιῶν τῶν ἁγίων
καὶ θεοφόρων πατέρων --- συναθροισθεῖσα Οἰκείως τε καὶ --- ἐκτεθεῖσα
παρὰ Παύλου --- μοναχοῦ Καὶ Κτήτορος Μονῆς --- Εὐεργέτιδος καὶ Εὐεργετινοῦ ἐπικαλουμένου Ληφθεῖσα ἐκ τῆς Βιβλιοθήκης τῆς --- Μονῆς τοῦ
Κουτλουμούση --- Ἐκδοθεῖσα τὸ τρίτον ὑπὸ Δημητρίου Γ. Τάκου Ἐν Ἀθήναις Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Ἀθανασίου Δεληγιάννη 1900.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Γ΄, 1900.981-983.
Ὑπάρχουν οἱ σελίδες: [Βιβλίο Α΄] σ. ϛ΄+[2]+9-302 – [Βιβλίο Γ΄] 9-151+1λ+[2] – [Βιβλίο Δ΄] σ. 150+[7]+1λ.
Πρόχειρα ραμμένο. Ἡ σειρὰ τῶν φύλλων ἀναστατωμένη.

— Π.105

2. ΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ
1. Θεῖον καὶ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον ἐξ ἀρίστων ἐκδόσεων τῆς Νέας Διαθήκης
ἐπιμελῶς διορθωθὲν --- Ἐν Ἀθήναις Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῶν καταστημάτων Ἀνέστη Κωνσταντινίδου.
Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Γ΄, ἀχρ. 215.
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32,3 ἑκ. – σ. η΄+254+[2]+46. Δερματόδετο, μὲ ἔκτυπες τὶς συνήθεις παραστάσεις:
ἐμπρὸς ἡ Σταύρωση μὲ τοὺς τέσσερις Προφῆτες, πίσω ἡ Ἀνάσταση μὲ τοὺς τέσσερις Εὐαγγελιστές. Στὴ σελίδα τίτλου: Ἀφιέρωμα οἰκογενείας Γεωργ. Μ. Μίνωος εἰς
τὸν Ναὸν τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς.

— Π.187

2. Θύρα τῆς Μετανοίας. Ἤτοι Βίβλος κατανυκτικὴ --- Περιέχουσα Τὰ
τεσσαρα ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου Θάνατον, Κρίσιν, Ἄδην καὶ Παράδεισον --ᾟ τινι Βίβλῳ προσετέθησαν καὶ θαύματά τινα ἀνέκδοτα, καὶ ἀνέκδοτοι
Κανόνες τοῦ Ἁγίου --- Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου Ἐν Ἀθήναις Ἐκδότης
Ἀντώνιος Στ. Γεωργίου --22 ἑκ. – σ. 253+1λ+[1]. Πρβλ. Ἠλιού-Πολέμη, ΕΒ Γ΄, ἀχρ. 220.
Συσταχωμένο μὲ τὸ 1898.1.

— Π.633

3. Agnes and Katie in service. A sequel to the “Joy of welldoing”. --London: Society for promoting christian knowledge --14 ἑκ. – σ. 142+2.

— Π.753

4. Alliance des maisons d’éducation chrétienne. Cours d’Instruction Religieuse --- par Mgr Cauly --- et approuvé par son Ém. le cardinal Langénieux, archevèque de Reims --- Paris --18 ἑκ. – σ. 568.

— Π.771

5. Am I a christian? and How can i know it? London: The Religious Tract
Society--11 ἑκ. – σ. 188. Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ πρώτου ἐξωφύλλου: No. 82 Corfu Sunday School
Library.

— Π.787

6. A saint indeed; or, The great work of a christian, opened and pressed. -- By rev. John Flavel, --- London: Religious Tract Society, --14,5 ἑκ. – σ. 162.

— Π.775

7. De la connoissance de Dieu et de soi-mème Exposition de la doctrine catholique --- par Bossuet Paris --17,5 ἑκ. – σ. 632.

— Π.762

8. Die Sendung des Leutnants Coignet Roman von Karl Rosner Volksverband der Bücherfreunde Wegweiser- Verlag G. m. b. h. Berlin.
18 ἑκ. – σ. 98.

— Π.811
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9. Discours sur l’Histoire Universelle depuis le commencement du monde
jusqu’ a l’empire de Charlemacne par Bussuet Tome second Édition Stéreotype --- Paris Libraire de C. Borrani --15 ἑκ. – σ. 282+[4].

— Π.744

10. Learning to act. London: The Religious tract society--14 ἑκ. – σ. 172.

— Π.784

11. Lebens-ansichten des Katers Murr nebst fragmentarischer Biographie
des Kapellmeisters Johannes Kreisler in zufälligen Maculaturblättern. Herausgegeben von E. T. A. Hoffmann. Erster Theil. Leipzig. Druck und
Verlag von Philipp Reclam jun.
13,5 ἑκ. – σ. 208.

— Π.812

12. Mark Churchill; or, The boy in earnest --- London: Society for promoting christian knowledge --14 ἑκ. – σ. 222.

— Π.805

13. Mattie of the colonnade; or, A tale of the hop-fields. By S. Barber, --London: Society for promoting christian knowledge; --14,5 ἑκ. – σ. 128.

— Π.754

14. Mistakes in religion exposed, in an essay on the prophecy of Zacharias.
By the late rev. H. Venn, M.A. --- London: Religious Tract Society, --11 ἑκ. – σ. xvi+240. Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ πρώτου ἐξωφύλλου: No 83 Holy Trinity
church Corfu Sunday School Library.

— Π.788

15. Oeuvres de Molière Tome Premier stéréotype --- Paris, Borrani et Droz,
Libraires --- [Ἀνήκει στὴ σειρὰ Classiques Français].
15 ἑκ. – σ. 274+[2].

— Π.800

16. Oeuvres de Molière Tome sixième. Édition stéréotype --- Paris, Borrani
et Droz, Libraires --- [περιέχει: L’avare. Ἀνήκει στὴ σειρὰ Classiques Français].
15 ἑκ. – σ. 264+[2].

— Π.801

17. Parrocchiano Romano contenente le preghiere del mattino e della sera il
modo di sentire la s. Messa --- Torino Presso Binelli e C. Librai --12 ἑκ. – σ. 500.

— Π.779
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18. Pensées de Pascal sur la religion et sur quelques autres sujets Nouvelle
edition --- Paris Garnier Frères, Libraires-Éditeus --17,5 ἑκ. – σ. 497+1λ.

— Π.741

19. Shades of character. By the author of “Charlie Burton” “The broken
arm” &c --- London: Society for promotion christian knowledge --14 ἑκ. – σ. 152+[4]. Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ πρώτου ἐξωφύλλου: No 21 Corfu Sunday
School Library.

— Π.783

20. The anxious inquirer after salvation directed and encouraged. By John
Angell James. London: Religious Tract Society, --15 ἑκ. – σ. xii+132.

— Π.745

21. The Army Prayer Book. [Στὸ τέλος:] Printed by Hayman, Christy, &
Lilly, Ltd., London.
14 ἑκ. – σ. 80.

— Π.796

22. The book of Common Prayer and administration of the Sacraments --Oxford --14 ἑκ. – σ. 640.

— Π.781

23. The book of Common Prayer, and administration of the Sacraments,
and other rites and ceremonies of the church, according to the use of The
Church of England; together with the psalter or psalms of David, --London: - printed by George E. Eyre and William Spottiswoode --17 ἑκ. Χωρὶς ἀρίθμηση σελίδων. Στὸ ἐξώφυλλο μὲ ἔκτυπα γράμματα: Church
Services. H.B.M. Consul Holy Trinity church Corfu.

— Π.760

24. The Christian Cottager’s triumph in Sickness and Death; or The power
of divine grace exemplified in the faith and patience of some among the
humbler classes, who have died in the Lord --- By the rev. Henry Clissold
--- London: Society for promoting christian knowledge --16 ἑκ. – σ. 176.

— Π.809

25. The History of Printing --- London: Society for promoting christian
knowledge --16 ἑκ. – σ. 256.

— Π.808

26. The history of Protestantism in France, from the end of the reign of
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Charles IX. to the revocation of the Edict of Nantes. London: The religious
tract society --14 ἑκ. – σ. 192.

— Π.752

27. The Holy Bible, containing the Old and New Testaments: translated out
of the original tongues --- appointed to be read in churches. Cum Privilegio. Cambridge: Printed --- for the Society for promoting christian
knowledge, London.
22,2 ἑκ. Χωρὶς ἀρίθμηση σελίδων. Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ πρώτου ἐξωφύλλου: Church
of the Holy Trinity Corfu.

— Π.739

28. The hymnal companion to the Book of Common Prayer --- Third
Edition --- London Sampson Low, Marston & Company --14 ἑκ. – σ. 448. Σαρακοφαγωμένο.

— Π.802

29. The Little Housekeeper. By Aunt Edith --- London --14 ἑκ. – σ. 128.

— Π.803

30. The New Testament of our Lord and saviour Jesus Christ: translated
out of the original greek --- The National Bible Society of Scotland --10 ἑκ. – σ. 109+[1].

— Π.786

31. The Sacred Lyre; a Christian Tribute of the gems of piety, selected from
varius authors, eminent for religion and literature, London: Published by
George Stockley --12 ἑκ. – σ. vii+[1]+248.

— Π.778

3. ΑΤΑΥΤΙΣΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
1. [Ἁγιασματάριον τὸ Μέγα], 19ος αἰ.
16,2 ἑκ. Ὑπάρχουν οἱ σ. 241-262. Στὸ κάτω περιθώριο τοῦ φύλλου ἡ ἔνδειξη:
Agiasm.Gr. Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ πρώτου ἐξωφύλλου: Θεόδορος Βαφιάνης Κάϊρον ταμβακοέμπορος. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 472.

— Π.213

2. [Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους, Γλυκῆς], 19ος αἰ.
21,3 ἑκ. – σ. 39+1λ. Λείπει τὸ φύλλο τίτλου. Συσταχωμένη μὲ τὴν Ἀκολουθία τοῦ
ἁγίου Σπυρίδωνος (1807.3). Ἀπὸ τὸ ἴδιο τυπογραφεῖο ἡ ἀκολουθία τυπώθηκε τὸ
1814 (Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1814.7) καὶ τὸ 1817 (Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1817.5).

— Π.242
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3. [Ἁμαρτωλῶν Σωτηρία], 18ος αἰ.
21 ἑκ. Ἀκέφαλο καὶ κολοβό. Ὑπάρχουν οἱ σ. 1-398. Λείπουν οἱ ἀρχικὲς σελίδες καὶ
οἱ τελευταῖες μὲ τὸν πίνακα περιεχομένων.

— Π.718

4. [Ἀνθολόγιον], 18ος αἰ.;
30 ἑκ. Ὑπάρχουν οἱ σ. 573-634. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 392.

— Π.305

5. [Ἀνθολόγιον], 18ος αἰ.
32 ἑκ. Ὑπάρχουν οἱ σ. 51-639. Στάχωση κατεστραμμένη.

— Π.306

6. [Ἀνθολόγιον], 19ος αἰ.
32,5 ἑκ. Ὑπάρχουν οἱ σ. 267-562. Στάχωση κατεστραμμένη.

— Π.304

7. [Βιβλίον Ἱστορικὸν Περιέχον --- Διαφόρους --- Ἱστορίας --- Συλλεχθὲν -- παρὰ --- Μονεμβασίας --- Δωροθέου --- Ἐν Βενετίᾳ, Γλυκῆς], 1814-1818.
22 ἑκ. (περιθώρια κομμένα). Ἀκέφαλο καὶ κολοβό, ὑπάρχουν οἱ σ. 7-542. Ὁ
κατάλογος τῶν δουκῶν τῆς Βενετίας (σ. 532-538) περατοῦται στὸ 1797. Ἡ ἑνιαία
ἀρίθμηση τῶν φύλλων, ἡ ὁποία υἱοθετεῖται ἀπὸ τὸν Γλυκῆ ἀπὸ τὸ 1814, ὁδηγεῖ
στὴν ταύτιση τοῦ ἀντιτύπου μὲ τὴν ἔκδοση τοῦ 1814 ἢ μὲ ἐκείνη τοῦ 1818 (Ἠλιού,
ΕΒ Α΄, ἀρ. 1814.18, 1818.8).

— Π.586

8. [Βιβλίον Ἱστορικὸν Περιέχον --- Διαφόρους --- Ἱστορίας --- Συλλεχθὲν -- παρὰ --- Μονεμβασίας --- Δωροθέου --- Ἐν Βενετίᾳ, Γλυκῆς], 1814-1818.
20 ἑκ. (περιθώρια κομμένα). Ἀκέφαλο καὶ κολοβό, ὑπάρχουν οἱ σ. 9-572. Ἡ ἀρίθμηση τῶν φύλλων εἶναι ἑνιαία. Στὴ σ. 9 ὁ τίτλος: «Σύνοψις Ἱστοριῶν ἀρχομένη
ἀπὸ κτίσεως κόσμου».

— Π.551

9. [Βίοι ἁγίων --- Μαξίμου], 17ος αἰ.
21 ἑκ. Λείπει τὸ φύλλο τίτλου. Ἄρχεται μὲ τὴν ἐπιστολὴ τοῦ Μαργουνίου. Τελειοῦται στὴ σ. σκη΄. Τὰ πρῶτα φύλλα κολλημένα. Στὰ τελευταῖα φύλλα ἔχουν κοπεῖ τὰ
ἄνω περιθώρια καὶ δὲν διακρίνεται ἡ ἀρίθμηση. Στὴ σ. σκη΄: Τέλος τοῦ Αὐγούστου
Μηνὸς, τῷ δὲ Θεῷ Δόξα. Κατάσταση κακὴ (σαρακοφαγωμένο), τὸ βιβλίο εἶχε συντηρηθεῖ παλαιότερα.

— Π.552

10. [Βίοι ἁγίων --- Μαξίμου], 17ος αἰ.
21 ἑκ. (κομμένα περιθώρια). Ὑπάρχουν τὰ φύλλα [4]+α΄-τμ΄. Λείπουν τὰ πρῶτα
καὶ τὰ τελευταῖα φύλλα. Πρόκειται γιὰ κάποια ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις τμδ΄ φύλλων.
Γνωστὲς ἐκδόσεις: τοῦ Ἀντωνίου Πινέλλου τὸ 1607, 1621, 1630. Τοῦ Ἰωάννη Πέτρου Πινέλλου τὸ 1648. Στὸ κάτω περιθώριο ἡ ἔνδειξη: Βίοι ἁγίων. Στὸ α΄ παρά-
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φυλλο: Συναξαριστὴς Μαξίμου επισκόπου Κυθήρων. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 75.

— Π.553

11. [Βίοι ἁγίων --- Μαξίμου], 17ος αἰ.
20,5 ἑκ. – φ. [7]+τκη΄. Λείπει τὸ φύλλο τίτλου. Ἀρχίζει μὲ τὴν ἀφιερωτικὴ ἐπιστολὴ
τοῦ Μαργουνίου μὲ χρονολογία αχ΄. Στὸ κάτω περιθώριο ἡ ἔνδειξη: Sinaxario. Γνωστὲς ἐκδόσεις τκη΄ φύλλων εἶναι τοῦ Ἀνδρέα Ἰουλιανοῦ τὸ 1656 (Legrand, BH,
XVIIs., ΙΙ, σ. 87-88) καὶ τοῦ Νικολάου Σάρου τὸ 1680 (Παπαδόπουλου, ΕΒ Β΄, ἀρ.
435).

— Π.554

12. [Γραμματικὴ Κωνσταντίνου Λασκάρεως], 19ος αἰ.
16,5 ἑκ. – Ὑπάρχουν οἱ σ. 5-486.

— Π.317

13. [Ἐγκυκλοπαιδεία Φιλολογικὴ --- Πατούσα, --- Τόμος δεύτερος], 19ος αἰ.
19 ἑκ. – σ. 432. Ἀκέφαλο, ἀρχίζει ἀπὸ τὴ σ. 3. Δέσιμο μὲ περγαμηνή.

— Π.360

14. [Ἐγκυκλοπαιδεία Φιλολογικὴ --- Πατούσα, --- Τόμος δεύτερος], 19ος αἰ.
18,5 ἑκ. – σ. 432. Ἀκέφαλο, ἀρχίζει ἀπὸ τὴ σ. 3. Δεμένο μὲ χαρτόνι. Στὴ σελίδα 3
ἡ σημείωση: Χρυσάνθου.

— Π.361

15. [Ἐγκυκλοπαιδεία Φιλολογικὴ --- Πατούσα, --- Τόμος δεύτερος], 19ος αἰ.
18 ἑκ. – σ. 432. Ἀκέφαλο, ἀρχίζει ἀπὸ τὴ σ. 3.

— Π.369

16. [Ἐγκυκλοπαιδεία Φιλολογικὴ --- Πατούσα, --- Τόμος πρῶτος], 19ος αἰ.
18 ἑκ. Ἀκέφαλο καὶ κολοβό, ὑπάρχουν οἱ σ. 177-434. Δέσιμο κατεστραμμένο. —Π.730

17. [Ἑλληνικὴ Γραμματική], 19ος αἰ.
23 ἑκ. Ἀκέφαλο καὶ κολοβό, ὑπάρχουν οἱ σ. 5-68. Στὸ κάτω περιθώριο ἡ ἔνδειξη:
ΓΡΑΜ. ΤΩΝ ΠΑΙΔ.

— Π.382

18. [Ἑρμηνεῖαι εὐσεβεῖς τοῦ --- Βιβλίου ὀνομαζομένου Περὶ Μιμήσεως
Χριστοῦ --- ], 18ος αἰ.
16,2 ἑκ. Ἀκέφαλο καὶ κολοβό, ὑπάρχουν οἱ σ. 17-478. Στὸ β΄ παράφυλλο ἡ σημείωση: Τοῦτο τό βιβλίον ἀνήκει εἰς τό Μετόχιον τῆς Πλατυτέρας 25 Μαρτίου 1925 Μοναχός
Ακάκιος.

— Π.869

19. [Εὐχολόγιον], 18ος αἰ.
22 ἑκ. Ὑπάρχουν οἱ σ. 17-48 μὲ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, τὶς «Διάταις» τῆς
Θείας Λειτουργίας καὶ τὴ θεία Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Δεμένο μὲ
χαρτόνι. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 571.

— Π.208
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20. [Εὐχολόγιον, Γλυκῆς], 18ος-19ος αἰ.
22 ἑκ. Ὑπάρχουν οἱ σ. 33-272. Ἀκολουθεῖ ὡς πρὸς τὶς σελίδες καὶ τὸ περιεχόμενο
τὴν ἔκδοση τοῦ 1802, πρόκειται ὅμως γιὰ ἄλλη ἔκδοση.

— Π.209

21. [Θησαυρὸς Δαμασκηνοῦ τοῦ Στουδίτου, Γλυκῆς], 19ος αἰ.
23,3 ἑκ. Ἀκέφαλο καὶ κολοβό. Ὑπάρχουν οἱ σ. ζ΄-η΄+1-302 καὶ 305-578. Στὶς σ.
575-578 Στίχοι Ἡρωελεγεῖοι εἰς τὴν Κοίμησιν. Πρόκειται γιὰ κάποια ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις τοῦ Τυπογραφείου Γλυκῆ ἀπὸ τὸ 1812 καὶ ἑξῆς, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὴ διάταξη τῆς ὕλης καὶ τὴν ἀρίθμηση τῶν σελίδων (βλ. Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1812.37,
1817.56).

— Π.716

22. [Θησαυρὸς Δαμασκηνοῦ τοῦ Στουδίτου], 19ος αἰ.
21,5 ἑκ. (περιθώρια κομμένα) – Ἀκέφαλο καὶ κολοβό, ὑπάρχουν οἱ σ. 3-576. Κατάσταση κακή. Στὸ κάτω περιθώριο ἡ ἔνδειξη: Thesaur.Damasc. Στὴ σ. 575: Στίχοι
Ἡρωελεγεῖοι εἰς τὴν Κοίμησιν.

— Π.555

23. [Θησαυρὸς Δαμασκηνοῦ τοῦ Στουδίτου], 19ος αἰ.
22 ἑκ. (περιθώρια κομμένα). Ἀκέφαλο καὶ κολοβό, ὑπάρχουν οἱ σ. [3]-438. Δερματόδετο. Στὴ σ. 438 Στίχοι Ἡρωελεγεῖοι εἰς τὴν Κοίμησιν. Βιβλιοδετημένο ἀπὸ τὸν
Φίλιππο Ράδο (ἡ σφραγίδα του στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ α΄ ἐξωφύλλου).

— Π.556

24. [Καινὴ Διαθήκη. Τὰ τέσσερα Εὐαγγέλια], 19ος αἰ.
15,7 ἑκ. – σ. 507+1λ+ΙΙΙ+1λ. Λείπουν οἱ πρῶτες σελίδες. Ἄρχεται ἀπὸ σ. 1 (ἔνδειξη
τυπ. φύλλου Α1). Στὸ περιθώριο ἔντυπες σημειώσεις σὲ γραμματικοὺς ἢ ρηματικοὺς τύπους τοῦ κειμένου. Χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ μαρμαρόκολλα. Στὴ ράχη:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ καὶ τὰ ἀρχικὰ ΓΡ. Τὰ φύλλα ἔχουν γαλαζωπὸ χρῶμα ὅπως τῆς
Ἁγίας Γραφῆς τοῦ 1821. Περιθώρια κομμένα ἀπὸ τὸν βιβλιοδέτη.

— Π.22

25. [Καινὴ Διαθήκη. Οἱ Πράξεις, οἱ Ἐπιστολὲς καὶ ἡ Ἀποκάλυψη], 19ος αἰ.
15,7 ἑκ. – σ. 570+[2]. Λείπουν οἱ ἀρχικὲς σελίδες, ἄρχ. ἀπὸ σ. 1 (τυπ. φύλλο Α*).
Δέσιμο καὶ χαρτὶ ὅπως παραπάνω. Στὴ ράχη: ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ καὶ
τὰ ἀρχικὰ ΓΡ. Κομμένο ἀπὸ τὸν βιβλιοδέτη.

— Π.23

26. [Καινὴ Διαθήκη. Κείμενο καὶ μετάφραση], 19ος αἰ.
15,3 ἑκ. – σ. 1-745+1λ+[30]. Λείπουν τουλάχιστον 2 φύλλα ἀπὸ τὴν ἀρχὴ (τὸ σημερινὸ πρῶτο φύλλο φέρει ἔνδειξη Α3). Δερματόδετο. Τὰ ἐξώφυλλα φέρουν ἔκτυπη
φυτικὴ διακόσμηση ποὺ σχηματίζει σταυρὸ καὶ στὰ δύο ἐξώφυλλα. Στὴ ράχη: ΤΕΤΡΑΥΑΓΓΕΛΟΝ. Παλαιὸς ταξ. ἀριθ. 609. Πρόκειται γιὰ μετάφραση ὅλης τῆς Και-

430

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΛΑΤΥΤΕΡΑΣ

νῆς Διαθήκης· κείμενο δίστηλο, μὲ ἀναγραφὴ τῶν παράλληλων χωρίων στὰ περιθώρια καὶ εἰσαγωγὴ στὴν ἀρχὴ τοῦ κάθε βιβλίου.

— Π.24

27. [Ἀγαπίου μοναχοῦ τοῦ Κρητός, Κυριακοδρόμιον]. 18ος αἰ.;
22,5 ἑκ. – σ. 352. Ἀκέφαλο, ἄρχ. ἀπὸ σ. [1]. Στὸ κάτω περιθώριο ἡ ἔνδειξη: Kyriacodromion. Στὸ α΄ παράφυλλο: Μετόχιον Ἱερᾶς Μονῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου Πλατυτέρας Εὐροπούλοι τῇ 29ῃ Μαρτίου 1933. Ἱεροδιάκονος Κύριλλος Παπούτσης.

— Π.870

28. [Λεξικὸν τῆς Ἰταλικῆς Γλώσσης Συντεθὲν παρὰ Σπυρίδωνος Βλαντῆ,
Βενετία, Γλυκῆς], 19ος αἰ.
21,5 ἑκ. – σ. λϛ΄+515+1λ. Λείπει τὸ φύλλο τίτλου. Στὴ σ. γ΄ ἡ ἀφιέρωση στὸν Ἰω.
Καποδίστρια. Πρόκειται εἴτε γιὰ τὴν τρίτη ἔκδοση τοῦ Λεξικοῦ ποὺ ἔγινε τὸ 1815
(Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1815.58) εἴτε γιὰ τὴν τέταρτη ποὺ ἔγινε τὸ 1819 ἀπὸ τὸν Γλυκῆ
(Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1169).

— Π.380

29. [Μηναῖον τοῦ Μαρτίου], 18ος-19ος αἰ.
31,7 ἑκ. – σ. 148. Λείπει τὸ φύλλο τίτλου. Στὴ σελίδα 3: Χριστόδουλος ἱερεύς ὁ ῥασοξέστης 1823 ε.πλ. καὶ Χαράλαμπος Πρωβατᾶς 1891 Μαρτίου 18.

— Π.267

30. [Μηναῖον τοῦ Νοεμβρίου], 18ος-19ος αἰ.
30,5 ἑκ. – σ. 260. Λείπει τὸ φύλλο τίτλου.

— Π.284

31. [Μηναῖον τοῦ Δεκεμβρίου], 18ος αἰ.
31 ἑκ. – σ. 280. Λείπει τὸ φύλλο τίτλου. Στάχωση κατεστραμμένη.

— Π.287

32. [Νέος Παράδεισος Ἀγαπίου], 18ος αἰ.
21 ἑκ. (περιθώρια κομμένα). Ἀκέφαλο καὶ κολοβό, ὑπάρχουν οἱ σελίδες ε΄-η΄+1540. Δερματόδετο, στάχωση κατεστραμμένη. Στὸ κάτω περιθώριο ἡ ἔνδειξη: Neo
Paradisos. Μὲ αὐτὴν τὴν ἀρίθμηση σελίδων εἶναι γνωστὲς οἱ ἐκδόσεις: Θεοδοσίου
1771, Γλυκῆ 1780 καὶ Γλυκῆ 1790.

— Π.557

33. [Ὀκτώηχος], 18ος-19ος αἰ.
17 ἑκ. Ἀκέφαλο καὶ κολοβό, ὑπάρχουν οἱ σ. 3-168. Συσταχωμένο μὲ Ψαλτήριον τῆς
ἴδιας περιόδου.

— Π.257

34. [Παλαιὰ καὶ Καινὴ Διαθήκη, ἔκδοση Βιβλικῆς Ἑταιρείας], 19ος αἰ.
21,5 ἑκ. – σ. 1102. Ἀκέφαλο, ἀρχίζει ἀπὸ τὴ σ. 3. Δερματόδετο. Στὴ ράχη: ΙΕΡΑ
ΒΙΒΛΙΑ.

— Π.33
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35. [Παράδεισος Ἀγαπίου], 19ος αἰ.
22 ἑκ. (περιθώρια κομμένα). Ἀκέφαλο, ὑπάρχουν οἱ σ. 3-314. Στὴ σ. 3 ἡ ἐπιστολὴ
τοῦ Ἀγαπίου. Στὸ κάτω περιθώριο ἡ ἔνδειξη: Paradiso. Βιβλιοδετημένο ἀπὸ τὸν Φίλιππο Ράδο (ἡ σφραγίδα τοῦ βιβλιοδέτη στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ἐξωφύλλου). Πιθανὸν
κάποια ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις τοῦ Τυπογραφείου τοῦ Φοίνικος μετὰ τὸ 1840.

— Π.559

36. [Πεντηκοστάριον], 17ος αἰ.
30 ἑκ. Ἀκέφαλο καὶ κολοβό, ἀρίθμηση σελίδων ἑλληνικὴ καὶ ἀραβική, ὑπάρχουν οἱ
σ. 3(γ΄)-250(σν΄). Τὸ ἔντυπο φέρει τὸν ἴδιο ἀριθμὸ ἀριθμημένων σελίδων καὶ τὴν
ἴδια στοιχειοθέτηση μὲ τὴν ἔκδοση Γλυκῆ τοῦ 1673, διαφέρει ὅμως ὡς πρὸς τὴν
ἐκτύπωση τῶν σελίδων 3 καὶ 4, ὅπου ἡ ἀφιερωτικὴ ἐπιστολὴ τοῦ Σουγδουρῆ, ἀφοῦ
στὸ ἀντίτυπο τῆς Γενναδείου ἡ ἐκτύπωση εἶναι μονόχρωμη ἐνῶ στῆς Πλατυτέρας
δίχρωμη. Διαφέρουν ἐπίσης τὰ τυπογραφικὰ κοσμήματα τῆς σελίδας 5. Δὲν κατέστη δυνατὸς ὁ ἔλεγχος τῆς ἔκδοσης τοῦ 1681 ἀπὸ τὸ ἴδιο τυπογραφεῖο.

— Π.866

37. [Πεντηκοστάριον], 18ος αἰ.
30,5 ἑκ. Ἀκέφαλο καὶ κολοβό, ὑπάρχουν οἱ σ. 25-240.

— Π.867

38. [Τριώδιον], 16ος αἰ.
27 ἑκ. Ἀκέφαλο καὶ κολοβό, ὑπάρχουν τὰ φ. ϟ β΄-σκβ΄. Χωρὶς ἐξώφυλλα, σὲ πολὺ
κακὴ κατάσταση.

— Π.861

39. [Ψαλμοί, μετάφραση], 19ος αἰ.
16 ἑκ. – σ. 276. Λείπει τὸ φύλλο τίτλου καὶ πιθανὸν οἱ ἀρχικὲς σελίδες. Δερματόδετο. Πιθανὸν ἔκδοση τῆς Βιβλικῆς Ἑταιρείας. Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ἐξωφύλλου ἡ
ἐτικέτα: Hickson Binder καὶ ἡ σημείωση: Ο Λεμβοῦχος τῆς Νήσου Πτυχίας Ἰωάννης
Δούμας ἤ Παξινός. Στὴ σελίδα 1 ἡ σφραγίδα τοῦ συμβολαιογράφου Μέσης Α.Π. Κοσκυνᾶ. Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ β΄ ἐξωφύλλου οἱ σημειώσεις: Θεόδορος Παπαδυμιτροπουλος καὶ Τούτω το βιβλίον ἀνεγνώσθη ἀπό τόν Στρατιώτην Νικόλαον Παππαγεωργίου
καί εὐρέθη ἀρεστόν εἰς αὐτόν καθ’ ὅσον ἀπήντισε πολλά ἀξιωπεριέργα τῆς θρισκίας τοῦ
Χριστιανισμοῦ Τήν 5 7βρίου 1870.

— Π.34

40. [Ψαλτήριον Δαβὶδ τοῦ Προφήτου], 19ος αἰ.
17 ἑκ. – σ. 184. Ἀκέφαλο, ἄρχεται ἀπὸ σ. 5. Στὴ σ. 184: Ἡ παροῦσα Ἔκδοσις πωλεῖται Λ.1:14 Βενετ. Συσταχωμένη ἀκέφαλη Ὀκτώηχος τῆς ἴδιας περιόδου μὲ τὰ ἴδια
τυπογραφικὰ στοιχεῖα.

— Π.257

41. [Ψαλτήριον Δαβὶδ τοῦ Προφήτου καὶ Βασιλέως ἐξηγηθὲν παρὰ --Θεοδωρήτου ἐπισκόπου Κύρου, καὶ μεταγλωττισθὲν --- παρὰ Ἀγαπίου
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μοναχοῦ τοῦ Κρητός, Βενετία, Πάνος Θεοδοσίου], 19ος αἰ.
24,2 ἑκ. Ἀκέφαλο, ὑπάρχουν οἱ σ. 1-452. Ἀριθμοῦνται τετράδια Α-Lll.. Δέσιμο ἀπὸ
χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ μαρμαρόκολλα. Πρόκειται γιὰ ἔκδοση διαφορετικὴ ἐκείνων
τοῦ 1810 καὶ τοῦ 1820.

— Π.13

42. [Ψαλτήριον Δαβὶδ τοῦ Προφήτου καὶ Βασιλέως ἐξηγηθὲν παρὰ --Θεοδωρήτου ἐπισκόπου Κύρου, καὶ μεταγλωττισθὲν --- παρὰ Ἀγαπίου
μοναχοῦ τοῦ Κρητός], 19ος αἰ., Πάνος Θεοδοσίου.
22 ἑκ. Ἀκέφαλο (ἄρχεται ἀπὸ σ. 19) καὶ κολοβὸ (διακόπτεται στὴ σ. 458). Λείπουν
ἀκόμη οἱ σ. 369-370, 447-450. Τὸ στήσιμο τῆς σελίδας καὶ τὰ τυπογραφικὰ στοιχεῖα εἶναι ἴδια μὲ ἐκεῖνα τῆς ἔκδοσης τοῦ 1820. Ἡ διαφορὰ κατὰ μία λέξη στὴ σ.
455 διαφοροποιεῖ τὴ στοιχειοθεσία τῶν ὑπολοίπων σελίδων.

— Π.11

43. [Ὡρολόγιον Μέγα, ἐπιμέλεια Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοῦ], μετὰ
τὸ 1832.
21 ἑκ. Ἀκέφαλο καὶ κολοβό. Ὑπάρχουν οἱ σ. [ε]-ιδ΄+[2]+524.

— Π.259

44. [Ὡρολόγιον Μέγα], 18ος-19ος αἰ.
22,3 ἑκ. – σ. 484. Λείπουν τὸ φύλλο τίτλου καὶ οἱ πρῶτες σελίδες. Ἀρχίζει ἀπὸ σ.
1. Στὸ κάτω περιθώριο ἡ ἔνδειξη: Orolog.

— Π.260

45. [An essay on the plan and character of Thomson’s Seasons], 19ος αἰ.
11 ἑκ. – σ. 256. Λείπει τὸ φύλλο τίτλου.

— Π.789

46. [Importance du dogme de la création], 19ος αἰ.
17,2 ἑκ. – σ. 523+1λ. Ἀκέφαλο ἀρχίζει ἀπὸ σ. 163.

— Π.813

Δ΄
ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ 1
1.1. Κατάστιχο, χαρτ., 310 × 220 χιλ., φ. 36, 18ος αἰ.
Κτηματολόγιο τοῦ ναοῦ Ὑ. Θ. Ἀρκουδίλα στὸν Κάβο Λευκίμμης.
(φ. 1r-19r) Ἀναγραφὴ τῆς περιουσίας τῆς μονῆς Ὑ. Θ. Ἀρκουδίλα καὶ
τοῦ μετοχίου της, τῆς μονῆς Παντοκράτορος τοῦ Κερνούσου στὸ χωριὸ
Μελίκια, ποὺ συντάχθηκε ἀπὸ τὶς 17 ἕως τὶς 20 Αὐγούστου 1677, μὲ
πρωτοβουλία τοῦ κτήτορα Ἀνδρέα Καρτάνου ἀπὸ τὸν νοτάριο ἱερέα
Εὐστάθιο Κάνιτα. Στὴ σύνταξη τῆς ἀναγραφῆς ἔλαβαν μέρος ὁ Στάμος Τοῦρκος, «γέροντας ὀρδινάριος» τοῦ χωριοῦ Μελίκια, μαζὶ μὲ τὸν
κοντόσταυλό του Σπύρο Καφίρη, τὸν παραγέροντα τοῦ χωριοῦ Νικόλαο Σπούργιτα, τὸν «γέροντα ὀρδινάριο» τοῦ χωριοῦ Σπαρτερὸ Γερόλυμο Φαναριώτη καὶ τὸν παραγέροντα Θωμᾶ Πλυτζιώτη, οἱ ὁποῖοι ἀπευθύνθηκαν καὶ στὸν «γέροντα δεπουτάδον ητε παραγέροντα» τοῦ κάθε
χωριοῦ γιὰ τὴν ἀκριβὴ περιγραφὴ τῆς περιουσίας.
(φ. 1r-2v) Ἀντίγραφο τοῦ ἀφοριστικοῦ ἐγγράφου τοῦ μεγάλου πρωτοπαπᾶ Χριστόδουλου Βούλγαρη τῆς 8ης Αὐγούστου 1677 μὲ τὶς βεβαιώσεις τῶν ἱερέων γιὰ τὴν κήρυξη τοῦ ἀφορισμοῦ στὰ χωριὰ (Μελίκια,
Δραγοτινά, Βιταλάδες καὶ Νεοχώρι) καθὼς καὶ γιὰ τὴν ἐμφάνιση κατόχων ἀκινήτων τοῦ ναοῦ, οἱ ὁποῖοι δήλωσαν τὰ κτήματα ποὺ κατεῖχαν.
(φ. 2v) Ὁρισμὸς τοῦ βάιλου Μarco Balbi τῆς 7ης Αὐγούστου 1677 μὲ
τὸν ὁποῖο κλήθηκαν οἱ κοντόσταυλοι καὶ οἱ γέροντες τῶν χωριῶν νὰ
εἰδοποιήσουν τοὺς κατοίκους ποὺ εἶχαν συμφέροντα ἢ δοσοληψίες μὲ
τὴ μονὴ τῆς Θεοτόκου Ἀρκουδίλα, νὰ παραστοῦν στὴν ἀναγραφὴ ποὺ
ἐπρόκειτο νὰ πραγματοποιηθεῖ. Ἀκολουθοῦν οἱ βεβαιώσεις τῶν κοντόσταυλων καὶ τῶν γερόντων γιὰ τὴν κήρυξη τοῦ ὁρισμοῦ στὰ χωριὰ
Σπαρτερό, Μελίκια, Δραγοτινὰ καὶ Βιταλάδες.
(φ. 3r) Πρόσταγμα τῆς τοπικῆς Διοίκησης τῆς 14ης Αὐγούστου 1677,
ὑπογραμμένο ἀπὸ τὸν βάιλο Marco Balbi καὶ τὸν σύμβουλο Marco
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Donà. Προστάζονται οἱ γέροντες, οἱ κοντόσταυλοι καὶ οἱ πρακτικοὶ νὰ
φροντίσουν γιὰ τὴν ἀκριβὴ καταγραφὴ τῶν περιουσιακῶν στοιχείων
τῆς μονῆς.
(φ. 3v-4v) Ἀναγραφὴ τῶν κινητῶν περιουσιακῶν στοιχείων τῆς μονῆς.
(φ. 4v-13r) Ἀναγραφὴ τῶν ἀκινήτων περιουσιακῶν στοιχείων στὰ
πέριξ τῆς μονῆς καὶ στὰ χωριὰ Σπαρτερό, Ποδαριῶνες, Δραγοτινά,
Νεοχώρι, Κρητικά, Βιταλάδες, Παλαιοχώρι, Μελίκια.
(φ. 14r-19r) Ἀναγραφὴ τῆς περιουσίας τῆς μονῆς Παντοκράτορος τοῦ
Κερνούσου, μετοχίου τῆς μονῆς, στὰ ὅρια τοῦ χωριοῦ Μελίκια.
(φ. 19r-35r) Ἀντίγραφα νοταρικῶν πράξεων ποὺ ἀφοροῦν σὲ ἀνταλλαγές, ἀγορές, ἀφιερώσεις ἀκινήτων, κυρίως ὅμως μισθώσεις τῶν περιουσιακῶν στοιχείων τῆς μονῆς. Πράξεις τῶν ἐτῶν 1677-1730.
Τὰ φ. 13v, 20v καὶ 35v-36v λευκά. Ὁ κώδικας συγκροτήθηκε περὶ τὸ ἔτος
1730. Δὲν εἶναι γνωστὸς ὁ γραφέας τῆς ἀναγραφῆς. Τὸ κείμενο, ἕως καὶ τὸ
φύλλο 32v εἶναι γραμμένο ἀπὸ τὸ ἴδιο χέρι. Οἱ δύο τελευταῖες πράξεις (φ.
32v-35r) ἔχουν γραφεῖ ἀπὸ ἄλλο χέρι, ἡ τελευταία μάλιστα εἶναι γραμμένη
ἀπὸ τὸν συντάκτη νοτάριο Σταματέλο Καλογερόπουλο. Στὶς ὑπόλοιπες πράξεις, οἱ νοτάριοι προσυπογράφουν τὰ ἀντίγραφα τῶν πράξεών τους. Ἔτσι
ἀπαντοῦν οἱ πρωτότυπες ὑπογραφὲς τῶν νοταρίων Σπυρίδωνος Ἀνδρώνη,
Ἀντωνίου Μαράτζου, Γεωργίου Πανιπέρη, Μπάτιου Πανιπέρη καὶ Σταματέλου
Καλογερόπουλου, ὁ ὁποῖος μάλιστα στὸ φ. 27v προσθέτει: «εκαμα και εκοπιαρανε». Δερματόδετο.

1.2. Κατάστιχο, χαρτ., 300 × 200 χιλ., φ. 30.
Βιβλίο προϋπολογισμῶν καὶ ἀπολογισμῶν Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης τῶν
ἐτῶν 1948-1955.

1.3. Κατάστιχο, χαρτ., 260 × 195 χιλ., φ. 32.
Βιβλίο προϋπολογισμῶν καὶ ἀπολογισμῶν Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης τῶν
ἐτῶν 1927-1940.
Στὸ φ. 1r: Βιβλίον Προϋπολογισμῶν ἀπολογισμῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Υ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης. ἀρχόμενον ἀπὸ 1ης Ιανουαρίου 1927.

1.4. Κατάστιχο, χαρτ., 340 × 250 χιλ., φ. 26.
Βιβλίο ἐξόδων Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης τῶν ἐτῶν 1939-1942.

1.5. Κατάστιχο, χαρτ., 280 × 200 χιλ., φ. 28.
Βιβλίο πρακτικῶν τῆς πρωτοβάθμιας ἐπιτροπῆς ἰατρικῆς βοηθείας τῆς
ἐνορίας Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Λάζου. – Πρωτόκολλο εἰσερχόμενης καὶ
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ἐξερχόμενης ἀλληλογραφίας τῆς μονῆς Πλατυτέρας τῶν ἐτῶν 19441954.
(φ. 1r-4r) Πρακτικὰ τῆς πρωτοβάθμιας ἐπιτροπῆς τοῦ ἔτους 1939.
(φ. 4v-28r) Εἰσερχόμενη καὶ ἐξερχόμενη ἀλληλογραφία τῆς μονῆς
Πλατυτέρας τῶν ἐτῶν 1944-1954.
Στὸ ἐξώφυλλο ἡ ἐτικέτα: Βιβλίον Πρακτικῶν τῆς Πρωτοβαθμίου Ἐπιτροπῆς Ἰατρικῆς Βοηθείας τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Λάζου ἐν Μανδουκίῳ Κερκύρας.
Στὸ φ. 4r ἡ σημείωση: Τό βιβλίον τοῦτο θέλει χρησιμεύσει ἀπό 1ης Ἰουνίου 1944
ὡς Πρωτόκολον τῶν εἰσερχομένων καὶ ἐξερχομένων ἐγγράφων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὑ.
Θ. Πλατυτέρας.

ΦΑΚΕΛΟΣ 2
2.1. Κατάστιχο, χαρτ., 305 × 105 χιλ., φ. 50.
Πρόχειρον ἐσόδων καὶ ἐξόδων τῆς μονῆς Πλατυτέρας τῶν ἐτῶν 19301934.
Περιέχονται καταγραφὲς ἐσόδων καὶ ἐξόδων τῶν ἐτῶν 1930-1934. Στὸ ἐξώφυλλο ἡ ἐτικέτα: Πρόχειρον ἐξόδων ἱερᾶς Μονῆς Ὑ. Θ. Πλατυτέρας.

2.2. Κατάστιχο, χαρτ., 315 × 130 χιλ., φ. 49.
Πρόχειρο ἐσόδων καὶ ἐξόδων τῶν ἐτῶν 1935-1940.

2.3. Κατάστιχο, χαρτ., 305 × 100 χιλ., σ. 159.
Βιβλίο τῶν ἐνοικιάσεων τῶν ἐτῶν 1911-1919.
Περιλαμβάνει ὀνομαστικὸ κατάλογο ἐνοικιαστῶν μὲ καταγραφὲς τῶν ἐτῶν
1911-1919. Στὴ σ. 1: Βιβλίον τῶν ἐνοικιάσεων Μονῆς Ὑ. Θ. Πλατυτέρας. Στὴ σ.
159 συνοπτικὸς πίνακας τῶν ἀναγραφομένων ὀνομάτων μὲ τὴν ἔνδειξη τῆς
σελίδας.

2.4. Κατάστιχο, χαρτ., 320 × 110 χιλ., σ. 127+80 ἄγραφες.
Κατάστιχο τῶν σολιάτικων καὶ μερτικῶν τῶν ἐτῶν 1837-1858.
Περιλαμβάνονται καταγραφὲς ἀπὸ τὸ 1837 ἕως τὸ 1858. Ἡ διάταξη τῶν
καταγραφῶν τῶν εἰσπράξεων εἶναι ἀνὰ χωριό. Στὴν πρώτη σελίδα χ.ἀ.:
1837 μαΐου 2 Κατάστηχον τῶν σολιατικων καί μερτικῶν τοῦ μοναστηρίου Υ. Θ.
Πλατητέρας. Ἀριθμοῦνται οἱ πρῶτες 127 σελίδες.

2.5. Κατάστιχο, χαρτ., 295 × 200 χιλ., φ. 47.
Κατάστιχο ἐσόδων καὶ ἐξόδων τῶν ἐτῶν 1905-1909.
Στὸ ἐξώφυλλο ἡ ἐτικέττα: Πρόχειρον Καθημερινὸν ἐσόδων καί ἐξόδων Ιερᾶς Μο-
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νῆς Υ. Θ. Πλατυτέρας ἀρχόμενον ἀπό τό ἔτος 1905. Στὰ φύλλα 44v-47r ἔχει ἀντιγραφεῖ ἔμμετρος Διάλογος περὶ θείας Προνοίας.

2.6. Κατάστιχο, χαρτ., 305 × 210 χιλ., φ. 27.
Κατάστιχο ἐσόδων καὶ ἐξόδων τοῦ ἔτους 1919.
Στὸ ἐξώφυλλο ἡ ἐτικέτα: Βιβλίον Καθολικόν Ἐσόδων καί ἐξόδων Ἱερᾶς Μονῆς Υ.
Θ. Πλατυτέρας ἀπό 1914. Περιλαμβάνει ἐγγραφὲς ἕως τὸ 1919.

2.7. Κατάστιχο, χαρτ., 260 × 200 χιλ., σ. 240.
Βιβλίο καθημερινὸ ἐσόδων-ἐξόδων καὶ Πρακτικῶν τῆς μονῆς τῶν ἐτῶν
1926-1932.
(σ. 1-55) Ἔσοδα καὶ ἔξοδα τῶν ἐτῶν 1926-1932.
(σ. 57) Βιβλίον Πρακτικῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Υ.Θ. Πλατυτέρας ἀρχόμενον
ἀπό τοῦ ἔτους 1935.
(σ. 60-61) Πρακτικὸ ἐκλογῆς συμβουλίου τῆς 4ης Ἰουνίου 1935.
(σ. 62-121) Ἔσοδα καὶ ἔξοδα τῶν ἐτῶν 1941-1955.
Οἱ σ. 56, 58, 59, 122-240 ἄγραφες. Στὴ σ. 240 ἡ θεώρηση τοῦ ἀνοίγματος τοῦ
βιβλίου ἀπὸ τὴ Νομαρχία στὶς 19 Μαΐου 1926.

2.8. Κατάστιχο, χαρτ., 235 × 175 χιλ., σ. 196.
Βιβλίο καθολικὸ ἐσόδων καὶ ἐξόδων τῶν ἐτῶν 1920-1936.
Στὴ σ. 196 ἡ θεώρηση τοῦ ἀνοίγματος τοῦ βιβλίου ἀπὸ τὴ Νομαρχία στὶς 15
Μαΐου 1920.

ΦΑΚΕΛΟΣ 3
3.1. Κατάστιχο, χαρτ., 330 × 230 χιλ., φ. 38.
Πράξεις προϋπολογισμοῦ καὶ ἀπολογισμοῦ ἐσόδων καὶ ἐξόδων τῶν
ἐτῶν 1916-1921.
Στὰ φύλλα 37v-38v μοναχολόγια τῶν ἐτῶν 1921, 1922, 1923.

3.2. Κατάστιχο, χαρτ., 305 × 205 χιλ., φ. 73.
Προϋπολογισμοὶ καὶ ἀπολογισμοὶ ἐσόδων καὶ ἐξόδων – Πρακτικὰ
συνεδριάσεων τοῦ ἡγουμενοσυμβουλίου.
(φ. 1v-21v) Προϋπολογισμοὶ καὶ ἀπολογισμοὶ ἐσόδων καὶ ἐξόδων τῶν
ἐτῶν 1885-1891.
(φ. 22r-26v) Προϋπολογισμοὶ καὶ ἀπολογισμοὶ ἐσόδων καὶ ἐξόδων
τῶν ἐτῶν 1905-1906.
(φ. 27r) Μοναχολόγιο τοῦ ἔτους 1906.
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(φ. 27v) Πίναξ ἐσόδων προϋπολογισθέντων καί εἰσπραχθέντων τῶν ἐτῶν
1902-1903-1904 καί 1905.
(φ. 28r-73v) Προϋπολογισμοὶ καὶ ἀπολογισμοὶ ἐσόδων καὶ ἐξόδων
τῶν ἐτῶν 1907-1917. Μεταξὺ αὐτῶν καταγράφονται καὶ τὰ σχετικὰ
πρακτικὰ τοῦ μοναστηριακοῦ συμβουλίου. Στὰ φ. 63r, 64r καὶ 70rv
μοναχολόγια τῶν ἐτῶν 1914, 1915, 1916, 1917.
Στὸ ἐξώφυλλο ἡ ἐτικέτα: Πλατυτέρα. ἐσόδων καί ἐξόδων προϋπολογισμοί ἀπό τοῦ
ἔτους 1885-1891 καί ἀπό τοῦ ἔτους 1905. Προϋπολογισμοί καί Ἀπολογισμοί.

3.3. Κατάστιχο, χαρτ., 325 × 215 χιλ., σ. 118.
Βιβλίο καθημερινὸ ἐσόδων καὶ ἐξόδων.
Περιέχονται καταγραφὲς τῶν ἐτῶν 1915-1925. Στὸ ἐξώφυλλο ἡ ἐτικέτα: Καθημερινόν Ἐσόδων καί Ἐξόδων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὑ. Θ. Πλατυτέρας ἀπό τοῦ 19151916. Στὴν τελευταία σελίδα ἡ θεώρηση τοῦ ἀνοίγματος τοῦ βιβλίου ἀπὸ τὴ
Νομαρχία στὶς 2 Φεβρουαρίου 1915.

3.4. Κατάστιχο, χαρτ., 325 × 215 χιλ., σ. 50.
Βιβλίο καθημερινὸ ἐσόδων καὶ ἐξόδων.
Περιέχονται καταγραφὲς τῶν ἐτῶν 1932-1940.

3.5. Κατάστιχο, χαρτ., 265 × 125 χιλ., φ. 40.
Βιβλίο πρόχειρο ἐσόδων καὶ ἐξόδων τῶν ἐτῶν 1947-1953.

3.6. Κατάστιχο, χαρτ., 180 × 140 χιλ., φ. 37.
Κατάστιχο βεβαιώσεων καταβολῆς τῶν σολιάτικων καὶ μερτικῶν ποὺ
πληρώνει ἡ μονή.
Περιέχονται βεβαιώσεις τῶν ἐτῶν 1836-1875.

3.7. Κατάστιχο, χαρτ., 210 × 150 χιλ., φ. 16 καὶ ἕνα ἔνθετο δίφυλλο
χ.ἀ., ἔτους 1898.
Κατάλογος τῆς Βιβλιοθήκης τῆς μονῆς.
(φ. 1r) Κατάλογος τῆς ἐν τῆ Ιερᾶ Μονῇ Υ. Θ. Πλατυτέρας υπαρχούσης Βιβλιοθήκης μετα τῶν ἐν αὐτῇ ὑπαρχόντων ἱερῶν Πονημάτων. Εν Κερκύρᾳ
τῇ 12η Ιουλίου 1898.
(φ. 1v-11v) Κατάλογος τῆς Βιβλιοθήκης κατὰ θυρίδες.
(φ. 13r-14r) Ὤδε ἐγράφησαν ἅπαντα τά βιβλία τοῦ ἱερομονάχου Χαρίτωνος Γουναρόπουλου ἐν ἔτη 1902 ἀποβιώσαντος Νοεμβρίου 11.
(φ. 14v) Ανανίας. Κατάλογος βιβλίων τοῦ μοναχοῦ Ἀνανία.
Φύλλα τετραδίου μὲ ἐξώφυλλο ἀπὸ χαρτόνι. Στὸ τέλος ἔνθετος κατάλογος τῶν
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βιβλίων τῆς Βιβλιοθήκης, γραμμένος σὲ κόλλα ἀναφορᾶς ἀπὸ τὸν ἱερομόναχο
Καλλίνικο Μεταλλινὸ στὶς 22 Σεπτεμβρίου 1932.
Στὸ φ. 1r ἡ σημείωση: Καί εἰς τήν Πλατυτέραν ἦλθεν ὁ Μοσχονήσιος κ. Δράκος καί
περί αὐτῆς ἱστορικόν ὑπόμνημα συνέγραψε. Τῇ 9 Σ. 1901.

3.8. Κατάστιχο, χαρτ., 300 × 210 χιλ., φ. 13.
Μοναστηριακὸς κώδικας, 1872.
(φ.χ.ἀ.) Μοναστηριακὸς Κώδηξ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Υ. Θ. Πλατυτέρας 1872.
(φ. 1r) Πίναξ.
(φ. 2rv) Ἱερά κειμήλια καί σκεύη διά τό Ἅγιον Βῆμα.
(φ. 5rv) Σκεύη ἐν τῷ ναῷ.
(φ. 7v-8r) Ἱερά Ἄμφια.
(φ. 9v-10v) Συνοπτικὴ καταγραφὴ τῶν ἀκινήτων κτημάτων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Υ. Θ. Πλατυτέρας κειμένης εἰς τὸ προάστειον Μανδουκίου.
(φ. 11rv) Κτήματα κατεχόμενα εἰς διηνεκῆ ἐδαφονομὴν καὶ ὑποτελῆ εἰς κανόνας πρὸς τὸ Μοναστήριον Υ. Θ. Πλατυτέρας.
(φ. 12r-13r) Καταγραφὴ τῶν Βιβλίων τῆς Μονῆς.
(φ. 13v) Κερκύρα 1872. Ὑπογράφη τό παρόν καί ἐσφραγίσθη ἐν Μηνί Ἀπριλίω 27 εἰκοστή ἐβδόμη. Σεραφίμ ιερομοναχος ηγουμενος. Συμεῶν ιερομόναχος σύμβουλος.
Δὲν ὑπάρχει τὸ φύλλο 3. Τὰ φύλλα 4rv, 6rv, 7r, 8v, 9r ἄγραφα.

3.9. Κατάστιχο, χαρτ., 210 × 175 χιλ., φ. β΄+86.
Καταγραφὴ τῶν κτημάτων τῆς μονῆς, ἔτους 1837.
(φ. α΄r) Ὁ τίτλος: Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς, καὶ τοῦ υἱοῦ, καὶ τοῦ ἁγίου
πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων ἀμήν. Καταγραφή
ἁπάντων τῶν κτημάτων, παντός εἴδους, τοῦ Μοναστηρίου τῆς ὑπεραγίας
Θεοτόκου Πλατυτέρας. 1837 Μαΐου 14.
(φ. β΄r) Πίναξ τῶν Προαστείων, καὶ χωρίων εἰς τὰ ὁποῖα εὑρίσκονται τὰ
κτήματα, καὶ εἰσοδήματα παντὸς εἴδους τοῦ αὐτοῦ Μοναστηρίου, μὲ τοὺς
ἀριθμοὺς τῶν φύλλων, ὅπου τὸ καθέν εἶναι καταγεγραμμένον.
Στὸ κατάστιχο καταγράφονται τὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα τῆς μονῆς
ποὺ βρίσκονταν στὸ Σαρόκο, στὸ Μαντούκι, στοὺς Εὐρωπούλους, στὴν
Ἄφρα, στοὺς Βελονάδες, στὴ Στρογγυλή, στοὺς Σπάγους, στὴν Κυρὰ
τοῦ Χρυσικοῦ, στοὺς Μαλακιούς, στὴν Περίθεια, στοὺς Κυνοπιάστες,
στὸν Ποταμό, στοὺς Μαμάλους. Ἐπίσης περιέχονται καταγραφὲς καὶ
σημειώσεις μεταγενέστερες τῆς ἀρχικῆς καταγραφῆς, ποὺ ἀφοροῦν
στὴν ἀπόκτηση νέων περιουσιακῶν στοιχείων ἢ στὶς μεταβολὲς ποὺ ἐν
τῷ μεταξὺ ἐπῆλθαν καὶ φτάνουν χρονικὰ ἕως τὴν 1η Αὐγούστου 1859
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μὲ τὸν συμβιβασμὸ μὲ τὴν Ἰουλία Μπάλμπη χήρα Μπλέκνη, γιὰ τὸ
χωράφι τοῦ Καρανιάρου (φ. α΄v).
Δὲν εἶναι γνωστὸς ὁ συντάκτης τῆς καταγραφῆς, ἡ ὁποία προϋποθέτει σχετικὴ
ταξινόμηση τῶν φυλασσομένων στὸ ἀρχεῖο τῆς μονῆς ἐγγράφων, ἀφοῦ στὴν
κάθε ἀναφερόμενη περίπτωση ἀκινήτου γίνεται μνεία καὶ τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ
σχετικοῦ ἐγγράφου. Στὰ φ. 17v-18r ἔχει καταγραφτεῖ τὸ πρακτικὸ ἐκλογῆς ἡγουμένου στὶς 2 Νοεμβρίου 1862 (βλ. ἔκδοση εἰς Μεταλλινοῦ, Πλατυτέρα, σ.
44-45). Στὸ ἀριστερὸ περιθώριο τοῦ φ. 17v: Ἐπίσιμον ἐκλογῆς.

ΦΑΚΕΛΟΣ 4
4.1. Δέσμη ἐγγράφων.
Περιέχονται ἔγγραφα δικαστικά, νοταρικά, καταστάσεις περιουσιακὲς
καὶ ἐκτιμήσεις ποὺ ἀφοροῦν στὴν περιουσία τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Ραχαπίδη, μετοχίου τῆς μονῆς Πλατυτέρας, τῶν ἐτῶν 1711-1855.

4.2. Κατάστιχο, χαρτ., 285 × 195 χιλ., σ. 305.
Βιβλίο ληξιαρχικῶν πράξεων τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας Ραχαπίδη τῶν ἐτῶν 1841-1878.
(σ.χ.ἀ.) Νέον Βιβλίον τῆς Εκκλησίας Ὑπεραγίας Θεοτόκου Ὀδηγήτριας τοῦ
Ῥαχαπίδη 1841 Νοεμβρίου 14 Ε. Ν.
(σ. 1-166) Ληξιαρχικὲς πράξεως βαπτίσεων ἀπὸ 1841 ἕως 1878.
(σ. 167-280) Ληξιαρχικὲς πράξεις θανάτου ἀπὸ 1842 ἕως 1876.
(σ. 281-305) Ληξιαρχικὲς πράξεις γάμου ἀπὸ 1842 ἕως 1875.
Τὶς πράξεις ὑπογράφουν οἱ ἐφημέριοι ἱερομόναχος Παρθένιος Φωκᾶς (18411844) καὶ ἱερομόναχος Σπυρίδων Βενιέρης (1844-1878).

4.3. Κατάστιχο, χαρτ., 295 × 195 χιλ., φ. 57.
Πράξεις βαπτίσεων καὶ θανάτων τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας Ραχαπίδη τῶν ἐτῶν 1711-1880.
Τὶς πράξεις ὑπογράφουν οἱ ἐφημέριοι: ἱερέας Ἀνδρέας Σκουφᾶς (1711), ἱερέας
Ἀντώνης Κοντούτζης (1740), ἱερέας Στέφανος Μουμούρης (1744), ἱερέας Γεώργιος Τριβυζᾶς (1749), ἱερέας Νικόλαος Μοῦτζος (1773), ἱερέας Σπυρίδων Βλάχος (1801), ἱερέας Θεόδωρος Ἀγγελάτος (1802), ἱερέας Ἰωάννης Φριλίγκος
(1815), ἱερομόναχος Παρθένιος Φωκᾶς (1825), ἱερομόναχος Σπυρίδων Βενιέρης
(1876-1878), ἱερομόναχος Χρύσανθος Κοντογεώργης (1880).
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4.4. Κατάστιχο, χαρτ. 200 × 75 χιλ., φ. 67.
Κατάστιχο τοῦ ἱερομονάχου Χαρίτωνος Γουναρόπουλου.
(φ. 1r) Κατάστιχο διά τά κτιματα τῆς εκλισίας Υ. Θ. Ὀδιγιτρίας η Ραχαπίδη κιμένη εἰς πόλην καί ἰδιοκτισία τοῦ ἰερομονάχου Χαρίτωνος. Ἐπίσης καί
πάσας τάς μισθόσης καί ενικιάσιας τάς οπίας κατά κερόν εκαμα δια τα οσπιτια μου εις πόλην.
Περιέχονται καταγραφὲς τῶν ἐτῶν 1880-1898 ποὺ ἀφοροῦν στὰ κτήματα τοῦ
ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας, σημειώσεις γιὰ τὴ σύνταξη συμβολαιογραφικῶν
πράξεων μὲ τὰ ὀνόματα τῶν συμβολαιογράφων, μισθώσεις ἀκινήτων.
Ὁ ναὸς τὸν 19ο αἰώνα ἀνῆκε στὴν οἰκογένεια Δημησιάνου. Σύμφωνα μὲ σημείωση στὸ φ. 1r, τὸ 1844 ἀνῆκε στὸν Γεώργιο Δημησιάνο, γιὸ τοῦ Ἄγγελου. Στὸ
φ. 14v: Εις τοῦς 1898 εἰς Ιανουαριου 22 εις συβολαιογράφο Τρίφωνα εγινε παρέτισης παντος δικεοματος των Διμισιάνων δια την εκλισιαν υθ οδιγιτριας και αφίνουσι
καθε δικεομα εις τον ιερομόναχον χαρίτωνα Γουναρόπουλον καθος ομολογή το συμβολεον του.

ΦΑΚΕΛΟΣ 5
5.1. Μοναχολόγια τῆς μονῆς.
5.2. Ληξιαρχικὲς πράξεις θανάτων τῶν ἐτῶν 1864-1884.
5.3. Περιουσιακὲς καταστάσεις τῆς μονῆς.
5.4. Ἔγγραφα ἀφορῶντα στὴ μονὴ τῶν ἐτῶν 1775-1850.
5.5. Ἔγγραφα ἀφορῶντα στὴ μονὴ τῶν ἐτῶν 1851-1875.

ΦΑΚΕΛΟΣ 6
6.1. Ἔγγραφα ἀφορῶντα στὴ μονὴ τῶν ἐτῶν 1876-1900.
6.2. Ἔγγραφα ἀφορῶντα στὴ μονὴ τῶν ἐτῶν 1901-1950.
6.3. Ἔγγραφα ἀφορῶντα στὴ μονὴ τῶν ἐτῶν 1951 ἑξῆς.

ΦΑΚΕΛΟΣ 7
Δικαστικὰ ἔγγραφα ἀφορῶντα διαφορὲς καὶ διεκδικήσεις ἀναφερόμενες
στὴν ἀκίνητη περιουσία τῆς μονῆς Ὑ. Θ. Πλατυτέρας, τῶν ἐτῶν 1830-1891.
Δέσμες ἐγγράφων 96.

7.1. Ἔγγραφα τῶν ἐτῶν 1830-1855.
7.2. Ἔγγραφα τῶν ἐτῶν 1856-1891.
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ΦΑΚΕΛΟΣ 8
8.1. Συμβόλαια ἀφορῶντα στὴν περιουσία τῆς μονῆς τῆς Ὑ. Θ. Πλατυτέρας, τῶν ἐτῶν 1703-1952. Ἔγγραφα 155.
8.2. Περιλήψεις συμβολαίων.
8.3. Ἀναγραφὴ περιουσιακῶν στοιχείων τῆς μονῆς Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστριας στοὺς Εὐρωπούλους (χωρὶς δήλωση χρόνου).
8.4. Σχέδιον περιγραφης μιας γυνης χειρα ὄταν ὀ ανίρ της πουλλά ἀπό τό
πρικιον της, οί ὄταν θέλη νά καμη πληρομίν δηά αυτό.
Δύο δίφυλλα χωρὶς ἀρίθμηση.

ΦΑΚΕΛΟΣ 9
9.1. Φάκελος ἀλληλογραφίας τοῦ ἡγουμένου τῆς μονῆς ἱερομονάχου
Χρύσανθου Συρόπουλου.
Περιλαμβάνονται 73 ἐπιστολὲς τῶν ἐτῶν 1736-1773 καὶ τρία σπαράγματα. Οἱ
ἐπιστολὲς ταξινομήθηκαν ἀπὸ τὸν ἡγούμενο τῆς μονῆς ἱερομόναχο Καλλίνικο
Μεταλλινὸ τὸ 1923.

9.2. Φάκελος ἀλληλογραφίας διαφόρων.
Περιλαμβάνονται 30 ἐπιστολὲς τῶν ἐτῶν 1803-1957. Διακρίνουμε τὴν ἐπιστολὴ
τοῦ ἱερέα καὶ ζωγράφου Νικολάου Κουτούζη (ἀρ. 1). Ἀξιοσημείωτη εἶναι ἐπίσης ἡ ἐπιστολὴ ἀρ. 7, τὴν ὁποία ὑπογράφει ὁ Ἰω. Μπαλιούλιας, τὸ φύλλο τῆς
ὁποίας χρησιμοποιήθηκε ὡς ἀνθίβολο εἰκόνας τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου. Σὲ ξεχωριστὸ ὑποφάκελο περιλήφθηκαν τέσσερις ἐπιστολὲς τοῦ ἱερομονάχου Χρύσανθου
Μασσέλου τῶν ἐτῶν 1815-1834 πρὸς τὸν Αὐγουστίνο Καποδίστρια.

9.3. Φάκελος ἀλληλογραφίας τοῦ ἱερομονάχου Καλλίνικου Μεταλλινοῦ.
Περιλαμβάνονται 67 ἐπιστολὲς τῶν ἐτῶν 1921-1934.

ΦΑΚΕΛΟΣ 10.1-3
Τετράδια μοναχῶν – Σπαράγματα χειρογράφων (λυτὰ φύλλα καὶ
τεύχη).

ΦΑΚΕΛΟΣ 11.1-4
Χειρόγραφες σημειώσεις καὶ δακτυλόγραφα κείμενα κηρυγμάτων.
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ΘΗΚΗ ΑΝΘΙΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ
Τὰ ἀνθίβολα καὶ τὰ σχέδια ἔχουν γίνει σὲ ἄγραφο χαρτί, προερχόμενο
ἀπὸ τετράδια, βιβλία ἢ κατάστιχα, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὴν ἀρίθμηση τῶν
σελίδων ποὺ σὲ κάποιες περιπτώσεις ἔχει διατηρηθεῖ, ἢ ἀκόμη σὲ χρησιμοποιημένο χαρτί, ὅπως γιὰ παράδειγμα στὴν ἄγραφη σελίδα ἐπιστολῆς
(βλ. ἀρ. 40). Τὰ περισσότερα, κατὰ τὴν ἐκτίμησή μας, ἀνήκουν στὸν 19ο
καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰώνα. Ἀκριβέστερα μποροῦν νὰ χρονολογηθοῦν
τὰ ἀρ. 40 (δεύτερο μισὸ 18ου αἰώνα) καὶ 25 (ἔτους 1850). Δὲν εἶναι
γνωστοὶ οἱ καλλιτέχνες στοὺς ὁποίους ἀνῆκαν, μὲ ἐξαίρεση ἴσως τὸ ἀριθ.
40 καὶ τὰ 7α καὶ 14α. Θὰ μποροῦσαν ὅμως τὰ ἀνθίβολα, τῶν ὁποίων ἡ
σχεδίαση ἔγινε κυρίως μὲ πινέλο, νὰ ἀποδοθοῦν στὸν ἴδιο ζωγράφο.
Στὶς περισσότερες περιπτώσεις, τὰ ἀνθίβολα φέρουν ἐπιγραφὲς στὶς
ὁποῖες περιγράφεται τὸ εἰκονιζόμενο θέμα. Οἱ ἐπιγραφὲς εἶναι ὅλες γραμμένες ἀπὸ τὸ ἴδιο χέρι, μὲ κόκκινο μελάνι, πεζὰ γράμματα καὶ ἀρκετὲς
ἀνορθογραφίες. Κάποια ἀπὸ τὰ ἀνθίβολα ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ, ὅπως
διαπιστώνεται ἀπὸ τὰ ὑπολείμματα τοῦ κάρβουνου στὸ χαρτί. Ἄλλα εἶναι
ἀχρησιμοποίητα.
1. Ἡ ἁγία Μαρίνα, 380 × 285 χιλ., 19ος αἰώνας. Ἀνθίβολο ἀχρησιμοποίητο. Ὁ τίτλος μὲ κόκκινο μελάνι: Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ. Σχεδίαση μὲ πινέλο, μὲ δυτικὲς ἐπιδράσεις. Ἡ ἁγία εἰκονίζεται ὄρθια κρατώντας τὸν δαίμονα ἀπὸ τὰ κέρατα, ἐνῶ στὸ σηκωμένο δεξί της χέρι κρατᾶ σταυρό.
2. Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου, 390 × 292 χιλ., 19ος αἰώνας. Ἀνθίβολο χρησιμοποιημένο. Σχεδίαση πιθανὸν μὲ μολύβι, μὲ ἔντονη δυτικὴ ἐπίδραση. Ὁ τίτλος μὲ κόκκινο μελάνι: ὀ εὐαγγελισμός τῆς Θ(εοτόκ)ου. Ἡ Παναγία εἰκονίζεται ὄρθια μπροστὰ σὲ κάθισμα, ἐνῶ ἀριστερά της ὁ ἀρχάγγελος Γαβριὴλ κρατᾶ μὲ τὸ ἀριστερὸ χέρι δέσμη λουλουδιῶν. Ἀνάμεσά
τους τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ὡς περιστερὰ κατεβαίνει μέσα σὲ ἀκτίνα ἀπὸ τὸν
οὐρανό. Τὰ πρόσωπα στέκονται μπροστὰ ἀπὸ κτίρια καὶ δάπεδο μὲ πλάκες μὲ ἔντονη προοπτική.
3. Ἡ χειροτονία τοῦ ἁγίου Νικολάου, 285 × 200 χιλ., 19ος αἰώνας.
Ἀνθίβολο ἀχρησιμοποίητο. Σχεδίαση μὲ μολύβι, σχέδιο μὲ ἔντονη δυτικὴ
ἐπίδραση. Ὁ τίτλος στὸ ἄνω μέρος μὲ κόκκινο μελάνι: ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. Τὰ πρόσωπα εἰκονίζονται ἐμπρὸς ἀπὸ ἁγία Τράπεζα
καλυμμένη μὲ κιβώριο. Τὸ θέμα ἀποδίδεται μὲ τὸν ἴδιο ἀκριβῶς τρόπο,
ἀκόμη καὶ στὶς λεπτομέρειες, ἀλλὰ ἀντεστραμμένα, μὲ τὴν πρώτη σκηνὴ
σὲ εἰκόνα τοῦ ἁγίου Νικολάου μὲ σκηνὲς ἀπὸ τὸν βίο του ζωγραφισμένες
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στὸ δεύτερο μισὸ τοῦ 16ου αἰώνα πάνω σὲ παλαιότερη εἰκόνα τοῦ ζωγράφου Ἀγγέλου. Οἱ σκηνὲς ἀπαντοῦν καὶ σὲ εἰκόνα τῆς συλλογῆς Λοβέρδου ἀντιγραμμένες πιστὰ ἀπὸ τὸν Ἰωάννη Μόσκο τὸν 18ο αἰώνα1.
4. Ὁ ἅγιος Νικόλαος (κεφαλή), 230 × 163 χιλ., 19ος αἰώνας. Ἀνθίβολο
ἀχρησιμοποίητο. Σχεδίαση μὲ πινέλο. Ὁ τίτλος μὲ κόκκινο μελάνι: ὁ ἅγιος
Νικόλαος.
5. Ἡ Σταύρωση τοῦ Χριστοῦ, 255 × 185 χιλ., 19ος αἰώνας. Ἀνθίβολο
χρησιμοποιημένο. Σχεδίαση μὲ πινέλο. Ὁ τίτλος μὲ κόκκινο μελάνι: ἡ
σταύρωσις τοῦ Χριστοῦ. Στὸ κέντρο εἰκονίζεται ὁ σταυρός, πηγμένος στὸ
χῶμα, μὲ τὸν σταυρωμένο Χριστὸ καὶ δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ ὁ Ἰωάννης καὶ ἡ
Παναγία. Τὸ φόντο κενό.
6. Ἡ Πλατυτέρα, 280 × 195 χιλ., 19ος αἰώνας. Ἀνθίβολο χρησιμοποιημένο. Σχεδίαση μὲ μολύβι. Ὁ τίτλος μὲ κόκκινα γράμματα: πλατυτέρα. Εἰκονίζεται ἡ Παναγία ἕως τὴ μέση μὲ τὸ Χριστὸ στὴν ἀγκαλιά, ὑποβαστάζοντάς τον μὲ τὸ ἀριστερὸ χέρι, ἐνῶ μὲ τὸ δεξὶ κρατᾶ τὸ δικό του χέρι.
7. Ὁ ἅγιος Γοβδελαᾶς, 275 × 190 χιλ., 19ος αἰώνας. Ἀχρησιμοποίητο
ἀνθίβολο. Σχεδίαση μὲ μολύβι. Ὁ τίτλος μὲ κόκκινο μελάνι: Ο ΑΓΙΟΣ ΓΟΒΔΕΛΑΑΣ. Ὁ ἅγιος εἰκονίζεται ἕως τὰ γόνατα, φορώντας πανοπλία καὶ
κρατώντας μὲ τὸ δεξὶ χέρι σταυρό.
7α. Ἀποτύπωση τοῦ ἀνθιβόλου τοῦ ἁγίου Γοβδελαᾶ, 328 × 205 χιλ.,
τέλος 19ου αἰώνα. Σχέδιο, χρωματισμένο μὲ ξυλομπογιές. Ὑπογραφὴ: Κ.
Τσιμπούκης.
8. Τὸ λείψανον τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος, 306 × 186 χιλ., 19ος αἰώνας.
Ἀνθίβολο χρησιμοποιημένο. Σχεδίαση μὲ πινέλο. Ὁ τίτλος μὲ κόκκινο μελάνι: ΤΟ ΛΕΙΨΑΝΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ. Εἰκονίζεται μόνον ἡ
λάρνακα ὄρθια μὲ τὸ λείψανο τοῦ ἁγίου. Ἡ ἀπόδοση τοῦ θέματος εἶναι
ἀντίστοιχη τῶν γνωστῶν χαρακτικῶν.
9. Θεοτόκος βρεφοκρατούσα, 285 × 195 χιλ., 19ος αἰώνας. Ἀνθίβολο
χρησιμοποιημένο, Σχεδίαση μὲ πινέλο. Ἡ Παναγία εἰκονίζεται ἕως τὰ γόνατα, καθισμένη, σὲ μετωπικὴ στάση. Φορεῖ κορώνα καὶ κρατᾶ στὰ γόνατά της μὲ τὸ ἀριστερὸ χέρι τὸν Χριστὸ ποὺ εὐλογεῖ.
10. Τὸ Τρίμορφον, 326 × 247 χιλ., 19ος αἰώνας. Ἀνθίβολο χρησιμοποιημένο. Σχεδίαση μὲ πινέλο. Στὸ κάτω μέρος ὁ τίτλος μὲ κόκκινο μελάνι: το
τρίμορφον. Ὁ Παντοκράτορας εἰκονίζεται καθισμένος σὲ θρόνο ποὺ δὲν ἔχει σχεδιαστεῖ, πατώντας πάνω στὴ σφαίρα τοῦ κόσμου. Κρατᾶ κλειστὸ
1. Βοκοτόπουλου, Εἰκόνες, σ. 16-17 καὶ εἰκόνες 86, 93. Ἀ. Ξυγγόπουλου, Σχεδίασμα ἱστορίας τῆς θρησκευτικῆς ζωγραφικῆς μετὰ τὴν Ἅλωσιν, Ἀθῆναι 1957, σ. 316
καὶ πίν. 68.2.
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Εὐαγγέλιο καὶ εὐλογεῖ. Ἀριστερὰ καὶ δεξιὰ ἡ Παναγία καὶ ὁ Πρόδρομος
σὲ στάση ἱκεσίας.
11. Θεοτόκος βρεφοκρατούσα, 250 × 150 χιλ., 19ος αἰώνας. Ἀνθίβολο
ἀχρησιμοποίητο. Σχεδίαση μὲ πινέλο. Ἡ Παναγία εἰκονίζεται ἕως τὴ μέση
κρατώντας μὲ τὸ ἀριστερὸ τὸν Χριστὸ ὁ ὁποῖος κρατᾶ στὸ ἕνα χέρι σφαίρα καὶ εὐλογεῖ μὲ τὸ ἄλλο. Ἀριστερὰ καὶ δεξιὰ τοῦ φωτοστέφανου, γονατιστοὶ πάνω σὲ σύννεφα, ὁ ἅγιος Γεώργιος καὶ ὁ ἅγιος Σεραφεὶμ ἀντίστοιχα.
12. Ὁ ἅγιος Σπυρίδων, 197 × 146 χιλ., 19ος αἰώνας. Ἀνθίβολο ἀχρησιμοποίητο. Σχεδίαση μὲ πινέλο. Ὁ τίτλος μὲ κόκκινο μελάνι: ὀ ἄγιος Σπυρίδων. Ὁ ἅγιος εἰκονίζεται καθισμένος σὲ θρόνο, μὲ τὸ κεφάλι στραμμένο
πρὸς τὰ δεξιά, κρατᾶ ἀνοιχτὸ Εὐαγγέλιο μὲ τὸ ἀριστερὸ καὶ δείχνει πρὸς
τὸ Εὐαγγέλιο μὲ τὸ δεξί.
13. Ἡ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ, 215 × 163 χιλ., 19ος αἰώνας. Ἀνθίβολο,
ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἔχει χρησιμοποιηθεῖ μόνον τὸ θέμα τῆς κορυφῆς. Σχεδίαση
μὲ πινέλο. Σχέδιο μὲ δυτικὲς ἐπιδράσεις. Στὸ κάτω μέρος ὁ τίτλος: ἡ γέννισις τοῦ χριστοῦ. Στὸ μέσο ὁ Χριστός, πίσω του ζῶα καὶ πάνω του ὁ
ἀστέρας. Ἀριστερὰ καὶ δεξιὰ ὁ Ἰωσὴφ καὶ ἡ Παναγία γονατιστοὶ καὶ πιὸ
πίσω τους δύο ὄρθιοι βοσκοί. Στὴν κορυφή, πάνω σὲ σύννεφα, τρεῖς ἄγγελοι κρατοῦν ταινία μὲ τὴν ἐπιγραφή: Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῶ.
14. Θεοτόκος βρεφοκρατούσα, 258 × 190 χιλ., 19ος αἰώνας. Ἀνθίβολο
ἀχρησιμοποίητο. Σχεδίαση μὲ μολύβι καὶ πινέλο. Σχέδιο μὲ δυτικὲς ἐπιδράσεις. Τὸ φύλλο προέρχεται ἀπὸ κατάστιχο. Στὸ ἄνω δεξὶ μέρος ἡ δήλωση φύλλου: φλ 102. Σχέδιο μὲ μελάνι. Ἡ Παναγία εἰκονίζεται ἕως τὴ
μέση μὲ στραμμένο τὸ κεφάλι πρὸς τὰ δεξιά. Κρατᾶ μὲ τὸ ἀριστερὸ χέρι
τὸν Χριστό, ὁ ὁποῖος στρέφει τὸ κεφάλι πρὸς τὰ ἀριστερά, κρατᾶ σφαίρα
καὶ εὐλογεῖ.
14α. Ἀποτύπωση τῆς βρεφοκρατούσας Θεοτόκου τοῦ ἀρ. 14, τέλος
19ου αἰώνα. Σχέδιο ἀσπρόμαυρο, ὑπογραφὴ: Κ. Τσιμπούκης.
15. Θεοτόκος βρεφοκρατούσα, 284 × 210 χιλ. 19ος αἰώνας. Ἀνθίβολο
χρησιμοποιημένο. Σχεδίαση μὲ μολύβι καὶ πινέλο. Ἡ Παναγία εἰκονίζεται
καθισμένη σὲ θρόνο κρατώντας τὸν Χριστὸ στὴν ἀγκαλιὰ καὶ μὲ τὰ δύο
χέρια.
16. Ὁ ἅγιος Ἀντώνιος, 303 × 210 χιλ., 19ος αἰώνας. Ἀνθίβολο ἐλαφρὰ
χρησιμοποιημένο. Σχεδίαση πιθανὸν μὲ μολύβι. Φαίνεται μόνον τὸ διάτρητο σχέδιο. Ὁ τίτλος μὲ κόκκινο μελάνι: Ὁ ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Ὁ ἅγιος εἰκονίζεται ὄρθιος, κρατώντας ράβδο καὶ ἀνοιχτὸ εἰλητάριο μὲ τὸ ἀριστερὸ
καὶ εὐλογώντας μὲ τὸ δεξὶ χέρι.
17. Ὁ ἅγιος Δημήτριος, 310 × 215 χιλ., 19ος αἰώνας. Ἀνθίβολο ἐλαφρὰ
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χρησιμοποιημένο. Σχεδίαση μὲ πινέλο. Ὁ τίτλος μὲ μαῦρο μελάνι: ὁ αγιος
δημήτριος, ἐπίσης μὲ κόκκινο μελάνι: ὀ ἄγιος Δημήτριος. Ὁ ἅγιος εἰκονίζεται ἔφιππος, σὲ ἄλογο σηκωμένο στὰ πίσω πόδια του, κρατώντας μὲ τὸ
δεξὶ ξίφος. Κάτω ἀπὸ τὰ πόδια τοῦ ἀλόγου κείτεται τὸ σῶμα τοῦ Λυαίου.
18. Ὁ Ἰησοῦς Μέγας Ἀρχιερεύς, 285 × 195 χιλ., 19ος αἰώνας. Ἀνθίβολο ἀχρησιμοποίητο. Σχεδίαση μὲ πινέλο. Ὁ τίτλος μὲ κόκκινο μελάνι: Βασιλεῦς τῶν Βασιλευόντων Καὶ Μέγας Ἀρχιερεύς. Εἰκονίζεται ὄρθιος, φορεῖ μίτρα, κρατᾶ ράβδο καὶ ἀνοιχτὸ Εὐαγγέλιο καὶ εὐλογεῖ.
19. Ἡ ἁγία Εὐπραξία, 211 × 143 χιλ., 19ος αἰώνας. Ἀνθίβολο ἀχρησιμοποίητο. Σχεδίαση μὲ μολύβι καὶ πινέλο. Τὸ φύλλο ἀπὸ κατάστιχο ἢ χειρόγραφο μὲ τὴν ἔνδειξη: 66. Ἡ ἁγία εἰκονίζεται κατὰ τὰ τρία τέταρτα,
στραμμένη πρὸς τὰ δεξιά. Κρατᾶ μὲ τὸ δεξὶ σταυρὸ καὶ μὲ τὸ ἀριστερὸ
κομποσχοίνι.
20. Ἡ ἁγία Ἄννα, 193 × 115 χιλ., 19ος αἰώνας. Ἀνθίβολο ἀχρησιμοποίητο. Σχεδίαση μὲ πινέλο. Ὁ τίτλος μὲ κόκκινο μελάνι: ἡ ἀγία Ἄννα. Εἰκονίζεται κατὰ τὰ τρία τέταρτα, καθισμένη, στραμμένη πρὸς τὰ δεξιά,
κρατώντας μὲ τὸ δεξί της χέρι τὴ μικρὴ Παναγία.
21. Ἡ ἁγία Αἰκατερίνη, 200 × 140 χιλ., 19ος αἰώνας. Ἀνθίβολο χρησιμοποιημένο. Σχεδίαση πιθανὸν μὲ μολύβι. Φαίνεται μόνο τὸ διάτρητο σχέδιο. Ὁ τίτλος μὲ κόκκινο μελάνι: ἡ ἀγία αἰκατερίνη. Ἡ ἁγία εἰκονίζεται
ὄρθια, κρατώντας μὲ τὸ δεξὶ φοίνικα καὶ μὲ τὸ ἀριστερὸ τὸν τροχό.
22. Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, 285 × 215 χιλ., ἀρχὲς 20οῦ αἰώνα. Σχέδιο
μὲ μολύβι καὶ πινέλο. Ὁ τίτλος μὲ κόκκινο μελάνι: ἡ γέννισις τοῦ χριστοῦ.
Δυτικότροπη σχεδίαση. Στὴ μέση εἰκονίζεται ἡ Παναγία μὲ ἀνοιχτὰ χέρια
ἔχοντας τὸ βρέφος μπροστά της. Πίσω της ἕνας ἄγγελος κοιτᾶ πρὸς τὸν
Χριστό. Δεξιά της ὁ Ἰωσὴφ καθισμένος σὲ στάση περισυλλογῆς. Βοσκοὶ
καὶ ζῶα πλαισιώνουν τὸ θέμα. Στὴν κορυφή, τρεῖς ἄγγελοι πάνω σὲ σύννεφο κρατοῦν ταινία ὅπως καὶ στὸ ἀριθ. 13.
23. Παντοκράτορας, 670 × 470 χιλ., 19ος αἰώνας. Ἀνθίβολο χρησιμοποιημένο. Σχεδίαση μὲ πινέλο. Ὁ Χριστός, εἰκονίζεται ἔνθρονος. Φορεῖ μίτρα, κρατᾶ Εὐαγγέλιο ἀνοικτὸ καὶ εὐλογεῖ.
24. Ἡ Ἀποκαθήλωση, 485 × 330 χιλ., 19ος αἰώνας. Ἀνθίβολο χρησιμοποιημένο. Σχεδίαση μὲ πινέλο. Στὸ κάτω μέρος ὁ τίτλος: Ἠ Ἀποκαθήλωσις
τοῦ Χριστοῦ. Στὸ κέντρο ἡ Παναγία μὲ τὸ βλέμμα στραμμένο πρὸς τὰ
δεξιὰ καὶ τὴ θλίψη στὸ πρόσωπό της, ὑποβαστάζει τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ
ποὺ γέρνει πρὸς τὰ ἀριστερά. Ξίφος κεντᾶ τὴν καρδιά της. Πίσω της τὰ
τείχη τῆς Ἰερουσαλὴμ μὲ τὰ ἐξέχοντα κτίρια, καὶ πιὸ πίσω ὁ Γολγοθᾶς μὲ
τοὺς τρεῖς σταυρούς, στὸν μεσαῖο ἀπὸ τοὺς ὁποίους κρέμεται τὸ ἀκάνθινο
στεφάνι καὶ ἡ ἐπιγραφή. Τὰ πρόσωπα στέκονται πάνω σὲ δάπεδο μὲ
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πλάκες σὲ προοπτική. Πάνω, στὸ μέσον ὁ Θεὸς Πατέρας μὲ τριγωνικὸ φωτοστέφανο καὶ ἀνοιχτὰ χέρια καὶ πλευρικὰ πάνω σὲ σύννεφα ἄγγελοι παρακολουθοῦν τὴ σκηνή. Πρόκειται γιὰ ἀντίγραφο ἀπὸ χαλκογραφία μὲ θέμα τὴ θρηνωδούσα Θεοτόκο2.
25. Τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου, 455 × 340 χιλ., 19ος αἰώνας. Ἀνθίβολο
χρησιμοποιημένο. Σχεδίαση μὲ μολύβι. Ὁ τίτλος τοῦ θέματος, γραμμένος
μὲ μολύβι: Τα εισόδια τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου 1850. Οἱ γονεῖς της, Ἰωακεὶμ
καὶ Ἄννα, ὁδηγοῦν τὴν Παναγία στὸν ναὸ καὶ τὴν παραδίδουν στὸν ἀρχιερέα ποὺ στέκεται ἀριστερά. Τὴ σκηνὴ παρακολουθεῖ ὁμάδα ἑπτὰ γυναικῶν. Στὸ βάθος, ἡ Παναγία σὲ καθέδρα δέχεται τροφὴ ἀπὸ τὸν ἄγγελο.
26. Ἄγγελος, 675 × 460 χιλ., 19ος αἰώνας. Ἀνθίβολο ἀχρησιμοποίητο.
Σχεδίαση μὲ πινέλο. Εἰκονίζεται μὲ ἀνοικτὰ φτερὰ καὶ τὸ δεξὶ χέρι σηκωμένο.
27. Οἱ ἅγιοι Διονύσιος, Σπυρίδων καὶ Γεράσιμος, 312 × 260 χιλ., 19ος
αἰώνας. Ἀνθίβολο χρησιμοποιημένο. Σχεδίαση μὲ πινέλο. Πάνω ἀπὸ τὶς
κεφαλές τους οἱ τίτλοι: ο ἄγιος Δυονίσιος - ὀ ἄγιος Σπυρίδων - ὀ ἄγιος Γερασιμος. Οἱ ἅγιοι εἰκονίζονται ὁλόσωμοι. Στὸ κέντρο ὁ ἅγιος Σπυρίδων σὲ
μετωπικὴ στάση. Δεξιὰ καὶ ἀριστερά του οἱ δύο ἅγιοι στρέφουν τὸ πρόσωπό τους πρὸς αὐτόν.
28. Ὁ ἅγιος Βαρθολομαῖος, 345 × 240 χιλ., 19ος αἰώνας. Ἀνθίβολο
χρησιμοποιημένο. Σχεδίαση μὲ πινέλο. Τίτλος: ὄ ἄγιος Βαρθολομαῖος. Ἀπεικονίζεται σὲ προτομή, στραμμένος πρὸς τὰ ἀριστερά. Σχεδίαση προοριζόμενη γιὰ τέμπλο. Μὲ μολύβι, ἀριστερὰ καὶ δεξιὰ τῆς κεφαλῆς οἱ σημειώσεις: δευτερος – Βαρθολομαῖος απο μεσα τζελεστε οξο κιτρινο.
29. Ὁ ἀπόστολος Μάρκος, 381 × 245 χιλ., 19ος αἰώνας. Ἀνθίβολο ἀχρησιμοποίητο. Σχεδίαση μὲ πινέλο. Τίτλος: ἀπόστολος Μάρκος. Εἰκονίζεται ἔνθρονος, στραμμένος πρὸς τὰ ἀριστερά. Σχεδίαση προοριζόμενη γιὰ
τέμπλο.Ἔχει αποκοπεῖ τὸ τμῆμα τοῦ σχεδίου μὲ τὴν κεφαλὴ καὶ τὸν
λαιμό.
30. Ὁ ἅγιος Σίμων ὁ Κανανίτης, 345 × 240 χιλ., 19ος αἰώνας. Ἀνθίβολο χρησιμοποιημένο. Σχεδίαση μὲ πινέλο. Τίτλος: Ο ἌΓΙΟΣ ΣΊΜΩΝ Ο
ΚΑΝΑΝΙΤΗΣ. Ἀπεικονίζεται σὲ προτομή, στραμμένος πρὸς τὰ ἀριστερά.
Ἡ σχεδίαση ἀνάλογη ἐκείνης τοῦ ἀριθ. 28, προοριζόμενη γιὰ τὸ τέμπλο.
Ἀριστερὰ καὶ δεξιὰ τῆς κεφαλῆς οἱ σημειώσεις: δέκατος - σίμω μεσα τζελεστε οξο κίτρινο.
2. Βλ. Παπαστράτου, Εἰκόνες, τ. 1, σ. 78 ἀρ. 41. Πρβλ. Θ. Προβατάκη, Χαρακτικὰ Ἑλλήνων λαϊκῶν δημιουργῶν 17ος-19ος αἰώνας, Συλλογὴ ἱερᾶς μονῆς Κυρίας Ἀκρωτηριανῆς (Τοπλοῦ) Σητείας Κρήτης, Κατάλογος, Ἀθήνα 1993, σ. 250-251.
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31. Ἡ ἁγία Αἰκατερίνη, 400 × 283 χιλ., 19ος αἰώνας. Ἀνθίβολο χρησιμοποιημένο. Σχεδίαση μὲ πινέλο. Ὁ τίτλος μὲ κόκκινο μελάνι: Η ΑΓΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Ἡ ἁγία εἰκονίζεται καθισμένη σὲ θρόνο, στραμμένη πρὸς
τὰ δεξιά, κρατώντας φοίνικα, σταυρὸ καὶ τὸν τροχὸ τοῦ μαρτυρίου.
32. Ἡ Βάπτιση τοῦ Χριστοῦ, 405 × 305 χιλ., 19ος αἰώνας. Ἀνθίβολο
ἀχρησιμοποίητο. Σχεδίαση μὲ πινέλο. Ὁ τίτλος μὲ μαῦρο μελάνι στὸ ἄνω
μέρος: ἡ βάπτισις τοῦ Χριστοῦ καὶ στὸ κάτω μέρος μὲ κόκκινο μελάνι: Η
ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Πρόκειται γιὰ τὴ γνωστὴ σύνθεση τοῦ θέματος.
33. Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος, 430 × 302 χιλ. 19ος-20ὸς αἰώνας.
Ἀνθίβολο ἀχρησιμοποίητο. Σχεδίαση πιθανὸν μὲ μολύβι. Ὁ τίτλος μὲ κόκκινο μελάνι: Ο ἍΓΙΟΣ ΙΕΡΟΜΆΡΤΥΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ Ο ΘΕΟΦΌΡΟΣ. Ὁ ἅγιος
εἰκονίζεται ὄρθιος, σπαρασσόμενος ἀπὸ δύο λέοντες3.
34. Ὁ Ἐπιτάφιος Θρῆνος, 765 × 450 χιλ., 19ος-20ὸς αἰώνας. Ἀνθίβολο
χρησιμοποιημένο. Σχεδίαση μὲ πινέλο. Στὸ κάτω μέρος ὁ τίτλος: Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΘΡΗΝΟΣ. Τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ τοποθετεῖται σὲ μαρμάρινη λάρνακα ἀπὸ τὸν Νικόδημο καὶ τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ἀριμαθαίας, ἐνῶ ἡ Παναγία παρακολουθεῖ κρατώντας δεμένα τὰ χέρια της στὸ στῆθος.
35. Θεοτόκος τοῦ Πάθους, 520 × 380 χιλ., ἀρχὲς 20οῦ αἰώνα. Ἀνθίβολο ἀχρησιμοποίητο. Σχεδίαση μὲ πινέλο. Ἡ Παναγία εἰκονίζεται μὲ κορώνα σὲ μποῦστο κρατώντας τὸν Χριστὸ στὴν ἀγκαλιά, ἐνῶ δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ τῆς κεφαλῆς της δύο ἄγγελοι κρατοῦν τὰ σύμβολα τοῦ Πάθους.
36. Ὁ Θεός, τριγωνικοῦ σχήματος μὲ ὕψος 430 χιλ. καὶ μῆκος βάσης
760 χιλ., 19ος-20ὸς αἰώνας. Ἀνθίβολο χρησιμοποιημένο. Σχεδίαση μὲ μολύβι. Εἰκονίζεται ἕως στὸ στῆθος μέσα σὲ σύννεφο, στραμμένος πρὸς τὰ
δεξιὰ καὶ εὐλογώντας μὲ τὸ δεξὶ χέρι.
37. Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου, 225 × 175 χιλ., 19ος αἰώνας. Ἀνθίβολο χρησιμοποιημένο. Σχεδίαση μὲ πινέλο. Στὸ κάτω μέρος μὲ κόκκινο
μελάνι ὁ τίτλος: ο εὐαγγελισμός τῆς Θ(εοτόκ)ου. Ἡ Παναγία εἰκονίζεται καθισμένη, ἀριστερά της ὁ ἀρχάγγελος Γαβριὴλ πατᾶ σὲ σύννεφο καὶ τῆς
προσφέρει μὲ τὸ δεξὶ δέσμη λουλουδιῶν. Πάνω, ἀνάμεσα στὰ δύο πρόσωπα, τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς.
38. Ὁ ἅγιος Γεώργιος, 400 × 290 χιλ., 19ος αἰώνας. Σχέδιο μὲ κάρβουνο. Εἰκονίζεται μόνον ὁ ἅγιος πάνω στὸ ἄλογο καὶ ὁ δράκοντας μὲ
ἁδρὲς γραμμές.
39. Κεφαλὴ ἀγγέλου, 190 × 260 χιλ., 19ος αἰώνας. Ἀνθίβολο χρησιμοποιημένο. Σχεδίαση πιθανὸν μὲ μολύβι. Εἰκονίζεται κεφαλὴ ἀγγέλου πλαισιωμένη ἀπὸ δύο φτερά. Ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ ἀγγέλου ξεπηδοῦν δύο ταινίες.
3. Πρβλ. Παπαστράτου, Εἰκόνες, τ. 1, σ. 237-239 ἀρ. 257-260.
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40. Ὁ ἅγιος Ἀντώνιος, 200 × 142 χιλ., 18ος αἰώνας. Χρησιμοποιημένο
ἀνθίβολο. Ὁ τίτλος, μεταγενέστερος, μὲ κόκκινο μελάνι: ὀ ἄγιος Ἀντώνιος
διδάσκων τάς ἐν τῷ μοναστιρίω ἀσκουμένας. Ὁ ἅγιος εἰκονίζεται στραμμένος
πρὸς τὰ δεξιά, νὰ νουθετεῖ τρεῖς γυναῖκες καὶ ἕνα κορίτσι. Πίσω του ναὸς
μὲ πυργωτὸ καμπαναριό. Στὸ ἄνω μέρος σημειώνεται: Ιω καὶ στὴ μέση,
κάτω ἀπὸ τὸ χέρι τοῦ ἁγίου, ἡ σημείωση: αντονίου. Ἂν ἡ δήλωση αὐτὴ
φανερώνει τὴν ταυτότητα τοῦ καλλιτέχνη, τότε θὰ μποροῦσε ἴσως νὰ ταυτιστεῖ εἴτε μὲ τὸν Ἀντώνιο ἱερέα Πάργας, γνωστὸ ἔργο τοῦ ὁποίου χρονολογεῖται στὸ 1757, εἴτε μὲ τὸν Ἀντώνιο τὸν Κερκυραῖο, ὁ ὁποῖος τὸ 1758
ἐκαλλώπισε τὸν θρόνο καὶ τὸν ἄμβωνα τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὴ
Μοσχόπολη4. Φυλάσσεται στὸν φάκελο ἀρ. 9.2 τοῦ ἀρχείου τῆς μονῆς.
Στὴν πίσω ὄψη εἶναι γραμμένη ἐπιστολὴ μὲ ἡμερομηνία 20 Δεκεμβρίου
1750 μὲ τὸ ἀκόλουθο περιεχόμενο:
Τῶ τιμιο, καὶ ευγενι κω: κυρ Τζόρτζι Μπελεζίνι δουλικος προσκυνο.
1750: δικαιβριου 20 Κορφοὺς.
Μαὶ τὸν κὺρ Σταθι ελαβα την τιμιαν σας συντροφιασμενι με ενα τζαικινι τοῦ
οπίου τοῦ εδοσα το κατοθεν πραγμα ος εγραφετε, και λαβεται το, και περιπλεον
διὰ τον sr Μαρκο την σκουφια, και το πελουκο, τον ὀπίον πολα προσκυνο, ταυτα
εν βία και μενο.
Δουλος τις παντα
Ἰω. Μπαλιούλιας.
no: 100 φιλα χρισαφι
L.19
...2: βερνικι, με το κουνετο
L.2:
...1 L. κολα, ασπρι
L.4:10
δια λακα βερζινα
L.1:10
δια το κρεμεζαί απο του Δελοτι
L.5:
no. 1: σκουφια του Μαρκου
L.22:
Β(razz)a 1 1/4 πελουκο
L.8:15
L.62:15
δια τα ὀσα πιγενο αβαντζαροντας απο προτα
L.33
σοῦμα:
L.95:15
ελαβα ακοντο τζαικινι ενα κανι
L.51:
να λαβο ρεστο
L.44:15

4. Χατζηδάκη, Ζωγράφοι, τ. 1, σ. 174.

Ε΄
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1872
Ἀρχεῖο μονῆς, φάκελος 3, κατάστιχο 8, φ. 12r-13r.
Τὸ κατάστιχο, ἐπιγραφόμενο «Μοναστηριακὸς Κώδηξ» καταρτίστηκε τὸ
1872 καὶ περιέλαβε τὴ συνοπτικὴ ἀναγραφὴ τῶν περιουσιακῶν στοιχείων
τῆς μονῆς, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τῶν βιβλίων της.
Παρατηρήσεις

1

Σειρά τῶν Πατέρων εἰς τήν Οκτάτευχον καί τά
τῶν Βασιλειῶν ἐκδοθεῖσα ὑπό Νικηφόρου τοῦ
Θεοτόκη ἐν λειψίᾳ 1772 καί 1773 Τομ. Α καί Β.

2

2

2

Τά Ἅπαντα Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἐν
13
Βενετία 1734 εἰς τόμους 13.
Τά εὑρισκόμενα πάντα Ιωάννου Δαμασκηνοῦ ἐν
2
Βενετίᾳ 1748.
Ἡ κατά τῶν Νεστορίου δυσφημιῶν Κυρίλλου
7
Ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας πεντάβιβλος
ἀντίρρησις λειψίᾳ 1638.
Τά εὑρισκόμενα ἅπαντα Ἀθανασίου Ἀρχι2
επισκόπου Ἀλεξανδρείας ἐν Παρισίοις 1622.
Τὰ σωζόμενα Ιουστίνου φιλοσόφου καὶ μάρτυρος 1
ἐν Παρισίοις 1636.

1

Ηγοράσθησαν ἐν
ἀγνώστῳ
χρόνῳ ὑπό
τῆς Μονῆς.
«» «»

2

«» «»

3
4

5
6

τεύχη

σώματα

Αὔ- Τίτλος τοῦ βιβλίου καί ὄνομα τοῦ συγγραφεως ἤ
ξων του ἐκδότου τόπος καί χρόνος τῆς τυπώσεως καί
αριθ- σχῆμα τοῦ βιβλίου
μός

1

1

«» «»

1

«» «»
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14
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17
18
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20
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24
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Ζωναρᾶ Ιωάννου Κανόνες τῶν Ἁγίων καὶ
πανσέπτων Ἀποστόλων ἐν Παρισίοις 1618.
Ερμηνεία εἰς τὰ πέντε βιβλία τῆς Ἱερᾶς Γραφῆς
τοῦ Ἁγίου Ἰσιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου Παρισίοις
1638.
Εξηγητικὰ Ωριγένους τοῦ Ἀδαμαντίου Παρισίοις
1781.
Epistolae et Decreta S. CAELESTINI I PAPAE
VENETIIS CICICCCLVXVIII.
Τὰ εὑρισκόμενα Ιωαννου Χρυσοστόμου μόνον
εἱς τόμος ἤδη ὑπάρχει ἐν τῇ Μονῇ ὑπὸ Ερρικου
καὶ τοῦ Σαβελίου 1613.
Εξηγήσεις παλαιαὶ καὶ λίαν ὠφέλιμοι ἐκ
διαφόρων Ὑπομνημάτων ὑπὸ Οἰκουμενίου καὶ
Ἀρέθᾳ Βερονῃ, 1532.
Τοῦ ἁγίου Πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου Ναζιανζινοῦ
τὰ εὑρισκόμενα ἐν Κολονίᾳ 1690.
Σχόλια Ομήρου τοῦ Εὐσταθίου Ἀρχιεπισκόπου
Θεσσαλονίκης Ρώμῃ 1513.
Σουΐδα ἐν Βασιλείᾳ 1544.
Τὰ εὑρισκόμενα πάντα τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς
ἡμῶν Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου Ρωμῃ 1732.
Επιφανείου Ἐπισκόπου Κωνσταντίας τῆς Κύπρου ἁπάντων τῶν σωζομένων Παρισίοις 1622.
Συναξαρισταὶ τόμοι τρεῖς 1727.
Εἰρηναίου ἐπισκόπου Λουγδούνου καί Μάρτυρος
Βενετίᾳ 1734.
Πηδάλιον Νικοδήμου Μοναχοῦ ἐν Λειψίᾳ τῆς
Σαξωνίας 1800.
Ἡ Παλαιὰ καὶ Νέα Διαθήκη κατὰ τοὺς
ἑβδομήκοντα ἐν Μόσχᾳ 1821.
Κυριακοδρόμιν Θεοτόκη ἐν Μόσχᾳ 1796.
Ελληνικης Βιβλιοθήκης Πλουτάρχου τόμοι 8 ἐν
Παρισίοις 1809.
Βρυεννίου τὰ ἅπαντα ἐν Λειψίᾳ 1768.
Αἱ δεκατέσσαραι Ἐπιστολαὶ Ἀποστόλου Παύλου
ὑπὸ Νικοδήμου Ἁγιορείτου τόμοι τρεῖς Βενετίᾳ
1819.

1

1

«» «»

1

1

1

1

4

1

«» «»

1

1

«» «»

1

1

5

2

2

2

1
3

1
1

1

1

3
2

1
1

1

1

2

1

1
8

1
1

2
3

1
2

«» «»

«» «»

«» «»

«» «»

«» «»
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Τῆς Αινειάδος Πουβλίου Ουεργιλίου Μάρωνος
βιβλίον θον Πετρουπολει 1792.
Αδὰμ Ζοιρνικαβίου ἐν Πετρουπόλει 1797.
Τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἀθανασίου αρχ.
Ἀλεξανδρείας ἐν Ρώμῃ 1646.
Βιβλιοθήκη Φωτίου 1601.
Γρηγορίου Ἐπισκόπου Νύσσης ἐν Παρισίοις
1615.
Βιβλιοθήκη Βετερουμ Πατρὸς ἐν Βενετίᾳ 1765.
Εὐσεβίου τοῦ Παμφίλου Εκκλησιαστικὴ Ἱστορία
1746.
Διονυσίου Αρειοπαγίτου ἐν Βενετίᾳ 1755.
Θεοδωρίτου ἐπισκόπου Κύρου καὶ Εὐαγρίου
σχολαστικοῦ 1748.
Κυριλλου ἀρχ. Ιεροσολύμων ἐν Βενετίᾳ 1763.
Σωκράτους σωζόμενα σχολαστικοῦ 1747.
Γρηγορίου ἐπισκόπου Νύσσης ἐν Παρισίοις
1618.
Συναξαριστής τῶν δώδεκα μηνῶν Νικοδήμου
Αγιορείτου ἐν Βενετίᾳ 1819.
Ἅπαντα τοῦ ἁγίου Βασιλείου τόμος εἷς 1551.
Ερμηνεία εἰς τοὺς ΡΝ΄ ψαλμοῦς τοῦ προφήτου
Δαβὶδ ἐν Κωνσταντινουπόλει 1821.

2
1

1
1

«» «»
«» «»

1
2

1
1

«» «»

10
1

1
1

«» «»

2
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ΣΧΟΛΙΑ
1. Βλ. ἔντυπο ἀρ. 1772.2 καὶ 1773.1. Πρόκειται γιὰ τὰ δύο ἀπὸ τὰ τρία πλήρη
ἀντίτυπα τοῦ ἔργου ποὺ διαθέτει ἡ Βιβλιοθήκη. 2. Οἱ τρεῖς πρῶτοι τόμοι τυπώθηκαν τὸ 1734 καὶ οἱ ὑπόλοιποι τὸ 1740-1741· βλ. ἔντυπα ἀρ. 1734.3-5, 1740.1-2,
1741.1-8. 3. Σήμερα στὴ Βιβλιοθήκη ὑπάρχει μόνον τὸ ἕνα ἀντίτυπο τοῦ δίτομου
ἔργου· βλ. ἔντυπο ἀρ. 1748.2-3. 4. Πρόκειται γιὰ τὴν ἑπτάτομη συλλογὴ τῶν ἔργων
τοῦ Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας· βλ. ἔντυπο ἀρ. 1638.1-7. 5. Προφανῶς ἀναφέρεται
στὴν ἔκδοση τῶν ἔργων τοῦ Ἀθανασίου τοῦ ἔτους 1627· βλ. ἔντυπο ἀρ. 1627.1-2. 6.
Βλ. ἔντυπο ἀρ. 1636.1. 7. Βλ. ἔντυπο ἀρ. 1618.2. 8. Βλ. ἔντυπο ἀρ. 1638.8. 9. Δὲν
ταυτίστηκε ὁ τίτλος. Δὲν ὑπάρχει στὴ Βιβλιοθήκη. 10. Πρόκειται γιὰ τὸν 9ο τόμο
τῆς σειρᾶς Bibliotheca Veterum Patrum (βλ. ἔντυπο 1773.2) στὸν ὁποῖο περιέχονται: S. Caelestini I Papae Epistolae et decreta quibus nonnulla intexta, ad eudem sanctum
Pontificem pertinentia. Ex editione v. c. Petri Coutantii. Βλ. καὶ παρακάτω, ἀρ. 31.
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11. Προφανῶς ἀναφέρεται στὸν τέταρτο τόμο, τοῦ ὁποίου ὑπάρχουν στὴ μονὴ δύο
ἀντίτυπα (βλ. ἔντυπο ἀρ. 1612.4). Ἡ πλήρης σειρὰ τῶν ὀκτὼ τόμων τῶν ἔργων τοῦ
Χρυσοστόμου προστέθηκε στὴ Βιβλιοθήκη μετὰ τὸ 1872. 12. Βλ. ἔντυπο ἀρ.
1532.2. 13. Τὰ Εὑρισκόμενα τοῦ Γρηγορίου Ναζιανζηνοῦ τυπώθηκαν σὲ δύο καὶ ὄχι
σὲ πέντε τόμους. Στὴ Βιβλιοθήκη σήμερα ὑπάρχει μόνο τὸ ἕνα ἀπὸ τὰ δύο ἀναφερόμενα ἀντίτυπα· βλ. ἔντυπα ἀρ. 1690.2-3. 14. Πρόκειται γιὰ τὸ δίτομο ἔργο
Εὐσταθίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Παρεκβολαί, τὸ ὁποῖο τυπώθηκε στὴ Ρώμη τὸ
1542. Στὴ Βιβλιοθήκη σήμερα ὑπάρχει ἕνα μόνο ἀντίτυπο· βλ. κατάλογο ἀρ.
1542.1. 15. Βλ. ἔντυπο ἀρ. 1544.1. 16. Οἱ τρεῖς τόμοι τυπώθηκαν ἀντίστοιχα τὸ
1732, 1743 καὶ τὸ 1746· βλ. ἔντυπα ἀρ. 1732.2, 1743.1 1746.4. 17. Βλ. ἔντυπο ἀρ.
1622.1. 18. Πρόκειται γιὰ τὸ τρίτομο Menologium Graecorum· βλ. ἔντυπα ἀρ. 1727.13. 19. Βλ. ἔντυπα ἀρ. 1734.1-2. 20. Βλ. ἔντυπο ἀρ. 1800.2.
21. Τυπώθηκε σὲ ἕναν τόμο. Ὁ συντάκτης ἔχει προφανῶς ὑπόψη δύο ἀντίτυπα.
Σήμερα στὴ Βιβλιοθήκη ὑπάρχουν τέσσερα ἀντίτυπα· βλ. ἔντυπα ἀρ. 1821.3-4.
22. Τυπώθηκε σὲ δύο τόμους. Σήμερα στὴ Βιβλιοθήκη ὑπάρχουν δύο ἀντίτυπα· βλ.
ἔντυπα ἀρ. 1796.1-2. Πιθανὸν ὁ συντάκτης ἀναφέρεται σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ ἀντίτυπα
αὐτά. 23. Τὰ ἔργα τοῦ Πλουτάρχου τυπώθηκαν στὴν Ἑλληνικὴ Βιβλιοθήκη σὲ ἕξι
τόμους ἀπὸ τὸ 1809 ἕως τὸ 1814 (Ἠλιού, ΕΒ Α΄, σ. 262). Στὴ Βιβλιοθήκη σήμερα
ὑπάρχουν ὁ δεύτερος τόμος (1810.5), ὁ τρίτος (ἀρ. 1811.6), ὁ τέταρτος (ἀρ. 1812.1)
καὶ ὁ πέμπτος (ἀρ. 1813.4). Ἐπιπλέον ὑπάρχουν ἀπὸ τὴ σειρὰ τῶν Παρέργων τῆς
Ἑλληνικῆς Βιβλιοθήκης ὁ πρῶτος καὶ ὁ δεύτερος τόμος (ἀρ. 1809.2, 1810.4).
24. Βλ. ἔντυπα ἀρ. 1768.1-2. 25. Βλ. ἔντυπα ἀρ. 1819.9-11. Σήμερα ὑπάρχουν τρία
ἀντίτυπα. 26. Βλ. ἔντυπα ἀρ. 1792.4. 27. Βλ. ἔντυπα ἀρ. 1797.1-2. 28. Ὁ συντάκτης μᾶλλον ἀναφέρεται στὴν ἔκδοση τοῦ 1746. Σήμερα ὑπάρχουν δύο ἀντίτυπα.
Βλ. ἔντυπα ἀρ. 1746.3. 29. Βλ. ἔντυπα ἀρ. 1601.1. 30. Βλ. ἔντυπα ἀρ. 1615.1-2.
31. Πρόκειται γιὰ 14τομο ἔργο ποὺ τυπώθηκε τὸ διάστημα 1765-1781. Στὴ Βιβλιοθήκη ὑπάρχει μιὰ πλήρης σειρά· βλ. ἔντυπα ἀρ. 1765.3 καὶ ἑξῆς. 32. Σήμερα στὴ
Βιβλιοθήκη ὑπάρχουν δύο ἀντίτυπα· βλ. ἔντυπο ἀρ. 1746.2. 33. Βλ. ἔντυπα ἀρ.
1755.3 (τόμος α΄) καὶ 1756.2 (τόμος β΄). 34. Βλ. ἔντυπο ἀρ. 1748.1. 35. Σήμερα στὴ
Βιβλιοθήκη ὑπάρχουν δύο ἀντίτυπα· βλ. ἔντυπο ἀρ. 1763.2. 36. Σήμερα στὴ
Βιβλιοθήκη ὑπάρχουν δύο ἀντίτυπα· βλ. ἔντυπο ἀρ. 1747.1. 37. Πρόκειται γιὰ τὸν
Appendix, τῶν ἔργων τοῦ Γρηγορίου ποὺ τυπώθηκε τὸ 1615· βλ. ἔντυπο ἀρ. 1618.1
καὶ στὸν παρόντα κατάλογο παραπάνω, ἀρ. 30. 38. Ὁ Συναξαριστὴς τυπώθηκε σὲ
τρεῖς τόμους. Στὴ Βιβλιοθήκη σήμερα ὑπάρχουν τρεῖς πλήρεις σειρές· βλ. ἔντυπα
ἀρ. 1819.15-17. 39. Βλ. ἔντυπο ἀρ. 1551.1. 40. Στὴ Βιβλιοθήκη σήμερα ὑπάρχει
μόνον ὁ β΄ τόμος· βλ. ἔντυπο ἀρ. 1821.2.
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2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1898
Ἀρχεῖο μονῆς, φάκελος 3, κατάστιχο 7, φ. 1r-11v.
Κατάλογος τῆς ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ὑ. Θ. Πλατυτέρας ὑπαρχούσης Βιβλιοθήκης μετά τῶν ἐν αὐτῇ ὑπαρχόντων Ἱερῶν Πονημάτων. Ἐν Κερκύρᾳ
τῇ 12η Ιουλίου 1898.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

15ον
16ον
17ον
18ον
19ον
20ον
21ον
22ον
23ον
24ον
25ον
26ον
27ον
28ον
29ον
30ον

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

31ον
32ον
33ον
34ον
35ον
36ον
37ον
38ον
39ον
40ον
41ον

Θυρίς Α΄.
Ἅπαντα Βασιλείου
Λόγοι Ἰωασάφ Κορνηλίου
Κεκραγάριον τοῦ Αὐγουστίνου
(2) Μέγα Εὐχολόγια
Ἱερά Κατήχησις
Τά ἀρέσκοντα τοῖς φιλοσόφοις
Ἀποστόλον Πράξεις καί Ἐπιστ.
Ἑξάβιβλος - ὑπό Ἀρμενοπούλου
Ἐγχειρίδιον περί τῶν 5 Αἰσθήσεων
Ἀπόδειξις τοῦ Κύρους Π. Ν. Διαθήκης
Ἀντίπαπας Μονομάχος
Συναξάριον
Συλλογή Ἱερῶν καί Θείων Κανόνων
Διατριβαί
Διαταγαί Ἁγ. Ἀποστόλων
Λόγοι Ἠθ. Πανηγυρικοί καί Ἐπιτάφιοι
Θυρίς Α΄
Λόγοι Πανηγυρικοί ὑπό Χρυσοκεφαλ.
Εὐαγγελική Σάλπιγξ
Σειρά τῶν Πατέρων
Βίβλος Ψυχοφελεστάτη
Μαργαρίται Ι. Χρυσοστόμου
Διάφορα Δεσποτικά Ἄσματα
Βιβλίον Ψυχωφελές (Ν. Κλίμακος)
Ἐκκλησιαστική Μουσική
Ἁγιασματάριον
Ἐγκυκλοπαιδεία Φιλολογική
Γεωμετρία

Τόμ. 1
1
1
2
-
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28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
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42ον
Μεταφυσική
Ἡ Α΄ αὕτη θυρίς διαλαμβάνει ἐν ὅλῳ 42 διάφορα
Πονήματα ἐξ ὧν τά τρία τελευταῖα πραγματεύονται περί
Ἐπιστημῶν.
Θυρίς Β΄.
1ον
Κατά 80 Αἰρέσεων - ὑπό Ἐπιφανίου
2ον
Εὑρισκόμενα πάντα - Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
3ον
Θησαυραί –Κυρίλλου Ἀρχ. Ἀλεξανδρ.
4ον
Διάφοραι Ὁμιλίαι - Ἰδίου
5ον
Συναγωγή Ἁγ. Πατέρων
6ον
Τά εὑρισκόμενα ἅπαντα - Ἀθ. Ἀρχ. Αλ.
7ον
Σωζόμενα -Ἱουστίνου μαρ. φιλοσόφ.
8ον
Ἀπολογητικός – Γρηγ. ἐπισκ. Νύσσης
9ον
Ἐπιστολή – Γρηγορ. Ἐπισκ. Νύσσης
10ον
Τά εὑρισκόμενα πάντα – Κυρίλλου Ἰερ.
11ον
Κατά Εὐαγρίου Σχολαστικοῦ - Θεοδ. Ἀρχ. Κύρου
12ον
Σωκράτους Σχολαστικοῦ καί Ἐρμίου Σωζομενοῦ
13ον
Τρία Τριώδια
14ον
Ἑρμηνεία Δαβίδ
15ον
Κυριακοδρόμιον εἰς τά Πράξ. Ἀποστόλ.
16ον
» » »
»
Θυρίς Β΄.
17ον
Κυριακοδρόμιον
18ον
» » » ἄνευ τοῦ 1ου τόμου
19ον
Ἀσκητικά -ὑπό Ἁγ.Ἰσαάκ;
20ον
»
» Ἐφραίμ
21ον
Κυριακοδρόμιον
22ον
Παρακλητική
23ον
Ἑρμηνεία εἰς τά 4α Εὐαγγέλια Θεοφ.
24ον
Ἑρμηνεία εἰς τά 14ας ἐπιστολ. Παύλ. Ἀποστ.
25ον
»
»
»
»
»
26ον
Ἑορτοδρόμιον Νικοδήμου
27ον
»
»
»
»
»
28ον
Πηδάλιον
29ον
Ἡ θεία Γραφή τῆς Π. καί Κ. Διαθ.
30ον
»
»
»
»
»
31ον
Ἱερόν Εὐαγγέλιον
32ον
Ἅπαντα Συμεῶνος Ἀρχ. Θεσαλ.

-

Τόμ.
3
6
2
2
2
2
2
2
1
3
3
-

Τεύχ.
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61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
80α.

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

Θυρίς Β΄.
33ον
Ἀρχή περί 6ημέρου κτίσεως
34ον
Χειρόγραφα περί ἀρχιερ. Ὁδηγιῶν
35ον
Διάφορα Ἄσματα καί παραινέσεις
36ον
Περί Ὁμοιοβαθμίας τῶν Ἀποστόλων
37ον
Ὀρθόδοξος Διδασκαλία
38ον
Ἐξομολογητάριον
39ον
Ἀδολεσχία Φιλόθεος
40ον
Λόγοι Ἀποδεικτικοί δύο
41ον
17 λόγοι διάφοροι
42ον
Διάλογοι
43ον
Ἐκκλησιαστική Ἱστορία
44ον
Περί Γενέσεως τοῦ Ἀνθρώπου
45ον
Ἱερ. Κατήχησις
46ον
Λόγοι Πανηγυρικοί
47ον
Ὁριστική Ἁρμονία τῶν Ὄντων
48ον
Λόγοι Διαφόρων Ἁγ. Πατέρων
Θυρίς Β΄.
49ον
Ὁμιλίαι καί Ἐπιστολαί - Ἁγ. Πατέρων
50ον
Σχόλια
51ον
Παραίνεσις τῶν Νέων
52ον
Περί ἐλέγχου Ἀνατροπῆς καί ψευδονύμου
Γνώσεως ὑπό Ἁγ. Εἰρηναίου
Ἐν τῇ 2α ταύτῃ θυρίδι ἐκτός τῶν 52 εὑρισκομένων Ἱερ.
Πονημάτων ὑπάρχουσι καί ἕτερα 8-10 πραγματευόμενα
περί Μαθηματ. Γεωγραφ. Ναυτ. Ἐπιστήμης καί κλπ.
Θυρίς Γ΄.
1ον
Μηνολόγιον Ἑλληνικόν
2ον
Ἐπιστολαί εἰς τήν Ἑρμηνεία τῶν Θ. Γραφ.
3ον
Βιβλιοθήκη Π. Ἐκκλησιαστ. Συγγραφῶν
4ον
Ἐκλεκτά Νέα Ἀρχαίων πατέρων
5ον
Λεξικόν Βαρίνου
6ον
Βιβλιοθήκη Ἑλληνική διῃρημένη κατά
συγγραφήν Ποικίλην καί συνισταμένη ἐκ
7ον
Ἅπαντα Κ. Διαθήκης
8ον
Ἱερ. Εὐαγγέλιον
9ον
Μαργαρῖται
10ον
Μακάριος
11ον
Εὐαγγέλιον

2
2
Τομ.
2

Τόμ.
13
11
-
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Τεύχ.
-

Τεύχ.
3
-
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92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
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12ον
13ον
14ον

»
»
Ἀόρατος Πόλεμος
Οὐρανός Κρίσις
Θυρίς Γ΄.
15ον
Νέος Κλίμακος
16ον
Αἱ θείαι λειτουργίαι Ἰωάννου Χρυσοστ. καί
Βασιλείου τοῦ Μεγ.
17ον
Σπαρτίον Τέρτιον
18ον
»
»
»
»
»
19ον
Ἑκατονταετηρίς
20ον
Ἁγίου Ι. Δαμασκηνοῦ Εὑρισκόμενα Πάντα 2
21ον
Σειρά 51ος ὑπομνηματιστῶν εἰς τήν
Ὀκτοτάτευχον καί τά τῶν Βασιλικῶν
22ον
Ἑρμηνεία τῶν Ψαλμῶν Ἁγ. Ἀθ.
23ον
Ἀποστολικοί Κανόνες ὑπό Ζυναραίου Μοναχοῦ
24ον
Συναξαριστής Νικοδ. Ἁγιορείτου
25ον
Ἁγ. Ἐπιφανίου Κατά Αἰρέσεων. Ὁ δεύτερος δέ
τούτου τόμος πραγματεύεται περί τῶν
Σωζομένων Ἁπάντων.
Θυρίς Γ΄.
26ον
Σύνταγμα Θεολογικῆς Παιδείας
27ον
Κατάλογος Ἱστορικός
28ον
Ἑρμηνεία εἰς τάς 7 Καθολικάς Ἐπιστ.
29ον
Μηνολόγιον
30ον
Ἀσκητικά – Βασιλ. Ἀρχ. Καισαρ.
31ον
Λόγοι Πανηγυρικοί Ἰωάσαφ Κορνηλίου
32ον
Ἅπαντα – Συμεῶνος ἐκ Θεσσαλ.
33ον
Μέγα Εὐχολόγιον
34ον
Παράδεισος- Λόγοι Πανηγυρικοί
35ον
Περί Συστήματος τοῦ Παντός
36ον
Ὅρμος Σωτήριος
37ον
Λόγοι Διάφοροι
38ον
Ἐρμηνεία Ἄσμα Ἀσμάτων
39ον
Ἐπιτομή τῶν 8 τοῦ λόγου μερῶν
40ον
Σωζόμενα Ἅπαντα Βασιλείου Αρ. Σελευκ.
41ον
Θηκαρᾶς
Θυρίς Γ΄.
42ον
Ἐξομολογητήριον
43ον
Φιλοκαλία

Τομ.
-

Τεύχ.
-

-

-

3
2

-

Τομ.
Τομ.
2

-

Τεύχ.
Τεύχ.
-
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Ἐν τῇ 3η καί τελευταίᾳ ταύτῃ Θυρίδι ἐκτός τῶν ἀνωρηθέντων ἱερ. πονημάτων ἀνερχομένων εἰς 42 τοιαῦτα ὑπάρχουσι καί ἕτερα φιλολογικά
φυσικομαθηματικά ποιητικά βιογραφικά καί τά τῆς ἑλληνικῆς καί Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως Ἱστορικά μετά πολλῶν ἄλλων μικρῶν βιβλιαρίων.
Αἰτοῦμαι συγγνώμην ἐάν ἐκ παραδρομῆς παρέλειψα τι.
Εὐλογεῖτε με Πατέρες
Ταπεινότατος
Σπ. Κ. Μορφόπουλος
Διαλαμβανόμενα ἐν τῇ Ιερ. ταύτῃ Μονῇ Ιερ. πονήματα ἀνέρχονται εἰς
256 ἐκτός ἄλλων τινῶν περί τῶν ὁποίων ἐν τέλει ἑκάστης θυρίδος
ὑπομιμνήσκω. Ὅθεν ὡς ἔγγιστα ἐν συνόλῳ ἀνέρχονται εἰς 300.
Ἐν Κερκύρᾳ τῇ 13η Ἰουλίου 1898. Σ. Κ. Μορφόπουλος.
ΣΧΟΛΙΑ

1. Βλ. ἔντυπο ἀρ. 1551.1. 2. Πρόκειται γιὰ ἕνα ἀπὸ τὰ δύο ἀντίτυπα τοῦ δεύτερου
τόμου (ἀρ. 1788.2). Βλ. ἐπίσης ἐδῶ, ἀρ. 16 καὶ 111. 3. Στὴ Βιβλιοθήκη ὑπάρχουν
σήμερα τρία ἀντίτυπα (ἀρ. 1804.11). 4. Δὲν ταυτίζεται. Στὴ Βιβλιοθήκη ὑπάρχουν
ἀντίτυπα διαφορετικῶν ἐκδόσεων. 5. Δὲν ταυτίζεται. Στὴ Βιβλιοθήκη ὑπάρχουν
πολλὰ ἔντυπα μὲ τὸν ἴδιο τίτλο. 6. Ἔργο τοῦ Εὐγένιου Βούλγαρη· βλ. ἀρ. 1805.12.
7. Βλ. ἔντυπο ἀρ. 1775.1. 8. Βλ. ἔντυπο ἀρ. 1777.2. 9. Ὑπάρχουν δύο ἐκδόσεις· βλ.
ἔντυπα ἀρ. 1801.2 καὶ 1885.7. 10. Βλ. ἔντυπο 1794.3.
11. Πρόκειται γιὰ τὸ χειρόγραφο ἀρ. 8 ποὺ περιέχει τὸ ἔργο τοῦ Ἀθανάσιου Πάριου, Ἀντίπαπας. 12. Δὲν ταυτίζεται. 13. Βλ. ἔντυπο ἀρ. 1787.1. 14. Βλ. ἔντυπο ἀρ.
1852.2. 15. Βλ. ἔντυπο ἀρ. 1563.1. 16. Πρόκειται γιὰ τὸν πρῶτο τόμο τῶν Λόγων
τοῦ Κορνηλίου (ἀρ. 1788.1). 17. Βλ. ἔντυπο ἀρ. 1793.2. 18. Βλ. ἔντυπο ἀρ. 1765.2.
19. Βλ. ἔντυπο 1792.3. 20. Βλ. ἔντυπο ἀρ. 1800.1.
21. Δὲν ὑπάρχει στὴ Βιβλιοθήκη. 22. Ἀσαφές, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ταυτιστεῖ. 23.
Βλ. ἔντυπο ἀρ. 1693.1, ἕνα ἀπὸ τὰ δύο ἀντίτυπα. 24. Δὲν ταυτίστηκε, πιθανὸν
κάποιο ἀπὸ τὰ χειρόγραφα βυζαντινῆς μουσικῆς. 25. Δὲν ταυτίζεται. Ὑπάρχουν
πολλὰ στὴ Βιβλιοθήκη. 26. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ προσδιοριστοῦν οὔτε οἱ τόμοι
οὔτε ἡ ἔκδοση. 27. Βλ. ἔντυπο ἀρ. 1805.1. 28. Βλ. ἔντυπα ἀρ. 1805.9 καὶ 1805.10.
29. Βλ. ἔντυπο ἀρ. 1544.2. 30. Βλ. ἔντυπα ἀρ. 1732.2, 1743.1, 1746.4.
31-32. Στὴ Βιβλιοθήκη ὑπάρχουν τὰ Ἅπαντα τοῦ Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας σὲ ἑπτὰ
τόμους (βλ. ἀρ. 1638.1-7). 33. Βλ. ἔντυπο ἀρ. 1783.2. 34. Βλ. ἔντυπα ἀρ. 1627.1
καὶ 1627.2. 35. Βλ. ἔντυπο ἀρ. 1636.1. 36-37. Πιθανὸν θὰ πρέπει νὰ ταυτιστοῦν
μὲ τὰ ἔντυπα 1615.1, 1615.2 καὶ 1618.1. 38. Βλ. ἔντυπο ἀρ. 1763.2. 39. Βλ. ἔντυπο
ἀρ. 1748.1. 40. Βλ. ἔντυπο ἀρ. 1747.1.
41. Στὴ Βιβλιοθήκη ὑπάρχουν περισσότερα ἀντίτυπα. 42. Βλ. ἔντυπο ἀρ. 1819.5.
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43-46. Πιθανότατα πρόκειται γιὰ τὰ δίτομα Κυριακοδρόμια τοῦ Νικηφόρου Θεοτόκη, τῶν ὁποίων ὑπάρχουν πολλὲς ἐκδόσεις σὲ πολλὰ ἀντίτυπα στὴ Βιβλιοθήκη.
47. Βλ. ἔντυπο ἀρ. 1770.4. 48. Βλ. ἔντυπο ἀρ. 1864.2. 49. Δὲν ταυτίζεται. 50. Δὲν
ταυτίζεται.
51. Βλ. ἔντυπο ἀρ. 1865.3. 52-53. Πρόκειται γιὰ τὶς δύο ἀπὸ τὶς τρεῖς σειρὲς τοῦ
ἔργου· βλ. ἔντυπα ἀρ. 1819.1-1819.3. 54-55. Βλ. ἔντυπο ἀρ. 1836.1. Στὴ Βιβλιοθήκη σήμερα ὑπάρχουν τρία ἀντίτυπα. 56. Δὲν ταυτίζεται. 57-58. Προφανῶς δύο
ἀπὸ τὰ ἀντίτυπα τοῦ ἐντύπου 1821.1. 59. Δὲν ταυτίζεται. 60. Βλ. ἔντυπο ἀρ.
1882.3.
61. Πρόκειται γιὰ τὸ χειρόγραφο ἀρ. 3 ποὺ περιέχει τὸ ἔργο τοῦ Κωνσταντίνου
Ρεσινοῦ, Ὁδηγός. Ἀρχὴ περὶ τῆς ἑξαημέρου κτίσεως. 62. Ἀταύτιστο χειρόγραφο. 6364. Ἀταύτιστα. 65. Πιθανὸν κάποια ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις τῆς Ὀρθόδοξης Διδασκαλίας
τοῦ Πλάτωνος Μόσχας. 66. Πιθανὸν κάποια ἀπὸ τὶς ὑπάρχουσες στὴ Βιβλιοθήκη
τρεῖς ἐκδόσεις. 67. Ἔργο τοῦ Εὐγένιου Βούλγαρη. Βλ. ἔντυπο ἀρ. 1801.1. 68. Βλ.
ἔντυπο ἀρ. 1627.3. 69. Βλ. ἔντυπο ἀρ. 1796.3. 70. Πιθανὸν οἱ Διάλογοι περὶ Ἠθικῆς
(1813.1) ἢ οἱ Διάλογοι περὶ Ὀρθοδοξίας (1853.1).
71. Δὲν ταυτίζεται. Ὑπάρχουν πολλὰ ὁμότιτλα ἔργα στὴ Βιβλιοθήκη. 72. Βλ. ἔντυπο ἀρ. 1893.5. 73. Δὲν ταυτίζεται. Ὑπάρχουν πολλὰ ὁμότιτλα βιβλία στὴ Βιβλιοθήκη. 74. Πιθανὸν τὸ ἔντυπο ἀρ. 1868.1. 75. Βλ. ἔντυπο ἀρ. 1660.1. 76. Δὲν ταυτίζεται. 77. Βλ. ἔντυπο ἀρ. 1585.1. 78. Πιθανὸν τὸ ἔντυπο 1805.11. 79. Δὲν ταυτίζεται.
80. Βλ. ἔντυπα ἀρ. 1734.1, 1734.2.
81. Βλ. ἔντυπα ἀρ. 1727.1-1727.3. 82. Δὲν ταυτίζεται. 83. Πιθανότατα πρόκειται
γιὰ τὴν 13τομη ἔκδοση τῶν ἔργων τοῦ Χρυσοστόμου. Βλ. ἔντυπα ἀρ. 1734.3 καὶ
ἑξῆς. 84. Δὲν ταυτίζεται. 85. Βλ. ἔντυπο ἀρ. 1801.3. 86. Βλ. ἔντυπα: 1805.8,
1807.1, 1807.2, 1807.4, 1807.5, 1809.2, 1810.4, 1810.5, 1811.6, 1812.1, 1813.4.
87. Πιθανὸν τὸ ἔντυπο 1518.1. 88. Δὲν ταυτίζεται. 89. Δὲν ὑπάρχουν στὴ Βιβλιοθήκη. 90. Πρόκειται γιὰ τὸ χειρόγραφο ἀρ. 5, τὸ ὁποῖο στὴ ράχη φέρει τὴν ἔνδειξη:
Μακάριος.
91-92. Δὲν ταυτίζονται. 93. Δὲν ὑπάρχει στὴ Βιβλιοθήκη. 94. Βλ. ἔντυπο ἀρ.
1805.6. 95. Βλ. ἔντυπο ἀρ. 1693.1, ἕνα ἀπὸ τὰ δύο ἀντίτυπα. 96. Δὲν ταυτίζεται.
97-98. Κάποια ἀπὸ τὰ ἀντίτυπα τοῦ ἐντύπου ἀρ. 1804.4 ἢ καὶ τὸ 1838.2. 99.
Προφανῶς τὸ 1805.3 ἢ τὸ 1865.2. 100. Βλ. ἔντυπα ἀρ. 1748.2, 1748.3.
101. Δίτομο ἔργο. Προφανῶς κάποια ἀπὸ τὶς τρεῖς πλήρεις σειρὲς (βλ. ἀρ. 1772.2,
1773.1). 102. Βλ. ἔντυπο ἀρ. 1746.3. 103. Βλ. ἔντυπο ἀρ. 1618.2. 104. Ἴσως ἡ ἔκδοση τοῦ 1819 (ἀρ. 1819.15-17) ἢ ἐκείνη τοῦ 1868 (ἀρ. 1868.2-4). 105. Βλ. ἔντυπα
ἀρ. 1682.1-2. 106. Δὲν ταυτίστηκε, ἄγνωστος τίτλος. 107. Βλ. ἔντυπο ἀρ. 1837.4.
108. Πιθανὸν τὸ ἔντυπο ἀρ. 1806.2. 109. Μᾶλλον πρόκειται γιὰ τὸ χειρόγραφο ἀρ.
7. Πιὸ πρὶν ἔχει γίνει ἀναφορὰ στὸ τρίτομο ἔντυπο Μηνολόγιο. 110. Δὲν ὑπάρχει
στὴ Βιβλιοθήκη.
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111. Βλ. ἔντυπο ἀρ. 1788.2. Βλ. καὶ παραπάνω ἀρ. 2 καὶ 16. 112. Βλ. ἔντυπο ἀρ.
1820.10. 113. Ὑπάρχουν πολλὲς ἐκδόσεις στὴ Βιβλιοθήκη. 114. Ὑπάρχουν τρεῖς
ἐκδόσεις στὴ Βιβλιοθήκη. 115. Ἔργο τοῦ Εὐγένιου Βούλγαρη· βλ. 1805.7. 116. Βλ.
ἔντυπο ἀρ. 1805.5. 117. Δὲν ταυτίζεται. 118. Βλ. ἔντυπο ἀρ. 1639.1. 119. Πρβλ.
χειρόγραφο ἀρ. 61 στὸ ὁποῖο περιέχεται περὶ τῆς συντάξεως τῶν ὀκτώ μερῶν τοῦ
λόγου. 120. Βλ. ἔντυπο ἀρ. 1596.1. 121. Βλ. ἔντυπο 1643.1. 122. Ὑπάρχουν πολλὲς
ἐκδόσεις στὴ Βιβλιοθήκη. 123. Βλ. ἔντυπο ἀρ. 1782.2.

3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ
ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ἀρχεῖο μονῆς, φάκελος 3, κατάστιχο 7, φ. 13r-14r.
Ὤδε ἐγράφησαν ἅπαντα τά βιβλία τοῦ ἱερομονάχου Χαρίτωνος Γουναρόπουλου
ἐν ἔτη 1902 ἀποβιώσαντος Νοεμβρίου 11.
1. Ἀθανάσιος Ἀλεξανδρείας
1.
2. Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας
1.
3. Κλήμεντος Ἀλεξανδρ.
1.
4. Ὠριγένους
1.
5. Ἀποκάλυψις Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
1.
6. Ἐξήγησις εἰς τάς πράξεις τῶν Ἀποστόλων ὑπό Οἰκουμενικου και Ἀρέθα
1.
7. Ἐξήγησις τῶν Ἱερῶν Συνόδων, πρώτος καί δεύτερος.
8. Φιλοκαλία
1.
9. Ἐπιφανίου Κύπρου
1.
10. Η θεῖα Γραφή. παλαιά καί νέα
1.
11. Ἐορτοδρόμιον
1.
12. Τοῦ Ἁγίου Βασιλείου
1.
13. Συρά πεντήκοντα καί μίαν ὑπομνήματα ὑπό Γρηγορίου Ἀλεξάνδρου Γκίκα 1.
14. Ὑπομνήματα εἰς τόν Ιησοῦν τοῦ Ναυῆ
1.
15. Συμεών τοῦ Νέου θεολόγου
1.
16. Τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου τῶν Ιεροσολύμων ἀντιρρήσης περί τῆς
ἀρχῆς τοῦ Πάπα
1.
17. Κήπος Χαρίτων
1.
18. Πηδάλιον νέον τύπης 1864
19. Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας
1.
20. Τίτλος Α΄. Συλλογική ἀπόδειξις ὅτις εἰς ἐστί θεός (τοῦ Νύσσης, ἐκ τοῦ
κατηχικοῦ λόγου
1.
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21. Σύνταγμα Γραφικῆς Θεολογίας τόμοι
22. Ἰσαάκ τοῦ Σύρου
23. Λόγος Πανυγηρικός Ἰωάσαφ Κορνιλίου
24. Τοῦ ἐν Ἀγίοις Π. ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου τομ.
25. Βιβλίον Χρισοστόμου Πανυγηρικόν
26. Πνευματική κιθάρα
27. Τά Ιουδαϊκά τόμοι 2 παλαιόν καί νέον.
28. Ἰωσήφ Μοναχοῦ τοῦ Βρυενείου τόμοι
29. Ἐγκυκλοπαιδία φιλολογική τόμοι
30. Ἔλεγχος κατά Ἀθέων Δυσεβῶν τόμοι
31. Κεκραγάριον τοῦ Ιεροῦ Αὐγουστίνου
32. Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ ἔκδοσις ἀκριβῆς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως
33. Φιλοσοφικαί μελέται περί Χριστιανισμοῦ ὑπό Βράϊλα Ἀρμένη καί Α.
Μαυρομάτου τόμοι
34. Εκατονταετιρῆς
35. Συμεῶν Θεσαλονίκης
36. Κωνσταντίνου Ἀρμενοπούλου
37. Συλλογή τῶν θείων τῆς πίστεως Δογμάτων
38. Ἀληθῆς εὐδεμονία ἤτοι βάσις πάσης θρησκίας
39. Στιχία τῆς λογικῆς μεταφυσικῆς καί Ἠθικῆς τόμοι
40. Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου
41. Ἐπιστολαί περί τῶν Ιερῶν τῆς Ἐκκλησίας ἀκολουθιῶν
42. Τελετουργία Ιερά
43. Ἐγχειρίδιο λειτουργικῆς τοῦ ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ
44. Βιβλίον Ραντισμοῦ Στυλήτευσης
45. Σπαρτίον Ἔντριτον τόμοι
46. Ἐγχειρίδιον λειτουργικῆς
47. Σύνοψις ὅλων τῶν ἐλευθέρων τεχνῶν ἐπιστημῶν
48. Ὀρθόδοξος ομολογία τῆς Καθολικῆς καί Ἀνατολικῆς ἐκκλησίας

2.
1.
1.
3
1.
1.
3.
4.
3.
1.
1.
3.
1.
1.
1.
1.
1.
4.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
1.
1.
1.

ΣΧΟΛΙΑ
1. Πιθανὸν ἕνα ἀπὸ τὰ ἀντίτυπα τοῦ ἐντύπου: Ἑρμηνεία τῶν Ψαλμῶν (ἀρ. 1746.3).
2. Δὲν ταυτίστηκε. 3. Πιθανὸν τὸ ἔντυπο ἀρ. 1757.1. 4. Πιθανὸν τὸ ἔντυπο Veterum
Patrum ... Analecta Nova hoc est Origenis... ἀρ. 1781.5. 5. Πρόκειται γιὰ τὸ ἔργο
Ἑρμηνεία εἰς τὴν ἱερὰν Ἀποκάλυψιν ποὺ ἐκδόθηκε τὸ 1800· βλ. ἀρ. 1800.3 ὅπου
ὑπάρχει καὶ τὸ κτητορικὸ σημείωμα τοῦ Χαρίτωνος. 6. Βλ. ἔντυπο ἀρ. 1532.2. 7.
Πρόκειται γιὰ τὸ ἔργο Τῶν ἁγίων Συνόδων ... Νέα ... συνάθροισις ποὺ ἐκδόθηκε τὸ
1761 σὲ δύο τόμους (βλ. ἀρ. 1761.1-2). Στὸ παράφυλλο τοῦ πρώτου τόμου ὑπάρχει
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τὸ κτητορικὸ σημείωμα τοῦ Χαρίτωνος. 8. Βλ. τὸ ἔντυπο ἀρ. 1782.2. 9. Πιθανὸν
ἕνα ἀπὸ τὰ ἀντίτυπα τῆς ἔκδοσης τῶν ἔργων τοῦ 1544 (βλ. ἀρ. 1544.2). 10. Βλ.
ἔντυπο 1687.1 στὸ ὁποῖο ὑπάρχει καὶ τὸ ὄνομά του.
11. Τὸ ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Νικόδημου Ἁγιορείτου τυπώθηκε τὸ 1836. Στὴ Βιβλιοθήκη ὑπάρχουν τρία ἀντίτυπα (βλ. ἀρ. 1836.1). 12. Ἀσαφές. Πιθανὸν κάποια ἀπὸ
τὶς σωζόμενες στὴ Βιβλιοθήκη ἐκδόσεις τοῦ 16ου αἰώνα· βλ. ἀρ. ἔντυπα 1532.1,
1535.1, 1551.1. 13-14. Τὸ ἔργο Σειρὰ ἑνὸς καὶ πεντήκοντα ὑπομνηματιστῶν ἐκδόθηκε
σὲ δύο τόμους τὸ 1772-1773. Στὴ Βιβλιοθήκη ὑπάρχουν τρία ἀντίτυπα (βλ. ἀρ.
1772.2, 1773.1). 15. Βλ. ἔντυπο ἀρ. 1790.2. 16. Βλ. ἔντυπο ἀρ. 1682.3. 17. Πρόκειται γιὰ κάποιο ἀπὸ τὰ δύο ἀντίτυπα τοῦ ἐντύπου ἀρ. 1819.6. 18. Βλ. ἔντυπο
ἀρ. 1864.1. 19. Πρόκειται γιὰ κάποιο ἀπὸ τὰ ἀντίτυπα τοῦ ἐντύπου ἀρ. 1865.3. Τὸ
τετράτομο ἔργο τῶν Ἁπάντων τοῦ Θεοφυλάκτου (ἀρ. 1754.1, 1755.2, 1758.2,
1763.1) δὲν ἀναφέρεται στὸν παρόντα κατάλογο. 20. Δὲν ταυτίστηκε.
21. Πρόκειται γιὰ δύο ἀπὸ τὰ ἀντίτυπα τοῦ ἐντύπου ἀρ. 1795.3. 22. Πρόκειται γιὰ
κάποιο ἀπὸ τὰ ἀντίτυπα τοῦ ἐντύπου ἀρ. 1770.3. 23. Πρόκειται γιὰ τὸ ἕνα ἀπὸ τὰ
δύο ἀντίτυπα τοῦ δεύτερου τόμου τῶν Λόγων τοῦ Κορνηλίου, ἔντυπο ἀρ. 1788.2.
24. Πρόκειται γιὰ τὸ τρίτομο ἔργο: Τὰ εὑρισκόμενα ἅπαντα Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Στὴ Βιβλιοθήκη ὑπάρχουν δύο ἀντίτυπα, βλ. ἀρ. 1872.8, 1873.3, 1873.4,
1874.4. 25. Δὲν ταυτίστηκε. Ἴσως πρόκειται γιὰ τὸ Βιβλίον καλούμενον Χριστοπανηγυρικὸν τοῦ Μακάριου Χριστιανόπουλου (ἀρ. 1873.1). 26. Πρόκειται προφανῶς γιὰ τὸ ἔργο τοῦ Σεραφεὶμ Πισσιδείου Πνευματικὴ Κιθάρα ἤτοι Λόγοι ψυχωφελεῖς, Βενετία, Γλυκῆς 1783. Δὲν ὑπάρχει στὴ Βιβλιοθήκη. 27. Βλ. ἔντυπα ἀρ.
1818.1 καὶ 1861.5. 28. Βλ. τὰ ἔντυπα ἀρ. 1768.1, 1768.2 καὶ 1784.2. 29. Πιθανὸν
κάποιοι ἀπὸ τοὺς τόμους ποὺ καὶ σήμερα ὑπάρχουν στὴ Βιβλιοθήκη. 30. Πρόκειται
γιὰ τὸ ἔργο τοῦ Προκόπιου Πελοποννήσιου, τὸ ὁποῖο ἐκδόθηκε τὸ 1792 σὲ δύο τόμους (βλ. ἀρ. 1792.1, 1792.2). Στὸν κατάλογο σημειώνεται λανθασμένα ὡς τρίτομο.
31. Πρόκειται γιὰ τὸ α΄ ἀντίτυπο τῆς ἔκδοσης τοῦ 1804, ὅπου συσταχωμένο καὶ τὸ
Ψαλτήριον (ἔντυπο ἀρ. 1804.8). 32. Πιθανὸν τὸ ἔντυπο ἀρ. 1715.1, παρὰ τὴ μικρὴ
διαφορὰ στὸν τίτλο. 33. Στὴ Βιβλιοθήκη ὑπάρχει ἡ πρώτη (ἀρ. 1855.2, 1855.3,
1857.8) καὶ ἡ δεύτερη ἔκδοση (ἀρ. 1864.3, 1864.4, 1865.9). 34. Ἀναφέρεται στὸ
ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Εὐγένιου Βούλγαρη. Στὴ Βιβλιοθήκη ὑπάρχουν δύο ἀντίτυπα
τῆς ἔκδοσης τοῦ 1805 (ἀρ. 1805.3) καὶ ἕνα τοῦ 1865 (ἀρ. 1865.2). 35. Πρόκειται
γιὰ τὸ β΄ ἀντίτυπο τῆς ἔκδοσης τῶν Ἁπάντων τοῦ 1820, ὅπως βεβαιώνεται ἀπὸ τὴ
σημείωση στὸ α΄ παράφυλλο (ἔντυπο ἀρ. 1820.6). 36. Ἀναφέρεται στὴν Ἑξάβιβλο.
Πιθανὸν ἕνα ἀπὸ τὰ δύο ἀντίτυπα τοῦ ἐντύπου ἀρ. 1777.2. 37. Βλ. ἔντυπο ἀρ.
1806.3. 38. Ἕνα ἀπὸ τὰ δύο ἀντίτυπα τοῦ ἐντύπου ἀρ. 1791.1. 39. Ἡ ἀναγραφὴ
ἀναφέρεται σὲ δύο διαφορετικὰ ἔντυπα. Τὸ ἕνα εἶναι τὰ Στοιχεῖα τῆς Μεταφυσικῆς
τοῦ Εὐγένιου Βούλγαρη, ποὺ τυπώθηκαν τὸ 1805 σὲ τρεῖς τόμους (τμήματα). Ἀπὸ
αὐτοὺς σήμερα στὴ Βιβλιοθήκη ὑπάρχει τὸ Τμῆμα Β΄ (Κοσμολογία) καὶ τὸ Τμῆμα
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Γ΄ (Ψυχολογία)· βλ. ἔντυπα ἀρ. 1805.9 καὶ 1805.10. Τὸ δεύτερο εἶναι πιθανὸν τὸ
ἔντυπο: Στοιχεῖα τῆς Λογικῆς καὶ Ἠθικῆς Φιλοσοφίας, Βιέννη 1808 (Ἠλιού, ΕΒ Α΄, ἀρ.
1808.31). Τὸ ἔντυπο δὲν βρέθηκε. 40. Στὴ Βιβλιοθήκη ὑπάρχουν δύο ἀντίτυπα τοῦ
ἐντύπου Ὁμιλίαι πνευματικαὶ· βλ. ἀρ. 1857.7.
41. Βλ. ἔντυπο ἀρ. 1851.5. 42. Βλ. ἔντυπο ἀρ. 1799.4. 43. Πιθανὸν ταυτίζεται μὲ
τὸ Ἐγχειρίδιον τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ, ἀρ. 1828.1. 44. Τὸ ἕνα ἀπὸ τὰ δύο ἀντίτυπα τοῦ ἐντύπου 1756.1. 45. Πιθανὸν δὺο ἀπὸ τὰ ἀντίτυπα τοῦ ἐντύπου ἀρ.
1804.2. 46. Ὁ τίτλος δὲν ταυτίστηκε. 47. Βλ. ἔντυπο ἀρ. 1819.18. 48. Ὁ τίτλος
ἀναφέρεται στὸ ἔντυπο 1764.1 ἢ σὲ κάποιο ἀπὸ τὰ ἀντίτυπα τοῦ ἐντύπου ἀρ.
1839.2.

4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ
ΑΝΑΝΙΑ ΠΗΓΗ
Ἀρχεῖο μονῆς, φάκελος 3, κατάστιχο 7, φ. 14v.
Κατάλογος βιβλίων τοῦ ἱερομονάχου Ἀνανία Πηγῆ.
Ἀνανίας.
1. Ἀκολουθία τῆς ἀγίας Σκέπης.
2. Χρονογράφος.
3. Αποστολική Σαγήνη.
4. Ἐνκόλπιον λογικόν τουτέστιν ὐμνοι εἰς τήν πανύμνητον θεοτόκον.
5. Ποιμενικός αὐλός.
6. Δογματική θεολογία.
7. Βιβλίον Χριστοπανηγυρικόν.
8. Ἐγχειρίδιον τοῦ ὀρθοδόξου χριστιανοῦ.
9. Ἀόρατος Πόλεμος.
10. Μηνιάτης.
11. Τυπικόν τοῦ ἀγίου Σάββα.
12. Φιλάδα τοῦ ἀγίου Βισαρίωνος.
13. Φιλάδια 7 τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σεβαστιανοῦ.
14. Θαύματα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
15. Φιλάδα τοῦ ἀγίου Ἀθανασίου.
16. Ἀκολουθία τῶν ἀγίων τεσσάρων μαρτύρων.
17. Βιβλίον ἀφομοιώσεως.
ΣΧΟΛΙΑ
Στὸ χειρόγραφο, ὁ κατάλογος τῶν βιβλίων δὲν ἔφερε ἀρίθμηση. 1. Πιθανὸν τὸ
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ἔντυπο ἀρ. 1869.1. 2. Τὸ ἔντυπο δὲν ἐντοπίστηκε. 3. Τὸ ἔντυπο δὲν ἐντοπίστηκε.
4. Τὸ ἔντυπο δὲν ἐντοπίστηκε. 5 . Πιθανὸν τὸ ἔντυπο ἀρ. 1780.1. 6. Τὸ ἔντυπο δὲν
ἐντοπίστηκε· πιθανὸν πρόκειται γιὰ νεότερη τοῦ 1900 ἔκδοση. 7. Πιθανὸν τὸ ἔντυπο ἀρ. 1783.1. 8. Πιθανὸν τὸ ἔντυπο ἀρ. 1828.1. 9. Δὲν ἐντοπίστηκε. 10. Πιθανὸν
κάποια ἀπὸ τὶς ὑπάρχουσες τρεῖς ἐκδόσεις τῶν Διδαχῶν (ἀρ. 1716.1, 1849.1, 1888.1).
11. Πιθανὸν τὸ ἔντυπο ἀρ. 1771.2. 12. Πιθανὸν τὸ ἔντυπο ἀρ. 1897.2. 13. Δὲν
ἐντοπίστηκαν. 14. Πιθανὸν τὸ ἔντυπο ἀρ. 1890.4. 15. Πιθανὸν μία ἀπὸ τὶς δύο
ὑπάρχουσες ἐκδόσεις (ἀρ. 1794.1, 1794.2). 16. Πρόκειται γιὰ τὴν Ἀκολουθία τῶν
ἁγίων τεσσάρων νέων μαρτύρων Ἀγγελῆ, Μανουήλ, Γεωργίου καὶ Νικολάου τῶν ἐν
Ῥεθύμνῃ τῆς Κρήτης μαρτυρησάντων (ἀρ. 1886.2). 17. Πρόκειται γιὰ τὸ ἔργο Περὶ
τῆς ἐν Ἑπτανήσῳ Ἀφομοιώσεως τοῦ Ἀνδρέα Ἱδρωμένου (ἀρ. 1879.3).

5. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1932
Ἀρχεῖο μονῆς, φάκελος 3, κατάστιχο 7, ἔνθετο δίφυλλο χ.ἀ.
Ὁ κατάλογος εἶναι ἔνθετος, στὸ τέλος τοῦ καταστίχου, γραμμένος σὲ
κόλλα ἀναφορᾶς ἀπὸ τὸν ἱερομόναχο Καλλίνικο Μεταλλινὸ στὶς 22 Σεπτεμβρίου 1932 καὶ περιλαμβάνει μέρος τῶν βιβλίων τῆς Βιβλιοθήκης.
Πίναξ ἐμφαίνων τά ἐν τῇ βιβλιοθήκῃ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Υ. Θ. Πλατυτέρας ἐνυπάρχοντα βιβλία
Τόμοι
1.
Ἄπαντα Ἰ. Χρυσοστόμου, ἐκδ. Βενετίας
13
2.
ὁμοίως ἔκδοσις Ἐτόνης
8
3.
Ἰωσήφ Βρυενίου
4
4.
Μυριόβιβλος Φωτίου
1
5.
Ἐκκλ. Ἱστορία Εὐσεβίου τοῦ Παμφίλου
1
6.
»
»
Σωκράτους
1
7.
»
»
Ἐρμείου Σωζωμένου
1
8.
Ἐφραίμ τοῦ Σύρου ἅπαντα
3
9.
Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας »»
6
10.
Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου ἅπαντα
4
11.
Ἰουστίνου τοῦ Φιλοσόφου
1
12.
Γρηγορίου Νύσσης
3
13.
Βασιλείου τοῦ Μεγάλου ἅπαντα
3
14.
Κυρίλλου Ἱεροσολύμων »
2
15.
Σειρά ὑπομνηματιστῶν εἰς τήν πεντάτευχον
3
16.
Εἰρηναίου Λουγδούνου ἅπαντα
2
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48-49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
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Ἐπιφανίου Κύπρου
Κλήμεντος Ἀλεξανδρείας
Ἰσηδώρου Πηλουσιώτου ἅπαντα
Παγκόσμιος Ἱστορία (λατινιστί)
Ζωναραίου Μοναχοῦ Ἀποστολικοί κανόνες
Βιβλιοθήκη Παλαιῶν Ἐκκλ. Συγγραφέων
Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου
Ἀδαμ Ζερνικαβίου περί Ἁγ. Πνεύματος
Πρακτικά Οἰκουμ. Συνόδων
Γρηγορίου Ναζιανζηνοῦ
Παλαιά καί Καινή Διαθήκη
Οἰκουμενίου ἑρμην. εἰς τάς ἐπιστολάς
Φιλοκαλία
Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας
Ερμηνείαι Καινῆς Διαθήκης
Σειρά Ἱερῶν Κανόνων
Πηδάλια
Βιργιλίου Αἰνειάς
Εὐσταθίου Θεσσαλονίκης Παρεκβολαί εις τήν Ἰλιάδα
Συναξαριστής Νικοδήμου
Ἑρμηνεία Ἐπιστολῶν Παύλου
Πατρολογία
Κεκραγάριον Αὐγουστίνου
Ἐγχειρίδιον Ὀρθοδόξου
Περί γενέσεως τοῦ ἀνθρώπου
Κυριακοδρόμια Θεοτόκη
Συμεών Θεσσαλονίκης
Χρυσάνθου Ἱεροσολύμων Συνταγμάτιον
Πνευματικά γυμνάσματα
Κῆπος Χαρίτων
Ἔκθεσις ὀρθοδόξου πίστεως
Κατήχησις Βουλγάρεως καί Ορθ. διδασκ.
Σύνταγμα Γραφικῆς Θεολογίας
Ἰσαάκ τοῦ Σύρου Ἀσκητικά
Συμεών τοῦ νέου θεολόγου Ἀσκητικά
Ὀρθόδοξος Ομολογία
Ἑρμηνεία τῶν ζωγράφων
Ἤθη χριστιανῶν καί Ἰσραηλιτῶν
Ἔλεγχος κατά ἀθέων

5
1
1
1
1
13
2
2
2
2
3
1
1
1
1
1
3
1
2
4
6
1
2
1
1
8
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1

57.
57 (bis).
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
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Ἐγκυκλοπαίδεια Ἑλληνική
Βιογραφία Πατριαρχῶν
Μαξίμου Μαργουνίου Συναξαριστής
Γεωμετρία
Λόγοι πανηγυρικοί
Ἠθικός κόσμος Μελησινοῦ
Συνέκδημος ἱερατικός Ἀδαμ. Κοραῆ
Στοιχία Φιλοσοφίας
Διαταγαί τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων
Ἀκολουθία Γοβδελᾶ
Ἀληθής Εὐδαιμονία
Ἐπίτομος Λογική
Ραντισμοῦ Στηλίτευσις
Διατριβαί περί Ἑλλ. γλώσσης
Κατήχησις Πλάτωνος
Ἐκκλ. Ἱστορία π. Κυριακοῦ
Θεοφράστου Χαρακτῆρες
Θουκιδίδου περί Πελοπον. πολέμου
Εἰσαγωγή εἰς τήν εὐλαβῆ ζωήν
Εὐαγγελική Σαγήνη
Λόγοι πανηγυρικοί
Γεωγραφία
Ἐγκυκλοπαίδεια Φιλολογική
Περί φυλακῆς τῶν 5 αἰσθήσεων
Ἀνασκευή τοῦ περί Ἁγ. γραφῆς συγγραμ. Βολταίρου
Βασιλείου Σελευκίας ἅπαντα
Ἑρμηνεία Ψαλτηρίου Ἀγαπίου
Τέχνη Ρητορικῆς
Περί Ἱερωσύνης
Ποιήματα Μαρκορᾶ
Περί συστήματος τοῦ παντός Εὐ. Βουλγάρεως
Προπαρασκευή Δογμ. Θεολογίας
Γεωγραφία Ν. Θεοτόκη
Μεταφυσική
Ρωμαϊκή Ἱστορία
Χειρόγραφον Ἀρχιερατ. Ὁδηγιῶν
Διάφοροι ἐρωταποκρίσεις
Ορμος σωτήριος
Φιλόθεος ἀδολεσχία

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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95.
Σουίδα Ἐγκυκλοπ. λεξικόν
96.
Αὐλός ποιμενικός
97.
Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ Τά ἅπαντα
98.
Φιλοκαλία
99.
Δογματική πανοπλία
100.
Σειρά τῶν Πατέρων εἰς τό βιβλίον τοῦ Ἰώβ
101.
Ἀνάλεκτα Ἁγ. Πατέρων
102.
Μηνολόγιον Βασιλείου
103.
Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ λόγοι
104.
Νεκταρίου Ἱεροσολύμων κατά λατίνων
105.
Ἑορτοδρόμιον Νικοδήμου
106.
Ἀντιπαπας Μονομάχος
107.
Ἑρμηνεία εἰς τό ἄσμα ἀσμάτων
108.
Εὐαγγελική Σάλπιγξ
109.
Σύνταγμα Θεολογικῆς Παιδείας
110.
Ἑλληνικά
111.
Λόγοι Πανηγυρικοί Ἰωάσαφ Κορνηλίου
112.
Μέλισσα
113.
Τελετουργία Ἱερά
114.
Φιλοσ. Μελέται Π. Βράιλα
Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ τῇ 22 Σεπτεμβρίου 1932.
Καλλίνικος Ἱερομ. Μεταλλινός.

1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
12
2
1
1

ΣΧΟΛΙΑ
1. Ἔντυπα ἀρ. 1734.3 καὶ ἑξῆς. 2. Ἔντυπα ἀρ. 1612.1 καὶ ἑξῆς. 3. Πρόκειται γιὰ
τοὺς δύο τόμους τῶν Εὑρεθέντων (ἀρ. 1768.1-2) καὶ δύο ἀντίτυπα τῶν
Παραλειπομένων (ἀρ. 1784.2). 4. Ἔντυπο ἀρ. 1601.1. 5. Ἔντυπο ἀρ. 1746.2. 6-7.
Ἔντυπο ἀρ. 1747.1, δύο ἀντίτυπα. Ὁ τόμος περιέχει καὶ τὰ δύο ἔργα. 8. Ἔντυπα
ἀρ. 1732.2, 1743.1, 1746.4. 9. Ἔντυπα ἀρ. 1638.1-7· ὁ πέμπτος τόμος σὲ δύο μέρη.
10. Στὴ Βιβλιοθήκη ὑπάρχουν οἱ δύο τόμοι τοῦ 1627 (ἀρ. 1627.1-2).
11. Ἔντυπο ἀρ. 1636.1. 12. Ἔντυπα ἀρ. 1615.1-2, 1618.1. 13. Πρόκειται γιὰ τρεῖς
διαφορετικὲς ἐκδόσεις ἔργων του. Βλ. ἀρ. 1532.1, 1535.1, 1551.1. 14. Ἔντυπο ἀρ.
1763.2 σὲ δύο ἀντίτυπα. 15. Πρόκειται γιὰ δίτομο ἔργο. Στὴ Βιβλιοθήκη σήμερα
ὑπάρχουν τρεῖς πλήρεις σειρές· βλ. ἀρ. 1772.2 καὶ 1773.1. 16. Ἔντυπα ἀρ. 1734.1,
1734.2. 17. Ἔντυπα ἀρ. 1544.2 σὲ δύο ἀντίτυπα, ἀρ. 1622.1, ἀρ. 1682.1-2. 18.
Ἔντυπο ἀρ. 1757.1. 19. Ἔντυπο ἀρ. 1638.8. 20. Ἔντυπο 1493.1.
21. Ἔντυπο ἀρ. 1618.2. 22. Πρόκειται γιὰ τὴ δεκατετράτομη ἔκδοση· βλ. ἀρ.
1765.3 καὶ ἑξῆς. 23. Ἔντυπα ἀρ. 1755.3, 1756.2. 24. Ἔντυπα ἀρ. 1797.1, 1797.2.
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25. Ἔντυπα ἀρ. 1761.1-2. 26. Ἔντυπα ἀρ. 1690.2-3. 27. Πιθανὸν ἡ ἔκδοση τοῦ
1821 (ἀρ. 1821.3). 28. Ἔντυπο ἀρ. 1532.2. 29. Ἔντυπο ἀρ. 1782.2. 30. Ἔντυπο
ἀρ. 1865.3.
31. Πιθανὸν ταυτίζεται μὲ τὸ ἀρ. 1872.1 ἢ τὸ 1883.4. 32. Πιθανὸν τὸ ἔντυπο ἀρ.
1787.1. 33. Σήμερα ὑπάρχουν: ἕνα ἀντίτυπο τῆς ἔκδοσης τοῦ 1800 (ἀρ. 1800.2),
ἕνα τῆς ἔκδοσης τοῦ 1864 (ἀρ. 1864.1), καὶ τέσσερα ἀντίτυπα τῆς ἔκδοσης τοῦ
1886 (1886.4). 34. Ἔντυπο ἀρ. 1792.4. 35. Ἔντυπο ἀρ. 1542.1 σὲ δύο τόμους. 36.
Στὴ Βιβλιοθήκη ὑπάρχουν πολλὰ ἀντίτυπα τῆς τρίτομης ἔκδοσης τοῦ 1819 (ἀρ.
1819.15-17) καθὼς καὶ ἡ ἔκδοση τοῦ 1868 (ἀρ. 1868.2-4) μὲ τοὺς τρεῖς τόμους
συσταχωμένους. 37. Ἡ τρίτομη ἔκδοση τοῦ 1819 (ἀρ. 1819.9-11) σὲ δύο ἀντίτυπα.
38. Ἔντυπο ἀρ. 1859.4 39. Ἔντυπο ἀρ. 1804.11. Σήμερα ὑπάρχουν τρία ἀντίτυπα. 40. Ἔντυπο ἀρ. 1828.1.
41. Ἔντυπο ἀρ. 1893.5. 42. Σήμερα ὑπάρχουν οἱ ἐκδόσεις τοῦ 1796 (ἀρ. 1796.1-2),
τοῦ 1808 (ἀρ. 1808.4-5), τοῦ 1831 (ἀρ. 1831.1-2), τοῦ 1840 (ἀρ. 1840.2-5), τοῦ
1885 (ἀρ. 1885.3-4) σὲ πολλὰ ἀντίτυπα. 43. Σήμερα ὑπάρχουν οἱ ἐκδόσεις τοῦ
1820 (ἀρ. 1820.10), τοῦ 1862 (ἀρ. 1862.2), τοῦ 1863 (ἀρ. 1863.2). 44. Ἔντυπο ἀρ.
1715.2. 45. Ἔντυπο ἀρ. 1800.1. 46. Ἔντυπο 1819.6. Σήμερα ὑπάρχουν δύο ἀντίτυπα. 47. Πρόκειται γιὰ τὴν Ἔκδοση τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως τοῦ Δαμασκηνοῦ·
ἔντυπο ἀρ. 1715.1. 48-49. Προφανῶς ἀναφέρεται σὲ κάποια ἀπὸ τὶς ὑπάρχουσες
ἐκδόσεις τῆς Κατήχησης τοῦ Νικολάου Βούλγαρη, καὶ σὲ κάποια ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις
τῆς Ὀρθόδοξης Διδασκαλίας τοῦ Πλάτωνος Μόσχας. 50. Ἔντυπο ἀρ. 1795.3.
51. Ἔντυπο ἀρ. 1770.4, σήμερα ὑπάρχουν τρία ἀντίτυπα. 52. Δὲν ἐντοπίστηκε. Πιθανὸν ἀναφέρεται στὰ Εὑρισκόμενα, ἀρ. 1790.2. 53. Πιθανὸν ἕνα ἀπὸ τὰ δύο ὁμότιτλα ἔργα, ἀρ. 1764.1 καὶ 1839.2. 54. Ἔντυπο ἀρ. 1853.3. 55. Ἔντυπα ἀρ.
1814.1, 1814.2. 56. Ἔντυπα ἀρ. 1792.1-2. 57. Δὲν ταυτίστηκε. 57bis. Δὲν ταυτίστηκε. Πιθανὸν τὸ ἔντυπο ἀρ. 1837.4. 58. Ὑπάρχουν τρεῖς ἀκέφαλοι Συναξαριστὲς
(ἀταύτ. ἀρ. 9-11). 59. Ἔντυπο ἀρ. 1805.1. 60. Πιθανὸν τὸ ἔντυπο ἀρ. 1868.1.
61. Ἔντυπο ἀρ. 1879.1. 62. Ἔντυπο ἀρ. 1831.3. 63. Πιθανὸν τὸ ἔντυπο ἀρ.
1862.1. 64. Ἔντυπο ἀρ. 1563.1. 65. Ἔντυπο ἀρ. 1661.1. 66. Ἔντυπο ἀρ. 1791.1.
67. Ἔντυπο ἀρ. 1759.1. 68. Ἔντυπο 1756.1. Σήμερα στὴ Βιβλιοθήκη ὑπάρχουν δύο
ἀντίτυπα. 69-70. Δὲν ταυτίστηκαν.
71. Ἔντυπα ἀρ. 1881.1, 1881.2. Σήμερα ὑπάρχουν δύο ἀντίτυπα τοῦ δίτομου ἔργου.
72. Ἔντυπο ἀρ. 1799.7. 73. Ἔντυπο ἀρ. 1873.6. 74. Ἔντυπο ἀρ. 1782.1. 75. Πιθανὸν ταυτίζεται μὲ τὴν Ἀποστολικὴ Σαγήνη, ἀρ. 1785.3. 76-77. Δὲν ταυτίστηκαν. 78.
Δὲν ταυτίστηκαν. Πρόκειται προφανῶς γιὰ κάποιους ἀπὸ τοὺς τόμους τῆς Ἐγκυκλοπαδείας τοῦ Πατούσα ποὺ ὑπάρχουν στὴ Βιβλιοθήκη. 79. Πρόκειται γιὰ τὸ
Συμβουλευτικὸν Ἐγχειρίδιον Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. Στὴ Βιβλιοθήκη σήμερα
ὑπάρχει ἡ ἔκδοση τοῦ 1801 (1801.2) καὶ τοῦ 1885 (1885.7). 80. Ἔντυπο ἀρ.
1794.3. 81. Ἔντυπο ἀρ. 1596.1. 82. Στὴ Βιβλιοθήκη ὑπάρχουν τέσσερα ἔντυπα, ἀρ.
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1778.4, 1820.11, Αταύτ.41 καὶ 42. 83. Ἔντυπο ἀρ. 1681.3. 84. Ἔντυπα 1852.3-4,
σὲ τέσσερα ἀντίτυπα. 85. Ἔντυπο ἀρ. 1890.2. 86. Ἔντυπο ἀρ. 1805.7. 87. Δὲν
ὑπάρχει στὴ Βιβλιοθήκη. Πιθανὸν πρόκειται γιὰ ἔντυπο μὲ τὸν τίτλο: Προπαρασκευὴ
εἰς τὴν Θεογνωσίαν διὰ τῆς θεωρίας τῶν ὄντων..., Κέρκυρα, 1838. 88. Ἔντυπο 1804.3.
89. Πιθανὸν τὸ ἔντυπο ἀρ. 1805.9. 90. Δὲν ὑπάρχει στὴ Βιβλιοθήκη.
91. Δὲν ταυτίζεται μὲ κάποιο ἀπὸ τὰ σωζόμενα σήμερα χειρόγραφα. 92. Δὲν ταυτίστηκε. Ἴσως πρόκειται γιὰ τὸ χειρόγραφο ἀρ. 64 μὲ τοὺς περὶ Γραμματικῆς καὶ
Συντακτικοῦ διαλόγους. 93. Ἔντυπο ἀρ. 1805.5. 94. Ἔντυπο ἀρ. 1801.1. 95. Ἔντυπο ἀρ. 1544.1. 96. Ἔντυπο ἀρ. 1780.1. 97. Ἔντυπα ἀρ. 1748.2-3. 98. Ἔντυπο
ἀρ. 1782.2. 99. Ἔντυπο ἀρ. 1710.2. 100. Ἔντυπο ἀρ. 1792.3.
101. Δὲν ταυτίστηκε. 102. Ἔντυπα ἀρ. 1727.1-3. 103. Ἔντυπο ἀρ. 1857.6. 104.
Ἔντυπο ἀρ. 1682.3. 105. Ἔντυπο 1836.1. Σήμερα στὴ Βιβλιοθήκη ὑπάρχουν τρία
ἀντίτυπα. 106. Χειρόγραφο ἀρ. 8. 107. Ἔντυπο ἀρ. 1639.1. 108. Προφανῶς ταυτίζεται μὲ κάποια ἀπὸ τὶς ὑπάρχουσες ἐκδόσεις, βλ. ἀρ. 1765.2, 1867.2. 109. Δὲν
ταυτίστηκε, ἄγνωστος τίτλος. 110. Ἀσαφές.
111. Ἔντυπα ἀρ. 1788.1-2. 112. Ἔντυπο ἀρ. 1680.1. 113. Ἔντυπο ἀρ. 1799.6. 114.
Πιθανὸν ἀναφέρεται στὸ Φιλοσοφικαὶ Μελέται περὶ Χριστιανισμοῦ τοῦ Αὐγούστου
Νικολάου, τὸ ὁποῖο μετέφρασε ὁ Π. Βράιλας Ἀρμένης· βλ. ἀρ. 1855.2-3, 1857.8,
1864.3-4.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Δὲν εὑρετηριάζονται οἱ λέξεις: Βιβλιοθήκη, Κέρκυρα, Πλατυτέρα. Τὰ πλάγια γράμματα δηλώνουν τίτλους ἔργων.
Συντομογραφίες: ἅγ.: ἅγιος, ἁγία· – ἀπ.: ἀπόστολος· – ἀρχ.: ἀρχιεπίσκοπος,
ἀρχιεπισκοπή· – ἀρχιμ.: ἀρχιμανδρίτης· – διάκ.: διάκονος· – ἐπ.: ἐπίσκοπος,
ἐπισκοπή· – ἡγ.: ἡγούμενος· – ἱερ.: ἱερέας· – ἱεροδ.: ἱεροδιδάσκαλος· – ἱερομ.:
ἱερομόναχος· – μάρτ.: μάρτυρας· – μητρ.: μητροπολίτης, μητρόπολη· – μον.: μοναχός· – νοτ.: νοτάριος· – οἰκ.: οἰκογένεια· – ὅσ.: ὅσιος, ὁσία· – πατρ.: πατριάρχης·
– προφ.: προφήτης· – πρωτ.: πρωτοπαπάς· – τπν.: τοπωνύμιο· – χ.: χωριό.
Ἀαρὼν 171
Ἄβελ 111
Ἀβραὰμ 108
Ἀβράμη, λόφος 28· – φρούριο 255
Ἀβράμης Γρηγόριος, ἱερομ. 304
Ἀβράμης Κωνστῆς 300
Ἀγαθάγγελος 198, 253
Ἀγάθων 158
Ἀγάπιος, ἱερομ. 76, 287
Ἀγάπιος, ἱερομ., Πηδάλιον 323, 389, 407
Ἀγάπιος, μον. 235
Ἀγάπιος ὁ Κρὴς 277· – Ἐκλόγιον 321· –
Θεοτοκάριον 311· – Καλοκαιρινὴ 277·
– Κυριακοδρόμιον 277, 378, 430· –
Νέος Παράδεισος 430· – Παράδεισος,
281, 431· – Ψαλτήριον --- μεταγλωττισθὲν 310, 352, 431, 432
Ἀγαρηνοὶ 59, 98, 101, 250
Ἀγγαῖος, προφ. 105
Ἀγγελάτος Θεόδωρος, ἱερ. 439
Ἀγγελῆς, ἅγ. 407
Ἀγγελόπουλος Γ.Π. 391
Ἄγγελος, ζωγράφος 443
Ἀγγλία 64

Ἀγγλοαμερικανοὶ 32
Ἄγγλοι 63, 69
Ἁγία Γραφὴ 73, 75, 80, 242, 243, 371,
372· – Ἡ Θεία Γραφὴ 282·– Ἡ Καινὴ
Διαθήκη --- δίγλωττος 285· – Ἡ Καινὴ Διαθήκη --- δίγλωττος --- γραικικὴ
καὶ ἀλβανητικὴ 354· – Ἡ Καινὴ
Διαθήκη μετὰ ὑπομνημάτων 370· – Ἡ
Καινὴ Διαθήκη --- μεταφρασθεῖσα
365·– Ἡ Καινὴ Διαθήκη The Greek
Testament 372· – Καινὴ Διαθήκη 429·
– Καινὴ Διαθήκη, κείμενο καὶ
μετάφραση 429· – Παλαιὰ Διαθήκη
285· – Παλαιὰ καὶ Καινὴ Διαθήκη
430· – Πάντα τὰ κατ’ ἐξοχὴν καλούμενα βιβλία 266· – Τὰ βιβλία, τουτέστιν, ἡ Θεία Γραφὴ 352, 353· – Τὰ
τέσσερα --- Εὐαγγέλια 300· – Τῆς
Καινῆς Διαθήκης τὰ τέσσαρα Εὐαγγέλια 402· – Bibliorum Graecorum ex
versione Septuaginta 298· – Divina
Scriptura 282· – Sacrae scripturae --omnia 266· – The Holy Bible 374, 418,
426· – The New Testament 410, 426·
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– Vecchio e Nuovo Testamento --- tradotto 356, 357, 358, 359, 360, 361,
362, 363· – Vetus Testamentum 285·
βλ. καὶ Ψαλμοί, Ψαλτήριον, Evangelium, Évangile, Psalms
Ἁγία Μαύρα, χ. Ἠλείας 62
Ἀγιασίκης Δημήτρης 228
Ἁγιασματάριον 308, 392, 412· – Μέγα
374, 403, 426
ἁγιασμὸς 62, 228, 229
Ἅγιον Ὄρος 45, 46, 65, 78, 93, 204,
236, 351, 404, 415
Ἅγιοι Δοῦλοι, χ. Κέρκυρας 282, 351
Ἅγιος Ἀθανάσιος, χ. Κέρκυρας 386
Ἅγιος Γεώργιος, χ. Ἠλείας 62, 228,
229, 231
Ἅγιος Ἰωάννης, χ. Ἠλείας 62, 228, 231
Ἅγιος Ρόκκος, προάστιο 420
Ἅγιος Σπυρίδων, περιοδικὸ 25
Ἀγκυρωτὸς 268
Ἀγουλινίτζα, χ. Ἠλείας 62, 230
Ἀγουριάτης Γεώργιος 287
Ἀγρίδι, χ. Ἠλείας 62
ἀγρίκαπνον 231
Ἀγύρου, περιοχὴ 154, 227
Ἀδὰμ 97, 115
Ἀδάμος Νικόλαος, βιβλιοδέτης 397
ἀδελφατάριος 97
ἀδελφοὶ Παναγίας 220
ἀδελφότητα Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας 50
Ἀδολεσχία Φιλόθεος 325
Ἀηδονοχώρι, χ. Ἰωαννίνων 79
Ἀηλιάδες, χ. Ἠλείας 62, 231
Ἀθανασία, μον. 235
Ἀθανασιάδης Ἀθανάσιος 80, 353
Ἀθανάσιος, ἱερ. 139
Ἀθανάσιος, κὺρ 168
Ἀθανάσιος Ἀθωνίτης, ἅγ. 65, 90, 91, 92,
93, 177
Ἀθανάσιος Ἀλεξανδρείας, ἅγ. 60, 75,
84, 177, 183, 215, 226, 230, 319,
356· – Βλασφημίαι Ἀρείου 98· –

Ἑρμηνεία τῶν Ψαλμῶν 294· – Τὰ
εὑρισκόμενα ἅπαντα 274
Ἀθανάσιος ὁ Κρής, Νέος Κλίμακας 283
Ἀθανάσιος ὁ Λίνδιος 46, 47, 247· – Κανόνας ἁγίου Σπυρίδωνος 45, 46, 247
Ἀθανάσιος Πάριος 318· – Ἀντίπαπας 41,
142· – Ἐπιτομὴ 334
Ἀθῆναι 303, 413
Ἀθηναῖος Ἰωάννης 305
Ἀθωνιάδα Ἀκαδημία 45, 247
Ἄθως 46, 47
Αἱ καταστροφαὶ 63
Αἰγύπτιοι 96
Αἴγυπτος 96, 97
Αἴθρα 163
Αἰκατερίνη, ἁγ. 176, 182, 343, 445, 447
Αἰσύλη 163
Αἴσωπος 339· – Μῦθοι 147
Ἀκαδημία Ἰονικὴ 160
Ἀκάθιστος ὕμνος 254
Ἀκάκιος, μον. 76, 82, 307, 428
Ἀκίνδυνος 98
ἀκολουθία ἁγίων 40, 43, 382· – Ἀθανασίου 60, 226, 230· – Ἀθανασίου καὶ
Κυρίλλου 75, 319, 356· – Ἀγγελῆ,
Μανουήλ, Γεωργίου καὶ Νικολάου
τῶν ἐν Ῥεθύμνῃ 407· – Αἰκατερίνης
343· – Βαρβάρου τοῦ Πενταπολίτου
407· – Βησσαρίωνος Λαρίσσης 419·
– Βλασίου 315· – Γερασίμου 69,
208, 209, 210, 356· – Γεωργίου τοῦ
ἐξ Ἰωαννίνων 392· – Γοβδελαᾶ 33,
43, 70, 201, 278· – Διονυσίου Αἰγίνης
316· – Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου 417·
– Δονάτου 33, 43, 200, 209· – Ἐλευθερίου 215, 216, 217, 243, 249, 382·
– Θεοδώρας τῆς ποιησάσης τὴν ὀρθοδοξίαν 418· – Θεοτόκου εἰς τὴν
Μετάστασιν 420· – Θεοτόκου Ἁγίας
Σκέπης 394· – Θεοτόκου Κασσιωπίας 397· – Θεοτόκου Μυρτιδιωτίσσης 339, 356, 382, 417· – Ἰάσονος
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καὶ Σωσιπάτρου 47, 201, 212, 213,
217· – Ἰωάννου Βλαδιμήρου 306· –
Ἰωάννου ἐξ Ἰωαννίνων 47, 217, 246·
– Μάρκου Εὐγενικοῦ 41, 143· –
Μωυσέως 343· – Νικήτα, Ἰωάννου
καὶ Ἰωσὴφ κτιτόρων τῆς Νέας Μονῆς 391· – Νικοδήμου τοῦ Νέου 311·
– Νικολάου 44, 211· – Πελαγίας
202· – Σπυρίδωνος 246, 309, 335,
386, 418· – Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος 205, 249, 382, 408· – Τιμοθέου καὶ Μαύρας 210, 249, 301· –
Φιλίππου ἀποστόλου 301· – Χαραλάμπους 296, 336, 426· – Χρυσάνθου καὶ Δαρείας 44, 211, 249· –
Χρυσάνθου τοῦ νέου 44, 214
ἀκολουθία, Ἀκαθίστου 282· – ἀναγνώστου 344, 364· – εἰς παράκλησιν 90·
– εἰς τὸ ἐν τῇ πόλει Πάργῃ γεγονὸς
383· – Ἐπιτάφιου Θρήνου 43· –
μνημοσύνου 410·– νεκρώσιμος 60,
61, 181, 226· – Παθῶν 49, 192· –
παρακλήσεως Τιμίου Σταυροῦ 207·
– παρόδου λειψάνου ἁγίου Νικολάου 44· – Προθέσεως 164· – Προσκομιδῆς 48, 164· – τοῦ ἀρίστου
254· – Σταυροῦ 381· – Ὡρῶν 178· –
Ὡρῶν Χριστουγέννων 182
ἀκροστιχὶς 91, 100, 146, 147, 148, 189,
190, 210, 217, 236, 237, 244, 255
Ἀλάπασι, χ. Ἠλείας 62, 231
Ἀλβάνας Φριδερίκος, Ἀπομνημονεύματα
413, 416· – Ἡ ἐν ἔτει 1537 πολιορκία
τῆς Κερκύρας 399
Ἀλβανία 76, 298
Ἄλδος 266
Ἀλεξάνδρεια 96, 97, 135, 215
Ἀλέξανδρος, μητρ. Κερκύρας 76, 416
Ἀλήθεια τῆς Οἰκουμενικῆς Ἐκκλησίας 80,
381
Ἀληθὴς ἔκθεσις περὶ τοῦ --- λειψάνου τοῦ
ἁγίου Σπυρίδωνος 383
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Ἀληθὴς Εὐδαιμονία 316
ἀλληλοδιδακτικὴ μέθοδος 56
ἀλληλοδιδακτικὸ σχολεῖο 57
ἀλληλουάριο 167, 171
Ἀλιοπούλιος Κωνσταντῖνος 365
Ἀλίφειρα, χ. Ἠλείας 62
Ἀλουποχώρι, χ. Ἠλείας 62, 231
ἄλτο 49, 193, 194
ἀλφάβητο κυριλλικὸ 58
Ἀμαλιάδα 62
Ἁμαρτωλῶν Σωτηρία 427
Ἀμβροσία 163
Ἀμβρόσιος, μον. 313, 351
Ἀμηρὰ Σουλτὰν Μεχεμὲτ 101
ἄμφια 30
ἀμφιβόλιν 102
Ἀμφίκλεια, χ. Στ. Ἑλλάδος 63
ἀναγραφὴ περιουσίας 433, 434, 441
Ἀνανίας, ἅγ. 140
Ἀνάπλι 313
ἀναράιδες 71, 103
Ἀνάργυροι, ἅγ. 140, 176
Ἀνασκευὴ --- Βολτέρου βίβλου 319
Ἀναστασιματάριο 175, 184, 259, 260
Ἀναστάσιος Σιναΐτης 103
Ἀναστάσιος, νεομάρτυς 47, 48, 245
ἀνατολικὸν 89, 90
Ἀνατροπὴ τῆς Θρησκείας τῶν Ἑβραίων
343, 387
Ἀναφορὰ τοῦ Ἐφορείου τῆς Γραφικῆς Ἑταιρείας 349
Ἀναφορὰ --- ἱερομονάχου Σεραφὶμ 392
Ἀνδρέας, ἀπ. 176, 182
Ἀνδρέας, ἱερ. 195
Ἀνδρέας Κρήτης 94
Ἀνδριανός, πάπας 100
Ἀνδρώνης Σπυρίδων, νοτ. 25, 434
Ἀνεμοϊωάννης Γεώργιος, γραφέας 53,
68, 69, 71, 150, 153, 154, 155, 156
Ἀνεμοϊωάννης Εὐστάθιος 150, 153, 154,
155
Ἀνεμόμυλος, τπν. 290
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Ἄνθης Μικέλης 25, 26
ἀνθίβολο/-α 59, 68, 87, 117, 118, 442448· – Ἄγγελος 446· – Ἄγγελος-κεφαλὴ 447· – ἁγ. Αἰκατερίνη 445,
447· – ἁγ. Ἄννα 445· – ἁγ. Εὐπραξία 445· – ἁγ. Μαρίνα 442· – ἅγ.
Διονύσιος-Σπυρίδων-Γεράσιμος 446·
– ἅγ. Ἀντώνιος 441, 444, 448· – ἅγ.
Βαρθολομαῖος 446· – ἅγ. Γεώργιος
447· – ἅγ. Γοβδελαᾶς 443· – ἅγ. Δημήτριος 444· – ἅγ. Ἰγνάτιος Θεοφόρος 447· – ἅγ. Μάρκος 445, 446· –
ἅγ. Νικόλαος, χειροτονία 442· – ἅγ.
Νικόλαος, κεφαλὴ 443· – ἅγ. Σίμων
ὁ Κανανίτης 446· – ἅγ. Σπυρίδων
444· – ἅγ. Σπυρίδων-λείψανο 443· –
Ἀποκαθήλωση 445· – Βάπτιση Χριστοῦ 447· – Γέννηση Χριστοῦ 444,
445· – Ἐπιτάφιος Θρῆνος 447· –
Θεὸς 447· – Θεοτόκος βρεφοκρατούσα 443, 444· – Θεοτόκος, Εἰσόδια 446· – Θεοτόκος, Εὐαγγελισμὸς
442, 447· – Θεοτόκος, Πλατυτέρα
443· – Θεοτόκος τοῦ Πάθους 447· –
Ἰησοῦς Μέγας Ἀρχιερεὺς 445· –
Παντοκράτορας 445· – Σταύρωση
τοῦ Χριστοῦ 443· – Τρίμορφο 443
Ἄνθιμος, ἱερομ. μελοποιὸς 168
Ἄνθιμος ἐκ Θερμίων 67
Ἄνθιμος Μεσολογγίτης, διάκ. 179, 180
ἀνθολογία 179
Ἀνθολόγιον 176, 309, 386, 427
Ἄννα, ἁγ. 182, 445
Ἄννινος Ἐπαμεινώνδας 64
Ἄννινος Ἰωαννίκιος, ἀρχ. Κεφαλληνίας
61
ἀνομβρία 91
Ἀντιόχεια 135, 140, 203
Ἀντιπαπικὰ 415
Ἀντίπαπας 41, 142
Ἀντιπερνοί, χ. Κέρκυρας 304
Ἀντίῤῥησις 281

ἀντιρρητικὰ 93, 99
Ἀντώνιος, ἅγ. 177, 183, 204, 441, 444,
447
Ἀντώνιος ἱερ. Πάργας, ζωγράφος 448
Ἀντώνιος Κερκυραῖος, ζωγράφος 448
Ἄνω Τιθορέα, χ. Στ. Ἑλλάδος 63
Ἀπάνθισμα Τοῦ Τεχνολογικοῦ Μέρους τῆς
Ἑλληνικῆς Γραμματικῆς 338
Ἀπάντησις εἰς τὴν ὑπὸ τοῦ --- Ρώμης
Λέοντος ΙΓ΄ Ἐγκύκλιον 417
Ἀποδείξεις Ἐκ τῶν Προφητειῶν 361
Ἀπόδειξις τοῦ κύρους τῶν τῆς Νέας, καὶ
Παλαιᾶς Διαθήκης βιβλίων 319
Ἀποκάλυψις 162, 198
Ἀπόκρισις εἰς τὴν ἐγκύκλιον... 374
Ἀπόκρισις ὀρθοδόξου --- Περὶ τῆς τῶν
Κατολίκων δυναστείας 376
Ἀπολογία Ἱστορικὴ 342
Ἀπόλλων 163· – μαντεῖον 96
ἀπόστιχα 261
Ἀποστολίδης Μισαήλ, Τῆς κατὰ Χριστὸν
Ἠθικῆς Πραγματεία 374
Ἀποστολικὴ Σαγήνη 314
Ἀποστόλης Διδυμοτείχου 76, 274, 275
Ἀπόστολοι, ἅγ. 90, 170, 267· – νηστεία
134
Ἀποστολόπουλος Δημ. 46
Ἀπόστολος 34, 386, 403
Ἀποστόλων Πράξεις καὶ Ἐπιστολαὶ 307
Ἀρβανιτάκης Γεώργιος 208
Ἀρβανιτόπουλος Δημήτριος 229
Ἀρβανίτης Παΐσιος, ἱερομ. 415
Ἀργυράδες, χ. Κέρκυρας 63, 228
Ἀργυρόκαστρο 76, 281
Ἀρέθας, ἅγ. 140
Ἀρέθας 75, 267
Ἄρειος Ἀλεξανδρείας 96, 98, 100
Ἀρελάτη 197, 198, 199
Ἀριστέας 41, 195· – ἐπιστολὴ στὸν
Φιλοκράτη 195
Ἀριστοτέλης 157· – Φυσικὴ ἀκρόασις 55,
113, 114· – Φυσικὴ Πραγματεία 114
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Ἀρμενόπουλος Κωνσταντῖνος, Ἑξάβιβλος
309
Ἁρμονία Ὁριστικὴ 278
Ἀρσένης Δημήτριος 76, 281
Ἀρσένιος μικρός, ἱερομ. 168, 171
Ἄρτα 388
ἀρτζιβούριο 151
Ἀρχεῖο Κεφαλληνίας 61
Ἀρχεῖο Τυπάλδων-Ἰακωβάτων 58
ἀρχιερατικὸς ἐπίτροπος 102
Ἀσκητικὰ Ἐφραὶμ Σύρου 389
Ἄσματα εἰς τὸν ἅγιον Ἀθανάσιον 407
Ἀστυνομικὴ Νομοθεσία 422
Ἀσφάκα, χ. Στ. Ἑλλάδος 63, 230
Ἀσωνίτης Ἀναστάσης 228
Ἀσωνίτης Γιάννης 228
Ἀσώπιος Κωνσταντῖνος 57
Ἄτλας 163
Αὐγεῖον, χ. Ἠλείας 62
Αὐγουστίνος ἐπ. Ἱππῶνος, Κεκραγάριον
330· – Ψαλτήριον συνεπιτμηθὲν 331
Αὐθεντικὴ Ἀκαδημία 67
Αὐλιῶτες, χ. Κέρκυρας 63, 227
Αὐλὸς Ποιμενικὸς 310
Αὐλὼν 388
Αὐλωνίτης Ἀναστάσιος, μ. πρωτ. 71
Αὐλωνίτης Καλλίνικος, ἱερομ. 31, 352
Αὐλωνίτης Πέτρος 76, 298
Αὐλωνίτης Χριστόφορος 351
Ἀφθόνιος 157· – Προγυμνάσματα 55,
157, 158
Ἀφομοίωσις Ἑπτανήσου 400
Ἀφοπλισμὸς τῆς Ἑλλάδος 408
ἀφοπλισμὸς φρουρίων Κέρκυρας 64
ἀφορισμὸς 53, 231, 433
Ἄφρα, χ. Κέρκυρας 26, 438
Ἀχμούτης 252
Ἄχολος Γιωργάκης 230
Ἀχουμὰτ καδδῆ Βερροίας 101
Ἀχριδῶν, πατρ. 135
Ἀχριντέι, τσάρος 224
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Βαβατενῆς Νικόδημος 282, 284
Βαβυλὼν 198
Βάγια, χ. Στ. Ἑλλάδος 63
Βαζανκοὺρ (βαρῶνος), Ἱστορία τοῦ Κριμαϊκοῦ Πολέμου 414, 415
Βαΐλης 162
Βαλαωρίτης Ἀριστοτέλης 64
Βαλέττας Ἰω. 390
Βαλλιάνος Θεόδωρος 80, 82, 377, 380,
382
Βαλσὲκ 42, 43, 162
Βάμβας Νεόφυτος 368· – Ἐγχειρίδιον
ρητορικῆς 377
Βαρβάρα, ἁγ. 182
βαρβαρισμὸς 225
Βάρβαρος Πενταπολίτης, ἅγ. 407
Βαρβάσαινα, χ. Ἠλείας 62
βαρδιάνος 229
Βαρθολομαῖος, ἀπ. 446
Βαρθολομαῖος Κουτλουμουσιανὸς 378,
390, 414, 432
Βαρίνος Φαβωρίνος, Λεξικὸν 325
Βαρλαὰμ Καλαβρὸς 40· – Κατὰ λατίνων
99· – Περὶ ἐκπορεύσεως ἁγίου Πνεύματος 99
Βαρλαὰμ 95
Βαρούχας Ἀθανάσιος, Λόγοι Ψυχωφελεῖς
75, 336
Βαρπουτὸν 162
Βαρσανούφιος, Βίβλος ψυχωφελεστάτη
342
Βαρυπατάδες, χ. Κέρκυρας 208, 231
Βασιλάκης Ν. Ι. 374
Βασιλᾶς Σπυρίδων, ἱερ. 76, 267
Βασίλειος Μέγας, ἅγ. 98, 140, 149, 156,
177, 180, 183, 262· – Ἅπαντα 269· –
Ἐπιτάφιος 99· – Ἔργα 266· – Κατὰ
μεθυόντων 160· – Λειτουργία 48, 164,
167, 168, 274, 296, 318, 327, 343,
405, 419· – Πρὸς τοὺς νέους 159, 196·
– Συγγράμματά τινα 267
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Βασίλειος Ποστέλνικος, Ὅρμος Σωτήριος
332
Βασίλειος Σελευκείας, Τὰ σωζόμενα 270
Βασιλικά, χ. Στ. Ἑλλάδος 63
βατζέλι 227, 229
Βαφεὺς Παΐσιος, μον. 76, 364
Βαφείδης Φιλάρετος, Ἐπίτομος Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία 415
Βαφιάνης Θεόδωρος, ταμβακέμπορος
76, 426
Βελεγράδων, μητρ. 65
Βελισσάριος Κωνσταντῆς 27
Βελισσαρίου Ξανθὴ 27
Βελίτζα, χ. Στ. Ἑλλάδος 63, 229
Βελονάδες, χ. Κέρκυρας 31, 438
Βελούδης Ἰωάννης 390
Βελούδης Σπυρίδων 390
Βενέδικτος, ἐπ. Δαλματίας 76, 298
Βενέδικτος, ἱερομ. 76, 352, 403
Βενετία 61, 230
Βενετοὶ 44, 60
Βενιέρης Σπυρίδων, ἱερομ. 439
Βέρας Ἄνθιμος, διάκ. 311
Βεράτιο 79, 389
Βέροια 101· – δῆμος 97
Βηθλεὲμ 181, 216
Βησσαρίων 100
Βησσαρίων Λαρίσσης, ἅγ. 419
βιβλιοδέτης· βλ. Ἀδάμος Ν., Προβατᾶς
Κ., Ράδος Φ.
Βιβλιοθήκη, Γεννάδειος 266, 291, 378,
431· – Δημόσια Κέρκυρας 12· – Δημοτικὴ Πειραιᾶ 385· – Ἐθνικὴ Ἑλλάδος 366· – μονῆς Ἁγίων Θεοδώρων Στρατιᾶς 16· – μονῆς Μυρτιδιώτισσας 16· – μονῆς Παλαιοκαστρίτσας 16· – Μουσείου Μπενάκη
375· – Συλλόγου Παρνασσὸς 385
Βιβλιοθήκη Ἑλληνικὴ 333, 335, 336, 338,
339, 341, 342
Βιβλιοθήκη τοῦ Φωτίου 270
Βιβλιοπωλεῖα Δεπάστα-Σφύρα-Γεράρ-

δου, Κωνσταντινούπολη 416
Βίβλος ψυχωφελεστάτη 342
Βίδο, νησὶ 63
Βιλαΐτης Γιαννάκης 228
Βιογραφικὰ Σχεδάρια 404
Βιογραφικὸν Σχεδίασμα 394
Βίοι ἁγίων 277, 287, 288, 321, 322, 329,
347, 382, 427, 428· – Ἀναστασίου
νεομάρτυρα 47, 245·– Βησσαρίωνος
Λαρίσσης 419· – Κλήμεντος βουλγαροκήρυκος 332· – Μαρίνης 285· –
Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος 408· –
Συγκλητικῆς 47, 215
Βιταλάδες, χ. Κέρκυρας 433, 434
Βιτζαμάνος Ἀμβρόσιος 307
Βλαντῆς Σπυρίδων 327, 330, 333, 341,
345, 346· – Γραμματικὴ τῆς ἰταλικῆς
γλώσσης 380· – Λεξικὸν Γεωγραφικὸν
347· – Λεξικὸν τῆς Ἰταλικῆς Γλώσσης
430
Βλάσης Ἰωάννης 279
Βλάσης Μπατίστας 280
Βλάσιος, ἅγ. 315
Βλάσιος, ἱερομ. 201
Βλασόπουλος Στυλιανός, Ἡ Ὑπεράσπισις 375
Βλάσταρης Ματθαῖος 151
Βλαστὸς Α. 416
Βλαχάκης Ν. Δ. 76, 393
Βλαχία 66, 67
Βλαχόπουλος Γεώργιος, ἱερ. 76, 286
Βλαχόπουλος Ἠλίας, Λόγοι 402
Βλάχος Ἀβράμιος, ἱερ. 76, 309
Βλάχος Γεράσιμος 76, 77, 270· – Ἁρμονία Ὁριστικὴ τῶν Ὄντων 278
Βλάχος Γρηγόριος, διάκ. 278
Βλάχος Ἰωάννης 228, 304, 305
Βλάχος Σπυρίδων, ἱερ. 439
Βλάχος Φίλιππος 304
Βλεμμύδης Νικηφόρος 69, 89, 90· –
Ἐκλογὴ 48, 89, 90
Βοθροντοῦ καὶ Γλυκέος, ἐπ. 210
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Βοιωτία 227
Βολταῖρος 319
βομβαρδισμὸς Κέρκυρας 85, 290
Βόνιτσα 30
Βοντετζιάνος Εὐστάθιος 344
Βοντετζιάνος Νικόλαος 344
Βοντετζιάνος Νικόλαος, ἱερ. 77, 351
Βόρειος Ἤπειρος 65, 77, 397
Βουκουρέστι 67
Βούλγαρη, οἰκ. 80
Βούλγαρης Ἀρσένιος 80
Βούλγαρης Εὐγένιος 46, 47, 233, 301,
323, 330, 331, 333, 334· – Ἀδολεσχία
Φιλόθεος 325· – Ἀνάκρισις περὶ Νικηφόρου τοῦ Βλεμμίδου 313· – Ἑκατονταετηρὶς 332, 390· – Ἐπὶ τῶν
ὑπομνηματικῶν παρεκβολῶν Κριτικαὶ
Ἐπιστάσεις 334· – Ἐπιστολάριο 46·
– Θεολογικὸν 395· – Λογικὴ 56, 233·
– Περὶ Συστήματος τοῦ Παντὸς 332· –
Στοιχεῖα τῆς Μεταφυσικῆς 333· – Τὰ
Ἀρέσκοντα τοῖς Φιλοσόφοις 334
Βούλγαρης Ἰωάννης, μ. πρωτ. 25, 76,
270
Βούλγαρης Νικόλαος 217· – Ἀκολουθία
Ἰάσονος καὶ Σωσιπάτρου 47, 217· –
Ἀληθὴς ἔκθεσις 383· – Ἱερὰ Κατήχησις
302, 344· – Κατήχησις Ἱερὰ 279, 280
Βούλγαρης Σπυρίδων, μ. πρωτ. 77, 80,
284
Βούλγαρης Χριστόδουλος, μ. πρωτ. 71,
433
Βουλὴ Ἰόνιος 31, 84
Βούνεργο, χ. Ἠλείας 62, 231
Βουργίδη, οἰκ. 71
Βουργίδης Γεράσιμος 154
Βουργίδης Ἰωάννης, ἱερ. 154
Βουργίδης Φώτιος 154
Βουρδέρος Γεώργιος, Χωριολόγιον 354
Βουρδιγαλήνσιος Ἠλίας Ἀνδρέας, Σχόλια εἰς τὸ Τέταρτον Βιβλίον τῆς Θεοδώρου τοῦ Γαζῆ Γραμματικῆς 333
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Βουττμάννος Φίλιππος, Ἑλληνικὴ Γραμματικὴ 370
Βραδῆς Θεόφιλος 77, 317
Βράιλας Ἀρμένης Ἰωάννης, Λόγος 394
Βράιλας Ἀρμένης Π. 82, 382, 389· – Ἡ
Φιλοσοφία τοῦ Πλάτωνος 396· – Θεωρητικῆς καὶ Πρακτικῆς Φιλοσοφίας
Στοιχεῖα 387· – Περὶ Ψυχῆς, Θεοῦ καὶ
Ἠθικοῦ Νόμου 400
Βραχλιώτη Αἰκατερίνα 287
Βραχλιώτης Δημήτρης 287
Βραχλιώτης Κωνσταντῖνος 369
Βραχλιώτης Μιχαὴλ 287
Βρελίτζα, χ. Στ. Ἑλλάδος 227
Βροκίνης Λαυρέντιος, Βιογραφικὰ Σχεδάρια 404· – Περὶ τῶν --- τελουμένων ἐν Κερκύρᾳ λιτανειῶν 410, 416
Βρυέλαινα, τπν. 71, 103
Βρυώνης Γεράσιμος 410
Βυζαντιναὶ Μελέται 383
Βυζάντιο 59, 250
Βυζάντιος Γεράσιμος 55
Βυζάντιος Πέτρος 173, 180, 185
Βυζάντιος Σ. Δ., Ἑλληνικὴ Χρηστομάθεια
403
Βύζας 251
Γαβριήλ, μητρ. Μεγάλης Νοβογροδίας,
Τελετουργία ἱερὰ 322
Γαβριήλ, πατρ. 142, 143
Γαβριήλ, ἀρχάγγελος 30, 154, 176, 206
Γαβριὴλ ἐξ Ἀγχιάλου, μελοποιὸς 171
Γαζῆς, μελοποιὸς 167
Γαζῆς Ἄνθιμος 325, 330· – Βιβλιοθήκης
Ἑλληνικῆς Βιβλία Δύο 335
Γαζῆς Θεόδωρος 55, 219, 225, 325,
333, 334· – Γραμματικὴ 219· –
Γραμματικῆς Βιβλία Δ΄ 266· – Γραμματικῆς Εἰσαγωγῆς Βιβλία Τέσσαρα
328· – Τὸ Τέταρτον 327
Γαλάτες 99
Γαλατᾶς 184
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Γαληνὸς 395
Γαλιλαία 92
Γάλλοι 28, 29, 60, 254
Γαούτσης Σπύρος 16
Γαργαλιάνος Ἀθανάσης 227
Γαργαλιάνος Γιωργάκης 228
Γαρνέλης Β. 279
Γαρνέλης Δωρόθεος 77, 393
Γάσπαρης Ἀδὰμ Χριστιάνος, Σχολαστικὴ Γεωγραφία 338
Γαστούρι, χ. Κέρκυρας 365
Γκοσμᾶς Παναγιώτης 277
Γελάρδος Δημήτριος, νοτ. 69, 70· βλ.
καὶ Γκελάρδος Δημήτριος
Γεμιστὸς [Πλήθων Γεώργιος] 100
Γεννάδιος Γ., 348
Γενουήνσιος, Στοιχεῖα τῆς Μεταφυσικῆς
334
Γερανὸς Ἠλίας, ἀναγνώστης 346
Γεράσιμος, ἅγ. 43, 47, 69, 190, 206,
208, 209, 210, 356, 446
Γεράσιμος, μον. 235
Γερμανία 290
Γερμανός, πατρ. Κωνσταντινουπόλεως,
Ἡ θεία Λειτουργία Ἐρμηνεμένη 278
Γερμανὸς Νέων Πατρῶν 49, 166, 167,
168, 169, 170, 171
Γεροστάθης 75, 398
γέροντας 433· – δεπουτάδος 433· – ὀρδινάριος 433
Γερουσία, βενετικὴ 283· – ἑπτανησιακὴ
29
Γεωγραφία 37
Γεωγραφία Στοιχειώδης 385
Γεωμετρία 37
Γεωργαντᾶς 227, 230
Γεωργιάδης Π. 414
Γεώργιος, ἅγ. 169, 177, 183, 447
Γεώργιος ἐν Ρεθύμνῃ, ἅγ. 407
Γεώργιος ἐξ Ἰωαννίνων, ἅγ. 392
Γεώργιος Α΄, βασιλεὺς 64, 258
Γεώργιος Κρὴς 180, 258

Γεώργιος Τραπεζούντιος, Ἀκολουθία --Χαραλάμπους 296
Γεωργίου Ἰωάννης 343
Γεωργίου Τιμόθεος, ἀρχιμ. 9, 13, 16, 32
Γιαλέας Μάρκος 77, 274
Γιαλλινᾶς Ἄγγελος Ν. 77, 310
Γιαλλινᾶς Ν. 77, 310
Γιαννάδες, χ. Κέρκυρας 63, 228
Γιάννενα 231· βλ. καὶ Ἰωάννινα
Γιαννέτη Ἑλένη 304
Γιαννέτης Δῆμος 304
Γιαννόπουλος Ἐμμ. 50
Γιαννόπουλος Θεόδ., πρωτοδίκης 77,
82, 281
γιατροσόφι/-α 231, 324, 389· βλ. καὶ
ἰατροσόφι
Γιωργούλας Πέτρος 227
Γκελάρδος Ἀναστάσης 70
Γκελάρδος Δημήτριος, γραφέας 67, 69,
175· βλ. καὶ Γελάρδος Δημήτριος
Γκίνης Θεόδωρος, νοτ. 26
Γκίκας Ἰωάννης Γρηγόριος, βοεβόδας
67
Γκίκας Ἰωάννης Ματθαῖος 67
Γλάδστων Γ.Ε., Κόσμου Νεότης 400, 401
Γλάδστων 420
Γλυζώνιος Ἐμμανουὴλ 284
Γλυκῆς Νικόλαος 200, 210
γλώσσα δημώδης 55, 56, 159, 196· –
ρωσικὴ 58, 72
γνῶμαι μονόστιχοι 146
Γοβδελαᾶς, ἅγ. 33, 43, 70, 201, 278,
443
Γονέμης Ἰάκωβος 77
Γουναρόπουλος Ἰωάννης 282, 351
Γουναρόπουλος Κωνσταντῖνος 282, 351
Γουναρόπουλος Χαρίτων, ἱερομ. 31, 77,
81, 86, 263, 296, 297, 298, 308, 313,
324, 326, 351, 437, 440, 459
Γουναρόπουλος Χρύσανθος τοῦ Κων.
77, 351, 378
Γοῦρνες, τπν. 71, 103
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Γραδενίγος [Ἀλοΐσιος] 279
Γραικοὶ 142
Γράμματα περὶ τῆς συστάσεως τῆς ἁγιωτάτης Συνόδου 369
γράμμα, ἀδελφαταρικὸν 97· – ἀπολυτικὸν 137, 153· – ἐνταλτήριον 137,
153· – συγχωρητικὸν 137· – συστατικὸν 137, 153
Γραμματεία ἐκκλησιαστικὴ 40
Γραμματικὴ 40, 54, 55, 75, 219, 225,
266, 327, 328, 337, 338, 346, 354,
370, 380, 420, 428
Γραμμένος Δημήτριος Σπυρ. 77, 332
Γραμμένος Κώστας 16
Γραμμένος Σπυρίδων 332
γραφεῖς 68-69· βλ. καὶ Ἀνεμοϊωάννης
Γεώργιος, Γκελάρδος Δημήτριος,
Γρηγόριος, Γρηγόριος ἀμόναχος, Δαφαράνας Σπυρίδων, Εὐστράτιος, Ἠσαΐας ἱερομ., Κάντας Δημήτριος,
Μελατιανὸς
Ἰωάννης,
Νικόλαος
ἱερομ., Ξανθόπουλος Ἰωάννης, Τιμόθεος Ἄγγελος
γραφὴ κυριλλικὴ 58
Γρηγέντιος, ἀρχ. Κεφρώ, Διάλογος 285
Γρηγόριος, βοεβόδας Οὐγγροβλαχίας
66, 67, 170
Γρηγόριος, γραφέας 68, 138, 139
Γρηγόριος, μητρ. Ἰωαννίνων 77, 280
Γρηγόριος Ἁγιοπαυλίτης 207
Γρηγόριος ἀμόναχος, γραφέας 68, 138
Γρηγόριος Διάλογος 167· – Λειτουργία
296, 318, 327, 419
Γρηγόριος Ε΄, πατρ. 28
Γρηγόριος Θεολόγος (Ναζιανζηνὸς) 75,
94, 98, 99, 101, 177, 183, 234· – Ἔπη
Ἠθικὰ 54, 234· – Περὶ τῶν καθ’ ἑαυτὸν ἔπη 265· – Τὰ Εὑρισκόμενα 283
Γρηγόριος Νύσσης 99· – Opera omnia
273
Γρηγόριος Παλαμᾶς (Θεσσαλονίκης) 40,
99, 178· – Κατὰ λατίνων 97· – Λόγοι
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ἀποδεικτικοὶ 274· – Ὁμιλίαι τεσσαράκοντα καὶ μία 384
Γρηγόριος Πρωτοψάλτης, Ταμεῖον Ἀνθολογίας 367
Γρηγόριος Ϛ΄, πατρ. 368
Γροπέτης Γεώργιος, διάκ. 77, 384
γρόσια 229
Γυμνάσιο, Κέρκυρας 32· – Ναυπλίου 57
Γυμνάσματα Πνευματικὰ 323
Δαβὶδ 90, 143, 169, 177
Δαδί, χ. Στ. Ἑλλάδος 63, 227, 229, 230·
– ἐνορία ἁγ. Βλασίου 230· – ἐνορία
Παναγίας 230· – κοτζάμπασης 227,
230
Δαλματία 76, 298, 304
Δαμαλᾶς Νικόλαος, Ἡ Ὀρθόδοξος Πίστις
399· – Περὶ ἀρχῶν ἐπιστημονικῶν
391· – Περὶ ἀρχῶν τῆς Φιλοσοφίας 411
Δαμασκηνὸς Πελοποννήσιος, ἱερομ.,
Γραμματικὴ ἐξηγηματικὴ 55, 325
Δαμασκηνὸς Στουδίτης, Θησαυρὸς 429
Δαμιανός, ἅγ. 140, 176
Δαμοδὸς Βικέντιος, Ἐπίτομος Λογικὴ
297· – Τέχνη Ρητορικὴ 297
Δανιήλ, χρησμοὶ 252
Δανιὴλ πρωτοψάλτης 180
Δανιὴλ ἐξ Ἰσμαηλιτῶν, μον. 47
Δανίλης Γεωργάκης 302
Δαπόντες Καισάριος 46
Δάρβαρις Νικόλαος, Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν
Ἑλληνικὴν Γλῶσσαν 331
Δαρεία, ἁγ. 43, 44, 206, 211, 249
Δαρκᾶς Γεράσιμος, ἱερομ. 76, 77, 270
Δαφαράνας Σπυρίδων, διάκ. γραφέας
69
δε Σάλες Φραντζίσκος, Εἰσαγωγὴ Πρὸς
τὴν εὐλαβῆ ζωὴν 312
Δεαυσόβρος 329
Δεκάδυος Ἰουστίνος 217, 246· – Ἀκολουθία Ἰωάννου νεομάρτυρος ἐξ Ἰωαννίνων 47, 217, 246, 247
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Δελβινιώτης Ἀλέξανδρος 64
Δέλβινο 397
Δελλαδέτσιμα, οἰκ. 28, 33
Δελλαδέτσιμας Ἀγάπιος, ἱερομ. 28, 33,
43, 201
Δελλαδέτσιμας Γιαννάκης, κόντες 33
Δελλαδέτσιμας Νικόδημος, ἱερομ. 28, 29
Δεμέδιτζης Θεόδωρος 325
Δεμόρδος Λάζαρος, Νουθεσίαι 346
δενδρολίβανο 231
Δερβιτζελεπί, χ. Ἠλείας 62
Δεσποτάτο Ἠπείρου 65
Δεσύλλας Ἀνδρέας, νοτ. 61, 229
Δεσύλλας Ἰάκωβος, ἱερομ. 65, 179
Δημησιάνος Ἄγγελος 440
Δημησιάνος Γεώργιος 440
Δημησιάνου, οἰκ. 440
Δημητζαναῖος χατζη Ἀγάπιος 80, 303
Δημητράλωνο, τπν. 71, 103
Δημητρᾶς Ἰωάννης 231
Δημητρᾶς Σπύρος 231
Δημητριάδης Ἰωάννης, ἱερ. 86, 407
Δημήτριος, μελοποιὸς 166
Δημήτριος, ἅγ. 176, 182, 423, 444
Διακρούσης Ἀκάκιος, ἱερομ. 277
Δημοσθένης 159· – Κατὰ Φιλίππου 159·
– Ὀλυνθιακὸς γ΄ 159
Διάδοχος, ἅγ. 101
Διάλογοι περὶ Ἠθικῆς καὶ Πολιτικῆς 341
Διάλογοι περὶ Ὀρθοδοξίας 80, 380
Διάλογοι ρωσοελληνικοὶ 38, 58, 221
Διάλογος Γρηγεντίου 285
Διαμαντῆς, ἱερ. 77, 309
Διαμαντόπουλος Θανάσης, ἱερ. 228
Διαμαντοπούλου Κατερίνα 228
Διαταγαὶ τῶν ἁγίων Ἀποστόλων 269
Διατριβαὶ περὶ τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας
378
Διατριβὴ ἐπὶ τῆς καταστάσεως τῆς ἐνεστώσης κοινῆς ἡμῶν γλώσσης 337
Διατριβὴ περὶ --- τῶν χρεῶν τοῦ Κοινοῦ
τοῦ Παναγίου Τάφου 365

Διβάρι 229
Δίβρη, χ. Β. Ἠπείρου 77, 397
Διδασκαλία περὶ τοῦ --- θρόνου τοῦ
Ῥώμης 299
Διδασκαλεῖον περιφερειακὸν 413
Διδαχαὶ 286, 291, 376, 409
Διδάχος Ἀναστάσης 229
Διηγήματα καθ’ Ὅμηρον 75, 417
Διονύσιος Αἰγίνης, ἅγ. 316, 446
Διονύσιος, μητρ. Οὐγγροβλαχίας 66, 67,
170, 171
Διονύσιος, πατρ. 66, 170
Διονύσιος Ἀρεοπαγίτης, ἅγ. 84, 417· –
Ἔργα 268· – Περὶ οὐρανίου ἱεραρχίας
99· – Τὰ σωζόμενα 296, 297
Διονύσιος ἐκ Φουρνᾶ, Ἑρμηνεία τῶν ζωγράφων 381
δίπτυχα 48, 86, 235
δισκοπότηρον 229
δίφωνον 168
δίχορον 170
Δίων Χρυσόστομος, Λόγοι 339
Δοκίμιον Ἱστορικὸν 363
Δολιανίτης Σταματέλος 141
Δομνῖνος, ἅγ. 140
Δονάτος, ἅγ. 33, 43, 200, 209, 210
δοξαστάριο 182
δοξαστικὸν/ὰ 174, 176, 182, 183
δοξολογία 167
Δοσίθεος, πατρ. Ἱεροσολύμων 143· –
Τόμος Ἀγάπης 284· – Τόμος καταλλαγῆς 144
Δουκάκης Κωνσταντῖνος, Μέγας Συναξαριστὴς 415
Δούκας Νεόφυτος 342· – Ἀνδρῶν ἀγαθῶν Βίος 363· – Δίωνος Χρυσοστόμου
Λόγοι 339· – Ἐπιτομὴ Φυσικῆς 363· –
Ἡ κατ’ Ἐπιτομὴν Γραμματικὴ 337· –
Μεταφυσικὴ 363
Δούκας-Σγοῦρος Ἀνδρόνικος 40, 97· –
ποίημα στὸν Γρηγόριο Ναζιανζηνὸ
94· – Συλλογισμὸς 94· – Χρονικὸν 97
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Δουληγέρης Πανάρετος, Ὁ αἱρετικὸς Καλαποθάκης 415
Δούμας Ἰωάννης, λεμβοῦχος 431
Δουναίικα, χ. Ἠλείας 62
δοχὴ 166
Δραγομάνι, χ. Στ. Ἑλλάδος 63, 227
Δραγοτινά, χ. Κέρκυρας 433, 434
Δράκος Εὐστράτιος 71, 72, 158, 438
Δραχμάνι, χ. Στ. Ἑλλάδος 63
δυναμάριον 180
Δυρράχιο 85, 304
δυσουρία 98
Δωρόθεος Μονεμβασίας, Βιβλίον Ἱστορικὸν 283, 427
Ἑβραϊκή, τπν. 290
Ἑβραῖοι 106, 343, 387, 413
Ἐγκύκλιος --- Ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς ἁπανταχοῦ Ὀρθοδόξους 375
Ἐγκυκλοπαιδεία Φιλολογικὴ 37, 319, 329,
341, 346, 428
Ἐγκώμια ἄσματα 420
ἐγκώμιον/-α, εἰς τὴν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου 213, 245· – εἰς τὸν ἅγ. Νικόλαο 60, 226· – εἰς τοὺς ἁγ. Πάντες
159
Ἐγκώμιον τῶν Ἁγίων --- Πατέρων 412
Ἐγχειρίδιον κατὰ τοῦ σχίσματος 283
Ἐγχειρίδιον --- ρητορικῆς 377
Ἐγχειρίδιον Συμβουλευτικὸν 325
Ἐγχειρίδιον τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ
80, 355
ἐζοχάδες 98
εἰκόνα/-ες, ἅγ. Νικόλαος 442, 443· –
ἀρχάγγελοι Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ 30·
– δεσποτικὲς μετοχίου Εὐρωπούλων
30
Εἰρεσιώνη 163
Εἰρηναῖος Λουγδούνου 84· – Ἐλέγχου
καὶ ἀνατροπῆς τῆς ψευδωνύμου γνώσεως 289
Εἱρμηνεία εἰς τὸ Ἆσμα τῶν Ἀσμάτων 276
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εἱρμοὶ 259
εἱρμολογικὲς καταβασίες 173
Εἱρμολόγιον 340, 366, 390
Εἱρμολόγιον καλοφωνικὸν 364
Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Γλῶσσαν
331
Εἰσαγωγὴ εἰς τὸ θεωρητικὸν καὶ πρακτικὸν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς 352
Εἰσαγωγὴ Πρὸς τὴν εὐλαβῆ ζωὴν 312
Ἑκατονταετηρὶς 332, 390
Ἔκδοσις τῆς ὀρθοδόξου πίστεως 286
Ἐκκλησιαστὴς 191
Ἐκκλησιαστικὰ καὶ Ἐκπαιδευτικὰ 394
Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία 294, 295, 313,
392, 401, 415
Ἐκλογὴ ἐκ πονημάτων καὶ λόγων 413
Ἐκλογὴ ἐκ τῆς βίβλου τῶν Ψαλμῶν 89, 90
Ἐκλογὴ ἐκ τῶν Ψαλμῶν 417
Ἐκλόγιον 321
Ἐλάτεια, χ. Στ. Ἑλλάδος 63
ἐλαιοτριβεῖα Περίθειας 72, 231
Ἐλεάζαρ, ἱερ. 140, 196
Ἔλεγχος κατὰ ἀθέων 317
Ἔλεγχος τῶν ψευδευαγγελικῶν 415
Ἐλευθέριος, ἅγ. 43, 215, 216, 217, 243,
249, 382
Ἑλληνικὴ Χρηστομάθεια 381, 403
Ἐμποροκωμήτης Χριστόφορος, ἱερομ.
77, 78, 276
Ἕνωσις Ἑπτανήσου 64
Ἑξάβιβλος 309
ἐξαποστειλάρια 174
Ἐξηγήσεις παλαιαὶ καὶ λίαν ὠφέλιμοι 267
Ἐξομολογητάριον 54, 262, 344, 384, 415,
422
ἐξορία 303
Ἐξωκαστρινοί, χ. Κέρκυρας 63, 227
ἑορτὴ ἁγίων· Ἀθανασίου 177· – Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου 183· – Ἀθανασίου Ἀθωνίτου 177· – Αἰκατερίνης
176, 182· – Ἀνανίου 140· – Ἀναργύρων 140, 176· – Ἀνδρέου πρωτοκλή-
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του 176, 182· – Ἀντωνίου 177, 183· –
Βαρβάρας 182· – Βασιλείου 177,
180, 183· – Γαβριὴλ ἀρχιστρατήγου
206· – Γερασίμου 43, 206· – Γεωργίου 169, 177, 183· – Γοβδελαᾶ 43· –
Γρηγορίου Θεολόγου 177, 183· –
Γρηγορίου Θεσσαλονίκης 178· – Δαβὶδ 177· – Δημητρίου 176, 182· –
Δονάτου 43· – Ἐλευθερίου 43· – Εὐδοκίας 140· – Εὐθυμίου 177, 183· –
Εὐφημίας 182· – Ἠλιοὺ προφ. 177· –
Θεοδώρου Τήρωνος 178· – Θωμᾶ 90,
166, 178, 258· – Ἰακώβου ἀδελφοθέου 177· – Ἰάσονος καὶ Σωσιπάτρου 43· – Ἰουστίνου μάρτ. 140· –
Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης 182· – Ἰωάννου
Θεολόγου 176, 182, 206· – Ἰωάννου
Κλίμακος 178· –Ἰωάννου Προδρόμου
177, 178, 183· – Ἰωάννου Χρυσοστόμου 176, 177, 182, 183· – Ἰωσὴφ
μνήστορος 177· – Κωνσταντίνου καὶ
Ἑλένης 177, 183· – Λαζάρου 180· –
Μιχαὴλ ἀρχιστρατήγου 182· – Νικολάου 177, 182, 226· – Παντελεήμονος 177· – Πάντων 141, 178, 180· –
Παρασκευῆς 177· – Πατέρων 141· –
Πατέρων ἑβδόμης συνόδου 182· –
Πελαγίας 43· – Πέτρου καὶ Παύλου
177· – Πνεύματος 180· – Σάββα 177,
182· – Σπυρίδωνος 177, 206, 247· Στεφάνου 183· – Στυλιανοῦ 43· –
Τριάδος 206· – Χαραλάμπους 206·
– Χρυσάνθου καὶ Δαρείας 43, 44,
206
ἑορτή, Ἀναλήψεως 90, 166, 178· – Βαΐων 90, 91, 141, 166, 178, 258· –Γενεσίου Θεοτόκου 90, 176, 182, 224· –
Γενεσίου Προδρόμου 90, 183· – Γεννήσεως Χριστοῦ 90, 151, 180, 181,
182· – Ἐγκαινίων ναοῦ Ἀναστάσεως
182· – Εἰσοδίων Θεοτόκου 90, 176,
181, 182· – Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου

90, 134, 152, 154, 166, 177, 180, 183,
258· – Θεοφανείων 90, 165, 177, 180,
183· – Κασσιωπίας 206· – Κοιμήσεως Θεοτόκου 43, 90, 169, 173, 178,
213· – Μανδυλίου ἁγίου 206· – Μεσοπεντηκοστῆς 166, 178· – Μεταμορφώσεως 166, 177, 180· – Μυροφόρων 178· – Παραλύτου 140, 178· –
παραμονῆς Θεοφανείων 183· – Πάσχα 169· – Πεντηκοστῆς 90, 134,
138, 154, 159, 166, 178, 180· – περιτομῆς Χριστοῦ 140, 177, 183· – Προπατόρων 177· – Σαμαρείτιδος 140,
178· – συλλήψεως Προδρόμου 182· –
συνάξεως Θεοτόκου 182· – Ταξιαρχῶν 176· – Τιμίου Σταυροῦ 176, 179,
180, 181, 182, 258· – Τριῶν Ἱεραρχῶν 183· – Τυφλοῦ 140, 178· – Ὑπαπαντῆς 140, 177, 183· – Φώτων 151
Ἑορτολόγιον 284
Ἑορτοδρόμιον 365
Ἐπὶ τῶν ὑπομνηματικῶν παρεκβολῶν
Κριτικαὶ Ἐπιστάσεις 334
Ἐπικρίσεις 405
Ἐπίσκεψη, χ. Κέρκυρας 63, 228
Ἐπιστολαὶ Περὶ --- Ἱερωσύνης 379
Ἐπιστολαὶ περὶ τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν
377
Ἐπιστολάριον κοινοφελὲς 366
Ἐπιστολιμαία Διατριβὴ 376
Ἐπιτάλιον, χ. Ἠλείας 62
Ἐπιτομὴ --- Θείων --- Δογμάτων 334
Ἐπιτομὴ τῆς ἱεροκοσμικῆς Ἱστορίας 302
Ἐπιτομὴ Φυσικῆς 363
Ἐπίτομος Λογικὴ 297
ἐπιτροπὴ ἰατρικῆς βοήθειας 434
ἐπίτροπος μονῶν Ἁγίου Ὄρους 65
Ἐπιφάνιος Κωνσταντείας, Ἔργα 268· –
Ἅπαντα τὰ σωζόμενα 280, 281· – Ἁπάντων τῶν σωζομένων Τόμος Δεύτερος 273
Ἑπτάνησα - Ἑπτάνησος 51, 413
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Ἑρμηνεία --- εὐαγγελικῶν περικοπῶν 403
Ἑρμηνεία εἰς τὰς ἑπτὰ Καθολικὰς Ἐπιστολὰς 334
Ἑρμηνεία εἰς τὴν ἱερὰν Ἀποκάλυψιν Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου 324
Ἑρμηνεία εἰς τὸν Δεκάλογον 41, 191
Ἑρμηνεία εἰς τοὺς --- Ψαλμοὺς 346, 352
Ἑρμηνεία συνοπτικὴ τῶν Εὐαγγελίων 395
Ἑρμηνεία τῶν ζωγράφων 381
Ἐρυθρὰ θάλασσα 148, 200
Ἐρωτήσεις εἰς τὰ ἱστορικὰ τῆς Παλαιᾶς
καὶ Νέας Διαθήκης 370
ἑσπερινὸς 89, 90, 166, 183, 243, 250
Εὐαγγελίδης Τρύφ. 59
Εὐαγγελικὴ Σάλπιγξ 300, 393
Εὐαγγέλιον 34, 37, 75, 76, 282, 284, 288,
298, 311, 314, 317, 328, 340, 344,
386, 412, 422
Εὐαγγελιστάριον 281, 284, 288, 298,
311, 314, 317, 327, 340, 344
Εὐάγριος Σχολαστικός, Ἐκκλησιαστικὴ
Ἱστορία 295
Εὐγένιος, ἱερομ. 231
Εὐδοκία, μάρτ. 140
Εὐδώρη 163
Εὐθύμιος, ὅσ. 177, 183
εὐλογητάρια 173
Εὐνόμιος 99
Εὐπραξία, ἁγ. 445
Εὐριπίδης, Ἠλέκτρα 408
Εὐροίας, ἐπ. 200, 209
Εὐρωπαϊκὴ Διπλωματία 409
Εὐρωποῦλοι, χ. Κέρκυρας 26, 29, 30,
34, 289, 378, 388, 406, 430, 438
Εὐσέβιος Παμφίλου, Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία 84, 294
Εὐστάθιος (Βουλισμᾶς), ἀρχιεπ. Κερκύρας 405
Εὐστάθιος Θεσσαλονίκης 163· – Παρεκβολαὶ 75, 268· – Σχόλια εἰς τὴν Ἰλιάδαν 163
Εὐστράτιος, γραφέας 68, 147, 149
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Εὐτρόπιος, εὐνοῦχος 159
Εὐφημία, ἁγ. 182
Εὐφρόσυνος, μον. 345
εὐχὴ/-ὲς 86, 254, 326, 344· – εἰς τὴν
Θεοτόκο 259· – εἰς τὸν Ἰησοῦ 254· –
θείας Μεταλήψεως 194· – Ἰωάννου
Χρυσοστόμου 194
Εὐχολόγιον Μέγα 34, 37, 82, 271, 295,
308, 324, 326, 428, 429
Ἔφεσος 87, 94, 95, 100, 142, 143
Ἐφραὶμ Σύρος 72, 84, 165· – Ἀσκητικὰ
389· – Λόγοι καὶ Παραινέσεις 287· –
Τὰ εὑρισκόμενα 289, 293, 294
ἑωθινὰ 92, 167
Ζαβιτζιάνος Γεώργιος, Ἀκτὶς Φωτὸς 413
Ζαγγογιάννης Δ. Κ., Θέματα Λατινικὰ
413
Ζαγορά, σχολὴ 45
Ζαγοραῖος Διονύσιος 316
Ζαγορίτης Ἀρσένιος 29
Ζάκυνθος 62, 229
Ζαμπέλιος Σ., Βυζαντιναὶ Μελέται 383
Ζαπάντη Σταματούλα 16
Ζαράκη Σία 256
Ζαφειρόπουλος Ἰωάννης 412
Ζαχαρίας, προφ. 182
Ζερβὸς Ἀναστάσης 228
Ζερβὸς Νικόλαος Σ., Λόγος Πανηγυρικὸς
417· – Περὶ τῆς ἐπιδράσεως τῆς τε
Μουσικῆς 420
Ζερβὸς Νικόλαος (Νεόφυτος), μον. 27
Ζερβὸς Σπυρίδων, ἀρχιμ. 384, 406, 414
Ζερβοῦ Μίλια 228
Ζηνιάτης Σπυρίδων, δάσκαλος 77, 413,
414
ζητεία 40, 60, 61, 62, 137, 226, 230
Ζιγαβηνὸς Εὐθύμιος, Ἑρμηνεία 408,
409· – Πανοπλία Δογματικὴ 285
Ζοιρνικάβιος Ἀδάμ, Περὶ τῆς ἐκπορεύσεος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 321
Ζοῦμπος Γιῶργος 16
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ζουπάνος 68, 136
Ζυγούρας Ξενοφῶν 414
ζωγράφοι· βλ. Ἄγγελος, Ἀντώνιος, Κουτούζης Νικόλαος, Μόσκος Ἰωάννης
Ζῶτος Μολοσσὸς Β. Δ. 82· – Πρόδρομος
τῆς Βιβλιοθήκης --- Ἠπειρωτικοῦ Συλλόγου 398
Ἡ Ἀνατολικὴ κρίσις 420
Ἡ ἐν ἔτει 1537 πολιορκία 399
Ἡγούμενος Γοργοεπηκόου 395
Ἤθη Ἰσραηλιτῶν 342
Ἤθη Χριστιανῶν 342
Ἠθικαὶ Ὁμιλίαι 398
Ἠθικῆς Πραγματεία 374
Ἠθικὸς Κόσμος 400
Ἠλεία 62, 227, 228, 231
Ἠλίας (Ἠλιού), προφ. 177, 197
Ἠλιόπουλος Κωνσταντῖνος, Ὁ Παπαφλέσας 400
Ἦλις, χ. Ἠλείας 62
Ἤπειρος 29, 65, 66, 68, 82
ἡλίου, ἔκλειψις 85, 286
Ἡράκλεια 119
Ἡρακλείδης Ποντικὸς 333
Ἡράκλειος 197
Ἡράκλειτος 114
Ἡρακλῆς 256
Ἡρόδοτος, Ἱστορία 355
Ἥρων, φιλόσοφος 99
Ἡσαΐας, προφ. 92, 161
Ἡσαΐας, ἱερομ. γραφέας 70, 206
Θαυμάσιος Ἰατρικὴ τοῦ Γαληνοῦ 395
Θαύματα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 412
Θεία Μάστιξ 399
Θέματα Λατινικὰ 75, 413
Θεοδόσιος, μητρ. Οὐγγροβλαχίας 66,
67, 171
Θεοδοσίου Δημήτριος 207
Θεόδουλος, κὺρ μελοποιὸς 167
Θεοδώρα, ἁγ. 290, 418

Θεοδώρητος Ἀθωνίτης, ἱερομ. 323
Θεοδώρητος Κύρου 84· – Εἱρμηνεία εἰς
τὸ Ἆσμα τῶν Ἀσμάτων 276· – Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία 295· – Πρὸς τὰς
ἐπενεχθεῖσας --- ἐπερωτήσεις 418· –
Ψαλτήριον --- ἐξηγηθὲν 310, 352,
431, 432
Θεόδωρος Στουδίτης, Κατηχητικὸν 75,
279, 303
Θεόδωρος Τήρων, ἅγ. 178
Θεόδωρος Φωκαεύς, ἱερ. 49, 180, 181
Θεολογικὸν 395
Θεοστήρικτος, μον. 255
Θεοτοκάριον 33, 203, 204, 311, 404
Θεοτόκης Μάρκος, Ἐπικρίσεις 405· – Ὁ
Ἰωάννης Καποδίστριας ἐν Κεφαλληνίᾳ
411
Θεοτόκης Νικηφόρος 78, 303, 305· –
Κυριακοδρόμιον 320, 337, 358, 369,
405· – Λόγοι εἰς τὴν --- Τεσσαρακοστὴν 300· – Στοιχεῖα Γεωγραφίας
330· – Στοιχείων Μαθηματικῶν --322
Θεοτόκος 65, 90, 100, 147, 190, 199,
204, 215, 216, 232, 243, 244, 255,
257, 282, 339, 356, 382, 394, 397,
417, 420, 443, 444, 446, 447
Θεόφιλος, ἱερ. 173
Θεόφιλος, Πρὸς Αὐτόλυκον 279
Θεόφιλος Κορυδαλεύς, Ἀπάντησις πρὸς
Σωφρόνιον Ποκζάσκι 321
Θεοφύλακτος ἀβουκαρὰς 98
Θεοφύλακτος Βουλγαρίας 84· – Ἅπαντα
296, 297, 299· – Βίος Κλήμεντος
332· – Ἑρμηνεία εἰς τὰ τέσσαρα Ἱερὰ
Εὐαγγέλια 390· – Παύλου --- Αἱ ΙΔ΄
Ἐπιστολαὶ Ἑρμηνευθεῖσαι 347, 348
Θεσσαλία 413
Θεσσαλονίκη 68, 98, 99, 136, 143, 152
Θετταλίας, ἔξαρχος 143
Θεωρία Γραμματικῆς καὶ Συντακτικοῦ 55
Θηκαρᾶς 277
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Θησεὺς 160, 163
Θουκυδίδης, Περὶ τοῦ Πελοποννησιακοῦ
Πολέμου 327
Θοῦλις 96
Θούριο, χ. Στ. Ἑλλάδος 63
Θράκη 82
Θρῆνος τῆς Παναγίας 49
Θρησκεῖαι καὶ Γλῶσσαι τῆς Ἰνδίας 404
Θρησκευτικαὶ Μελέται 419
Θρησκευτικαὶ Σίβυλλαι 395
Θύμης Κ. 25, 26, 33, 183
θυμιατὸν 229
Θύρα τῆς Μετανοίας 423
Θωμᾶς, ἀπ. 90, 148, 166, 178, 258
Ἰακὼβ 96
Ἰάκωβος, ἀδελφόθεος 177· – Λειτουργία
408
Ἰάκωβος, μον., Ἀκολουθία τῆς Ἁγίας
Σκέπης 394
Ἰακώβσιος Φ., Στοιχεῖα τῆς Ἑλληνικῆς
Γλώσσης 356, 377
Ἰαννούλης Γεώργιος (Γεράσιμος), Κυριακοδρόμιον 371, 377
Ἰαπετὸς 163
Ἰάσων, ἅγ. 43, 47, 201, 212, 213, 217
Ἰατρίδης Π. Ε., Ἓν ἐπεισόδιον τοῦ Κρητικοῦ Ἀγῶνος 392
ἰατροσόφι 98
Ἰβὰν 222
Ἰγνάτιος θεοφόρος, ἅγ. 447
ἰδιόμελο/-α 47, 176, 177, 178, 190, 214
Ἱδρωμένος Ἀνδρέας Μ. 400, 402, 406·
– Περὶ τῆς ἐν Ἑπτανήσῳ Ἀφομοιώσεως 400
Ἰεζεκιήλ, προφ. 115
Ἰενύνσιος Σωάμος 329
Ἱερὰ Ἱστορία 242, 388
Ἱερὰ Σύνοδος Ἐκκλησίας Ἑλλάδος 400
Ἱερεμίας, προφ. 140, 194· – Θρῆνοι 49,
194
Ἱερὸ Τάγμα 51

483

Ἱερεμίας Β΄, πατρ. 394
Ἱερεμίας Σιναΐτης 307
Ἱεροδιδασκαλεῖο, Κέρκυρας 386
Ἱεροσπουδαστήριο, Κέρκυρας 57
Ἱερόθεος, ἀρχ. Θαβωρίου 366
Ἱερόθεος Ἰβηρίτης, ἱερομ. 287
Ἰερουσαλὴμ-Ἱεροσόλυμα 116, 135, 143,
166, 194, 366, 420
Ἰησοῦς Ναυῆ 139
Ἰλλυρικοῦ, ἐπ. 217, 243
Ἴμβρος 78, 286
Ἰμπράης 252
ἴνδικτος 139, 182
Ἰονικὴ Γραφικὴ Ἑταιρεία 348, 349, 354
Ἰόνιος Ἀκαδημία 56, 57· – Θεολογικὴ
σχολὴ 69
Ἰουδαία 242
Ἰουδαῖοι 116
Ἰούδας 197
Ἰουστίνος φιλόσοφος 140· – Σωζόμενα
84, 275
Ἰσαὰκ Σύρος 96· – Τὰ Εὑρεθέντα Ἀσκητικὰ 80, 303
Ἰσίδωρος, ἱερομ. 95
Ἰσίδωρος Πηλουσιώτης, Ἐπιστολῶν βιβλία πέντε 84, 276
Ἰσίδωρος Σάμιος, ἱερομ. 218· – Οἶκοι
εἰς τὸν Ἰησοῦν 218
Ἰσμαὴλ 252
Ἰσοκράτης, Λόγοι καὶ Ἐπιστολαὶ 336
Ἰσραὴλ 194, 199
Ἱστορία τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως 37
Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως 37,
410, 412, 414
Ἱστορία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης 242, 243
Ἱστορία τοῦ Γαλλογερμανικοῦ Πολέμου 411
Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους 391, 394,
396, 398, 399
Ἱστορία τοῦ Κριμαϊκοῦ Πολέμου 414, 415
Ἱστορία τῶν Ἰονίων Νήσων 411
Ἱστορικὰ Ἀπομνημονεύματα Ἑπτανήσου
409
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Ἴστρια 76, 298
Ἰταλία 291
Ἰταλοὶ 31, 85
Ἰωακείμ, ἅγ. 182
Ἰωακείμ, ἱερομ. 143, 229
Ἰωάννης Ἀρκλᾶς 190
Ἰωάννης Βλαδίμηρος, ἅγ. 306
Ἰωάννης Δαμασκηνὸς 84, 147, 148, 189,
190, 244, 256, 257· – Ἔκδοσις 286· –
Τὰ εὑρισκόμενα 295
Ἰωάννης ἐκ Λίνδου, Ἀποστολικὴ Σαγήνη
314· – Τὸ Ἱερὸν ᾌσμα τῶν ᾈσμάτων
--- ἐξηγηθὲν 315
Ἰωάννης ἐξ Ἰωαννίνων, ἅγ. 47, 217, 246
Ἰωάννης Εὐγενικὸς 142, 143· – Λόγος
ἀντιρρητικὸς 143
Ἰωάννης Ἐφέσιος 286
Ἰωάννης Ζωναρᾶς, In canones --- Commentarij 273
Ἰωάννης Θεολόγος 140, 176, 182, 198,
206· – Περίοδος 262
Ἰωάννης Κίτρους 151
Ἰωάννης Κλίμακος, ἅγ. 178
Ἰωάννης κτίτωρ Νέας Μονῆς, ἅγ. 391
Ἰωάννης Μαυρόπους, Κανὼν εἰς τὸν
Χρυσόστομον 100
Ἰωάννης μοναχὸς 147, 148· βλ. καὶ Ἰωάννης Δαμασκηνός
Ἰωάννης νηστευτὴς 149, 150, 151, 152
Ἰωάννης Πρόδρομος, ἅγ. 94, 177, 178,
183, 406
Ἰωάννης Χρυσόστομος, ἅγ. 37, 39, 40,
75, 92, 95, 100, 101, 159, 167, 176,
177, 179, 182, 183, 194, 196, 226,
413· – Ἐγκώμιον εἰς ἁγίους Πάντας
159·– Εἰς τὴν παραβολὴν τοῦ ἀσώτου
159, 196· – Εἰς τὴν κατάβασιν ἐν ἅδῃ
197· – Εὐχὴ στὴ θεία Μετάληψη 49·
– Κατηχητικὸς 92· – Λειτουργία 48,
164, 273, 296, 318, 327, 343, 373,
405, 419· – Λόγος εἰς τὸ οὐδεὶς δύναται... 95· – Λόγος περὶ προσευχῆς 159,

196· – Λόγος εἰς Εὐτρόπιον 159· –
Λόγος εἰς τὸν Παῦλον 159· – Νεῖλος
Χρυσοῤῥόας --- Ὁμιλίαι 295· – Ὁμιλία εἰς τὸ κατὰ Ματθαῖον 263·– Τὰ
εὑρισκόμενα 396, 397, 398· – Τὰ εὑρισκόμενα πάντα 289, 290, 291, 292,
293· – Τῶν εὑρισκομένων τόμος --271, 272
Ἰωαννίκιος, ἀρχ. 61, 226
Ἰωαννίκιος, ἐπ. Λήμνου 45, 46
Ἰωάννινα 77, 80, 97, 157, 200, 207, 217,
280, 281, 323, 340, 341, 353
Ἰωαννίνων, μητρ. 65
Ἰωάννου Νικηφόρος, διάκ. 142
Ἰωάσαφ 95
Ἰὼβ 106
Ἰωσήφ, μνήστωρ 177
Ἰωσήφ, ὁ εὐσχήμων 140
Ἰωσήφ, ὑμνογράφος 210
Ἰωσὴφ Βρυέννιος, Τὰ Εὑρεθέντα 301· –
Τὰ Παραλειπόμενα 313
Ἰωσὴφ κτίτωρ Νέας Μονῆς, ἅγ. 391
Ἰώτης Γεώργιος 71, 103
Καβαδιᾶς Ὀνούφριος 370
Καβαλούρι, χ. Κέρκυρας 79, 304, 307
Καβάσιλα Διαμαντίνα 27
Καβάσιλας Γεώργιος 27
Κάβος, Λευκίμμης 433
Καβουδίστρας Σπύρος, ἱερ. 142
Καγγελάρης Φιλάρετος, ἱερομ. 34
Καγκελλάριος Ἀλέξανδρος 288
καθαρτήριον πῦρ 236
καθίσματα 173
Κάϊν 111
Κάιρο 76, 426
Καισάρεια 159
Καισάριος, ἐπ. Ἀρελάτης 197, 198, 199
Καισάριος, πρωτοσύγκελος 302
Κακαβέλας Ἱερεμίας 67
Κακαβιὰ 31
Κάκος Νικόλαος 77, 277
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Καλαρρύτες, χ. Ἠπείρου 340, 341
Καλικιόπουλος Γεώργιος, ἱερ. 267
Καλλιέργης Καλλιόπιος 201
Καλλίνικος, ἱερομ. 281, 295
Καλλίτζα, χ. Ἠλείας 62, 231
Κάλλος Σπυρίδων 64
Καλμέτος Αὐγουστίνος 330
Καλογερᾶς Ἰωάννης 77, 323
Καλογερᾶς Νικηφόρος 408· – Ἐκλογὴ ἐκ
πονημάτων καὶ λόγων διαφόρων 413·
– Ἡ Ποιμαντικὴ 403· – Καλοκαιρινὴ
277
Καλογερόπουλος Σταματέλος, νοτ. 434
Καλούδης Ἀρσένιος, ἱερομ. 77
καλοφωνικὸν 166
Καλτσούνης Βασίλειος 77, 397
Καλύβια, χ. Ἠλείας 62, 231
καμπαναριό, Ἁγίου Σπυρίδωνος 31· –
Πλατυτέρας 31, 32· – Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας 31
Καμπιέλο, τπν. 290
Κανακάδες, χ. Κέρκυρας 393
Κάνιτας Εὐστάθιος, ἱερ. νοτ. 433
κανὼν/κανόνες ἁγίων 48, 54, 89, 146,
189, 199, 236, 244, 256· – Ἀθανασίου Ἀθωνίτη 65, 90, 91· – Ἀποστόλων 267· – Δημητρίου 423· – Ἐλευθερίου 215, 243· – Θωμᾶ 148· – Ἰωάννη Χρυσοστόμου 40, 100· – Νικολάου 60, 61, 226· – Πελαγίας 203· –
Σπυρίδωνος 45, 46, 47, 246, 255· –
Στυλιανοῦ 205· – Τιμοθέου καὶ
Μαύρας 210· – Χρυσάνθου καὶ
Δαρείας 211
κανὼν/κανόνες, Βαΐων 147, 189· – εἰς
ἀνομβρίαν 91· – εἰς τὴν Ὑπεραγίαν
Θεοτόκον 65, 90, 204, 215, 243, 255,
282· – εἰς τὸν Ἰησοῦν 91, 254· – Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου 147· – Θεοφανείων 147· – ἰαμβικὸς 147, 190, 237,
244· – Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
100, 190, 199, 216, 244, 257· – Κυ-
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ριακῆς τοῦ Πάσχα (Λαμπρᾶς) 148,
189· – Μ. Δευτέρας 55, 148, 189,
261· – Μ. Τρίτης 148, 189· – Μ. Τετάρτης 148, 189· – Μ. Πέμπτης 148,
189· – Μ. Παρασκευῆς 148, 189· –
Μ. Σαββάτου 148, 189· – Μεταμορφώσεως 190, 199, 244, 256· – Πεντηκοστῆς 190, 199, 244· – Σαββάτου
μετὰ τὴν Πεντηκοστὴ 256· – Τιμίου
Σταυροῦ 146, 147, 199, 381· – Χριστοῦ γεννήσεως 146, 147, 236, 259·
– Ὑπαπαντῆς 147
κανονικὸν δικαίωμα 186
Κανονισμὸς τῶν ἀσκήσεων τοῦ πεζικοῦ
389
Κανονισμὸς --- τῶν Σωφρονιστηρίων
Κερκύρας 373
Καντακουζηνὸς Ἰωάννης Şerban 67
Κάντας Ἀθανάσης 204
Κάντας Ἀναστάσης 280
Κάντας Γρηγόρης 280
Κάντας Δημήτριος, γραφέας 77, 204,
308
Κάντας Εὐστάθιος 308
Κάντας Θεμ., Περιγραφὴ καὶ Διήγησις -- Παλαιστίνης 420
Κάντας Φραντζέσκος 204
Καπετανάκης Κυριακὸς 338
Καποδίστρια, οἰκ. 30, 32, 82
Καποδίστριας Ἀντώνιος 78, 380
Καποδίστριας Ἀντώνιος-Μαρία 30
Καποδίστριας Αὐγουστίνος 30, 78, 80,
82, 355, 375, 380, 382, 441
Καποδίστριας Βιάρος 30
Καποδίστριας Γεώργιος 78
Καποδίστριας Ἰωάννης 30, 78, 85, 313,
355, 411
Καποδίστριας Σπυρίδων 217
Κάπουρνα, χ. Στ. Ἑλλάδος 63, 230
Καππαδοκία 159
Κάππος Νικόδημος, ἀρχιμ., ΚΔ΄ Οἶκοι
45, 233
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Καραγιούζι, χ. Ἠλείας 62, 231
Καρακατσάνης Ἰω., Γραμματικὴ τῆς
Ἑλληνικῆς 420
Καρακόπουλος Ἰωάννης 228
καραμανλίδικα 82
Καραμπατζόπουλος Φώτης 228
Καρανιάρου (στοῦ), τπν. 439
Καρδάμης Κώστας 16
Καρκαρίνος Ἀγγελῆς 227
Καρλόβασι Σάμου 86
Καρουσάδες, χ. Κέρκυρας 63
Καροφυλλάτος Νικόδημος, ἱερομ. 77
Καρτάνος Ἀνδρέας 433
Καρύδης Νικόλαος, ἰατρὸς 78, 338
Καρύδης Παρθένιος, μον. 386
Καρύδης Περικλῆς 78, 355
Καρύκης Θεοφάνης, πατρ. 168, 171
Καρυτζιώτης Δημήτριος 337
Καρυτινὸς Γιαννάκης 228
Κασνέσι, χ. Στ. Ἑλλάδος 63, 227, 230
Κάσσαρη Παναγιώτα 102
Κάσσαρη Σταματέλα 102
Κάσσαρης Νικόλαος, ἱερ. 71, 78, 82,
102, 103, 351
Κάσσαρης Σταματέλος 102, 103
Κασσία (Ἰκασία), μον. 148, 189
Κασσιανὸς Ἰωάννης 375
Κασσιωπία 206
Καστελλάνοι Ἀγύρου, χ. Κέρκυρας 63,
227
Κάστρος Α. 184
Κασφίκης Συμεών, ἱερ. 78, 365
Κατάλογος Ἱστορικὸς --- πατριαρχῶν 366
Καταπόδης Σπυρίδων, ἱερ. 78, 414
Καταπόντης Σπυρίδων, ἱερ. 282
κατεδάφιση φρουρίων 63
Κατζαροῦ, χ. Ἠλείας 62, 231
Κατζαφάλης Νικολέτος 231
Κατήχησις 279, 280, 302, 332, 344
Κατηχητικὸν 279, 303
Κατσουρόπουλος Γεώργιος 408
Καφετζῆς Σπυρίδων 388

Καφίρης Σπύρος 433
Κείθου Κυρ. Α., Ἀποδείξεις Ἐκ τῶν Προφητειῶν 361
κείμενα ἁγιολογικὰ 40, 43· – ἀντιρρητικὰ 40, 43· – λειτουργικὰ 40, 43· –
ὑμνογραφικὰ 40, 43
Κέκος Γιῶργος 227
κεκραγάρια 166
Κεκραγάριον 330
Κεραμεὺς Δανιήλ, μον. 55
Κερκύρα, ἁγ. 202
Κερκυραϊκὰ Ἀπομνημονεύματα 413, 416
Κέρκυρας, ἀρχ.-μητρ. 79, 267, 268· βλ.
καὶ Ἀλέξανδρος, Εὐστάθιος (Βουλισμᾶς), Μακάριος, Μασσέλος Χρύσανθος, Νικοκάβουρας Σεβαστιανός,
Χαριάτης Ἀντώνιος
Κεφαλᾶς Νεκτάριος, Αἱ Οἰκουμενικαὶ
Σύνοδοι 414
Κεφαλᾶς Χρύσανθος 191· – Ἰδιόμελο εἰς
τὸν ἅγιο Γεράσιμο 47
Κεφαλληνία-Κεφαλονιὰ 28, 33, 47, 61,
62, 63, 67, 69, 191, 228, 229
Κεχαγιόγλου Σωφρόνιος 407
Κῆπος Χαρίτων 347
Κηφισὸς 63
Κιγάλας Ἱλαρίων, ἱερομ. 201
Κιγάλας· βλ. καὶ Τζιγάλας
Κιθάρα Δαβὶδ 422
Κλαδᾶς [Ἰωάννης], μελοποιὸς 168
Κλαδᾶς Ἰωάννης, ἱερ. 416
Κλάδος Πέτρος, Ἐκκλησιαστικὰ καὶ Ἐκπαιδευτικὰ 394
Κλαπατζαρᾶς Βίκτωρ, Ἀκολουθία εἰς ἅγιο Νικόλαο 44, 211
Κλαύδιος Αἰλιανός, Ποικίλη Ἱστορία 333
Κλερονόμος Γαβριήλ, ἱερομ. 78, 282
Κλήμης βουλγαροκῆρυξ, ἅγ. 332
Κλήμης Ἀλεξανδρεὺς 158· – Στρωματεῖς 159· – Τὰ εὑρισκόμενα 297
Κλήμης Ρώμης 84, 269
κνέτζης Σερβίας 68, 136
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Κόδερη Χρυσάνθη 228
Κόδερης Παναγιώτης 228
Κοδρικᾶς Παναγιωτάκης, Μελέτη τῆς
Κοινῆς Ἑλληνικῆς Διαλέκτου 345
κοινόβιο 34
Κοινότης Κερκύρας, ἐφημερίδα 63
κοινότητα ἀγγλόφωνη Κέρκυρας 84
κοινωνικὰ 169, 172, 180, 181, 258, 260,
261, 262
Κόκκος Δημήτριος, Ἀφοπλισμὸς τῆς
Ἑλλάδος 408
Κολίριο, χ. Ἠλείας 62
κολλυβάδες 45
Κολύρι, χ. Ἠλείας 62, 227, 228, 229,
231
κομβολόγιον 254
Κομνηνὸς Ἄνθιμος, Ὀρθόδοξος Διδασκαλία 366
Κομπίτσι, χ. Κέρκυρας 327
Κομπολίτης Σταυράκης, ἱερ. 231
κονδύλιον 139
Κονιδάρης Γρηγόριος, διάκ. 78, 338
κοντάκιον 91, 92
Κονταράτος Νικήτας, Θεοδώρου τοῦ Γαζῆ
Τὸ Τέταρτον 327
Κόνταρης Ἰωάννης 78, 310
Κόνταρης Σπύρος 78, 310
Κόνταρης Σταματέλος 310
Κοντογεώργης Σεραφείμ, ἱερομ. 31, 80,
81, 438
Κοντογεώργης Χρύσανθος, ἱερομ. 78,
320, 439
Κοντογόνος Κωνσταντῖνος, Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία 392· – Φιλολογικὴ καὶ
κριτικὴ Ἱστορία 372
Κοντοκλυτζιόπουλος Κωνσταντῆς 227
κοντόσταυλος 433, 434
Κοντούτζης Ἀντώνης, ἱερ. 439
Κοραῆς Ἀ. 354, 365
Κορακάδες, χ. Κέρκυρας 63, 228
Κορέσιος Γεώργιος 41· – Θεολογικὸν
144· – Περὶ τοῦ Θαβωρείου φωτὸς
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142, 143, 144
Κορίνθιος Νεκτάριος 78, 344
Κορμαρῆ, οἰκ. 71
Κορμαρῆς Ἀντρίας 103
Κορμαρῆς Ἰωάννης 103
Κορμαρῆς Νικολὸς 73, 231
Κορμαρῆς Σταματέλος 102, 103
Κορνάρος Ἱερώνυμος, ἀρχιστράτηγος
283
Κορνήλιος Ἰωάσαφ, Λόγοι 315, 316
Κορφοὶ 230
Κοσκινᾶς, Διευθυντὴς Ἰονικῆς Τράπεζας 78, 400
Κοσκινᾶς Α. Π., συμβολαιογράφος 431
Κοσκινᾶς Ἀλέξανδρος (Ἀντώνιος), μον.
78, 83, 279, 322, 349, 351, 378, 402,
404, 406, 407
Κοσμᾶς, ἅγ. 140, 176
Κοσμᾶς, μον., ὀπτασία 203
Κοσμᾶς, ποιητὴς 147, 148, 189, 190, 236
Κόσμου Νεότης 400, 401
Κοτζάμπασης Ἀνδρέας 228
κουκιὰ 229
Κουκουζέλης Ἰωάννης 49, 166, 167, 170
Κούκουρας Σταῦρος, δικηγόρος 78, 365
Κουκουρίτσα, τπν. 30
Κουλούρη Ἑλένη 204
Κουραμάδες, χ. Κέρκυρας 77
Κουραμίλα, τπν. 26
Κουρῆς Ἀντώνιος 280
Κουρῆς Ἰωάννης 280
Κούρσουλας Νικόλαος 55, 113, 114· –
Εἰς τὴν Ἀριστοτέλους Φυσικὴν ἀκρόασιν 114· – Ὑπομνήματα εἰς τὴν Ἀριστοτέλους Φυσικὴν πραγματείαν 114
Κουρτίκι, χ. Ἠλείας 62, 231
Κουτούζης Νικόλαος, ζωγράφος 441
Κουτουφᾶς Γιαννάκης 62, 229
Κραβασαρᾶς, χ. Στ. Ἑλλάδος 63, 230
Κρασάδες, χ. Κέρκυρας 228
κρασί, πετροκόριθο 229
κρατήματα 171
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κράτησις προσωπικὴ 303
Κρατύλος 114
Κρέδω Βενέδικτος 312
Κρῆτες μελοποιοὶ 50
Κρήτη 51
Κρητικά, χ. Κέρκυρας 63, 434, 228
Κρητικὸς ἀγώνας 392
Κρυωνᾶς Βασίλειος, ἱερ. 78, 411
Κυθνιακὰ 64
Κύθνος 64
Κυκλάδες 142
Κυμινήτης Σεβαστός, Ἑορτολόγιον 284
Κυνοπιάστες, χ. Κέρκυρας 79, 438
Κυρὰ Χρυσικοῦ, χ. Κέρκυρας 438
Κυριακάτου Νίκη 16
Κυριάκης Βουσολίνος Σπυρίδων 405
Κυριακόπουλος Ἰσίδωρος, ἱερομ., Οἶκοι
εἰς τὸν Ἰησοῦν 45
Κυριακὸς Διομήδης, Ἀντιπαπικὰ 415· –
Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία 401
Κυριακοδρόμιον 82· βλ. καὶ Ἀγάπιος
Κρής, Θεοτόκης Νικηφόρος, Ἰαννούλης Γεώργιος (Γεράσιμος)
Κυριακουδάκης Δανιήλ, διάκ. 399
Κύριλλος, ἀρχ. Σινᾶ 312
Κύριλλος, μον. 307
Κύριλλος, παπὰς 93
Κύριλλος Ἀλεξανδρείας, ἅγ. 75, 97, 161,
183, 319, 356· – Ἔργα 84· – Προσφωνητικὸς πρὸς Θεοδόσιον 161· –
Προσφωνητικὸς ταῖς βασιλίσσαις 161
Κύριλλος Ἱεροσολύμων, Τὰ εὑρισκόμενα
299
Κύριλλος Κ., Ἀπολογία Ἱστορικὴ 342
Κύτρακας Στυλιανός, Ἀκολουθία --Βλασίου 315
Κωνσταντᾶς Γρηγόριος, διάκ. 330
Κωνσταντινίδης Γεώργιος 388
Κωνσταντῖνος ἐξ Οἰκονόμων, Ἐπίκρισις
368· – Περὶ τῶν Ο΄ Ἑρμηνευτῶν 371,
372
Κωνσταντίνου Γ., Λεξικὸν τῶν Ἁγίων

Γραφῶν 409
Κωνσταντῖνος καὶ Ἑλένη, ἅγ. 177, 183
Κωνσταντῖνος μέγας 198, 199, 251, 252
Κωνσταντῖνος πρωτοψάλτης 181
Κωνσταντίνου Γεώργιος 299
Κωνσταντινούπολις 92, 95, 99, 101, 119,
159, 182, 184, 198, 199, 284, 338
Κωνστάντιος 198
Κωστάκης Κ. 63, 255
Κωσταντίνης Μάρκος 102
Λαβράνος Χριστόφορος, Στοιχεῖα Βοτανικῆς 381
Λάζαρος, ἅγ. 96, 108, 178, 180, 261
Λαζονίτης Θεόδωρος, ἱερ. 229
Λαϊκὴ Ἀστρονομία 421
Λαλοῦτζος [Γεώργιος], μελοποιὸς 167
Λαμπέτι, χ. Ἠλείας 62, 231
Λαμπίρης Ἀβέρκιος 395
Λάμπρος Παῦλος 405
Λαρδέας Νικόλαος, ἱερ. 78, 269, 285
Λάρισα 413
Λάση, τπν. 71, 103
Λάσκαρις Κωνσταντῖνος, Γραμματικὴ
346, 428
Λασσάνης Γ. 348
Λάτας Διονύσιος 408· – Πραγματεία
περὶ --- ἀθεϊστικῶν ἰδεῶν 401· –
Χριστιανικὴ Ἀρχαιολογία 404
Λαύκι, χ. Κέρκυρας 304, 305
Λεγαριό, τπν. 287
Λειμωνάριον Νέον 382, 383, 384
Λειτουργία/-αι 34, 37, 48, 75, 139, 164,
272, 273, 274, 278, 279, 280, 294,
296, 308, 318, 327, 343, 393, 405,
408, 419
λείψανα 34
Λεξικὸ ρωσοελληνικὸ 220, 221
Λεξικὸν Γεωγραφικὸν 347
Λεξικὸν Ἐπίτομον 379
Λεξικὸν ἰταλικὸν καὶ ῥωμαϊκὸν 305
Λεξικὸν τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης 379
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Λεξικὸν τῆς Ἰταλικῆς Γλώσσης 430
Λεξικὸν τὸ μέγα ---Βαρίνου 33, 325
Λεξικὸν τῶν Ἁγίων Γραφῶν 409
Λευκάδα 26, 60
Λευκοχώρι, χ. Ἠλείας 62
Λευκοχώρι, χ. Στ. Ἑλλάδος 63
Λέων ΙΓ΄, πάπας 417
Λέων Σοφὸς 92, 199, 250, 252· – Πανυγηρικοὶ Λόγοι 393· – Χρησμοὶ 59,
250
Λεωτσάκος Νικόλαος 64
Λῆμνος 85, 286
Λήμνου, ἐπ. 247
Λιβαδειὰ 62, 63, 227
Λιβάνιος, Ἔκφρασις ἔαρος 95· – Κατὰ
Φιλίππου ὑπόθεσις 159· – Ὀλυνθιακὸς
γ΄ ὑπόθεσις 159
Λιβί, χ. Ἠλείας 62, 231
λιθαρίδα 231
Λινάρδος Ἀνδρέας 78, 317
Λιόπουλος Ἀποστόλης 227
Λοβέρδου, συλλογὴ 443
Λογικὴ 233
Λογγίνος, μον. 168
Λόγοι 315, 316
Λόγοι ἀποδεικτικοὶ δύο 274
Λόγοι δεκαεπτὰ 321
Λόγοι Ἐκκλησιαστικοὶ 402, 410
Λόγοι εἰς τὴν --- Τεσσαρακοστὴν 300
Λόγοι καὶ Παραινέσεις --- Ἐφραὶμ 287
Λόγοι Πανηγυρικοὶ 318
Λόγοι Ψυχωφελεῖς 336
Λόγος --- ἐν Ἀβραμίῳ Πτωχοκομείῳ 394
Λόγος Πανηγυρικὸς 417
Λόγος περὶ μετανοίας 246
λοιμὸς 85
Λονδίνο 416
Λοντόπουλος Ἀγαθάγγελος 395
Λοῦβρος Μ.Σ. 78, 400
Λουριώτης Χριστόφορος 78
Λυκία 182, 226
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Μαγεντίνα 220
Μαζαράκης Ἄνθιμος 376, 409
Μαθήματα τῆς Ναυτικῆς Ἐπιστήμης 335
μαθηματάριο 40, 47, 54, 146, 189, 190,
192, 199, 218, 219, 234, 235, 236,
237, 244, 256
Μαθηματικὰ 37
Μαθᾶς Ζαχαρίας, Κατάλογος 366
Μακάριος, ἐπ. Ρωγῶν 41, 42, 43, 162
Μακάριος, μητρ. Κερκύρας 42, 85, 313
Μακάριος Αἰγύπτου 41, 112, 115· – Ὁμιλίαι πνευματικαὶ 115, 384
Μακάριος Ἁγιορείτης, ἱερομ. 367
Μακάριος, Εὐαγγελικὴ Σάλπιγξ 300, 393
Μακεδονία 76, 82, 215
Μακκαβαῖοι, ἅγ. 140
Μακρῆς Βενέδικτος, ἱερομ. 31
Μακρῆς Γιάννης 228
Μακρῆς Στάθης 16
Μαλακιοί, χ. Κέρκυρας 438
Μαλαξὸς Μανουήλ, Νομοκάνονας 52
μαλεφράντζα 98
Μάμαλοι, χ. Κέρκυρας 438
Μάμαλος Ἀγαθάγγελος, ἱερομ. 31, 35,
81, 267, 298, 313
Μάμαλος Ἀνανίας, μον. 81, 377
Μανασσῆς 110, 138
Μανδακάσος Θωμᾶς 313
Μάνεσης Νικόλαος 78, 370
Μάνεσι, χ. Στ. Ἑλλάδος 63, 227, 230
Μανουήλ, ἅγ. ἐν Ρεθύμνῃ 407
Μανουὴλ Κορίνθιος 40· – Ἄσματα εἰς
τὸν Εὐαγγελισμὸν 100· – Λόγος περὶ
Μάρκου Ἐφέσου 100
Μαντζαούσια, χ. Ἠλείας 62, 231
Μαντινείας καὶ Κυνουρίας, ἀρχ. 395
Μαντούκι, προάστιο 28, 305, 377, 414,
435, 438
Μαντουκιῶτες 28
Μάξιμος 158
Μάξιμος Ὁμολογητής, Περὶ τελείας ἀγάπης 279
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Μάξιμος Πελοποννήσιος, Ἐγχειρίδιον 283
Μαράτζος Ἀντώνιος, νοτ. 434
Μαργέτης Ἰωάννης 51
Μαργέτης Νικολέτος 51
Μαργούνιος Μάξιμος, Διάλογος 274· –
Βίοι Ἁγίων 427, 428
Μαρία, δόμνα σύζ. Γρηγορίου βοεβόδα
Οὐγγροβλαχίας 66, 170
Μαρία Αἰγυπτία, ἁγ. 140, 178
Μαρίνα, ἁγ. 285, 442
Μαρινόπουλος Νικολὸς 229
Μάρκελλος Γαλάτης 158
Μαρκέτη, οἰκ. 50
Μαρκέτης Ἀλέξανδρος 50
Μαρκέτης Ἀντροῦτζος 50
Μαρκέτης Γιωργάκης 50
Μαρκέτης Δοῦλος 50
Μαρκέτης Ἰωάννης, ψάλτης 50, 51, 195
Μαρκέτης Νικόλαος, χρυσικὸς 50
Μαρκέτης Νικόλαος 50
Μαρκέτης Τζουάννες 50
Μαρκορᾶς Γεράσιμος 64· – Ἔργα 412
Μαρκορᾶς Νικόλαος, ἱερ. 78, 325
Μάρκος, ἀπ. 445, 446
Μάρκος Εὐγενικός, ἅγ. 40, 41, 94, 95,
96, 100, 142, 143, 145· – Διάλεκτος
μετὰ λατίνων 96· – Ἐξήγησις τῆς
Ἱερᾶς Ἀκολουθίας 351, 387, 388· –
Ἐπιστολὴ 94· – Κατὰ λατίνων 96· –
Κεφάλαια Συλλογιστικὰ 321· – Ὁμολογία ὀρθῆς πίστεως 95· – Περὶ ὅρων
ζωῆς 95
Μάρκος Ὑδροῦντος 148, 189
Μαρμαροτούρης Ἰωάννης 318
Μαρτίνος Ἰωάννης, Ἄσματα εἰς τὸν
ἅγιον Ἀθανάσιον 407
Μασσέλος Συμεών, ἱερομ. 30, 34, 81,
84, 313, 325, 351
Μασσέλος Χρύσανθος, μητρ. Κερκύρας
30, 33, 34, 35, 44, 78, 85, 267, 313,
321, 323, 326, 333, 337, 346, 351,
441

Μασσωνισμὸς 399
Ματθαῖος, εὐαγγ. 140, 242, 243
Μάτσας Κωνσταντῖνος, Ἀστυνομικὴ Νομοθεσία 422
Μαύρα, ἁγ. 210, 249, 301
Μαυρογιάννης Γεράσιμος, Ἱστορία τῶν
Ἰονίων Νήσων 411
Μαυροκορδάτος Δημ., Θρησκευτικαὶ Μελέται 419
Μαυρομμάτης Ἀ. 382, 389
Μαυρόπους Ἰωάννης 40
Μαῦρος, ἅγ. 140
Μαχουμοὺτ Τζελεμπὶ 101
Μεγάλη Μουζακιὰ 65
μεγαλυνάριο 91, 154, 180, 201, 203, 226
Μέγας Συναξαριστὴς 415
Μεδιόλανα 99
Μεθόδιος, ἀρχ. Πατάρων 198, 252
Μεθόδιος Ὀλυμπιώτης 300
μελάνι 139
Μελᾶς Λέων, Ἠθικαὶ Ὁμιλίαι 398· – Ὁ
Γεροστάθης 398
Μελατιανὸς Ἀντώνιος 54
Μελατιανὸς Ἰωάννης, γραφέας 54
Μελέται θρησκευτικαὶ 371
Μελέται περὶ τῶν Χριστιανῶν Ἀπολογητῶν 398
Μελέτη περὶ Ὑλισμοῦ 400
Μελέτη τῆς Κοινῆς Ἑλληνικῆς Διαλέκτου
345
Μελέτιος, μητρ. Ἀθηνῶν, Ἐκκλησιαστικὴ
Ἱστορία 313
Μελετόπουλος Χαρίλαος, Ἡ Εὐρωπαϊκὴ
Διπλωματία 409
Μελίκια, χ. Κέρκυρας 228, 433, 434
Μελίρρυτος Κυριακός, Χρονολογία ἱστορικὴ 365
Μέλισσα 279
Μελισσάκης Ζήσης 16
Μελισσινὸς Σπυρ., Ἠθικὸς Κόσμος 400
Μεξίκος Εὐάγγελος 342
μερτικὸ 435, 437

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Μεσαιωνικὴ Βιβλιοθήκη 396
Μεσολογκάκι, χ. Ἠλείας 62, 231
Μεσολωρᾶς Ἰωάννης, ἱερ. 16
Μεταλληνὸς Εὐστάθιος 346
Μεταλληνὸς Μεθόδιος, ἀρχιμ. 10, 11,
13, 16, 32, 35, 36, 38, 87, 413, 416
Μεταλλινὸς Καλλίνικος, ἱερομ. 25, 32,
33, 34, 35, 37, 85, 87, 410, 438, 441,
463
Μεταξᾶς Ἰωάννης, κυβερνήτης 291
Μεταφυσικὴ 37
Μεχεμέτης 252
Μεχμὲτ Γ΄, σουλτάνος 60
Μεχμὲτ Δ΄, σουλτάνος 60
Μηναῖον/-α 34, 81, 82, 90· – Ἰανουαρίου
288, 319, 328, 329, 350· – Φεβρουαρίου 309, 327, 350, 412· – Μαρτίου
316, 328, 350, 430· – Ἀπριλίου 301,
328, 338, 345· – Μαΐου 288, 307,
328, 343· – Ἰουνίου 303, 329, 345· –
Ἰουλίου 299, 307, 322, 345, 380· –
Αὐγούστου 308, 322, 345· – Σεπτεμβρίου 304, 329, 343· – Ὀκτωβρίου
308, 329, 342· – Νοεμβρίου 325,
350, 430· – Δεκεμβρίου 327, 350, 430
Μηνιάτης Ἠλίας, Διδαχαὶ 286, 291, 376,
409
Μηνολόγιο 48, 139
Μητροπολιτικὸ Μέγαρο, Κέρκυρας 51
Μητρόπουλος Ἱερόθεος, Λόγοι 402
Μήτρου Μιχαήλ, ἱερ. 282
Μητροφάνης ἐκ Δωδώνης, ἱερομ. 286
Μιδλετὸν 163
μιζούρι 231
Μικρασιατικὴ Καταστροφὴ 31, 82
μιλάγκουρον (μελάγγουρο) 98
Μίλιας Σπυρίδων, ἱερ. 298, 299
Μίνωος Γεωργίου, οἰκ. 423
Μιραλί, χ. Στ. Ἑλλάδος 63, 227, 230
Μισίρι, τπν. 98
Μιστριώτης Γεώργιος, Πλάτωνος Φαίδων
421
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Μιχαήλ, ἀρχάγγελος 30, 176, 182
Μιχαλᾶς Ἀντώνης 228
Μιχαλόπουλος Ἰωάννης 229
Μόδι, χ. Στ. Ἑλλάδος 63, 227
Μοναστηριώτης Ἀρίστος, μουσικοδιδάσκαλος 414
μονή, Ἁγίας Αἰκατερίνης στὴ Νῆσο, Περίθεια 73, 85, 231, 304· – Ἁγίας Παρασκευῆς, Ξαθάτες 78· – Ἁγίου
Νικολάου, Ἅγιο Ὄρος 58, 236· – Ἁγίων Θεοδώρων, Στρατιὰ 35· – Ἀρδεύουσας ἢ Ἀρδενίτσας, Μουζακιὰ
65, 66, 113· – Γρηγορίου, Ἅγιο
Ὄρος 58· – Εὐαγγελισμοῦ μετόχι
Πλατυτέρας, Εὐρωποῦλοι 26, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 38, 43, 73, 289, 313,
406, 441· – Εὐαγγελιστῆ Ἰωάννη,
Πάτμος 45· – Ἰβήρων, Ἅγιο Ὄρος
46· – Κασταμονίτου, Ἅγιο Ὄρος 79,
268· – Μεγίστης Λαύρας, Ἅγιο Ὄρος 45, 64, 65, 93· – Παλαιοκαστρίτσας, Κέρκυρα 72· – Παντοκράτορος Κερνούσου, Μελίκια 433, 434·
– Σταυρονικήτα, Ἅγιο Ὄρος 58· –
Σωτῆρος Ἀσκηταριοῦ, Νυμφὲς 85,
304· – Σωτῆρος, Ἠλεία 229· – Ταξιάρχου εἰς Λαύραν 68· – Ὑ. Θ. Μυρτιδιώτισσας, Κέρκυρα 434
Μορφόπουλος Σπ. Κ. 36, 457
Μόσκος Ἰωάννης, ζωγράφος 443
Μοσχάκης Ἰγνάτιος, 404· – Αἱ περικοπαὶ
τῶν Εὐαγγελίων 419· – Λόγοι Ἐκκλησιαστικοὶ 410· – Μελέται περὶ τῶν
Χριστιανῶν Ἀπολογητῶν 398· – Μελέτη περὶ Ὑλισμοῦ 400· – Ὁμιλίαι
Θρησκευτικαὶ 419
Μουζάκι, χ. Ζακύνθου 229
Μουζακίτης Ἰωάννης, ἱερ. 227
Μουζακίτης Σπύρος 227
Μουσελίμης Διονύσιος Δ΄, μητρ. Οὐγγροβλαχίας 66
μουσικὴ 49· – κρητικὴ 51· – πολυφω-
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νικὴ 49, 51
Μουσουλούμπεη, χ. Ἠλείας 62
Μουσταφᾶς 252
μουστοκούλουρα 229
μουστόπιτες 229
Μότας Ἀντώνης 305
Μοτζενίγος Δομένικος, ἀρχιστράτηγος
283
Μουζεκιάρης Θωμᾶς 78, 283
Μουμούρης Στέφανος, ἱερ. 439
Μουράγια, τπν. 290
Μουρὰτ 252
Μουριά, χ. Ἠπείρου 79, 307
Μουρσιά, χ. Ἠπείρου 307
Μουσικὴ 352, 367, 420
Μουσικὸν Ἀνθολόγιον 413
Μοῦτζος Νικόλαος, ἱερ. 439
Μοῦτσος Χριστόδουλος, ἱερ. 406· –
Ἐγκώμιον τῶν Ἁγίων Πατέρων 412
Μουστοξύδης Μιχαήλ, Ἱστορικῶν καὶ
Φιλολογικῶν Ἀναλέκτων 396
Μπαλάσιος, ἱερ. μελοποιὸς 49, 166,
167, 169, 170, 171, 172
Μπαλάσκας Γρηγόριος, ἱερομ. 30
Μπαλασόπουλος Σαράντος 228
Μπαλιάνος Γρηγόριος 67
Μπαλιάνου Σμαράγδα 67
Μπαλιούλιας Ἰωάννης 441, 448
Μπάλμπη Ἰουλία, χήρα Μπλέκνη 439
Μπαρμπαρόσα 254
Μπαρμπάσαινα, χ. Ἠλείας 62, 227, 229
Μπαρότζη Αὐγουστέλα 51
Μπαρότζης Ἀνδρέας 51
μπάσο 49, 50, 193, 194
Μπάστας Ἀναστάσης 228
Μπεκιάρης Ἠλίας 227
Μπελεζίνης Τζώρτζης 448
Μπερεκέτης Πέτρος 172
Μπίτζελος Δημήτριος 78, 325
Μπίτζελος Νικόλαος 325
Μπογδάνος Πέτρος, ἱερ. 141
Μπογδάνος Σταμάτιος, ἱερ. 142

Μποναπάρτες Ναπολέων 286
Μπόρας Ἀπόστολος 336
Μπούρας Ἀλέξης 228
Μπουχιώτη, χ. Ἠλείας 62
Μπραχάμαγα, χ. Στ. Ἑλλάδος 63, 227
Μπρίνης Δημήτρης 228
Μπρόκιος Ἰωάννης 228
Μύθων Αἰσωπείων Συναγωγὴ 339
Μύρα 182, 226
Μυρτιὰ (Μυρθιά), χ. Ἠλείας 62, 228,
229, 231
Μωάμεθ Β΄ πορθητὴς 60
Μωραϊτίνης Περικλῆς 64
Μωϋσῆς 106, 117, 171, 199, 256, 343
Νάκος Νεκτάριος, ἱερομ. 29, 34
ναός, Ἁγίας Παρασκευῆς, Ποταμὸς 51·
– Ἁγίας Σοφίας, Θεσσαλονίκη 53,
152· – Ἁγίας Τριάδος, Ἀντιπερνοὶ
304· – Ἁγίας Τριάδος ἀγγλικανικός,
Κέρκυρα 82, 83, 84· – Ἁγίου Ἀθανασίου, Κεφαλληνία 228· – Ἁγίου
Ἀνδρέου στὰ Μουράγια, Κέρκυρα
290· – Ἁγίου Ἐλευθερίου καὶ Ἄννης, Κέρκυρα 54· – Ἁγίου Θεοδώρου, Περίθεια 231· – Ἁγίου Ἰακώβου
Πέρσου, Περίθεια 85, 351· – Ἁγίου
Ἰωάννου Προδρόμου, Κυνοπιάστες
79· – Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Λάζου,
Μαντούκι 78, 414, 434, 435· – Ἁγίου
Νεκταρίου, παρεκκλήσιο Πλατυτέρας 32· – Ἁγίου Νικολάου Ἀγκλεγουρίων 229· – Ἁγίου Νικολάου τῆς
Πέτρας, Περίθεια 72· – Ἁγίου Νικολάου τῶν Τζιράτων, Περίθεια 72,
231· – Ἁγίου Νικολάου Σπηλιᾶς,
Κέρκυρα 290· – Ἁγίου Σπυρίδωνος,
Κέρκυρα 11, 29, 31, 352· – Ἁγίων
Θεοδώρων, Περίθεια 72· – Ἁγίων
Ἰάσονος καὶ Σωσιπάτρου, Κέρκυρα
290· – Γενεθλίου Θεοτόκου, Περίθεια 32· – Μητροπόλεως, Κέρκυρα
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290· – Προφήτη Ἠλία, Περίθεια 72,
231· – Ταξιάρχη, Κέρκυρα 42, 290·
– Ὑ. Θεοτόκου, Μαντούκι 78, 414· –
Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσας, Κέρκυρα
51· – Ὑ. Θ. Ἀρκουδίλα, Κάβος 86,
433· – Ὑ. Θ. Ζωοδόχου Πηγῆς 423·
– Ὑ. Θ. Ζωοδόχου Πηγῆς, Καβαλούρι 79, 304, 307· – Ὑ. Θ. Ζωοδόχου Πηγῆς, Περίθεια 70, 72· – Ὑ. Θ.
Κονδυλονησιώτισσας, Μαντούκι 77·
– Ὑ. Θ. Νέου Κάστρου, Κέρκυρα
290· – Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας Ραχαπίδη
(Παναγιοπούλας), Κέρκυρα 31, 39,
85, 263, 439, 440· – Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας, Κέρκυρα 31, 50· – Ὑ. Θ.
Φανερωμένης τῶν Ξένων, Κέρκυρα
34· – Ὑπαπαντῆς, Κέρκυρα 290
Ναούμ, προφ. 140
Ναυτικὴ Ἐπιστήμη 37
Νέα Διαθήκη 242
Νέα Κλίμαξ 306
Νέα Ἦλις, χ. Ἠλείας 62
Νέα Φώκαια 86
Νεάνθης Γ.Ε., Κιθάρα Δαβὶδ 422
Νέγρης Ἀλέξανδρος 379
Νεῖλος, ἀββᾶς 98
Νεκτάριος, ἱερομ. 235
Νεκτάριος, μητρ. Κερκύρας 10
Νεκτάριος, ἡγ. μονῆς Ἀρδενίτσας 65,
66, 113· βλ. καὶ Τέρπος Νεκτάριος
Νεκτάριος, πατρ. Ἱεροσολύμων, Ἀντίῤῥησις 281· – Ἐπιτομὴ τῆς ἱεροκοσμικῆς Ἱστορίας 302
Νεῖλος Χρυσοῤῥόας --- Ὁμιλίαι 295
Νέο Φρούριο, τπν. 28, 63
Νέον Ἀναστασιματάριον 411
Νέον Ἐκλόγιον 329
Νέον Ἐπιστολάριον 314
Νέον Λειμωνάριον 347
Νέον Μαρτυρολόγιον 322
Νέος Θησαυρὸς 376, 388
Νέος Κλίμακας 283
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Νέος Παράδεισος 430
Νεόφυτος, διάκ. 334
Νεόφυτος Ζ΄, πατρ. 324
Νεόφυτος Πελοποννήσιος 315
Νεοχώρι, χ. Κέρκυρας 433, 434
νεράιδες 71
νησιὰ Αἰγαίου 82· – Ἰονίου 61
Νήφων, ὅσ. 104, 113
Νίκανδρος 192, 218
Νικήτας, ἀρχιμ. Κερκύρας 58, 236
Νικήτας, μητρ. Ἡρακλείας, Σειρὰ τῶν
Πατέρων 318
Νικήτας κτίτωρ Νέας Μονῆς, ἅγ. 391
Νικητόπλος Ν. Περίληψις τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης 364
Νικηφόρος, ἐπ. Ἴμβρου 78, 286
Νικηφόρος, ἱεροδιδ., Τὰ Νεαμονήσια 391
Νικηφόρος, πατρ. 151
Νικηφόρος ὁ Χίος 382
Νικηφόρος Ρόδιος 207
Νικόδημος, μον. 235
Νικόδημος Ἁγιορείτης, Βίβλος ψυχωφελεστάτη 343· – Γυμνάσματα Πνευματικά 323· – Ἐγχειρίδιον Συμβουλευτικὸν 325· – Ἐξομολογητάριον 344,
384, 415, 422· – Ἑορτοδρόμιον 365·
– Ἑρμηνεία εἰς τὰς ἑπτὰ Καθολικὰς
Ἐπιστολὰς 334· – Θεοτοκάριον 404· –
Κῆπος Χαρίτων 347· – Νέον Μαρτυρολόγιον 322· – Παύλου Αἱ ΙΔ΄ Ἐπιστολαὶ Ἑρμηνευθεῖσαι 347, 348· –
Πηδάλιον 187, 323, 389, 407· – Συμβουλευτικὸν Ἐγχειρίδιον 407· – Συναξαριστὴς 348, 349, 393· – Χρηστοήθεια τῶν χριστιανῶν 367
Νικόδημος ὁ Νέος, ἅγ. 311
Νικοκάβουρας Σεβαστιανός, μητρ. Κερκύρας 78, 80, 353, 384· – Στοχασμοὶ
αὐτοσχέδιοι 418
Νικολαΐδης Σταμάτιος 390, 393
Νικόλαος, ἅγ. 44, 60, 61, 67, 169, 177,
182, 211, 226, 442, 443
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Νικόλαος ἐν Ρεθύμνῃ, ἅγ. 407
Νικόλαος ἱερομ., γραφέας 69, 165
Νικόλαος Αὔγουστος, Φιλοσοφικαὶ Μελέται 382, 383, 384, 389, 391
Νικόλαος Δαμασκηνὸς 333
Νικόλαος πρωτοψάλτης 258
Νικολόπουλος Β., ὑπουργὸς 303
Νικολόπουλος Ἰωάννης 27
Νικολακόπουλος Τριαντάφυλλος 78, 80,
303
Νικομήδεια 198
Νομαρχία Κέρκυρας 436, 437
Νόμιμον 53, 138, 242
Νόμοι, Διατάγματα, Ἐγκύκλιοι 394
Νομοκάνονας/-ες 38, 52, 53, 54, 119,
149, 154, 155, 237, 247, 249
νομοκάνονον 149, 150, 153, 154, 248· –
πανθαύμαστον 155, 237, 241· – πλουσιώτατον 241, 248
Νόμος 248
νόσος 310
Νοταρᾶς Δοσίθεος· βλ. Δοσίθεος, πατρ.
Νοταρᾶς Μακάριος, Λειμωνάριον Νέον
382, 383· – Νέον Λειμωνάριον 347
Νοταρᾶς Χρύσανθος· βλ. Χρύσανθος,
πατρ.
νοτάριος· βλ. Ἀνδρώνης Σπυρίδων, Γελάρδος Δημήτριος, Δεσύλλας Ἀνδρέας, Καλογερόπουλος Σταματέλος, Κάνιτας Εὐστάθιος, Μαράτζος
Ἀντώνιος, Πανιπέρης Γεώργιος, Πανιπέρης Μπάτιος, Σαλβάνος Σπυρίδων
Νουζάκης Σπύρος 141
Νουθεσίαι πρὸς τοὺς ἐγκατοίκους 345
Νουμεριανὸς 203
Ντάρια 224
Ντμιτρίεβιτς Βασίλειος 58, 222, 223
ντουγάνα 229
Νυμφές, χ. Κέρκυρας 63, 228
Ξαθάτες, χ. Κέρκυρας 71, 78, 154

Ξανθινὸς Μανουὴλ, διάκ. 130
Ξανθόπουλος Ἰωάννης, ἱερ. γραφέας
70, 201
Ξεκαστρινοί, χ. Κέρκυρας 228
Ξένος Κορώνης, μελοποιὸς 166, 167,
168, 169
Ξυδιᾶς Ἀ., ἱππότης 78, 384
Ξυλοκέρα, χ. Ἠλείας 62, 231
Ὁ Γεροστάθης 398
Ὁ ἐρημίτης 63
Ὁ Πόλεμος ἕνεκα τοῦ Κρητικοῦ Ζητήματος
420
Ὁδηγίαι πνευματικοῦ καὶ ἐξομολογουμένου
373
Ὁδηγὸς Εὐσεβείας 416
Ὀδησσὸς 355
Ὀθωμανοὶ 40
Ὄθωνας, βασιλεὺς 64
Ὀθωνοί, νησὶ 228
Οἶκοι, εἰς τὴν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου
232· – εἰς τὸν ἅγιον Σπυρίδωνα 45,
232· – εἰς τὸν Ἰησοῦν 44· – εἰς τὸν
τίμιον Πρόδρομον 406
Οἰκονόμου Δανιήλ, ἱερομ. 78, 279, 282
Οἰκονόμου Π. Π., Διηγήματα καθ’ Ὅμηρον 417
Οἰκουμενικαὶ Σύνοδοι 414
Οἰκουμένιος 75, 267
Ὀκτώηχος 430
Ὁμαλή, χ. Κέρκυρας 63, 228
Ὅμηρος 163
Ὁμιλίαι Ἠθικαὶ 408
Ὁμιλίαι Θρησκευτικαὶ 419
Ὁμιλίαι Πνευματικαὶ 384
ὁμολογία 95
Ὀνήσιμος 58
Ὀνομαστικὸν Πανάγιον 336
ὀπτασία 203
ὀργανικὸν 168
Ὀρθόδοξος διδασκαλία 302, 354, 364,
365, 366
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Ὀρθόδοξος Ὁμολογία 299, 368
Ὀρθόδοξος Πίστις 399
Ὀρθοδόξου Καταφύγιον 274
Ὅρμος Σωτήριος 332
Ὄρους, ἐπαρχία 71, 102, 103, 351
Ὀσμάνης 252
Ὀστανίτσα, χ. Ἠπείρου 305
Οὐγγροβλαχίας, μητρ. 66, 67
Οὐιλβερφόρκης Γουλιέλμος, Πρακτικὴ
Ἔρευνα 370
Οὐϊργίλιος Μάρων, Αἰνειὰς 318
Οὐλούμπεη, χ. Ἠλείας 62, 231
Οὐρανοῦ Κρίσις 332
Οὐρκοχώρι (Τουρκοχώρι), χ. Στ. Ἑλλάδος 63, 227
Οὐσακὼφ Θεόδωρος, ναύαρχος 28, 29
ὀφφίκια 136
Παγιαζίτης 252
Παγκράτιος, ἱερομ. 168
Παιδαγωγία Χρήσιμος 75, 341
Παϊπέτης Ἰωάννης, ἱερ. 79, 365
Παΐσιος, μον. 61, 402
Παλαιὰ Διαθήκη 41, 86, 242
Παλαιόπολη, χ. Ἠλείας 62, 231
Παλαιοχώρι, χ. Κέρκυρας 434
Παλλαδᾶς Γεράσιμος, πατρ. Ἀλεξανδρείας 67
Πάλμεστρον 255
Παμουκόπουλος Κυριάκος 79, 366
Παναγῆς Χαράλαμπος 228
Παναγίτσα, χ. Στ. Ἑλλάδος 63
Πανάγιον 414
Πανάγιος Τάφος 366
Πανάριον 268
Πανδῆς Ἀρσένιος, ἱερ. 45, 79, 381· – Ἐπιστολιμαία Διατριβὴ 376· – Τ’ Ἀπόκρυφα τοῦ Μασσωνισμοῦ 399· – Τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης Ἱερὰ Ἱστορία 388
πανεπιστήμιο Πάδοβας 42
Πανιπέρης Γεώργιος, νοτ. 434
Πανιπέρης Μπάτιος, νοτ. 434
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Πανοπλία Δογματικὴ 285
Πανταζῆς Λαρισαῖος 58, 59, 197, 198
Παντελεήμων, ἅγ. 177
Πάντες, ἅγ. 141, 178, 180
Πανυγηρικοὶ Λόγοι 393
Παξοὶ 29, 85, 310
Παπαγεώργιος Δ. Κ. 420
Παπαγεώργιος Σπυρίδων 405
Παπαγεωργίου Ἀποστόλης Ν. 76, 341
Παπαγεωργίου Γεώργιος Ν. 76, 341
Παπαγεωργίου Νικόλαος 76, 340
Παπαγεωργίου Νικόλαος 431
Παπαδάτος Σπ. 79, 342
Παπαδημητρόπουλος Θεόδωρος 431
Παπαδικὴ 166, 172
Παπαδόπουλος-Κεραμεὺς Ἀθ. 418
Παπαδόπουλος Σπυρίδων, διάκ. 302,
308
Παπαδόπουλος Σπυρίδων, δάσκαλος
79, 355
Παπαθανασόπουλος Νικόλαος 229
Παπακέλος Παῦλος 80, 353
Παπαοικονόμου Χρῆστος, Ὁμιλίαι Ἠθικαὶ 408
Παπαραδόπουλος Σπυριδώνης 229
Παπαρρηγόπουλος Κ., Ἱστορία Ἑλληνικοῦ Ἔθνους 391, 394, 396, 398, 399
Παπαφλέσας 400
Παπουλόπουλος Μενιτζέλος 228
Παπουλοπούλου Μαρία 228
Παπουτσῆς Κύριλλος, ἱερομ. 32, 388,
403, 430
Παππαδόπουλος Γ.Γ., Τὰ κατὰ τὸν --Γρηγόριον τὸν Ε΄ 391
Παππᾶς Παῦλος, ἱερ. 79, 389
παραγέροντας 433
Παράδεισος 82, 281, 431
παράδες 229
Παρακλητικὴ 34, 37, 75, 278, 385, 406
Παραμυθιὰ 200, 209
Παράρτημα τῆς Ἀληθείας 382
παρασημαντική, μέθοδος 49
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Παρασκευή, ἁγ. 177
παραστάσεις, ἄγγελος 254· – ἀλεποὺ
253· – Ἀνάληψη 340· – Ἀνάσταση
288, 298, 328, 340, 369, 386, 423· –
Ἀποτομὴ τῆς κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου 369· – ἄρκτος σκυμνοτρόφος
253· – αὐτοκράτορας 253· – αὐτοκράτορας καὶ πατριάρχης 254· –
Βαϊοφόρος 340· – Βάπτιση 340· –
γενειοφόρος ἄνδρας 253· – Γέννηση
τοῦ Χριστοῦ 340· – Ἐσταυρωμένος
283· – Εὐαγγελισμὸς 287, 340· –
Εὐαγγελιστὲς 288, 298, 328, 340,
386, 423· – Θεοτόκος Βρεφοκρατούσα 287, 302· – Μεσοπεντηκοστὴ
340· – Μὴ μοῦ ἅπτου 340· – μονόκερως 253· – μονόκερως μὲ ἡμισέληνο 253· – Μυστικὸς Δεῖπνος 340·
– νεαρὸς ἄνδρας 253· – Νιπτήρας
369· – Ὁ Ὢν 340· – ὄρνις σταυροῦχος 253· – Πεντηκοστὴ 284, 340· –
πολυκέφαλος δράκων 59, 253· –
Προφῆτες 288, 298, 328, 340, 423· –
Σταυρὸς 386· – Σταύρωση 270, 284,
288, 298, 302, 328, 340, 423· –
στέψη δρεπανηφόρου 253· – ταῦρος
253· – Ταφὴ 340· – τειχισμένη πόλη
253· – φίδι καὶ κόρακες 253· – Ψηλάφηση 340
Παράσχος Γεώργιος, Ποιήματα 64, 256
Πάργα 65, 68, 76, 79, 82, 150, 153, 154,
155, 281
Παρεκβολαὶ εἰς τὴν Ὁμήρου Ἰλιάδα 268
Παρθένιος, ἱερομ. 235
Παρθένιος Θεσσαλονικεύς, μον. 317
Παρισταμένη 49
πάροδος λειψάνου ἁγ. Νικολάου 44,
60, 61
Παρόρι, χ. Στ. Ἑλλάδος 63
πασαπνοάριο 167
Πασχαλίδης Συμεὼν 16
Πασχάλιον αἰώνιον 277, 282

Πατούσας Ἰωάννης, Ἐγκυκλοπαιδεία Φιλολογικὴ 319, 329, 341, 346, 428
Πατρίκιος Νικόλαος 227
Πατρολογία 33
Παυλιάνα, χ. Κέρκυρας 63, 228
Παῦλος, ἀπ. 96, 99, 105, 106, 159, 177,
242
Παῦλος Εὐεργετινός, Συναγωγὴ τῶν θεοφθόγγων ῥημάτων 313, 422
Παύλου --- Αἱ ΙΔ΄ Ἐπιστολαὶ Ἑρμηνευθεῖσαι 347, 348
Παφνούτιος, ἀββᾶς 98
Πειραιὰς 79, 365, 366
Πελαγία, ἁγ. 43, 202, 203
Πελοπόννησος 60, 61, 62, 191, 208, 230,
413
πεντάγραμμο 195
πεντάφωνον 172
Πεντηκοστάριον 34, 48, 176, 178, 318,
350, 375, 401, 431
πεπόνια 229
Περατικὸς Σπύρος 228
Περατικὸς Στάθης 228
Περδικάρης Εὐγένιος 405
Περδικομάτης Σπυρίδων 79, 393
Περὶ ἀρχῶν --- ὀρθοδόξου Θεολογίας 391
Περὶ ἀρχῶν τῆς Φιλοσοφίας 411
Περὶ Γενέσεως τοῦ ἀνθρώπου 416
Περὶ Μιμήσεως Χριστοῦ 428
Περὶ περιόδου 56
Περὶ Συστήματος τοῦ Παντὸς 332
Περὶ τῆς ἀρχῆς --- τῆς περὶ τῆς Ἁγίας
Γραφῆς Ἑταιρίας 348
Περὶ τῆς ἐν Ἑπτανήσῳ Ἀφομοιώσεως 400
Περὶ τῆς ἐν Κερκύρᾳ συστάσεως τῆς Ἰωνικῆς Γραφικῆς Ἑταιρίας 348
Περὶ τῆς ἐπιδράσεως τῆς τε Μουσικῆς 420
Περὶ τοῦ Δεσποτάτου τῆς Ἠπείρου 418
Περὶ τοῦ πῶς δεῖ ὁμιλίαν ξυγγράφειν 56,
158
Περὶ τῶν --- ἐν Κερκύρᾳ λιτανειῶν 410,
416
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Περὶ Ψυχῆς, Θεοῦ καὶ Ἠθικοῦ Νόμου 400
Περιγραφὴ --- Ὄρους Σινᾶ 343
Περιγραφὴ --- Παλαιστίνης 420
Περικοπαὶ τῶν Εὐαγγελίων 419
Περίθεια, χ. Κέρκυρας 30, 32, 34, 70,
71, 72, 73, 85, 102, 103, 231, 351,
438
Περίληψις τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης 364
Περουλάδες, χ. Κέρκυρας 63, 227
Πεσχένι, χ. Στ. Ἑλλάδος 63, 227, 230
Πεταλᾶς Φανουήλ, Ὁδηγίαι πνευματικοῦ
373
Πετάλεια, χ. Κέρκυρας 83, 279, 322,
349, 378
Πετρίδης Π. 346
Πετρίδου Κληροδότημα 387, 409
Πετριτίνος Ἀλέξανδρος 81
Πετριτίνου Σταματέλα 81
Πέτρος, ἀπ. 177
Πέτρος, ψάλτης Ἁγ. Σπυρίδωνος 79,
352
Πέτρος Ἐφέσιος 49, 180
Πέτρος Λαμπαδάριος 173, 180, 182,
259, 260, 261
Πέτρος πρωτοψάλτης 49, 185
Πέτσιος Κώστας 16
Πηγᾶς Μελέτιος, Ὀρθόδοξος διδασκαλία
302
Πηγῆς Ἀνανίας, ἱερομ. 31, 81, 437, 462
Πηδάλιον 323, 389, 407
Πιανέψια 163
Πιλάτος 193
Πίος Θ΄, πάπας 374
Πλασκασοβίτης Γρηγόριος, μον. δάσκαλος 69, 150
Πλάτων Μόσχας, Ὀρθόδοξος Διδασκαλία
354, 364, 365
Πλάτων, Φαίδων 421
Πλειάδες 163
Πλούταρχος 55, 192, 218· – Βίοι Παράλληλοι 160, 339, 341, 342· – Λόγος
περὶ τοῦ ἀκούειν 54, 192, 218· – Περὶ
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παίδων ἀγωγῆς 160· – Ρωμύλος 160
Πλυτζιώτης Θωμᾶς 433
Πνευματικὲς Ὁμιλίες 41
Ποδαριῶνες, χ. Κέρκυρας 434
Ποιμαντικὴ 403
πολιορκία, Κέρκυρας 399
Πολίτευμα τῶν Ἑνωμένων Ἐπαρχιῶν 346
Πολιτιστικὸ Ἵδρυμα Ἰονικῆς Τράπεζας
16
Πολύαινος, Στρατηγήματα 338
πολυέλαιος 76· – ἐκκλησιαστικὸς 167
Πολύκαρπος, ἅγ. 92
Πολυλᾶ, οἰκ. 73, 231
Πολυλᾶς Γεννάδιος, ἱερομ. 35, 333
πολυχρονισμὸς/-οὶ 66, 67, 257, 258
Ποταμός, χ. Κέρκυρας 28, 51, 287, 438
Ποτήριον, ἅγιον 165
Πουλάτα, χ. Κεφαλληνίας 63, 228
Πουχνιώτη, χ. Ἠλείας 62, 231
Ποφάντης Χριστόδουλος 64
Πραγματεία περὶ --- ἀθεϊστικῶν ἰδεῶν
401
Πρακτικὰ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης
Ἐκκλησίας 368
πρακτικὸς 433
Πρασακάκης Νικόλαος 314
Πρασίδης Θεοδόσιος, Θαύματα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 412
Πράσινο, χ. Ἠλείας 62
Πρέβεζα 80, 353
Πρεντούλης Δῆμος 305
Πρεντούλης Ζαφείρης 305
Πρεσβεία ἀγγλικὴ 84
Πρινάρι, χ. Ἠλείας 62
Πρίφτη Ὀλυμπιὰς 79, 421
Πρίφτης Α. 79, 400
Πρίφτης Κωνσταντῖνος 35, 79, 333, 387,
389, 392, 399
Προβατᾶς Κ., βιβλιοδέτης 388
Πρόδρομος Ἑλληνικῆς Βιβλιοθήκης 333
Πρόδρομος τῆς Βιβλιοθήκης 398
Πρόθεση 231, 235· – εὐχὴ 164
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προίκα 441
Πρόκλος 157· – Σφαῖρα, περὶ ἄξονος καὶ
πόλων 157
Προκόπιος Πελοποννήσιος Μεγαλοσπηλαιώτης, Αὐλὸς Ποιμενικὸς 310, 311·
– Ἔλεγχος κατὰ ἀθέων 317
Προκόποβιτζ Θεοφάνης, ἀρχ. Νοβογροδίας, Ἱστορία περὶ τῆς διαφορᾶς τῆς
περὶ τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 313
προρρήσεις 197
Πρὸς τὴν Δ΄. Ἐθνικὴν --- Συνέλευσιν 355
Προσκομιδή, ἑρμηνεία 164
Προσκυνητάριον --- Ἱερουσαλὴμ 336,
366
προσόμοια 173
πρόσφυγες 31, 69, 82, 86
Προσφυγικά, τπν. 31
Προφήτης Ἠλίας, χ. Στ. Ἑλλάδος 63
Πρόχειρον Νομικὸν Βιβλίον 411
Πρόχορος 262
Πρώτη Τροφὴ 348
Πτυχία, νησὶ 63, 255, 431
Πτολεμαῖος Φιλάδελφος 196
Πτωχοκομεῖον, Κέρκυρα 394
Πυθαγόρας 114
Πυλαρινὸς Φραγκίσκος 60, 67
Πυλαρινὸς Φραγκίσκος 60
Πύργος Ἠλείας 62, 227, 228, 229, 230
Πύρρος ὁ Βασιλεὺς 350
Πωγωνιανῆς, ἐπ. 79, 305
Ραγκαβῆς Ρίζος Ἀλέξανδρος 64, 256· –
Ἑλληνικὴ Χρηστομάθεια 403
Ράγκος Χρηστάκης 350
Ραγουζῆς Νικηφόρος, διάκ. 142
Ράδος Στέφανος 79, 345
Ράδος Φίλιππος, βιβλιοδέτης 322, 378,
379, 380, 383, 431
Ραιδεστὸς 167
Ραμάτας 406
Ραντισμοῦ Στηλήτευσις 297

Ρασοξέστης Εὐστάθιος, ἱερ. 304
Ρασοξέστης Χριστόδουλος, ἱερ. 307
Ραχτάδες, χ. Κέρκυρας 76, 403
Ραψανιώτης Ἀναστάσιος 166
Ρεσινὸς Κωνσταντῖνος 40, 41, 65, 103· –
Εἰς τὴν Ἑξαήμερον 103, 104· – Εἰς
τὴν βίβλον --- Ὁδηγὸν 104
Ρήγας Ἀγάπιος 79, 82, 281· – Γραμματικῆς Μέρος Α΄ 354
Ρήγας Φεραῖος 64, 256
Ριγανᾶ Αἰκατερίνη 79, 392
Ριζάρειος Ἐκκλησιαστικὴ Σχολὴ 79, 421
Ρίκης Στυλιανὸς 205
Ροβιάτα, χ. Ἠλείας 62, 231
Ρογγοζιό, χ. Ἠλείας 62
Ρόγκοσι, χ. Ἠλείας 62, 231
Ρόδος 100
Ροδόσταμος Νικόλαος 65
ροζολίνια 229
Ρομποτὸς Π., Ἱερὰ Ἱστορία κατ’ ἔκτασιν
385
Ρούμπας Θεοδωρῆς 287
Ρούμπας Σπύρος 287
ρουπιέδες 306
Ρουσὸν Ἰάκωβος 162
Ρούσσινος Εὐστάθιος 79, 386
Ρωγῶν, ἐπ. 162, 313
Ρωμανός, ὅσ. 140
Ρωμανὸς Ἰω., Περὶ τοῦ Δεσποτάτου τῆς
Ἠπείρου 418
Ρώμη 99, 101, 140, 143, 160, 198
Ρωμύλος 160
Ρωσία 30
Ρῶσοι 58
Ρωσότουρκοι 28
Σάββας, ὅσ. 177, 182
Σαβέλλιος, ἐπ. Πενταπόλεως 96
Σαβίλιος Ἑρρίκος 271, 272
Σάγαρις, ποταμὸς 203
Σάθας Κ., Βιογραφικὸν Σχεδίασμα 394·
– Μεσαιωνικὴ Βιβλιοθήκη 396
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Σακελλαρίδης Κωνσταντῖνος 411
σακελλάριος 102, 103
Σάκκας Ἀνανίας, ἱερομ. 32
Σακορράφος Μάρκος 389
Σαλβάνος Σπυρίδων, νοτ. 72
Σαλβάνου, οἰκ. 70, 72
Σαλιβάνος Ἀναστάσιος, ἱερ. 304, 305
Σαλιβάνος Θοδωρῆς 220
Σαλιβάνος Νικολὸς 220
Σαλιβάνος Σπυρίδων, ἱερ. 305
Σαλιβάνος Σπυρίδων, νοτ. 220
Σαλιβάνος Σωσίπατρος 220
Σαρματζόπουλος Γιωργάκης 232
Σάμη 228
Σάμος 86, 87
Σαπάναγα, χ. Ἠλείας 62, 231
Σαρακηνὸς Ἀρσένιος, ἱερ. 304
Σαρακηνὸς Δημήτριος, ἱερ. 305
Σαρακηνὸς Εὐγένιος, ἱερομ. 300, 305
Σαρακηνὸς Ἰωάννης 231
Σαρακηνὸς Πέτρος 231
Σαρακηνὸς Συμεών, ἱερομ. 351
Σαρακηνὸς Σωφρόνιος, ἱερομ. 231
Σαρακηνοῦ, οἰκ. 72
Σαρόκο, προάστιο 27, 82, 438
Σάχας Ἀνανίας, ἱερομ. 408
Σγουράδες, χ. Κέρκυρας 63, 228
Σεβάστεια 177
Σεγνέρος 311
Σελήμης 98, 252
σημειογραφία, βυζαντινὴ 49, 193, 195· –
εὐρωπαϊκὴ 195
σημειώματα 70-72
Σειρὰ Ἐγκυκλίων Μαθημάτων 385, 387
Σειρὰ ἑνὸς καὶ πεντήκοντα ὑπομνηματιστῶν 305, 306
Σειρὰ τῶν Πατέρων 318
Σεμινάριο 34
Σεμινάριο Πατριαρχικὸ Βενετίας 79
Σενεκίων 160
Σεραφείμ, ἡγ. Πλατυτέρας, Ἀναφορὰ
392

499

Σερβανός, ἡγεμόνας Οὐγγροβλαχίας 66,
67, 170
Σερβία, κνέτζης 136
Σὴθ 97
Σήμερον κρεμᾶται 49, 50
Σίβυλλα 96
Σιδάρι, χ. Κέρκυρας 63
Σιδάρι πόρτο 228
Σίκινος 142
Σιμενάτος Ἀναστάσης 228
Σιμενάτου Λενέτα 228
Σίμων, ἀρχιερεὺς 242
Σίμων Κανανίτης, ἀπ. 446
Σινᾶ 199
Σιών 138
Σκαλτσούνης Ἰ., Περὶ Γενέσεως τοῦ ἀνθρώπου 416
Σκαρβέλης Ἀγαμέμνονας 64, 256
Σκαρλάτος Δ., Λεξικὸν Ἐπίτομον --- 379·
– Λεξικὸν τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης 379
Σκαφιδάκι, τπν. 73, 231
Σκαφιδιά, χ. Ἠλείας 62, 231
σκήτη, Ἁγίας Ἄννης Καυσοκαλυβίων
45, 46
Σκιαδόπουλος Πέτρος 231
σκίνος 231
Σκλαβουνία 228
Σκόπελος, σχολὴ 45
Σκορδίλλη, οἰκ. 73, 231
Σκορδίλλης Ἀλέξανδρος 337
Σκορδίλλης Σ. 345
Σκορδίλλης Τζώρτζης 304
σκορπίδι 231
Σκουλοχώρι, χ. Ἠλείας 62, 227, 231
Σκουροχώρι, χ. Ἠλείας 62, 228
Σκουφᾶς Ἀνδρέας, ἱερ. 439
Σκοῦφος Φραγκίσκος, Τέχνη Ῥητορικῆς
280
Σκριπερό, χ. Κέρκυρας 400
Σμυρνῆς Δημήτρης 229
Σοαύιος Φραγκίσκος, Στοιχεῖα τῆς Λογικῆς 330

500

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΛΑΤΥΤΕΡΑΣ

σοβράνο 49, 193, 194
σολιάτικο 231, 280, 435, 437
σολοικισμὸς 225
Σολομὼν 159
Σολωμὸς Γιάκουμος 229
Σολωμὸς Διονύσιος 64, 255
Σοποτηνὸς Ἀθανάσιος, μητρ. Δυρραχίου
85, 304
Σουγδουρῆς Γεώργιος 56, 157· – Εἰσαγωγὴ εἰς --- λογικὴν τοῦ Ἀριστοτέλους
157· – Λογικὴ 55
Σουίδα 268
Σουλεϊμάνης 252
Σούλι 231
σουλτάνοι 60
Σουμάκης Νικολέτος 229
Σοῦτσος Ἀλέξανδρος, Ὁ Περιπλανώμενος 397
Σοῦτσος Κωνσταντῖνος 371
Σοῦτσος Παναγιώτης, Τὰ ἅπαντα 377
Σπάγοι, χ. Κέρκυρας 438
Σπάθας Διονύσιος 377
Σπάθας Νικόλαος 49, 180
σπάροι 229
Σπαρτερό, χ. Κέρκυρας 63, 228, 433,
434
Σπάρτη 62
Σπαρτίλας, χ. Κέρκυρας 63, 228
Σπαρτίον Ἔντριτον 329, 367
Σπάτας Παναγιώτης 173
Σπίγγος Ἀλέξιος 13, 38
Σπινέλης Σπυράκος 229
Σπούργιτας Νικόλαος 433
Σπυρίδων, ἅγ. 44, 45, 46, 47, 177, 178,
206, 232, 246, 247, 254, 255, 309,
335, 386, 418, 443, 444, 446
Σταμούλης Ἱερόθεος, ἱερ. 386
Στασινός, ἱερ. 286
Σταυρίδης Κωνσταντῖνος, Ἱστορία τοῦ
Γαλλογερμανικοῦ Πολέμου 411
Σταυροῦ, δρόμος 49
σταφίδες 229

Στερεὰ Ἑλλὰς 61, 62, 63, 230, 413
Στέφανος, ἅγ. 183
Στέφανος Ἀλεξανδρεὺς 197, 199
στιχηρὰ 65, 92, 176, 177, 178, 260, 261·
– ἀναστάσιμα 89, 90· – ἰδιόμελα 91,
92
Στιχηράριο 89
Στοιχεῖα Βοτανικῆς 381
Στοιχεῖα Γεωγραφίας 330
Στοιχεῖα Γεωμετρίας 331
Στοιχεῖα Λειτουργικῆς 326
Στοιχεῖα Μαθηματικῶν 322
Στοιχεῖα τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης 356, 377
Στοιχεῖα τῆς Λογικῆς, Μεταφυσικῆς καὶ
Ἠθικῆς 330
Στοιχεῖα τῆς Μεταφυσικῆς 333, 334
Στίχοι ψυχωφελεῖς 254
Στόμα θανάτου 68
Στούρζας Ἀλέξανδρος 82· – Διπλοῦν
Παράλληλον 377· – Ἐγχειρίδιον τοῦ
Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ 80, 355· –
Ἐπιστολαὶ Περὶ --- Ἱερωσύνης 379· –
Μελέται Θρησκευτικαὶ 371
Στοχασμοὶ αὐτοσχέδιοι 418
Στραβοράβδη Σοφία 287
Στραβοράβδης Ἰωάννης 287
Στρατηγόπουλος Δημοσθένης 16
Στρατηγόπουλος Ἰδομενεὺς 421
Στράτης Πάνος 200, 210
Στρατιά, τπν. 290
Στρογγυλή, χ. Κέρκυρας 438
Στυλιανὸς Παφλαγών, ἅγ. 43, 205, 249,
382, 408
Σύγγελος Εὐθύμιος, μον. 255
Συγκλητική, ἁγ. 47, 215
Συλλογὴ --- δογμάτων 334
Συλλογὴ --- ἐγκυκλίων 400
Συλλογὴ --- κανόνων 315
Σύμβολο τῆς Πίστεως, ἑρμηνεία 232
Συμβουλευτικὸν Ἐγχειρίδιον 407
Συμεών, ἱερ. 145
Συμεὼν Θεσσαλονίκης 152· – Τὰ ἅπαντα
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350, 387, 388, 402
Συμεὼν Μεταφραστὴς 197, 281, 321
Συμεὼν νέος Θεολόγος 101, 257· – Τὰ
εὑρισκόμενα 316
Συμεὼν στυλίτης 139, 182
Συναγωγὴ τῶν θεοφθόγγων ρημάτων 313,
422
συναξάρι 203, 205
Συναξαριστὴς 348, 349, 393, 415
Συναράδες, χ. Κέρκυρας 63, 228
Συνέκδημος Ἱερατικὸς 358
σύνοδος, Ἀγκύρας 152· – οἰκουμενικὴ
86, 153, 156, 414
Σύνοψις Ἱερὰ 361
Σύνοψις ὅλων τῶν ἐλευθέρων Τεχνῶν 349
Σύνταγμα 64
Σύνταγμα Γραφικῆς Θεολογίας 320
Σύνταγμα --- Ἀκολουθιῶν 272
Συνταγμάτιον 259, 286
Συντακτικὸ 225
Συντακτικὸν τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης 404
Συρία 203
Συριώτη, οἰκ. 71
Συριώτη Μαγδάλω 102
Συριώτης Γερόλυμος 304, 305
Συριώτης Νικόλαος (Νικολέτος) 73,
102, 103, 231
Συριώτης Πέτρος 102
Συριώτης Σπύρος 102
Συρόπουλος Ἀγάπιος, ἱερομ. 26
Συρόπουλος Χρύσανθος, ἱερομ. 25, 26,
27, 28, 33, 34, 48, 85, 201, 235, 441
Σφάκα, χ. Στ. Ἑλλάδος 63
Σφακερά, χ. Κέρκυρας 63, 228
Σχολάριος Γεννάδιος 101
Σχολάριος Γεώργιος 95· – Ὀρθοδόξου
Καταφύγιον 274
Σχολαστικὴ Γεωγραφία 338
Σχολή, Ἀθωνιάδα 45· – Ἱερατικὴ Κερκύρας 35, 69, 333· – Ζαγορᾶς 45· –
Πρεβέζης 80, 353· – Σκοπέλου 45· –
Τυρνάβου 45
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Σωζομενὸς
Ἑρμίας,
Ἐκκλησιαστικὴ
Ἱστορία 294
Σωκράτης Σχολαστικός, Ἐκκλησιαστικὴ
Ἱστορία 84, 294
Σωσίπατρος, ἅγ. 43, 47, 201, 212, 213,
217
Τὰ Ἀρέσκοντα τοῖς Φιλοσόφοις 334
Τὰ κατὰ τὸν --- Γρηγόριον τὸν Ε΄ 391
Τὰ Ἰουδαϊκὰ 387
Τὰ τέσσαρα θεῖα καὶ ἱερὰ Εὐαγγέλια 300,
314, 324
Τακουέτιος Ἀ., Στοιχεῖα Γεωμετρίας 331
Τάλιος Ἀναστάσης 307
Τάλιος Βασίλειος 307
Ταμεῖον Ἀνθολογίας 353, 367
Ταμύρης Νικόλαος 340
Ταράσιος, πατρ. 197, 199
Τατιανός, Λόγος κατὰ ἐθνῶν 279
Τεϊξέϊρα Δομίνικος 375
Τελετουργία ἱερὰ 322
τενόρε 49, 50, 193, 194
τενορὲ τῆς ψιλιμουδίας 49
Τέρπος Νεκτάριος, ἡγ. 65, 66, 113· –
Βιβλίον καλούμενον Πίστις 344
τετραφωνία 49
τετραφωνικὴ ἐκτέλεση 193, 194
τετράφωνον 168, 169, 172
Τέχνη Ῥητορικὴ 297
Τέχνη Ῥητορικῆς 280
Τζάνε Μπουνιαλῆς Ἐμμανουὴλ 201
Τζανετάτα, χ. Κεφαλληνίας 63, 228
Τζαουσόπουλος Χριστόδουλος, ἱερ. 25
Τζελάτης Π. 412, 416
Τζημούρης Ἀθανάσιος 76, 340
Τζημούρης Ἰωάννης 231
Τζιάτε Ἑλένη 79, 307
Τζιάτες Ἀθανάσιος 307
Τζιάτες Δημήτριος 79, 307
Τζιγάλας Ἀντώνιος 51
Τζιγάλας Θεόδωρος, ἱερ. 51, 195
Τζιγάλας Ἱερόθεος, ἀρχ. Κερκύρας 29
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Τζιγάλας Ματθαῖος 259· – Πασχάλιον
αἰώνιον 277, 282· –Συνταγμάτιον 282
Τζιγάλας Φραγκίσκος 51
Τζίκουρας Κωνσταντῖνος 230
Τζιπιγιάνης Γιάννης 229
Τζίπουρας Παΐσιος 210
Τζιρῆς Γιακουμέτος 304
Τζόγια, χ. Ἠλείας 62, 228, 231
Τζορόπουλος Δημήτρης 229
Τζορόπουλος Παῦλος 229
τζουκάλι 231
τιάρα 145
Τιμόθεος, ἅγ. 210, 249, 301
Τιμόθεος, πατρ. 151
Τιμόθεος Ἄγγελος, γραφέας 70, 249
Τζοῦμλε σενενὴμ Κυριακηλερινὲ 320
Τὸ Ἱερὸν ᾌσμα τῶν ᾈσμάτων 315
Τόμος Ἀγάπης 79, 284
Τόμπρος Ἀλέξανδρος 287
Τόμπρος Μάρκος 287
Τόμπρος Μελέτιος, ἱερομ. 27
Τόμπρος Νικόλαος 182
Τόριζα, χ. 62, 230
Τορκάνος Ἀντώνιος, Προγνωστικὸν 252
τουκουμέδες 227, 229
Τοῦρκοι 60, 69, 82
Τοῦρκος Στάμος 433
Τουρκοχώρι, χ. Στ. Ἑλλάδος 63
Τουρριανὸς Φραγκίσκος 269
Τραντάφυλλος Νικόλαος, Ὑμνολογίδιον
397
Τραϋγόττος Θείμης Κάρολος, Πρώτη
Τροφὴ 348
Τριανταφυλλίδης Δημήτριος 420
Τριανταφύλλου Α. 395
Τριανταφύλλου Χριστόδουλος 79, 305,
306
Τριβυζᾶς Γεώργιος, ἱερ. 439
Τριγώνης Θεόκλητος, μον. 30
Τρίκκη 191
Τρικούπης Σπυρίδων, Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως 410

Τρίπολις 413
τρισάγιον 167
Τρίτη ἀναφορὰ τοῦ Ἐφορείου τῆς Ἰωνικῆς
Γραφικῆς Ἑταιρείας 354
Τριῴδιον 34, 37, 48, 148, 173, 174, 176,
178, 261, 278, 295, 310, 319, 402,
421, 431
τροπάριο 149, 224
Τρύφων Φαληρεὺς 196
Τσάτσος Ἄνθιμος, Ὁδηγὸς Εὐσεβείας 416
Τσέκος Σπυρίδων, δάσκαλος 389
Τσελίκας Ἀγαμέμνονας 16, 41
Τσιμπούκης Κ. 443, 444
Τυπάλδος Ἀντώνιος, καπετὰν 79
Τυπάλδος Κωνσταντῖνος 42, 55, 57,
186, 187, 188, 255, 354· – Ἀκολουθία
ἁγ. Σπυρίδωνος 255· – Ἠθικὴ ἐφηρμοσμένη 188· – Στοιχεῖα Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου 57, 186· – Χριστιανικὴ
Ἠθικὴ 57, 187
Τυπάλδος-Ἰακωβάτος Γεώργιος 57
τυπικὸ 48, 152, 206· – ἐπιταφίου Θεοτόκου 43
Τυπικὸν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκολουθίας
304
Τυπογραφία τῆς Κυβέρνησης 57
τυπογραφεῖο Ἄλδου 75
Τύρναβος, σχολὴ 45
Τῶν ἁγίων πατέρων ὁμιλιῶν καὶ ἐπιστολῶν --- τόμος πρῶτος 270
Τῶν ἁγίων Συνόδων --- Νέα --- συνάθροισις 298
Ὑμνολογίδιον 397
Ὑμνολόγιον 207
ὕμνοι λατινικοὶ 49, 50
Ὕμνος ἐπιτάφιος Θεοτόκου 205, 213
Ὑπεράσπισις τῆς Γραικικῆς Ἐκκλησίας
375
Ὑπουργεῖον τῶν Ἐκκλησιαστικῶν 303,
418
Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ 32
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Φαναριώτης Γερόλυμος 433
Φαραὼ 96, 100, 106
Φαρμακίδης Θεόκλητος 356, 377· –
Ἀπολογία 368· – Ἡ Καινὴ Διαθήκη
μετὰ ὑπομνημάτων 370
Φέρμα 140
Φερράρα 252
Φθιώτιδα 227
Φιλαδελφείας, μητρ. 76, 77, 270
Φιλήμων Ἰωάννης, Δοκίμιον Ἱστορικὸν
363
Φιλητᾶς Χριστ. 375
Φιλικὴ Ἑταιρεία 363
Φίλιππος, ἀπ. 301
Φίλιππος χ΄΄ Μιχαὴλ 332
Φιλιππίδης Πολυχρόνιος 374
Φιλοκαλία τῶν ἱερῶν Νηπτικῶν 312, 416
Φιλοκράτης 41, 195
Φιλολογικὴ καὶ κριτικὴ Ἱστορία τῶν --Ἁγίων Πατέρων 372
Φιλοσοφία τοῦ Πλάτωνος 396
Φιλοσοφία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας
404
Φιλοσοφίας Στοιχεῖα 387
Φιλοσοφικαὶ Μελέται 382, 383, 384, 389,
391
Φλαμμαριὼν Καμίλλος, Λαϊκὴ Ἀστρονομία 421
φλάμπουρο 103
Φλευρῦ ἀββᾶς, Ἤθη Ἰσραηλιτῶν 342· –
Ἤθη Χριστιανῶν 342
Φλωρεντία 95, 100, 143
φλωριὰ 229
Φραγκούδης Γ.Σ. 420
φρεγάτα 61, 230
Φριλίγκος Ἰωάννης, ἱερ. 439
Φρούριο, Ἀβράμη 63· – Νέο 255
φυσιολόγοι 236
φυσίτες 163
Φωκᾶς Παρθένιος, ἱερομ. 439
Φωτεινὸς Γρηγόριος, Τὰ Νεαμονήσια
391
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Φώτιος, πατρ. 40, 99, 380· – Βιβλιοθήκη
270· – Ἐπιστολαὶ 390
χαβιάρι 229
Χαιρώνεια, χ. Στ. Ἑλλάδος 63
Χαλικιόπουλος Γεώργιος, ἱερ. 79
Χαλικιόπουλος Μάντζαρος Γεώργιος, μ.
πρωτ. 29, 79
Χαλικιόπουλου, οἰκ. 80
Χαλιωτάτα, χ. Κεφαλληνίας 63, 228
Χαλκίας Ἀνδρέας, ἱερ. πρωτοψάλτης 51
Χαμουδόπουλος Μηνᾶς, Ἑρμηνεία --εὐαγγελικῶν περικοπῶν 403· – Χριστιανοῦ Ἐγκόλπιον 75, 418
Χαραλάμπης, ἅγ. 206, 296, 336, 426
Χαριάτης Ἀντώνιος, ἀρχ. Κερκύρας
313, 351
Χαρίτων, ἱερομ.· βλ. Γουναρόπουλος
Χαρίτων, μον. 280, 282, 295, 352
Χαρίτων, μον. καλλιγράφος 45
Χάρμπε Νικόλαος 220
Χαρτουλάριος Γεώργιος 252
Χειμαριὸς Γεώργιος 369
Χειμαριὸς Μαρίνος 287
Χειμαριὸς Νικόλας 287
Χειμαριοῦ Ἀναστασιὰ 287
Χειρδάρη Ἀργυρὼ 304
Χειρδάρη Θεοδούλα 304, 305
Χειρδάρη Μαρούλα 304
Χειρδάρης Ἀλίβος 304
Χειρδάρης Ἀναστάσης 73, 231
Χειρδάρης Ἀντώνιος, ἱερ. 305
Χειρδάρης Γεώργιος 304, 305
Χειρδάρης Πολύμερος, ἱερ. 79, 304, 305
Χειρδάρης Σταυράκης 73, 231
χειρόγραφα, Ἅγιο Ὄρος, μονῆς Δοχειαρίου ἀρ. 389: 166· – μονῆς Λαύρας
ἀρ. 872: 48· ἀρ. 1085.21: 48· ἀρ.
1417.1: 48· ἀρ. 1695: 48· ἀρ. 1742:
48· ἀρ. 1766.3: 48· – Ἀθήνα, Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης Ἑλλάδος ἀρ. 1132:
54· ἀρ. 1256: 59· ἀρ. 1271: 59· ἀρ.
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3144: 59· – Βιβλιοθήκης Βουλῆς ἀρ.
69:158. – Ἱστορικῆς καὶ Ἐθνολογικῆς Ἑταιρείας ἀρ. 86: 59, 60, 254· –
Μετοχίου Παναγίου Τάφου ἀρ. 639:
104· – Κέρκυρα, μονῆς Ἁγίων Θεοδώρων ἀρ. 4: 68· – μονῆς Μυρτιδιωτίσσης ἀρ. 3: 246· ἀρ. 12: 54· –
μονῆς Παλαιοκαστρίτσας ἀρ. 7: 53·
ἀρ. 14: 57, 187· ἀρ. 15: 57, 188· –
Λέρος, Δημοτικῆς Βιβλιοθήκης ἀρ.
18: 158· – Ἀγγλία, Cant. U.L.Add.
ἀρ. 2936: 50· ἀρ. 3048: 68, 138· –
Οὐκρανία, Πανεπιστημίου Χάρκοβου ἀρ. 84:158
χειρόγραφα, μουσικὰ 40, 48, 165, 173,
174, 175, 182, 184, 192, 257, 259· –
νομοκανονικὰ 40, 51
Χέλμι, χ. Ἠλείας 62
Χέρνη, χ. Ἠλείας 62, 231
χερουβικὰ 167, 171, 172, 179, 180, 181
Χιώτης Παναγιώτης, Ἱστορικὰ Ἀπομνημονεύματα 409
Χλωμός, χ. Κέρκυρας 63, 228
Χλωρὸς Α. 414
χορωδία τετράφωνη 49
Χοῦβερ Ἰωάννης, Ἡ Φιλοσοφία τῶν Πατέρων 404
χουσαΐνι 258
χρησμὸς/-οὶ 58, 59, 139, 197, 198, 199,
250, 252· – Σιβύλλης 96
χρησμολόγιο 40, 58
Χρηστίδης Μιχαήλ, Ἐπιστολάριον Κοινοφελές 366
Χρηστοήθεια τῶν χριστιανῶν 367, 422
Χρηστόπουλος Κωνσταντῖνος, Μουσικὸν
Ἀνθολόγιον 413
Χριστιανικὴ Ἀρχαιολογία 404
Χριστιανοῦ Ἐγκόλπιον 418
Χριστιανόπουλος Μακάριος (Μαριδάκης), Χριστοπανηγυρικὸν 312
Χριστοδούλου Λουκᾶς, Συντακτικὸν τῆς
Ἑλληνικῆς Γλώσσης 404

Χριστοδούλου Μελισσηνός, Πρόχειρον
Νομικὸν Βιβλίον 411
Χριστοπανηγυρικὸν 312
Χριστόπουλος Δαμασκηνός, Συλλογὴ
τῶν σπουδαιοτέρων ἐγκυκλίων 400
Χριστόφορος μοναχός, Ἡ Θεία Μάστιξ
399
Χριστόφορος, Ὀνομαστικὸν Πανάγιον 336
Χρονικὸν 98
Χρονολογία ἱστορικὴ 365
Χρύσανθος, ἅγ. 43, 44, 206, 211, 249
Χρύσανθος, διάκ. 79, 317
Χρύσανθος, ἱερομ. 179, 267, 283, 335
Χρύσανθος, πατρ. Ἱεροσολύμων 79, 80,
284· – Συνταγμάτιον 286
Χρύσανθος ἐκ Μαδύτων 184· – Εἰσαγωγὴ --- Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς
49, 184, 352
Χρύσανθος ἐκ Προύσης, Προσκυνητάριον --- Ἱερουσαλὴμ 336, 366
Χρύσανθος ὁ νέος 44, 214
Χρυσάφης Μανουὴλ 49, 69, 167, 171
Χρυσάφης Νέος Παναγιώτης 166, 167,
168, 169, 170
Χρυσοβέργης Ἰωάννης 49, 166, 171, 172
Χρυσοκέφαλος Μακάριος, Λόγοι Πανηγυρικοὶ 318
Χρυσοφὸς Γεώργιος 318
Χωριολόγιον 354
Ψαλίδας Ἀθανάσιος, Ἀληθὴς Εὐδαιμονία
316
Ψαλμοὶ 48, 259, 417, 422, 431
Ψαλτήριον 224, 284, 374, 381, 385, 430,
431
Ψαλτήριον --- Αὐγουστίνου 331
Ψαλτήριον --- ἐξηγηθὲν 310, 352, 431,
432
Ψαλτήριον --- μεταφρασθὲν 396
ψάλτης 50, 79
Ψαρᾶ Ἀναστασία 351
Ψαρᾶς Ἀναστάσιος 351
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Ψαρᾶς
Ψαρᾶς
Ψαρᾶς
Ψαρᾶς
Ψαρᾶς

Γεώργιος 154
Ἰωάννης 154, 369
Λεωνίδας 154
Σπυρίδων 154
Σταματέλος 154

Ὠκεανὸς 163
Ὠλένης, δῆμος 66
Ὡρολόγιον τὸ Μέγα 378, 414, 432
A companion for my young friend 373
À Kempis Thomas, Of the Imitation of
Christ 407
Adoramus Te, Christe 49
Aeschylus, Tragoediae 355
Agnes and Katie in service 423
Agostino, Della Città di Dio 381
Am I a christian? 423
Apollonius Rhodius, Argonautica 355
Ariosto Lodovico, Orlando furioso 343
Arte di Retorica 280
Assemanus Josephus 294
Athanasius Alexandriae, Opera omnia
274· – Interpretatio Psalmorum 294
Athenagoras Atheniensis 275
Aubertus Joannes 275, 276
Augustinus, frate p.c. 268
Baeumlein Guilelmus 382
Balbi Marco, βάιλος 433
Barber S., Mattie of the colonnade 424
Barletta 217
Barozzi, κώδικας 59
Baruzzi Corrado, Spiritismo Cristiano
402, 403
Basilius Caesariensis-Magnus, Opera 78,
266, 267, 269
Basilius Selevciae, Opera 270
Bernard Louis, Néliska 403
Bétant É. A. 371
Bibliorum Graecorum ex versione Septuaginta interpretum 298
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Biblioteca de’Predicatori 84, 371, 372, 373
Bibliotheca Veterum Patrum 37, 75, 84,
300, 301, 302, 303, 306, 307, 308,
310, 311
Bion 355
Blandi Spiridione, Grammatica della lingua italiana 380
Bloomfield S. T., Ἡ Καινὴ Διαθήκη 372
Booth David, The principles of english
composition 369
Bos Lambertus 285
Bošković Vladimir 16, 58
Bossuet, ἐπ. Meaux, Oraisons funebres
342· – De la connoissance de Dieu 423·
– Discours sur l’Histoire Universelle 424
Brady N., A new version of the Psalms 380
Briquet C. M. 93, 118, 141
Bulgari Ioannis, διάκ. 270
Canart P. 40
Capodistria Antonio 385
Carrara Paulus, don 79, 273
casa di emendazione, Corfù 385
Cauly Mgr, Alliance des maisons 423
Chabot, στρατηγὸς 28, 29
Christus factus est 49
Chronicon Chronicorum 265
Cigala Teodoro, don 51
Cigala Francesco 51
Clemens Alexandrinus, Opera 297
Clemens Romanus, Epistolae duae 371
Clissold Henry, The Christian Cottager’s
triumph 425
Congregatione Melitense 79, 266
Congregatione Somasca 79, 273
Constitutiones Sanctorum Apostolorum 269
Coray Α., Les Caractères de Théophraste
323
Corderius Balthasar 296, 297
Corfù, Holy Trinity church 79, 82, 424,
425, 426 – Sunday School Library
79, 82, 423, 424
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Corini Michaele, don 79, 273
Costantinopoli 232
Cozziris Giovanni, Statistica comparativa
384
Cunradus Rittershusius 276
Curtius Rufus Q., De rebus gestis Alexandri Magni 369
Cust R., Θρησκεῖαι καὶ Γλῶσσαι τῆς Ἰνδίας 404
Cyrillus Alexandriae 386· – Opera 275,
276
Cyrillus Hierosolymitanus, Opera 299
Dale Thomas, Companion for the Altar
371
Das Allgemeine Gebetbuch 372
de la Mannais F., De la Religion 354
de Monfaucon Bernardus 289, 290, 291,
292, 293
del Sera Paolo 51
Delle cose corciresi 376
Delaunay M. Ch., Cours élémentair d’
Astronomie 399
Dictionarium magnum --- Varini 325
Dictionnaire Latin-Français 392
Dionysius Alexandrinus 312
Dionysius Areopagita, Libri duo 268· –
Opera omnia 296, 297
Donà Marco, σύμβουλος 434
Ebers Georg, An Egyptian Princess 394
Edith Aunt, The Little Housekeeper 426
En amice lector 266
Enciclica --- agli Ortodossi 375
Epiphanius Constantiae, Opera 268· –
Opera omnia 280, 281· – Operum
omnium 273
Ephraem Syri, Opera omnia 289, 293, 294
Erasmus Roterodamus 266
Eusebius Pamphilus, Ecclesiasticae Historiae libri decem 294
Evagrius Scholasticus, Historia Ecclesia-

stica 295
Evangelium St. Marci 396
Évangile, saint Jean 395· – saint Luc 395·
– saint Matthieu 395
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SUMMARY
The Library of the Platytera Monastery in Corfu
Manuscripts-Printed Books-Archives
The history of the Platytera Monastery begins in the 18th century. Its
foundation is linked to the hard work and the piety of the hieromonk
Chrysanthos Syropoulos, from Leukas. The church of Our Lady Platytera was inaugurated in November 1743 and around it there was
soon organized the first monastic fraternity having as Abbot the hieromonk Chrysanthos.
In the year 1746, Chrysanthos erected a second monastery in the
area of the village Europouloi in honour of Our Lady Evangelistria and
of the Saints Chrysanthos and Dareia. The monastery was completed in
1747 and became a dependency of Platytera.
The monastery met with a great destruction during 1798, but was
restored in the following years. During the summer of 1801 there was a
new inauguration by Archbishop Ierotheos Cigalas. The monastery had
a special relationship with the Corfiot family of the Capodistrias, whose
rural residence was situated in the area called «Koukouritsa», next to
the land of the Evangelistria monastery. Antonios Maria Capodistrias,
father of the Governor of Greece, had a particular connection to the
monastery as well as Ioannis Capodistrias himself and his brothers
Viaros and Augustinos. The graves of the above can be found today in
the monastery.
The monks and the abbots of the monastery took care of its embellishment, as well as of increasing its lands and creating an important
Library. It is probable that the personal library of its founder who was
also the first Abbot, along with those books that were essential to the
good operation of the monastery, created a first nucleus for the Library.
This first book collection was probably destroyed along with the monastery in 1798. The Library that exists today is a result of the efforts and
the interest shown by the abbots, the monks and the friends of the mo-
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nastery in the beginning of the 19th century and up till today. All of
them brought together a very interesting (both volume and contentwise) collection of printed books and manuscripts which extends from
the 15th to the 20th century.
The present work includes the content of the Library that was saved
from the destruction of time and is accessible to us today. The work is
included in a wider project of recording and description of the ecclesiastical libraries in Corfu, that the writers have undertaken during the
last years and it is being added to the already published catalogues of
libraries in other monasteries and convents (Palaiokastritsa, Myrtidiotissa and Saints Theodori of Corfu).
The Library of the Platytera Monastery is the largest known monastic Library in Corfu. In it there has been found and described a total
of 91 manuscripts. This number includes also the collection of liturgical
notebooks and fragments that were found in the monastery. The Library has also an important collection of printed books and the present
catalogue includes all of them which were printed between the 15th and
the 19th century; 919 titles or 1100 copies have been registered.
All of the manuscripts are post-byzantine and in paper. Only one
parchment folio was found in the Library containing a chrysostomic
text of the 11th century.
Most of the manuscripts contain Saints’ Masses and hymn texts,
whereas second in line are the so called mathemataria and third are the
musical manuscripts and those containing ecclesiastic literary texts.
It is worth mentioning the most important among the manuscripts,
either according to their content or to their origin.
Manuscript no. 1 is of the 16th century and comes from the Holy
Mountain of Athos (Meghisti Lavra Monastery). This manuscript
contains various hymn texts, including certain canons to Blessed Athanassios of Athos.
Manuscript no. 2, also of the 16th century, and probably coming
from Epirus, includes polemical works against the Latins by various
writers as well as unpublished texts by Andronikos Doukas Sgouros, a
writer of the 15th century.
Manuscript no. 3 contains works by the Corinthian writer Constantine Ressinos, a known theologian of the 16th century who was also
a copist of manuscripts and a translator. It is originally from the monastery of Ardenitsa in Epirus and belonged to the Abbot Nectarios
Terpos.
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Manuscript no. 15 has saved a translation (that wasn’t known to
this day) in the common greek language of the third book in the work
of a professor of Theology at the University of Padua, Antonino
Valsecchi, “Dei fondamenti della religione e dei fonti dell’empietà”. The
translation was done by Makarios, the Archbishop of Roges, and later
Metropolitan Bishop of Corfu (1818-1827).
A small daybook (catasticho) is of great interest. It is originally from
Kephalonia, and in it there have been written down revenues from a
money collection that took place during the 18th century in villages of
Ilia and Roumeli as well as in villages of Kephalonia and Corfu.
Inside the collection of musical manuscripts, one that presents a particular interest is no. 31 under the title “tenore of psilimoudia” (psalmody in tenor voice). It contains hymns and texts of the Passion in
greek and in latin, along with guidelines for their execution in tetraphony. It is one of the few samples of polyphonic music in the Orthodox church and the only one including latin hymns in byzantine
semeiography.
Inside the collection of Nomokanones we’d like to note the oldest
manuscript (no. 6) which dates back to the year 1589/1590.
Finally it is worth mentioning a collection of school notebooks, called mathemataria which document the method and the teaching material in elementary and middle school classes during the 18th century in
the Ionian islands.
Most of the printed books hosted in the monastery date back to the
th
18 and 19th centuries, but there is a large number of older publications
which adorn the Library. There is a 15th century copy, 18 copies from
the 16th century and 67 copies from the 17th century. A particular
mention should be made to a copy containing Hartmann Schedel’s
work “Registrum ... cronicorum” of the year 1493 as well as to the
works of Gregory the Theologian, printed by Aldus (1504), to a twovolume book of Commentaries on Homer's Iliad by Eustathios of Thessaloniki (1542), to the multi-volume publications with the works of
Chrysostomos (Eton 1612-1613, Venice 1734-1741), and finally to the
work “Bibliotheca Veterum Patrum” (Venice 1765-1781, 14 volumes).
As it happens with most monastery libraries, most of the books are
theological ones, regarding, that is, Mass matters as well as works of the
patristic and the ecclesiastical literature. The subjects of the rest of the
books belong to philology, philosophy, history, legal sciences, grammar
and lexicography. The Platytera Library conserves also some works that
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are unknown to greek bibliography along with a large number of books
in other languages, mostly in english.
The biggest part of liturgical books was bought for the needs of the
monastery. A large part of the rest of the books seems to have come
through donations by persons not belonging to the clergy, as well as by
orthodox and catholic priests and through the integration of the
monks’ personal libraries after their death. Consequently, in the Library
of the monastery there is preserved today an important part of the
books that used to form the core of private libraries mainly in the
urban area of Corfu. One can vaguely discern the destiny of those libraries in notes that former proprietors left among the pages of the
books.
Finally, an important position in the Library of the monastery is
occupied by the archival documents, as adminisrative documents, case
files regarding the property of the monastery as well as daybooks of
financial management. The archival collection includes also the personal correspondence of the founder of the monastery, Chrysanthos Syropoulos, as well as the correspondence of other abbots and monks who
succeeded him.
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