ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ
'Η εν Δημητσάνη Ελληνική Σχολή ίδρύθη to έτος 1764 \ παλαιότερον
όμως μυστική και ανεπίσημος Σχολή φαίνεται δτι ελειτοΰργει εις τήν από τοΰ
967 ίδρυθεΐσαν επί τών άπορρώγων βράχων τοΰ Μονοπόρου μονήν Παναγίας τής Επιλεγόμενης τοΰ Φιλοσόφου 3,
1 *ήτις καί μέχρι σήμερον κρυφό σχολειό υπό τοΰ λαοΰ καλείται.

’Από τήν δημιουργηθεΐσαν εις τήν μονήν

βιβλιοθήκην χειρογράφων κα'ι έντυπων ολίγα μόνον περιεσώθησαν καί ταΰτα
κατά τήν ΐδρυσιν τής εν Δημητσάνη Σχολής μετεφέρΟησαν εκεί. Ό μακραίων
βίος τής μονής διέρρευσεν εν μέσορ εθνικών περιπετειών. Ένεκα τοΰτου γραπτά μνημεία τής ιστορίας αυτής δεν διεσώθησαν. Πάντως υπάρχουν ενδείξεις,
πείθουσαι δτι εϊς τήν μονήν τοΰ Φιλοσόφου υπήρχε συλλογή χειρογράφων.
Έκ τών χειρογράφων τούτων εν περγαμηνήν τοΰ ΙΔ' αϊώνος, περιέχον
λόγους τών Πάτερων, είχε συναποκομίσει εις 'Ιεροσόλυμα δ τρόφιμος τής
μονής καί είτα πατριάρχης τής 'Αγίας Πόλεως Σωφρόνιος Δ' ό Καρκαλάς 8. "Ετερος κώδιξ τοΰ ΙΒ' αϊώνος, περιεχων Εΰαγγέλιον, ωσαύτως επί
περγαμηνής, ήδη εις τήν ’Εθνικήν ήμών Βιβλιοθήκην άποκείμενος 4, * είναι
*

1 [Εύθ. Καστόρχη), Περί τής έν Δημητσάνη 'Ελληνικής Σχολής καί περί
τών καθιδρυτών

καί

πρώτων

αυτής

διδασκάλων,

έν Άθήναις

1847, σσ. κ’ + 76.

Τάκη X. Κανδηλώρου, Ή Δημητσάνα, έν Άθήναις 1897, σελ. 14 κέξ. Τοΰ
αΰτοϋ, Ή Γορτυνία, έν Πάτραις 1898, σελ. 139 κέξ.

Σ π.

Π.

Λάμ πρου, Ή

Δημητσάνα καί ή Σχολή αυτής' Λόγοι καί “Άρθρα, έν “Αθήναις 1902, σελ. 504 κέξ.
Πρβλ. καί «’Αρκαδικήν ’Επετηρίδα», τόμ. Β’ (1907), σελ. 40-41. Τ ρ. Ε. Εΰαγγελίδου, Ή παιδεία έπί Τουρκοκρατίας,
κέξ. κλπ.

τόμ. Α’,

έν Άθήναις

1936,

σελ. 229

3
Εύθ. Καστόρχη, Περί τής πρό αιώνων ύπάρξεως ‘Ελληνικής Σχολής έν
τή κατά τήν Δημητσάναν Ιερά μονή τή έπικαλουμένη τοΰ Φιλοσόφου, «Ευαγγελικός
Κήρυξ», τόμ. Θ’ (1865), σελ. 123-130.
3 Άθ. Πα π αδο ποόλου-Κεραμέως, Ίεροσολυμιτική βιβλιοθήκη, τόμ.
Β', έν Πετρουπόλει 1894, σελ. 578- 579.

Τάσου

Άθ.

Γριτσο πούλου, Ή

Αρχιεπισκοπή Δημητσάνης καί Άργυροκάστρου, «’Επετηρίς 'Εταιρείας

Βυζαντινών

Σπουδών, τόμ. Κ' (1950), σελ. 226.
4 Ύπ’ άριθ. 163. Ίωάννου καί Άλκιβιάδου Σακκελίωνος, Κατάλογος

τών

χειρογράφων

τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης

τής 'Ελλάδος, έν Άθήναις

1892, σελ. 31-32. Ό αοίδιμος διδάσκαλος, ίεροκήρυξ καί είτα

επίσκοπος
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το περίφημου Εύαγγέλιον, ιό λεγόμενον τοϋ Βλαχομανόλη, έφ’ οΰ παραδίδεται δπ προ τής Έπαναστάσεως μεν ωρκίζοντο οϊ Γορτύνιοι και μάλιστα
οι αδελφοποιτοί
μετ’ ου πολύ δ’ ό Παπαφλέσσας ώρκιζε τούς μυουμένους
εις τα τής Φιλικής Εταιρείας εν Δημητσάνη 2.
* 1 ’Άλλα χειρόγραφα, καθ’ α
αναφέρει ό Καστόρχης, διηρπάγησαν κατά τά πρώτα έτη τού ελευθέρου
βίου 3, 4ασφαλώς δε κατά την διάρκειαν τής Έπαναστάσεως μετά τών εντύπων
βιβλίων καί χειρόγραφα θά έχρησιμοποιήθησαν εις κατασκευήν φισιγγίων *.
Έν τούτοις μετά την Έπανάστασιν ύπήρχον άξια λόγου παλαιά χειρόγραφα εις Δημητσάναν, ώς τό περιέχον λόγους τοϋ Μ. Βασιλείου εις σχήμα
4ον, ίστορημένον, έτι δέ άλλα τοϋ IT' αιώνος συνεσταχωμένα εις έν, έν φ
λόγοι τοϋ Ίσοκράτους καί ή Μέλισσα ’Αντωνίου τοϋ Βυζαντίου, διά χειρός
τοϋ έτους 1587 5. 6Έκτος δ’ αυτών καί αριθμός κωδίκων νεωτέρων χρόνων
ειχεν άπολειφθή, δστις διά τής προσθήκης χειρογράφων έκ δωρεών διαφόρων δημητσανιτών καί τής περισυλλογής τών άνά τάς μονάς τής περιφέρειας,
τούς ναούς καί λοιπά πρόσωπα, ανέρχεται σήμερον εις 167 έν δλφ, ών 23
έν τέλει (από τοϋ άριθ. 145 — 167) είσήχθησαν εις την Βιβλιοθήκην έπ’ έσχάτων έκ τής γορτυνιακής μονής Προδρόμου. Είναι φανερόν δτι μέγος αριθμός τών χειρογράφων τούτων συνδέεται προς τά έν τή Σχολή τής Δημητσάνης διδασκόμενα μαθήματα καί ή είναι μαθηματάρια, έργα τών κατά καιρούς μαθητών, δμοια τα>ν οποίων έκ Δημητσάνης μετεφέροντο καί εις άλλα
μέρη ", διότι πολλαχοΰ ούτοι ίδρύοντες σχολεία άνεδεικνύοντο είς αυτά διδά-

δος Καλλίνικος Καστόρχης, εις τάς φροντίδας τοϋ όποιου πολλούς έκ τών σημερινών
κωδίκων οφείλει ή συλλογή τής Δημητσάνης, είχε προσφέρει χειρόγραφα καί είς τήν
’Εθνικήν ημών έν Άθήναις Βιβλιοθήκην. ’Εκ δωρεάς τοϋ ίδιου τούτου προέρχονται
καί τά αυτόθι αΰτόγραφα απομνημονεύματα τοϋ Παλαιών Πατρών Γερμανού.
1 [Εΰθ. Καστόρχη], Περί τής έν Δημητσάνη ’Ελληνικής Σχολής, σελ. 38.
Μ. Οικονόμου, 'Ιστορικά τής 'Ελληνικής παλιγγενεσίας

ή ό Ιερός τόίν 'Ελλή-

νων αγών, έν Άθήναις 1873, σελ. 868.
3 Σπ.

Π.

Λά μπρου,

Ή

πυρΐτις

τής

Δημητσάνης'

Λόγοι καί “Αρθρα,

σελ. 513.
8 Ένθ’ άνωτ., σελ. 38.
4 Θ. Κολοκοτρώνη,

Διήγησις

συμβάντων

1836), έκδ. «Εστίας», τόμ. Α', έν Άθήναις

τής

ελληνικής

1889, σελ. 69.

Φ.

φυλής

(1770-

Χρυσανθοπ ού-

λου-Φωτάκου, ’Απομνημονεύματα περί τής 'Ελληνικής Έπαναστάσεως, έκδ. Σ.
Άνδροπούλου, έν Άθήναις 1899,

σελ.

141.

Σπ.

Π.

Λάμ πρου, Ένθ’ άνωτ.,

σελ. 516 κ.α.
5 Υ. Hartley, Researches in Greece..., London 1831, σελ. 356.
6 Otito) μαθηματάριον κατά τό έτος 1783 γεγραμμένον υπό τοϋ δημητζαναίου
Παπαγεωργοπούλου, διά τής ψυχαγωγίας δέ περιέχον ερμηνευόμενα κείμενα, απεκειτο είς 'Ιεροσόλυμα. Άθ. Πα π αδοπ ούλου-Κεραμέως, “Ενθ’ άνωτ., τόμ.
Α', έν Πετρουπόλει 1893, σελ. 377, Δύο χειρόγραφα τοιαϋτα συγκαταλέγονται μεταξύ
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σκαλοι \ η είναι αντίγραφα εξ άλλων προτύπων προς τον αυτόν πάλιν σκοπόν
τής διδασκαλίας. Τοιαΰτα χειρόγραφα εφθασαν μέχρι τοΰ 'Αγίου “Ορους, άνήκοντα άλλοτε εις δημητσανίτας λογίους μοναχούς, μηθητεΰσαντας εν Δημητσάνη και μετακομίσαντες είς ’Άθω τά χειρόγραφα, οιοι μάλιστα υπήρξαν
οί ’Ιωάννης — 'Ιερόθεος Σπηλιωτόπουλος και Όνούφριος Κουντουρόπουλος 2,
*1
οΐτινες έγραψαν ποικίλην μαθητικήν, διδακτικήν και μορφωτικήν ύλην εις
τά χειρόγραφα αυτών 3.
Καί ναι μεν κατά την διάρκειαν τής Έπαναστάσεως κατεστράφη τό
μέγιστον μέρος τής πλούσιας διά την εποχήν της Βιβλιοθήκης τής εν Δημητσάνη Σχολής 4 καί τρόπον τινά διεκόπη ή χειρόγραφος παράδοσις δι’ εν

των κωδίκων τής μονής Αγίων Τεσσαράκοντα έν Λακεδαίμονι (ήδη έν τώ Ίστορικφ
’Αρχείφ Σπάρτης), τά ύπ’ άριθ. 59 καί 64, ών τό πρώτον έκ τής διδασκαλίας τοΰ
έν Δημητσάνη διδασκάλου ’Αγαπίου Παπαδοπούλου έκ τής Γραμματικής, τό δέ δεύτερον περιέχον ερμηνείαν ψυχαγωγικήν λόγων τοΰ Ίσοκράτους κλπ. Βλ. Ν. Α.Βέη,
Κατάλογος των χειρογράφων κωδίκων τής έν Θεράπναις μονής τών 'Αγίων Τεσσαράκοντα, «Έπετηρίς τοΰ Παρνασσού», τόμ. Η' (1904), σελ. 137, 138 - 139. "Άλλο χειρόγραφον ΙΗ' αίώνος, λόγους τών Πατέρων
γράφων τής έν Ζαγορά

βιβλιοθήκης,

περιέχον, εΰρίσκετο

μεταξύ τών χειρο-

βλ. Κ. Δ υ ο β ο υ ν ι ώ τη ν,

μνήμων», τόμ. ΙΓ' (1916), σελ. 464. "Ετερον άπόκειται

είς

«Νέος Έλληνο-

τήν Βιβλιοθήκην

τής

Βουλής, ΙΘ' αίώνος, περιέχον έκλογάς Πατερικών λόγων. Βλ. Σ π. Π. Λάμπρου,
«Νέος Έλληνομνήμων», τόμ. ΙΔ' (1917), σελ. 99.
1 [Εΰθ. Καστόρχη], Ένθ’ άνωτ., σελ. 22-23.

Είς τήν

κατηγορίαν τών

έκ Δημητσάνης διδασκάλων ανάγονται πολλοί, ώς ό έν,’Αθήναις ’Αθανάσιος Μπουσόπουλος, ό έν Τριπόλει Παρθένιος, οί έν Βυτίνη Δανιήλ καί Παρθένιος κ.ά. ’Εν
Βαμβακοΰ τής Λακεδαίμονος έδίδασκε πρό τής Έπαναστάσεως αγνώστου επωνύμου
διδάσκαλος, άπλώς άλλα χαρακτηριστικούς Δημητσανίτης καλούμενος. Φ. Κουζουλέ, Ιστορία τής Βαμβακοΰς, έν ’Αθήναις 1907, σελ. 55. Π. Παπαζαφειροπούλου, Μεθυδριάς, ήτοι ιστορική καί τοπογραφική άφήγησις περί τής έν Βυτίνη Ελληνικής Σχολής..., έν ’Αθήναις 1883, σελ.

21 κέξ. Ίω.

Οίκονόμου-

Λοντοτσακίρη, Σημείωμα γιά τούς διδασκάλους τοΰ Σοποτοΰ, παρά Ν. Πολίτη, Χειρόγραφα μοναστηριών Αίγιου καί Καλαβρύτων, «Ελληνικά», τόμ. ΙΑ'(1939),
σελ. 106.
2 Μ. I. Γεδεών, Λόγιοι καί βιβλιοθήκαι τής έν ”Αθφ μονής τών Ίβήρων’
«Έκκλ. ’Αλήθεια», τόμ. Δ' (1883 - 1884), σελ. 526, Ε' (1884 - 1885), σελ. 166.
5
Ούτως οί ύπ’ άριθ. 2339, 2342, 2405, 2407, 2425, 2548, 4619, 5772 άγιορειτικοί κώδικες (μονών Ξηροποτάμου καί Ίβήρων)
τσάνη Σχολής. Σπ. Π. Λάμ πρου,
Mount Athos..., τόμ. A',

Catalogue

προέρχονται

έκ

τής έν Δημη-

of the Greek manuscripts on

έν Κανταβριγία 1895, σελ, 200, 202 -204, 215 καί τόμ.

Β', 1900, σελ. 157, 343,
4 Περί τής βιβλιοθήκης βλ. Ιερωνύμου Βογιατσή, Περί τής έν Δημητσάνη Βιβλιοθήκης, «’Αττικόν Ήμερολόγιον» Ειρηναίου Άσιοπίου, έτ.
σελ. 75 - 79. Τάκη

Β' (1868),

Ταχτικού (=Τάσου Γριτσοπούλου), Ή Βιβλιοθήκη

τσάνης, έν Τριπόλει 1939, σσ. 7.
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Τάσου "Αί>. Γριτσοποΰλου

άξιόλογον διά την Πελοπόννησον πνευματικόν ίδρυμα, άλλα διά τής συγκεντρώσεως των τήδε κάκεΐσε διασκορπισθέντων κωδίκων και διά δωρεών διαφόρων δημητσανιτών έντυπων κα'ι χειρογράφων μέχρι των καθ’ ημάς χρόνων, κατωρθώθη ώστε νά πληρωθούν αί κενα'ι προθήκαι τής Βιβλιοθήκης
άφ’ ενός και ή επ’ εσχάτων άνακηρυχθεΐσα Δημοσία Βιβλιοθήκη ν’ άριθμή
περ'ι τους ένδεκα χιλιάδας τόμων σήμερον, νά συγκροτηθη δέ ή όπωσοϋν
ένδιαφέρουσα συλλογή των χειρογράφων, ό κατάλογος των οποίων μετά
πάσης τής δυνατής συντομίας εκδίδεται κατωτέρω, διά τής γνωστής κα'ι
καθιερωθείσης παλαιογραφικής μεθόδου. Τά χειρόγραφα τής έν Δημητσάνη
Βιβλιοθήκης και τά παρ’ αυτή έγγραφα ήγαγον εις την ϊδρυσιν τοπικού Ιστορικού ’Αρχείου τής Ιπαρχίας Γορτυνίας έκ μέρους τής πολιτείας, ίνα διά τής
συγκεντρώσεως τού εγκατεσπαρμένου εις νομικά ή φυσικά πρόσωπα αρχειακού υλικού και δι’ αγορών πλουτιζόμενον άποτελέση τούτο ευπρόσωπον κρατικήν υπηρεσίαν, διά τήν διάσωσιν κα'ι μελέτην τών πηγών τής εθνικής ήμών
ιστορίας. "Εν βήμα σταθερόν προς τον σκοπόν τούτον είναι ή έκδοσις τού
μετά χεΐρας Καταλόγου.
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1.

Περγαμηνή.

Διαστ. 0,11X0,07 μ.

Αιών IT'.

Φ. 163.

'Ωρολόγιον τό Μέγα.
’Ακέφαλος και κολοβός.
Έν τελεί προστίθενται:
(φ. 106α). Μηνολόγιον, περιέχον τάς ενδοξοτέρας και έπισημοτέρας τών
εορτών...
(φ. 139β). Ψαλμοί διάφοροι.
(φ. 144α). Τροπάρια τοΰ εσπερινού και τού δρθρου έκ τής οκτωήχου.
Ό κώδιξ διατηρείται καλώς, παρά την έκ τής συχνής χρήσεως και τών
κηρίων καί λυχνιών φθοράν. Κοσμείται υπό κεφαλαιωδών γραμμάτων, άτινα
μετά τέχνης έξειργασμένα, πεποικιλμένα διά χρυσού, ευμεγέθη και ωραία,
περικοσμοΰν τά φύλλα τοΰ κωδικός. Έπίτιτλοι βραχείς διά μέλανος ερυθρού
έχουν άποσβεσθή έκ τής τριβής, ένφ το μέλαν τού κειμένου ούδεμίαν παρουσιάζει μεταβολήν. Ή στάχωσις βυρσίνη. Ή πρόσθια πινακίς διατηρεί κατά
τό πλεΐστον ακέραιον τό έκ σκληρού δέρματος περικάλυμμα, ή ετέρα ουδόλως, ούσα καρυΐνη. Τό νώτον καλύπτεται δι’ υφάσματος, έκπεσοΰσης τής
βύρσης.
Μεταξύ τών φ. 14—15 έξερρύη έν φύλλον, έτερα δέ μεταξύ τών 16— 17α
καί 102-103 καί αλλαχού. Ό κώδιξ είναι γεγραμμένος μετ’ άκρας έπιμελείας, ή χειρ τού βιβλιογράφου έγραψε σταθερώς διά γραμμάτων σμικροτάτων, με πληθύν συντομογραφιών καί έπιτμήσεων.

2.
Χαρτ. Διαστ. 0,146X0,095X0,07 (νώτον). Αίών ΙΖ'. Φ. 383.
1. (φ. Ια). Μαξίμου ιερό μ. Πελοπ οννησίου, τοΰ
όμολογητού, Κυριακοδρόμιον, ήτοι όμιλίαι εις τά Ευαγγέλια τών
Κυριακών δλου τού ένιαυτοΰ. Άρχ.: ’Αδελφός ήρώτησε γέροντα λέγων
παρακαλώ σε, πάτερ, είπε μοι, τις δ σκοπός της ένανθρωπήσεως.

2. (φ. 42α). Τού αυτού, Κεφάλαια διάφορα έν έξηγήσει υπάρχοντα. Περί τής εις θεόν αγάπης, τίς έστι καί πώς ή διά τίνων κατορθούται... ’Άρχ. : Αγάπη μεν έστι διάϋεσις ψυχής αγαθή...
3. (φ. 265α). Περί τού τί είσιν έργασίαι, δι’ ών δ θεός θεραπεύεται...
Άρχ.: Πρώτη ή καθαρά προσευχή. Δευτέρα ή ψαλμωδία, ή μετά πλήθους ή
κατά μάνας...

4. (φ. 273α). Τού οσίου πατρός ήμών Νείλου

τού
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Τόσου Άθ. Γριτσοπούλου

Παραίνεσις προς μοναχόν. ’Άρχ.: Άκρασίαν βρωμάτων, περικόπτει νηστείαάκολασίαν δε πορνείας περιαιρεΐ εγκράτεια μετά προσευχής...

5. (φ. 277α). Τοϋ α ν τ ο ϋ, Κεφάλαια διάφορα. ’Άρχ. : Φόβον ϋ-εοΰ
εχε και

πύϋον, καϋαρώ δε τω μαρτυρίω τής αυνειδήαεως

προς πάντας

κέχρησο...
6. (φ. 283β). Τοϋ

άββά Νείλου, Στίχοι κατά άλφάβητον προς
αρχάριον μοναχόν. ’Άρχ. : ’Αρχήν άγα&ήν την ξενιτείαν ποιον. Βίον ευκλεή
κοινόβιον λογίζον...

7. (φ. 284β). Τ ο ϋ

αυτού, Έτέρα άλφάβητος ωραία.

8. (φ. 286α). Τ ο ϋ

α ν τ ο ϋ, Έτέρα άλφάβητος ωραία.
9. (φ. 287α). Τοϋ αΰτοϋ, Έτερα κεφάλαια είκοσι εξ.
10. (φ. 288α). Θ. Στουδίτου, Προς μονάχους.
11. (φ. 288β). Νείλου τοϋ ά σ κ η τ ο ϋ, Περί άντιζύγων αρετών
καί κακιών Κεφάλαια.
12. (φ. 297α). Τοϋ οσίου πατρός ημών ’Ισαάκ τοϋ Σύρου, α)
λόγος περί τάξεως τών αρχιερέων. ’Άρχ. : αυτή εστιν ή τάξις ή οωφρων
και &εφ προσφιλής, το μη βλέπειν τοΐς όφϋαλμοϊς ώδε κάκεΤσε... β) διδαχή
περί τής μοναχικής πολιτείας.
13. (φ. 305α). Μακαρίου τού Αιγυ π τίου, Ομιλία Γλ
14. (φ. 313α). Ίωάννου, ’Ε π ισκό π ου Καρ π άθου, Προς
τούς από τής ’Ινδίας προτρέψαντας μοναχούς παρακλητική.
15. (φ. 322β). ’Αρχή τής διόπτας κεφάλαια κείμενα. Περιέχει γνώμας
Πατέρων, ήτοι Ίω. Χρυσοστόμου, Κυρίλλου, Βασιλείου, ’Ισαάκ, Μαξίμου,
’Ισιδώρου Πηλουσιιότου, Σειράχ, Σολομώντος, Γρηγορίου Ναζιανζηνοΰ,
Θεοδώρητου Ήρακλείας, Άγ. ’Αναστασίου, Νείλου.
16. (φ. 339α). ’Αδήλου, α) Ψυχή. Σύντομος εξήγησις και διάγνωσις τοϋ τριμερούς τής ψυχής. ’Άρχ. : ότι τρία μέρη τής ψυχής, λογισμός,
έλυμδς και έπιϋνμία...' β) (φ. 345α). Περί τής αύτεξουσιότητος τής φύσεως
τών ανθρώπων' γ) (φ. 347α). Περί διακρίσεως τής φύσεως τών πραγμάτων.
17. (φ. 349α).
λους εν τφ μέλλοντι
18. (φ. 350β).
19. (φ. 352α).
20. (φ. 359β).

Ί ω. Χρυσοστόμου, Περί τού γινώσκειν άλλήδίκαιοι καί αμαρτωλοί, εξήγησις υπό αδήλου.
Περί τών επουρανίων ταγμάτων κλπ.
Περί τών επτά αμαρτημάτων κλπ.
Περί τής επιγείων καί επουρανίων κατασκευής. ’Άρχ. :

τής γής τδ σχήμα οντε τετράγωνόν εστιν, ούτε τρίγωνον, ουδέ

πάλιν όλο-

στρόγγυλον... ήγονν περιατρογγνλ.όμακρον και οϊον αυγοσχημάτιστον... Περί

τών τεσσάρων θαλασσών. Περί τοϋ ωκεανού ποταμού. Περί τού παραδείσου. Περί τών θερμών ύδάτων. Περί νεφελών, χιόνος, βροχών, χαλάζης,
πάχνης, δροσιάς καί κρυστάλου. Περί κομήτων τών πιπτόντων εις τήν γήν.
Περί ουρανού καί αστέρων. Περί τών ύδαρικών ζωδίων...
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Έν φ. 39β, ή σημείωσις : f ετοντο το βιβλίο είναι τον αηΐγματίον (;)
δροβ κ(αί) δποι\ος το ξενώσοι ας έ'χει το επι\τίμιον.

Έν φ. 40α, δι’ έρυθροΰ μελανός, κηλιδώσαντος πάσαν την σελίδα και
την προηγουμένην, ταΰτα : δόξα σοι δ έλ(εός) ήμ(ών) δ δονς \ άρχήν κ(αΐ)
τέλος και πάλ(ιν) \ ερώ δώξα [σοι· τέλος] έσχεν j πάνω δαβιδ τάλ[ανος]
κ(αί) ρα[κεν]\δύτου’ ; εν τη χώρα κ(αι) πόλ(ει) Θηβων κ(αΐ) \ εν ετει

από

άδάμ \ ζρλε' \ από χ(ριστο)ν δε I αχκζ' \ μαρτίου \ έτεληώϋη.

Δι’ υστέρας γραφής εν φ. 41β, ταΰτα : Αυτό το βιβλίον υπάρχει τον
μοναοτηρίον Φιλοσόφου καί οποίος τό πάρη νά διαβάση καί δεν εννοιαοέλή
νά τό δώση δπίοω, νά εχη την κατάραν τής Παναγίας καί ή μερίς αυτόν
μετά τον προδότου ’Ιούδα.

Φ. 320α, έν τφ έσχάτφ στίχφ, διά χειρός τού βιβλιογράφου : τφ
τελειοτ(ή) τ(ών)

καλ(ών) ϋ(ε)ώ f δόξα αχκϋψ οκτωβρ(ίον) κη'

έν τή

χώρα... [Θηβών].

'Ο κώδιξ είναι κολοβός. Πιθανώτατα έγράφη υπό τής αυτής χειρός,
άλλ’ εις χρόνους διαφόρους. Περί τουτου μαρτυρεί καί ή χρήσις τριών ειδών
μελανός. Τά αρχικά τών διαφόρων κεφαλαίων μεγάλα, έρυθροβαφή, μετά
τίνος διακόσμου. ’Άξιαι παρατηρήσεως φράσεις τινές έν τή φα, οιον : (φ.
1ΐ6β) ακούε, (φ. 115β) δρα, (φ. 106β) πρόσεχε τί ψησιν δ πατήρ, (φ. 96β)
σαφέστατον κλπ. Ή στάχωσις διά βυρσης τών καθ’ ήμας χρόνων. Έπί τοΰ
νώτου : Θεοφόρον Μαξίμου.

3.
Χαρτ. Διαστ. 0,131X0,082. Αιών ΙΘ'. Φ. 47.
Καλλινίκου Καστόρχη1, Επισκόπου Φθιώτιδος, Ήμερολόγιον από τοΰ ’Οκτωβρίου 1838 μέχρι ’Οκτωβρίου 1852.

1
'Ο Καλλίνικος Καστόρχης ύπήρξεν έκ τών δραστήριων κληρικών τής επαναστατικής περιόδου καί μετ’ αυτήν, χρηματίσας διδάσκαλος είς διαφόρους τόπους,
ίεροκήρυξ, γραμματεΰς αγωνιστών, υπουργείων καί επιτροπών
Φθιώτιδος. Τοΰ άνδρός άπόκεινται καί άλλοι

κώδικες

είς

είτε ίδιοι, είτε ποικιλοτρόπως άποκτηθέντες. Περί αϋτοϋ

καί τέλος

επίσκοπος

τήν ίδιαν βιβλιοθήκην,

προς

τό παρόν βλ. 1) Κ.

Δυοβουνιώτου, Καλλίνικος Καστόρχης, «'Ιερός Σύνδεσμος», έτ. Η' (IT'), περ.
β', φ. 189 (15/3/1913),

σελ.

3-4.

2) Άρχιμ.

Χρύσανθού

Άντωνιάδου,

Καλλίνικος Καστόρχης, αυτόθι φ. 194 (1/6/1913), σελ. 2-3. 3) Γ. Π. Κρέμου,
Ό ’Αρχιεπίσκοπος Φθιώτιδος Καλλίνικος Καστόρχης, έν Άθήναις 1863, σελ. ιδ'+
93. 4) Πολυκάρ π ου Συνοδινοΰ, μητρ. Γόρτυνος - Μεγαλοπόλεως, Ό Φθιώτιδος Καλλίνικος Καστόρχης, «Θεολογία», τόμ. Θ' (1931), σελ. 97-113.

5) Τά τής

εκφοράς καί ταφής τοΰ έν μακαρία τή λήξει αρχιεπισκόπου Φθιώτιδος καί Λοκρίδος
Καλλινίκου Καστόρχη καί οί είς αυτόν έκφωνηθέντες επικήδειοι λόγοι (υπό τοΰ ίεροκήρυκος Χριστοφόρου Σταματιάδου καί τοΰ βουλευτοϋ Αττικής

Τιμολεοντος Φιλη-

μονος|, Άθήνησιν 1877, σσ. 32.
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Φύλλα τινά άφέθησαν λευκά, ϊνα συμπληρωίίώσιν ώς φαίνεται βραδύτερον. Στάχωσις βυρσίνη νεωτάτη. Ό κώδιξ περιήλθεν ε’ις τήν Βιβλιοθήκην
εκ δωρεάς τοΰ καθηγητοΰ Δημ. Παπ πούλια.

4.
Χαρτ.

Διαστ. 0136X0,096.

Αιών ΙΘ'.

Φ. 27.

[Παναγ ιώτου Κάλα —Τσο πανάκου],
Πελοπόννισος πολέμους 1821 απριλίου 25» ’.

«Στιχουργία

τής

5.
Χαρτ. Διαστ. 0,156x0,105. Αιών ΙΗ'. Φ. 111.
1
(φ. 5α) «Έπιστολαί κατά παν δτιοΰν πρόσωπον, συν τοΐς τίτλοις,
μετά καί τινων άλλων ερμηνειών».
Προτάσσονται σημειώσεις τινές καί διηγήσεις ιστορικά! καί θρησκευτικοί (φ. 1-4), έπονται δε (φ. 50α) κεφάλαια «περί των επιστολικών τύπων,
πόσοι είναι καί πώς ονομάζεται έκαστος». Άπό τοΰ φ. 71β σχέδια προικοσυμφώνου, περί τοΰ πώς δει γράφειν τον πνευματικόν τήν συμμαρτυρίαν,
τούς αρχιερείς συστατικόν, παραίτησιν κ.ά. 1
2. 3 *
Έν φ. 56β έν τη φρι : Καί τόδε Άϋανααίου Καλπακοπονλον. Τό αυτό
επαναλαμβάνεται έν φ. 108β, 80β. Έκ πολλών ενδείξεων γίνεται φανερόν
δτι 6 κώδιξ έγράφη έν τή Σχολή Δημητσάνης. Ή Βιβλιοθήκη αυτής άπέκτησεν αυτόν διά δωρεάς τοΰ μητροπολίτου Φθιώτιδος ’Ιακώβου Παπαϊωάννου έκ τής βιβλιοθήκης τοΰ πατρός του Νικολάου ίερέως Παπαϊωάννου 8.

6.
Χαρτ.

Διαστ. 0,152x0,103.

Αιών ΙΗ'.

Φ. 168.

1. (φ. 9α). ’Αδήλου, Ρητορικής πραγματεία. ’Άρχ. : Περί περιό-

1 Βραχεϊαν περιγραφήν μετά τινων πληροφοριών τοΰ κωδικός βλ. υπό Τάσου
Ά ί. Γ ρ ι τ σ ο π ο ι'ι λ ο υ, "Ενα τραγούδι τοΰ Τσοπανάκου, «Νέα Εστία», τόμ. ΚΗ'
(1940), σελ. 1155 κεξ. Τοΰ αύτοΰ, 'Ολίγα περί Τσοπανάκου, αυτόθι, τόμ. ΚΘ'
(1941), σελ. 465-466.
2 Σχέδια επιστολών τινων άναφέρονται είς πραγματικά γεγονότα καί έχρησιμοποιήθησαν ήδη. Τάσου Ά ft. Γριτσο π ούλου, Ή ’Αρχιεπισκοπή
καί Άργυροκάστου, «Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών», τόμ.
σελ. 239 -241.
3 Κατά

σημείωμα

επί χάρτου, άπό 20 Σεπτεμβ.

Δημητσάνης
Κ' (1950),

1923, τοΰ καθηγητοΰ Δημ.

Παπ πούλια.
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δον. Περίοδός έστι λόγος καί}’ εαυτόν, διάνοιαν τελείαν και απολελυμένην
δηλών..... ’Άλλα κεφάλαια : Περί αρμονίας τής κατεστραμμένης περιόδου.

Περί τοϋ τρόπου τοΰ την περίοδον έκτείνειν και τό απλώς πασαν ομιλίαν.
Περ'ι ποιότητος.
2.
(φ. 37α). «Λευχειμονούσα ρητορική, εΐτουν Άφθονίου προγυμνάσματα, έκ τ(ής) Λατίν(ων) άνθολογηθέντα φωνής... σπουδή καί πόνιρ ’Αναστασίου πα(πα) : Βασιλοπούλου, τοϋ έξ Ίωαννί(νθ)ν) εν τή κωμοπόλει Τυρνάβφ τής Θετταλί(ας) διατρίβοντος' χάριν τών ΰπ’ αϋτοϋ διδασκομ(ένων)
πρωτοπείρων μαθητών» '.
Έν φ. 37β ό αυτός καθορίζει σαφέστερον εν στίχοις οΰτωσι τά τοΰ
βιβλίου :
’Ιακώβου ίεροδιακόνου τοϋ Κυπρίου
είς τήν Βίβλον
Πυκτίδα ρητορικής ό λατινιίδων δχετεύσ(ας)
ταύτην εκ λιβάδων επλετ

’Αναστάσιος'

άμφοτέρης πάντατς διαλέκτου δεξιός ΐδμων
πλήρης τών οοφίης και χαρίτ(ων) τρόψιμ(ος).
Τοϋ αϋτοϋ, κατ’ έρωταπόκρισιν
ΠΕΥ. Τις σε άλονργοφορείν ϋέτο ρητορική βαϋνολβε,

τήν πάρος ον τοΐον φάρος έασσαμένην ;

ΑΠ. ’Έξοχος εν λογίοισιν άνήρ στόμα καλλιόπης τε,
ε'ρνος Ίωαννί(νων) ϋεΐος ’Αναστάσιος■
Παίδων Έλλήν(ων) χάριν αυτάρ έών γε μαίλητών
πλεΐστα πονηαάμε(νος) τενχ’ μ’ άλονργοφορείν

Οθ τό πόλ’ έν σοφίη άγαται κωμόπτολις άρτι
Τνρναβος, ώσαύτως πάσατε ίλετταλίη.
Σφών ένι γυμνασίφ σελαγίζοντος νεοδμήτφ
μαρμαρυγαΐς αρετών πολυμα&ημοσύνης.1

1 Περί τοΰ έξ Ίωαννίνων

διδασκάλου

καί

ίεροκήρυκος

0λ.

Κ. Ν. Σάθα,

Νεοελληνική Φιλολογία, έν ’Αθήναις 1868, σελ. 141 -442. Οί στίχοι τοΰ επιγράμματος, έκ τοΰ νπ’ άριθ. 1192 χειρογράφου κωδικός τής ’Εθνικής
ύπό Ίωάννου καί ’Αλκιβιάδου Σακκελίωνος,

ημών Βιβλιοθήκης,

Κατάλογος

τών χειρο-

γράφων τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης τής 'Ελλάδος, έν ’Αθήναις 1892, σελ. 216 - 217.
Βλ. καί ’Επαμ. Γ. Φαρμακίδου, 'Η Λάρισα, Βόλος 1926, σελ. 102- 103. Έξ
ετέρου δέ αντιγράφου, Μ. Παρανίκα, Σχολή έν Τυρνάβφ τφ 1702, περιοδ. τοΰ
έν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού

Φιλολογικοΰ

Συλλόγου,

τόμ. ΙΑ’

(1876 - 1877),

σελ. 74.
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Έν φ. 38α ή προσφώνησις :
Τώ πανιερωτάτω κ(αι) λογιωτάτφ μ(ητ)ροπολίτη τής άγιωτάτης μητροπόλεως Λαρίσσης κνρίω κυρίφ Παρθενία) υπερτιμώ κ(αί) εξάρχω δεντέρας
Θετταλί(ας) κ(α'ι) πάσης Ελλάδος, από 6 Φεβρουάριου 1702.

’Άρχ. : ’Έπρεπεν άρα,

δέσποτα άξιάγαστε... \

Μεθ’ δ επιγράμματα

εις τον ίδιον.
3.
(φ. 39β). Στοιχεία ρητορικής, κατ’ ερωταπόκρισιν. Προτάσσεται
προοίμιον.
Έν φ. 159α : χάρις τοίννν τι] προσκυνητή, και άγια τριάδι, εξ ής παν
εϊ τι αγαθόν εν τω κόσμφ άγαθοδότης μετοχετεύεται, και εξαπλοϋται4 μόνφ
γάρ σοφψ θεώ (κατά τον μακάριον Παύλον) διά Ί(ησο)ϋ Χ(ριστο)ΰ ή δόξα
εις τούς αιώνας. Τέλος.

Έν φ. 159β : Και τάδε προς τοΐς αλλοις Γεωργίου τον Τζερκιστιανον.
Έν φ. 167α : άφηερώθη παρα Παναγ. έκ Δημιτζάνα Καρακάλον.
Έν φ. 8β εν τή φα διακρίνεται μετ’ άλλων δυο δυσξυμβλήτων λέξεων
τό όνομα ’Αγάπιος.
Φύλλα τινά άφέδησαν λευκά. Ή γραφή έπιμεμελημένη. Ή διατήρησις
καλή. Στάχωσις διά βυρσης νεωτάτη. Έκ τής νοτίδος φύλλα ικανά διαποτισθέντα εφθάρησαν.

7.
Χαρτ. Διαστ. 0,147x0,102. Αιών ΙΗ'. Φ. 114.
1. (φ. 5α). «Τοϋ πανσεβάστου καί κριτοϋ Θεσσαλονίκης Άρμενοποΰλου, Λεξικόν κατά στοιχεΐον, περιέχον τά κοινώς γραφόμενα ρήματα,
εν φ δείκνυται τινά μέν αυτών είσίν αμετάβατα, τινά δέ μεταβατικά...».
Οντως :άγάλλομαι

το χαίρω, άγάλλω δέ τό τιμώ, ετερον, αιτια-

τικήν, δθεν και άγαλμα μεταβατικόν εις αιτιατικήν ωσαύτως καί τό άγάλλομαι τή ψυχή εις δοτικήν.

Φ. 34β. ΕΙδον, αντί τοϋ έθεασάμην, και μεθ’ όσων συνάπτεται προθέσεων, οίον κατεΐδον, περιεΐδον, αντί

τοϋ περιέβλεψα' επείδον, δπερ επί

πολύ μέν επί συμφοράς τίθεται, άπαξ δέ επί επιθυμίας παρά Θουκυδίδη'
ύπερεΐδον δέ μόνον αντί τοϋ κατεφρόνησα εις γενικήν.

2. (φ. 84α). Βιβλίον γραμματικών εροηημάτων : Τί έστι γραμματική ;1

1 Ή προσφώνησις πρός τόν Λαρίσης Παρθένων Β' (1688 -1702) δέν περιέχεται

παρά τοΐς ανωτέρω.

Περί αυτού

βλ.

Ε. Φαρμακίδην, ”Ενί>’ άνωτ., σελ.

102- 103. Ν. I. Γιαννο πούλου, Επισκοπικοί κατάλογοι Θεσσαλίας, «Έπετηρις
Παρνασσού», τόμ. I’ (1914), σελ. 275-276, ένθα καί άλλα επιγράμματα
αυτόν Παρθένων. Μ. Παρανίκα, "Ενθ1 άνωτ., σελ. 75, ή επιστολή.
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Γραμματική εστιν εμπειρία των παρα ποιηταις και αυγγραφεϋοιν ώς επί
πολν λεγομένων.

Φύλλα τινά άφέθησαν λευκά. Έν αρχή προτάσσονται κανόνες γραμματικοί. Έκ τοΰ λεξιλογίου ελλείπει τό στοιχεΐον Ρ, τό Π δεν όλοκληροΰται,
περατοΰται δέ τοΰτο δια τοΰ X. ’Έγραψαν δύο χεΐρες. Στάχωσις νεωτέρα
βυρσίνη.

8.
Χαρτ. Διαστ. 0,15X0,102. Αιών ΙΘ' Φ. 48.
Μαθηματάριον.
Περιέχει γραμματικός ασκήσεις επί τών τριών κλίσεων.
Έν φ. 1β : καί τάδε συν τοϊς αλλοις Γεώργιον τον έκ Σίφνον.
Ό κώδιξ άστάχωτος

9.
Χαρτ.

Διαστ. 0,135X0,09.

Αιών ΙΘ'.

Φ. 16.

Κατάστιχον, περιέχον κτηματικός άναγραφάς, λογαριασμούς, ενθυμήσεις, μεριδοχάρτια, αδήλου τίνος μονής Φθιώτιδος (Σούρπη ;), μεταφερθέν
έκεϊθεν μετ’ άλλων εγγράφων υπό τοΰ επισκόπου Φθιώτιδος Καλλινίκου
Καστόρχη. ’Άνευ σταχώσεως.

10.
Χαρτ. Διαστ. 0,135x0,10.
"Ομοιον τφ προηγούμενη.

Αιών ΙΘ'.

11.
Χαρτ.

Διαστ. 0,158x0,102.

ΑΙών ΙΗ'.

Φ. 75.

Μαθηματάριον, περιέχον σχόλια είς τούς επιστολικούς τύπους μετά υποδειγμάτων.
Έν φ. Ια κατά την άνω φαν : εν τω αψμεν έτει μοννιχιώνος δ’ Ισταμένου.

Στάχωσις νεωτάτη.

12.
Χαρτ.

Διαστ. 0,152X0,111.

Αιών IT' - ΙΗ'.

Φ. 176.

1.
(φ. 9β). Έφραίμ τοΰ Σύρου, Πώς χρή άναγινώσκειν ή
άναγινώσκοντι προσέχειν. ’Άρχ. : "Οταν ταϊς ϋείαις βίβλοις προσομιλής, μή
ΕΠΕΤΗΡΙΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετβ{ ΚΒ'
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απλώς έσο κατεσπονδασμένος, έπιτρέχων εξ έπιπολής και διιδών παρέργως
τά γεγραμμένα...

2. (φ. 10α). ’Αντωνίου

τοΰ

Βυζαντίου, «’Απομνημονεύ-

ματα συλλεγέντα παρ’ αύτοΰ εκ διαφόρων τών καθ’ ημάς και των θύραθεν'
α λέγονται Μέλισσα ..». Λόγος εις διάφορα κεφάλαια Γενέσεως, ’Εξόδου κλπ.
Προηγείται (φ. 4α) πίναξ τών κεφαλαίων τοΰ έργου.
3. (φ. 107α). Τοΰ α ύ τ οΰ, Έκ τών τοΰ δευτέρου βιβλίου της Μελίσσης' τούτου προτάσσεται (φ. 105α) «προσευχή εκ τοΰ Θηκαρά»,
4. (φ. 139α). Μαξίμου τοΰΙΠελο π οννησίου, Έκ τών
κεφαλαίων έκ τής πρώτης έκατοντάδος... Έκλογαί καί έκ τής β' καί γ' έκατοντάδος.
5. (φ. 153α). Ί π π οκράτους, Άφορισμών τμήμα α' - η'. ’Άρχ. :
Ό βίος βραχύς, ή δε τέχνη μακρά, δ δε καιρός οξύς, ή δε πείρα σφαλερή,
ή δε κρίσις χαλεπή...

6. (φ. 166β). Τοΰ 'Αγίου Ά ντ ι όχου, Προς Ευστάθιον περί
λογισμών.
Έν φ. 7α έπιστολή Ευγενίου Ίωαννουλίου, τοΰ έξ Αιτωλίας,

προς

Παλλάδιου τον Πελοποννήσιον ιατρόν, από 18 Σεπτ. 1664
Έν δέ φ. 9α τά επόμενα σημειώματα :
Εις χρήσιν νικηφόρου ίερομ(ονά)χ(ου) πρεγγέλε(ως) κ(αί) τών φίλ(ων)
νυν δ’ άμβροσίον θετ(ταλοϋ) κ(αι) τών εξής.
Γρόσια 12 — έτιμήθη τό παρόν : —
f 1670— Νοεμβρίου, τρέχον(τος) ήγόρασα τό παρόν
βιβλίον ’γώ, ό ρηϋε'ις Αμβρόσιος, έξ Άθην(ών) μέρους
δΤ οβολών ΡΝ' έν ταΐς Θήβαις τ(ής) Βοιωτί(ας) κ(αι) αηδείς
αυθάδης τολμήση κ(αϊ) αποξένωση μοι τούτο αν ευ τής έμής γνώμης
κ(αί) θελήσεως έν βάρει άλύτου άφωρισμού τού από θ(εο)ύ. Τό δε
βιβλίον μέλισσα.
/■ 1672 έν μη(νί) Όκτωβρίφ, 18 ημέρα ς’ όπου έγινεν \ ή φρικτή
καταιγϊς κ(αϊ)

ζάλη και ταραχή τών νδάτων, τού νεροπον τισμού, και τής1

1 ‘Η έπιστολή είναι ανέκδοτος.
στειλε καί άλλην

επιστολήν, κατά

Πρός τον αυτόν Παλλάδιον

τό έτος

1668.

ό Εύγένιος άπέ-

Βλ. Σωφρονίου Εύστρα-

τιάδου, μητροπ. πρ. Λεοντοπόλεως, Έπιστολαί Ευγενίου Ίωαννουλίου τοϋ Αίτωλοΰ, «Ελληνικά», τόμ. Ζ' (1934), σελ. 83κέξ., ένθα καί ή σχετική

περί τοΰ διδα-

σκάλου βιβλιογραφία. Ή πρός τόν Παλλάδιον έπιστολή τοΰ 1668, αυτόθι, τόμ. Θ'
(1935), σελ. 285-286, άριθ. 79.
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χαλάζης' όπου έκινδννευσε νά άφανηαΟή η περί\φημος, εκείνη άϋ·ήνα' έγινε
δε χαλαομ(ός) πολύς είς τά σπήτια κ(α\) j μεγάλη ζημία· κ(αί) πάντες ετρόμαξαν τ(ήν) άπειλ(ήν) τον κ(υρίο)υ.
f 1673—ίανοναρίω, 27—ηλϋ·εν <5 αδελφός μου Ιωαννάκ(ης) από \ ομνρνης.

με τ(ήν) ονντροφί(αν)

του. τον γεωργάκη αστρίτη.

κ(αΐ) φίλιπ πον

καραντή.
f 1674 Μαρτίφ α έκάΟιαε κεχαγιάς, τοϋτέοτιν έγένεΐτο επιστάτης καί
επίτροπος τον καπετάνιον, άλλη πααιά I 6 μουσταφάγας τον σαρικαμπάκη ό
υιός' υπήγε γ(ά)ρ \ άτός του είς την πάλι' εγινε μανζίλης' τουτέατι έκαέληρέ&η τ(ης) τιμής. | κ(αί) τ(ής) 9εί(ας) δικαιοκρισί(ας).

Φ. 9β διά χειρός τοϋ βιβλίογράφου :
εν έτη αφ\ζ' μηνί αύγούστφ κς' : ημέρα παρασκευή έβα1α άρχ (ή) ου
γράψαΐ' Έν τελεί δέ τοϋ φ. ταΰτα : f οι φιλί(αν) παρα&εωροϋντες καν την
εκ

των

ήδικημένων \ έκφνγουσι

κόλασιν,

άλλ’ ουν

γε

την

εκ

έ1(εο)ϋ

τιμω ρίαν ουκ άποκρούσονται.

Ή κατά τό σημείωμα τοϋτο τη 26 Αυγοΰστου
γραφή τοϋ κωδικός προχωρεί οϋτω πως :
Σάββατον 27 Ανγ. εύρίσκεται φ. 12β —15β.
Κυριακή 28 Ανγ. εύρίσκεται φ. 16α —21β.

1597 άρξαμένη αντι-

Δευτέρα 29 Ανγ. εύρίσκεται φ. 22α — 27β, δπου προτρέπει τούς άναγνώστας διά τής φράσεως : αδελφοί, ενόυναμοϋσϋε έν Κ(νρί)ω κ(αί) έν τφ
κράτει τής ισχύος αυτόν. Τρίτη 30 Αΰγ. άρχεται από τοϋ φ. 29α, την τετάρ-

την 31 Αύγ. από φ. 36β — 45α, ένθα σημειοΐ : σεπτε βρίφ α' ημέρα πέμπτη. 5Από τοϋ φ. 53β άρχεται την Παρασκευήν 2 Σεπτ. φθόνων μέχρι τοϋ
φ. 62β, συνεχίζει δέ τήν επομένην Σάββατον 3 Σεπτ. Ή Κυριακή 4 Σεπτ.
υπήρξε διά τον βιβλιογράφον ημέρα αργίας, διότι τήν Δευτέραν 5 Σεπτ.
εύρίσκεται είς φ. 68β, τήν δέ Τρίτην 6 Σεπτ. εις φ. 76α, δπου σημειοΐ :
σεπτεμβ(ρίον) ς’ ημέρα τρίτη, τή αυτή ημέρα έγένετο κλύδ(ων) μέγ(ας)
τ(ής) έίαλάσσον συν ϋετφ σψοδροτάτφ, άρξάμενος έκ μεσονυκτίου. Τήν

Τετάρτην 7 Σεπτ. ό βιβλιογράφος εύρίσκεται έν φ. 78α, τήν Πέμπτην 8
Σεπτ. Ιν φ. 81β, ένθα σημειοΐ : τή Πέμπτη’ ταύτη τή ημέρα ήρξατο κοπάζειν ό κλύδ(ων). Τήν Παρασκευήν 9 Σεπτ. εύρίσκεται έν φ. 83α, τό Σάββατον 10 Σεπτ. έν φ. 90α, τήν Κυριακήν 11 Σεπτ. έν φ. 95α και τήν Δευτέραν 12 Σεπτ. έν φ. 99β — 104β, οπότε ή συνέχεια ανήκει εις άλλην χεΐρα,
νεωτέραν άλλ’ ούχί καί έμπειροτέραν.
Φ. 106α (περικεκομμένον καθέτως κατά τό '/» αύτοϋ) :
αί μήναις, τούρκικα, φαρσί [ αρχή Μάιος ! μοχαρέμ, σαφέρ, ρεμπον
λάβρ κλπ.
f δο. 1671 — 7179 — ! 1081 — 6400 ινδ(ικτιών)ος ■&' \ νλίου κύκλοι ια'.
Σ(ελήνη)ς κύκλοι ις’. ϋεμελί(ωσις)

σελή(νης) κΌ’. —
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φ. 106β : Οι λόγοι ούς ελάλησεν δ Χ(ριστό)ς επί τον σ(ταν)ροϋ, μεθ’ δ :
f

ει το 9θέρον σε φέρει, φέρων κ(αί) φέρε'

εΐ δε το φέρον σε φέρει κ(αί) σύ οϋ φέρεις,
αγανακτείς κ(αί) σαυτόν λυπείς, κ(α'ι) το φέρον σε φέρει'
ήγουν άνίαως τό τυχόν σέ φέρει φέρον κ(αί) εσύ,
κ(αι) άνίσως κάμης τό εναντίον, άλλά άδημονεΐς, κ(α'ι) λυπείς
του λόγον σου πικραίνεις και πάλιν τό φέρον σέ φέρει.

Έν φ. 137β τό Έξαποστειλάριον τής Κοιμήσεως (’Απόστολοι εκ περάτων...) γεγραμμένον τουρκιστί δι’ ελληνικών χαρακτήρων.

Φ. 138β : ουκοϋν έλλειπή ούν έγράφη τά αποφθέγματα διά τό κατεπείγον τοϋ καιρού, τό τε γάρ πρωτότυπον άπήτει ό δανεισάμενος καί ό γραφών οϋκ εΐχον τον άρκοϋντα χρόνον ονδείς αρα μοι μεμφάτω της παραιτήα(εως).

Φ. 152β.

Οί μήνες καθ’ "Ελληνες : ’Ιούνιος εκατόμβαιών,

’Ιούλιος

μεταγειτνιών κλπ., μεθ’ δ τό επίγραμμα :
Ουκ ενι τον πονέοντα έν άρετέησιν άδηλον
αρετά γάρ λάμπει, ίσα φάος ήλιον
θαττον αύδήσας φωνήν ίχθύας έ’νιγε τό καλόν.

Φ. 165α. Των δώδεκα πολυτίμων λίθων τά ονόματα καί τό είδος καί
ή ώχρά : α) σάρδιος, λίθος άσπρος κλπ.

Φ. 176β : πέφνκε εμού ενσταθίον άν(θρωπ)ος ώσεί χόρτος αί ήμέ...
Στάχωσις τοϋ κώδικος διά καστανοχρόου βϋρσης. Έκ τής νοτίδος οΰτος
ϋπέστη βλάβας τινας, άλλά διατηρείται καλώς.

13.
Χαρτ. Διαστ. 0,155X0,103. Αιών ΙΗ'. Φ. 43.
Έξήγησις τών επιστολικών τύπων. "Αρχ. : τής επιστολής γλυκόν είναι
τό πολιτικόν καί χαριτοιμένον είναι το επιτηδευμένοι’ με απλότητα... '.1

1 Έκ των πολλών εκδόσεων τοϋ βιβλίου τούτου ή έν

Δημητσάνη

κατέχει δύο αντίτυπα, ών τό μέν έν Μοσχοπόλει 1714, παρά
τφ Κωνσταντινίδη, τό

δέ

έν "Αλλη

τής

Σαξονίας, έν

Βιβλιοθήκη

Γρηγορίφ ίερομονάχω

τή τυπογραφία τοΰ Βάερ,

αψξη'. Τό πρώτον έξ αυτών ήτο «έκ τών τοϋ Καλλινίκου ιερομόναχου τοϋ έκ Δημητζάνης», φέρει δέ τό σημείωμα : καί τάδε προς τοϊς άλλοις ’Αναγνώστου Σπηλιωτοπονλον
δη μητζαναίου, δπερ χάριν μοι δέδοται παρά τίνος ’Ιακώβου ίεροδιακόνου πελοποννησίου.

Τό άντίτυπον αΰτοΰ φέρει κατά πάσας σχεδόν τάς σελίδας αύτοϋ ποικίλας
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νάζο — μντη,

δκιο — μάτι, ντόκα — στόμα, μάνο — χέρι, δρέκια — αντί...

Τά φ. 1β — 4 λευκά. Στάχωσις έξηρθρωμένη, αί πινακίδες κεκαλυμμέναι
διά παλαιού τιλφοβρώτου υφάσματος.

14.
Χαρτ. Διαστ. 0,153x0,15x0,095. Αιών IT'·. Φ. 594.
1. (φ. 3α). Νικηφόρου Καλλίστου, τοϋ Ξ α ν θ ο π ο ύλ ο υ, Έξήγησις εις τούς αναβαθμούς των οκτώ ήχων. «Ό πρόλογος προς
τον αίτησάμενον όσιώτατον αρχιμανδρίτην τής τούτου Σινά μονής ιερομόναχον κύριν Καλλίνικον». “Αρχ. : Σν μεν ώ τον ϋεον άνϋρωπε τή περί τδ
καλόν σχέσει,

της των αρετών κλίμακος...

Προηγείται (φ. 2β)

πίναξ των

περιεχομένων καί εν τελεί επεται (φ. 152α) «επίλογος προς τον άξιώσαντα».
2. (φ. 153α). Τοϋ αυτού, Προς τον αυτόν ερωτήσαντα, περί τής
ύπακοής, τοϋ κοντακίου, τοϋ οίκου καί τοϋ εξαποστειλαρίου, όπόθεν ούν έκλήθησαν, μεθ’ δ έξήγησις εις την τιμιωτέραν.
3. (φ. 188α). Ίιοάννου μοναχού τοϋ Ζωναρα, γεγονότος μεγάλου δρουγγαρίου τής βίγλης καί άσκητοΰ, Έξήγησις των αναστάσιμων κανόνων των τοϋ Δαμασκηνού.
4. (584α). Τοϋ αυτού, Έξήγησις εις τούς αναβαθμούς καί περί τής
ένοειδοϋς αιτίας τοϋ πνεύματος.
Έν φ. Ια σημείωμα παλαιόν εκ στίχων δύο κατέστη δλως έξίτηλον. Έν
φ. 1β δοκίμια κονδυλίου.
Φ. 2α : Εκ των τον Θεοφάνονς τον Καβαλλάρη κ(αι) αν τη τον δννηϋ·ήναι συν ταϊς αλλοις ενμοίρηοεν. Μεθ’ ο δι’ άλλης χειρός : πάλαι μεν fjv
Θεοφάνονς νυν δε υπάρχει τον μοναστηριού της παναγίας της καισαριανής.

Φ. 183α διά χειρός τοϋ βιβλιογράφου : f χάρις τφ &(ε)ω, τω συντελεστή τ(ών) καλ(ών) έ'ργ(ων) μόχ'&ος δέ γ’ εστιν Ιω(άννον) δορνανον ρυπαρόν
τε και άμαχους :— αφνϋ· ιονλλ(ίου) η ;

Φ· 402β δι’ ερυθρού μελανός : μέσω όραται τής γραφής τον βιβλίου
τον δαμασκό&εν μελωδον ίωάννον : —

Φ. 593α : f ·&(εο)ν μεν δώρον, ίω(άννου) δε δορνανον πόνος---------

f χ(ριστ)ε δίδου πονέοντι τεήν πλνο... f α[φ]νς νοεμβρ(ίου) ΙΓ : —

ρωματικάς σημειώσεις έν τή ωα

καί τοίς διαστίχοις, αξίας

μελέτης.

Τό δεύτερον

άντίτυπον ήτο «Ικ των τοΰ Πολυχρονίου Καρακάλου, διδασκάλου, δωρεά είς τήν
Σχολήν Δημητσάνης, Απρίλιος 1873», φέρει δέ τό σημείωμα: προσετέΰη μοι και
τάδε Άντωνίφ τω εκ Αημητζάνης. Τά αντίτυπα έχουν ταξινομηθή υπό επίσημα Ε 782

καί Ε 783 εις 8ον.
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Τάσου 1 Αα>. Γριτσοπουλου

Ό κώδιξ κοσμείται μέ όλοσέλιδον εικόνα Ίωάννου τοϋ Δασμακηνοϋ
(φ. 187β) μετριωτάτης τέχνης. Αί επικεφαλίδες και τα έπίτιτλα έγράφησαν
δΓ έρυθροΰ μελανός, τα δέ αρχικά μεγάλα άλλ’ οίονεί άτεχνα. Τά τελευταία
φύλλα εκ της πολλής καί μακροχρονίου χρήσεως καί τής νοτίδος έφθάρησαν,
τό δέ από τοϋ φ. 340 μέχρι τέλους τμήμα μυόβρωτον κατά την άνω φαν. Τά
φ. 183β — 187α άφέθησαν λευκά. Ή στάχωσις παλαιά βυρσίνη καστανού
χρώματος, αί δέ πινακίδες εκ ξύλου έλάτης-

15.
Χαρτ. Διαστ. 0,162x0,113. Αιών IT'. Φ. 253.
Κολοβός.
1. (φ. Ια). Άκολουθίαι διαφόρων εορτών, οίον Μεταμορφώσεως, Κοιμήσεως Θεοτόκου, ’Επιτάφιος ΰμνος τής Θεοτόκου (φ. 38α), τοϋ ίεροϋ νιπτήρος (φ. 123α).
2. (φ. 50α).

«Στιχηρά προσόμοια προεόρτια καί μεθεόρτια εις τούς

αίνους τής κοιμήσεως τής ύπεραγίας... θεοτόκου... πονηθέντα καί ποιηθέντα
παρ’ έμοΰ τοϋ ταπεινοϋ μητροπολίτου παλαιών πατρών... ήχος πλ. β', αί
αγγελικοί». Τό πρώτον τροπάριον :
Αί άγγελικαι προπορεύεσϋαι δυνάμεις προς Γεΰσημανη,

τον κηδεϋσαι

την παρθένον απόστολοι παντόϋεν εκ περάτων άϋροίσϋητε'

απας τε λαδς

και βασιλείς τε, δράμετε σπουδή, χαρά και φόβω,

πιστώς κράζοντες' ευλο-

γημένη συ έν γυναιξί, παρθένε πανάχραντε.

’Επί τών τεσσάρων τροπαρίων τών αίνων ή άκροστιχίς ΑΒΓΑ. Περαιτέρω (φ. 57α) εις προσόμοια στιχηρά τών αίνων τής 21 Αύγουστου μεθεόρτια, ή άκροστιχίς : Διονυσίου.

Φ. 36β, δι’ έρυθροΰ μελανός : f ώ ΰπεραγία μου ϋ·(εοτό)κε βοή&ησόν
μοι τφ δούλω σου Διοννσίω άρχιϋ'ύτη παλαιών πατρών.

Φ. 49β, έν τελεί : f ώ ΰπεραγία μου &(εοτό)κε·

δέξαι τό μικρόν τουτι

δώρον του δοϋλου σον ώς τά δύο λεπτά δ υιός κ(α\) ϋ·(εό)ς μου τής χήρας,
άμην Διονυσίου παλαι(ών) πατρ(ών) f ζμϋ·® <C.154ly· αύγονστου ιδ’ Ιν(δικτιώνο)ς εν τή μονή τοϋ γεροκομιον *.

3. (φ. 59β). Μουσικά γυμνάσματα, άνευ έπικεφαλίδος.
4. (φ. 62α). Τοϋ αγίου ενδόξου... Ίωάννου τοϋ Θεολόγου, υπόμνημα
τής... κοιμήσεως τής... Θεοτόκου. Παρά Ίωάννου μητροπολίτου Θεσσαλονίκης.1

1 Περί

της

έν

λόγη>

'Ιστορία τής πόλεως Πατρών,

μονής

Γηροκομείου βλ. Στεφ. Ν. Θωμο πούλου,

έν Άθήναις 1888, σελ. 355, ύποσ. 1 κ.ά.

ίδιας ταύτης μονής έ'χομεν πρός έ'κδοσιν έγγραφα ανέκδοτα.
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5. (φ. 99α). ’Ακολουθία Τιμίου Προδρόμου κλπ. Μετά το τέλος αυτής,
φ. 121α : τέλος τής άκολουϋ ( ίας), τον τιμίου κ(α'ι) άγιου ενδόξου προφήτου
προδρόμου κ(α'ι) βαπτιστοΰ Ιωάννον έν έτει ζ$ , μ<1531>- σεπτεμβρίου
ιβ. Μεθ’ Ο ταΰτα : -/-τίμιε κ(αί) άγιε ένδοξε προφήτα κ(αί) πρόδρομε χ(ριοτο)ΰ
βαπτιστά Ιωάννη κ(αί) μάρτυς" βοήϋησόν μοι τω δοϋλφ σου,

διονυσία) τω

τάλενι κ(αί) άρχιϋύτη παλαιών πατρών αμήν, Ευθύς δε κατωτέρω : f έγράφη
παρ’ εμοΰ εν τή ευαγεστάτη μανή τής ύπ(εραγίας) μου -&(εοτό)κον τής επονομαζόμενης γηροκομιτίσης κ(αί) παμμακάριστου-

εις δόξαν

προσκννησιν

κ(αί) τιμήν αυτής κ(αϊ) τοϋ τίμιου κ(αί) άγιον προδρόμου- κ(αι) οί άναγινώσκοντες ενγεσϋε καμοί :—

6. (φ. 123α). ’Ακολουθία τοϋ θείου καί ίεροϋ νιπτήρος.
7. (φ. 129β). Πατριάρχου Φιλοθέου, Ευχή ίκετήριος εις
τήν ΰπεραγίαν θεοτόκον τοϋ Εϋαγγελισμοϋ.
8. (φ.140α). Γεωργίου, μητροπ ολίτου Νικομήδειας
καί ρήτορος, Λόγος τή Άγίςι καί Μεγάλη Παρασκευή εις τό «είστήκεισαν παρά τφ σταυρφ τοϋ Ίησοϋ ή μήτηρ αϋτοΰ καί ή αδελφή τής μητρός
αύτοϋ». ’Άρχ. : προς ύψηλοτάτην ήμϊν αναδρομών ό λόγος περιοπήν, γεγονοτέρα σάλπιγγος ηχεί, προς εαυτόν τήν άπασαν αυγκαλεϊται κτίσιν...

9. (164α). ’Ακολουθία τής Μ. Παρασκευής, (φ. 176α, 23δ) ό τοϋ Μ.
Σαββάτου επιτάφιος θρήνος.
10. (φ. 216α). Έ π ιφανίου, ε π ισκόπ ου Κόπρου, Λόγος
εις τήν θεόσωμον ταφήν τοϋ Κυρίου.
11. (φ. 284α). Προσόμοιο Άναλήψεως καί Πεντηκοστής.
Φ. 175β 1 : 1719 ενμινι Οκτωβρίου εις τής ταίσαιραις εις τήν μνήμην
τον εναγίοις πατρός ημών Ιεροθέου επισκόπου άϋηνών έχειροτονί-βηκα έγό
δ έλάγχηοτος Ιερόθεος ιερομόναχος ιίομόπουλος καί ήμουν χρόνον ήκόσιέναν
καί με έχείροτόνίαε δκυρ μπακράτηος άρχηεπήακοπος δημήτζήάνης 2 εις τον
ναόν τής νπερευλογήμένης δεσπήνης ημών Θεοτόκου τής δμιαλίτησας 8* *καί
7
γράφομεν εις ϋ-ίμησιν κ(αί) ανγχόρισαταίμου διατόν κ(νριο)ν :—

Αί πινακίδες τής σταχώσεως άπεσπάσθησαν παντελώς. Έκ τής νοτίδος,
των κηρίων καί τής πολλής χρήσεως ό κώδιξ υπέστη φθοράς, φύλλα τινά
εξέπεσαν, άλλα άφέθησαν λευκά, τά γράμματα τών επιτίτλων, δΓ ερυθροΰ

1 Τό αυτό τοΰτο σημείωμα είχεν επιχειρήσει ό γράψας
μεταμεληθείς όμως τό διέγραψεν εκεί.
7 Περί αύτοΰ βλ. Τάσον

Άθ. Γριτσό πουλον,

νά γράψη έν φ. 163β,
«Έπετηρίς Εταιρείας

Βυζαντινών Σπουδών», τόμ. Κ' (1950), σελ. 233 -234.
8 Περί τής μονής

βλ. τό μελέτημα Τάσου

ΆΦ.

Γριτσο πούλου,

παρά τήν Δημητσάναν μονή Παναγίας τής Αίμυαλοϋς, έν Άθήναις 1947, σσ. 49.
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μελανός γεγραμμένα, κατέστησαν εξίτηλα εν πολλο'ις. Χρήσις μελανός ερυθρού
έγένετο και εις τάς σημειώσεις, οδηγίας κλπ.

16.
Χαρτ. Διαστ. 0,175X0,13. Αιών ΙΘ'. Φ. 96.
Χερουβικά διαφόρων συνθετών μετά τών μουσικών σημείων. Έκ δωρεάς Νικ. Α. Κάτζια.

17.
Χαρτ. Διαστ. 0,174X0,119.
"Ακέφαλος.

Αϊών ΙΘ'.

Φ. 151.

Μουσικόν βιβλίον, περιέχον δοξαστικά, εωθινά καί άλλα τροπάρια.
Φ. 149α : αντώ τό χαρτί υπάρχει τον ’Αναγνώστη Μαρκόπουλου από
χωρίον Ανβομπίσι και οποίος τον χριστιανόν και απίστων άγαρηνών ηϋελε
ενχιρίσι αντώ είναι άφορισμένος κατιραμένος.
1829 Αύγουστου 12 Ανβομπίσι
6 γράιρας
Κονσταντΐνος Ν. Δημητρακόπουλος

Παρεμφερείς σημειώσεις περιέχουν τα φ. 148β καί 151β μετά τινων
δοκιμίων κονδυλίου.
Στάχωσις λίαν επιμελής τού κώδικος, δστις πορποΰται πλαγίως καί κοσμείται επ’ άμφοτέρων τών ό'ψεων τών πινακίδων δι’ έντυπων παραστάσεων
επί τής βΰρσης.
18.
Χαρτ.

Διαστ. 0,172x0,113.

Αιών ΙΘ'.

Φ. 127.

’Αδήλου, Βιβλίον περί μουσικής. Έν αρχή (φ. 1-15, 19β — 28)
προτάσσεται «άφήγησις προεισοδιώδης περί αρχής καί προόδου τής μουσικής» καί (φ. 15β — 19α) «κατάλογος τών διδασκάλων καί μελφδών, καταστρωθείς υπό Κυρίλλου επισκόπου Τήνου». Άπό φ. 29α μουσικής θεωρητικής καί πρακτικής βιβλία, κεφάλαια καί παράγραφοι, μετά γυμνασμάτων
μουσικών, σχημάτων καί πινάκων.
Φ. 127α : Γέγραπτο χειρι βίβλος, αρχιμανδρίτου Χρνσάνϋου δφρ’ ές
χρήσιν f Γρηγορίον αωις' Σεπτεμβρίου Βα .

Κώδιξ μέ καλαισθησίαν καί μεγίστην επιμέλειαν γεγραμμένος. Ό συγγραφεύς τού έργου έκ τών προλεγομένων αυτού άποδεικνΰεται γνώστης βαθύς
τού θέματος, παραθέτων πλήν τού καταλόγου τών μουσικοδιδασκάλων ούς
άνέδειξεν ό χρόνος καί την σχετικήν μουσικήν βιβλιογραφίαν (φ. 19β). Έν
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περί

ρυθμών πραγματεϊαι εξεδόθησαν υπό I. Μ ε ο υ ρ σ ί ο ν, εν Αονγδοννφ
1616, εις 4ον και υπό Μάρκου

Μεϊβομίου, υπό ιήν επιγραφήν,

Συγγραφείς Μουσικοί αρχαίοι, εν Άμστελοδάμφ 1654, εις 4ον.

'Η βυρσίνη στάχωσις, φέρσυσα εις τό νώτον χρυσά κοσμήματα, διατηρείται καλώς.
19.
Χαρτ. Διαστ. 0,19x0,135. Αιών ΙΘ'. Φ. 191.
Θεοδώρου Γ α ζ ή, Τό τέταρτον, ήτοι τό Συντακτικόν, προσαυξηΟέν και άναπληρωθέν εις φράσιν απλήν...
Έκ τής έν φ. 3α προμετοιπίδος, τό χειρόγραφον βάσιν είχε την εκδοσιν Νικήτα Κονταράτου — Λαυρέντιου Χρυσοβελώνη, Ένετίησιν 1802 *, κατά
δέ την έν τελεί τοΰ Ιδιου φυλλου σημείωσιν : και γέγραπται παρ’ εμοΰ Κανέλου Κατζόρχη του εκ Αημητζάνης κατά το αωκ01’ έτος.

Έν φ. 2αβ προτάσσεται κεφάλαιον «περ'ι τών δασυνόμενων φωνηέντων», συντεταγμένον εις τροπάρια ήχου πλ. β' κατά τό «δλην άποθέμενοι».
"Ιδού ή αρχή : 'Ομοϋ, τό ιλάσθητι, αμάξι, άλυσον, όσιος, αλμυρός και
έτοιμος...

Φ. 182β :

ενταύθα τέρμα τής καλής χειρονργίας
ώς καλόν έργον χειρός έστι τό γράφειν.

Έγράφη δε παρ’ έμοϋ Κανέλου γεωργιάδου ΚατζορχοπούλΑου και αυτή
τό αωθον έτος δκτωμβρίου αν .

Φ. 183α τό ακόλουθον αλφαβητικόν μαθητικόν παράγγελμα :
Πορενθητι

εις τό σχολεΐον και εάν έπιθνμής σοφίαν και επιστήμην,

εκεί την έχεις. Με τό Α την αρχήν τής σοφίας' με τό Β τό βάθος· με τό
Γ την γλυκύτητα’ με τό Δ την διδασκαλίαν με τό Ε την επιστήμην μέ τό Ζ
τον ζήλον με τό Η την ηδονήν μέ τό Κ τό καύχημα’ μέ τό Λ την λάμψιν
μέ τό Μ την μελέτην μέ τό Ν τό νόημα' μέ τό Ξ τήν ξανθόμορφον ’Αθήναν μέ τό Ο τον όμβρον τής μελισταλάκτον φιλοσοφίας' μέ τό Π τό πνεύμα
τό άγιον τό φωτίζον' μέ τό Ρ τον ρυθμόν των διδασκάλων μέ τό Σ τήν
συλλογήν τών επιστημών μέ τό Τ τό τέλος πόσης σοφίας' μέ τό Υ τήν ϋπερ-

' Βλ. Δ. Σ. Γκίνη-Β. Γ. Μέξα, Ελληνική βιβλιογραφία 1800 - 1863, τόμ.

Α', έν Άθήναις 1939, σελ. 23, άριθ. 189. 'Ερμηνείαν

είς τό τέταρτον

τής αυτής Γραμματικής τοΰ Θ. Γαξή έξέδωκεν Ένετίησι τό αυτό

κεφάλαιον

έτος, παρά Πάνφ

Θεοδοσίου τφ έξ Ίωαννίνων καί ό Δαμασκηνός ιερομόναχος Δημητζαναΐος, τρόφιμος
τής έν Δημητξάνη σχολής καί ουτος. Αυτόθι, σελ. 19, άριθ. 114.
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βολήν

τής μαϋήσεως' με το Φ το φως·

με το X την χάριν'

με τό Ψ την

ψυχήν με τό Ω την ώφέλειαν την μεγάλην όπου εχει ή φιλόσοφός σου ψυχή
με τό νά ήξενρη και νά γνωρίζη τον πλάστην της.

Φ. Ι83β. Άνάλυσις φιλοσοφικού συλλογισμού- φ. 188β περί τών ειδών
των επιστολών φ. 190α περί τού τί εστι λογική.
Φ. 191β : αωι'ι' πνανεψιώνος κϋ έτελειώσαμεν την λογικήν.

20.
Χαρτ. Διαστ. 0,196x0,123.
Κολοβός. Μαθηματάριον.

Αιών ΙΗ’.

Φ. 63.

1. (φ. 2α). Θεοδώρου Προδρόμου, Τετράστιχα ιαμβικά καί
ηρωικά εις τά κεφαλαιωδώς ρηθέντα εν πάοη τη παλαιά γραφή. Γένεσις, εις
τό έξαήμερον έργον τού θεού.
2. (φ. 34α). Τού αυτού, τά αυτά, γεγραμμένα δι’ άλλης χειρός
και επί χάρτου εκλεκτής ποιότητος, χρώματος κυανού.
Φ. 34α : και τάδε πέλει Δανιήλ τοϋ εκ Δημητζάνης.
Τά αρχικά τών επιτίτλων και τού κειμένου έρυθροβαφή, αλλαχού κεραμόχροα ή βυσσινοβαφή. Τό β' μέρος έπιμελέστερον γεγραμμένον. Κατά τό
τέλος έκάστου κεφαλαίου μικραί τινες διακοσμήσεις, παριστώσαι φύλλα δένδρων, πτηνά, μικρούς αγγέλους κλπ. Ή στάχωσις βυρσίνη, κατά τάς πινακίδας άνενεώθη διά χρωματιστού εξωφύλλου.

21.
Χαρτ.

Διαστ. 0,187x0,132.

Αιών ΙΗ'.

Φ. 246.

Έξήγησις τών τού Σ υ ν ε σ ί ο υ, επισκόπου Κυρήνης, επιστολών.
Κατά την φαν περίληψις καί σημειώσεις τών επιστολών διά μικρών
γραμμάτων. Τά πρώτα φύλλα εφθαρμένα. Στάχωσις διά βύρσης.

22.
Χαρτ.

Διαστ. 0,185X0,136.

Αιών ΙΗ'.

Φ. 118.

Μαθηματάριον, περιέχον τά ακόλουθα :
1. (φ. 4α). Διάλογοι ελληνικοί χάριν τών αρχαρίων.
2. (φ. 20α). «Παραδείγματα Γεωργίου Κορεσσίου, εις διάφορα συμβαλλόμενα».
3. (φ. 43α). Ε π ίκτητου στωικού, Έγχειρίδιον.
4. (φ 64α). Έπιστολαί, κατά την διδασκαλίαν τού σοφωτάτου Θεοφίλου Κορυδαλέως.
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5. (φ. 99α). Δημοφίλου, Έκ τών πυθαγορείων επών.
6. (φ. 103α). Δημοκράτους φιλοσόφου, Γνώμαι χρυσαϊ.
7. α) (φ. 107α). ’Αδήλου, Ευχή κατανυκτική εις την ύπεραγίαν Θεοτόκον κατ’ άλφάβητον (έμμετρος). Άρχ. :
’Άχραντε, πανάσπιλε, σεμνή παρθένε,
βασιλέα τέξασα, §εόν και λόγον...

β) (φ. 109α). Όμοια κατανυκτική εις τον Ίησοΰν Χριστόν. ’Άρχ. :
Άνείκαατε, μακρόθυμε Χριστέ, σΰγγνωέΗ μοι,
βάρος πολν περίκειμαι, κονφισον τούτο σώτερ...

γ) Περί προσκυνήσεως κατ’ ερωταπόκρισιν.
Φύλλα τινά τοϋ κώδικος έξέπεσαν. ’Άλλα άφέθησαν λευκά. Περικάλυμμα
τοϋ κώδικος φύλλα χειρογράφου ΙΒ' αίώνος.

23.
Χαρτ.

Διαστ. 0,196X0,141.

Αιών ΙΗ'.

Φ. 128.

Μαθηματάριον. Περιέχει θέματα, κατά τον Λάσκαριν, ειλημμένα έκ τής
αρχαίας φιλολογίας, οΰχ ήττον καί τής εκκλησιαστικής, προς εφαρμογήν
γραμματικών καί συντακτικών κανόνων, κατά τήν μέθοδον Θ. Γαζή. Προτάσσεται ερμηνεία αποφθεγμάτων τών επτά σοφών, διά τής μεθόδου τής
ψυχαγωγίας. Άπό φ. 110α θέματα εις άσκησιν τών επιστολικών τύπων, από
δέ φ. 118α θέματα προς γύμνασιν πρωτοπείρων μαθητών, έν εϊδει προσευχών συντεταγμένα. Τά τελευταία αποτελούν τμήμα τοΰ κιοδικος παρένθετον
επί διαφόρου ποιότητος χάρτου.
Ή στάχωσις έξηρθρωμένη, αί πινακίδες άνευ επικαλύμματος.

24.
Χαρτ.

Διαστ. 0,196X0,145.

Αιών ΙΘ'.

Φ. 162.

Καλλινίκου Καστόρχη, Ακατέργαστοι λόγοι καί σημειώσεις διάφοροι προς κατασκευήν λόγων.
Έν τφ παραφύλλφ μετά τής επιγραφής ή χρονολογία : 1838 έν Άΰήναις.
Ό κώδιξ περιήλθεν εις τήν Βιβλιοθήκην Δημητσάνης εκ δωρεάς Δ.
Παπ πούλια. Στάχωσις διά βύρσης μετ’ επικαλύμματος τών πινακίδιον δι’
εγχροομου χάρτου εις σύγχρονον εποχήν.
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25.
Χαρτ.

Διαστ. 0,192x0,143·

Αιών ΙΘ'.

Φ. 172.

’Ακέφαλος και κολοβός.
Διά της μεθόδου τής ψυχαγωγίας ερμηνεία περικοπών : α) Παλ. Διαθήκης- β) ιαμβικών τετραστίχων και ήρωοελεγείων- γ) μύθων, περικοπών
τών Ευαγγελίων καί εκκλησιαστικών ύμνων- δ) λόγων Γρηγορίου τοΰ Ναζιανζηνοϋ (περί τών τοΰ βίου οδών, έπικηδ. εις Μ. Βασίλειον, δίστιχων
ιαμβικών)- ε) νουθεσιών οσίου Νείλου.
‘Ο κώδιξ λίαν έφθαρμένος εκ τής νοτίδος, έξηρθρωμένος.
26.
Περγαμηνή Διαστ. 0,171x0,124x0,051. Αιών 17". Φ. 223.
Ευαγγέλιον τύ διά τεσσάρων.
Α' (φ. 4α). Το κατά Ματθαίον.
Β' (φ. 56α). Το κατά Μάρκον.
Γ' (φ. 93α). Τό κατά Λουκάν.
Δ' (φ. 157α). Τό κατά Ίωάννην.
Προηγείται έκαστου πίναξ τών κεφαλαίων, ως επίσης πολόχρο)μος ή
εϊκών τοΰ οικείου εΰαγγελιστοΰ. Αί εικόνες τών Μάρκου καί Λουκά άπέβησαν δλως εξίτηλοι. Τοΰ Ματθαίου διατηρείται καλώς τό πρόσωπον. Ή εϊκών
τοΰ Ίωάννου εκπεσοϋσα άντικατεστάθη δΤ άλλης επί φΰλλου έκ χάρτου κοινού άτεχνου. Τά φύλλα άφ’ ών άρχεται έκαστον ευαγγέλιον κοσμούνται εν
αρχή διά φύλλων, κλάδων, μίσχων καί πτηνών λίαν έπιτυχώς. Ό βιβλιογράφος κατά την επικρατούσαν συνήθειαν τής εποχής του μιμείται μετ’ επιτυχίας γραφήν ΙΒ' αίώνος. Έν τή άνω καί κάτω ωα καί πλαγίως έσημείωσε
δι’ ερυθρών γραμμάτων καί χρυσών επιτίτλων κεφάλαια προς άνεΰρεσιν τών
κατά Κυριακάς άναγινωσκομένων Ευαγγελίων, ενιαχού δέ καί κεφαλαιώδη
χρυσά ωραία γράμματα έγραψεν. Εις έκάστην σελίδα στίχοι 22 εις εκτασιν
0,11 ύψος, 0,076 πλάτος. Τά φ. 202 — 223 έκ τών ύστέρεον έκ χάρτου κοινού, περιέχουν εύρετήριον τών Ευαγγελίων : «συναξάριον συν θ(ε)φ τών
Ευαγγελίων τοΰ δλου χρόνου», άρχόμενον από τής Κυριακής τοΰ Πάσχα,
παραπέμπει εις τά οικεία κεφάλαια.
Κατά τήν άρίθμησιν τοΰ κώδικος παρατηρούνται αβλεπτήματα, π.χ. τό
φ. 78 ήριθμήθη δίς, τό μεταξύ τοΰ φ. 196 — 197 άφέθη άνευ άριθμ,ήσεως.
Διατήρησις τοΰ κώδικος άρίστη. Στάχωσις νεωτέρα, βυρσίνη. Κατά σημείωσιν έπί τοΰ φ. Ια τοΰ αοιδίμου διδασκάλου τής Σχολής Δημητσάνης 'Ιερώνυμου Βογιατζή, τή 7 Μαΐου 1877, ό κώδιξ προέρχεται εκ δωρεάς τοΰ Καλλινίκου Καστόρχη.
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’Εν τελεί των τριών πρώτων Ευαγγελίων τά επιγράμματα 1 :
Φ. 2α, έν τελεί τοΰ κατά Ματθαίον ευρετηρίου :
Ό πριν τελώνης και αχολάζων τοΐς [φόροις]
Ευαγγελιστής νυν δέδεικται προψόρ(ος)
Ματθαίος 6 κράτιστος δ θεηγόρος'
την τον λόγον γάρ σαρκικήν ενδημίαν
καθιστορεϊ τε και σαφώς διαγράφει.

Φ. 55α, εις τον Μάρκον :
Πέτρον μυηϋ'είς τοΐς άπορρήτοις λόγοις
την τον θεόν κέναταιν εις βροτών φύσιν,
έν η τδ διπλονν ών θεάν(θρωπ)ος φέρει,
ταντην καθεξής ανντί&ησι πανσόφως
ό δευτερενων Μάρκος έν ΰεογράφοις.

Φ. 92α, εις τον Λουκάν :
[Τ]ρίτος δε Λουκάς ρητορεύει μειζόνως
[τ]οΰ μέχρις ημών μετριωθέντος λόγον
[τ]ήν παιδικήν αϋξησιν εΐτα καί μέσην
[κ]αί την τελείαν τής θεώσεως χάριν
[Παΰ]λον γάρ έσχε τεχνικόν παιδοτρίβην.

27.
Περγαμηνή Διαστ. 0,21x0,143x0,069.
Καινή Διαθήκη
Α' (φ. 8α). Ίο κατά Ματθαίον.
Β' (φ. 50α). Τό κατά Μάρκον.
Γ' (φ. 79α). Τό κατά Λουκάν.
Δ' (φ. 118α). Τό κατά Ίωάννην.

Αιών 17".

Φ· 278.

Ε' (φ. 148α). Πράξεις ’Αποστόλων.
7" (φ. 186α). ’Ιακώβου, Καθολική επιστολή.

1 Βλ. Ά9. Κομίνη, Συναγωγή επιγραμμάτων εις τούς τέσσαρας Εύαγγελιστάς, «Έπετηρίς 'Εταιρείας Βυζαντινών
268, 7, 271, 4, έκ παλαιοτέρων κωδίκων.
Δαβίδ τοΰ Παφλαγόνος.

Σπουδών», τόμ. ΚΑ'
Τά επιγράμματα

(1951), σελ. 264, 4,

πιθανώς

είναι
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Ζ' (φ. 190α). Πέτρου, Επιστολή πρώτη.
Η' (φ. 196β). Ίωάννου, Επιστολή πρώτη.
Θ' (φ. 200β). Ίωάννου, Επιστολή δεύτερα.
I' (φ. 201α). Ίωάννου, Καθολική επιστολή β'.
ΙΑ' (φ. 201). Ίοΰδα, Καθολική επιστολή.
ΙΒ' (φ. 202β). Παύλου, Πρόλογος προτασσόμενος τής βίβλου.
ΙΓ' (φ. 208β). Παύλου, Έπιστολαί : α) προς Ρωμαίους' β) Α' προς
Κορινδίους (φ. 224β)' γ) Β' προς Κορινθίους (φ. 232β)' δ) Γαλάτας (φ.
(242α)' ε) Έφεσίους (φ. 246β)' ς-) Φιλιπ πησίους (250β)' ζ) Κολοσσαεϊς (cp.
254α)' η) Α' Θεσσαλονικεϊς (φ. 257α)' θ) Β' Θεσσαλονικεΐς (φ. 260β)' ι)
Α' Τιμόθεον (φ. 262α)' ια) Β' Τιμόθεον (φ. 265β)' ιβ) Τίτον (φ. 268α)'
ιγ) Φιλήμονα (φ. 269β)' ιδ) Εβραίους (φ. 270β).
Φ. 6α, φ. 278β δοκίμια κονδυλίου.
Φ. Ια : Έξεβήκαμεν κ(α'ι) ημείς από τά αφιδ ίνδ(ικτιώνος) β’ μαΐφ
κ' κ ετεληοϋη ο π(αο)ών παχοι(αρχικός) κ(αΙ τονπιτο χω σπιμας τη αυτή
ήμέρρ. ήτοι

κ' ετελιοϋη

κ(αι)

ή

μαρονδιά δμίτος κ(αϊ)

υ

Ιωρ

τ(ης)

κακτιο ερ κ(αϊ) δ Γιαν(νης;)

Φ. 6β : αφιδ μαΐω εδιέβην ο βαρητ απδ τ(ην) εγρι(πον) εις το μετ(ό)χ(ιον)·

Ό κώδιξ διατηρεί καλώς στάχωσιν έκ βύρσης, διακοσμουμένην κατά τάς
πινακίδας υπό εντύπων παραστάσεων τοΰ Εσταυρωμένου καί τοϋ Μυστικού
Δείπνου, πλαισιουμένων υπό ρόμβων. "Εγχρωμος γλυφή τονίζει την παράστασιν, εντός τεσσάρων δέ μικρών τριγώνων απεικονίζονται οί ΕύαγγελισταΙ
μετά τών σημάτων των, εις τό νώτον δέ κοσμήματα χρυσά Ιλικοειδή καί άνθη.
Έκ τών θηλυκωτήρων, δι’ ών επορποΰτο ό κώδιξ, έξέπεσαν οί ιμάντες, Φύλλα
τινά συνεσταχωμένα καί περιληφθέντα εις τήν παλαιάν κατά φύλλα άρίθμησιν είναι έκ χάρτου. Έκ τών τεσσάρων ολοσέλιδων εικόνων τών Ευαγγελιστών, δι5 ών έκοσμεΐτο ό κώδιξ, έχουν άπομείνει 6 Ματθαίος (φ. 7β) καί ό
Λουκάς (φ. 78β), εξέπεσε δε τό φ. 117 έφ’ ου ό Ιωάννης καί τό μεταξύ
49-50 φύλλον τό περιέχον τον Μάρκον. "Εγραψαν δύο χεΐρες, διά διαφόρου μέλανος καί γραμμάτων μεγαλυτέρα>ν ή μικροτέρων (στίχοι έν εκάστη
σελίδι 30 — 34 τής πρώτης, 30 -31 τής δευτέρας, πλάτ. φας 0,028 — 0,037 μ.)
μετά ή άνευ ερυθροβαφών αριθμήσεων τών κεφαλαίων καί έπιτίτλων. Γενικόν χαρακτηριστικόν τών βιβλιογράφων ή μίμησις γραφής ΙΒ' αΐώνος.

28.
Χαρτ. Διαστ. 0,205x0,16. Αιών ΙΘ'. Φ. 82.
Καλλινίκου Καστόρχη, Λόγοι εις τάς Κυριακάς τής Μ. Τεσσαρακοστής. Τά πρώτα φύλλα λίαν εφθαρμένα. Στάχωσις βυρσίνη καστανοχρους, άλλα ό κώδιξ τιλφόβρωτος.
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29.
Χαρτ. Διασ 0,18x0,134.
’Ακέφαλος — κολοβός

Αιών ΙΗ\ Φ. 149.

1. (φ. Ια). Ά β β ά Ισαάκ, Λόγος προς μοναχούς αρχαρίους, μεταφραστείς παρά Διονυσίου ίερομονάχου τοΰ Στουδίτου. ’Άρχ. : Αδελφοί και
πατέρες, αυτά τά λόγια και τές παραγγελίες έγραψεν ό άββας ’Ισαάκ...
2. (φ. 3α). ’Αδήλου, Λόγος πανηγυρικός εις την ένδοξον μετάστασιν
τής αειπάρθενου θεομήτορος.
3. (φ. 10α). Περί έξομολογήσεως.
4. (φ. 17α, 142α). Φωτίου, πατρ. ΚΠόλεως, Έκ τής προς
Μιχαήλ τον άρχοντα επιστολής : τί εστιν έργον άρχοντος.
5. (φ. 49α). Κ ά τ ω ν ο ς, Γνώμαι παραινετικά) δίστιχοι, ας μετήνεγκεν έκ τής λατινίδος φωνής εις την ελληνίδα διάλεκτον Μάξιμος ό Πλανοΰδιος.
6. (φ. 57α). Επίκτητου έγχειρίδιον.
7. (φ. 69α). Σοφία Σειρά χ, ψυχαγωγικώς ερμηνευόμενη.
8. (φ. 85α, 122α). Νείλου τοΰ οσίου, Νουθεσίαι.
9. (φ. 93α). Εξηγήσεις εις τά τοΰ Γαυρίου “Ελληνος τετράστιχα, περί
ανθρώπου καί λίθινου λέοντος.
10. (φ. 108α). Εξηγήσεις εις την 'Ομήρου, Βατραχομυιομαχίαν.
Φ. 140α : Εί'ληφαν τέλος αι εξηγήσεις των παραινέσεων τον Άββα
Νείλον έν τω αιρ\βω <ξ 1792> έ'τει Ιουνίου κς-n , τφ δε των καλών έργων
συντελεστή ί}(ε)φ έστω κλέος μέγα.

Φύλλα ικανά άφέθησαν λευκά. Ή στάχωσις, αί πινακίδες καί τινα φύλλα
δλως έξέπεσαν.
30.
Χαρτ.
1.

Διαστ. 0,185x0,137. Αιών ΙΘ'. Φ. 167.
(φ. Ια). Έξήγησις εις τά τοΰ Φωτίου, πατρ. ΚΠόλεως, έκ τής

προς Μιχαήλ τον άρχοντα Βουλγαρίας επιστολής κεφάλαια" τί έστιν έργον
άρχοντος. Ψυχαγωγικώς. ’Άρχ. : ώ Μιχαήλ, πνευματικόν τέκνον, γέννημα
ήμέτερον, ίδικόν μου... *.1

1 Περί των τοΰ Φωτίου επιστολών καί των διαφόρων αυτών εκδόσεων βλ. C h.
Krumbacher (μετάφρ. Γ. Σωτηριάδου), ‘Ιστορία τής Βυζαντηνής λογοτεχνίας,
τόμ. Β', έν Άθήναις 1900 (Βιβλιοθήκη Μαρασλή), σελ. 232 - 233. Ή

Βιβλιοθήκη

Δημητσάνης κατέχει δύο εκδόσεις τών επιστολών τοΰ Φωτίου, μίαν έν Λονδίνφ 1651
ex officina Rogeri Danielis καί έτέραν Ίωάννου Ν. Βαλέττα, έν Λονδίνφ 1864,
υπό επίσημα Ιγ 3555 εις 4ον καί Ιγ 3560

είς 4ον.

Κατ’ έμήν

γνώμην, ή έξήγησις

τοΰ παρόντος χειρογράφου έγένετο υπό τοΰ διδασκάλου Δανιήλ Γεωργοπούλου.
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2.
(φ. 105α). Άνάπτυξις, ήτοι έξήγησις εις τήν ’Αντωνίου τοΰ
Βυζαντίου Χρηστοήθειαν. ’Αρχ. : Ή λογική, ή αθάνατος και νοερά
ψυχή είναι πράγμα τιμαλφέστατον, ϋειότατον, μέγα... *.
Φ. 104α : Τέλος κ(α)τ(ά) την άρχήν τον δεκεμβρίου τοΰ αγίου Νικολάου κατά αωδον έτος.

Φ. 167α. Ό βιβλιογράφος ή κτίτωρ τοΰ κώδικος συνέθεσε ταΰτα τά
τροπάρια.
τΗχ. Γ' : 'Ο ουρανόν τοϊς αστροις
Τούτο τό παρόν βιβλίον πέλει εμού Δη μητριόν ό τοίνυν τοΰτο ουλήσας,
άνευ τοΰ ίλελήματός μου, νά ονομάζεται κλέπτης, εμέ τούτ

άφαιρέσας.

Ύπέρποτε δ’ ανϋις χαρώ εν τη τούτου ενρέσει καί τον φανερώοαντά
μοι τον τοϋτ’ άφαιρέοαντά με εν τω των φίλων ουντάττω χορω καί

τών

εύνουστάτων.
Χαϊρε ον όπου τό πάοης ώσάν όπου ί)ά τό διαβάζης καγώ τονμπαλιν
λυπούμαι, ώσάν όπου τό υστερούμαι.

Εις τάς έκ χάρτου πινακίδας, έπικεκαλυμμένας ύφάσματι, προσετέθησαν
έγγραφα παλαιά δίκην παράφυλλων, έξ ών έν άναφερόμενον είς την Σχολήν
Δημητσάνης περιέχει ενδιαφέροντα αυτήν πράγματα.

31.
Χαρτ. Διαστ. 0,185x0,133. Αιών ΙΘ'. Φ. 252.
1. (φ. 2α). ’Αθανασίου Ψαλίδα, Λογική και μεταφυσική !:
α) περί φιλοσοφίας έν γένει' β) περί μεταφυσικής (φ. 63α)' γ) περί κοσμολογίας γενικώς (φ. 96α)' δ) πνευματολογία (φ. 114α), ή τήν λογικήν, ψυχολογίαν καί φυσικήν θεολογίαν περιέχουσα' ε) μεταφυσική (φ. 134α).
2. (φ. 158α). Πρακτικής φιλοσοφίας στοιχεία, τοΰ ϊ δ ί ο υ. Εις τρία
μέρη : α) στοιχεία πρακτ. φιλοσοφίας' β) στοιχεία τοΰ φυσικοΰ δικαιώματος (φ. 174β)' γ) κυρίως ηθική (φ. 196β).
Φ. 2α : αωκζ' Όκτωβρί(ον) κε' έν Κέρκυρα, μεθ’ δ τό όνομα Κ.
Καστόρχη.

Άρίθμησις παλαιοτέρα κατά σελίδας ελλιπής. Στάχωσις τών καθ’ ήμάς
χρόνων.1
1 Περί τών εκδόσεων της Χρηστοήθειας βλ. Π ε ρ. Γ. Ζ ε ρ λ έ ν τ ο υ, Προσθήκαι είς τά περί ’Αντωνίου

τοΰ

Βυζαντίου,

«Δελτίον ’Ιστορικής καί ’Εθνολογικής

’Εταιρείας», τόμ. Ζ' (1910 -1918), σελ. 472 κέξ.
2 Τό εργον τούτο τού Άθαν. Ψαλίδα συγκαταλέγεται

μεταξύ

τών ανεκδότων

τοΰ άνδρός. Περί τούτου βλ. πρόσφατον μελέτην τοΰ συναδέλφου Λ. I. Βρανούση, ’Αθανάσιος Ψαλίδας, ό διδάσκαλος τοΰ Γένους, ό πατριώτης, ό πολιτικός, ό
άγωνιστής, «’Ηπειρωτική ’Εστία», τόμ. Α'

(1952), σελ. 331 κέξ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
16/12/2020 11:08:25 EET - 194.219.105.19

(καί ιδιαιτέρως).

Κατάλογος των χειρογράφων κωδίκων τής Βιβλιοθήκης τής Σχολής Δημητσάνης

209

32.
Χαρτ. Διαστ. 0,195x0,14. Αιών ΙΘ'. Φ. 72
(ψ. 4α). Ή ρ ω δ ι α ν ο ϋ, Τής μετά Μάρκον βασιλείας ιστοριών βιβλία
τέσσαρα.
Ια : Το παρόν ΰπάρ(χει) και είναι τής σχολής τοις έκ Δημητζάνης 1828
όεκεβρίου a . ΜεΙΡ δ : και τάδε προσετέϋη συν τοΐς άλλοις Διαμαντή δημητζαναίου.

Φ. 3α : Και τάδε δανιήλ μονάχου και υποδιακόνου τον καταγόμενου εκ
τής δημητζάνας.

33.
Χαρτ. Διαστ. 0,19x0,147. Αιών ΙΘ'. Φ. 169.
1. (φ. Ια). Έξήγησις τών ιαμβικών τετραστίχων καί τών ήρωοελεγείων
Θεοδώρου Προδρόμου, Εις τα κεφαλαιωδώς ρηύέντα έν τή
Παλαιδ Γραφή.
2. (φ. 66α). Εξηγήσεις εις την τραγωδίαν τοΰ αγίου Γ ρηγορίου
τοΰ Θεολόγου, Χριστός πασχών, ψυχαγωγικώς. ’Άρχ. : ώ ακροατά,
μη&ητά, επειδή βούλεσαι, αγαπάς, ορέγεσαι, επιθυμείς, γλίχεσαι, νά χλόης,
άκονης, ένωτίζεοαι...

3. (φ. 92α). Έξήγησις εις λόγους
που πρώτον.

Δημοσίλένους,

Κατά Φιλίπ-

4. (φ. 144α). Έξήγησις Κάτωνος Ρωμαίου, Γνώμαι παραινετικαί δίστιχοι, ώς μετήνεγκεν έκ τής λατινίδος φωνής... Μάξιμος ό Πλανούδιος.
Φ. Ια : Έκ τών τοΰ Σταματίου δημητζαναίου Ψαρούλη.
Στάχωσις ανευ περικαλύμματος τών πινακίδων. Φύλλα τινά άφέθησαν
λευκά. Δύο έν αρχή παράφυλλα έκ χειρογράφου περιέχοντος -ψυχαγωγίαν
αρχαίου κειμένου.

34.
Χαρτ.

Διαστ. 0,193X0,147.

Αιών ΙΘ'.

Φ. 61.

Γρηγορίου Σαράφη, Κυδωνιέως, «Γραμματικής βιβλίον δεύτερον, ήτοι τό περί συντάξεως τών οκτώ τοΰ λόγου μερών, φιλοπονηθέν παρά
τοΰ σοφολογιωτάτου... χάριν τής νεολαίας τής αύτοϋ πατρίδος καί τών παρ’
αΰτφ παιδείας ένεκα φοιτώντων αλλοδαπών νέων καί άντιγραφέν υπό έμοϋ
Γεωργίου Δημητρίου Κατελούζου, Δημητζαναίου, 1831 ’Ιανουάριου 20 έν
Δημητζάνη αωλα', σχολαρχοϋντος τοΰ σοφολογιωτάτου διδασκάλου κυρίου
Δανιήλ Γεωργοπούλου Ζυγ(οβιστινοΰ), αΰτη έγράφη».
Φ. Ια : Άρχίσαμεν την παρούσαν γραμματικήν τον συντακτικόν μέρους
ΚΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΚΒ'

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
16/12/2020 11:08:25 EET - 194.219.105.19

Η

Τάσου ‘Λθ·. Γριτσοπούλου

210

τή κη' τον ’Απριλίου ήμερα τρίτη 1831, σχολαρχονντος τον σοφολογιωτάτον
κνρίον διδασκάλου Δανιήλ Γεωργοπονλου εν Αημητζάνη. Μεθ’ δ διά μολυ-

βδίδος : την ετελειώσαμεν την 16 9βρίον 1831 ήμερα Δεύτερα.
Φ. 61β : Καί τάδε πέλει κτήμα εμον Γ. Δ. Κατελονζον και ανάγραψα
αυτό 20 ’Ιανουάριον μέχρι 15 Φεβρουάριον 1831.

Στάχωσις διά βυρσης στερεά. Τδ επί τών πινακίδων επικάλυμμα χάρτης ροδόχρους.

35.
Χαρτ.

Διαστ. 0,20x0,142.

Αιών ΙΗ'.

Φ. 56.

Μαθηματάριον.
1. (φ. 2α). Συμμαθητών διάλογος περί ευτυχίας.
2. (φ. 8α). ’Αντωνίου τοϋ Βυζαντίου, Χρηστοήθεια.
3. (φ. 34α). Λεξιλόγιον δύσκολων λέξεων.
4. (φ. 40α). Νείλου ε π ισκό π ου, Νουθεσίαι κατ’ άλφάβητον.
5. (φ. 48α). Διάλογοι ελληνικοί τών αρχαρίων.
Φ. 45β : Παρακαλώ πάντας, προσέχετε τοϊς είρημένοις. Τέλος τών
παραινέσεων τοϋ άγιου Νείλον τω δε ί)εφ δόξα' αψοΟ’ κατά μήνα Μάρτιον εν τή Πάργη.
Άγάπι(ος) Πε(λοποννήσιος).

Στάχωσις απλή βυρσίνη. Φύλλα ικανά λευκά. Τά τελευταία τοΰ κωδικός
εκ τής νοτίδος πλήρως διαπεποτισμένα.

36.
Χαρτ. Διαστ. 0,199x0,143. Αιών 1Θ\ Φ. 204.
’Ακέφαλος.
Μαθηματάριον. Τά κυριώτερα τών περιεχομένων.
1. (φ. Ια). Ερμηνεία αποφθεγμάτων καί τετραστίχων, ψυχαγωγικώς.
2. (Φ. 20α). ’Αγαπητού διακόνου, Έκθεσις κεφαλαίων παραι"
νετικών, ήτις παρ’ "Ελλησι Βασιλική ονομάζεται σχέδη, ψυχαγωγικώς.
3. (φ. 40α). Λασκάρεως, Είς τόν "Ομηρον ραψιρδία A, Β.
4. (φ. 64α). Θ ε μ ι σ τ ί ο υ, Λόγοι καί έξήγησις αυτών : α) περί τής
φιληκοΐας τοϋ βασιλέως* β) περί φιλοσοφίας προτρεπτικός είς τούς Νικομηδεΐς.
Φ. 72β : Τέλος τών τοΰ Θεμιστίου λόγων... αωε Φενρ. γ' έν Δημη :
Φ. 109β : ’Έδωσα δώρον τάς τοϋ Θεμιστίον εξηγήσεις τον Σταμάτη
κατά το αωεον έτος τή Φεβρουάριου τρίτη και έστω εις ενΟυμησιν, τον τας
έδωσα διά νά μου τδ άντιπληρώση μετά την φυγήν αυτόν.
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6. (φ. 122β). Έξήγησις είς τά γνωμικά ελεγεία Σ ό λ ω ν ο ς τοϋ νομοθέτου.
7. (φ. 130α). Έξήγησις τών ελεγειακών γνωμών κα'ι παραινέσεων
Θεόγνιδος τοϋ Μεγαρέως.
Φ. 152β : είλήφασι τέρμα και αί προς τον Κύρνον τοϋ ποιητοΰ Θεόγνιδος τοϋ Μεγαρέως γνώμαι, τω δε ϋεδς (sic.) κλέος μέγα. ΈτελειώΟη
αυτό νπ’ έμοϋ Μανονήλον 1805 Μαΐον 6 ημέρα Σαββάτο.

9. (φ. 154α). Έξήγησις παρακλητικού κανόνος είς ύπεραγίαν Θεοτόκον
τοϋ Θεοστηρίκτου μοναχού.
10. (φ. 162α). Έξήγησις είς τό τοϋ Ήρωδιανοΰ Α' βιβλίον τών
ιστοριών τής μετά Μάρκον βασιλείας.
11. (φ. 178α). Έξήγησις είς την προς Εύτρόπιον, ευνούχον, πατρίκιον
καί ύπατον ομιλίαν Ίω. τοϋ Χρυσοστόμου.
Φ. 202β : Έκ τών τοϋ Σταμάτη Ψαρούλη.
Ό κώδιξ άπηρτίσθη διά τής σταχώσεως τετραδίων επί μέρους. Αί πινακίδες ά'νευ περικαλύμματος.
37.
Χαρτ. Διαστ. 0,203X0,154.
Ακέφαλος, κολοβός.

Αίών ΙΖ'.

Φ. 76.

1. (φ. Ια). Ποικίλη θεολογική ύλη, ήτοι περί πίστεως, ερμηνεία τοϋ
συμβόλου τής πίστεως, λόγοι είς διαφόρους εορτάς (Κυριακήν τής ’Ορθοδοξίας, Μεταμόρφωσιν, Ευαγγελισμόν κλπ.).
2. (φ. 48α). Παντολέοντος π ρεσβυτέρου, Λόγοι είς την
Ύψωσιν τοϋ Σταυρού.
ο. (φ. 51α). Σωφρονίου, πατρ. 'Ιεροσολύμων, Λόγος δ'μοιος.
4. (φ. 55α). Ίωάννου Χρυσοστόμου, Λόγοι εις Πέτρον καί
Ήλίαν.
5. (φ. 65α). ’Άλλοι τινές λόγοι είς διαφόρους εορτάς.
6. (φ. 71α). Ερμηνεία λέξεων καί φράσεων, δείγματα επιστολών καί
περί τοϋ πώς χρή συντάσσειν τάς έπιστολάς.
Στάχωσις εξηρθρωμένη.

38.
Χαρτ. Διαστ. 0,205X0,15. Αιών ΙΘ'. Φ. 232.
1.
(φ. Ια). Σημειώματα εκ τοϋ β' καί γ' τόμου τοΰ Κυρίλλου
’Αλεξάνδρειάς προς τούς Προφήτας καί τήν Κ. Διαθήκην.
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2. (φ. 177α). Σημειώματα εκ τοϋ Ζ' τόμου τοΰ Χρυσοστόμου.
3. (φ. 205α). 'Ομοίως εκ των τοΰ Οίκουμενίου.
4. (φ. 215α). 'Ομοίως εκ των Ά μ φ ι λ ο χ ί ο υ, Θεοφύλακτου.
5. (φ. 218α). Πόθεν οί άνθρωποι τό κατ’ άρχάς τους ήχους εΰρον.
Φ. Ια. Σημειωματάριου Μακαρίου ίερομονάχου Χριστιανόπλου,
τοΰ και Μαριδάκη, τοΰ Κρητός '.
Φ. 16β : Αύτο'ι οί στίχοι είναι γραμμένοι εις την κόκκινη κολόνα, όπου
εις την Κωνσταντινούπολή εύρίσκεται όρϋ·ή στημένη
ΚΙΟΝΑ ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΟΝ ΑΕΙ ΧΘΟΝΙ
ΚΕΙΜΕ ΜΟΝ’ ΑΧΘΟΣ ΜΟΥΝΟΣ A
ΝΑΣΤΗΣΑΙ ΘΕΥΑΟΣΙΟΣ ΒΑ-

ηγουν

ΣΙΑΕΥΕ

Κολόνα εΐμαι τετράγωνος και κείτομαι πάντοτε εις την γην ενα μόνον
βάρος, την οποίαν εμένα με έστησεν ορδήν μόνος δ Θεοδόσιος βασιλεύς.

Καί ευθύς περαιτέρω :
Τό παρόν άςιόλογον βιβλίον άφιερώ τη 'Ελληνική Σχολή Δημητζάνης
Τη 14 Ανγονστφ 1864 έν Άϋηναις
f 'Ο Φδιώτιδος Καλλίνικος.

39.
Χαρτ.

Διαστ. 0,215X0,155.

Λίών ΙΗ\

Φ. 268.

’Ακέφαλος.
Μαθηματάριον, περιέχον τά ακόλουθα διά της μεθόδου της ψυχαγωγίας ερμηνευόμενα :
1. (φ. 2α). [Μ ε γ. Βασιλείου], Λόγος κατά τών όργιζομένων.
2. (φ. 17α). [Τοΰ αΰτοΰ], Λόγος εις τό «καθελώ μου τάς άποάποθήκας».
3. (φ. 32α). [Τοΰ αΰτοΰ], Λόγος εις τό «πρόσεχε σεαυτφ».
4. (φ. 50α). [Τοΰ αΰτοΰ], Λόγος προς τούς νέους, δπως αν έκ τών
ελληνικών ωφελοίντο λόγων, παραίνεσις.1

1 Πρόκειται περί τοϋ μητροπολίτου Χριστιανουπόλεως Μακαρίου, αδελφού τοϋ
οικουμενικού πατριάρχου Θεοδοσίου Β', περί

τοϋ

οποίου

λογίου

καί

συγγραφεως

δντος βλ. πρός τό παρόν Κ. Ν. Σ ά ά α, Νεοελληνική Φιλολογία, σελ. 601. Πλείονα
περί τοΰ άνδρός έν τφ παρασκευαζόμενη)
Χριστιανουπόλεως.

είδικφ μελετήματι περί τής μητροπόλεω ς
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Ναζιανζηνού, Εις τούς λόγους και τον

έξισωτήν Ίουλιανδν λόγος.
6. (φ. 89α). Τοϋ αυτού, Λόγος εις τούς Μακαβαίους.
7. (φ. 103α). Τού αυτού, Λόγος εις τα Θεοφάνεια=γενέθλια τού
Σωτήρος.
8. (φ. 120α). Τού αυτού, ’Απόσπασμα έκ τού περί φιλοπτωχίας
λόγου.
9. (φ. 121α). Τού αυτού, ’Επιτάφιος εις Καισάριον, τον εαυτού
αδελφόν.
10. (φ. 146α). Τού αυτού, ’Απολογητικός της εις Πόντου φυγής...
11. (φ. 213α). Τού αυτού, ’Απολογητικός εις τον εαυτού πατέρα
Γρηγόριον.
12. (φ. 218α). Τού αυτού, Εις τον εαυτού πατέρα ήνίκα άπέτρεψεν αυτόν φροντίζειν τής Ναζιανζού Εκκλησίας.
13. (φ. 223α). Θεμιστίου φιλοσόφου, τού έπικληθέντος
Εύφραδούς, Περ'ι φιλίας.
14. (φ. 247α). Τού αυτού, Περί τής φιληκοΐας τού βασιλέως.
Λόγος ηος.
15. (φ. 258α). Τού αυτού, Προτρεπτικός Νικομηδεύσιν εις φιλόσοφον λόγος.
Προτάσσεται (φ. Ια) εύρετήριον των περιεχομένων και ερμηνευόμενων
λόγων. Φ. 145β : αψπζν ’Απρίλιον ε'. ΜείΓ δ δι’ άλλης χειρός : I. Ν. Μι·
χαλόπουλος.

Φ. 211β : Τέλος και τφ θεφ δόξα και κλέος
αχρπζν ;· ’Οκτωβρίου κη« παρά Σχολής Δημητζάνης
Φιλόθεος Ιεροδιάκονος Παπαγεωργόπουλλος.

Φ. 212β : Ποίημα Γ. Σ.
’Ισότιμοι οι άνθρωποι καί ελεύθεροι γεννώνται
καί διά μόνην αρετήν πρέπει να προτιμιόνται'
χάριν ποτέ μην λησμονης, κακόν μην ενθυμείσαι,
δίδε καλόν αντί καλόν καί ούτως εκδικείσαι.
Γ. Στανρινός

Χαμηλότερον δε μεταγενεστέρως ή υπογραφή : A. Ν. Καζής.
Στάχωσις διά βυρσης κατεστραμμένη. Γραφή λίαν επιμεμελημένη.
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40.
Χαρτ.

Διαστ. 0,202X0,155X0,067.

Αιών ΙΗ'.

Φ. 399.

1. (φ. 2α). ’Αδήλου, Ερμηνεία τοΰ κανόνος, ήτοι ειρμοί), ωδής,
και τροπαρίου δλου τοΰ ενιαυτού.
2. (φ. 381β). Μιχαήλ Έ φεσιού τοΰ Ψελλοΰ, Έπίλυσίς
τινων ζητημάτων θεολογικών : εΐς τό ιδεολογικόν ρητόν ό τοΰ πατρός ό'ρος
καί λόγος.
Φ. 381α : αγνα"·' ’Ιουλίου α« εν σμνρνη.
Τέλος τώ δε τΐεφ δόξα, τφ ενισχνσαντί με γεγραφέναι την βίβλον μνήσ9ητε οι άναγινώσκοντες τον πτωχόν Νεοφύτου,

ίεροδιαν.όνου τε Φιλ,αδελ,-

φείας.

Γραφή έπιμεμελημένη μαρτυρεί χείρα ήσκημένην. Φύλλα τινά τοΰ κωδικός εν τελεί διεποτίσθησαν υπό τής νοτίδος. Στάχωσις διά βΰρσης, ήτις φέρει
εΐς τό νώτον ποικίλματα χρυσά και εγχάρακτα γράμματα, δΓ ών άπηρτίσθη
ή φράσις : ερμηνεία κανόνων. Αί πινακίδες έπικεκαλυμμέναι διά χάρτου
εγχρώμου λεπτοΰ.
41.
Χαρτ. Διαστ. 0,198X0,15. Αιών ΙΗ'. Φ. 281.
Μαθηματάριον, περιλαβόν ερμηνείαν διά τής ψυχαγωγίας εις τά ακόλουθα κείμενα :
1. (φ. Ια). Ίσοκράτους, Λόγοι : α) προς Δημόνικον' β) προς Νικοκλέα (φ. 19β)' γ) εΐς Ευαγόραν εγκώμιον (φ. 39α)' δ) Πλαταϊκός (φ. 71α).
Φ. 19α Τέλος και τφ ύλεφ έστω κλέος
1798 Άπριλλίου 7· έτελειώσαμεν τά μαδήματα τον ’Ισοκράτους.
Φ. 38α : 1798 ’Ιουνίου 21 έτελειώσαμεν τον λόγον τον προς Νικοκλέα,
περί βασιλείας, ήμερα δεύτερα.

Φ. 70β : 1798 Δεκεμβρίου 26 τέλος τον παρόντος λόγον τον Ίαακράτους τον προς Ευαγόραν εγκώμιον και αρχή τοΰ αυτόν, λόγος Πλαταϊκός.

2. (φ. 90α). Λουκιανού, Πατρίδος εγκώμιον.
3. (φ. 98α). Γρηγορίου Ναζιανζηνοΰ, Λόγοι : α) περί
φιλοπτωχίας (φ. 98α)' β) εΐς τον εξισωτήν Ίουλιανόν (φ. 177α)' γ) εις Καισάριον τον έαυτοΰ αδελφόν επιτάφιος (φ. 216α).
4. (φ. 122α). Βασιλείου Μεγάλου, Όμιλίαι : α) κατά τών
όργιζομενων (φ. 122α)' β) «καθελώ μου τάς άποθήκας» (φ. 140β)' γ) «πρόσεχε
σεαυτφ» (φ. 158α)' δ) προς τους νέους... παραίνεσις (φ. 253α).
42.
Χαρτ.

Διαστ. 0,205X0,15 μ.

Αιών ΙΘ\

Φ. 77.

Καλλινίκου Καστόρχη, Κατάστιχον. Άτομικαί καί οΐκογε-
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νειακαί σημειώσεις και λογαριασμοί. Προτάσσεται βιογραφία του και εν τελεί
καταχωρίζονται προικοσύμφωνα ανεψιών του, 1839 - 1851, ως καί πίναξ των
περιεχομένων τοΰ κατάστιχου έν τελεί.
Ό κώδιξ φέρει βυρσίνην στάχωσιν, επί δέ των πινακίδων επικάλυμμα
Ικ στιλπνού χρωματιστού χάρτου. Ή κατά τό μέσον τής πρόσθιας πινακίδος
σχηματιζομένη γλώσσα άναδιπλοΰται εις την έτέραν καί ασφαλίζεται δι’ ίμάντος. Εις τό εσωτερικόν ή ιδία αύτη σχηματίζει φάκελλον προς άπόθεσιν σημειωμάτων. Περιήλθε τή βιβλιοθήκη έκ δωρεάς Δ. Π. Παπ ποΰλια.

43.
Χαρτ.

Διαστ. 0,20x0,153.

Αιών ΙΗ'.

Φ. 191.

’Ακέφαλος.
1. (φ. Ια, 174α). Γραμματικοί καί συντακτικοί κανόνες μετ’ ασκήσεων
διά τής παραθέσεως τεμαχίων εκ των αρχαίων, βυζαντινών καί μεταγενεστέρων συγγραφέων, κεφάλαια περί μετρικής κλπ. γεγραμμένα άτάκτως καί υπό
πολλών χειρών.

2. (φ. 143α). Ερμηνεία τοΰ απολυτίκιου τής 'Αγίας Παρασκευής : «την
σπουδήν σου τή κλήσει κατάλληλον...».
3. (φ. 146α). Νείλου μοναχού, Παράδεισος, ήτοι κεφάλαια
μεταληφθέντα έκ τής βίβλου τών αποφθεγμάτων.
4. (φ. 157α). Θεοφίλου Κορυδαλέως,
τικής.

Διαίρεσις τής ποιη-

Ενιαχού πλεΐστα δοκίμια κονδυλίου.
Φ. 191β : κατά το ατμλδφ ανγονστου λ ημέρα Παρασκευή εσπέρας εις
τάς τρεις ώρας τής ννκτός ε'πεσεν ουρανόιίεν πυρ.

Φ. 4α: Άφιέρωσις τή Σχολή Δημητζάνης καί ή υπογραφή : f ό Φ&ιώδιά χειρός τού ίδιου : Ποικιλογραψία παλαιού

τιδος Καλλίνικος. Φ. 41α,

τίνος διδασκάλου Κρήτης γραψεϊσα τω 1734 άφιερώ τή 'Ελληνική Σχολή
Δημητζάνης. Μεθ’ ο ή μονοκονδυλιά : f ό Φ&ϊώτιδος Καλλίνικος 1866.

44.
Χαρτ. Διαστ. 0,215x0,145· Αιών ΙΗ'. Φ. 185.
Μαθηματάριον Ιν φ διά τής ψυχαγωγίας ερμηνεύονται :
1. (φ. Ια). Ίσοκράτους, Λόγοι, ήτοι Πλαταϊκός, περί τού άκούειν.
2. (φ. 44α). Πλουτάρχου, Περί πολυπραγμοσύνης.
3. (φ. 62α). Δημοσθένους, Α' ’Ολυνθιακός4. (φ. 72α). Βασιλείου Μεγάλου, Προς τούς, νέους, κατά τών
όργιζομένων, «καθελώ μου τάς άποθήκας», «πρόσεχε σεαυτφ».
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5. Γρηγορίου Ναζιανζηνοΰ, Λόγος περί φιλοπτωχίας.
Φ. Ια. ’Εκ των του Πολυχρονίου Καρακάλου δωρεά τή Σχολή Αημητζάνης.

Φ 17β : Αυτό το βίβλίον είναι τής έν Δημητζάνη Σχολής.
Στάχωσις διά βΰρσης κατεστραμμένη.

45.
Χαρτ. Διαστ. 0,21x0,142. Αιών ΙΗ'. Φ. 241.
Ερμηνεία κατ’ έρωταπόκρισιν εις τάς κατά Κυρικάς και λοιπάς έορτάς
άναγινωσκομένας περικοπάς των ’Αποστόλων.
Φ. 237α. Προτέστον έτους 1803 τοΰ Βασιλείου Τζουνάκη προς τούς
δεπουτάτους τοΰ εμπορικού σώματος των πραγματευτούν Ρωμαίων. —Κοπρομέσον αίρετοκρισίας επί τοΰ προηγουμένου προτέστου.—Πόλιτζα ντεκάρικο
τοΰ αύτοΰ Β. Τζουνάκη, ό'στις χαρακτηρίζεται «Σουδιτος ότομάνος».—
Φ. 238α. Χρονικόν έτους 1807 1 Ίανουαρίου ρωσο - ιταλικών και τουρκικών ενεργειών. Τό φΰλλον είναι περικεκομμένον.
Στάχωσις βυρσίνη καστανόχρους.

46.
Χαρτ.

Διαστ. 0,208x0,155.

Αίών ΙΗ'.

Φ. 128.

’Ακέφαλος καί κολοβός.
'Ερμηνεία διά τής ψυχαγωγίας 1) κεφαλαίων τής Παλαιός Διαθήκης
(φ. Ια)' 2) εις ιαμβικά τετράστιχα καί ήρωοελεγεϊα εις διαφόρους εορτάς
(φ. 84α).
Φ. 14β : Αυτό το βιβλίον υπάρχει και είναι έμοϋ τοϋ Ίωάννου Σκαπετοράχη καί δγιος τό πάρη νά εχει την κατόρα τοϋ Χρίστου καί τής Παναγίας.
5Ιωάννης Σκαπετοράχης

Στάχωσις διά βυρσης χρώματος μέλανος.

47.
Χαρτ.

Διαστ. 0,215X0,155.

Αίών ΙΗ'.

Φ. 58.

Κτητορικός κώδιξ τοΰ ίεροΰ ναού 'Αγίου Δημητρίου τοΰ κατά τον δήμον
Γόρτυνος χωρίου Βλαχόρραφτη, καθιερωθείς τή 20 Φεβρουάριου 1763 (φ.
3α), περιέχων διάφορα σημειώματα καί αφιερώσεις μέχρι τών εσχάτων χρόνων.
Φ. 4α : ’Αφιέρωσε ό άγιος Καισαρίας τις Φίλιπου συνπατριώτης όντας
τό επίκλιν ϋανασόπλος εναν σταυρόν άσημοχρυσωμένον με μαργαριτάρια,
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και μία καίλιέρωσις καί έγραψε τό όνομά του Άνανίας άρχιερεύς καί ’Ανθίμου Ιερομονάχου, Κανέλα καί Παϊσίας μοναχής καί Γεωργίου.

Φ. 20β : Καισαρείας τής Φιλίπ που άρχιερεύς Θανασόπλος
δ αδελφός του Νεόφυτος άρχιερεύς Ναζαρέτ
Κύριλλος Ιεροδιάκονος άνεψιός τους
Διονύσιος ιερομόναχος Δημόπουλος ηγούμενος Καλαμιού
Κύριλλος άρχιερεύς Ναζαρέτ Βλαχορραφτίτης, άνεψιός τοϋ
Καισαρείας Θανασοπούλου κλπ.

Στάχωσις διά καστανοχρόου βύρσης.
48.
Χαρτ. Διαστ. 0,217x0,15. Αιών ΙΗ'. Φ. 136.
Μεγάλου Βασιλείου, ’Ηθικοί λόγοι κδ' έκλεχθέντες διά Συμεών τοΰ Μαγίστρου και Λογοθέτου εκ πασών τα>ν πραγματειών αυτού, μετά
σημειώσεων ερμηνευτικών :
α) φ. Ια. Περί αρετής και κακίας,
β) φ. 8β. Περί διδαχής καί νουθεσίας,
γ) φ. 14β, Περί αγάπης τής
θεόν και τον πλησίον,

ιε) φ. 93α. Περί αρχής καί εξουσίας,
ις-) φ. 97β. Περί γαστριμαργίας καί
μέθης.

προς

ιζ) φ. 104β. Περί οργής καί έχθρας.
ιη) φ. 109α. Περί φόνου καί βασκα-

δ) φ. 18α. Περί Ιλεημοσυνης.
ε) φ. 24β. Περί πλοΰτου και πενίας,

νίας.
ιθ) φ. 114α. Περί σωφροσύνης καί
ακολασίας.

ς·) Φ· 31α. Περί πλεονεξίας,
ζ) φ. 38α. Περί αμαρτίας,
η) φ. 48α. Περί μετάνοιας,
θ) φ. 58α. Περί προσευχής,
ι) φ. 62α. Περί νηστείας,
ια) φ. 68α. Περί θανάτου,

κ) φ. 118. Περί ταπεινοφροσύνης καί
κενοδοξίας.
κα) φ. 122α. Περί ευτυχίας, δυστυχίας καί φρονήσεως.

ιβ) φ.79α. Περί λύπης καί άθυμίας.
ιγ) φ. 84α. Περί υπομονής καί μακροθυμίας.
ιδ) φ. 89α. Περί μελλούσης κρίσετος.

κβ) φ. 125β. Περί προνοίας.
κγ) φ. 130α. Περί ψυχής,
κδ) φ. 132α. Περί τιμής γονέων καί
γήρως καί νεότητος.

Στάχωσις κατεστραμμένη. 'Ο βιβλιογράφος είναι άριστος καλλιγράφος.
Εις τό παράφυλλον εν αρχή προτάσσει πίνακα περιεχομένων. Ήρίθμησε
κατά σελίδας ό ίδιος.
49.
Χαρτ.

Διαστ. 0,21x0,152.

Αϊτόν 1Θ'.

Φ. 99.

Ποσοτική.
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Ό κώδιξ περιέχει εις δύο παράφυλλα γεωμετρικά σχήματα, κατά τινα
δέ σημείωσιν έν τφ πρώτιρ παραφύλλφ, περιήλθεν εις την Βιβλιοθήκην εκ
δωρεάς τοϋ ’Αρχιεπισκόπου Άργοδίδος Καλλινίκου Τερζοπούλου τό 1875.

50.
Χαρτ. Ai u o t . 0,21X0,15. Αιών ΙΘ'. Φ. 106.
Πρακτική αριθμητική μετά τινων κεφαλαίων θεωρητικής αριθμητικής.
Στάχωσις βυρσίνη ανοικτού καστανού χρώματος. Δωρεά τού αυτού ώς
ό προηγούμενος κώδιξ.
51.
Χαρτ.

Διαστ. 0,212X0,157.

Αιών ΙΗ'.

Φ. 267.

Μαθηματάριον έρμηνευθέν διά τής ψυχαγωγίας. Περιέχει :
1. (φ. Ια). ’Αγα π ητού διακόνου, ’Έκθεσις κεφαλαίων παραινετικών.
2. (φ. 29α). Φωτίου π ατριάρχου, Έκ τής προς Μιχαήλ τον
άρχοντα Βουλγαρίας επιστολής.
3. (φ. 101α). Θεόγνιδος

Μ εγ α ρ έ ω ς — Σ ι κ ελ ι ώ το υ, Γνώμαι

έλεγειακαί.
Φ. 122α : ειλήφαοι τά παρόντα τό τέρμα φδε εν τφ αψπγψ ετει κατα
μήνα δεκέμβριον, ήμερα <5’ εις τάς 20 : τοϋ παρόντος μηνάς.

4. (φ. 125α). Ίσοκράτους, Προς Δημόνικον παραίνεσις.
5. (φ. 145α). Πλουτάρχου, α) περί παίδων αγωγής' β) περί
πολυπραγμοσύνης (φ. 189α)' γ) περί τού άκούειν (φ. 215α).
6· (φ. 248α). Ερμηνεία ευαγγελικών περικοπών καί τμημάτων τής λειτουργίας.
7.
(φ. 256α —267). Προσθήκη φύλλων, έν ή περιέχεται τμήμα τής περί
προσευχής ομιλίας Ίω. Χρυσοστόμου, διά τής ψυχαγωγίας. Ή στάχωσις έξηρθρωμένη, αί δέ πινακίδες άνευ επικαλύμματος.

52.
Χαρτ.

Διαστ. 0,210X0,157.

Αιών ΙΘ'. Φ. 227.

Μαθηματάριον έν φ περιέχονται ψυχαγωγικώς ερμηνευόμενα :
1. (φ. Ια, 225α). Ίσοκράτους, Προς Νικοκλέα περί βασιλείας·
2. (φ. 5α). Γρηγορίου Ναζιανζηνού, α) λόγος εις τον έξι
σωτήν Ίουλιανόν' β) εις τούς Μακκαβαίους (φ. 19α)' γ) επιτάφιος είς τον
αδελφόν Καισάριον (φ. 34β)’ δ) είς τά Θεοφάνεια (φ. 61α)- ε) περί φιλο.
πτωχίας (φ. 77α)' ς-) έξήγησις είς τον απολογητικόν λόγον ενεκεν τής είς
πόντον φυγής (φ. 111α).
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Φ. 18β : εΐληφε πέρας 6 παρέαν λόγος τον άγιον Γρηγορίου Ναζιανζηνοΰ Ί803 ’Ιουνίου κ'.

Φ. 76β : εΐληφον τέλος οι τοϋ Γρηγορίου λόγοι εις τό αωδ'
Φ. 110β : έτελειώ§η δ παρών περί φιλοπτωχίας λόγος κατά τό αωδ' εν
μηνι ’Ιουνίου κη' και νά έχω την ευχήν

τοΰ αγίου Γρηγορίου, στηρίζουοά

με εν παντι έργφ και λόγω, αμήν.

3. Έξήγησις εις τά A, Β, Γ στοιχεία τής Ίλιάδος τοϋ Όμηρου.
Φ. 223β : εΐληφον τέλος αί τοϋ 'Ομήρου εξηγήσεις μέχρι τον γάμμα
στοιχείου κατά άλφάβητον αωε°·’ Ίανν(ουαρίον) κε εκ δημ(ητζάνης).

Στάχωσις διά μελανός χρώματος βϋρσης. Κατά τινα σημείωσιν έν φ. 5α,
ό κώδιξ είναι : εκ τών τοΰ Σταματίου δημητζαναίον Ψαρούλη.

53.
Χαρτ. Διαστ. 0,21X0,168. Αιών ΙΘ\ Φ. 161.
Μαθηματάριον περιέχον ψυχαγωγικώς ερμηνευόμενα τά ακόλουθα :
1. (Ια). Γρηγορίου Ναζιανζηνοϋ, α) Περί τών τοϋ βίου
οδών, β) εις Μ. Βασίλειον επικήδιος (φ 3β).
2. (φ. 5α). ’Αντωνίου τοϋ Βυζαντίου, Χρηστοήθεια.
3. (φ. 51α). Έξήγησις εις τούς Ρωμανού τοϋ μελωδοϋ και Ίω. Δαμασκηνού κανόνας α) τοΰ Τ. Σταυρού" β) τών Χριστουγέννων (φ. 65α)" γ)
Θεοφανείων (φ. 86α)" δ) Βαΐων (φ. 108α)" ε) Μ. Δευτέρας (φ. 118β)" ς-)
Μ. Τρίτης (φ. 122α)" ζ) Μ. Τετάρτης (φ. 123(3).
4. (φ. 128α). Έξήγησις εις την Ό μ ή ρ ο υ βατραχομυομαχίαν.
5. (φ. 144α). Έξήγησις εις τον προς τούς νέους λόγον τού Μ. Β ασ ι λ ε ί ο υ.
Έκ σημειώσεως φ. 3α πληροφοροΰμεθα δτι ό κώδιξ, ως και ό προηγούμενος, είναι : έκ τών τον Σταματίου δημητζαναίον <ζ Ψαρούλη ζ> , έκ δέ
όμοιας φ. 143β : αυται αί εξηγήσεις μοι έδόΟησαν χάρισμα υπό τον ’Αναγνώστη Καραβελοπούλου εις τους αωδ'.

Στάχωσις άνευ περικαλύμματος, τό δέ νώτον φέρει τεμάχιον λινού υφάσματος.

54.
Χαρτ.

Διαστ. 0,212X0,152.

Διών ΙΘ\

Φ. 113.

Φυσικής τό μηχανικόν μέρος, μετά σχημάτων.
Φ. 97β : τέλος τη 30 ’Ιουλίου 1838 εν ’Άνδρω.
Ό κώδιξ προέρχεται έκ δωρεάς Καλλινίκου Τερζοπούλου, αρχιεπισκόπου
Άργολίδος.
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55.
Χαρτ.

Διαστ. 0,22x0,166.

Φ. 357.

Αιών III'.

Μαθηματάριον, διά της ψυχαγωγίας έρμηνευθέντας λόγους Γ ρ η γ ορίου τοΰ Ναζιανζηνοΰ περιέχον, ως ακολούθως : φ. Ια εις ιερομάρτυρα Κυπριανόν, φ. 20β επιτάφιος εις τον εαυτού πατέρα, φ. 69β εϊς
"Ηραινα τον φιλόσοφον, από της εξορίας έπανελθόντα, φ. 91 β εις Καισάριον τον εαυτοΰ αδελφόν επιτάφιος, φ. 123α απολογητικός τής εις τον Πόντον φυγής έ'νεκεν, φ. 211α κατά Ίουλιανοΰ βασιλέως στηλιτευτικός δεύτερος, φ. 259α προς τούς καλέσαντας εν τη αρχή και μη άπαντήσαντας μετά
το γενέσθαι πρεσβύτερον, φ. 266α εις τον πατέρα σιαιπώντα διά την πληγήν
τής χαλάζης, φ. 294α περί φιλοπτωχίας, φ. 342β προς τούς πολιτευόμενους
Ναζιανζοϋ άγωνιώντας καί τον άρχοντα όργιζόμενον.
Στάχωσις βυρσίνη, αί πινακίδες επικεκαλυμμέναι διά χρωματιστού στιλπνού χάρτου. Ό κώδιξ φέρει πα?,αιάν κατά σελίδας άρίθμησιν.
56.
Χαρτ.

Διαστ. 0,213x0,16.

Αιών ΙΘ'.

Φ. 353.

’Ακέφαλος.
Μαθηματάριον περιέχον διά τής ψυχαγωγικής ερμηνείας α) επιγράμματα
εις γεγονότα Κ. Διαθήκης (φ. Ια), β) Θ ε ο δ. Προδρόμου, Τετράστιχα ιαμβικά εις τά κεφαλαιωδώς ρηθέντα έν τή Παλαια Γραφή (φ. 5α)·
γ)
έν
{φ.
Τ.

τοΰ αυτού, "Ομοια καί ήρωοελεγεΐα εϊς τά κεφαλαιωδώς ρηθέντα
τφ τετραευαγγελίφ (φ. 94α), δ) ερμηνεία των αναβαθμών κατ’ ήχους
150α), ε) ερμηνεία εις διαφόρους κανόνας εορτών, ήτοι Ευαγγελισμού,
Σταυρού, Χριστουγέννων, Θεοφανείων, Υπαπαντής, Βαΐων, Μ. Έβδο-

μάδος, Πάσχα, Πεντηκοστής, Κοιμήσεως (φ. 158α), ς-) Φωτίου πάτριά ρχου, έκ τής προς Μιχαήλ τον άρχοντα Βουλγαρίας επιστολής. . (φ· 270α)
καί ζ) επιγράμματα εις γεγονότα Κ. Διαθήκης
Εις τά άνοίτέρω περιεχόμενα αντιστοιχούν αί ακόλουθοι χρονολογίαι
διδασκαλίας έν τή Σχολή Δημητζάνης :
Φ. 4β : κατά το 1806 έδιδάχϋημεν τά μαθήματα αυτά υπό τον μακαρίτου π. ’Αγαπίου παπα - Αντωνοηοΰλου, ό όποιος απεβίωσε κατά το 1812.
’Ιωάννης ιερενς Σακελλαρίον. Έν Δημητζάνη τή 2 Αϋγ(ούστον) 1871.

Φ. 206β : Τέλος τον κανόνος τής ’Υπαπαντής τον Κυρίου και Θεόν
και Σωτήρος ημών Ίησοϋ Χρίστον. Έν έτει 1807.

Φ. 214α : Τέλος τον κανόνος τής Βαϊφόρον, έν μηνί Δεκεμβρίω 20
1807 έλαβε τέλος.

Φ. 226β : Τέλος και τω ϋεώ δόξα· εί'ληφε τέρμα

και ό παρών κανών

τής άγιας και μεγάλης Εης. 1808 φενρ. 31 (sic).
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Φ. 241α : Εΐληφε τέρμα και 6 παρών κανών ό αναστάσιμος, έν έτη
χιλιοστώ οκτακοσιοστά) δγδόω έν μην'ι

Μαϊφ 17 και έστω εις ένϋύμησιν

των μεταγενεστέρων. ’Ημέρα Δευτέρα έτελειώΰη αυτός και Τρίτη συν Όεώ
έκάμαμεν αρχήν τής αγίας Πεντηκοστής και έστω εις έν&νμησιν.

Φ. 251α : εΐληφε τέρμα και δ παρών κανών έν έτη χιλιοστώ οκτακοσιοστά) δγδόω κατά μήναν ’Ιούνιον καί έστω

εις ένϋύμησιν καί οντος

καέλώς κτ :

cp. 349β : εΐληφον τέρμα αυται αι του Φωτίου προς τον Μιχαήλ τον
Άρχοντα Βουλ.γαρίας, έν έτει σωτηρίω 1804 έν μην'ι Αεκεμβρίω 2.

Στάχωσις βυρσίνη, ής ή όπισθία πινακίς κατεστραμμένη, ως κα'ι φύλλα
τινά (325 κεξ.) κατά τό άνω ήμισυ αυτών.
57.
Χαρτ.

Διαστ. 0,204x0,158.

Αιών ΙΖ'.

Φ. 275.

Φ. 11α. Μαξίμου Πελο ποννησίου τοϋ ό μ ο λ ο γ ήχο ϋ, Κυριακοδρόμιον. Προτάσσεται (φ. 2α) ’Αδήλου, Λόγος εις την
“Υψωσιν τοΰ Τ. Σταυρού κλπ.
Έν φ. έπικεκολλημένιρ τής προσθίςι έσωθεν πινακίδι ή ακόλουθος σημείωσις διά χειρός ού τής τού βιβλιογράφου :
f αυτά) τώ ϋεί(ον) κ(αί) ιερόν κυριακοδρόμιον περηέχη δύο εύαγγεληατάς, τον Οί(ον) κ(αί) ιερόν ματϋαϊ(ον) κ(αϊ) τον Αουκάν έχη δε κ(α'ι) εις
τ(ήν) αρχήν του έναν λόγον εις τ(ήν)

ϋψοσην τ(ον) τιμίου κ(αί) ζοωπιοϋ

στ (αυ)ροϋ κ(α\) πώς ευρεν αυτόν ή μακαρία ’Ελένη. Με θ’ δ :
f υπάρχη δε αύτώ κάμοΰ τοΰ ευτελούς κ(αί) ελάχιστου.
Ίλαρίωνος (;) ιερομονάχου έκ τής μον(ής) τοϋ Κοντλουμ°"σιου <7 Κουτλονμουσίου>

εξ άγιου ορούς τοϋ αθων(ος) κ(αί) μϋδις είστερήσι αυτώ

διχώς (τής) έμ(ής) γνώμης ΐνα μη λάβη τώ έπιτίμι (ον) ΐγουν (τάς) άρ(άς)
τον τι κ(α\) η Οεοφώρον π(ατ)έρων κ(αί) έμοϋ τοϋ άμαρτολοϋ :— ίοϋ ποτέ
γεωργήου κουζούβαρϊ είοϋ ϋπάρχι κ(άί) είναι έκ νίσσος Άνδρου.

Φ. Ια δι’ άλλης χειρός :
f τω παρ(όν) βιβλήων ώνω μα ζαι ται
χη
χου

δέ

κα μου

αρι στη

του

ωτη

ευτελούς

τω

κ(α'ι)

έπή κλη(ον)

κι ρι ακο δρώ μη(ον)

ελα χί στου

νεκτάρίοϋ

εί πάρ

·ί'ερο μονά-

πεδέναϊτης' νεκτάριος ιερομ(όναχος).

Στάχωσις βυρσίνη καστανόχρους. Εις τα άκρα τών έπικεκαλυμμένων
διά βύρσης πινακίδων διακρίνονται αί δπαί άφ’ ών έκρέμαντο ιμάντες άσφαλίζοντες τον κώδικα. Ό χάρτης βαρύς καί σκληρός, ή δέ γραφή επιμελής.
58.
Χαρτ.

Διαστ. 0,212x0,164.

Αίών ΙΘ'.

Φ. 76.

’Ακέφαλος, κολοβός.
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1. (φ! Ια). Στοιχεία μεταφυσικής κατ’ έρωταπόκρισιν. ’Άρχ. : Ζήτημα
ια' κεφ. ια. Άνίσως το νά είναι τινάς εις κόλασιν παντοτινήν είναι βαρύτερον από το νά μην είναι παντάπαοιν, πώς 6 ϋ·εδς έ'πλασεν εκείνους όπου
έμελλον να κολασΰονν διά τες αμαρτίες τους, τδ χειρότερον προτιμήοας από

Ευθύς μετά τό πέρας τοϋ κεφαλαίου γίνεται μεταφορά εις
άρχαΐον λόγον» ούτως : εί τδ εν κολάσει διηνεκεί είναι τον μηδόλως είναι

καίλιώτερον;

χαλεπώτερον, πώς ό ϋεδς τους μέλλοντας κολάζεσϋαι εξ οικείων αμαρτιών
παρήγαγε τδ χείρον μάλλον...

2. (φ.

9α). Λογική. Προσφωνεΐται τω όσκοτάτφ Κοσμά, έπισκόπιρ

Μαϊουμά.
Φ. 51 β : Τέλος και τω ϋ·εώ δόξα, ϋ·εον τδ δώρον και Ίωάννου πόνος.
Έκ σημειώσεως φ. Ια πληροφορούμεθα οτι το βιβλίον είναι : εκ τών τοϋ
Πολυχρονίου Καρακάλον δωρεά εις την Σχολήν Δημητζάνης.

Στάχωσις έξηρθρωμένη.
59.
Χαρτ. Διαστ. 0,215x0,165. Αίών ΙΗ'. Φ. 167.
Κολοβός.
Ευθυμίου Ζιγαδηνοΰ, Έξήγησις εις τό Ψαλτήριον. Περιέχει ψαλμούς 1 — 50, Έκ τής νοτίδος έπήλθε μεγίστη φθορά εις πλεΐστα
φύλλα, ιδία εν αρχή τοΰ κώδικος. Κατά σημείωσιν φ. 13α : καί τοϋτο τον
πρωτοσνγκέλλον λαδά.

Στάχωσις βυρσίνη μέλανος χρώματος. Αϊ πινακίδες έπικεκεκαλυμιμέναι
δι5 έγχρωμου λείου χάρτου.

60.
Χαρτ. Διαστ 0,213x0,168. Αιών ΙΗ'. Φ. 239.
1. (φ. Ια). ’Αρχή τής τάξεως και ακολουθίας τοΰ ίεροΰ νιπτήρος.
Φ. 23β : Νεκτάριος ιερομόναχος αχμξζ'.
2. (φ. 25α).

Άββά Μαξίμου, τοϋ φιλοσόφου και μάρτυρος,
’Απομνημονεύματα, ήτοι Έκλογα! έκ διαφόρων βιβλίων τών τε καθ’ ημάς
αγίων και ετέρων φιλοσόφωνΣτάχωσις διά βύρσης χροόματος μέλανος, κατά τό νώτον εφθαρμένης ως
και εις τινα σημεία τών πινακίδων.

61.
Χαρτ. Διαστ. 0,222X0,14. Α’ιών 1Θ'. Φ. 150.
1. (φ. 2α). Ε ΰ ρ ι π ί δ ο υ, Εκάβη. Νεοελληνική μετάφρασις.
Φ. Ια : τό παρδν τετράδιον υπάρχει έμοϋ Ενθυμίου Καστόρχη, τοϋ έκ
Δημητζάνης. 1828 ’Ιουλίου 17 Δημητζάνα.
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2. (φ. 39α). Ε ύ θ. Καστόρχη, Λόγος είς την πολιούχον Δημητζάνης 'Αγίαν Κυριακήν, ρηθείς tfj 7 ’Ιουλίου 1829 έν Δημητσάνη
3. (φ. 51α). Ελληνική ιστορία των άρχαίοον χρόνων, ερανισθεΐσα έκ
διαφόρων συγγραφέων.
Τον κώδικα, μετά βυρσίνης σταχώσεως, άπετέλεσαν επί μέρους τετράδια
άνίσου μεγέθους.
62.
Χαρτ. Διαστ. 0,21X0,155. Αιών ΙΗ\ Φ. 141.
Μαδηματάριον, έν ιο εξηγούνται διά τής μεθόδου τής ψυχαγωγίας έκλογαί αρχαίων συγγραφέων και ποιητών, από δε φ. 139β — 141 β περιέχονται
γραμματικοί κανόνες.
Φ. 139β : αψμϋ·' σεπτμ(β)ρί(ον) λ' αίδοσα τδν Άρχοντα κνρίτζη κονσταντάκιν γροσια τον αρηΌμδν 30 να τά βάλι είς τδ διάφορο, όμίως κ(αι)
πτερσινά γροοια τον αρηΌμδν 100 κ(αι) αυτά είς τδ διάφορον : αψμη' δκτοβρίον ιγ’.
ετερα γροοια—21 νοεμβρίον α’.

Στάχωσις διά βύρση'ς μελανής, ήτις κατά την πρόσοψιν τών πινακίδων
φέρει έντυπα κοσμήματα. Κατά σημείαίσιν φ. Ια είναι : εκ τών τον Πολυχρονίου Καρακάλου,

δωρεά τη Σχολή Αημητζάνης τη 16 ’Απριλίου

1873.

63.
Χαρτ. Διαστ. 0,213X0,154· ΑίώνΙΖ'-ΙΗ'. Φ.213.
1. (φ. Ια). Λόγοι εις διαφόρους Κυριακάς καί έορτα'ς, μετά ερανισμάτων έκ διαφόρων συγγραφέων. Προ εκάστου λόγου βραχεία σημείωσις άναφέρεται είς τον χρόνον τής έκφωνήσεως τού λόγου, π.χ. φ. 8 είς την εορτήν1

1 Είς τόν λόγον τοϋτον ό ομιλητής άναφέρεται καί είς
Δημητσάνης πράγματα κατά τήν εποχήν ταΰτην, τή υποδείξει

τά κατά τήν Σχολήν
προφανώς τής διευ-

θύνσεως αυτής. Ούτως όμιλών διά τά έκ τής παιδείας αγαθά καί τά έξ αυτής ωφελήματα διά τήν Δημητσάναν άπαριθμών

μνημονεύει τους

διδασκάλους

Γεράσιμον,

"Αγάπιον, ίερομονάχους, "Αγάπιον, Δανιήλ καί Παρθένων μοναχούς, μεθ’ ο άναμιμνήσκεται τών περιφήμων λόγων τού "Αγαπίου καί αναζητεί αυτόν νά ΐδη τήν
παρακμήν τοϋ σχολείου καί βροντοφωνήση τήν ανάγκην τής άναδιοργανώσεως, τώρα
οπότε οί επίτροποι είχον άποσυρθή καί γενική αδιαφορία περιέβαλλε τήν φυτοζωούσαν Σχολήν, ήν καί οί διδάσκαλοι ήπείλουν

νά έγκαταλείψουν.

έκκλησιν, νά παραμείνουν οί γονείς μετά τό πέρας
φθοΰν καί εκλέξουν

επιτρόπους.

τής

Περαιτέρω

λειτουργίας, διά

κάμνει

νά συσκε-

Δέν χρειάζονται—λέγει—χρήματα, διότι υπάρχουν

άλλοι ζηλωταί τής δόξης τοϋ σχολείου, ως ό άποθανών Βουτζόπουλος <^=Μπουσόπουλος^>, οστις άφήκεν αρκετήν ποσότητα είς τό σχολεϊον.

Τέλος άναγινώσκει ανα-

φοράν τών μαθητών πρός τούς γονείς των, οδς καλούν νά συνέλθουν είς τό σχολεϊον
πρός άντιμετώπισιν τού προβλήματος.
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τοΰ αγίου Ιακώβου χοΰ άδελφοθέου, 1692 ’Οκτωβρίου 23. Χρονικό διάστημα, καθ’ δ έγράφησαν οί λόγοι οΰτοι, είναι 1670—1707, ανευ τηρήσεως
τής φυσικής σειράς. Ό γραφών χειρίζεται καλώς την άπλουστέραν γλώσσαν,
χρησιμοποιών εικόνας και παρομοιιόσεις καί πολλάς ποιητικός εκφράσεις.
Οΰτω π.χ. (φ. 11α) εις την Γ' Κυριακήν τών νηστειών : Έπι&υμών δ
Ιδρωμένος διαβάτης νά εύρη ένα δένδρον ευσκιόψνλλον, νά καϋίση νά άναπαυϋή..., ζητεί 6 διψασμένος δρομεύς μίαν βρύσην δροσεράν εις την πολλήν
στράταν τοϋ κυνηγίον τον..., ζητεί νά εύρη δ ξενιτεμένος κήπον εναν&ή, διά
νά λάβη αναψυχήν... 'Ο σταυρός είναι τό δένδρον τής άναπαύσεως, τό πλατύφυλλον, τό ϋεοδώρητον, ή πηγή τής Έδέμ...

Φ. 54β : αψζ' την έκαμα (την ομολογίαν) εις τό κάστρον τής ’Ανατολής τό παλαιόν.

Φ. 177α : Ίστέον ότι τούτον τον λόγον δεν τον έσύνϋεσα εγώ, άλλ’
ευρον αυτόν οϋτω γεγραμμένον σύ δε ώ άναγνώστα, δσα μεν νοήματα έχει
καλά λάβε κα'ι μετάφρασον εις γλώσσαν καλήν και λέγε, δσα δε μη άποδίωξε
ή διόρέλωσον κατά δνναμιν. Άζαρίας.

Έν τελεί τοΰ κώδικος, φ. 190α λόγοι τινές
εις τον νιπτήρα, τό άγιον Πάσχα,
209 - 213 δοκίμια κονδυλίου.

·Ι ω.

X ρ σ ο σ τ ό μ ο υ,

περί τής αγίας Τριάδος, μεθ’ 8 φ.

Στάχωσις διά υφάσματος.
64.
Χαρτ.

Διαστ. 0,22x0,155.

Αιών ΙΖ .

Φ. 132.

’Ακέφαλος κολοβός.
Χρονογράφος εν περιλήψει.
Έξηρθρω μένος.
65.
Χαρτ- Διαστ. 0,209x0,16. Αιών ΙΘ'. Φ. 157.
1. (φ. 49α). ’Αγα π ητού διακόνου, ’Έκθεσις κεφαλαίων
παραινετικών, διά τής μεθόδου τής ψυχαγωγίας ερμηνευθέντων.
2. (φ. 71α, 81α). Γρηγορίου Ναζιανζηνοΰ, α) Γνώμαι
μονόστιχοι παραινετικοί κατ’ άλφάβητον' β) περί τών τοΰ βίου οδών (φ. 75α)'
γ) ε’ις Μ. Βασίλειον έπικήδια (φ. 78α)' δ) τετράστιχα (φ. 89α). Ψυχαγωγικώς.
3. (φ. 74α). ’Ιγνατίου σκευοφόλακος,
νέοις κατά στοιχεΐον, ψυχαγωγικώς.

Παραίνεσις τοίς

4. (φ. 119α). Χρηστοήθεια διά στίχων Ιάμβων Γρηγορίου Ναζιανζηνοΰ.
Φ. 100α : Τέλος τών τοϋ {λείου Γρηγορίου τετραστίχων, τψ δε έλεώ έστω
κλέος μέγα. αωε'<’ ’Ιανουάριου ςΐι τών Φώτων.
και τάδε.

Δημητρίου Ζιγο(βιστινοϋ)
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Φ. 156(3 : Και τάδε προς τοΐς αλλοις υπάρχει εμού ’Αναγνώστου Γεωργοπονλον τον εκ Ζυγοβιστίον. Και περαιτέρω διά χειρός μεταγενεστέρας : και
τάδε προς τοΐς αλλοις υπάρχει έμοϋ Ά&ανασίον Φωτεινοπονλου εκ Ζνγοβιπτίου την 8 Δεκεμβρίου 1837.

Στάχωσις καστανόχρους βυρσίνη.

Έπί τής καλυπτούσης τάς πινακίδας

τοιαύτης έντυποι ρόμβοι και κοσμήματα. Φύλλα ικανά περικεκομμένα. 'Ο
κώδιξ έκ δωρεάς Λ. Π. Παπ πούλια.

66.
Χαρτ.

Διαστ. 0,213X0,146.

Αιών ΙΘ'.

Φ. 205.

1. (φ· Ια). Γρηγορίου Ναζιανζηνοΰ, Περί τών καθ’ εαυτόν έπη, δΓ ών παροξύνει λεληθότως ημάς προς τον εν Χριστώ βίον.
2. (φ. 105α). Θεοδώρου Προδρόμου, Τετράστιχα ιαμβικά
και ήρωοελεγεΐα εις τά κεφαλαιωδώς ρηθέντα έν τή παλαιςί Γραφή.
3. (φ. 182α). Θεόγνιδος Μεγαρέως-Σικελιώτου, Γνώμαι
έλεγειακαί.
Τά κείμενα, λίαν έπιμελώς γεγραμμένα, ερμηνεύονται διά τής γνωστής
μεθόδου τής ψυχαγωγίας Ό κώδιξ εκ δωρεάς Πολυχρονίου Καρακάλλου, κατά
τό εν φ. Ια σημείωμα. Καστανόχρους βύρσα περικαλύπτει τον κώδικα, επί
τών πινακίδων έντυπον κόσμημα παριστςί εντός ανοικτού ρόμβου τον Χριστόν
άναστάντα, όπισθεν δέ τον Χριστόν επί τού Σταυρού, μετά τής Παρθένου
καί τού “Ιωάννου.
Χαρτ. Αιαστ. 0,212x0,15.
Κολοβός.

67.
Αιών ΙΖ'.

Φ. 130.

Κώδιξ νομικής ύλης. Ό βιβλιογράφος καθορίζει ως εξής (φ. 8αβ) τό
περιεχομενον τού κώδικος, προσφωνώιν : τοΐς απανταχού εύρισκομένοις χριστωνύμοις λαοΐς, ιερωμένοις τε καί λαϊκοΐς, έν Κυρίφ χαίρειν :
«Θησανρ(ός) κεκρυμμέ(νος) και πηγή εσφραγισμένη εις ωφέλειαν εν
άμφοτέροις, ως φηοιν ή ϋεία Γραφή. Τούτο είδώς εγώ ό ευτελής ήβουλήϋην
βαλεΐν πάσαν

την έλπί(δα) εις τ(ήν) τον υίοϋ και ί)(εο)ΰ λόγου μ(ητέ)ρα

την πανένδοξον κυρίαν ήμ(ών) νπεραγί(αν) ϋ(εοτό)κον,
άγιου ενδόξου καί πανευφήμον αποστόλου πρώτομάρτ(υρος)

δΤ Ικεσί(ας) τον
και αρχιδιακό-

νου Στεφάνου, όπως μή εάαη τον ί)ησαυρ(όν) κεκρυμ(μένον), ουδέ την πηγ(ήν) έοφραγισμένην δηλονότι τά τ(ών) &εί(ων) νόμων κεφάλαια μετενεγκεΐν εις λέξιν άπλήν καί ποιήσας εκλογήν εις πάντας τους εγκρίτους καί
άναγκαί(ους)

τ(ών) ϋεί(ων)

άγί(ων) συνόδ(ων)

καί ιερών άποστό(λων) κανόνας καί τ(ών)

τ(ών) έΐεοφόρων

π(ατ)έρων καί έτέρ(ων) άγιωτάτ(ων

αρχιερέων καί τινας νεαράς βασιλέων καί τ(ών) άλλων δσοι μετ’ επιμελεί(ας)
συνέγραψ(αν) καί εντυπώσαι αυτ(ους) κεφαλαιωδώς ϋμΐν τοΐς φιλομαϋέοιν
ΕΠΕΤΗΡ1Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ·Έτβ{ ΚΒ'
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ον κ(α) τ(ά) γλώτταν 'Ελλάδος, άλλα φράσιν κοιν(ήν), διό μη δεις υμών άξιώ
δοοι τουτι το βιβλίον προϋύμως άνά χεΐρ(ας) κατέχειν βούλεσθαι είς κατηγορί(αν) έμοί τψ ελαχίστφ και αμαθή μη βάλλητε τφ τά καλώς έ’χοντα και
εν φράσή ακριβή εϋρησκόμενα εις άπλήν λέξιν βαλεΐν βουληθέν (τα)' οίδα
γάρ ακριβώς ώς τινες τ(ών) προ ήμ(ών) και των ννν εύρισκομ(ένων) τοντ(ο)
πεποιήκααι δ καί ημάς εις τοϋτ(ο) κινηϋήναι ήνάγκασαν άλλ’ οι άναγινώσκοντες τοϋτο τ(ήν) τών ευχών χορηγίαν μή νστερήσητε δέομαι τοΐς πλεΐατα
κοπιάσ(αοι) περί τούτων καί ίδρώ(σι) πολλοΤς εις λέξιν άπλήν ταντ(α) πάντα
μεταβαλεΐν δς δέ βούλεται ενρεϊν τά τον λεχϋέντος βιβλίου κεφάλαια τ(όν)
επ' αύτφ γινόμε(νον)

πίνακα μετ' επιμελεί(ας)

άναγινωσκέτω καί οϋτω

ραδίως γενήοεται ϋμϊν τό άμφιαβητούμ(ενον)’ έρρωσϋε.
βίβλος μ(ε)τ(ά) πολλοΰ μόχθον,

’Ήννσται αϋτη ή

έν ετει ζρλς'1-' ίνδ(ικτιώνος) ιαΊς , άπό δέ

Χ(ριστο)ϋ ήμ(ών) γεννήσεως a® χ$ κ® η°> , μαρτίφ κγ*ι.

"Οντως προτάσσεται πίναξ τών περιεχομένων κεφαλαίων.
Ό κώδιξ έχρη σιμό ποιεί το συχνότατα, ένεκα τούτου δέ τά φύλλα αύτοΰ
έφθάρησαν, σχεδόν καταστάντα αηδή. Ή βύρσα τής σταχώσεως κατεστραμμένη, αί δέ ξύλινοι πινακίδες άπεγυμνώβησαν. "Ιχνη μόνον σώζονται παλαιοί)
άηλυκωτήρος.
Ό κώδιξ είναι συνεσταχωμένος μετ’ έντυπου, έκ δωρεάς Καλλινίκου
Καστόρχη, έπιγραφομένου ούτως : ’Εξομολογητήριον, ήτοι βιβλίον ψυχωφελέστατον, περιέχον διδασκαλίαν σύντομον προς τον πνευματικόν, πώς νά εξομολογή... συνερανισ&έν μέν εκ διαφόρων διδασκάλων καί εις άρίοτην τάξιν
ταχϋέν παρά του εν τφ 'Αγιοι ”Ορει άσκήσαντος άοιδίμου διδασκάλου Νικοδήμου, έκτη εκδοαις, εν Βενετία 1852 '.

68.
Χαρτ. Διαστ. 0,22x0,15. Α’ιών ΙΘ\
Ακέφαλος, κολοβός.
1. (φ. Ια). Καλαντάριον τοΰ ενιαυτού.

Φ. 165.

2. (φ. 12α). Βροντολόγιον και σεισμολόγιον τών 12 ζωδίων.
3. (φ. 34α). Ίατροσόφιον έκλελεγμένον εκ πολλών βιβλίων και ιατρών
έμπειρων Γαληνού, Ίπ ποκράτους, Μελετίου, ’Ιακώβου τού Μαΐνης κλπ.
4. (φ. 163α). Ά δ. Κ ο ρ α ή, Σάλπισμα πολεμιστήριον. "Αρχ. : άδελφοί, φίλοι καί συμπατριώται, άπόγονοι τών 'Ελλήνων...
(Είς τόν επόμενον τόμον ή συνέχεια καί τό τέλος τοΰ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΤΑΣΟΣ ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

1 Τό βιβλίον περιέχει βιογραφίαν καί κατάλογον τών συγγραμμάτων τοΰ Νικοδήμου ύπό τοΰ ήδη έν τή εισαγωγή μνημονευΦέντος δημητσανίτου Όνουφρίου Ίβηρίτου

Βλ. Γκίνη-Μέξα, 'Ελληνική βιβλιογραφία, τόμ. Β', σελ. 337.
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