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Κ Ω Σ Τ Α Λ Α Π Π Α 

ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
ΚΑΙ Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ 

Η επαρχία Καλαβρύτων δεν έχει να παρουσιάσει σπουδαία επιτεύ
γματα στον τομέα της εκπαιδευτικής ιστορίας κατά την εποχή της Τουρ
κοκρατίας. Τα πρώτα γνωστά σχολεία της επαρχίας ανάγονται στις αρχές 
του 18 αιώνα : Το 1709 μνημονεύεται ενα σχολείο στο μοναστήρι της Α
γίας Τριάδας Λιβαρτζίου και το 1711 ενα άλλο στα Καλάβρυτα, που λει
τούργησε με λίγους μαθητές στα χρόνια που την επισκοπική έδρα της Κερ
νίτσας κατείχε ό Ηλίας Μηνιάτης (1711 - 1714). O αριθμός των σχολείων 
της επαρχίας θά σημειώσει προοδευτική αύξηση μετά τα μέσα του αιώνα. 
Έτσι το 1760 ιδρύεται σχολείο στα Καλάβρυτα, το 1786 στην Κερπινή, 
το 1796 στο Σοποτό κ.άλ.1 

"Αν εξαιρέσουμε το «ελληνικό» σχολείο Σοποτού, που ανέπτυξε πρά
γματι αξιόλογη και συνεχή εκπαιδευτική δραστηριότητα, τά υπόλοιπα ήσαν 
μικρά σχολεία με ολιγογράμματους συνήθως δασκάλους, που δεν είχαν να 
προσφέρουν τίποτε περισσότερο από τις στοιχειώδεις σχολικές γνώσεις. 
Σ' αυτά μαθήτευαν εκείνοι που αργότερα θά παρείχαν τις υπηρεσίες τους στην 
κοινότητα ή θα επιδίδονταν σε επαγγέλματα που απαιτούσαν κάποια σχολική 
παιδεία. Ένας αριθμός μαθητών, που οι ζητήσεις τους δεν ικανοποιούνταν 
μέσα στο μικρό επαρχιακό σχολείο, έπρεπε αναγκαστικά να εγκαταλείψουν το 

1. Για τα σχολεία της επαρχίας Καλαβρύτων βλ. γενικά : Γ. Π α π α ν 
δ ρ έ ο υ , Περί του ελληνικού σχολείου Σωποτού των Καλαβρύτων. ΔΙΕΕ 4, 
1892,281 - 285. Ο ί δ ι ο ς , Καλαβρυτινή έπετηρίς, Άθ. 1906, σ. 66 - 75. Τ ρ. 
Ε υ α γ γ ε λ ί δ η ς , Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας, τ. Α', Άθ. 1936, σ. 335 -
336, 346, 348-349, 359-361, 365-366, 368-369. Λ. Π ο λ ί τ η ς , Χειρό
γραφα μοναστηριών Αιγίου και Καλαβρύτων. 'Ελληνικά 11, 1939, 104-108. Β. 
Χ α ρ α λ α μ π ό π ο υ λ ο ς , Η ελληνική σχολή Σοποτού Καλαβρύτων και ανέκ
δοτα τινά περί αυτής έγγραφα. ΔΙΕΕ 16, 1962, 163 - 222. Ν ι κ . Δ ι α μ α ν τ ό 
π ο υ λ ο ς , Η παιδεία στην επαρχία Καλαβρύτων έπί Τουρκοκρατίας και σήμερα. 
Ετιετηρίς των Καλαβρύτων 1, 1969, 25 - 34. Ά . Κ α ρ α θ α ν ά σ η ς , Συλλογή 
βενετικών έγγραφων για τον Ηλία Μηνιάτη (1696 - 1710). 'Ελληνικά 25, 1972, 
333 - 334, 
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χωριό τους και να κατευθυνθούν προς αλλά ανώτερα σχολεία, όπου θα είχαν 
τή δυνατότητα να συμπληρώσουν την πρωτοβάθμια σχολική τους εκπαίδευ
ση. οι δρόμοι που ακολουθούσαν έφερναν προς τή Δημητσάνα, την Τρι
πολιτσά, το Άργος κ.ά. με τη μαθητεία στα σχολεία αυτα έκλεινε συνή
θως ο εκπαιδευτικός κύκλος. Για παραπέρα ανώτερες σπουδές προσφέρον
ταν oι περιώνυμες σχολές της εποχής, όπως της Σμύρνης, της Χίου, της 
Κων/πολης, των Ηγεμονιών της Μολδοβλαχίας. Προς τα κέντρα αυτά 
κατευθύνονταν, εκτός από τους νέους σπουδαστές, και Καλαβρυτινοί δά
σκαλοι, με σκοπό να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους η να ασκήσουν το 
διδαχτικό τους επάγγελμα. 

Πρέπει να σημειωθεί εδώ, ότι η κινητικότητα των Καλαβρυτινών 
σπουδαστών και δασκάλων παρουσιάζει, από το τέλος του 18 αιώνα, έντο
νο ρυθμό, γεγονός που συνδέεται με τις κοινωνικές διαφοροποιήσεις και, 
συνακόλουθα, με τις μεταβολές που συντελούνται στο χώρο της παιδείας 
σ' αυτά τά χρόνια : κάτω από τις ανακαινιστικές τάσεις του νεοελληνικού 
διαφωτισμού η εκπαίδευση απλώνεται και καλλιεργείται ευρύτερα και, κατά 
συνέπεια, ένας ολοένα αυξανόμενος αριθμός μαθητών αναζητεί συστημα
τικότερες σπουδές. 

Δεν θα μας απασχολήσει εδώ το σύνολο των μετακινήσεων των Κα
λαβρυτινών μαθητών και δασκάλων θα σταθούμε μόνο στις μετακινήσεις 
που πραγματοποιούνται προς την Κων/πολη και τις Ηγεμονίες στο τέλος 
του 18 και τις αρχές του 19 αιώνα. 

Ό πιο γνωστός από τους λογίους που σπούδασαν και δίδαξαν στη 
Βλαχία είναι ό Πατρινός αρχιμανδρίτης Κύριλλος, μοναχός στην Αγία 
Λαύρα Καλαβρύτων. Το 1779 εγκαταλείπει το μοναστήρι του και έρχεται 
στο Βουκουρέστι, όπου, υστέρα από μια δραστήρια ζωή, πεθαίνει το 1829.2 

Ένας άλλος δάσκαλος, ό 'Αντώνιος Φωτήλας, αφού δίδαξε στα Καλάβρυ
τα και στα 'Αμπελάκια, το 1795 βρίσκεται στο Σλίβεν της Βουλγαρίας, 
απ' όπου γράφει οτι επιθυμία του — που έμεινε όμως ανεκπλήρωτη — 
είναι να ταξιδέψει στο Βουκουρέστι : «Εϊθε μοι και εις το έξης ο Κύριος 
να δώση/μέσα στο Βουκουρέστιον να με κατευοδώση. Στο Βουκουρέστι 
συναντάμε το 1814 και τον Πανάγο Γεροφίλη Η Γεροτρύλια από τή Στρέ
ζοβα, ό οποίος φαίνεται ότι διατηρούσε σχέσεις με τον Λαυριώτη Κύριλ
λο- λίγα χρόνια πρίν, περί τα 1808 - 1811, ό Γεροφίλης δίδασκε στα Καλά-

2. 'Αγία Λαύρα Καλαβρύτων. Κείμενα από τον Κώδικα της μονής. Έπιμ. 
Κ. Λ ά π π α ς , Άθ. 1975, σ. κα' κ.εξ. 

3. Ά θ. Φ ω τ ό π ο υ λ ο ς , Έμμετρος επιστολή του 'Αντωνίου Φωτήλα. 
Επετηρίς των Καλαβρύτων 4, 1972, 93, στ. 43-44. Λ. Π ο λ ί τ η ς, ο.π. παρ., 
σ. 106 - 107. 
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βρυτα.4 Ένας άλλος δάσκαλος, ο Προκόπιος Οικονόμου, μετά από φοί
τηση στα σχολεία Καλαβρύτων και Σοποτού, το 1813 έρχεται στην Κων
σταντινούπολη· εκεί, παράλληλα με τις σπουδές του, δουλεύει σαν οικο
διδάσκαλος στο σπίτι του Αναγνώστη Δεληγιάννη.5 Θα κλείσω την επι
σκόπηση με τον Γεωργαντα Παπατριανταφυλλίδη, που πριν από το 1812 
ζει και διδάσκει στο Ίάσι.6 

Οι Καλαβρυτινοί σπουδαστές και δάσκαλοι ξεκινούν από την πατρί
δα τους για τις Ηγεμονίες και την Κων/πολη, κατά κανόνα, χωρίς οικο
νομικά εφόδια. Συνηθισμένοι τρόποι με τους οποίους αντιμετωπίζουν τα 
ζωτικά τους προβλήματα είναι η διδασκαλία σε σπίτια πλουσίων και αξιω
ματούχων, η αντιγραφή βιβλίων και άλλες συναφείς εργασίες. Παράλληλα 
έχουν και τή δυνατότητα να παρακολουθούν μαθήματα στις ντόπιες ανώ
τερες σχολές. 

Οι σχέσεις τους με τον τόπο καταγωγής τους ποικίλλουν κατά περί
πτωση. Ο Παπατριανταφυλλίδης γυρίζει το 1812, μετά από πρόσκληση 
των προκρίτων, και αναλαμβάνει το σχολείο της Πάτρας. Ο Κύριλλος 
επιστρέφει το 1796 στην Αγία Λαύρα, αλλά ξαναφεύγεν και αυτός και ο 
Γεροφίλης θα μείνουν στη Βλαχία ως το τέλος της ζωής τους. Για αρκετούς 
εμπόδιο Η πρόσχημα να μην κατέβουν στην πατρίδα αποτέλεσε η Επανά
σταση του 1821 : Η Βλαχία τους παρείχε ασφάλεια και σίγουρο βιοπορι
σμό, που θα τους έλειπαν στην αγωνιζομένη Ελλάδα. Ωστόσο δεν πρέπει 
να παραλείψουμε να σημειώσουμε δύο πλούσιες προσφορές βιβλίων, που 
υποδηλώνουν, τουλάχιστο, κάποιους συναισθηματικούς δεσμούς με το το

4. σε κατάστιχο της Αγίας Λαύρας γραμμένο στο Βουκουρέστι το 1814 (φάκ. 
Η', αριθ. 3) σημειώνεται ότι ό «Πανάγος δάσκαλος στρεζοβηνος» χρωστάει στον 
Κύριλλο 500 γρόσια. Τα λιγοστά βιογραφικά του Γεροφίλη βλ. στού Λ. Π ο-
λ ί τ η, οπ. παρ., σ. 106 και Ι ω ά ν ν η Λ α μ π ρ ό π ο υ λ ο υ , Πελοποννη
σιακή παιδεία, σ. 100- 101. (Η μελέτη αύτη του Λαμπρόπουλου, συνταγμένη το 
1861, τυπώθηκε από τον Ν. Βέη, αλλά δεν κυκλοφόρησε. Σήμερα βρίσκεται στα 
κατάλοιπα του Ν. Βέη. Ο Λαμπρόπουλος περιορίζεται σε βιογραφίες Καλαβρυτι
νών, κυρίως, δασκάλων, αντλώντας από το «'Υπόμνημα των επισημότερων διδα
σκάλων των χρηματισάντων έκ της κωμοπόλεως Σωποτού και έκ της Επαρχίας 
Καλαβρύτων» του Ιωάννη Λοντοτσακίρη (1844), το όποιο δημοσίευσε το 1939 ό 
Λ. Π ο λ ί τ η ς , οπ. παρ., σ. 104 - 108. Τον κατάλογο δασκάλων του Λοντο
τσακίρη συμπληρώνει δ Λαμπρόπουλος στη μελέτη του με αρκετά αλλά άγνωστα, 
λίγο Η πολύ, ονόματα λογίων). 

5. Ά λ έ ξ. Λ ρ. Ο ι κ ο ν ό μ ο ς , Τρεις άνθρωποι. Λριστείδης Κ. Οι
κονόμος, Λθ. 1950, σ. 25 κ. έξ. Ί ω. Λ α μ π ρ ό π ο υ λ ο ς , δπ. παρ., σ. 
110- 111. 

6. Λ. Π ο λ ί τ η ς , οπ. παρ·, σ. 107. Ί ω. Λ α μ π ρ ό π ο υ λ ο ς , ο.π, 
παρ., σ. 99 - 100. 
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πο καταγωγής : Η πρώτη είναι του Κύριλλου και αφιερώθηκε στην Αγία 
Λαύρα7 και η δεύτερη του Γρηγόριου Ίωαννίδη. 

Τα στοιχεία που έχουμε γύρω από τή ζωή και τή δράση του Γρηγό
ριου Ίωαννίδη είναι λιγοστά και όχι πάντοτε αξιόπιστα. Σχεδόν στο σύν
ολο τους προέρχονται από το μελέτημα του Ιωάννη Λαμπρόπουλου8 για 
την «Πελοποννησιακή παιδεία» και από ενα «Υπόμνημα» του ϊδιου του 
Ίωαννίδη, το όποιο δημοσιεύεται στο τέλος αυτής της εργασίας. 

Γεννήθηκε, όπως γράφει ό Λαμπρόπουλος, πριν από το 1760 στο χω
ριό Φίλια Καλαβρύτων. το βαφτιστικό του όνομα ήταν Γεώργιος. Κάποια 
στιγμή, μάλλον σε μεγάλη ηλικία, μετονομάστηκε σε Γρηγόριο- η αλλαγή 
του ονόματος επισημαίνεται με βεβαιότητα για πρώτη φορά το 1835 ή 
και νωρίτερα, το 1825, και υποδηλώνει ότι περιβλήθηκε το μοναχικό σχή
μα.9 Σαν επώνυμο χρησιμοποιεί το «Ιωάννου», «Ίωαννίδης» ή «Μαλλίκης», 
συνοδευόμενα από τά επίθετα Φιλιώτης, Πελοποννήσιος, μονόχειρ- το 
τελευταίο παρωνύμιο του το έδωσαν, γιατί, όταν ήταν μικρός, του είχε κο
πεί το δεξί χέρι. 

Τα εγκύκλια γράμματα διδάχτηκε στη σχολή της Δημητσάνας. Κα
τόπιν συνέχισε τις σπουδές του στην Κωνσταντινούπολη, στη Μεγάλη 
του Γένους Σχολή, όπου «τελειοποιηθείς την Έλληνικήν και της Λατι
νικής ειδήμων γενόμενος», πήρε, πριν από το 1790, το χρίσμα του δασκά
λου.10 αφού δίδαξε στην Κωνσταντινούπολη επί τρία χρόνια, έφυγε, 
υστέρα από προτροπή του Γρηγορίου Δέρκων 11, για το Ικόνιο, όπου έξακο-

7. 'Αγία Λαύρα, έπιμ. Κ. Λ ά π π α ς, δπ. παρ., σ. κ', κγ'. 
8. Ί ω. Λ α μ π ρ ό π ο υ λ ο ς , δπ. παρ., σ. 102 - 107· σχετικά με το με

λέτημα του Λαμπρόπουλου βλ. παραπάνω, σημ. 4. Βιογραφικά στοιχεία του Ίωαν
νίδη δίνει και δ Θ. Α ρ γ υ ρ ό π ο υ λ ο ς , Ιστορία των Φιλίων Καλαβρύτων 
και της ί μονής Άγ. Αθανασίου, Άθ . 1972, σ. 60- 61, 117, 174- 178. 

9. Για τή μετονομασία του πριν από το 1825 βλ. σημ. 13. Ό Θ. Α ρ
γ υ ρ ό π ο υ λ ο ς (δπ. παρ., σ. 175) γράφει ότι περί το 1765 ό Ίωαννίδης μπήκε 
σαν δόκιμος μοναχός στη μονή Αγίου Αθανασίου, κοντά στα Φίλια. Πρόκειται 
για υπόθεση άναπόδειχτη και απίθανη, αφού πολλά χρόνια μετά την αναχώρηση 
του από την πατρίδα του χρησιμοποιεί στα κτητορικά σημειώματα των βιβλίων 
του το κοσμικό όνομα Γεώργιος. 

10. Ί ω. Λ α μ π ρ ό π ο υ λ ο ς , δπ. παρ., σ. 102. Πρέπει να είμαστε επι
φυλαχτικοί ως προς την ακρίβεια των χρονολογιών που δίνει ό Λαμπρόπουλος, 
γιατί προέρχονται μάλλον από προφορικές πηγές. Σχετικά με τις σπουδές του στην 
Κων/πολη : είναι αδύνατο να αποφοίτησε από τή Μεγάλη του Γένους σχολή πριν 
από το 1790, αφού ό ίδιος γράφει στο «Υπόμνημα» του (βλ. παρακάτω, σ. 182) 
ότι λείπει από τά Φίλια «σχεδόν πεντήκοντα έτη>, έφυγε δηλ. από εκεί περί το 1792. 

11. Ό Γρηγόριος γεννήθηκε στο χωριό Ζαμπάτα Πατρών πριν από τα μέσα 
του 18 αιώνα και μόνασε στον Άγιο Αθανάσιο Φιλίων. Πόσα χρόνια έμεινε εκεί 
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λούθησε να διδάσκει ως το 1821. Με την έκρηξη της Επανάστασης, σύμ
φωνα πάντα με τον Λαμπρόπουλο, το σχολείο έκλεισε και ο Γρ. Ίωαννί
δης διώχτηκε από τις τουρκικές αρχές με την κατηγορία οτι καταγόταν 
από την Πελοπόννησο, εστία των πρώτων επαναστατικών κινήσεων. Ύστε
ρα από μυθιστορηματικές περιπέτειες κατόρθωσε, τελικά, μέσα στην Επα
νάσταση, να διαφύγει στις Ηγεμονίες. Ίσως αυτές τις ταλαιπωρίες υπαι
νίσσεται όταν, είκοσι χρόνια αργότερα, κάνει λόγο για «τάς επισυμβάσας 
μοι δεινάς συμφοράς, και επιθανάτιους κινδύνους, υπό τον αίμοχαρονς Οθω
μανού] ... δια την Έλληνικήν επανάστασιν» 12. 

Για τή ζωή του στις Ηγεμονίες δεν ξέρουμε τίποτε. Άμεσα τεκμήρια 
της εκεί διαμονής του αποτελούν το «Υπόμνημα» του που το συντάσσει, 
όπως φαίνεται, το 1842 στο Βουκουρέστι και ενα κτητορικό του σημείω
μα γραμμένο στο Βουκουρέστι το 1835, σε χειρόγραφο κώδικα.13 Ο Ιωαν
νίδης έζησε στις Ηγεμονίες, σύμφωνα με τα παραπάνω βιογραφικά δεδο
μένα, περισσότερο από 20 χρόνια. Έκτος από τή διδασκαλία, πιθανώς 
σε σπίτια πλουσίων, λόγοι βιοποριστικοί τον ανάγκασαν να ασχοληθεί 
και με την αντιγραφή χειρογράφων, τή «χειρογραφία»- σημειώνει, συγ
κεκριμένα, ό ίδιος : «.καγώ από ρινός γραφίδος τα προς το [ζην] και συν 

δεν είναι γνωστό. Σπούδασε στη Μεγάλη του Γένους σχολή και από το 1777 χει
ροτονήθηκε διαδοχικά μητροπολίτης Λακεδαιμόνιας, Βιδύνης και τέλος Δέρκων. 
( Σ τ έ φ . Θ ω μ ό π ο υ λ ο ς , Ό μέγας Δέρκων Γρηγόριος 1801 - 1821, ΔΙΕΕ 1, 
τχ. Β ' , 1928, 54-55 , 76 κ. εξ.). "Ισως κατά την τελευταία αυτή περίοδο (1801 -
1821), που ό Γρηγόριος Δέρκων είχε αναδειχτεί σε εξέχουσα προσωπικότητα και 
παρείχε προστασία σε πολλούς νέους, να χρονολογούνται και οι σχέσεις του με 
τον Ίωαννίδη. δεν αποκλείεται Η γνωριμία των δύο ανδρών να ανάγεται στα χρό
νια που ô Γρηγόριος μόναζε στον Άγιο Αθανάσιο. 

12. «Υπόμνημα», σ. 182. 
13. Λ. Π ο λ ί τ η ς , όπ. παρ., σ. 96. Η Α. C a m a r i a n ο - C i ο r a n 

(Les Académies princières de Bucarest et de Iassy et leurs professeurs, Θεσσαλο
νίκη 1974, σ. 294) καταχωρίζει στον κατάλογο των μαθητών της σχολής Βουκου
ρεστίου έναν Γεώργιο Ίωαννίδη, μαθητή του Νεόφ. Δούκα και έναν Γρηγόριο Ίω
αννίδη, μαθητή τού Κ. Βαρδαλάχου. Ο πρώτος είναι ο κατόπιν καθηγητής και 
συγγραφέας ενός έλληνορουμανικού λεξικού (Α. C a m a r i a n o , δπ. παρ., σ. 
506). Ό δεύτερος θά μπορούσε ίσως να ταυτιστεί με τον δικό μας Ίωαννίδη, αν 
αποδεικνυόταν ανακριβής η χρονολόγηση της άφιξης του στις Ηγεμονίες : όπως εί
παμε παραπάνω, ο Ιωαννίδης φτάνει εκεί μέσα στην Επανάσταση, ενώ η δεύ
τερη καθηγεσία του Βαρδαλάχου στην 'Ακαδημία τού Βουκουρεστίου λήγει επίσης 
αμέσως μετά τα επαναστατικά γεγονότα του 1821. Ο Γρηγόριος Ιωαννίδης Μαλίκης 
πρέπει ίσως να ταυτιστεί με συνώνυμο του, Γρηγόριο Ιωαννίδη, ο οποίος το 1825 
υπογράφεται σε κτητορικό σημείωμα χειρογράφου συντακτικού της Ρουμανικής 
Ακαδημίας. Βλ. C o n . L i t z i c a, Catalogui manuscriselor grecesti, Βουκου
ρέστι 1909, σ. 88 - 89, αριθ. 177 (411). 
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πόλη φειδοί δαον αποζήν εμαυτον εξοικονομών εν τοις άναγκαιοτάτοις...»^. 
Η επιστολική επικοινωνία15 του Ιωαννίδη με τους συμπατριώτες του 

Φιλιώτες φαίνεται ότι ήταν συχνή, τουλάχιστο κατά τά τελευταία χρόνια 
της ζωής του. Σ' ενα γράμμα τους οι τελευταίοι, γύρω στο 1840, τον έν-
θαρρύνουν να επιστρέψει στην πατρίδα «ως εκτός κινδύνου καθεστώτων 
των πραγμάτων)) και συγχρόνως ζητούν τή συνδρομή του υπέρ του σχο
λείου που πρόκειται να χτίσουν στο χωριό.16 αλλά ούτε στην Ελλάδα 
πείστηκε να κατεβεί, ούτε χρηματική βοήθεια φαίνεται να έστειλε, προ
βάλλοντας σαν αιτιολογία την οικονομική του ανέχεια : «δια την υπό 
των καταδιωκόντων με διαρπαγήν της περιουσίας μου17. Ωστόσο αντα
ποκρίθηκε στην αίτηση των συμπατριωτών του με έναν άλλο τρόπο, πιο 
σύμφωνο με τις πνευματικές επιλογές του λογίου : το 1842 έστειλε με τη 
συνοδεία του ανιψιού του Δημήτριου Μαλίκη, έναν μεγάλο αριθμό βι
βλίων στο σχολείο του Φίλια. Μερικά από αυτά ήσαν προσφορές φίλων,18 

ενώ ο κύριος όγκος τους αποτελούσε την προσωπική βιβλιοθήκη του, 
καμωμένη, όπως σημειώνει ό ίδιος, με πολύχρονες στερήσεις και μόχθο. 

Που και πότε πέθανε ο Ιωαννίδης δεν ξέρουμε. Ο Ιω. Λαμπρόπουλος 
γράφει ότι το 1842 «συνάξας παν ότι είχε» αναχώρησε από τις Ηγεμονίες 
μαζί με τον Δ. Μαλίκη για την Ελλάδα - όταν όμως έφτασε κοντά στο 
Άγ ιο Όρος «αισθανθείς το βάρος της γεροντικής τον ηλικίας > αποφάσι
σε να μείνει και να μονάσει εκεί.19 Προφανώς πρόκειται για φανταστικό 
γεγονός, επινόηση του Λαμπρόπουλου ή, ίσως, των συμπατριωτών του 
Ίωαννίδη, οι οποίοι θέλησαν, σε ένδειξη τιμής, να του χαρίσουν ένα τέ
λος «αντάξιο» με την προσφορά του στην πατρίδα. Αν ο Ίωαννίδης λο
γάριαζε να φύγει το 1842 από τή Βλαχία, θα υπήρχε κάποια σχετική έν
δειξη στο «Υπόμνημα» του- αντίθετα εκεί δηλώνει ρητά ότι τή μεταφοέκεϊ 

14. «Υπόμνημα», σ. 183. 
15. Έναν άγνωστο αριθμό αυτογράφων επιστολών του Ίωαννίδη, που λαν

θάνουν σήμερα, είχε δει πριν από το 1926 ο Ν. Β έ η ς, Κατάλογος των χειρο
γράφων κωδίκων της έν Λευκασίφ μονής του Αγίου 'Αθανασίου. ΔΙΕΕ 9, 1926, 
66, σημ. 1. 

16. «Υπόμνημα», σ. 182. 
17. «Υπόμνημα», σ. 183. 
18. «Υπόμνημα», σ. 183. Ένας μικρός αριθμός βιβλίων και χειρογράφων 

ανήκε στον Δημήτριο Μαλίκη. Βλ. Λ- Π ο λ ί τ η ς , οπ. παρ. σ. 94, αριθ. 495. 
Ν. Β έ η ς, Σημειώματα έξ έντυπων της βιβλιοθήκης του Αγίου Αθανασίου Λευ
κασίου. Πελοποννησιακά 1, 1956, 455. Επίσης τον «Κατάλογο» βιβλίων που δημο
σιεύεται παρακάτω, σ. 186, 187. 

19- Ί ω. Λ α μ π ρ ό π ο υ λ ο ς , οπ. παρ., σ. 103, 
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ρά των βιβλίων στα Φίλια την αναθέτει στον ανιψιό του Δ. Μαλίκη.20 Ό 
ίδιος έμεινε στη Βλαχία, όπου και θα πέθανε κατά τα μέσα του 19 αιώνα.21 

Στην Αγία Λαύρα Καλαβρύτων σώζεται χειρόγραφο τετράδιο αποτε
λούμενο από 15 φύλλα, διαστ. 0,355 x 0,220, καμένο ιδίως στο δεξιό μέ
ρος από πάνω προς τα κάτω.22 Το χειρόγραφο αυτό, γραμμένο το 1842 
στο Βουκουρέστι, συνόδευε τά βιβλία τα όποια έστειλε ο Γρηγόριος 
Ιωαννίδης στο χωριό του. Στο φ. 2α υπάρχει ό έξης τίτλος : «Κατάλογος 
των βιβλίων της Σχολής της εν Πελοποννήσω Κωμοπόλεως Φίλια. Αφιε
ρωθέντων παρά εν Μοναχοίς ταπεινού, και εν διδακάλοις ελαχίστου, 
Γρηγορίου Ιωάννου, συνεγχωρίου Φιλιώτον, του εκ της πάτριας των Μα
λικέων. αωμβω : Ιουνίου γη ». Τα φ. 3α - 5ρ καταλαμβάνει ενα επιστολι
κό κείμενο του Ιωαννίδη, για το οποίο έγινε λόγος παραπάνω, με τίτλο : 
«Υπόμνημα αύτοσχέδιον, διηγηματικόν, και παραινετικόν, προς τους έν
τιμους και ψιλοπάτρώας εφόρους της νεοσύστατου σχολής, της εν Πε
λοποννήσω, κατά τον Νομόν των Καλαβρύτων Κωμοπόλεως Φίλια, παρά 
του Αφιερωτού των βιβλίων». Στα φ. 7α - 10β καταγράφονται τα βιβλία 
και τα χειρόγραφα, καθώς και λίγα εκκλησιαστικά αντικείμενα που στάλ
θηκαν στο ναό του χωριού. Τα φ. 11 - 15 είναι λευκά. Ολόκληρο το χει
ρόγραφο δημοσιεύεται στο τέλος αυτής της εργασίας. 

Στις αρχές του 1844 Η βιβλιοθήκη του Ιωαννίδη έφτασε, συνοδευό
μενη από τον Δ. Μαλίκη, στην Τρίπολη, από όπου οι Φιλιώτες με ζώα 
τή μετέφεραν στο χωριό.23 Στο μεταξύ, επειδή τα σχέδια για χτίσιμο σχο
λείου είχαν ναυαγήσει, η εντολή του δωρητή να τοποθετηθεί η βιβλιοθή
κη σ' αυτό δεν εκτελέστηκε, αλλά τά βιβλία μεταφέρθηκαν στη μονή 

20. «Υπόμνημα», σ. 183. 
21. Ό Θ. ' Α ρ γ υ ρ ό π ο υ λ ο ς (οπ. παρ., σ. 175) γράφει ότι ο Ίωαν

νίδης γύρισε και πέθανε περί το 1845 στη μονή Αγίου Αθανασίου, γεγονός που 
δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Την υποθετική χρονολογία 1845 τη δί
νει δ Ν. Β έ η ς, Κατάλογος των χειρογράφων κωδίκων της Χριστιανικής Αρ
χαιολογικής Εταιρείας Αθηνών, Άθ. 1906, σ. 25. 

22. Αναγραφή του χειρογράφου βλ. στού Π. Ν ι κ ο λ ό π ο υ λ ο υ , Τα 
χειρόγραφα της ιεράς μονής Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων. Σύμμεικτα EIE/KBE 2, 
1970, 413, αριθ. 65. Τά χειρόγραφα της Αγίας Λαύρας, όπως είναι γνωστό, κατα
στράφηκαν ή κάηκαν κατά την πυρπόληση του μοναστηρίου από τους Γερμανούς 
τον Δεκέμβριο του 1943. Κατάλογο των «πυρικαύστων» χειρογράφων της Αγίας 
Λαύρας συνέταξε το 1946 ο Αν. Ορλάνδος, τον όποιο συμπλήρωσε τελευταία ό 
Π. Ν ι κ ο λ ό π ο υ λ ο ς , οπ. παρ., σ. 399 - 400, 409 κ.έξ. 

23. Ί ω. Λ α μ π ρ ό π ο υ λ ο ς , ο.π. παρ., σ. 103, 104. 
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Αγίου Αθανασίου, κοντά στα Φίλια.24 Πολύ αργότερα, πιθανώς περί το 
1928 που το παραπάνω μοναστήρι διαλύθηκε, η βιβλιοθήκη μεταφέρθηκε 
στην 'Αγία Λαύρα, οπού ενα μέρος της σώζεται εως σήμερα. 

Τα βιβλία που αναγράφονται στον Κατάλογο του Ίωαννίδη ανέρχον
ται σε 224, ενώ οι τόμοι υπερβαίνουν τους 300.25 Η καταμέτρηση δεν μπο
ρεί να είναι ακριβής, αφού το χειρόγραφο έχει καεί εκεί ακριβώς οπού 
υπήρχε η αρίθμηση των τόμων. Η ταύτιση των εντύπων του Καταλόγου 
Ιωαννίδη με όσα από αυτά υπάρχουν τώρα στη Λαύρα θα ήταν ιδιαίτερα 
χρήσιμη· ωστόσο μια τέτοια προσπάθεια προσκρούει σε δυο εμπόδια : 
στην έλλειψη σύγχρονου καταλόγου της βιβλιοθήκης του μοναστηριού 2δ 

και στην ανάμειξη των βιβλίων του Ίωαννίδη με αλλά της Λαύρας, και κυ
ρίως με οσα δωρήθηκαν στο μοναστήρι από τον αρχιμανδρίτη Κύριλλο 
Πατρέα, στο τέλος του 18 και τις αρχές του 19 αιώνα. Τις δυσχέρειες από 
την ανάμειξη των βιβλίων επαυξάνει το γεγονός οτι αρκετοί τίτλοι εντύ
πων του Ίωαννίδη και του Κύριλλου ταυτίζονται - στην περίπτωση αυτή 
η διάκριση μπορεί να γίνει μόνο με βάση τα σχετικά κτητορικά σημειώ
ματα, όταν βέβαια υπάρχουν. 

24. Ό Ί ο . Λ α μ π ρ ό π ο υ λ ο ς (οπ. παρ., σ. 103) υποστηρίζει ότι ο 
Ιωαννίδης έστειλε μαζί με τη βιβλιοθήκη του και 2.000 «χρυσά ολλανδικά», με τους 
τόκους των οποίων οι Φιλιώτες θα έχτιζαν σχολείο και θα μισθοδοτούσαν τους 
δασκάλους. αλλά στο «Υπόμνημα» του ο Ίωαννίδης γράφει το αντίθετο, οτι δηλ. 
δεν είχε να τους στείλει χρήματα. Ίσως ό Δ. Μαλίκης να έφερε μαζί του ενα 
χρηματικό ποσόν και οι Φιλιωτες να νόμισαν ότι του το εγχείρισε ο Ιωαννίδης 
για λογαριασμό της κοινότητας. Τελικά ο Μαλίκης, σύμφωνα με τον Λαμπρό
πουλο, έπεσε θύμα της ιδιοτέλειας των συγγενών του : οι τελευταίοι «εκμαδίσαν
τες αυτον καθ' ολοκληρίαν, παράτησαν επί τέλους είς την ιδίαν του τύχην τον δύστη
νον... εως ού ελεεινώς εξέψυξε». Το πρώτο σχολικό χτίριο που γνωρίζουμε ιδρύθηκε 
στα Φίλια τα 1891, ενώ σχολείο λειτουργούσε στο χωριό από τα 1840 περίπου. 
Βλ. Θ. Α ρ γ υ ρ ό π ο υ λ ο ς , οπ. παρ., σ. 117 -118. 

25. Ό Ί ο . Λ α μ π ρ ό π ο υ λ ο ς (δπ. παρ., σ. 105 - 106) κατηγορεί 
τους χωρικούς οτι άρπαξαν και κατέστρεψαν τα μεγαλύτερο μέρος των βιβλίων, 
«ώστ' εξ επτακοσίων διακόσια εξήκοντα περίπου βιβλία διεσώθησαν, άτινα... ουδένα 
πείθομαι, ότι ακέραιον περιέχουσι συγγραφέα». Είναι φανερό ότι ο Λαμπρόπουλος 
υπερβάλλει όχι μόνο ως προς τον αριθμό των βιβλίων, αλλά και ως προς τις κρί
σεις του για τους χωρικούς : οι κατηγορίες του εκφράζουν την αντίληψη των 
λογίων της εποχής του, οτι οι χωρικοί δεν κατανοούσαν την αξία των «πνευματι
κών θησαυρών» και αδιαφορούσαν δήθεν γι' αυτούς. Τον αριθμό των βιβλίων του 
Ιωαννίδη ανεβάζει πολύ ψηλότερα ό Γ. Παπανδρέου, ό όποιος σημειώνει το 1906 : 
«δωρητής τις εκ Φίλια έδωρήσατο αυτή άλλοτε υπέρ τους 800 τόμους». Βλ. Γ. 
Π α π α ν δ ρ έ ο υ , Καλαβρυτινή έπετηρίς, Άθ. 1906, σ. 275. 

26. Τον κατάλογο της βιβλιοθήκης της Αγίας Λαύρας πρόκειται να εκδώσει 
σύντομα η συνεργάτιδα του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών / EIE Δήμητρα Πι
κραμένου. 
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Από τά χειρόγραφα του Καταλόγου Ιωαννίδη, 14 τον αριθμό, ύστερα 
από τις μετακινήσεις και τις καταστροφές, σώθηκαν εως σήμερα στο μο
ναστήρι μόνο τέσσερα.27 Έ ν α πέμπτο χειρόγραφο που άνηκε σίγουρα 
στον Ιωαννίδη δεν υπάρχει στον Κατάλογο του,2 8 πράγμα που σημαίνει 
ότι μερικά χειρόγραφα ή βιβλία δεν τα είχε καταγράψει. Το ίδιο λείπει 
από τον Κατάλογο και ενα ακόμη χειρόγραφο με κτητορικό σημείωμα του 
Ίωαννίδη, που σήμερα ανήκει στη Χριστιανική Αρχαιολογική Ετα ιρε ία 
από δωρεά του Νικόδημου Παπαγιαννακόπουλου.2 9 

Αρκετά διαφωτιστικά για ο,τι άφορα την προέλευση των βιβλίων του 
Ιωαννίδη είναι τά κτητορικά σημειώματα, που περιέχονται σ' αυτά. Ένα 
μεγάλο μέρος βιβλίων πολύ πριν φτάσουν στον Ιωαννίδη είχαν περάσει 
από τά χέρια άλλων κτητόρων.3 0 Πρόκειται για μια συνηθισμένη διαδικα
σία στη διακίνηση του εντύπου : για διάφορους λόγους, όπως είναι η χρεω-
κοπία ή ό θάνατος του κατόχου μιας βιβλιοθήκης, τά βιβλία παίρνουν 
το δρόμο του εμπορίου, πωλούνται, αγοράζονται, μεταπωλούνται, χαρί
ζονται.31 

27. Π. Ν ι κ ο λ ό π ο υ λ ο ς, οπ. παρ., σ. 409 κ. έξ., αριθ. 3, 17, 22, ζ'· 
σε αυτά πρέπει να προστεθεί και ό χειρόγραφος Κατάλογος που εκδίδεται εδώ, 
σ. 177 κ.έξ. Περιγραφές, σύντομες η εκτενείς, των χειρογράφων του Ιωαννίδη έχουν 
συμπεριληφτεί στους δημοσιευμένους καταλόγους χειρογράφων κωδίκων της μονής 
Αγίου Αθανασίου. Βλ. Ν. Β έ η ς, Κατάλογος, οπ. παρ., σ. 72 - 88, αριθ. 3. 

Ό ί δ ι ο ς , Έκθεσις παλαιογραφικής και ίστοριοδιφικής εκδρομής εις την 
έπαρχίαν Καλαβρύτων, Παναθήναια 9, 1904 - 1905, 241. Ο ί δ ι ο ς , Ιωσήφ Κα
λοθέτης και αναγραφή των έργων αυτού, Byz. Zeitschr. 17, 1908, 88· τον κώδικα 
που περιγράφεται στο τελευταίο αυτό δημοσίευμα και περιέχει έργα του Ιωσήφ 
Καλοθέτη, ό Ν. Βέης θεωρεί χτήμα του Ιωαννίδη, βασιζόμενος όμως σε ενδείξεις 
ελάχιστα ασφαλείς. Λ. Π ο λ ί τ η ς , οπ. παρ., σ. 94 - 97, αριθ. 495, 510, 512, 
514, 515, 520, 521, 528. 

28. Π. Ν ι κ ο λ ό π ο υ λ ο ς, οπ. παρ., σ. 414, αριθ. γ ' . Πρβλ. Λ Π ο 
λ ί τ η ς , δπ. παρ., σ. 95, αριθ. 511. 

29. Ν. Β έ η ς , Κατάλογος χειρογράφων κωδίκων της Χριστιανικής 'Αρ
χαιολογικής Εταιρείας, Ά θ . 1906, σ. 24 - 52, αριθ. 23. 

30. Τα κτητορικά σημειώματα της βιβλιοθήκης Ίωαννίδη σταχυολόγησε το 
1904 ο Ν. Βέης, περνώντας από τή μονή Αγίου Αθανασίου, και τά εξέδωσε πολύ 
αργότερα. Ν. Β έ η ς , Σημειώματα έξ έντυπων, σ. 454 - 455. 

31. Είναι γνωστό ότι οι ιδιωτικές βιβλιοθήκες της Τουρκοκρατίας σπάνια 
έμεναν στην ίδια οικογένεια περισσότερο από δυο - τρεις γενιές. Σημειώνω εδώ 
τή διάλυση της βιβλιοθήκης του Αλέξανδρου, Νικόλαου και Κων/νου Μαυροκορ
δάτου : ο τελευταίος για να μπορέσει να εξοφλήσει χρέη του αναγκάζεται στα 
τέλη του 18 αιώνα να την πουλήσει σε διάφορους άρχοντες και αρχιερείς. Βλ. Κ. 
Ν. Σ ά θ α ς, Μεσαιωνική βιβλιοθήκη, τ. Γ ' , Βενετία 1872, σ. 177. Για την 
τύχη άλλων βιβλιοθηκών λογίων της Τουρκοκρατίας βλ. Γ. Λ α δ α ς - Ά θ. 
Χ α τ ζ η δ ή μ ο ς , Ελληνική Βιβλιογραφία. Συμβολή στο δέκατο ογδοο αιώνα, 
Ά θ . 1964, σ. κδ' - κς', σημ. 40. 
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Τα κτητορικά σημειώματα δεν μας διαφωτίζουν για τον τόπο και το 
χρόνο κατά τον όποιο τά βιβλία πέρασαν στα χέρια του Ιωαννίδη. Το 
πιθανότερο είναι οτι τα περισσότερα τά αγόρασε ή του τά δώρισαν στις 
Ηγεμονίες και, ίσως, στην Κωνσταντινούπολη. Ένας μεγάλος αριθμός 
βιβλίων άνηκε πριν στους γιους του άρχοντα Ιωάννη Ραστή, Γεώργιο 
και Κωνσταντίνο,32 στο σπίτι των οποίων, σύμφωνα με μια παράδοση, 
φέρεται οτι δίδαξε ο Ιωαννίδης.33 Αρκετά βιβλία του έχουν επίσης κτητο
ρικά σημειώματα του Κωνσταντίνου Νικολόπουλου και μαζί αλλά προ
γενέστερα, του Λάμπρου Φωτιάδη και του Ήλιάδη Μανασσή.34 Τά τε
λευταία θά προέρχονται από την προσωπική βιβλιοθήκη του Νικολόπου
λου, ό όποιος στα χρόνια 1804- 1806 βρισκόταν στο Βουκουρέστι.35 Ποια 
στιγμή τ' απόχτησε ô Ίωαννίδης, που έφτασε στις Ηγεμονίες, σύμφωνα 

32. Τά μέλη της οικογένειας Ραστή διακρίθηκαν κυρίως σαν δημόσιοι υπάλ
ληλοι στην Ηγεμον ία της Βλαχίας. Παράλληλα παρακολουθούν και συμμετέχουν 
στη σύγχρονη πνευματική ζωή : ό Κων/νος Ραστής, «άρχων κόμισος», υπογράφε
ται το 1811 σαν μέλος της «Φιλολογικής Ετα ιρε ίας» Βουκουρεστίου (Λόγιος Έρ
μης 1, 1811, 63). Λίγα χρόνια αργότερα τον βρίσκουμε μαζί με τον αδελφό του 
Γεώργιο , επίσης αξιωματούχο, στον κατάλογο συνδρομητών της «Ρητορικής τέ
χνης» του Κ. Βαρδαλάχου (Βιέννη 1815) και της « Ιστορ ίας της πάλαι Δακίας» 
του Δ. Φωτεινού (Βιέννη 1818). Βλ. Α. C a m a r i a n o - C i o r a n , Les 
Académies princières, σ. 480. 

33. Ό Ν . Β έ η ς εκδίδοντας το 1926 τον κατάλογο των χειρογράφων του 
Αγίου Αθανασίου (ο.π. παρ. , σ. 66) γράφει σχετικά με τον Γ. Ραστή, οτι τον 

«μνημονεύει μέχρι σήμερον η παράδοσις των μοναχών τον Ay. Αθανασίου του Φίλια 
ως μαθητήν και οικείον του προμιημονενθέντος μονάχου, δηλ. του Ιωαννίδη. 

34. Ν . Β έ η ς, Σημειώματα έξ εντύπων, σ. 455, αριθ. 11, 14. 
35. Σ τ. Κ α ρ α τ ζ ά ς , Κοραής και Νικολόπουλος, Ά θ . 1949, σ. 13 κ. έξ. 

Είναι γνωστή η βιβλιοφιλία του Κ. Νικολόπουλου, του Σμυρναίου αύτού λογίου 
που φιλοδόξησε να ακολουθήσει τά βήματα του Κ ο ρ α ή . Στα δυο χρόνια που σπού
δαζε στο Βουκουρέστι κατόρθωσε να συγκροτήσει μια καλή βιβλιοθήκη, το μεγα
λύτερο μέρος της οποίας το 1806, όταν έφυγε γ ια το Παρίσι , φαίνεται ότι πουλή
θηκε (όπ. παρ., σ. 22). Εκτός από τον Ίωανν ίδη , βιβλία του Νικολόπουλου αγο
ράζει το 1814 και ό Πατρινός δάσκαλος Κύριλλος που ζει στο Βουκουρέστι (βλ. 
κτητορικά σημειώματα στα «Ευρισκόμενα» του Ιώσηπου Φλαβίου, Coloniae 1691. 
Βιβλιοθ. Ά γ . Λαύρας). Στα κτητορικά σημειώματα των βιβλίων του ό Νικολόπου
λος υπογράφεται σαν «Κωνσταντίνος Γεωργιάδης Νικολόπουλος (Η Κ.Γ.Ν.) εκ Σμύρ
νης» την ίδια ακριβώς υπογραφή συναντάμε και σε επιστολή του, του 1806 (οπ. 
παρ. , σ. 23). Στο λεξικό «Περί πόλεων» του Στέφ. Βυζάντιου (Αμστελόδαμο 1678. 
Βιβλιοθ. Αγίας Λαύρας) ο Νικολόπουλος σημειώνει τά παρακάτω επιγράμματα : 
«Κ. Γ. επίγραμμα ως από της Βίβλου. Λάβε με χείρεαιν ει γ' εθέλησθα δαήμεναι άστη, 
/ έθνεα κικλήσκειν ούρεα και πεδία. Έτερον : Εϊλυε τήνδε Βίβλον ψιλόμουσ' ατρεκέως 
γαρ η γε / άστη των γε πάλαι ρεία καθιατορέει. Κ.Γ.Ν.». Πρόκειται προφανώς για 
μαθητικό του σχεδίασμα. 
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με τα βιογραφικά που δίνει ό Λαμπρόπουλος, στα χρόνια της Επανάστα
σης, δεν μας διευκρινίζουν τά κτητορικά σημειώματα. 

Άλλα ονόματα κτητόρων των βιβλίων του Ιωαννίδη είναι : ό Ζα
κυνθηνός Βασίλειος Ρωμαντζάς, ο οποίος στα τελευταία χρόνια του 18 
αιώνα ήταν, πιθανότατα, οικοδιδάσκαλος της οικογένειας Ζαρίφη στην 
Προικόνησο-36 ο Νικόλαος Λαμπρόπουλος από την Κρήτη, ένας Παΐσιος 
άρχιερεύς, ο Θεοφάνης ιερομόναχος του Σισανίου, ό Δημήτριος Καγι
σερλής, ο Γαβριήλ Φιλαδέλφειας,37 ο Μαλαχίας ο Ρόδιος, ό Κωνσταντί
νος Σούτζος, ό Μακάριος ο Κίος, ο Κωνσταντίνος Διαμαντής ποκόμνι
κος, ο Κωνσταντίνος Ραδουλίδης Γολέσκου, ο Χρύσανθος Γραμματικεύς, 
ο Χρύσανθος Γούναρης, ο Χρύσανθος διδάσκαλος Παλαιού Άργους.38 

Ό Κατάλογος της βιβλιοθήκης πρέπει κανονικά να περιέχει το σύν
ολο των βιβλίων του Ίωαννίδη- λιγοστά θα ήταν εκείνα που κράτησε, ίσως, 
ο ίδιος για προσωπική χρήση του. Το 1842 ήταν πια αρκετά ηλικιωμένος 
και η δωρεά του αποτελούσε την τελευταία πράξη της ζωής του. Αμέσως 
παρακάτω επιχειρείται μιά στατιστική προσέγγιση του Καταλόγου, απα
ραίτητη προύπόθεση για τή μελέτη της βιβλιοθήκης του Ιωαννίδη σαν 
σύνολο. 

Μιά πρώτη διάκριση των βιβλίων σε θρησκευτικά και κοσμικά (Πίν. 1) 
δίνει στην πρώτη ενότητα 84 τίτλους (38,5%) και στη δεύτερη 134 
(61,5%). Τά ποσοστά αυτά βασίζονται στην ειδολογική εκτίμηση 218 από 
τους 224 τίτλους της βιβλιοθήκης· οι υπόλοιποι είναι ελλιπείς και γι' αυτό 
δεν μπορούν να συνεκτιμηθούν. Η διαίρεση των βιβλίων σε κατηγορίες 
είναι, κατά το δυνατό, ακριβής : δυσκολίες παρουσιάζουν μόνο ορισμένα 
βιβλία που το περιεχόμενο τους ανταποκρίνεται σε περισσότερες από μια 
κατηγορίες. 

Στις δεκαπέντε κατηγορίες της ενότητας του θρησκευτικού έντυπου 
συγκεντρώνονται κείμενα εκκλησιαστικών συγγραφέων, Όμιλίες, βιβλία 
δογματικά, ερμηνευτικά, λειτουργικά κ.ά. την πρώτη θέση, ποσοτικά, την 
έχουν τά αντιρρητικά βιβλία, τα οποία μαζί με τα αντιδιαφωτιστικά ανε
βαίνουν στο αξιοσημείωτο ποσοστό 27,3% του συνόλου. 

36. Μ α ν. Γ ε δ ε ώ ν, Προικόννησος, Κων/πολις 1895, σ. 31. 
37. Το κτητορικό σημείωμα είναι το έξης : «1524 'Ιουνίου κ' εκ των του Γαυ

ριηλου μρπολίτου φιλαδελφείας» (Ν. Β έ η ς, Σημειώματα έξ έντυπων, σ. 454). Η 
μεταγραφή της χρονολογίας είναι προφανώς λανθασμένη, αφού ο Γαβριήλ χρημά
τισε μητροπολίτης Φιλαδέλφειας στα χρόνια 1577 - 1616. Ίσως πρέπει εδώ το 
1524 να διορθωθεί σε 1584 Η 1594. 

38. Τα παραπάνω ονόματα, έκτος arcò τά τρία τελευταία που σταχυολόγησα 
από τή βιβλιοθήκη της Αγίας Λαύρας, έχουν αντιγραφτεί από τον Ν. Β έ η, 
ο.π. παρ , σ. 454 - 455. 
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ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΟΣΜΙΚΑ 

Ξ α/α Κατηγορ ίες αριθ. Ξ* Κατηγορίες αρ ιθ . Ξ 
1 Έ κ κ λ . συγγραφείς 13 5 ! Κλασσικά κείμενα ** 36 25 
2 Λειτουργικά 8 Φιλολογία*** 9 
3 Ερμηνευτ ικά 7 Ιστορία - μυθολογία 7 2 
4 Κανονικά 1 Αρχαιολογία 1 
5 Αγιολογ ικά 1 Λογοτεχνία 6 ι 
6 Ποιμαντικά 2 | Επ ιστολογραφία 3 
7 Δογματικά 5 Γραμματική 9 
8 Απολογητικά 1 Λεξικά 9 | 3 
9 Αντιρρητικά 18 Φιλοσοφία 19 3 

10 Αντιδιαφωτιστικά 5 Λογική 3 
11 Εκκλ. Λόγοι 8 Ρητορική 3 
12 Εκκλ. Ποίηση 3 Μαθηματικά 8 
13 Ακολουθίες 2 Ιατρική 3 1 
14 Ψυχωφελή 3 Αστρονομία 1 1 
15 Εκκλ Δίκαιο 3 Γεωγραφία 8 
16 Εκκλ. Ιστορία 2 Δίκαιο - πολιτ ική θεωρία 4 
17 Πασχαλιά 1 Χρηστοήθεια 1 
18 Προσκυνηταρια 1 Διάφορα 4 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 84 
! 

5 | , 
ι 

134 35 

Πίν. 1. 

Εξαιρετική ποικιλία και πληρότητα παρουσιάζει και η ενότητα του 
κοσμικού βιβλίου. Τα υψηλότερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι κλασσικοί 
συγγραφείς, ακολουθούν τα βιβλία φιλοσοφίας, και παρακάτω τα εγχειρί
δια σχολικής πραχτικής : λεξικά, γραμματικές, μαθηματικά κ.ά. Αν μπο
ρούσαμε να δούμε την ενότητα του κοσμικού βιβλίου αυτοτελώς, θα σχη
ματίζαμε μια καλή εικόνα για τον κάτοχο αυτής της βιβλιοθήκης : θα εί
χαμε μπροστά μας ενα λόγιο δάσκαλο του τέλους του 18 και των αρχών 
του 19 αιώνα, καλά ενημερωμένον και ανοιχτον στις προοδευτικές τάσεις 
της εποχής του. Πρώτη ένδειξη η πλούσια συλλογή κλασσικών κειμένων, 
σε ελληνικές και ξένες εκδόσεις· οι τελευταίες καλύπτουν σχεδόν τα 2/3 
του συνόλου. Η εκδοτική προσπάθεια του Κοραή αντιπροσωπεύεται εδώ 
με τα «Αιθιοπικα» του Ηλιοδώρου (1804), τους «Λόγους» του Ισοκράτη 
(1807), τα «Στατηγήματα» του Πολυαίνου (1809), τους «Βίους» του Πλου

* Το γράμμα Ξ δηλώνει τις ξένες εκδόσεις. 
** Στην κατηγορία αύτη κατατάσσονται μόνο τά φιλολογικά Κλασσικά κείμενα. 

Όσα, κλασσικά επίσης, αναφέρονται σε επιμέρους επιστήμες (γεωγραφία, αστρο
νομία κ.ά.) τοποθετούνται στις αντίστοιχες κατηγορίες. 

*** στη Φιλολογία βάζω τις πραγματείες που αναφέρονται στη γλώσσα, τή γραμ
ματική, τη μετρική κ.άλ. 
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τάρχου (1814)· δεν λείπουν και τα συγκεντρωμένα σε τόμο «Προλεγόμενα» 
του (1815). Τα εγχειρίδια αστρονομίας, ιατρικής, γεωγραφίας μαρτυρούν 
για τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του κατόχου της βιβλιοθήκης. 

Ό νεοελληνικός διαφωτισμός έχει επίσης τη θέση του εδώ, με έργα 
σαν την «Ηθική φιλοσοφία» του Μοισιόδακα (1761), τή «Λογική» του 
Βούλγαρη (1766), τή «Νεωτερική Γεωγραφία» των Δημητριέων (1791), το 
«Περί πληθύος κόσμων» του Κοδρικά (1794), τή «Χάρτα» του Ρήγα (1797). 
Δεν απουσιάζει από τον Κατάλογο ούτε η σύγχρονη λογοτεχνική παραγω
γή. την αντιπροσωπεύουν : ο «Ηθικός τρίπους» του Ρήγα (1797), τα «Φι
λόθεου πάρεργα» του Ν. Μαυροκορδάτου (1800), ό «Κλεομένης» του Λα
φονταίν (1817), Η «Κρίσις του Πάριδος» του Δ. Γουζέλη (1817). Αξιοση
μείωτη είναι τέλος και η παρουσία βιβλίων κοινωνικού και πολιτικού 
προβληματισμού, που εκδόθηκαν κατά και μετά την Επανάσταση : πρό
κειται για την «Εισαγωγή εις το δημόσιον καθολικόν δικαίωμα» (1825), 
το «Περί ωφελείας και εκτάσεως των πολιτικών επιστήμων» του Γ. Αθα
νασίου (1828), την «Κατήχησιν των κυριωτέρων κοινωνικών καθηκόντων» 
του Χρησταρή (1831). 

Όπως διαπιστώνουμε λοιπόν, ό Κατάλογος Ίωαννίδη καλύπτει ένα 
ευρύτατο φάσμα ενδιαφερόντων, αρκετά αντιφατικών μάλιστα, όπως προ
κύπτει από τή σύγκριση ορισμένων κατηγοριών βιβλίων : από τη μια με
ριά βρίσκουμε βιβλία που υπηρετούν την ορθόδοξη χριστιανική παράδο
ση και πολεμούν τις νεωτεριστικές τάσεις, και από την άλλη βιβλία που 
εκφράζουν έναν καινούριο κόσμο, άπελευθερωμένον από τή θρησκευτική 
παράδοση. Η αντιφατικότητα αυτή θέτει το πρόβλημα, αν η βιβλιοθήκη 
του Ιωαννίδη αποτελεί ενα σύνολο βιβλίων που εκφράζουν είτε εξέφραζαν 
κάποτε τις δικές του ιδεολογικές επιλογές39, ή αν πρόκειται, ως ενα βα
θμό, για ενα ουδέτερο ή τυχαίο άθροισμα βιβλίων. 

Η έλλειψη σχετικών στοιχείων δεν μας επιτρέπει να απαντήσουμε με 
επάρκεια στα παραπάνω ερωτήματα. Θα μπορούσαμε πάντως να διατυπώ
σουμε την εύλογη υποψία, ότι ενα μεγάλο μέρος της βιβλιοθήκης Ιωαν
νίδη προήλθε από δωρεά, ίσως της οικογένειας Ραστή : προς την κατεύ
θυνση αυτή συνηγορούν και τα κτητορικά σημειώματα των Ραστήδων, που 

39. Θα διευκολυνόμαστε αρκετά στην εκτίμηση των ενδιαφερόντων του Ιωαν
νίδη αν γνωρίζαμε το χρόνο αγοράς μερικών, τουλάχιστο, από τα βιβλία του. Ό 
λόγος είναι απλός : το βιβλίο δεν έχει πάντα την ίδια λειτουργία. Βιβλία, λόγου 
χάρη, που κάποια στιγμή εκφράζουν την πρωτοποριακή σκέψη με το χρόνο ξεπερ
νιούνται ή χάνουν τη δυναμικότητα τους και τη θέση τους παίρνουν άλλα, αντι
προσωπευτικά των νέων τάσεων. Το κοινό λοιπόν που αγοράζει βιβλία, προοδευ
τικά για την εποχή τους, μερικές δεκαετίες μετά την πρώτη εκδοσή τους, είναι ενα 
κοινό που δεν συνειδητοποιεί πια την αρχική λειτουργία τους. Η αγορά των βι
βλίων αύτων, αν δεν είναι συμπτωματική, θα υπηρετεί τώρα διαφορετικές ζητήσεις, 
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μνημονεύσαμε παραπάνω. Στο «Υπόμνημα» του ο Ίωαννίδης γράφει ότι 
τά περισσότερα βιβλία αποτελούν προϊόν αγοράς του ίδιου. Αλλά και 
στην περίπτωση αυτή το πιθανότερο είναι να προέρχονται, χωρίς ιδιαίτε
ρη επιλογή, από μια η περισσότερες υπό διάλυση βιβλιο'θήκες. Έτσι μπο
ρούν να ερμηνευτούν τόσο η ποικιλία των τίτλων της βιβλιοθήκης, οσο 
και η σχετικά ευρεία χρονολογική κλίμακα, την οποίαν διατρέχουν οι χρο
νολογίες εκδόσεως (Πίν. 2). Έδω πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι 

χρονολ. 1534-1599 1600-1650 1651-17001701-1750 1751-18001801-1821 1822-1836 

αριθ. 

ποσοστ. 
2 

1,24 

2 9 14 

1,24 5,67 8,81 

Ι 

57 66 

35,92 41,48 

9 

5,64 

Πίν. 2* 

τά ποσοστά των βιβλίων της περιόδου 1822 - 1836, κατά την οποία ο Ίωαν
νίδης ζει στις Ηγεμονίες, είναι πολύ χαμηλά : σε ενα σύνολο 159 βιβλίων 
μόνο εννέα ανήκουν σ' αυτή την εποχή. Είναι και τούτο μια ένδειξη οτι 
η βιβλιογραφική του ενημέρωση δεν ήταν ταχτική και, παραπέρα, ότι η 
βιβλιοθήκη του δεν μπορεί να νοηθεί σαν δικό του, αποκλειστικά, δημιούρ
γημα. 

Τί είδους βιβλία θά ταίριαζαν με το επάγγελμα και την ιδεολογία του 
Ίωαννίδη; Πρώτα-πρώτα βέβαια τά σχολικά, όπως οι γραμματικές, τά λε
ξικά, τά φιλολογικά, οι ρητορείες : οι ανάλογοι αριθμοί στον Πίνακα 1 
δείχνουν ενα δάσκαλο με γερό οπλισμό. Για τις ιδεολογικές αρχές του 
Ιωαννίδη, τουλάχιστο στην τέταρτη δεκαετία του 19 αιώνα, πολύτιμος 
οδηγός είναι το «Υπόμνημα» του, για το όποιο θά γίνει εκτενέστερα λό
γος παρακάτω. Οι θέσεις που διατυπώνονται εκεί, υπερβολικά συντηρητι
κές, μας όδηγούν στην κατηγορία των αντιρρητικών και αντιδιαφωτιστι
κών βιβλίων, τα ποσοστά των οποίων, όπως σημειώσαμε παραπάνω, είναι 
αρκετά υψηλά. Σαν στόχο οι πραγματείες αυτές έχουν τον καθολικισμό, 
το λουθηρανισμό, την αθεία, αλλά και τις νέες ιδέες που άπειλούν να δια
ταράξουν τις κατεστημένες ηθικές και κοινωνικές ισορροπίες. Σημειώνω 
ενδεικτικά μερικούς τίτλους : « Η αθλιότης των δοκησισόφων» (1793), 
«Απόδειξις του κύρους των της νέας και παλαιάς διαθήκης βιβλίων» του 
Νικηφ. Θεοτόκη (1794), «Λόγος παραινετικός... η κατά Ούολταίρου» του 

* Από τα 224 βιβλία του Καταλόγου μόνο για 159 έχουμε ακριβείς πάνω -
κάτω χρονολογίες εκδόσεως, και αυτό τον αριθμό καλύπτει η χρονρλογική στα
τιστική. 
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Μακάριου Καββαδία (1802),40 «Αλεξίκακον φάρμακον» του Αθανάσιου 
του Πάριου (1818)· « Η αλήθεια κριτής» (1750), «Ευαγγελική σάλπιγξ» 
του Μακάριου του Πάτμιου (1754 κ.εξ.), «Αληθοφωνήσεις μητρικαί προς 
ψευδοφωνήσεις αντιμητρικάς» του Νικ. Λογάδη (1833). Στον χειρόγραφο 
άντιπαπικο «Θησαυρό» του Ιωάννη Καλλιάρχη σχολιάζει ο ίδιος ο Ιωαν
νίδης : ((ευχής δε εστίν ίνα έκδοθώσιν είς τύπον παρά τίνος ζηλωτού της 
ορθοδοξίας» 41. 

Την ιδεολογική τοποθέτηση του Ίωαννίδη τεκμηριώνει με ασφάλεια, 
όπως σημειώσαμε ήδη, το «Υπόμνημα» του, συνταγμένο το 1842. Για να 
συλλάβουμε καλύτερα το κλίμα μέσα στο όποιο κινείται το κείμενο αυτό, 
θα χρειαστεί, πριν προχωρήσουμε στη μελέτη του, να δώσουμε μια συνο
πτική εικόνα των τάσεων που κυριαρχούν στην ελληνική εκκλησία στην 
τέταρτη δεκαετία του 19 αιώνα. Τα χρόνια αυτά σημαδεύονται από έντο
νες θρησκευτικές διενέξεις, που συνοδεύονται από διωγμούς και καταδί
κες. Τα γεγονότα είναι γνωστά. το 1833 η ελλαδική εκκλησία κηρύσσεται, 
χωρίς τή συγκατάθεση του οικουμενικού πατριαρχείου, ανεξάρτητη. Το 
αίτημα για αυτονομία της εκκλησίας υποστηρίζει, μεταθέτοντας το και 
σε πολιτικό επίπεδο, ο Θεόκλητος Φαρμακίδης. Αντίθετα, ο Κωνσταντί
νος Οικονόμος καταδικάζει την απόσχιση από τον οικουμενικό θρόνο και 
κατηγορεί σαν αιρετικούς όσους την υποκινούν ή την αποδέχονται. Γύρω 
από τον Φαρμακίδη και τον Οικονόμο συσπειρώνονται δυο αντιμαχόμενες 
ομάδες, που εκφράζουν δυο αντίθετα ιδεολογικά ρεύματα : από τή μια με
ριά ένας ακμαίος, για την εποχή του, φιλελευθερισμός, από την άλλη ένας 
άκρατος συντηρητισμός. Πέρα από τα στενά πλαίσια των εκκλησιαστι
κών διενέξεων, οι τάσεις αυτές εκφράζουν, αντίστοιχα, τις δυνάμεις της 
κοινωνικής προόδου και της οπισθοδρόμησης. Πρόκειται για δυο ρεύμα
τα που είχαν κινηθεί παράλληλα στα χρόνια του ελληνικού διαφωτισμού 
και που, ύστερα από μια προσωρινή αναστολή κατά την Επανάσταση, 
επανέρχονται μαχητικότερα.42 

Οι συντηρητικοί κύκλοι διαβάλλουν και καταγγέλλουν κάθε σκέψη 
και πράξη που δεν συμπορεύεται με την ορθόδοξη παράδοση. Ο Οικο
νόμος καταδικάζει τις νεωτεριστικές τάσεις που «επαγγέλλονται έλευθερίαν 
απεριόριστον» και «δελεάζουσι την φαντασίαν των απλούστερων»43. Η 

40. Βλ. Σ π. Ά σ δ ρ α χ ά ς, Μακάριος Καββαδίας ( ; - 1824). Ο Ερα
νιστής 2, 1964, 225 - 226. 

41 . «Κατάλογος», σ. 198. 
42. Α ΐ κ. Κ ο υ μ α ρ ι α ν ο 0, Η έλευθεροφροσύνη του Θεόφιλου Καΐρη, 

'Εποχές, τχ. 46, Φεβρ. 1967, σ. 187. 
43. Χ ρ υ σ . Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς , Ιστορία της Εκκλησ ίας της Ελλά

δος, τ. Α', Ά θ . 1920, σ. 159, 
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«Ευαγγελική σάλπιγξ», όργανο της ομάδας του Οικονόμου, κατηγορεί τον 
κύκλο του Φαρμακίδη για λουθηρανισμό και καλβινισμό. Ο Νεόφυτος 
Βάμβας γίνεται στόχος επιθέσεων γιατί συνεργάζεται με ιεραποστόλους 
της Βιβλικής Εταιρείας στη μετάφραση της Αγίας Γραφής και καλείται 
από την Ιερά Σύνοδο σε απολογία.44 Το 1839 η εκκλησία, ανήσυχη από 
τή διδασκαλία του Καΐρη στο Ορφανοτροφείο της Άνδρου, τον αναγκά
ζει να απολογηθεί.45 Τον ίδιο χρόνο αποκαλύπτεται η ύπαρξη της «Φιλορ
θόδοξης Εταιρείας» : ανάμεσα στους σκοπούς της ήταν η επανασύνδεση 
της ελλαδικής εκκλησίας με το οικουμενικό πατριαρχείο και η υπο
στήριξη της ορθοδοξίας.46 

Ό θρησκευτικός φανατισμός μεταφέρθηκε ενωρίς στην Κωνσταντι
νούπολη, όπου η συντηρητική πτέρυγα είχε ισχυρά ερείσματα. σε μια 
στιγμή έξαρσης της μισαλλοδοξίας, μαζί με τά βιβλία έτεροδόξων προ
παγανδιστών, καίγονται και βιβλία του Φαρμακίδη.47 Η μεταφορά του 
πνεύματος αύτού από την Κωνσταντινούπολη στις Ηγεμονίες, όπου η πα
ρακμασμένη ελληνική παροικία είχε περάσει σε θέσεις καθαρά αντιδρα
στικές, ήταν επόμενη. 

Το επιστολικό «Υπόμνημα» του Ίωαννίδη είναι ενα τυπικό κείμενο 
των μέσων του 19 αιώνα, σφραγισμένο με το πνεύμα του λογιωτατισμού. 
Ο λόγος είναι μακροπερίοδος, ρητορικός, πομπώδης- οι λέξεις, κάποτε 
χωρίς λογικό ειρμό, παρασύρονται από το ρητορικό στόμφο, έτσι που 
περισσότερο ηχούν, παρά αποδίδουν πραγματικές έννοιες. Πρόκειται για 
σύμπτωμα γενικότερο της γλώσσας και του ύφους μιας εποχής, η οποία 
παρά τις διακηρύξεις της για επιστροφή στις αρχαιοελληνικές ρίζες, απο
μακρύνθηκε όσο ποτέ άλλοτε «από τή λιτότητα, την ευθύτητα, την καθα
ρότητα του ελληνικού κλασσικού λόγου» 48. 

Με το «Υπόμνημα» του ό Ίωαννίδης θέλει βασικά να δώσει οδηγίες 
στους συμπατριώτες του για την οργάνωση της βιβλιοθήκης που στέλνει 

44. Οπ. παρ., σ. 207 κ.έξ. 
45. Οπ. παρ., σ. 259. Α ι κ α τ . Κ ο υ μ α ρ ι α ν ο ύ , οπ. παρ., σ. 

195 κ. έξ. 
46. Χ ρ υ σ . Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς , δπ. παρ., σ. 278. Μ π ά μ π η ς Av

v i ν ο ς, Ιστορικά σημειώματα, Άθ. 1925, σ. 394 κ. έξ. J. Α. Ρ e t r ο ρ ο u-
1 ο s, Politics and statecraft in the kingdom of Greece 1833 - 1843, Princeton 
1968, σ. 329 κ. έξ., 519 κ. έξ. 

47. Θ ε ό κ λ η τ ο ς Φ α ρ μ α κ ί δ η ς, Απολογία, εκδ. Β', Άθ. 1840, σ. 
78 κ.έξ. 

48. Κ. Τ σ ά τ σ ο ς , Νεοελληνική ρητορεία, εκδ. Βασικής Βιβλιοθήκης, 
Άθ, 1954, σ, ιζ', 
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στο σχολείο του χωρίου του και, κατά δεύτερο λόγο, να απολογηθεί για 
την αδυναμία του να ανταποκριθεί στο αίτημα των συγχωριανών του για 
αποστολή χρηματικής βοήθειας. Παράλληλα όμως βρίσκει την ευκαιρία 
να κάνει και ενα κήρυγμα προσήλωσης στην ορθοδοξία, που στα χρόνια 
αυτά νομίζει ότι κινδυνεύει από τους «αιρετικούς» νεωτερισμούς του Φαρ
μακίδη, του Βάμβα και του Καΐρη. Ο Ιωαννίδης ενημερωμένος άριστα για 
τις σύγχρονες εκκλησιαστικές αντιθέσεις μεταφέρει στο «Υπόμνημα» του 
το υφός και το λεξιλόγιο της συντηρητικής ομάδας του Οικονόμου : ο 
«αθεώτατος» Καΐρης, ο «ολεθριώτατος» και «αποτρόπαιος» Φαρμακίδης 
και ό ((αντάρτης» Βάμβας, οι ((μισθωμένοι Απόστολοι του λουθηροκαλ
βινισμού» κατηγορούνται οτι επιδιώκουν να ανατρέψουν την παραδοσια
κή εκκλησιαστική ιδεολογία και παραπέρα την κοινωνική ευταξία. 

Μέσα στο ίδιο κείμενο ο Ιωαννίδης, κατά έναν περίεργο συγκερασμό, 
εγκωμιάζει την παιδεία, τη φιλοσοφία, τους πατέρες της εκκλησίας και 
τους αρχαίους συγγραφείς, τους οποίους βλέπει, μετά την ελληνική παλιγ
γενεσία, να επιστρέφουν πανηγυρικά στον τόπο τους. Φαντάζεται ((τα λαμ
πρά ανάκτορα της [ . .. ] φιλοσοφίας ανεωγμενα, και τους Σωκράτας, και 
Άριστοτέλεις, και Πλάτωνας φιλοσοφονντας, και διαλεγομένονς περί [ · · · ] 
φύσεως» ακούει «τους θουκυδίδας και ξενοφώντας εξιστορούντας... 
τα κατά των [εχθρών] τρόπαια των προγόνων ημών... τους δημοσθέ
νεις και Ισοκράτας γλαφυρότατα ρητορενοντας, και πάντα τον ό[μιλον των 
πάλαι] σοφών.. . πανηγυρίζοντας την παλιγγενεσίαν της 'Ελλάδος, και την 
επάνοδον της φιλοσοφίας» 49. 

Η πανηγυρική παρουσία των αρχαίων συγγραφέων σε ενα κείμενο 
σαν και αυτό, που το χαρακτηρίζει η αυστηρή προσκόλληση στην ορθό
δοξη παράδοση της εκκλησίας, είναι ενα φαινόμενο της εποχής. Στην πε
ρίοδο της ακμής του νεοελληνικού διαφωτισμού η εκκλησία και οι φορείς 
της ιδεολογίας της, διαισθανόμενοι τους πνευματικούς και κοινωνικούς 
κινδύνους που εγκυμονούσε η ανάγνωση των αρχαίων συγγραφέων, στά
θηκαν έπιφυλαχτικοί, αν όχι πάντοτε εχθρικοί, απέναντι τους.50 Ό συγ
κρητισμός ανάμεσα στην εκκλησία και την αρχαιότητα πραγματοποιεί
ται μόλις τώρα, στα μέσα τού 19 αιώνα. Μέσα σ' αυτά τά χρόνια αρχίζει 
άλλωστε να μορφοποιείται και ό δρος «ελληνοχριστιανικός».51 

Έκτος από τους κλασσικούς συγγραφείς βρίσκει έδώ θέση και η «φι
λοσοφία», προσδιορισμένη όμως με τά επίθετα «αληθής» και «ενθεος». 
αλλά δεν πρόκειται για τή φιλοσοφία που στα χρόνια του νεοελλη

49. «Υπόμνημα», σ. 181. 
50. Βλ Δημήτριος Καταρτζής, Δοκίμια, έπιμ. Κ, Θ. Δ η μ α ρ ά ς, Άθ, 

1974, σ. ξζ οη'. 
51. Οπ. παρ., σ. οη'. 
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νικού διαφωτισμού ταυτιζόταν με την έλευθεροφροσύνη και την απαλλα
γή από τα δεσμά του δόγματος. Τώρα παίρνει ακριβώς το αντίθετο νόη
μα : σημαίνει την αυστηρή τήρηση της ορθόδοξης πίστης, την υποταγή 
κάθε εκδήλωσης στο πνεύμα της εκκλησίας. Ο σύγχρονος φιλόσοφος είναι, 
κατά κάποιον τρόπο, ο «άντιφιλόσοφος» της εποχής του διαφωτισμού. 

Και στις δυο παραπάνω περιπτώσεις χαρακτηριστική είναι η ελαστι
κότητα με την οποία η εκκλησία οικειοποιείται θέματα και έννοιες που 
παλαιότερα θεωρούσε επικίνδυνα και ψυχοφθόρα. Έτσι βλέπουμε πόσο 
αρμονικά συγχρωτίζονται το δόγμα, η αρχαιότητα και η φιλοσοφία. Τον 
τελευταίο όρο η εκκλησία τον προσαρμόζει στα μέτρα της και τον χρη
σιμοποιεί χωρίς φόβο- η χρήση του δεν εγκυμονεί άλλωστε κινδύνους, 
τή στιγμή που Η ίδια αισθάνεται και είναι στα χρόνια αυτά αρκετά ισχυρή. 
με τον ίδιο τρόπο προσοικειώνεται μια αρχαιότητα αποδυναμωμένη από 
τα ζωτικότερα στοιχεία της και περιορισμένη κατά την εποχή αυτή σε 
νεκρούς τύπους. 

Παράλληλες σημασιολογικές διαφοροποιήσεις παρατηρούνται και στο 
χώρο της παιδείας : σε βασικά αιτήματα του νεοελληνικού διαφωτισμού, 
όπως η ίδρυση σχολείων και η οργάνωση βιβλιοθηκών, τώρα, στον προ
χωρημένο 19 αιώνα, οι συντηρητικοί κύκλοι δίνουν διαφορετικό περιεχό
μενο. Ό Ιωαννίδης εκφράζει καίρια, έστω και από τή Βλαχία, τις συντη
ρητικές αυτές ροπές : πιστεύει απόλυτα στην ανάγκη της νεοελληνικής 
κοινωνίας για παιδεία και σχολεία, αλλά όμως «ουχί των σκόλιων... 
και διαστροφών, οίον συνεργεία δαιμονική υπήρξε το του [ · • •] θεομάχου, 
και την συνείδησιν κεκαυτηριασμένου, και δλως άθεωτάτου Καίρου» 52. Ανα
φέρεται βέβαια στο 'Ορφανοτροφείο της Άνδρου του Θεόφιλου Καΐρη, το 
όποιο, ανάμεσα στο 1836 και 1839, γίνεται στόχος των αντιδραστικότερων 
δυνάμεων της ελληνικής κοινωνίας, με αποτέλεσμα τελικά να κλείσει και 
να εξοριστεί ό Καΐρης.53 

Ο δάσκαλος τώρα δεν φτάνει να ξέρει γράμματα- άλλωστε υπάρχουν 
πολλοί σοφοί που γνωρίζουν «καταμετραν τη σπιθαμή πλέθρα γης, [άρι]θ-
μείν αστέρας ουρανού, και μιλλιούνια, και χιλλιούνια ψάμμον θαλάσσης», 
αλλά αγνοούν «πόσα, και τίνα είσί τά άρ[θρα της πί]στεως. και αν τις ερώ
τηση αυτούς, τίνα είσί τα άρθρα, αποκρίνονται ότι άρθρα της πίστεως 
είσιν οι δώδεκα Απόστολοι» 54. Ό δάσκαλος πρέπει, πρώτα και πάνω από 
όλα, να είναι υπηρέτης της εκκλησίας, φύλακας του δόγματος και της 
ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης. Με αυτό ακριβώς το πνεύμα πρέπει 

52. «Υπόμνημα», σ. 179. 
53. Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Π α σ χ ά λ η ς , Θεόφιλος Καΐρης, Άθ. 1928, σ. 72 

Κ. έξ., 145. 
54. «Υπόμνημα», σ. 184 
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να διαπλάσει τους μαθητές του : μια φορά, τουλάχιστο, τη βδομάδα πρέπει 
να καταγίνεται με την ανάλυση «Ίερογραφικών, και δογματικών, και Πατε-
ρικών βιβλίων» με σκοπό τή στερέωση της πίστης των νέων. Με ευθύνη 
του δασκάλου επίσης απαγορεύεται στους μαθητές να διαβάζουν ((βιβλιά
ρια κακοήθη, και βλάσφημα, και αλλότρια της καθ' ημάς ορθοδόξου εκκλη
σίας ... οία τα Καίρια και Βαμβοφαρμακίδια και αλλά τούτοις όμοια» 55. 

Το σχολείο έχει και μια ακόμη αποστολή : να προφυλάξει τους χωρι
κούς, ιδίως τους ((απλούστερους», από τους επικίνδυνους νεωτερισμούς 
των ((αιρετικών». Τή διαφώτιση θα αναλάβει ό δάσκαλος, χρησιμοποιών
τας σαν μέσο και την εκφώνηση λόγων από τον άμβωνα της εκκλησίας.56 

Κατ' αυτό τον τρόπο το σχολείο αποβαίνει το κέντρο της μικρής κοινωνίας 
του χωρίου και συντελεστής αποφασιστικός στη διαμόρφωση της ιδεο
λογίας της. 

Το «Υπόμνημα» κλείνει με οδηγίες του Ιωαννίδη σχετικά με την 
οργάνωση της βιβλιοθήκης. Είναι χαρακτηριστική η συστηματικότητα με 
την οποία διατυπώνονται οι σχετικές προτάσεις. Τα βιβλία πρέπει να 
σφραγιστούν και να τοποθετηθούν σε ιδιαίτερο χώρο μέσα στο σχολείο. 
οι νέες προσκτήσεις θα αναγράφονται στον Κατάλογο που στέλνει ο 
Ιωαννίδης μαζί με τά βιβλία, και συγκεκριμένα στα πέντε τελευταία φύλ
λα, τα οποία άφησε επίτηδες λευκά. 

Υπεύθυνος για τή διακίνηση και την ασφάλεια των βιβλίων θα είναι 
ειδικά εντεταλμένος βιβλιοθηκάριος, διοριζόμενος από τους επιτρόπους του 
σχολείου.57 Βιβλία μπορούν να δανείζονται και να χρησιμοποιούν οι δά
σκαλοι και, κατά τις εορτάσιμες ημέρες, οι παπάδες του χωριού. Για τά 
βιβλία που βγαίνουν εξω από το σχολείο ό βιβλιοθηκάριος πρέπει να κά
νει απόδειξη δανεισμού και να φροντίζει ώστε να επανέρχονται κανονικά 
στη θέση τους. 

55. «Υπόμνημα», σ. 1 8 4 - 1 8 5 . 
56. «Υπόμνημα», σ. 184. 
57. 'Εκκλησιαστικά έγγραφα που ρυθμίζουν τά σχετικά με τή συγκρότηση και 

οργάνωση βιβλιοθηκών προβλέπουν κάποτε και το διορισμό βιβλιοθηκάριου. το 
1769 ό πατριάρχης Θεοδόσιος συνιστά με σ ιγ ίλλ ιο προς τους επιτρόπους της σχο
λής της Πάτμου να εκλέξουν σαν βιβλιοφύλακα «ίνα των τροφίμων της αυτής σχο
λής, άνδρα τον πιστόν και εχέγγνον έχοντα, όστις οφείλει παρεχειν διδασκάλοις τε και 
μαθητιώαιν όπερ αν των βιβλίων αίτοιτο έκαστος εις χρήσιν». Βλ. M i c l o s i c h -
M ü l l e r , Acta et diplomata, τ . ς ' , Βιέννη 1890, σ. 352. Μ. Ι. Γ ( ε δ ε ώ ν ) , 
Η περί βιβλιοθηκών εκκλησιαστική μέριμνα. Εκκλησιαστική Αλήθεια 25, 1905, 
267 - 268. Μαθητές επίσης εκτελούσαν χρέη βιβλιοθηκάριου και στη σχολή του 
Κουρούτζεσμε, μετά το 1804· τα καθήκοντα του περιγράφονται λεπτομερειακά σε 
σιγίλλιο του πατριάρχη Καλλίνικου Ε ' . Βλ. Τ. Ά θ. Γ ρ ι τ σ ό π ο υ λ ο ς , 
Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους σχολή , τ. Β ' , Ά θ . 1971, σ. 141, 149. 
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Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την καλή διατήρηση των βιβλίων, 
τα όποια, κατά τον Ίωαννίδη, κακοπαθαίνουν από την άπρόσεχτη μετα
χείριση των μαθητών, «κακώς είωθότων γράφειν ένδον των βιβλίων και 
καταρρυπαίνειν αυτά, μη είδότων την τιμήν, ως άδάπανον εχόντων την χρή
σιν))08. οι οδηγίες τελειώνουν με τα καθιερωμένα «φρικτά επιτίμια», εναν
τίον όποιου, κληρικού ή λαϊκού, τολμήσει «να αφαίρεση τι [εκ της] βι
βλιοθήκης, η χαρίση φίλω ή συγγενεΐ αυτού, η πώληση, η άγοράση, και γνω
ρίσας ουκ επιστρέψη είς την σχολήν» 59. 

Η σχεδόν σχολαστική επιμονή του Ιωαννίδη σε ό,τι άφορα την ορ
γάνωση και τή διασφάλιση της βιβλιοθήκης του ερμηνεύεται από την αγά
πη — το μεράκι θα λέγαμε — των λογίων για τα βιβλία, που η απόχτηση 
τους συνεπάγεται τις περισσότερες φορές οικονομικές στερήσεις. Και 
όταν κάποια στιγμή, συνήθως προς το τέλος της ζωής τους, αφιερώνουν 
αυτά τα βιβλία κάπου, είναι βέβαιοι ότι προσφέρουν ενα θησαυρό που 
πρέπει να διαφυλαχτεί και να αξιοποιηθεί. 

Η προσφορά του Ίωαννίδη ήταν μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων 
του και των πνευματικών του επιλογών. Με τη χειρονομία αυτή εκπλήρω
νε, εξάλλου, ενα οφειλόμενο χρέος προς τή γενέτειρα του. Πέρα από την 
προσωπική του στάση απέναντι σε καίρια προβλήματα της εποχής του, 
Η δωρεά της βιβλιοθήκης αποτελεί μια θετική και γενναία πράξη, την ο
ποία δεν είναι δυνατό να μειώσουν οι συντηρητικότατες προτάσεις που 
διατυπώνονται στο «Υπόμνημα» του. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα βι
βλία του Ίωαννίδη υπηρέτησαν καλά τις σχολικές ανάγκες των νέων συμ
πατριωτών του. Ίσως ακόμη να συνετέλεσαν, και παραπέρα, στο ξύπνημα 
μερικών συνειδήσεων, προωθώντας έτσι ανεπαίσθητα μέσα στη μικρή κοι
νωνία του χωριού κάποιες ιδεολογικές διαφοροποιήσεις. 

58. «Υπόμνημα», σ. 183. 
59. «Υπόμνημα», σ. 185. Στο ίδιο αυστηρό ύφος είναι συνταγμένοι και άλ

λοι κανονισμοί βιβλιοθηκών, καθώς και σχετικά σημειώματα στα έσώφυλλα βιβλίων 
της Τουρκοκρατίας. Πρβλ. Β α γ γ έ λ η ς ξ κ ο υ β α ρ ά ς , Ιωάννης Πρίγκος 
(1725 ; - 1789), Άθ, 1964, σ, 319 κ. εξ, 
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2α Κ α τ ά λ ο γ ο ς τ ω ν β ι β λ ί ω ν της Σ χ ο λ ή ς , της εν Π ε λ ο π ο ν ή σ ω Κ ω μ ο -
πόλεως Φίλ ια . Ά φ ι ε ρ ω θ έ ν τ ω ν παρά εν Μοναχοΐς τ α π ε ι ν ο ύ , και εν 
δικασκάλοις ε λ α χ ί σ τ ο υ , Γρηγορίου Ι ω ά ν ν ο υ , σ υ ν ε γ χ ω ρ ί ο υ Φι
λ ι ώ τ ο υ , του εκ της πάτριας των Μαλικέων. , α ω μ β ω : ' Ιουνίου γ η . 

3α Υ π ό μ ν η μ α αύτοσχέδ ιον , δ ι η γ η μ α τ ι κ ό ν , και παραινετ ικόν , προς 
τους έντ ιμους και φ ι λ ο π ά τ ρ ι δ α ς ε φ ό ρ ο υ ς της νεοσύστατου σ χ ο 
λ ή ς , της έν Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ω , κατά τον Νομόν των Κ α λ α β ρ ύ τ ω ν Κω

μ ο π ό λ ε ω ς Φίλια, παρά του Ά φ ι ε ρ ω τ ο ύ των β ι β λ ί ω ν . 

Εντιμότατοι, και προσφιλέστατοι Κύριοι πατριώται 
Ζωήτε ευδαιμονούντες. 

Καθάπερ εξ απάντων των ορωμένων ουρανίων σωμάτων, το μάλλον 
λαμπρότερόν τε και θαυμα[στότερον] ο Ήλιος, εξ ου το διάκενον τον παν
τός χάος, φάους πληρούται, και η πολύαστρος σφαίρα θανμασίως κατ[...] 
και ουκ εστίν όστις αντερεί, όντως εξ απάντων των υπό σελήνην Κτισμάτων, 
το υπερέξοχον, και ά[. .. ] δημιούργημα τον πανυπερσόφον δημιουργού 
θεού, αναντιρρήτως εστίν ο Άνθρωπος, εξ υλικής γαρ και [. . . ] εις εν 
θεουργικόν σύγκραμα δημιουργηθείς, καθ' εικόνα ιδίαν, και όμοίωσιν τον 
πανυπερσόφον [... ] κατά τε το Αρχικόν επί πάντων των υλικών Κτισμά
των (πάντα γε υπέταξε τοις ποσιν αυτού: [...] κατά το αυτεξούσιον της 
προαιρέσεως εν τοις έργοις και πράξεσι, και θεία εμπνεύσει κοσμηθείς, 
[ • · • ] δύναμιν σοφίας και γνώσεως, πολλω τω μέτρω και αυτού του Ηλίον 
θπερανέστηκε τω άξιώματι: ον γαρ ο ανθ[ρωπος δια τον] Ήλιον επλάσθη, 
αλλ' αντός τε ο Ήλιος και τα δρώμενα πάντα, επί τή τον ανθρώπου ωφελεία 
[... ]θεν τοι, και βασιλεύς, και θεός κατά χάριν παρά θεού ετάχθη, πάντων 
δεσπόζειν εν τε γη, και θα[λάσση] χρήσθαι τούτοις ως βουλητον. όθεν 
διά τε την σύνθετον, και θεοκόσμητον ταύτην διάπλασιν, και τάς [... ]χι
κάς δυνάμεις και ενεργείας, προτιμότερος κρίνεται του Ηλίου ο άνθρωπος' 
η μεν γαρ του Ηλίου έν[. . .] φυσική λαμπρότης, τοις σωματικοίς οφθαλ
μοίς συντελεί, τον δραν τα αντικείμενα, ως εκαστον [·••] και σχήματος 
και ποικιλίας χρωμάτων Η δε εν τω άνθρώπω έμπνενσθεϊσα της Σοφίας 
δύναμις, [··.] της πανυπερσόφου θείας ελλάψεως, γνώσιν παρέχει θείων 
τε και ανθρωπίνων πραγμάτων δια [••·] και πράξεως, διανοίγουσα τους 
νοερούς οφθαλμούς, του κατανοειν τά τε ορατά, και αόρατα όντα [•••] 
στου, και ως έχει φύσεως και ενεργείας, θερμότερον ερεθίζει την ψυχήν άεί 
ορέγεται τον ειδέναι, τα [.. . ]κριβοΰν, και τα ενεστώτα εξερευνάν, και τα 
μέλλοντα εικάζειν, και τα αίνιγματώδη και ασαφή διεν[...] εστί φιλοσο
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φία, και γνώσις των όντων, δι ο και τέχνη τεχνών, και επιστήμη επιστημών 
ήκουσ[. .. ]φίαν εξεζήτησε παρά θεού, ο Σοφότατος εν Βασιλεύσι Σολο
μών λέγων, θεε και Κύριε τον Ελέους [•••] θρόνων πάρεδρον Σοφίαν, 
iva συμπαρουσα μοι διδάξη με, τι ευάρεστον εστί παρά σοι, και όδηγ[. . .] 
της. αύτη γαρ τους εαυτής εραστάς, κατασκευάζει προφήτας των μελλόντων, 
και νιους θεού κατά χα[. . . ] μεν αρετής, ως θεοφιλούς άντεχομένους, όλη 
ψυχή, της δε κακίας ως θεοστυγούς όλως άπεχ[. .. ]θέου φιλοσοφίας αντι
ποιούμενοι, οι θεόπνενστοι πατέρες, και διδάσκαλοι της Αγιωτάτης ημών 
[... ]ριεγένοντο τοσούτων και τοιούτων ψυχολέθρων, και θεομάχων αιρε
τικών, και εφίμωσαν τα [...]λούντα βλασφημίας κατά του υψίστον, και 
τη μαχαίρα τον Παναγίου πνεύματος, κατέκοψαν [... ] φάλαγκας των 
αντιπάλων της ευσέβειας, και διέσωσαν εις ημάς την ορθοδοξίαν της αγίας 
[•••] αμόλυντον. εκ ταύτης ούν της εν ευσέβεια φιλοσοφίας εθαυμάσθη
σαν, και θαυμασθ[... ] άνθρωπος, όσον εστίν εκ περιουσίας το υπερέξοχον, 

3® και θεοκοσμητον δημιούργημα [...]/[... ]νώς προσανέχων δια θεωρίας 
και πράξεως, απονέμων θεώ μεν τα όσια, ανθρώποις δε τα δίκαια [••·]  

Αγαπήσεις Κύριον τον θεόν σου εξ όλης σου ψυχής και τον πλησίον σου 
ως εαυτον», τοσούτον εκ [•·•] και σκαιότητι γνώμης συζών, το τε θεο
βράβευτον, και ήγεμονικον αξίωμα της ψνχής καθυβρίζει, και [...] κα
ταρρυπαίνει, και τω υπερτιμάς ύψει της επί τα εν Κόσμιο Κτίσματα Βασι
λείας, αυτεξουσίως καταχρώμενος [•••] ασεβής αποβαίνει, και προς αν
θρώπους ολεθριώτατος θήρ, εν ανθρώπου μορφή, ού το τέλος η του συν[ει
δέναι] απώλεια, «θάνατος γαρ αμαρτωλών πονηρός και ευαγγελικώς ειπείν, 
Κάλλιον ήν αυτώ ει μή εγεννήθη. [...] προφητάναξ δαβίδ, παραινών τε 
άμα, και επαπειλών παραγγέλ.λει λέγων, «δράξασθε παιδείας, μή [. . . ] Κύ
ριος, και απωλείσθε εξ οδού δικαίας, όταν εκκαυθή ο θυμός αυτού. δει ούν 
τους σωφρόνως, και κατά [••·] ελλομένους αντιποιείσθαι ολοψύχως της 
εν ευσέβεια φιλοσοφίας, ής ουδέν εν τω βίω ούτε σεμνότερον, ον[...] 
ουδέ ονησιμώτερον προς ευζωίαν. τούτου δε του θειοτάτου χρήματος της 
φιλοσοφίας διδακτού όντος, και [•••] σοφών, και ενάρετων Ανδρών εί
σοικιζομένον, και οιονεί εγκεντριζομένου ταίς των ανθρώπου ψυχαϊς [•••] 
ταύτας εξ ακανθωδών και άκαρπων αγριελαίων, εις ευκάρπους καλλιελαίους, 
προ παντός άναγ[. .. ] τους εν εκάστη πολιτεία προεδρεύοντας, και των 
Κοινών επιμελουμένους προνοείσθαι, και σπουδάζειν [...]σι προς πορι
σμόν των αναγκαίων μέσων, όσα συντελεί προς εισαγωγήν, και διαρκή ει
σοικισμόν [•••] του αγαθού τούτου κτήματος της παιδείας, δι ής τοσαύ
τα πολυανθρωπότατα βάρβαρα, και άγρια [. . . ]ριωδώς ζήν απηλλάγησαν, 
και εις πολίτευμα του κοινωνικού βίον μετερρυθμήθησαν, και νόμοι εδέθη
σαν [•••] δια των φώτων της παιδείας το παν διοικείται, μάλλον ενρρύ
θμως τε, και ευτάκτως ήπερ το πρότερον. [•••] και οιονεί βάθρα πρός ει
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σαγωγήν της θειοτάτης παιδείας, προηγουμένως μεν εστίν η οικοδομή [•••] 
ουχί των σκόλιων λέγω και διαστροφών, οίον συνεργεία δαιμονική υπήρξε το 
του θεο:[...] θεομάχον, και την συνείδησιν κεκαυτηριασμένου, και όλως 
άθεωτάτον Καΐρου, ουδέ το του αντάρτου, και [•••] βάμβα, ουδέ το του 
εκ της επωνυμίας αποτρόπαιου και ολεθριωτάτου, Κιρκαίου φαρμακίδου, οί
τινες ως [... ] και του Ίούδα (άληθέστερον ειπείν) πολλώ χείρους, χρημά
των Καλβινικών ένεκα προύδωκαν την πα[.. . ] ευσέβειαν, οι αντάρται και 
πατραλοίαι, και πικροί ύβρισται της μητρός αυτών Αγιωτάτης ορθοδόξου 
άνατο[λικής εκκλη]σίας, ήτις αυτούς και εγέννησε, και ανέθρεψε, και εξε
παίδευσεν, ώστε γενέσθαι ύπερασπιστάς, και έκδικητάς [•••] εναντίων της 
ορθοδόξου πίστεως, αυτοί δε αντί του συνηγόρους μετεβλήθηααν αγνωμό
νως εις πικρούς κατηγόρους, το δε δεινον [..·] διδασκαλία, και έκδεδιη
τιμένη διαγωγή αυτών, ου μόνον των συνόντων αυτοίς τα ήθη διεφθειραν 
και κατη[.,.] τον νουν διεστρεβλωσαν, και εξ ευσέβειας παρέσυραν εις 
λουθηροκαλβινικήν κακοδοξίαν, άναξίως της ύ[. . . ] σπουδαίους χαρακτή
ρος, και διδασκαλικού επαγγέλματος, αλλ' έτι το μάλλον χείριστον, ότι, προς 
χάριν των [. . . J ως αργυρώνητα ανδράποδα, ου παύονται, οι τολμητίαι, 
και ασυνείδητοι θρασύβουλοι συγγράφοντες, και εκ [. . . ]είροντες, φυλλά
δια παμμίαρα, λουθηροκαλβινικά, έμπλεα βλασφημιών και λοιδοριών, - κατά 
των πα[... ] και των εθίμων της 'Ανατολικής εκκλησίας, και Άγιωτάτης 
ημών πίστεως, αγωνιζόμενοι παντί [•••] τα γνήσια τέκνα της ορθοδόξου 
εκκλησίας και ποιήσωσιν εισποιητούς υιούς, και προσηλύτους νόθους της 
λουθηροκαλβινικής [.·.] μεμισθωμένοι Απόστολοι του λουθηροκαλβινι
σμού, και των συνοδικών θείων πατέρων πικροί συκοφάνται [.·•] εκκλη
σίας και αρχαίων παραδόσεων καταφρονηταί, δυσειδαιμονίας, και Σατανικάς 
εφευρέσεις ταύτας άποκα[.. . J μουντές τον τίμιον και Ζωοποών του Κυ
ρίου ημών σταυρόν, το δπλον κατά του διαβόλου, δοθείη ήμΐν [...] ατιμά
ζοντες τάς Αγίας εικόνας, χλευάζοντες την ψυχοσωτήριον έξομολόγησιν, 
καταργούντες [•••] νηστείας, και αλλάς πολλάς βλασφημίας κατατολ
μώντες, και συγγράφοντες ως προστάται του λου[θηροκαλβινισμού] συναγω
νισταί προθυμότατοι προς διαστροφήν των ορθοδόξων, (οίδατε αδελφοί πό
σα έγραψαν [.-.] του μεγάλου σπηλαίου, και κατά της ευρεθείσης εν Τί
νω) και όσα άλλα άνέγνωσα εγώ, εις τα [... ]μου και έκλαυσα πικρώς, 

4α και ούτω τοις παμμιάροις αυτών δελταρίοις / και πόρρωθεν κατεμόλυναν 
τον νουν, και εκλόνησαν την συνείδησιν των απλούστερων εκ της ΙΙατρώας 
[... ]τα σκόλια σχολεία, και τοιούτους διαστρόφους, και ψυχολέθρους και 
κακοδόξους διδασκάλους, οι τοιούτοι [•·•] αλλά σχολεία σπουδαστήρια 
της παιδείας μετ' ευσέβειας αποστολικής, και πρακτικής αρετής, κατά τάς 
δια[ταγάς των] Αγίων οικουμενικών Συνόδοιν, και των πνενματοφόρων πα
τέρων και διδασκάλων της ημετέρας ορθοδόξου [•••] σχολεία διδακτήρια 
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των Ιερών καθηκόντων προς τε θεον και ανθρώπους, και διδασκάλους, ο
μοίως φιλοσόφους άμα [... ]θοδόξους, αξιοπρεπείς δια το επάγγελμα, και 
αξιοσέβαστους δια το σπουδαίον και ενάρετον πολίτευμα της ηθικής [·••] 
γελικής ζωής, και υπερμάχους μετά ζήλου της ορθοδόξου ημών πίστεως, 
στηρίζοντας την εύσεβειαν, και εργοις και λόγοις [·••] ομμασιν, υπερα
σπιζόμενους την προ τοσούτων αιώνων τεθεμελιωμένην, και δια θαυμάτων, 
και μαρτυρικών [...]μένην όρθόδοξον ημών πίστιν, ουχί την χθεσινήν 
καλβινικήν την άντιφραστικώς λεγομενην υπό των οπαδών αυτής [·•·] 
άπάτην των απλούστερων, διδασκάλους λέγω, και το γένος, και το πολίτευ
μα αληθείς ορθοδόξους, διδακτικούς των καλλίστου επι[... ] επωφελών 
γνώσεων, δι ών βελτιούται ο νους, και ρυθμίζεται Η ψυχή εις την κατά θεον 
άρετήν, και οδηγείται ό άνθρωπος [...] θεολατρείαν, εξ ής προάγεται 
εις την του συναμφοτέρου εύδαιμονίαν. άνευ γαρ της αληθούς παιδείας, και 
ευσεβούς θεο[...] αποβαίνει χειρών, και των αιμοβόρων θηρίων, εκείνα 
γαρ τοις ετερογενέσιν εχθραίνει, και επιβουλεύει, κακεντρ[...] και κατά 
των οίκειοτάτων εκμαίνεται, και λυττα, και σπαράττει ελεεινότατα. αμαθία 
γαρ απηνείς [•·•] τους ανθρώπους ποιεί, το δε φιλοσοφείν μετ' ευσέβειας 
συμπαθείς τε, και εύσπλάγχνους αυτούς προς αλλήλους απεργάζεται, μετά 
δε [... J της σχολής προς ανάπαυσιν των σχολαζόντων, επομένως άναγ
καιότατον εστίν, η εκλογή των επιστημόνων, και σπου[... διδασκάλων 
ως είρηται, μετ' ευσεβούς ζήλου, εφ' ω εσεσθαι ακριβείς φύλακας, των ορθο
δόξων δογμάτων, εκδικητάς τε και [ • · · ] ανατολικής εκκλησίας κατά των 
κακοδόξων, και πολεμίων αυτής, και Κήρυκας του ευαγγελικού λόγου, και 
ερμηνευ[τάς των] γραφών επ' έκκλησίαις, ώστε είναι αξιοσέβαστους ουκ 
από της σχολαρχικής έδρας μόνον, αλλά, και από της άξιοπ[.. .] ευαγγε
λικού, και ορθοδόξου πολιτεύματος, 'ίνα εχη ό λόγος αυτών το πειστικόν, 
και δραστήριον ένέργειαν εις τάς ψυχάς [... ] προς την των ηθών διακό
σμησιν, κατά την Δεσποτικήν του Κυρίου φωνήν προς ίδιους μαθητάς, ει
πόντος ποιείν τε και διδάσκειν [...] γαρ φιλοσόφων θελογικώς, και θεολό
γων πρακτικώς, πολύ τους ακροατάς ονύνησιν, ώσπερ και του [... τα 
καιριώτατα. όπου δε τοιαύτα μουσοτροφεία ευσεβή συνεκροτήθη, και τοιού
τοι σοφοί και καθ' εκάτερα σπου[δαίοι διδάσκαλ]οι προυχειρίσθησαν, εκεί 
πάντως έστησε τον θρόνον η φιλοσοφία, και ο χορός των Μουσών συνέδρα
μεν [...]σα κακία εξωστράκισται, και πάσα αρετή αντεισήχθη, εκεί βα
σιλεύει η ευνομία, και η ευδαιμονία, πλα[... εδραίως κρατύνεται, ως ο 
δαιμόνιος πλάτων σοφώτατα απεφθέγξατο, ως, τότε η πόλις ευδαιμονεί, 
όταν [οι φιλόσο]φοι Άρχουσιν, η oι άρχοντες της πόλεως φιλοσοφούσι, 
τότε και οι πολίται, κατά το καθήκον της άνθρω[... ]λοπαροχία και κοι
νωνία, άναπληρούντες εκ των ιδίων τάς των άλλων ελλείψεις, άπαντες εύπο
ρούσιν [... ] ως πάντων περί των κοινή συμφερόντων σπουδαζόντων μαλ 
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λον, η περί των ιδίων έκαστος, και πας [...] το σχολείον, ως διδασκαλείον, 
και γνμνάσιον αγαθόν πολιτεύματος, και φιλοσόφων ευσεβοφρόνως [...] 
βίον εαυτού στάδιον εργασίας της αρετής, προς έκπλήρωσιν των Ιερών κα
θηκόντων ήτοι προς εναρέ[σκειαν των αν]θρώπων, ίνα και εν τω νύν αιώνι 
κερδανή το εύ ζην ασφαλώς και ήσύχως, και εν τω μέλλοντι [... ] ανεκλα
λήτον Μακαριότητος. Αντη εστίν η αληθής φιλοσοφία δι' ής δύναται ο άν
θρωπος αύθις [•••] αρχαίαν Μακαριότητα, και τελείαν ευδαιμονίαν, εν η  
και δι ην παρά θεον επλάσθη, δηλ. [...]λείαν ανάπαυσιν, ανακτομένην 
και κατορθουμένην δια της ενθέου και αληθούς φιλοσοφίας [..•]• Τούτον 
ούν τον καλλίστον χρήματος, ήτοι της θεοφιλούς φιλοσοφίας, ως μόνον μέ
σον της προς [·•·] οδηγίας προς την του σνναμφοτέρον ενδαιμονίαν, υπέρ 
παντός άλλον αγαθού γλιχόμενος [.·•] φιλοπάτριδες και προσφιλέστατοι 
μοι πατριώται, οι οικήτορες της εν πελοποννησω κατά [•••] Κωμοπόλεως 
Φίλια, άναγκαιότατον έκριναν προς το σκοπούμενον την σύστασιν της [...] 
παιδείας, και βελτίωσιν προς την θεοφιλή άρετήν της αντών Νεολαίας, κατά 
τε το ηθικόν [...] βίον, και κατά το ενάγωγον, και πειθαρχικον προς την 

4® πολιτικήν, απερ σνντείνονσιν [••·] / κατανόησιν των ορθοδόξων δογμά
των της ανατολικής εκκλησίας και άπαρέγκλιτον διακατοχήν [...] ημών 
όρθοδόξον πίστεως, τούτο ην το σκοπούμενον της σχολής, όπερ και τοι ερ
γώδες, δια το πολνδάπανον και [·•·] της πτωχής πατρίδος, αλλά θεώ 
χρησάμενοι σννεργώ τον καλόν, τω εν άπόροις σωτηριώδεις πόρους επινοούν 
[•·•] ενπορήσαντες, διεπράξαντο εντνχώς, και ωκοδόμησαν την σχολήν. 
υπερεπαινώ τον φιλόκαλον αντών ζήλον εν τοις σπον[... ]ονμαι την προ
θυμίαν προς την φιλομάθειαν, υπερεκθειάζω τον κοινωφελή, και θεάρεστον 
σκοπον των [...]ων πατριωτών μου. Ευγε λέγω αυτοις, Εύγε πολλάκις, 
και υπέρενγε. μακαρίζω δε της λαμπρας τύχης [•••] εφηβον, και την 
επιγενομενην Νεολαίαν, ήτις αμα τω ήλιακώ φωτί, κατ' ευκληρίαν είδε συγ
χρόνως την τε[...] φιλτάτης πατρίδος, εκ της φαραωνίτιδος απηνούς τυ
ραννίδος, προς δε και τα λαμπρά ανάκτορα της [•••] φιλοσοφίας ανεω
γμένα, και τους Σωκράτας, και Αριστοτέλεις, και Πλάτωνας φιλοσοφούν
τας, και διαλεγομένους περί [•••] φύσεως, άκούουσι τους θουκυδίδας και 
ξενοφώντας εξιστορούντας τάς ηρωικάς αριστείας, και τα κατά των [έχθρων] 
τρόπαια των προγόνων ημών, ακούουσι τους δημοσθένεις και Ισοκράτας 
γλαφυρότατα ρητορεύοντας, και πάντα τον δ[μιλον των πάλαι] σοφών 
παιανίζοντας, και πανηγνρίζοντας την παλιγγενεσίαν της 'Ελλάδος, και την 
έπάνοδον της φιλοσοφίας, είς τάς στωάς [•..] και λύκεια, τά αρχαία αυτής 
και τερπνά ενδιαιτήματα, και τάς μούσας όμον ονσας, λιγυρώς και έναρμο
νίως άδουσας, [• • •] τά ελευσίνια, και επιστρόφια είς την άρχαίαν εστίαν 
και ευρύθμως χορευούσας, και δίκην εραστών είσκαλούσας [... ] είσελ
θείν θαρρούντως είς τον χορον αυτών, όθεν κάγώ εϊ και πόρρωθεν και υπέρ
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γηρως ων, αλλ' ως φιλόπατρις [. . .] ψυχής τη προσφιλή μοι Νεολαία επί 
τη λαμπρά τύχη, επευχόμενος αυτή συν γιγαντιαίοις αλμασιν [...]δους 
και ευδοκίμησιν μείζω η κατά τάς ελπίδας αυτών, προς άνάκλησιν της των 
προγόνων ευκλείας, και εύχος [•••] θαυμάσιον τω όντι και πολλών επαι
νούν επάξιον το εγχείρημα της σχολής, ως φροντιστήριον της παιδείας, και 
[... ] αλλ' όσον εστίν νπερ πάν άλλο άναγκαιότατον, και συντελεστικόν, 
προς την κατ' αμφω εύδαιμονίαν τον ανθρώπου [•••] εργώδες και δυσ
κατέργαστον, ου μόνον δια το πολυδάπανον της οικοδομής, αλλά πολλώ 
μάλλον δυσοικονόμητον εις [. . .] το όλως απρόσοδον, και την της πτωχής 
πατρίδος χρηματικήν αμηχανίαν, και τελείαν ανέχειαν τούτου ένεκα, οι [.. . ] 
πατριώται, πυθόμενοι περί εμού, αποδήμου όντος, ήδη σχεδόν πεντήκοντα 
έτη, ότι περίειμι εν τω βίω εις έτι, δι[. . .] και άγνοούντας [τάς έπισυμβά
σας μοι δεινάς συμφοράς, και επιθανάτιους κινδύνους, υπό του αίμοχαρούς 
ο[θωμανού. . . ]ους δια την Έλληνικήν επανάστασιν, ούτω καϊ την πολύ
χρονων άποδημίαν μου πολυχρηματίαν νομίσαντες, μοι [.. . ]ήμως την σύ
στασιν της σχολής, τη μεν καταθαρρύνοντες με προς την κάθοδον, ως έκτος 
κινδύνου καθεστώτων των πραγμάτων [·•·] άξιούντες, 'ίνα, ητε εξ ιδίων 
μου, ητε εκ συνδρομής ομογενών, Η και ετερογενών φιλελλήνων γενωμαι 
συν[δρομητής είς] το κοινωφελές, άμα και θεοφιλές τούτο εγχείρημα, εγώ 
δε εκ του γράμματος αίσθόμένος την φωνήν της φίλι,ης πατρίδος [...  
καρδίαν ως υπο λόγχης καιρίως πληγείς και υπό του σφοδρού πόνου βύθιον 
στενάξας, διάβροχος εγενόμην τοις δάκρνσιν, ούτε δυνάμενος σνντελέσαι εις 
την ανάγκην της φίλης πατρίδος, δια την επισυμβάσαν μοι απώλειαν της 
πτωχικής [περιουσίας] ούτε εκ συνδρομής των γνωρίμων, των μεν ευνοούν
των τοις Έλλησιν, ουκ ευπορούντων, των δε ευπορούντων [κακώς] διακει
μένων, ώστε προς το μη σννδραμειν, καϊ έπαράσθαι τα παχαμναιότατα, και 
κατεύχεσθαι τον [. .. ] Ελλάδος, και την έξόντωσιν και τελείαν ανυπαρξίαν 
του Ελληνικού έθνους, ώστε ούδε έν ταις στορίαις [...] ανάμνησις του 

λληνικού ονόματος, αίτιον δέ της τοσαύτης απέχθειας και δυσμένειας, ως 
εγώ εγνων [•••] εστίν ο φθόνος, ένεκα της ανεξαρτησίας, και είς Βασι
λείαν αποκαταστάσεως της Ελλάδος, το δε ενπροσω[...] έστι, δήθεν 
ο ζήλος της Ορθοδοξίας, ην η Ελλάς απέρριψε, των μεν των 'Ελλήνων λου
θηροκαλβίνων [••·] των διασπαρέντων φυλλαδίων, και βιβλιαρίων του 
Βάμβα, και φαρμακίδον, κατενόησαν [•••] τούτο άδιαφορίαν, και ακαιρον 
σιωπήν καϊ της Έλληνικής εκκλησίας, και όλου του έθνους. [. . . [σάντων, 
ώστε άπορρίψαντες τον χριστιανισμον ήσπάσαντο τον αθεον θεοσεβισμον του 
Καΐρου. [•••] των ανθρώπων ούτω και φρονούντων, καϊ κηρνττοντων περϊ 
της 'Ελλάδος, εγώ ουδέ έτόλμουν [•••] προς σύστασιν 'Ελληνικής σχολής, 
είδε ετόλμησά που ποτέ και είπον τι, ήκουσα όσα καϊ λέγειν [... ] φιλογε

5" νείας, καϊ του πατριωτισμού εκκαιόμενος ουκ ήνεσχόμην την άδιαφορίαν / 
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κωφεύων προς την φωνήν της πατρίδος, αναξιώτατον κρίνων των άλλων 
απάντων πατριωτών φιλοτιμώ [... ] βελτίωσιν της πατρίδος, έμε δε οφθή
ναι αφροντιν, και αξυντελή, εν τοιούτω επωφελεί άμα και θεοφιλεί [••·] 
όθεν το της παροιμίας, κατά τον ραφίδι φρέαρ ορύττειν επιχειρούντα, καγώ 
από ρινός γραφίδος τα προς το [ζην] και συν πολλή φειδοι όσον άποζήν 
έμαυτον έξοικονομών εν τοις άναγκαιοτάτοις, το δε περιττεύον εις ώνήν 
βι[βλίων] δαπανών, εξ άτρήτων πόνων της νυχθημέρου και πολυμόχθου χει
ρογραφίας, όσα ήδυνήθην κτησάμενος, ολίγα [δε] παρά φίλων δωρεάν λα
βών, Ιδού προσφέρω δώρον, ταύτα πάντα εις τη νεόδμητον εράν σχολήν 
της σεβαστής [•••] μοι πατρίδος Κωμοπόλεως Φίλια, ως αναγκαία τοις 
αυτόθι σχολάζονσι, το του θεηγόρου Παύλου έπάδων [άργύ]ριον η χρυσίον 
ούχ υπάρχει μοι, δια την υπό των καταδιωξάντων με διαρπαγήν της περιου
σίας μου, δ όε έχω [•••] δίδω μι, ήτοι βίβλους αναγκαιότατους, προς συ
στασιν και προικιά μου σχολής, έπι τω διαμένειν αιωνίως κτήμα ]...]τον, 
και αναπόσπαστον, εις φιλολογικήν χρήσιν, τοις αυτόθι σχολάζουσι, διδά
σκουσί τε και μαθητευομένοις, εις μνήμην [της] πολυαμαρτήτου μου ψυχής, 
απερ και εξαποστέλω δια του ανεψιού μοι δημητρίου θεοδωρίδον μαλλίκη 
καταγεγραμμένα εν [τω] Καταστίχω, όπερ, και διατηρείσθαι δει αμα τοις 
βιβλίοις, έπι καταγραφή και άλλων βιβλίων, δσα αν προσκτησεται η Ιερά 
[...]λον. άξιώ δε τους φιλτάτους μοι πατριώτας, Ίνα παραλαβόντες τά 
βιβλία σφραγίσωσιν αυτά πάντα τή έπισήμω σφραγίδι [...] περί τάς αρ
χάς του βιβλίου δια άσφάλειαν έπιγράφοντες έν εκάστω, και τάδε Κτήμα της 
σχολής, της Κωμοπόλεως Φίλια, έπειτα [.. .[σκευάσωσι βιβλιοθήκην επί
τηδες ένδον της σχολής έν άσφαλεΐ μέρει, και άσφαλίσωσιν αυτήν σιδηρά 
κλειδί, και ].. . ] τά έν αυτή τακτικώς όρθια κατά σειράν, ως εθος, προς 
άσφάλειαν, ίνα διατηρούνται αδιάφθορα, και άνεπιβούλεντα. [της βιβλιοθή
κης Η φροντίς ανήκει τοις ένθέρμοις έφόροις και σωτηριωδώς έπιτροπεύον
σιν, Ινα καταστήσοισιν ανθρωπον [... [μιον βιβλιοθηκάριον, ω έγχειρίζον
τες την κλείδα της βιβλιοθήκης έπιτρέψωσι την φνλακήν αυτής προς άσφά
λειαν [...[λ.ει έπιστατειν επιμελώς, και διδόναι εγγράφως τω διδασκάλω, 
δσα βιβλία ανήκει και εστίν αναγκαία [προς πα]ράδοσιν και μελέτην των 
σχολαζόντων, και πάλιν έπαναλαμβάνειν οπίσω, μετ' ακριβούς περιέργειας, 
και [... ] της καταστάσεως αυτών, Ινα μη διαφθείρωνται υπό της κατα
χρήσεως των μαθητών, άξιώ δέ, μάλλον ορκίζω π[.. . ] τους αξιοπρεπώς 
διατελοΰντας σοφολογιωτάτους διδασκάλ.ους της αυτής 'Ιεράς σχολής, Ινα 
και αυτοί μάλλον [...] και φυλάττωσιν αυτά ακίνδυνα, και υπό κλοπι
μαίου σφετερισμού, και αδιάφθορα, έξ αμελείας και [... ]ως των Μαθη
τών, κακώς εΐωθότων γράφειν ένδον των βιβλίων, και καταρρνπαίνειν αυτά, 
μή είδότων την τιμήν ως άδάπανον εχόντων την χρήσιν. και ών η κτήσις 
ευπόριστος, τούτων η χοήσις ευκαταφρόνητος, παρά άβελτέροις [•••] του 
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δε βιβλιοθηκάριου άπαραίτητον χρέος έστι το παρατηρείν συνεχώς τα τε 
ένδον της βιβλιοθήκης, και τα έξω βιβλία [•••] κάκεισε παραρριπτόμενα 
ανεπισκέπτως, και αμελώς, η υπό των μυών και άλλων ζωϊφίων διαφθείρων 
[···] σφετερίζονται, επάν δε τις των διδασκάλων της σχολής αναχώρηση, 
οφείλει αποδούναι τω βιβλιοθηκάριο) [α] παρ' αυτον έλαβεν εγγράφως, τα 
δε εκκλησιαστικά βιβλία, εστωσαν ιδιαιτέρως κατατεθειμένα εν τή β[ιβλιο
θήκη και λαμ]βανέτωσαν οι άγιοι Ιερείς της Ιεράς εκκλησίας, εν ταις εορ
τασίμοις των ημερών, και αναγινωσκέτωσαν [...]σίας λόγους ψυχωφε
λείς, και πάλιν επιστρεφέτωσαν εις την βιβλιοθήκην οφείλουσι δε απαραι
τήτως και οι σοφολογ[ιώτατοι πολ]λάκις του ενιαυτού, ως πεπαιδευμένοι, 
και των Ιερέων ευφραδέστεροι εκφωνείν λόγους, και άπ[. . . ] κηρύττειν 
τον λόγον τον θεον και ερμηνεύειν τάς άγιας Γραφάς προς στηριγμον της 
ευσέβειας, κα[. .. ανώv προς την αρετήν. ευ ειδότες ότι, κατά τον Απόστο
λον Παύλον διπλής Χάριτος [• • •] γαρ, λέγει, και τιμή παντί τω εργαζομένω 
το αγαθόν, δόξα μεν παρά θεού εν τω [. . . ένθέου ζήλου και της απαιτου
μένης εξ όλης ψυχής προς θεον αγάπης, τιμή δε πάλ.ιν εν τω [.. . δια την 
δεικνυομένην φιλαδελφίαν, και προς τους άλαλους ως εαυτούς άγάπην οφει
λόμ[...] και σεβαστοίς διδασκάλοις, και εν τή σχολή, προς τοις άλλοις 

5$ μαθήμασι [•·.] / εύαγγελικήν και κατά θεον αρετήν, των θείων Πατέρων, 
και διδασκάλων της ορθοδόξου ημών εκκλησίας [·••] ηθών διακόσμησιν 
της υπ' αυτών μαθητευόμενης Νεολ.αίας. ετι δέ και προσδιορίσαι ήμέραν 
άπαξ [της έβδομά]δος και μάλιστα εν ταις έορταΐς, εν αις γίνεται παύσις 
των τακτικών μαθημάτων, ώστε σνναθροιζομένονς τους [... ] τή σχολή 
ποιείν κοινήν άνάγνωσιν Ίερογραφικών, και δογματικών, και Πατερικών 
βιβλίων, και άλλων εκ [... 'Ιστοριών, εξ ών πνκνονται ο νους εκ των 
θεολογικών εννοιών και στερεοΰται προς την ενσέβειαν, ίνα μη εν τοις [.. .] 
μαθήμασι προοδεύοντες και εύδοκιμονντες οι μαθηταί, εσωτερικώς μείνω
σιν άκαρποι και αδόκιμοι εν τοις θρη[...] ως πολλούς εϊδομεν άμφοτέ
ραις ταΐς Ιγνύαις χωλαίνοντας περί την πίστιν, ειδότας καταμετράν τή σπι
θαμή πλέθρα γής [άρι]θμεϊν αστέρας ούρανον, και μιλλιούνια, και χιλλιούνια 
ψάμμον θαλάσσης, έπειτα άγνοονντας πόσα, και τίνα εισι τά άρ[θρα της πί]-
στεως. και αν τις ερώτηση αυτούς, τίνα εισί τά άρθρα, αποκρίνονται ότι 
άρθρα της πίστεως είσιν οι δώδεκα Απόστολοι, ώστε [•••] είναι σοφοί 
εμωράνθησαν περί την πίστιν κατά την Δεσποτικήν του Κυρίου φωνήν προς 
τους γραμματείς των Ιουδαίων, τους κα[. . . ] το έξωθεν του ποτηριού 
και της παροψίδος, το δε εσωθεν αυτών εστί πλήρες αίματος, και πάσης ακα
θαρσίας. [•••] άναγκαιότατον μοι δοκεί προς την των ηθών προφυλακήν 
της νεολαίας, το μηδ' όλως συγχωρεί [τους δι]δασκάλυς, τοις μ α θ η τ α ί ς 
άναγινώσκειν βιβλιάρια κακοήθη, και βλάσφημα, και άλλ.ότρια της καθ' ήμας 
ορθοδόξου εκκλησίας [... [αντίκα της Αγιωτάτης ημών πίστεως, οία τά 
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Καίρια και Βαμβοφαρμακίδια και αλλά τούτοις όμοια, άπερ κλο[νίζουσιν την 
π'ιστιν] των αστήρικτων και μάλιστα των νέων. ταύτα δε γράφω τοις σοφο
λογιωτάτοις διδασκάλοις, ου κατ' επιταγήν άλ[... ] και παραινετικώς προς 
άνάμνησιν του Ιερού αυτών χρέους, είδώς ότι η σωτηρία των αυτοίς μαθη
τευομένων, εξήρτηται [•••] και της διδασκαλικής γλώσσης αυτών, δι' ο 
και υφέξουσι λόγον τω θεώ. τοις δε αιτούσι βιβλία προς ιδιαιτέραν ά[να
γνωσιν] εξω της σχολής, ούδενΐ δοτέον, άνευ γραμματίου ενδεικτικού, δια
λαμβάνοντος, το τε όνομα του λαβόντος και του βιβλίου [•••] καθ' ον 
ελαβεν, ίνα ο βιβλιοθηκάριος εκ του γραμματίου αναμιμνήσκη και αναζητή 
και μη απόλλυνται. όστις [δε των έπι]στατούντων της βιβλιοθήκης, η των 
διδασκάλων και μαθητών, ήτε των έξωθεν Ιερωμένος ή λαϊκός, τολμήση 
να αφαίρεση τι [εκ της] βιβλιοθήκης, ή χαρίση φίλω ή συγγενεί αυτού, ή 
πωλήση, ή αγοράση, και γνωρίσας ουκ επιστρέψη εις την σχολήν, γινωσκέ
τω [•·•] συνοδικός των πατέρων αράς, και φρικτά επιτίμια ως Ιερόσυ
λος, και υπόδικος δούναι λόγον επί του φοβερού βή[ματος του θεού] εν τη 
ημέρα της Κρίσεως, παρακαλώ δε καγώ, τους προσφιλέστατους μοι πατριώ
τας δύω τινά, και ελπίζω να εί[... το μέν, ίνα αν μαθητεύη τις πτωχός 
μαθητής εκ της συγγενείας μου, να εχη προτίμησιν εις την μεταχειρησιν των 
βιβλίων [· · •] και είς κατάκτησιν δεσποτικήν, το δε έτερον να καταγράψω
σι τα ονόματα των αθλίων γονέων μου και να μνη[μονεύωσιν] εις την Ιεράν 
εκκλησίαν, διότι δεν έμεινε τινάς ώστε να τους ενθυμηθή, εκ της εγγιστα 
συγγενείας ημών. δέξασθε ούν [... ]τοι και περιπόθητοι πατριώται το 
εντελές μου τούτο δώρον, ούχ ως ανάλογον των ελπίδων ύμών, ούδε αντάξιον 
[•••] εύποτμίας, αλλ' ως πατριώτου ευγνώμονος, κατά δύναμιν πρόθυμον 
προσφοράν, αντιμετρούντες ου την άξίαν τού δώρου, αλλά [...[μονά διά
θεσιν του προσφέροντος εξ ένδειας, το γαρ κατά δύναμιν και θεώ φίλον, ως 
της χείρας τα λεπτά, τοιαύτα εν[. ..]ξάμην, και εν ευχαριστώ ψυχή αυτο
σχεδίως υπέμνησα εν τω παρόντι ύπομνήματι. είθε δε φανήει το μικρόν [... ] 
εύπρόσδεκτον ενώπιον υμών, και μοι παρέξοιτε συγγνώμην και της όλιγό
τητος, διότι τοσούτον μοι συνεχωρησεν η δύναμις [...[ίας και των άλλων 
αμαρτημάτων του λόγον, και παραδραμοον της γραφής, διότι ούτω με υπα
γόρευσεν ο καιρός και το πολύχρονων και έξω[...] εκ τούτου σωματικά 
πάθη ίνα γράψω οία συμβαίνει τοις αύτοσχεδίως γράφουσιν, ύμέτερον δέ 
έργον εστίν, ίνα επιτρέ[... [γράφω ποιήσαι την αντιγραφήν τακτικωτέ
ραν, και καθαροτέραν, ως βούλεσθε. ερρωμένως ούν και πανευτυχώς διαβιώη
τε [•••] πλατυνόμενοι, και εύοδούμενοι εν παντί έργω άγαθώ, προς την 
του συναμφοτέρου σωτηρίαν είς γενεάς γενεών. 

Ο εν Μοναχοίς ταπεινός, και εν διδασκάλοις ελάχιστος 
Γρηγόριος 'Ιωάννου Μαλλίκης δ πατοιώτης υμών, 
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Η Κ α τ α γ ρ α φ ή τ ω ν Β ι β λ ί ω ν 

7α 2 : Τόμοι σειρά των υπομνηματιστών εϊς την πεντάτενχον.1 

1 : πηδάλιον της πρώτης εκδόσεως.2, 

1 : 'Αριστοτέλους εις τάς δέκα Κατηγορίας, και αλλά Γραικολατϊνα. 
1 : στράβωνος γεωγραφία. 
1 : Ίωσήπον Φλαβίον 'Ιουδαϊκής 'Αρχαιολογίας διηρημένη εις είκοσι βιβλία. 
1 : 'Ιωάννου Φιλόπονου, και άλλων ύπομνηματιστών εις τα αναλυτικά τον 

Αριστοτέλους.2" 
20 : τόμοι ήτοι δύο σώματα της 'Ιστορίας τον Θονκυδίδον εκδοσις του Νεο

φύτου Δούκα 
2 : προδιατριβαϊ εις τον Θουκυδίδην εμμανουήλου τενεδίον. 
3 : τόμοι έτεροι του Θονκυδίδον γραικογαλλιστί, με σχόλια παλαιά, και ελ

λιπής εις τόμος. 
4 : Ξενοφώντος τόμοι έκδοσις της Ολάνδας. 
3 : ετι τρία τομίδια Ξενοφώντος εκδοσις του σέφερ ηνωμένα εις εν σώμα. 
1 : ετι εις τόμος ξενοφώντος εκδοσις της Βενετίας. 
2 : τομίδια όμηρου Ίλιάς και οδύσσεια εκδοσις του σέφερ. είναι του δημη-

τρίου άνεψιού μου. 
2 : τόμοι λουκιανού τα άπαντα. 
3 : ετι τομίδια λονκιανού εις êv σώμα ηνωμένα εκδοσις τον σέφερ: ελλιπής 

εις τόμος. 
1 : έτι εις τόμος λουκιανού Γραικογαλλιστί μόνον οι Νεκρικοί διάλογοι. 
1 : 'Ισοκράτους λόγοι και επιστολαί, έκδοσις του Κοραή.5 

1 : έτι του αύτού Ίσωκ: τά αυτά, τύπος παλαιός. Γραικολατϊνα. 
2 : τόμοι Ηλιοδώρου τά αίθιοπικά, με τάς σημειώσεις του Κοραή.6 

* οι τίτλοι των βιβλίων συμπληρώθηκαν, όσο το επέτρεψε η φθορά του χει
ρογράφου, με βάση τις Ελληνικές Βιβλιογραφίες. Από τα 224 έντυπα που περιέχει 
ό Κατάλογος ταύτισα βιβλιογραφικά, απόλυτα η κατά προσέγγιση, περί τα 170, 
ελληνικά και ξένα· από τα τελευταία μόνο όσα σώζονται στην Αγία Λαύρα. Προ
βληματική ήταν Η ταύτιση των έντυπων εκείνων που κυκλοφόρησαν σε περισσό
τερες από μια εκδόσεις. Τις περιπτώσεις αυτές τις αντιμετώπισα κατά δύο τρό
πους : α) με την εντόπιση της συγκεκριμένης έκδοσης, όταν αυτή υπήρχε στο μο
ναστήρι Η β) με την αναγραφή όλων των γνωστών εκδόσεων του βιβλίου. 

1. Legrand, ΒΗ XVIII s. Β', αριθ. 771/1772 - 1773. 
2. Γκίνης - Μέξας, αριθ. 15/1800. 
2α. Εκδ. Βενετίας 1534. 
3. Γκίνης - Μέξας, αριθ. 349, 414/1805 - 1806. 
4. Λαδάς - Χατζηδήμος, Έλλην. Βιβλιογραφία Β', αριθ. 159/1799, 
5. Γκίνης - Μέξας, αριθ. 471/1807. 
6. Γκίνης - Μέξας, αριθ. 268/1804, 
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1 : Σοφοκλέους τραγωδίαι, μετά σχολίων παλαιών. 
1 : Πινδάρου, μετά σχολίων παλ.αιών7. 
10: τόμοι, οι δέκα ρήτορες, εκδοσις τον Νεοφύτου Αονκα.8 

1 : τόμος Αριστείδου ρήτορος.9 

1 : τόμος Γρηγορίου τον Ναζιανζηνοΰ τον θεολόγον τα άπαντα. 
1 : ετι εν τομίδιον του αυτον περιέχον 16: λόγους. 
1 : Ευσεβίον του Παμφίλον. 
1 : Ιουστίνον φιλοσόφου και Μάρτυρος.10 

3 : τόμοι τα θεολογικά Ιωσήφ του Βριεννίου.11 

3 : τόμοι τά μαθηματικά του Θεοτόκη.12 

1 : στεφάνου Βυζαντίου λεξικόν περί πόλεων.13 

4 : τόμοι εγκυκλοπαίδειας του πατούσα. τον δημητρίον άνεψιον μου.1* 
2 : τόμοι Καλλιμάχου Κυρηναίου ύμνοι με εικονογραφίας.15 

1 : Διογένους Λαέρτιου περί βίων δογμάτων, των εν φιλοσοφία ενδοκιμη
σάντων.16 

5 : τόμους ώγυγίας, ήτοι Μυθολογία των παλαιών περί θεοτήτων, και αλ
λων Ιστοριών.1"7 

1 : λεξικον απολλώνιου εις την Ίλιάδα, και όδνσσειαν του ομήρου. 
1 : Πολυβίου Μεγαλοπολιτον εις τόμος πολεμικά ρωμαίων επι[τηδενματα]. 

7$ [. . .'Ησιόδον έργα και] ήμέραι και τά λοιπά σο)ζόμενα. 
[. . . ]τραγωδίαι. 
[. . .Αισχίνου] σωκρατικοί διάλογοι.18 

[. . .Σννεσίου] επιστολαί μετά σχολίων τον Νεοφύτου πελοποννησίου.19 

[. . .Ζω]σίμου Κόμητος 'Ιστορίας νέας.20 

[. . .Α]νακρέοντος. 
[. . .] μαθηματικά του Μπαλάνου.%1 

7. "Εκδ. Francoforti 1542. 
8. Γκίνης - Μέξας 717, 772/1812 - 1813. 
9. Εκδ. Oxonii· τόμ. Α' 1722, τόμ. Β' 1730. 

10. Εκδ. Βενετίας 1747. 
11. Legrand, ΒΗ XVIII s. Β' , αριθ. 683/1768, 1784. 
12. Λαδάς - Χατζηδήμος, Έλλην. Βιβλιογραφία Β', αριθ. 119, 169/1798, 1799. 
13. Εκδ. Amstelodami, 1678. 
14. Λαδάς -Χατζηδήμος, Έλλην. Βιβλιογραφία XVIII, αριθ. 77/1758. Στη Βι

βλιοθ. Αγίας Λαύρας ό τόμ. Γ ' . 
15. Εκδ. Ultrajecti 1697. 
16. Λαδάς - Χατζηδημος, Έλλην. Βιβλιογραφία Β', αριθ. 102/1798. 
17. Γκίνης- Μέξας, αριθ. 881, 938, 1013, 1111, 1292/1815 - 1820. 
18. Γκίνης - Μέξας, αριθ. 789/1814. 
19. Λαδάς - Χατζηδήμος, Έλλην. Βιβλιογραφία Α', αριθ. 57/1792, 
20. Έκδ. Oxonii 1679. 
2J. Γκίνης - Μέξας, αριθ. 239/1803 
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[. . .] λογικοί του Ευγενίου.22 

[• • •] Αι καθ Όμηρον Αρχαιότητες Ευγενίου.23 

[. . .] Θεόκριτου τα σωζόμενα. 
[•••] Διονυσίου περιηγητού της οικουμένης, μετά σχολίων παλαιών, και 

των παρεκβολών Ευσταθίου Θεσσαλονίκης. 
[. . .Άπ]π ιανού Αλεξανδρέως ρωμαϊκών εμφυλίων Ιστοριών. 
[. . .] τόμος Πλάτωνος, ερασταί Η περί φιλοσοφίας. 
[. . .Ήρω]διανού Ιστοριών ρωμαϊκών μετά του εγχειριδίου του επικτήτου 

τύπος παλαιός.21 

[. . .ετε]ρος του Ήρωδιανοΰ, μετά χάρτας Γεωγραφικής εκδοσις Νεοφύτου 
Δούκα.25 

[. . .Ανθ]ολογία επιγραμμάτων, εις επτά βιβλία διηρημένον. 
[. . .Πλου]τάρχου παράλληλα και έτερον, ελλην: βιβλιοθ: τόμος η°ζ άρχό

μενον από τον βίον Δημητρίου.26 

[. . .Πα]λαιφάτου Μυθολογία φυσική. 
[. . . Α ρ ά ] τ ο υ Σωλέως φαινόμενα, μετά εικονογραφίας. 
[. . .Αρι]στοφάνονς τραγωδίαι. 
[. . . Μεν]άνδρου ρήτορος βιβλίον σμικρόν Γραικολατίνον. 
[. . .]τόμος δηλ: της ομήρου Ιλιάδος, από το ν: μέχρι του ω. περιέχων και 

την βατραχομυομαχίαν, με την μετάφρασιν του Θεοδώρου Γαζή. 
εκδοθείς παρά Νικολάου θυσέως εν φλωρεντία. 

[. . .Μα]ξίμου Τυριού λόγοι.2"1 

[. .. Χρνσούν] έγκόλπιον, ήτοι ο πίναξ του Κέβητος, όμού μετά του εγχει
ριδίου του επικτήτου, μετά των σημειωμάτων δημητρίου Δαρβάρεως.28 

[. . . Εισάγω]γή εις την φιλοσοφιαν, του Γ: Ι: Σ: Μεταφρασθεΐσα εις την 
Έλληνικήν υπό Ευγενίου του Βουλγάρεως.29 

[. . . ]τωνος Εκλογαί. 
[. . . ]γον Έλλ: βιβλιοθ: ξενοκράτους, και γαλυνού περί της των ένυδρων 

τροφής.30 

[. . .Στράβωνος] γεωγραφικών, τόμος θ°ί: Κοραή εκδοσις.31 

22. Legrand, ΒΗ XVIII s. Β', αριθ. 645/1766. 
23. Γκίνης - Μέξας, αριθ. 242/1804. 
24. Legrand, ΒΗ XVIII s. Β', αριθ. 1004/1780, 1250/1790· Γκίνης - Μέξας, 

αριθ. 208/1803. 
25. Γκίνης - Μέξας, αριθ. 764/1813. 
26. Γκίνης - Μέξας, αριθ. 826/1814. 
27. Γκίνης - Μέξας, αριθ. 600/1810. 
28. Λαδάς - Χατζηδήμος, Έλλην. Βιβλιογραφία Β' , αριθ. 172/1799, 
29. Γκίνης - Μέξας, αριθ. 335/1805. 
30. Γκίνης - Μέξας, αριθ. 823/1814. 
31. Γκίνης - Μέξας, άριθ, 874, 1005, 1194/1815 - 1819, 
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[ • . . ] Χριστιανική ήτοι Αγίας Ιστορίας, βιβλιον κακομεταχειρισμένον, και 
δυσανάγνωστον, δια τάς κακογραφίας των [. . . ] ένδον υπό των 
άναγινωσκόντων. 

[ • • • ] Καππαδόκου Ιατρού βίβλος θεραπευτική, 
[. . .'ΕπιστολαΙ] άμοιβαίαι των παλαιών ενδόξων Ανδρών, βιβλιον παλαιό

τατον τύπος του Άλδου παρά το [. • • ] έτος τετυπωμένον.32 

[. . .Νικηφ]όρου του Βλεμμίδον.33 

[. . .Δίωνος Χρυ]σοστόμου τόμος γ°ζ εκδοσις Νεοφύτου Δούκα.3* 
[. . . ] δην. 
[. . .'Ελληνικής] Βι]β]λιοθήκης πολναίνου Μακεδόνας στρατηγήματα.35 

[. . .]βρως υπερ χριστιανών προς τους αυτοκράτορας ρωμαίων Μάρκω Αυ
ρηλίω και άντωνίω. 

8α 1 ; επιστολαί τίνες Άρισταινέτον.36 

1 : Ξενοφώντος εφεσίου τα κατά Άνθίαν, και άβροκόμην.37 

Έ τ ε ρ α β ι β λ ί α ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ώ ν Σ υ γ γ ρ α φ έ ω ν , και ά λ λ ω ν . 

1 : Δοσιθεον πατριάρχου Ιεροσολύμων η καλούμενη δωδεκάβιβλος.38 

1 : ετι έτερον το ήμισυ του ανωτέρου δηλ.: περιέχον τα εξ βιβλία μόνον.39 

1 : έτερον τον αντού τόμος αγάπης. 
1 : δμοιον τον αυτον τόμος χαράς. 
2 : τόμους 'Αδάμ Ζοϊρνικαβίου. 
2 : τόμους έξήγησις του ψαλτήρος υπό Νικόδημου Άγιορείτου. 
1 : έτερον, οι δύο τόμοι ηνωμένοι, είς εν σώμα ίνα δωθή εις το Μοναστήρι 

του 'Αγίου 'Αθνασίον ]μνημό]συνόν μου, και των γονέων μου.** 
2 : τόμους κυριακοδρόμια του Εναγγελίον.*5 

32. "Εκδ. Aureliae Allobrogum 1606. 
33. Legrand, BH XVIII s. Β',,αριθ. 1142/1784. 
34. Γκίνης - Μέξας, αριθ. 581/1810. 
35. Γκίνης - Μέξας, αριθ. 562/1809. 
36. Γκίνης - Μέξας, αριθ. 187/1803. 
37. Λαδάς - Χατζηδημος, Έλλην. Βιβλιογραφία Α', αριθ. 137/1793. 
38. Legrand, BH XVIII s. Α', αριθ. 97/1715. 
39. Οπ. παρ. 
40. Legrand, BH XVII s. Γ', αριθ. 681/1698. 
41. Legrand BH XVIII s. A', αριθ. 37/1705. 
42. Λαδάς - Χατζηδημος, Έλλην. Βιβλιογραφία Β', αριθ. 45/1797. 
43. Γκίνης - Μέξας, αριθ. 1157/1819, 1314/1821. 
44. "Οπ. παρ. 
45. Λαδάς - Χατζηδήμος, Έλλην. Βιβλιογραφία Β', ςιριθ. 21/1796· Γκίνης 

Μέξας, έριθ, 512/1808, 916/1816, 2089/1831, 2837/1837. 
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2 : ετι δύο τόμους κυριακοδρόμια των κατά Κυριακην άναγινωσκομένων 
Αποστόλων.*6 

1 : Συμεών θεσσαλονίκης τύπος παλαιός ο 'Ελληνικός.*7 

1 : λόγοι πανηγυρικοί Ελληνικοί Μακαρίου του χρυσοκεφάλου.*8 

1 : λόγοι ελληνικοί τα ασκητικά Ισαάκ τον Σύρου.*9 

1 : 'Ιστορία 'Ιερά ήτοι τα 'Ιουδαϊκά άλεξάνδρου τον Μαυροκορδάτου.50 

1 : περί καθηκόντων Νικολάου Μαυροκορδάτου.51 

1 : φιλόθεου πάρεργα του αύτού Νικολάου Μαυροκορδάτου.52 

1 : Ευαγγελική Σάλπιγξ του Μακαρίου διδασκάλου της εν πάτμω σχολής. 
ήπάρχη εις μονα[στήριον].hz 

1 : Πανοπλία δογματική κατά αιρέσεων Άλ,εξίου Βασιλέως του Κομνηνού.5* 
1 : Σειρά των ύπομνη ματ ιστών πατέρων ε'ις τον Μακάριον Ίώβ.55 

1 : Νέον λειμονάριον, του πρώην Κορίνθου Μακαρίου Νοταρά τον Κο
ρινθίου.56 

1 : Συνταγμάτων περί οφφικίων Αρχοντικών, βασιλικών και πατριαρχι
κών χρυσάνθου πατριάρχου Ίε[ροσολύμων].51 

1 : Μελετίου Συρίγου κατά λουθηροκαλβίνων.5Ά 

1 : Σύνταγμα κατά άζύμων Ευστρατίου Άργέντη.59 

1 : Κήπος Χαρίτων του Νικόδημου.60 

1 : θεωρία θεολογική, ήτοι λόγοι πανηγυρικοί Γερασίμου επισκόπου χερων
νήσου της Κρήτης.61 

1 : Μέλισσα γνωμών και αποφθεγμάτων σοφών 'Ανδρών.2 

Ι : Άποστολικον δύκτιον ήτοι λόγοι ηθικοί και ψνχοφελεΐς.63 

46. Γκίνης - Μέξας, αριθ. 512/1808. 
47. Legrand, ΒΗ XVII s. Β', αριθ. 578/1683. 
48. Λαδάς - Χατζηδήμος, Έλλην. Βιβλιογραφία Α', αριθ. 132/1793. 
49. Legrand, ΒΗ XVIII s. Β', αριθ. 735/1770. 
50. Legrand, ΒΗ XVIII s. Α', αριθ. 105/1716. 
51. Legrand, ΒΗ XVIII s. A', αριθ. 146/1722. 
52. Γκίνης - Μέξας, αριθ. 45/1800. 
53. Legrand, ΒΗ XVIII s. Α', αριθ. 435/1754, 515/1758' ΒΗ XVIII s. Β' , αριθ. 

622/1765. 
54. Legrand, ΒΗ XVIII s. Α', αριθ. 69/1710. 
55. Λαδάς - Χαιζηδήμος, Έλλην. Βιβλιογραφία Α', αριθ. 90/Π92. 
56. Γκίνης - Μέξας, αριθ. 1175/1819. 
57. Legrand, ΒΗ XVIII s. Α', αριθ. 101/1715- ΒΗ XVIII s. Β', αριθ. 941/1778. 
58. Legrand, ΒΗ XVII s. Β' , αριθ. 632/1690. 
59. Legrand, ΒΗ XVIII s. A', αριθ. 559/1760. 
60. Γκίνης - Μέξας, αριθ. 1166/1819. 
61. Λαδάς - Χατζηδήμος, Έλλην. Βιβλιογραφία Α', αριθ. 115/1793, 
62. Legrand, ΒΗ XVII s. Β', αριθ. 554/1680. 
63. Legrand, ΒΗ XVIU s. A', αριθ. 492/1756, 
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1 : ραντισμού στηλίτενσις τρίγλωσσον.6ί 

1 : εγκόλπιον λογικσν ήτοι ύμνοι εις την θεοτόκον Καισαρίου δαπόντε.65 

1 : λόγοι εις την Μεγάλην τεσσαρακοστήν τον Θεοτόκη.66 

1 : προσκυνητάριον τον Άγιον τάφου. 
1 : ορθόδοξος ομολογία της ανατολικής εκκλησίας, εκ του ρωσσικού [. . •] 

[• • •] αναγκαία δια κάθε χριστιανον και περιπλέον δια τους κα-
λογήρους του μοναστηρίου και τον σχολίου.61 

[. . . Φι]λοθέου αδολεσχίας. εύγενίου του Βουλγάρεως.68 

[. . .τε]λετονργίαι, ήτοι ερμηνεία της θείας λειτουργίας και άλλων εθίμων 
μετάφρασις εκ της ρωσσικής γλώσσης.68" 

[. . .Ιωάννου] του Δαμάσκηνου, εκθεσις της ορθοδόξου πίστεως, και το 
έορτολόγιον του Σεβαστού του τραπεζονντίου όμού με [. . . ] ραντι
σμού στηλίτενσις τα τρία εις εν σώμα ηνωμένα και δεδεμένα.69 

[. . ,,Εξο]μολογητάριον του νικοδημου άναγκαιότατον διδακτικον των πνευ
ματικών πώς δει εξομολογειν και κανονίζειν τους εξομολογηθέντας.70 

[. . .Σνμβου?χντικον] εγχειριδιον του αύτού νικοδημου. διδακτικον πώς δει 
φνλάττειν, τάς πέντε αισθήσεις καθαρός από αμαρτίας1 

[. . .Α]κολουθία της Άγιας Αικατερίνης.12 

[• 
[• 
[• 
[• 

.] ορθόδοξος ομολογία του πλάτωνος.73 

.] αμαρτωλών σωτηρία, ßιßλίov ψυχοψελές. 
• ] ευχολόγιον δια την εκκλησίαν.74, 

.Νέος] θησαυρός, και έτερον βιβλίον χριστοπανηγυρικον καλούμενον, 
όμού με αλλά τινά, και παρακλητικούς κανόνας αγίων [. . . ] είς εν 
σώμα δεμένα, ίνα μη άπόλλωνται.75 

64. Legrand, BH XVIII s. A', αριθ. 482/1756. 
65. Legrand, BH XVIII s. Β' , αριθ. 718/1770. 
66. Legrand, BH XVIII s. Β', αριθ. 650/1766. 
67. Legrand, BH XVIII s. Β ' , αριθ. 1079/1782. 
68. Γκίνης - Μέξας, αριθ. 49/1801. 
68α. Λαδάς - Χατζηδήμος, Έλλην. Βιβλιογραφία Β' , αριθ. 171/1799. 
69. Legrand, BH XVIII s. Α', αριθ. 98/1715, 2/1701, 482/1756, 510/1758. 
70. Λαδάς - Χατζηδημος, Έλλην. Βιβλιογραφία Α', αριθ. 161/1794· Γκίνης -

Μέξας, αριθ. 246/1804, 1050/1818, 2486/1835. 
71. Γκίνης - Μέξας, αριθ. 58/1801. 
72. Για τις έκδ. βλ. L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, Bruxel

les 1926, σ. 2. 
73. Legrand, BH XVIII s. Β' , αριθ. 1079/1782, 1080/1782, 1117/1783· Γκίνης-

Μέξας, αριθ. 2408/1834, 2540/1835. 
74. Γκίνης - Μέξας, αριθ. 202/1803. 
75. Legrand, BH XVIII s. Β' , αριθ. 1093/1783 (Χριστοπανηγυρικόν)- ο «Νέος 

Θησαυρός» από το 1608 ως το 1839 τυπώθηκε περισσότερες από 25 φορές· βλ. Φ. 
Ηλιού, Προσθήκες στην Έλλην. Βιβλιογραφία, Ά θ . 1973, σ, 109 - 110, 165 - 166, 
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[. . .Βί]βλος ψυχοφελής η καλούμενη οδηγός Αναστασίου του Σιναίτου. πε
ριέχει λύσεις αποριών της θείας γραφής.''6 

[. . .Έ]ξήγησις εις το άσμα ασμάτων του Σολομόντος 'Ιωάννου λυνδιου του 
ιεροκήρυκος.11 

[. . .Ίε]ρογραφική 'Αρμονία, ήτοι στιχουργία εις την πάλαιαν και Νέαν 
γραφήν Θεοδώρου του πτωχοπροορόμου λεγομένου.''8 

[ • • . Πα]τερικον Γρηγορίου τον διαλόγου, περιέχον βιογραφίας συντόμους 
τινών πατέρων της δυτικής εκκλησίας, και τον βίον του [. . .] 'Αγίου 
επιφανίου της Κύπρου, μετάφρασις εκ της λατινίδος, είς την καθ' η
μάς παρά Καισαρίου δαπόντε."'9 

[. . .Όρ]θόδοξος υμνωδός εμμετρον, Σεργίου διδασ: του Μακραίου.80 

[. . . Ά]ποφθεγμάτων απανθίσματα εκ παλαιών πατέρων και εξωτερικών 
σοφών.81 

[. . . θεο]δωρίτου επισκόπου Κύρου, τα ήμιση των σωζόμενων εκδεδομένων 
ύπο Ευγενείου του Βουλγάρεως.82 

[. . .'Αρ]μονία οριστική των όντων Γερασίμου βλάχου.,83 

[. . .] τόμος εις εκ του λεξικού της Κιβωτού, ό πρώτος οι δε λοιποί δύω έμει
ναν άνέκδωτοι, δια την καταδρομήν του γένους.81 

[. . .Λε]ξικον Βαρίνου.85 

[ • • • ] λεξικον Γεωργίου τετράγλωσσον.86 

[. . . ] λεξικον σκριβελίου. 
[. . . ] λεξικον βλάχου Γερασίμου δια πρωτόπειρους παΐδας.87 

[. . Ετυ]μολογικον το μέγα.88 

[. . .Ορ]θόδοξος ομολογία της πίστεως, της καθολικής ανατολικής εκκλησίας 

76. Legrand, ΒΗ XVIII s. Β', αριθ. 876/1777. 
77. Legrand, ΒΗ XVIII s. Β', αριθ. 1165/1785. 
78. Γκίνης - Μέξας, αριθ. 143/1802. 
79. Legrand, ΒΗ XVIII s. Β ' , αριθ. 1019/1780. 
80. Γκίνης - Μέξας, αριθ. 162/1802. 
81. Legrand, ΒΗ XVIII s. Α', αριθ. 175/1728. 
82. Legrand, ΒΗ XVIII s. Β', αριθ. 695/1768 - 1775. 
83. Legrand, ΒΗ XVII s. Β', αριθ. 443/1661. 
84. Γκίνης - Μέξας, αριθ. 1167/1819. 
85. Legrand, ΒΗ XV - XVI s. Α', αριθ. 68/1523- ΒΗ XVIII s. Α', αριθ. 77/1712" 

ΒΗ XVIII s. Β', αριθ. 963/1779· Γκίνης - Μέξας, άριθ. 81/1801. 
86. Legrand, ΒΗ XVIII s. Α', αριθ. 503/1757· ΒΗ XVIII s. Β', αριθ. 1170/1786-

Γκίνης - Μέξας, αριθ. 80/1801. 
87. Legrand, ΒΗ XVII s. Β', αριθ. 434/1659· ΒΗ XVIII s. Α', αριθ. 152/1723" 

ΒΗ XVIII s. Α', αριθ. 389/1750· ΒΗ XVIII s. Β' , αριθ. 1136/1784· Γκίνης - Μέξας, 
αριθ. 76/1801, 1238/1820. 

88. Legrand, ΒΗ XV - XVI s. Α', αριθ. 23/1499· ΒΗ, XVIII s. A \ αριθ. 65/1710/ 
ΒΗ XVIII s. Β', αριθ. 1074/1782, 
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και εισαγωγική εκθεσις, περί των τριών [μεγ]άλων αρετών πίστεως 
ελπίδος και αγάπης Βησσαρίωνος του Μακρή τον εξ Ιωαννίνων ομού 
ηνωμένα εις εν σώμα.89 

[. . Εορτο]δρόμων, ήτοι εξήγησις των Άσματικών Κανόνων των Άγιων 
εορτών της εκκλησίας ερμηνευθέντες υπό Νικόδημου.90 

[. . . Γραμμα]τική Νεοφύτου πελοποννησίον τον καυσοκαλυβήτου.91 

[. . .Σύνταγμα] θεολογικής παιδείας, δι ου εμπεδούται Η αλήθεια της Χρι
στιανικής θρησκείας, φιλοπονηθεν παρά ανωνύμου τινός.92 

]. . .'Ελληνική Βι]βλιοθήκη Ανθίμου τον γαζή: τόμος αος και βος ηνωμέ
νοι εις εν σώμα.93 

[. . . Γραμματι]και των φιλοσοφικών επιστημών.9ί 

[. . .Λόγος] της γενικής 'Ιστορίας τον Βοσονέτου.95 

[. . .'Επιτομή των] φιλιππικών τον πομπηιου τράγου.96 

[. . .'Ομιλία περί] πληθύος Κόσμων μετάφρασις τον Κοδρικά.97 

9α 1 : στοιχεία της λογικής και ηθικής φιλοσοφίας Βραγκοβάνον.9& 

2 : περί γραμματικών του Κωνσταντίνου οικονόμου.99 

1 : Ζηνοβίου Πώπ, Μετρική, ήτοι πραγματεία περί ποιητικών Μέτρων.100 

1 : Ανασκευή του Βολταίρ.101 

4 : τόμοι του Βασιλείου παπά ενθνμίον.102 

2 : έτεροι του αύτού ό βος και ο δος.10ζ 

1 : τα προλεγόμενα εις διαφόρονς συγγραφείς τον Κοραή εκδοσις δεντέρα.10* 
3 : ρητορικοί του Βαρδαλάχον.105 

1 : φυσική πειραματική τον αντοΰ Βαρδαλάχον.106 

89. Legrand, ΒΗ XVII s. Γ' , αριθ. 684/1699. 
90. Γκίνης - Μέξας, αριθ. 2642/1836. 
91. Legrand, ΒΗ XVIII s. Β', αριθ. 680/1768. 
92. Λαδάς - Χατζηδήμος, Έλλην. Βιβλιογραφία Α', άριθ 249/1795. 
93. Γκίνης - Μέξας, αριθ. 448/1807. 
94. Λαδάς - Χατζηδήμος, Έλλην. Βιβλιογραφία Β', αριθ. 150/1799. 
95. Γκίνης - Μέξας, άριθ. 952/1817. 
96. Γκίνης - Μέξας, άριθ. 968/1817. 
97. Λαδάς - Χατζηδήμος, Έλλην. Βιβλιογραφία Α', άριθ. 179/1794. 
98. Γκίνης - Μέξας, άριθ. 518/1808. 
99. Γκίνης - Μέξας, άριθ. 956/1817. 

100. Γκίνης- Μέξας, άριθ. 203/1803. 
101. Λαδάς - Χατζηδήμος, Έλλην. Βιβλιογραφία Α', άριθ. 158/1794. 
102. Γκίνης - Μέξας, άριθ. 729/1812, 872/1815, 1004/1817, 1092/1818. 
103. Οπ. παρ. 
104. Γκίνης - Μέξας, άριθ. 876/1815. 
105. Γκίνης - Μέξας, άριθ. 871/1815. 
106. Γκίνης- Μέξας, άριθ. 734/1812. 
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2 : ρητορικαϊς Αθανασίου του Πάριου.101 

2 : γραμματικαϊς Καραι[ω]άννον.10& 

2 : ετι γραμματικαϊς Ματθαίου, το συντακτικόν.109 

1 : Βενιαμίν λεσβίου η αριθμητική.110 

1 : του αυτον Βενιαμίν η γεωμετρία.111 

1 : του αύτού Βενιαμίν η μεταφυσική.112 

1 : Οικονόμου Ρητορική.113 

2 : ποιήματα Καρκινικά, Αμβροσίον.111 

1 : λεξικον Γραικολατινικον πρόχειρον. 
1 : επιστολάριον του Θεοφίλου Κορυδαλέως.115 

1 : Εισαγωγή εις την Ελληνικήν γλώσσαν περιέχουσα διαφόρους ελληνικούς 
διαλόγονς δημητρίου δαρβάρεως.116 

1 : φυσική Κορυδαλέως.117 

1 : ετι του αυτού Κορνδαλέως περί γενέσεως και φθοράς, κατά άριστο-
τέλην.118 

1 : γενικής Ιστορίας του νικολάου πολναίνου μόνον ο πρώτος τόμος, η δε 
λοιπή ιστορία εμεινεν αν [έκδοτος].119 

2 : σύνταγμα φιλοσοφίας του Κονμα, τόμος α°ς και δεύτερος.120 

2 : τομίδια περί ηθικής ευδαιμονίας τόμος α και β του χρησταρή ιατρού.121 

1 : του αύτού χρησταρή κατήχησις των κυριωτέρων κοινωνικών καθηκόν
των.122 

1 : Κλεομένης μετάφρασις εκ του Γερμανικού.123 

1 : γραμματική Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου, και μιχαήλ του σνγγέλλον εις 
εν σώμα.12 

107. Λαδάς - Χατζηδημος, Έλλην. Βιβλιογραφία Β', αριθ. 166/1799. 
108. Λαδάς - Χατζηδημος, Έλλην. Βιβλιογραφία Β', αριθ. 19/1796, 59/1797. 
109. Γκίνης - Μέξας, αριθ. 901/1816. 
110. Γκίνης - Μέξας, αριθ. 1091/1818. 
111. Γκίνης - Μέξας, αριθ. 1222/1820. 
112. Γκίνης - Μέξας, αριθ. 1271/1820. 
113. Γκίνης - Μέξας, αριθ. 785/1813. 
114. Γκίνης - Μέξας, αριθ. 165/1802. 
115. Legrand, BH XVIII s. Β ' , αριθ. 696/1768. 
116. Λαδάς - Χατζηδημος, Έλλην. Βιβλιογραφία Β', αριθ. 105/1798· Γκίνης - Μέ

ξας, αριθ. 334/1805. 
117. Legrand, BH XVIII s. Β', αριθ. 956/1779. 
118. Legrand, BH XVIII s. Β', όριθ. 956/1780. 
119. Γκίνης - Μέξας, αριθ. 1221/1820. 
120. Γκίνης - Μέξας, αριθ. 1097/1818. 
121. Γκίνης- Μέξας, αριθ. 932/1816. 
122. Γκίνης - Μέξας, αριθ. 2086/1831. 
123. Γκίνης - Μέξας, αριθ. 950/1817. 
124. Legrand, BH XVIII s. Α', αριθ. 327/1745. 
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1 γραμματική του Σουγδουρή, όμού και του παπα Θεοδώρου διδασκάλων 
της μοσχοπολεως εις εν σώμα 12° 

1 ηθικός τρίπους 126 

1 Αριθμητική, και Άλγεβρα τον Ίωνα Θετταλού 127 

1 εκκλησιαστικής, και πολιτικής 'Ιστορίας σνμμικτα υπό τίνος ανωνύμου 
ορθοδόξου.128 

1 Έκατονταετηρίς Ενγενίον τον Βονλγάρεως 129 

1 ο δέκατος έκτος τόμος της 'Ιστορίας του ρολήν 13° 
1 λόγος διηγηματικος και εγκωμιαστικός εις τον θείον Ναόν της εν Κων

σταντινουπόλει ζωοδόχου πηγής Νικ[ηφόρον] του Ξανθοπούλου, και 
διήγησις των εκεί γενομένων θαυμάτων υπό της αειπαρθένον θεομήτο-
τορος, π[ ] βιον του Άγων Κλήμεντος, Άρχιεπισκόπον Βονλγαρίας 131 

1 -ηθική φιλοσοφία Ίωσηπον 'Ιεροδιακόνου τον μοισιόδακος ο α τόμος 132 

1 Γραμματική της Ιταλικής διαλέκτου 
1 ετι γραμματική ετέρα λατινοελληνική 
1 ετέρα γραμματική Γαλλικής διαλέκτου Νικολάου Καρατζά 133 

1 Μελέτη της 'Ελληνικής διαλέκτου Παναγιώτου Κοδρικά, ο πρώτος 
τόμος 134 

1 διδασκαλία γεναδιου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του σχολαρίου 13° 
1 Μακάριου διδ του Καβαδια σύγγραμμα προς τους εαυτον μαθητας Η 

κατά Β[ολταιρου] 136 

1 Ιστορία γενική λαμπρού του εκ μοισιας 137 

[ α εισαγωγή είς το δημόσιον καθολικον δικαίωμα 138 

/ θεωρίαι(, ) χρι]στιανικαί, μεθ' ετέρου βιβλίου ηνωμένου, όπερ διαιρεί 
ται εις δύω μέρη, το μεν πρώτον μέρος αυτού περιέχει [επιστολήν] τίνα 
διαλαμβάνονσαν διακρίσεις τινας εις το ποίημα του βολταίρ, το δε έτερον 

125 Legrand, ΒΗ XVIII s Β , αριθ 589/1763 
126 Λαδάς - Χατζηδήμος, Έλλην Βιβλιογραφία Β , άριθ 67/1797 
127 Λαδάς - Χατζηδημος, Έλλην Βιβλιογραφία Β , αριθ 72/1797 
128 Γκινης - Μεξας, αριθ 400/1806, 538/1809, 637/1811 
129 Γκινης - Μεξας, αριθ 336/1805 
130 Legrand, ΒΗ XVIII s Α , αριθ 396/1750 Λαδάς - Χατζηδημος, Έλλην Βι

βλιογραφία 18 αϊ , αριθ 124/1773 
131 Γκινης - Μεξας, αριθ 150/1802 
132 Legrand, ΒΗ XVIII s Β αριθ 566/1761 - 1762 
133. Γκινης - Μεξας, αριθ 392/1806 
134. Γκινης - Μεξας, αριθ 1066/1818 
135 Γκινης - Μεξας, αριθ 396/1806, 899/1816 
136 Γκινης - Μεξας, αριθ 147/1802 
137 Γκινης - Μεξας, αριθ 506/1808 
138 Γκινης - Μεξας, άριθ 1473/1825 
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μέρος στοχασμούς τινάς, [περί των] αίτ[ι]ών του Μεγαλείου, και της 
πτώσεως του δήμου της ρώμης.139 

Περί] αμαρτημάτων και ποινών Καίσαρος Βεκαρίον.1ί0 

Διαταγαί] γάμων Σαμουήλ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.11 

Αντι]πελάργησις του μπαλάνου.1*2 

Περί] της των Ελληνικών γραμμάτων εκφωνήσεως.1*3 

] Χρνσάνθον 'Ιεροσολύμων εισαγωγή εις τα γεωγραφικά και σφαιρικα 

[• • .] Γεωγραφία του Θεοτόκη.1*5 

[. . .Δη]μητριού Καρα[κά]ση ποιημάτια. Ιατρικά έμμετρα, καθ' δμηρον, 
ελληνιστί, και λατινιστί.1ίβ 

[. . .Κρίσις] του πάριδος περί του μύλου της έριδος.1*7 

[. . . ] πολιτεία, τόμος α και β ηνωμένοι εις εν σώμα. 
[. . .Ακο]λουθία τον 'Αγίου σπυρίδωνος, ομού και έτερον βιβλιον ούρανού 

κρίσις περί του γεγονότος μεγίστου θαύματος ν[. . . ] αγίου εν Κέρκυ
ρα και βίος τον 'Αγίου Κλήμεντος.148 

[. . .Γεω]μετρία του ραζή.1ί9 

[. . ,Γεω]γραφία νεωτέρα δανιήλ και Γρηγορίον των δημητριέων.150 

[• • .] Νεωτάτη χωρογραφία της Θεσσαλίας υπό Ιωάννου Αναστασίου 
Λεονάρδου.151 

[. . . του] εν άγίοις πατρός ημών Μελετίου 'Αλεξανδρείας περί της 'Αρχής 
του πάπα.152 

]. . . ] παράλληλον φιλοσοφίας χριστιανισμού, αθεϊσμού, και δεισιδαιμονίας. 
Νικολάου του Λογάδου.153 

139. Λαδάς - Χατζηδήμος, Έλλην. Βιβλιογραφία Β', αριθ. 5/1796. 
140. Γκίνης - Μέξας, αριθ. 163/1802. 
141. Legrand, ΒΗ XVIII s. Β', αριθ. 657/1767. 
142. Γκίνης - Μέξας, αριθ. 888/1816. 
143. Γκίνης - Μέξας, αριθ. 726/1812. 
144. Legrand, ΒΗ XVIII s. Α', αριθ. 107/1716. 
145. Γκίνης- Μέξας, αριθ. 296/1804. 
146. Λαδάς - Χατζηδήμος, Έλλην. Βιβλιογραφία Α', αριθ. 211/1795. 
147. Γκίνης - Μέξας, αριθ. 975/1817. 
148. Γκίνης - Μέξας, αριθ. 368/1805 (Ουρανού Κρίσις) για τις έκδ. της Ακολου

θίας βλ. L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, Bruxelles 1926, σ. 
255 - 262. 

149. Legrand, ΒΗ XVIII s. Β ' , αριθ. 1193/1787. 
150. Λαδάς - Χατζηδήμος, Έλλην. Βιβλιογραφία Α', αριθ. 5/1791. 
151. Γκίνης - Μέξας, αριθ. 2683/1836. 
152. Legrand, ΒΗ XVII s. Α', αριθ. 168/[1627]. 
153. Γκίνης - Μέξας, αριθ. 1968/1830. 
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[• . .] πρακτικά της Άγιας τον Χρίστου Μεγάλης εκκλησίας περί της βαθ
μολογίας των συνοικεσίων. 

[. . . ] φυλλάδια δμοια, πατριαρχική και συνοδική επιστολή, εγκύκλιος, 
συγγραφεΐσα πρότερον παρά τον άοιδίμον εύγενίου τον βουλγάρεως, 
προς τους εν Σερβία χριστιανούς, ήδη δε διακηρυχθεΐσα δια συνοδικής 
εγκυκλίου, τοις απανταχού όρθοδόξοις.15ί 

[. . .Η] αθλιότης των δοκησισόφων, συγγραφείσα παρά Κελεστίου τον 
ροδίου.10" 

[• . .] χειραγωγία εις την καλοκάγαθίαν.1"6 

[. . . Αλη]θοφωνήσεις μητρικαί, προς -ψευδοφωνήσεις άντιμητρικάς Νικολάου 
λογάδου.151 

[. . .Γεω]γραφία τον Γασπάρεως.1"8 

[. . .Περί] ωφελείας και εκτάσεως των πολιτικών επιστημών, Γεωργίου 
Αθανασίου.1"9 

[. . .Ά]πόκοισις ορθοδόξου τινός, (ίσως εύγενίου, δια την πολ,υμάθειαν τον 
συγγραφέως) προς τίνα άδελφόν περί της των [κατολ]ίκων δυναστείας, 
και περί άλλων τίνων εΐδήσεων.1β0 

[. . .Λογική] του φρειδερίκον Χριστιανού τον Βαύμαϊστέρου, μεταφρασθεΐσα 
υπό Νικολάου Βάρκοση.161 

f. . .Γαβριήλ] σεβήρον Άρχιεπ: φιλαδελφείας κατά, των κατηγορουντων 
τονς ορθοδόξους, διότι τιμώσι, και προσκυνονσι τα άγια δώρα [ήνίκα 
ό] ιερεύς εν τω χερουβικώ ύμνω φέρων επί κεφαλής είσοδενη εις το 
Άγιον Βήμα.162 

[. . .Δημητρίου] Καλαβακίδον μελέτη περί τον παντοτεινον πασχαλίου.163 

[. . . ]ρών χρήσεως. 
[. . .Παίγνια] της φαντασίας.™* 

154. Legrand, ΒΗ XVIII s. Β', αριθ. 499/1757' πρβλ. Κ. Σάθας, Νεοελλ. Φιλο-
λογ., σ. 570. 

155. Λαδάς - Χατζηδήμος, Έλλην. Βιβλιογραφία Α', αριθ. 125/1793. 
156. Λαδάς - Χατζηδημος, Έλλην. Βιβλιογραφία Α', αριθ. 37/1791· Γκίνης -

Μέξας, αριθ. 117/1802, 3219/1839. 
157. Γκίνης - Μέξας, αριθ. 2249/1833. 
158. Γκίνης - Μέξας, αριθ. 516/1808, 520/1808. 
159. Γκίνης - Μέξας, αριθ. 1787/1828. 
160. Legrand, ΒΗ XVIII s. Β', αριθ. 820/1775. 
161. Λαδάς - Χατζηδήμος, Έλλην. Βιβλιογραφία Α', αριθ. 253, 254/1795. 
162. Legrand, ΒΗ XVII s. Α', αριθ. 24/1604· ΒΗ XVIII s. Β', αριθ. 852/1776. 
163. Γκίνης - Μέξας, αριθ. 2624/1836. 
164. Legrand, ΒΗ XVIII s. Α ' , αριθ. 76/1711- ΒΗ XVIII s. Β ' , αριθ. 1235/1789 

Λαδάς - Χατζηδήμος, Έλλην. Βιβλιογραφία Α', αριθ. 180/1794. 
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Ι.. . Αλεξίκανον ] φάρμακον, διδάσκον ότι οι αληθείς Χριστιανοί πρέπει να 
μισούν και να αποφεύγουν τους αντιφερομένους [εις τάς θείας] γραφάς.165 

[. . .] την Ίεράν Έκκλησίαν. 
[. . .]σιν του θεοδωρήτου, έχον και την εκλογήν των ψαλλομένων πολυελέων 

εν ταΐς εκκλησίαις εις [. . . ] του χρόνου, και τροπάρια, και εύχάς 
κατανυκτικάς εις εκαστον κάθισμα.166 

[.. .'Ιστορία της πάλαι Δακίας] ήτοι τρανσιλβανίας, και βλαχομπογδανίας.161 

1 : γεωπονικόν.168 

1 : γεωγραφία διονυσίου πύρρον.169 

1 : επιστολαι άλεξάνδρου μαυροκορδάτου. 
1 : Η αλήθεια Κριτής, ό α τόμος, βιβλίον πραγματευόμενον εϊς τάς με γά 

λας διαφοράς των τεσσάρων [Χριστιανικών] λατριών, ήτοι Γραικών, 
παπιστών, Καλβινιστών, και λουθηρανών σνγγραφεν πρώτον Ιταλιστί 
παρά [του πατρός] βετζόνη, από λουθηροκαλβίνων όρθοδοξήσαντος. 
είτα μετεφράσθη εις την ήμετέραν διάλεκτον και [. . .άνω[νύμως της 
τυπογραφίας παρά των τότε προέδρων της πελοποννήσου. ου ένεκα 
και προσεδέθη ενταύθα [. . . ] χάριν εστί το βιβλίον άσθενούς και άγο
νου νοος και ου τοσούτον άξιον προς τοιαύτην υπόθεσιν.170 

Έ τ ε ρ α β ι β λ ί α χ ε ι ρ ό γ ρ α φ α , ανέκδοτα . 

1 : θησαυρός ακριβέστατος, θεολογικής άλ.ηθείας, η Καθαίρεσις στηλιτευ
τική της των λατίνων καινοτομίας, 'Ιωάννου Καλλιάρχου Ιατροφιλο
σόφου Χίου, διηρημένον εις μέρη τρία, ευχής δέ εστίν ίνα εκδοθώσιν 
εις τύπον παρά τίνος ζηλωτού της ορθοδοξίας. 

1 : σχόλια παλαιά εις τα αντίφωνα της όκτωήχου, και αλλά τινά. 
1 : Επιστολαι Καλλισται και ανεκδοται Ευγενίου του Βουλ,γάρεως προς 

διάφορα πρόσωπα περί δια[φόρων[ δσοι ηγίασαν και δια θαυμάτων 
έβεβαιώθησαν εις την ορθόδοξον έκκλησίαν. 

1 : ετι του αυτού Κριτικαι επιστάσεις εις τα υπομνήματα του Νεοφύτου εις 

165. Γκίνης - Μέξας, αριθ. 1017/1818. 
166. Legrand, ΒΗ XVIII s. Β', αριθ. 736/1770, 938/1778, 1211/1787· Γκίνης -

Μέξας, αριθ. 306/1804, 1009/1817. 
167. Γκίνης- Μέξας, αριθ. 1057/1818, 1163/1819. 
168. Α' έκδ. 1643 (Legrand, ΒΗ XVII s. Α', αριθ. 339)· για τις λοιπές έκδ. 

βλ. Φ. Ηλιού, οπ. παρ., σ. 145 2ι και Λαδάς - Χατζηδήμος, Έλλην. [Βιβλιογρα
φία Α', σ. 344, αριθ. 203. 

169. Γκίνης - Μέξας, αριθ. 1027/1818, 2350/1834. 
170. Legrand, ΒΗ XVIII s. Α', αριθ. 397/1750. 
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το δον τον~ Θεοδώρου Γαζή, η [. . .γραμ]ματικήν του Νεοφύτου πελο
ποννησίου.171 

1 : περί αρχών φιλοσοφίας, ανωνύμου τίνος σοφού διδασκάλου. 
1 : σχόλια ανωνύμου εις 11 : λόγους του Μεγάλου Γρηγορίον τον Θεολόγου. 
1 : Αλεξάνδρου του Μαυροκορδάτου του εξ απορρήτων, γνώμαι και φρον

τίσματα, εις εν σώμα.172 

1 : Ιστορία του μεγάλου Πέτρου, μετά Καρόλου βασιλέως Σβεκίας. 
1 : Έτερον βιβλάον επιγεγραμμένον Αλεξάνδρου του Μαυροκορδάτου του 

εξ απορρήτων, εν ω προτά[σσεται] προς τους Γερμανούς περί ειρήνης 
λόγος, έπειτα επιστολαι πολαι άνέκδοται και [. . . επιστο]λαι αναστα
σίου του γόρδιου, και περί το τέλος, άπόκρισις του Πλάτωνος Μητρο
πο[λίτου... 7 Μελ.χισεδεκ προς τον Παΰλον Αυτοκράτορα πασών των 
ρωσσιων και [...]. 

1 : ετι άλλο χειρόγραφον περιέχον τάς σωζομένας επιστολ.άς Μαξίμου 
Μα[ργουνίου], 

1 : και ικανά τετράδια διάφορα σημειώματα χειρόγραφα εις περιέργειαν 
[. . .] των σχολαζόντων, ελάογιμωτάτων διδασκάλων και μαθητών 
και [. . .]. 

[...] της πρακτικής Ιατρικής ανωνύμου τινός ιατρού παλαιοτέρου. 
[. . .]βλίον 'Ιατρικής, μικρόν, πράξις της Ιατρικής καλούμενον, λεπτογραφία 

και καλι,οδεμένον συντεθέν [...] εξοχωτάτου Δοτορ 'Ιακώβου Βαρθο
λομαίου Μπεκάρη, διδασκάλου της ακαδημίας της πολωνίας. 

[. . .] χείμαρρον του χρόνου, ήτοι χρονολογικον χάρτην, αναγκαίον εις την 
σχολήν δια τάς εποχάς του χρόνου, καθ' [ας συ]νέβησαν ai διάφοραι 
των πραγμάτων μεγάλ.αι μεταβολαί, και πότε ήκμασεν έκαστος των 
ενδόξων Άνδραη/.173 

[. . .] πάλαιαν και σεσαθρωμένην χάρταν του ρήγα.11* ην τίνα ει μεν επιδέ
χεται διόρθοισιν, καλ,ως, είδεμή παραδοτέα [τω] πυρί. εγώ δε ουκ 
εποίησα τούτο είδώς ότι άφρων εστίν, όστις μη έχων λαμπρά Ιμάτια 
προς καλλωπισμον του αώ[ματός] του απορρίπτει τά παλαιά και ρακώ-
δη, προκρίνων την τελείαν γύμνωσιν, Η την πενιχράν εσθήτα. επρο[απά[-
θησα πολύ ίνα εύρω να αγοράσω δλην την χάρταν του ρήγα, πλην εστάθη 
αδύνατον εις εμέ, όθεν, αιτούμαι συγγνώμην. 

[. . . ] δε στέλλω ένα σταυρόν από ψευδάργυρον με σμάλτον κατασκευήν 
ρωσσικήν, ίνα τεθή επάνω της άγιας τραπέζης όρθιος καθώς εστί συνή
θεια, εις τάς απανταχού εκκλησίας, η τάξις γίνεται κατά τούτον τον τρό

171. Γκίνης - Μέξας, αριθ. 404/1806. 
172. Γκίνης - Μέξας, αριθ. 380/1805. 
173. Γκίνης - Μέξας, αριθ. 381/1805. 
174. Λαδάς - Χατζηδήμος, Έλλην. Βιβλιογραφία Β', αριθ. 190/1797. 
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πον [... ] κατασκευασθή εν κουβούκλιον η χάλκινον με μικράν θύραν, 
έμπροσθεν, ή και ξύλινον, από τέκτα επι[. . .] και μέσα εις το κουβού
κλιον εν μικρόν κιβώτιον αργυρούν, εις σχήμα μνήματος, και μέσα εις 
αυτό να φυλάττηται ο Άγιος [άρτος] της Μεγάλης πέμπτης, και επάνω 
του Κουβουκλίου να τεθη ο ειρημένος σταυρός, αλλά τούτο είναι έργον 
των Αγίων Ιερέων [να] το φροντίσουν, δια την προφύλαξιν του Αγίου 
άρτου. 

[•••] δε στέλλω ενα μικρόν σταυρόν εκ μονοκέρατος εις την εκκλησιαν, 
ίνα κάμνουν τον άγιασμον oι Άγιοι Ιερείς [και] πάλιν να τον αφήνουν 
εις την εκκλησιαν, ως κτήμα της Εκκλησίας. 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού
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