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ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ 

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 

ΕΝΕΣΤΩΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ 

Το Κέντρον Νεοελληνικών 'Ερευνών εν συνεργασία προς το Κέντρον 

Βυζαντινών Ερευνών του Έθνικοϋ Ιδρύματος Ερευνών ώργάνωσε δύο έρευ-

νητικάς άποστολάς εις την Ίεράν Μονήν 'Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων προς 

διαπίστωσιν της καταστάσεως εις ην ευρίσκονται τα εν αύτη φυλασσόμενα 

έγγραφα, χειρόγραφα και έντυπα και ακολούθως προς περαιτέρω έπιστη-

μονικήν καταγραφήν καί έ'κδοσιν τούτων *. Εϊχον την εύκαιρίαν να μετάσχω 

τών δύο τούτων αποστολών (19 - 21 Δεκεμβρίου 1969 καί 4 - 6 Σεπτεμβρίου 

1970) αποβλέπων κυρίως εις την διαπίστωσιν της ένεστώσης καταστάσεως 

τών εν τη μονή άποκειμένων χειρογράφων κωδίκων a . 

Ώ ς γνωστόν ή Μονή υπέστη κατά καιρούς δηώσεις καί καταστροφάς 

καί πολλάκις άνωκοδομήθη3. Τελευταία καί δεινή ύπήρξεν ή καταστροφή 

της Μονής υπό τών Γερμανικών στρατευμάτων κατοχής, παράλληλος προς 

τήν μεγάλην καταστροφήν της πόλεως τών Καλαβρύτων (14 Δεκεμβρίου 

1943). Μετά τήν άπελευθέρωσιν, εν Ιτει 1946, ό καθηγητής και ακαδημαϊκός 

κ. Ά . 'Ορλάνδος επεσκέφθη τήν Μονήν δια να διαπίστωση τας προκληθείσας 

ζημίας καί να έπιμεληθή της άνοικοδομήσεως της Μονής 4. Έ π ί τη ευκαιρία 

είδε τα έντυπα καί τα χειρόγραφα της Μονής καί κατέγραψε ταϋτα ·"'. 

1. Βλ. προηγουμένην μελέτην Λ ο υ κ ί α ς Δ ρ ο ύ λ ι α - Χ ρ ύ σ α ς Μ α λ τ έ-

ζ ο υ, Το Άρχεϊον της Ίερας Μονής Άγιας Λαύρας Καλαβρύτων. Έ ν τω παρόντι τόμω, 

σελ. 379 - 398. 

2. Χάριτας ομολογώ καί εκ της θέσεως ταύτης προς τον ήγούμενον της Ίερας Μονής 

κ. Πολύκαρπον Πάικον Sia τήν πρόθυμον συμπαράστασιν τήν οποίαν έπεδείξατο κατά τήν 

διάρκειαν της αποστολής καί τήν έν γένει βοήθειαν ην παρέσχεν. 

3. Λ ο υ κ ί α ς Δ ρ ο ύ λ ι α - Χ ρ ύ σ α ς Μ α λ τ έ ζ ο υ , ενθ' άνωτ., σελ. 379. 

4. Ό Ά . 'Ορλάνδος πολλάκις έν συνεχεία επεσκέφθη τήν Μονήν καί έπεμελήθη 

της άνοικοδομήσεως ταύτης ήν ώλοκλήρωσεν έν Ιτει 1951. (Βλ. έν Ε Ε Β Σ 21 (1951), 

σελ. 343). 

5. Ό κατάλογος χειρογράφων εκδίδεται έν τοϊς έξης. Ό κατάλογος τών έντυπων 

καταγράφει μόνον τα καέντα βιβλία έν συγκρίσει προς παλαιοτέρους χειρόγραφους κατα

λόγους έντυπων της Μονής. "Αρχεται· Κατά τον από 19ης μέχρι 26ης Αύγουστου 1946 

(διενεργηθέντα ελεγχον τών εντύπων βιβλίων της Ί. Μονής 'Άγ. Λαύρας Καλαβρύτων 
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'Ελλιπείς καί συγκεχυμέναι είναι αϊ περί τών έν τη Μονή άποκειμένων 

χειρογράφων ειδήσεις 1. Αι έκδεδομέναι ειδήσεις αναφέρουν πρώτον τήν δωρεάν 

του αδελφού της Μονής Κυρίλλου του Λαυριώτου, του Πατρέως, κατά τα 

τέλη του I H ' cd. 2. Φαίνεται οτι ο Κύριλλος έδωρήσατο εις τήν Μονήν, πλην 

τών εντύπων 3, καί τίνα χειρόγραφα. Ό Χ. 'Ηλιόπουλος έν τω υπ' αύτοΰ 

συνταχθέντι κτηματολογίω της Μονής αναφέρει τον Κύριλλον ώς δωρητήν 

χειρογράφων τινών *. Επίσης ό Ν. Βέης θεωρεί τον Κύριλλον ίδρυτήν της 

Βιβλιοθήκης χειρογράφων καί εντύπων τής Μονής καί ούτως ερμηνεύει τήν 

ΰπαρξιν πολλών φιλοσοφικών χειρογράφων έν τη Μονή, εφ' όσον τα ενδιαφέ

ροντα του Κυρίλλου ήσαν φιλοσοφικά 5. Ό Λ. Πολίτης σημειοϊ δτι 43 κώ

δικες τής Μονής, τους οποίους εϊχεν ΐδει έν έ'τει 1937, εφερον κτητορικάς 

ενδείξε ις τ ο ΰ Κ υ ρ ί λ λ ο υ 6. Ε ί ν α ι έ π ό μ ε ν ο ν λοιπόν να τ ο π ο θ ε τ ή σ ω μ ε ν την ϊ δ ρ υ -

σιν της σωζόμενης Βιβλιοθήκης χειρογράφων τής Μονής εις τους χρόνους του 

επί τή βάσει τών δύο χειρογράφων καταλόγων προέκυψεν δτι έλλείπουσι τα εξής βιβλία 

καέντα πιθανότατα κατά τήν πνρπόλησιν τής Μονής υπό τών Γερμανών τη 14 Δεκεμ

βρίου 1943. Τελευτφ* Έν Ί. Μονή Άγ. Λαύρας τή 27 Αυγούστου 1946. Ά. Κ. 'Ορ

λάνδος, Καθηγητής τής Βυζαντινής 'Αρχαιολογίας εν τω ΙΙανεπιστημίφ 'Αθηνών. 

1. Περί της μονής έν γένει βλ. τήν έν τή προηγουμένη μελέτη τεΟεϊσαν βιβλιο-

γραφίαν. ( Έ ν θ ' άνωτ., σελ. 383). 

2. Περί τοΰ Κυρίλλου τοΰ Λαυριώτου βλ. προχείρως Κ ω ν σ τ . Τ ρ ι α ν τ ά φ υ λ 

λ ο υ , Λεξικόν τών Πατρών, Πάτραι 1959, έν λ., ένθα καί βιβλιογραφία. Πρβλ. επίσης 

Τ ά σ ο υ Ά . Γ ρ ι τ σ ο π ο ύ λ ο υ , Κύριλλος αρχιμανδρίτης, ό ΙΙατρεύς, έν Θρησκευτική 

καί 'Ηθική 'Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 7, 'Αθήναι 1965, στ. 1202 - 1204. Με τήν βιβλιοθήκην 

του Κυρίλλου ασχολείται, ή συνεργάτις τοϋ Κ.Ν.Ε. Λουκία Δρούλια. 

3. Έ ν τω κώδικι τής Μονής (Κώδηξ 'Ιεράς Μονής Άγιας Λαύρας, 1866) έ'χουν 

καταγραφή τα βιβλία τής δωρεάς τοϋ Κυρίλλου· έν σελ. 749 - 754· 1797, Αυγούστου 22 

έν τή άγια Λαύρα. Ένθύμησις δ,τι εδωκεν ο παπάς Κύριλλος ελθών από τήν Βλαχίαν 

είς το μοναστήριον τής αγίας Ααιίρας. Ό Κώδιξ τής Μονής εκθέτει, γεγονότα άπο τοϋ 

έτους 1703, Δεκεμβρίου 15. Συντάκτην τοϋ κωδικός δια τάς μέχρι τοΰ έτους 1810 ειδή

σεις ό Ν. Β έ η ς ("Εκθεσις παλαιογραφικής και ίατοριοδιφικής εκδρομής είς τήν επαρχίαν 

Καλαβρύτων, περ. «Παναθήναια», τόμ. 9 (1904 - 1905) (έτος Ε', 31 'Ιανουαρίου 1905), 

σελ. 239) θεωρεί τον Κύριλλον. Τα άπο τοϋ έτους 1810 γεγονότα κατέγραψεν έν τω κώ

δικι ό Δαμασκηνός "Αποστολίδης. 

4. Κτηματολώγιον τής Ί. Μονής τής Λαύρας. Ή καταγραφή, τακτοποίησις, ταξι-

νόμησις και ή επ' αυτών μελέτη κ.λ. έγένοντο υπό Χ. Λ. 'Ηλιοπούλου 1898. Έ ν 

φυλ. 1 - 1 " καταγράφονται τα χειρόγραφα τής Μονής Ά γ . Λαύρας (Τμήμα Χειρογρά

φων), έν δε τη στήλη των δωρητών σημειοϋται- Ή Μονή δια δωρεών άγ. πατέρων Ιδία 

τοϋ αειμνήστου Κυρίλλου. Ό Χ. 'Ηλιόπουλος αποδίδει 28 χειρόγραφα (ύπ' άρ. 1 - 2 8 ) 

είς τον Κύριλλον. 

5. Ν. Α. Β έ η , "Εκθεσις. . ., σελ. 2 3 8 - 2 4 0 (ιδία περί τής 'Αγίας Λαύρας). 

6. Λ. Π ο λ ί τ ο υ , Χειρόγραφα μοναστηριών Αιγίου και Καλαβρύτων, 'Ελληνικά 

11 (1940) σελ. 90 - 94. Ενδείξεις τής προελεύσεως των εκ τών τοϋ Κυρίλλου ή κτητο-

ρικά σημειώματα τοΰ ανδρός εφερον οί ύπ" αριθμόν (τοΰ καταλόγου Λ. Πολίτου) κώδι

κες· 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 26, 27. 
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Κυρίλλου. "Ομως ή 'Αγία Λαύρα, μονή παλαιά, έκέκτητο πιθανώτατα χειρό

γραφα δια τάς άνάγκας αυτής, τα όποια ί'σως άπωλέσθησαν κατά διαφόρους 

καταστροφάς τής Μονής ή πρέπει να αναζητηθούν μεταξύ τών νυν έν τη Μονή 

σωζόμενων ι. 

Έ ν όψει τής κατά το έτος 1826 επιδρομής τοΰ Ίμβραήμ πασά χειρόγρα

φα τίνα μετηνέχθησαν ύπο τών ιερομόναχων Δανιήλ καί 'Αθανασίου είς το 

χωρίον Κάλαμος τής Ζακύνθου προς άσφαλεστέραν δίαφύλαξιν 2. 'Επίσης 

τρεις βιβλιοθήκαι, χωρίς να διευκρινίζηται εάν μόνον εντύπων ή καί χειρογρά

φων, μετεκομίσθησαν εις Μέγα Σπήλαιον προς διάσωσιν Ά. Ούδεμίαν έκδε-

δομένην γραπτήν μαρτυρίαν περί επαναφοράς τών χειρογράφων καί εντύπων 

τούτων εις τήν 'Αγίαν Λαύραν εχομεν, άλλα θετικαί ενδείξεις πείθουν δτι 

ταΰτα επεστράφησαν εις τήν Μονήν ι. 

Έ ν ετει 1898 ό Χ. 'Ηλιόπουλος συντάσσει το Κτηματολόγιον τής Μονής 

καί καταγράφει τεσσαράκοντα καί εξ χειρόγραφα5. Κατ' Αΰγουστον καί 

1. Κατά καιρούς έγένοντο διάφοροι καταλογογραφήσεις τών έντυπων τής μονής. 

Αύται κατεγράφησαν κυρίως είς τον Κώδικα καί εις το Κτηματολόγιον τής Μονής. Ή 

αρχαιότερα καταγραφή, πλην τής έν σημ. 3 τής σελ. 400 σημειούμενης δωρεάς τοϋ Κυρίλ

λου, ευρίσκεται έν τω Κώδικι τής μονής, σελ. 595" μωια Ιανουαρίου κβ'κ Κατάλογος 

τών βιβλίων απάντων τής 'Ιεράς ταυτηαί καί σταυροπηγιακής μονής τής ύπεραγίας ημών 

Θεοτόκου τής επονομαζόμενης Λαύρας. Έ ν τφ Κτηματολογίω καταγράφονται, έν συνέχει 

αριθμήσει 1 - 747, έγγραφα, έντυπα, κειμήλια, χειρόγραφα δια χειρός Χ. Α. Ηλιοπούλου 

έν έτει 1898. Ε ν τ ό ς τοΰ αύτοΰ Κτηματολογίου παραδίδονται καί άλλαι καταγραφαί έντυ

πων. Τελευταία χρονολογικώς είναι ή γενομένη έν έτει 1957, ώς δηλοϋται δια τής έξης 

σημειώσεως· Ή πρόσθεν καταγραφή τών βιβλίων και ή ταξινόμησις αυτών ήρξατο άπα 

31ης Μαΐου 1957 καί επερατώθη τήν 27ην 'Ιουνίου τοϋ Ιδίου έτους υπό τοϋ ηγουμένου 

αυτής Βαρθολομαίου Βουρλούμη Ίερομ(ονάχου). Έν Ιερά Μονή Άγιας Λαύρας τή 28η 

'Ιουνίου 1957. Ό ηγούμενος Άρχιμ(ανδρίτης) Βαρθολομαίος Βουρλούμης. Περιγράφονται 

έντυπα άριθμούμενα ύπ' άρ. 1 - 547. 

2. Χ ρ ή σ τ ο υ Α. ' Η λ ι ο π ο ύ λ ο υ , 'Αναμνήσεις εκ τής êv Καλαβρύτοις Ί. Μο

νής /Ιαιίρας τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου (1898), Έ ν 'Αθήναις 1929, σελ. 22. Ε π ί σ η ς 

Δ α μ ά σ κ η ν ο υ Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ , Κτιτορικόν ήτοι ιστορία τής ίερας μονής Λαύρας 

τής êv Καλαβρύτοις (εξ αντιγραφής τών εν αυτή κωδήκων και έγγραφων) υπό Δ .. .'Α ..., 

προηγουμένου τής Ί. Μονής Λαύρας (μετ αναγραφής τών έν Λαύρα καί Πάτραις εορ

τών), Έ ν 'Αθήναις 1905, σελ. 75 - 76. Ό τελευταίος ούτος σημειοϊ το πολύτιμον Εύαγ-

γέλιον τής Μ. Αικατερίνης (χωρίς να διευκρινίζη, έάν πρόκειται περί έντυπου ή χειρο

γράφου), μεμβράνινον Εύαγγέλιον, άρχαϊον χειρόγραφΰν. 

3. Δ α μ ά σ κ η ν ο υ " Α π ο σ τ ο λ ί δ ο υ , ένθ* άνωτ., σελ. 7 5 - 7 6 . 

4. Ό Χ ρ ή σ τ ο ς Π. Κ ο ρ ύ λ λ ο ς (Χωρογραφία τής Ελλάδος. Α'. Νομός 

'Αχαΐας. 'Αθήναι 1903, σελ. 132) αναφέρει δτι ή μονή τής 'Αγίας Λαύρας επιδεικνύει μετα

ξύ τών κειμηλίων αυτής τα 'Ιερόν Εύαγγέλιον τής Αικατερίνης, βιβλιοθήκην πολλών περγα

μηνών καί χαρτώων χειρογράφων. Έ κ τούτων συνάγομεν Οτι τα προς άσφάλειαν εις 

Ζάκυνθον καί Μ. Σπήλαιον σταλέντα χειρόγραφα καί έντυπα επεστράφησαν είς τήν μονήν. 

5. Βλ. ανωτέρω, σελ. 400, ΰποσημείωσιν 4. Ό Χ. 'Ηλιόπουλος καταγράφει τους 

26 
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Σεπτέμβριον τοΰ έτους 1904 (επί δεκαπενθήμερον ) ό Ν. Βέης επισκέπτε

ται τήν μονήν καί μνημονεύει απλώς χειρογράφων φυλασσομένων έν αύτη. 

Ευρίσκει «στοιχειώδη, στοιχειωδεστάτην άναγραφήν» τών χειρογράφων καί 

προβαίνει «είς τήν διεξοδικήν κατά τάς απαιτήσεις τής επιστήμης καταλο-

γοποίησιν τών ύπερτεσσαράκοντα αυτής κωδίκων» 1. Ό κατάλογος ούτος 

ουδέποτε μέχρι σήμερον είδε το φώς. 

Ό Χ. 'Ηλιόπουλος, έν ετει 1911, έδημοσίευσεν άρθρον περί τών χειρο

γράφων τής 'Αγίας Λαύρας 2. Έ ν αύτώ μνημονεύονται διάφορα χειρόγραφα 

δια να δειχθή ό πλοΰτος της Βιβλιοθήκης τής Μονής, άλλ' ουδεμία συστημα

τική καταγραφή τών χειρογράφων γίνεται. Ό Σπ. Λάμπρος, έν έ'τει 1905, 

αναφέρει δύο περγαμηνούς κώδικας τής Μονής (τους ύπ' αριθ. 30 καί 31 ) 

καί εν ειλητάριον, γνωρίζει το άπογραφικον σημείωμα τοΰ Χ. 'Ηλιοπούλου 

καί σημειώνει δτι τα χειρόγραφα τής 'Αγίας Λαύρας είναι ώς επί το πολύ 

μαθηματάρια, έργα τοΰ Θεοφίλου Κορυδαλέως καί άλλα τοιαΰτα μικροΰ λόγου 

άξια 3 . Ό Δ. Γκίνης, έν ετει 1935, αναγραφών τους καταλόγους χειρογράφων 

τών βιβλιοθηκών τής Ελλάδος, αναφέρει το προμνημονευθέν άρθρον τοΰ Χ. 

'Ηλιοπούλου καί τάς ειδήσεις τοΰ Σπ. Λάμπρου *. 

Ό Λ. Πολίτης, έν Ιτει 1937, είς το πλαίσιον γενικωτέρας έρεύνης τών 

βιβλιοθηκών χειρογράφων τών επαρχιών Καλαβρύτων καί Αιγιαλείας, επε

σκέφθη τήν Άγίαν Λαύραν, έταξινόμησε τα χειρόγραφα καί υπό τύπον εκθέ

σεως έδημοσίευσε πρόχειρον κατάλογον τών χειρογράφων τής Μονής 5 . Ό 

κατάλογος ούτος παρέμεινεν ό πληρέστερος έντυπος κατάλογος τών χειρογρά

φων τής 'Αγίας Λαύρας μέχρι τής κατά το έ'τος 1943 καταστροφής της Μονής. 

"Εκτοτε ήγνοεΐτο ή κατάστασις τών χειρογράφων τής Μονής καί ουδεμία 

έκδεδομένη μαρτυρία περί αυτών ύπήρχεν. 

υπ' αριθ. 1 - 36, 36Ρ, 127, 129 - 134, 134ß, 135 χειρόγραφους κώδικας. 'Επίσης έν τω 
αύτώ Κτηματολογίω καταγράφονται χειρόγραφα τών μετοχίων τής μονής, Άγ. 'Αθανα
σίου καί Ά γ . Τριάδος, περί ών βλ. έν τοις έξης. Ό α υ τ ό ς ('Αναμνήσεις. . ., σελ. 9) 
σημειοϊ δτι παλαιός καθηγητής παραλαβών ποτέ πληθύν χειρογράφων δε εύηρεστήθη να 
τα έπιστρέψη. Ποίος ήτο ό παλαιός ούτος καθηγητής καί κατά πόσον ή πληροφορία αδτη 
εϊναι ακριβής παραμένουν άγνωστα. Πάντως ή εϊδησις αυτή αναφέρεται είς τήν κατά το 
έτος 1898 οπό τοϋ Χ. "Ηλιοπούλου γενομένην τακτοποίησιν τής βιβλιοθήκης της Μονής. 
Περί της τακτοποιήσεως ταύτης βλ. καί Χ ρ. Κ ο ρ ύ λ λ ο υ , ένθ' άνωτ., σελ. 132. 

1. Ν. Α. Β έ η ς , Έκθεσις.. ., σελ. 239. 
2. Χ. ' Η λ ι ο π ο ύ λ ο υ , Παλαιά Χειρόγραφα, περ. «Πινακοθήκη» 14 (1911 - 12), 

σελ. 211 -214, 229-231. 
3. Σ π. Λ ά μ π ρ ο υ , Βιβλιοκρισίας Δ α μ ά σ κ η ν ο υ Ά π ό σ τ ο λ ί δ ο υ, Κτι

τορικόν. . ., έν Νέω Έλληνομνήμονι 2 (1905), σελ. 378 - 381. 
4. Δ. Γ κ ί ν η, Κατάλογοι ελληνικών κωδίκων εν Ελλάδι και 'Ανατολή, ΕΕΒΣ 

11 (1935), σελ. 371 -372. 
5. Λ. Π ο λ ί τ ο υ , ένθ' άνωτ., σελ. 90 - 94. 
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Ό Λ. Πολίτης έν τώ προμνημονευθέντι καταλόγω χειρογράφων περιέ

γραφε καί χειρόγραφα προερχόμενα εκ δύο μετοχιών τής μονής καί φυλασ

σόμενα έν 'Αγία Λαύρα. Πρόκειται περί τών μετοχιών Άγιου 'Αθανασίου, 

παρά το χωρίον Φίλια (τοΰ τ. δήμου Λευκασίων) ι καί τής 'Αγίας Τριάδος, 

άνωθι τοΰ χωρίου Διακοπτον (τοΰ τ. δήμου Βούρων) a . "Ομως ούδεμίαν μαρ-

τυρίαν έ'χομεν περί τοΰ χρόνου καθ' δν τα χειρόγραφα τών μετοχιών τούτων 

μετηνέχθησαν είς τήν Άγίαν Λαύραν. 

Ό Ν. Βέης εϊχεν ί'δει τα χειρόγραφα τοΰ 'Αγίου 'Αθανασίου έν τω 

μετοχίω, καί οχι έν 'Αγία Λαύρα, δτε κατά Σεπτέμβριον τοΰ έ'τους 1904 

επεσκέφθη τοΰτο καί περιέγραψε τά έν αύτώ φυλασσόμενα χειρόγραφα 3. Ε π ί 

σης ό αυτός, δτε έν Ιτει 1908 έδημοσίευσε περιγραφήν τοΰ ύπ'αριθ. 28 κωδι

κός τοΰ μετοχίου τοΰ 'Αγίου 'Αθανασίου, ουδέν έγραψε περί μεταφοράς 

τών χειρογράφων τοΰ μετοχίου εις Άγίαν Λαύραν 4. 'Ομοίως ούδεν εγραφεν 

έν έτει 1926, δτε ήρχισε δημοσιεύων τον κατάλογον τών χειρογράφων τοΰ 

μετοχίου (περιγραφή 3 χειρογράφων) 5. Ό Δ. Γκίνης έν τή προμνημονευθείση 

μελέτη περί τών καταλόγων χειρογράφων, έν ετει 1935, θέτει τα χειρόγραφα 

τοΰ μετοχίου κεχωρισμένως καί ουχί μετά τών χειρογράφων τής Αγίας 

Λαύρας °. Έ ξ δσων ελέχθησαν φαίνεται οτι τά χειρόγραφα τοΰ μετοχίου 

τοϋ Ά γ . 'Αθανασίου δεν ειχον μετακομισθη εις Άγίαν Λαύραν μέχρι τοΰ έ'τους 

1935 καί δτι πάντως μετεκομίσθησαν προ τοϋ έτους 1937, δτε είδε ταΰτα ό 

Λ. Πολίτης έν τή μονή καί οχι έν τώ μετοχίω. "Ομως είναι πιθανώτερον 

δτι τα χειρόγραφα τοΰ μετοχίου εΐχον μετακομισθη ένωρίτερον καί μάλλον 

πλησιέστερον προς τας αρχάς τοϋ αιώνος καί δτι οί μετέπειτα γράψαντες 

δεν έγνώριζον το πράγμα καί έπανελάμβανον απλώς τήν πρώτην εϊδησιν τοΰ 

Ν. Βέη 7. Τών χειρογράφων τοΰ μετοχίου τούτου ύπήρχεν έτοιμος λεπτομε-

1. Λ. Π ο λ ί τ ο υ , ένθ' άνωτ., σελ. 9 4 - 9 7 . 

2. Λ. Π ο λ ί τ ο υ , ένθ' άνωτ., σελ. 9 7 - 1 0 1 . 

3. Ν. Α. Β έ η , Έκθεσις..., σελ. 241. Κατ* αυτόν ή βιβλιοθήκη προήρχετο έκ 

δωρεάς τής οικογενείας τοϋ Ά γ α Γεωργίου Ραστή, προύχοντος Φιλίων. Ό Ν. Α. Βέης 

μνημονεύει μόνον τριών χειρογράφων παραδιδόντων έργα Μ. Μαργουνίου, Ευγενίου Βουλ-

γάρεως καί Νεοφύτου Καυσοκαλυβίτου, 'Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου. 

4. Ν. Α. Β έ η , 'Ιωσήφ Καλοθέτης καί αναγραφή τών έργων αντοΰ, ΒΖ 17 (1908), 

σελ. 86 - 91. Τοϋ κωδικός τούτου έμνημόνευσεν ό θ . Β ο λ ί δ η ς έ ν ανακοινώσει αύτοϋ 

κατά συνεδρίαν τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών τής 13ης Νοεμβρίου 1924 (Βλ. έν 

Νέω Έλληνομνήμονι 18 (1924), σελ. 4 5 6 - 4 5 7 ) . 

5. Ν. Α. Β έ η , Κατάλογος τών χειρογράφων κωδίκων τής εν Λευκασίω μονής 

τοϋ 'Αγίου 'Αθανασίου, Δελτίον τής 'Ιστορικής καί Εθνολογικής 'Εταιρείας τής Ε λ λ ά 

δος Θ' (1926), σελ. 66 - 68. Ή συνέχεια τοϋ καταλόγου δέν είδε μέχρι τοΰδε το φώς. 

6. Δ. Γ κ ί ν η, ένθ' άνωτ., σελ. 371 - 372. 

7. "Οτι τα χειρόγραφα τοΰ μετοχίου Ά γ . 'Αθανασίου (ως καί τα τοϋ μετοχίου Ά γ ι α ς 

Τριάδος) καταγράφονται έν τω Κτηματολογίω τής Μονής δέν αποτελεί ένδειξιν περί δια-
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ρής κατάλογος τοΰ Ν. Βέη, άλλα πλην τοΰ ύπ' αριθ. 28 κωδικός καί τών 

ύπ' αριθ. 1 - 3 κωδίκων ουδεμία έτερα περιγραφή έδημοσιεύθη. 'Επομένως 

πληρέστερος μέχρι τοΰδε έντυπος κατάλογος τών χειρογράφων τοΰ μετοχίου 

τοΰ Ά γ . 'Αθανασίου άπέμενεν ό τοΰ Α. Πολίτου. Ούτος καταγράφει 36 κώδι

κας, ύπ' άρ. 494 - 528. Ό ύπ' αριθ. 522 είναι έ'ντυπον, υπάρχει δέ καί κώδιξ 

ύπ' άρ. 524β ως καί έτερος άνευ άριθμοΰ. 

Προκειμένου περί τών χειρογράφων τοΰ μετοχίου τής Άγιας Τριάδος 

ή μόνη έντυπος εϊδησις ήτο ή τοΰ Λ. Πολίτου ', καταλογογραφήσαντος επί

σης καί τοΰ μετοχίου τούτου τα χειρόγραφα, άλλα φυλλασσόμενα έν τή Αγία 

Λαύρα. Ό Λ. Πολίτης περιγράφει 11 κώδικας, ύπ' άρ. 529 - 539. 

Οΰτως έν τή 'Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων έν έ'τει 1937 

έφυλάσσοντο τα έξης χειρόγραφα, ώς ταΰτα περιγράφονται έν τω καταλόγω 

τοΰ Λ. Πολίτου. 

Λ') Τ ή ς κ υ ρ ί ω ς μ ο ν ή ς . ΟΊ ύπ' αριθ. 1 - 27, 30 - 32, 32α, 35, 127, 

129- 134, 134β, 135 κώδικες ώς καί έτεροι 3 κώδικες άνευ άριθμοΰ. 

"Ητοι έν συνόλω 44 κώδικες. Το ύπ' αριθ. 28 περιγραφόμενον χειρό-

γραφον είναι ειλητάριον. Ό ύπ' αριθ. 29 περιγραφόμενος κώδιξ είναι 

κατάστιχον τής Μονής (τών ετών 1 8 1 4 - 1 8 1 9 - 1 8 2 5 ) . Ό ύπ' αριθ. 

33 κώδιξ ελειπεν, άνεγράφετο δέ έν τώ Πρωτοκολλώ ή απουσία τοΰ 

κο^δικος. Ό ύπ' αριθ. 34 κώδιξ είναι ό Κώδιξ τής Μονής. 'Αριθμός 

128 δεν υπάρχει. Επίσης έν τώ καταλόγω περιγράφονται 2 σπαρά

γματα περγαμηνών κωδίκων. 'Ομοίως καταγράφονται έτεροι 3 κώδικες 

άνευ άριθμοΰ ο'ι όποιοι είναι λογιστικά βιβλία. 

Β') Τ ο ΰ μ ε τ ο χ ί ο υ τ ο ϋ Ά γ ι ο υ ' Α θ α ν α σ ί ο υ . ΟΊ ύπ' αριθ. 

4 9 4 - 5 2 1 , 523-524, 524β, 5 2 5 - 5 2 8 κώδικες ώς καί έτερος άνευ 

άριθμοΰ. "Ητοι έν συνόλω 36 κώδικες. Ό ύπ' αριθ. 522 περιγραφόμενος 

κώδιξ είναι έ'ντυπον. 

Γ') Τ ο ΰ μ ε τ ο χ ί ο υ τ ή ς Α γ ί α ς Τ ρ ι ά δ ο ς - Οι ύπ' αριθ. 529 -

539 κώδικες. "Ητοι i 1 κώδικες. 

Έ ν συνάψει έν τή Ίερα Μονή Αγίας Λαύρας έφυλάσσοντο συνολικώς 

φυλάξεως τών χειρογράφων τούτων έν τή Α γ ί α Λαύρα καί ουχί έν τω μετοχίω. Διότι 

άφ' ενός μεν τα χειρόγραφα ταΰτα καταγράφονται δι' άλλης ή τοΰ Χ. 'Ηλιοπούλου χειρός, 

άφ' έτερου δέ έν τω Κτηματολογίω καταγράφονται και άλλα κειμήλια μετοχιών ευρισκό

μενα οπωσδήποτε έν τοις μετοχίοις. Τα χειρόγραφα τοΰ μετοχίου Ά γ . 'Αθανασίου κατα

γράφονται έν τω Κτηματολογίω ύπ' άρ. 494 - 528. 

1. Τα χειρόγραφα τοΰ μετοχίου τής Α γ ί α ς Τριάδος καταγράφονται έν τω Κτημα

τολογίω, άλλα δι' άλλης ή τοΰ Χ. 'Ηλιοπούλου χειρός, ύπ' άρ. 529 - 539. Ό Χ ρ. Κ ο-

ρ ύ λ λ ο ς (ένθ' άνωτ., σελ. 113) μνημονεύων τής Α γ ί α ς Τριάδος δέν αναφέρει ΰπαρξιν 

βιβλιοθήκης καί χειρογράφων. 
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91 κώδικες, 1 είλητάριον, 2 σπαράγματα περγαμηνών κωδίκων ώς κχί κατά

στιχα, ό κώδιξ τής Μονής καί λογιστικά βιβλία έν συνόλω 5 χειρόγραφα. 

Άλλα μετά τήν έπίσκεψιν τοΰ Λ. Πολίτου καί τήν δημοοίευσιν τοΰ κατα

λόγου δεινή έπήλθεν ή καταστροφή τής Μονής. Ώ ς προς τα χειρόγραφα καί τα 

έγγραφα τής Μονής είδικώτερον ουδέν έγνωρίζομεν. Δια τοΰτο το Κέντρον 

Βυζαντινών Ερευνών άνέλαβεν ένημερωτικήν έρευνητικήν άποστολήν προς δια

πίστωσιν τής ένεστώσης καταστάσεως τών έν Α γ ί α Λαύρα φυλασσομένων 

χειρογράφων. 

"Οτε έπεσκέφθην τήν Μονήν καί έζήτησα τα χειρόγραφα εύρέθην προ 

οΐκτροΰ καί λυπηροΰ θεάματος. "Εκ τίνος ερμαρίου τοποθετημένου είς παρα-

κειμένην τώ Μουσεί&> αΐθουσαν έξήγαγον σωρούς κεκαυμένων χαρτιών, άνα-

μείξ χειρογράφων καί έντυπων. Διεχώρισα τά χύδην έντυπα φύλλα άπο τών 

χειρογράφων ι καί προσεπάθησα να σχηματίσω σώματα χειρογράφων. Κατ' 

ευτυχή συγκυρίαν ό Ά . 'Ορλάνδος, δτε έν έ'τει 1946 επεσκέφθη το πρώτον 

μετά τήν καταστροφήν τήν Μονήν, εΐχεν 'ίδει τα χειρόγραφα καί είχε συντάξει 

πρόχειρον καταγραφήν τούτων. Άνεΰρον τον κατάλογον τούτον, τρίφυλλον 

χειρόγραφον, καί επί τή βάσει αύτοΰ άπεδύθην εις τήν συγκρότησιν τών σωμά

των τών χειρογράφων. Ό κατάλογος τοΰ Ά . 'Ορλάνδου απέδιδε τήν μετά τήν 

καταστροφήν κατάστασιν τών χειρογράφων, δια τοΰτο, μέχρι τής συντάξεως 

όριστικοΰ επιστημονικώς αρτίου καταλόγου τής Μονής, είναι ό μόνος ό όποιος 

είναι δυνατόν νά χρησιμοποιηθή. Νΰν τα χειρόγραφα δέν διακρίνονται πλέον 

κατά τάς προελεύσεις αυτών, άλλ' έ'χουν συνεχή άρίθμησιν. 

Ή συγκρότησις τών σωμάτων χειρογράφων καί ή ταύτισις τούτων προς 

τα έν τώ καταλόγφ τοΰ Ά . 'Ορλάνδου αναγραφόμενα ήτο δυσχερής, διότι τα 

χειρόγραφα ήσαν βαρέως πεπληγμένα εκ τής πύρας 2. Παρά ταΰτα κατώρθωσα 

να ταυτίσω τα 77 εκ τών 78 υπό τοΰ Ά . 'Ορλάνδου περιγραφομένων κωδί

κων. Δεν κατέστη δυνατόν νά ταυτισθή è ύπ' αριθ. 7 κώδιξ. 

Ό Ά . 'Ορλάνδος κατώρθωσε να ταυτίση κο>δικάς τινας προς τον κατά-

1. Δεν ήτο εις τους σκοπούς τής αποστολής ή τακτοποίησις τών έντυπων βιβλίων. 
Ήρκέσθην εις τόν διαχωρισμον τών χύδην εντύπων φύλλων άπα τών χειρογράφων. 'Επίσης 
έτοποθέτησα τα έντυπα ταΰτα φύλλα κατά μεγέθη οΰτως, ώστε ό μέλλων νά άσχοληθή 
μέ τήν τακτοποίησιν τών έντυπων θα διευκολυνθή κατ' αρχήν. Το Κέντρον Νεοελληνικών 
Ερευνών πρόκειται συντόμως νά οργάνωση άποστολήν ειδικώς δια τά έντυπα τής Αγίας 
Λαύρας. 

2. Φαίνεται οτι τα χειρόγραφα έταλαιπωρήθησαν καί μετά τήν ταξινόμησιν τοϋ Ά · 
'Ορλάνδου. Διότι ούδαμοΰ διεκρίνοντο αϊ αριθμήσεις τοϋ καταλόγου αύτοΰ, τα δέ χειρόγρα
φα ήσαν είς χύδην φύλλα. Πιθανώς ή νέα αΰτη άναστάτωσις τών χειρογράφων είχε γίνει 
κατά το έτος 1957, οτε επί ηγουμένου Βαρθολομαίου Βουρλούμη έγένετο νέα καταγραφή 
τών εντύπων τής Αγίας Λαύρας (βλ. σελ. 401, σημείωσιν 1). 
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λογον τοΰ Λ. Πολίτου, άλλα το πράγμα, λόγω τής καταστάσεως τών χειρο

γράφων καί τής γενικότητος τοΰ καταλόγου τοΰ Λ. Πολίτου, δέν ήτο πάντοτε 

ευχερές ι . Έπεξέτεινα τήν προσπάθειαν ταύτην τοΰ Ά . 'Ορλάνδου καί 

δι' άλλους κώδικας, δπου εμφανώς ούτοι έταυτίζοντο προς τους ύπο τοϋ 

Λ. Πολίτου περιγραφόμενους, άλλα καί πάλιν εμφανίζονται πολλά τα κενά 2. 

Κατωτέρω εκδίδεται ό ανέκδοτος εισέτι κατάλογος τοϋ Ά . Ό ρ λ ά ν-

δ ο υ Η. Διά τήν όμοιομορφίαν τοΰ κειμένου έπήνεγκα έλαχίστας τινάς μετακι

νήσεις εις τά στοιχεία της περιγραφής. 'Εντός παρενθέσεως ετέθησαν αϊ ταυ

τίσεις τοΰ Ά . 'Ορλάνδου, ώς έ'χουν έν τώ χειρογράφω, εντός δέ γωνιωδών 

αγκυλών αί ύπ' έμοΰ προτεινόμεναι ταυτίσεις. Κατά ταΰτα διά τοΰ καταλό

γου τοΰ Ά . 'Ορλάνδου καταλογογραφοΰνται 78 χειρόγραφα, έξ ών άνευρέ-

θησαν τα 77. Τα σχηματισθένα σώματα ελαβον τάς αριθμήσεις τοϋ καταλό

γου τοΰ Ά . 'Ορλάνδου, έδέθησαν προχείρως καί ετέθησαν έν τώ έρμαρίω 

τής παρακείμενης τώ Μουσείω αιθούσης. 

Πέρα τών ύπο τοΰ Ά . 'Ορλάνδου περιγραφομένων κωδίκων άνευρέθησαν 

εισέτι έ'τερα 10 χειρόγραφα. Ταΰτα ήρίθμησα προσωρινώς δι' ελληνικών 

ψηφίων, α' - ι', καί κατέγραψα ταΰτα συνοπτικώτατα. Ό πρόχειρος τούτων 

1. Ό Ά . 'Ορλάνδος είχε ταυτίσει 24 κώδικας τοΰ καταλόγου του προς αντιστοίχους 

αριθμούς τοΰ καταλόγου τοΰ Α. Πολίτου ήτοι τους ύπ' άρ. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 

15, 17, 19, 20, 22, 30, 31, 37, 52, 53, 54, 55, 60, 76, προς τους ύπ' άρ. 1, 521, 494, 519, 

3, 533, 525, 531, 135, 131, 133, 510, 530, 529, 520, 516, 23, 138,13,452,518,517, 

532, 16 αντιστοίχως. Έ κ τούτων ό ύπ' άρ. 7 (αντιστοιχών προς ύπ* άρ. 533) δέν άνευρέθη. 

Άμφιβολίαι πρέπει νά εκφρασθούν διά τήν ταύτισιν τοΰ ύπ' άρ. 31 κωδικός προς τον ύπ' 

άρ. 23 κώδικα τοΰ καταλόγου Λ. Πολίτου, ώς επίσης καί τοΰ υπ' άρ. 54 κωδικός προς τον 

ύπ' άρ. 518 κώδικα τοΰ καταλόγου Α. Πολίτου. 'Ομοίως εσφαλμένως ταυτίζεται ό ύπ' 

άρ. 37 κώδιξ προς τον ύπ' άρ. 138. Ούτος πρέπει να ταυτισθή προς τον &.&. κώδικα Ά γ . 

'Αθανασίου τον παραδίδοντα 'Ιωσήφ Καλόθετον. 'Επίσης άρ. 452 δέν υπάρχει έν τώ κατα

λόγω τοΰ Α. Πολίτου. 'Επομένως έταυτίζοντο ασφαλώς 20 κώδικες. 

2. Διά τής περαιτέρω ταύτης έρεύνης ό αριθμός τών ασφαλώς ταυτισθέντων άνήλ-

θεν είς 28 χειρόγραφα, καθ' ύπόθεσιν δέ είς έτερα 2, ήτοι επιπροσθέτως οι ΰπ ' άρ. 2, 18, 

28, 34, 48, 69, 75, προς τους ύπ' άρ. 537, ά. ά., 21, 17, 15, 24, 499 καί πιθανώς οί ύπ' 

άρ. 23, 41 προς τους 23, 12 αντιστοίχως. Περαιτέρω ταυτίσεις είναι επισφαλείς, διότι 

έν τω καταλόγω τοΰ Λ. Πολίτου τα χειρόγραφα περιγράφονται δια γενικών κυρίως χαρα

κτηρισμών. Ούτως έπί παραδείγματι έν τω καταλόγω αναγράφονται 11 μουσικά χειρό

γραφα, άλλα μόνον Ιν, το ύπ' άρ. 16, δύναται νά ταυτισθή ασφαλώς προς το ύπ' άρ. 76 

τοΰ καταλόγου τοϋ Ά . 'Ορλάνδου. Τά λοιπά 10 χειρόγραφα χαρακτηρίζονται γενικώς 

μουσικά χειρόγραφα, μουσικά δέ χειρόγραφα διεσώθησαν 9. Ε π ί σ η ς αναγράφονται 7 

νομοκάνονες, έξ ών μόνον τρεις ταυτίζονται. Έ ν τούτοις ευρέθησαν 8 νομοκάνονες. 

3. Αισθάνομαι τήν ύποχρέωσιν όπως καί έκ τής θέσεως ταύτης ευχαριστήσω τον 

καθηγητήν μου καί άκαδημαϊκον κ. Ά . Όρλάνδον διά τήν προθυμίαν μεθ' ης απεδέχθη τήν 

ύπ' έμοΰ δημοσίευσιν τοΰ ανεκδότου εισέτι καταλόγου τών χειρογράφων τής Ά γ . Λαύρας. 



ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 407 

κατάλογος εκδίδεται έν συνεχεία τοΰ καταλόγου τοΰ Ά . 'Ορλάνδου ύπο τήν 

έπιγραφήν «Εύρετήριον νεωστί ευρεθέντων χειρογράφων». Ή επιγραφή αυτή 

αναφέρεται εις τους μετά τήν σύνταξιν τοΰ καταλόγου τοΰ Ά . 'Ορλάνδου 

εύρεθέντας κώδικας. Διότι, ώς βλέπει τις, χειρόγραφα τίνα ταυτίζονται προς 

χειρόγραφα περιγραφόμενα ύπο τοΰ Λ. Πολίτου 1. 

Προς τούτοις άνευρέθησαν τρία σπαράγματα περγαμηνών κωδίκων. 

Ετέθησαν προσωρινώς αί αριθμήσεις Α' - Γ' καί έτοποθετήθησαν έν τώ αύτώ 

έρμαρίω. Κατωτέρω περιγράφονται συνοπτικώτατα. Είναι δυσχερές νά άπο-

φανθώμεν, εάν δύο τών σπαραγμάτων τούτων ταυτίζωνται προς τά υπό τοΰ 

Λ. Πολίτου μνημονευόμενα. 

Έ ν τή αίθούση τοΰ Μουσείου τής Μονής εκτίθενται δύο περγαμηνά 

χειρόγραφα καί εν είλητάριον. Πρόκειται περί τών ύπ' αριθ. 30, 31 καί 

28 (δια το είλητάριον) υπό τοΰ Λ. Πολίτου περιγραφομένων χειρογράφων. 

Κατωτέρω επαναλαμβάνονται προς εύσύνοπτον χρήσιν αί περιγραφαί τοΰ 

Λ. Πολίτου. 

Ό πρφην Αιτωλοακαρνανίας 'Ιερόθεος (κατά κόσμον 'Ιωάννης Παρα-

σκευόπουλος), παλαιός αδελφός τής Μονής, έδωρήσατο εις τήν Μονήν τήν 

βιβλιοθήκην του, ήτις καί έτοποθετήθη είς παρακειμένην τω Μουσείω αϊ-

θουσαν. Έ κ της δωρεάς τοΰ 'Ιεροθέου προέρχονται δύο χαρτωοι κώδικες 

εκτεθειμένοι έν τω Μουσείω. Τών κωδίκων τούτων παρέχω συνοπτικωτάτην 

καταγραφήν (ύπο τάς ενδείξεις Μουσ. 1 καί 2). Προχείρως άναδιφών μεταξύ 

τών εντύπων τής δωρεάς τοΰ 'Ιεροθέου εΐδον δύο χειρόγραφους κώδικας. Τους 

κώδικας τούτους άφήκα άκαταγράφους έπί τη προόψει συστηματικωτέρας 

έρεύνης. Διότι επιβάλλεται συστηματικωτέρα έρευνα μεταξύ τών έντυπων 

τής δωρεάς τοΰ 'Ιεροθέου διά τυχόν άνακάλυψιν λανθανόντων χειρογράφων. 

Επίσης διά τον αυτόν λόγον επιβάλλεται συστηματική έρευνα καί μεταξύ 

τών λοιπών εντύπων τής Μονής. 

Κατά ταΰτα έν τή 'Ιερά Μονή Άγιας Λαύρας Καλαβρύτων φυλάσσονται 

σήμερον τα έξης χειρόγραφα" 77 χειρόγραφα ταυτιζόμενα προς τον κατάλογον 

τοΰ Ά . 'Ορλάνδου, 10 έτερα νεωστί ευρεθέντα μή καταγραφόμενα ύπο τοΰ 

Ά . 'Ορλάνδου, 2 κώδικες καί εν είλητάριον εκτεθειμένα έν τώ Μουσείω καί 

ταυτιζόμενα προς τον καΐάλογον τοΰ Λ. Πολίτου, καί έτερα 2 χειρόγραφα 

εκτεθειμένα έν τω Μουσείω καί προερχόμενα έκ τής δωρεάς τοΰ πρφην Αιτω

λοακαρνανίας 'Ιεροθέου. Ούτως ή Μονή φυλάσσει έν συνόλω 91 χειρόγραφα, 1 

είλητάριον καί 3 σπαράγματα περγαμηνών κωδίκων. Επίσης έν τή Μονή 

1. Πρόκειται περί τών χειρογράφων ύπ' άρ. γ' καί ζ' ταυτιζομένων αντιστοίχως προς 
τους ύπ' άρ. 511 καί 495 τοΰ καταλόγου Α. Πολίτου. Ούτως ό αριθμός τών ασφαλώς προς 
τον κατάλογον Λ. Πολίτου ταυτιζομένων κωδίκων ανέρχεται είς 30. 
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φυλάσσεται αριθμός τις χειρογράφων έκ τής δωρεάς τοΰ πρώην Αιτωλο

ακαρνανίας 'Ιεροθέου, έξ ών εϊδον μόνον δύο. 

Τά χειρόγραφα πλην τών έν τώ Μουσείω εκτεθειμένων περγαμηνών, 

ώς καί τών σπαραγμάτων περγαμηνών κωδίκων, είναι άπαντα χαρτώα καί 

μεταγενέστερα χρονολογούμενα μεταξύ τών ÏÇf cri. καί Κ' αί. 

Άλλ' ή κατάστασις τών χειρογράφων τούτων είναι οικτρά. Κατά τήν 

ολιγοήμερον ένημερωτικήν άποστολήν τοΰ Κέντρου κατώρθωσα μεν νά σχη

ματίσω σο>ματα κωδίκων καί νά ταυτίσω τούτους προς τον κατάλογον τοΰ Ά . 

'Ορλάνδου ή νά συντάξω συνοπτικώτατα ευρετήρια άλλων νεωστί ευρε

θέντων χειρογράφων, άλλ' επιβάλλεται περαιτέρω εργασία. Επείγει κατ' 

αρχάς ή άποκατάστασις τών βαρέως ύπο τής πυράς πληγέντων χειρογράφων 

καί ακολούθως ή συστηματική καταγραφή. Διότι, ώς έ'χουν σήμερον, δεν δυνά

μεθα νά έλπίσωμεν είς συστηματικήν καταγραφήν τών κωδίκων κατά τάς 

απαιτήσεις τών συγχρόνων περί καταλογραφήσεως χειρογράφων αντιλήψεων. 

Δια τοΰτο κατωτέρω εκδίδεται ό ύπο τοϋ Ά . 'Ορλάνδου συνταχθείς κατά

λογος ο όποιος εκφράζει τήν μετά τήν καταστροφήν τοΰ έ'τους 1943 κατά-

στασιν τών χειρογράφων τής Μονής καί διά τοΰτο προσετέθησαν συμπληρω

ματικά ευρετήρια. Επίσης συστηματική έρευνα επιβάλλεται μεταξύ τών 

έντυπων δι' άνεύρεσιν λανθανόντων χειρογράφων. 

Επίσης έν τή παρακείμενη τώ Μουσείω αίθούση, ένθα ή Βιβλιοθήκη 

εντύπων τής δωρεάς 'Ιεροθέου Αιτωλοακαρνανίας, εϊδον μεταξύ τών έντυ

πων δύο χειρόγραφους κώδικας. 

ΠΑΝΑΓ. Γ. ΝΙΚΟΛΟΙΙΟΥΛΟΣ 
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1. Κατάλογος πυριχαύατων χειρογράφων 

(αννζαχύ·είς ύπο Ά. "Ορλάνδου) 

1) Ρ ω μ αϊ κ ή 'Ιστορία. Διαβτ. 0,230 Χ 0,320. Σχεδόν άχρηστον. (Ι). 

2)'Αρχιερατική Λειτουργία. Σωζόμεναι διαατ. 0,200 Χ 0,280. 

Φύλλα 52. Μετά χρυσών επιτίτλίον και αρχικών. Λίαν εφθαρμένον. 

(Έξ 'Αγ. Τριάδος)· (537). 

3) Έ π ι σ τ ο λ α ι Μαξίμου επισκόπου Κυθήρων προς 

διαφόρους. Διαατ. 0,200 Χ 0,135. Διεσώθησαν αί σελ. 23 - 30, 

171 - 254, 259 - 470 (τέλος). 'Ελαφρώς σχετικώς κατά τήν φαν 

κεκαυμένον. (Έξ Άγ. 'Αθανασίου" 521). 

4) Θεοτοκάριον. Χάρτης βομβύκινος. Διαατ. 0,300 Χ 0,200. 17ου 

αϊ. Έκ τών 259 (φύλλων) διεσώθησαν τά 164 και ταΰτα λίαν εφθαρ-

μένα. 'Αρχικά ερυθρά. Ελλιπές, περικεκαυμένον. (Έξ Άγ. Αθανα

σίου)· (494). 

5) Θεοφίλου τοϋ Κορυδαλλέ ω ς συνοπτικοί υποση

μειώσεις ε Ι ς τ à οκτώ τον 'Αριστοτέλους βι

βλία τής φυσικής ακροάσεως. Διαστ. 0,310 Χ 0,200. 

Περικεκαυμένον, αλλ' εύανάγνωστον. (Έξ Άγ. Αθανασίου)' (519). 

6) Ν ό μ ο ς βασιλικός Κοίνσταντίνου και Λέοντος 

τον Σ ο φ ο ν κ al έτερων αγίων και σοφών αν

δρών. Δίστηλον μετ' ερυθρών επιτίτλων καί αρχικών κοσμημάτων. 

Διαστ. 0,280 Χ 0,190. Ελλιπές. Φέρει είς τήν πρώτην σελίδα ολό-

σωμον εικόνα ίεράρχον χρωματιστήν. ΙΙυρίκαυστον δεξιά. 

Χρονολογία 1739. 'Υπογραφή πατριάρχου 'Ιερεμίου. Κάτωθεν 'Π 

γράψασα χειρ σαπήσεται τάφο ή δε είκονΟ(εο)ΰ το δόρων και 'Ιερε

μίου κάπως. (3). 

7) Κανόνες 'Αποστόλων, Πατέρων και 'Ιεραρχών. 

(No μοκάνων). Δίστηλον μετ ερυθρών αρχικών. Διαστ. 0,195 Χ 

0,290. 1741. Έλ,λιπές. Πέριξ βεβλαμμένον, αλλ' εύανάγνωστον. Με 

ολοσέλιδους ιεράρχας έσχεδιασ"μένους. (Έξ Άγ. Τριάδος)' (533). 

(Δέν άνενρέθη). 

8) No μοκάνων. Περιέχει νόμους στρατιωτικούς, ναυτικούς, γεωργι

κούς, κοινωνικούς, εκκλησιαστικούς. Διαστ. 0,270 Χ 0,170. Μονό-

στηλος. Μεταγενέστερος. Αρχικά μετά ζώων και κοσμημάτων. 

9) Διάφοροι λόγοι επί τ ή βάσει ρητών ευαγγελίου. 

Διαστ. 0,150 Χ 0,205. Σάζονται φνλλα από άρ. 106 εο>ς 232. 'Αρχι

κά ερυθρά και ρητά ερυθρά. (Άγ. Αθανασίου' 525). | (φύλ. 1 ν ) 

10) Β ι β λ ί ο ν à α κ η τ ι κ ό ν, μ έ διαφόρους λόγους π α τ έ-
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ρ (ο ν. Διαστ. 0,215 Χ 0,145. Τέλους 17ου ή (αρχών) 18ον al. 

Έσταχωμένον. Σελίδες εν δλω 574. Κεκαυμένον πέριξ, αλλ' άναγνώ-

σιμον Σελίδες τινές εφθαρμέναι. (Έξ Άγ. Τριάδος)' (531). 

11) Μουσικόν β ι β λ ί ον, θεοφάνους τοϋ Λ α υ ρ ι ώ τ ο ν. 

Διαστ. 0,160 Χ 0,110. Σελ 707. Έσταχωμένον μετ' εγχρώμων 

επιτίτλων. Πυρίκαυστον, λίαν βεβλαμμένον. 

12) Είρμολόγιον το καλοφωνικάν. Διαστ. 0,160 Χ 0,115. 

Πλήρες. Έσταχωμένον. Σελ. 277. Έπίτιτλα ερυθρά. Άναγνώσιμον. 

(135). 

13) Είρμολόγιον. Περιέχει λειτουργικά διαφόρων μουσικοδιδάσκαλων 

(Πέτρου Λαμπαδαρίον, Πέτρου Βυζαντίου). Διαστ. 0,185 Χ 0,135. 
Φνλ. 299. Έσταχωμένον. Δεξιά πυρίκαυστον. (131). 

14) Είρμολόγιον. Διαστ. 0,180x0,125. Me ερυθρά τά σημεία. 

Πυρίκαυστον και διαβεβρωμένον. 

15) Είρμολόγιον. Διαστ. 0,175 Χ 0,130. Έπίτιτλα, έσταχωμένον, 

άσελίδωτον. Πυρίκαυστον, είς άθλίαν κατάστασιν. Μόνον σελίδες τινές 

αναγνώσιμοι. (133). 

16) Είρμολόγιον. Διαστ. 0,180x0,125. Ερυθρά σήματα. Πυρί

καυστον δεξιά, εν μέρει άναγνώσιμον. 

17) 'Ιστορία Μεγάλου Πέτρου κ α ί Κάρολου. Σωζ. νψ. 

0,200 Χ πλάτος 0,150. Ατελής. Πνρίκανστος, Ιδία κάτω. (Έξ 

Άγ. Αθανασίου)· (510). 

18) Λόγοι, ό μ ι λ ί α ι Γερμανού πατριάρχου Κωνσταν

τινουπόλεως. Διαστ. 0,280 Χ 0,190. Μεταγενέστερον. Πυρί

καυστον, άναγνώσιμον, έσταχωμένον. (Μ. Άγ. Αθανασίου παρά τά 

Μαζέικα). (Κυρίως μονής Άγ. Λαύρας· α. ά.) '. 

19) Νόμιμο ν β ι β λ ί ο ν. Διαστ. 0,215 Χ 0,140. Άντεγράφη 1747. 

'Αρχικά (ερυθρά). Τεταραγμένον, άναγνώσιμον. (Έξ Άγ. Τριάδος)' 

(530). 

20) Ερμηνεία τ ίο ν ψαλμών τοϋ Δαυίδ, υπό Διονυσίου 

μονάχου. Διαστ. 0,220 Χ 0,145. 1704. Ελλιπές. Άναγνώσιμον. 

(Μ. Άγ. Τριάδος- 529). 

21) Λογ ική Φιλοσοφίας. Διαστ. 0,200 Χ 0,140. Ατελές. Πυρί

καυστον, εφθαρμένον. 

22) Σχόλια e Ι ς λόγους Γρηγορίου τοϋ Θεολόγου. 

Διαστ. 0,200 Χ 0,140. Πυρίκαυστον, άναγνώσιμον. (Έξ Άγ. Αθα

νασίου)· (520). 

23) ΕΙ ς άπασαν τήν Λ ο γ ι κ ή ν παράφρασις και ζ η τ ή-

1. Διά τήν ταύτισιν βλ. σελ. 406, ύποσημείωσιν 2. 
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μ α τ α ύπο Γ ε ρ α α ί μο υ Βλάχου τοϋΚρητός. Διαστ. 

0,205 Χ 0,145. Πυρίκαυστον πανταχόθεν. (23 ;). |(φύλ. 2) 

24) Λόγοι 'Ιωάννου τοΰ Χρυσοστόμου. Διαστ. 0,210 Χ 

0,140. Έλ,αφρώς πυρίκαυστον. Άναγνώσιμον. 

25) Λειτουργία Μ. Βασιλείου. Διαστ. 0,200 Χ 0,140. Λίαν 

ελλιπής. Αρχικά ερυθρά. Άναγνώσιμον. 

26) Φιλοσοφικόν β ι β λ ί ο ν μετ' ερωταπο κρίσεων. 

Διαστ. 0,215 Χ 0,155. Ατελές. Έπιγραφαι και αρχικά ερυθρά. 

Σημειώσεις εις τήν φαν. Άναγνώσιμον. 

27) No μοκάνων. Διαατ. 0,210x0,150. Μεταγενέστερος. Ατελής. 

Αναγνώσιμος. 

28) Μεταφυσική (είς τά τής φυσικής ακροάσεως) άντιγραφεϊσα υπό 

Αλεξάνδρου τω 1786 (ορα εν τέλει δι ερυθράς μελάνης). Διαστ. 

0,185 Χ 0,135. Πολλά φύλλα. Αναγνώσιμος. (21). 

29) Λογική. Διαστ. 0,230 Χ 0,165. 'Ατελής. Αναγνώσιμος. 

30) 'Ερμηνεία ε Ι ς τ ό Εύαγγέλιον κατά Ματθαίον 

υπό Θεοφύλακτου. Διαστ. 0,215 Χ 0,150. 18ου al. Πυρί

καυστον πέριξ. (516). 

31) Τέχνη τής Ρητορικής, ε Ι α α γ ο) γ ι κ ή διδασκαλία 

μετά πράξεως. (Περιέχει και παραφράσεις είς το περί γενέ

σεως και φθοράς υπό Γερασίμου Βλάχου τον Κρητος έν Κέρκυρα 

τή 6 Οκτωβρίου 1668). Διαστ. 0,230 Χ 0,160. Πυρίκαυστον, άλλ' 

άναγνώσιμον. (23), (;). 

32) Μεταφυσική (;). Διαστ. 0,160 Χ 0,220. Ατελές. Πυρίκαυστον. 

33) Ερμηνεία τροπαρίων. Διαατ. 0,150 Χ 0,200. Περιπυρίκαυ-

στον. Άναγνώσιμον. 

34) Ί ω. Γ ο τ τ λ. Ά ι ν ε κ κ ί ο υ, 'Ιστορία φιλοσοφική. Διαστ. 

0,210 Χ 0,135. Σελ. 39, Πλήρες. Ελαφρώς πυρίκαυστον. Πληροίς 

άναγνώσιμον. (17). 

35) Mo υ σ ι κ ό ν β ι β λ ί ο ν (Π α ρ α α η μ αν τ ι κ ή). Διαστ. 0,145 Χ 

0,215. ΕΙς πολλά σκόρπια φύλλα. Περιπυρίκαυστον, άλλ' άναγνώσιμον. 

36) Β ι β λ ίο ν φιλοσοφικόν. Διαστ. 0,165 Χ 0,110. Διατεταραγμένον. 

37) 'Ιωσήφ Καλοθέτου, λόγοι. Διαατ. 0,210 Χ 0,145. Σώζεται 

άπο φύλ. 20 μέχρι φύλ. 248. Πυρίκαυστον κάτω δεξιά ίκανώς. (138' 

συμπλήρωμα εν τέλει). (Έξ Άγ. Αθανασίου' α.ά. Β(έης) 28). 

38) Ασκήσεις μεταφράσεως άπο τής κοινής ε Ι ς τήν 

άρχαίαν. Διαστ. σωζ. ΰψ. 0,210x0,140. Σώζονται φύλ. 23. 

Κεκαυμένον πολύ κάτω δεξιά. | (φύλ. 2 ν ) 

39) 'Ιατρική. Διαστ. 0,180 Χ 0,140. Σώζονται 14 φύλλα, λίαν κεκαυ-

μένα άνω. 



412 ΠΑΝΑΓ. Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΓΛΟΥ 

40) Φιλοσοφικόν β ι β λ ί ο ν δ ι η ρ η μ έν ο ν ε Ι ς κεφάλαια. 

Διαστ. 0,250 Χ 0,140. Λίαν βεβλαμμένον υπό τε τοϋ πυρός καί τοϋ 

ύδατος. 

41) Γεωμετρία καί θεωρητική αριθμητική. Διαστ. 

σωζ. 0,150 Χ 0,215. ΕΙς φύλλα σκόρπια. Έλλιπέσταται. Λίαν βε

βλαμμένον. (12;). 

42) 'Ιατρική. Διαστ. σωζ. 0,160 Χ 0,230. Λίαν ελλιπής (ολίγα φύλλα). 

Πυρίκαυστος ανω δεξιά. 

43) 'Ομιλία ι και διηγήσεις. Διαστ. 0,200 Χ 0,125. Ελλιπές. 

Πυρίκαυστον. 

44) Διηγήσεις. Διαατ. 0,205 Χ 0,140. Ελλιπές, άναγνώσιμον. 

45) Λόγοι Πατέρων ('Αθανασίου, Έπιφανίου Κύπρου, 'Ιωάννου 

τον Χρυσοστόμου, Χρυσοστόμου εις Εναγγελισμον τής Θεοτόκου). 

Διαστ. 0,205 Χ 0,150. Λίαν εφθαρμένον και ελλιπές. 

46) Φυσική. Διαστ. 0,150 Χ 0,225. Λίαν πυρίκανατος καί ελλιπής. 

47) Ψ υ χ ο λ ο γ ί α (;). Διαστ. 0,230x0,165. Πυρίκαυστον, ελλιπές, 

άλλ' άναγνώσιμον. 

48) Στοιχεία τής Μεταφυσικής. Μεταφυσική 'Αντω

νίου Γεννουενσίου εκλεκτικού φιλοσόφου, μ ε-

ταφρααθεΐσα ε Ι ς τήν ελληνικήν άπο τής λ α τ ι-

ν ί δ ο ς παρά Ευγενίου. Διαστ. 0,230 Χ 0,160. Μεταγενέστε-

ρον, διαλελνμένον, πολυσέλιδον. Πυρίκαυστον, άλλ' άναγνώσιμον. (15). 

49) Ρητορική. Διαστ. σωζ. 0,200 Χ 0,150. Διαλελυμένον, λίαν πυρί-

καυατον. 

50) ΕΙ ς τ à τοϋ 'Αγαπίου ιεροδιακόνου κεφάλαια 

εξηγήσεις. Διαστ. 0,215 Χ 0,150. Ελλιπές, αρχίζει από φύλ. 

194 έως φύλ. 263. 

51) Μεταφυσική. Διαστ. 0,220 Χ 0,150. Ελλιπές, περιπυρίκανατον. 

52) Στοιχεία ρητορικής άφιερωμ(ένης) είς Μητροπολίτην Λαρίσ-

σης Παρθένων. Διαστ. 0,230 Χ 0.160. Λίαν ελλιπής καί έφθαρμένη. 

53) Τόμος αγάπης κατά Α α τ ίν α) ν παρά Δ ο α ι θ έ ο ν 

π α τ ρ ( ι ά ρ χ ο υ) 'Ιεροσολύμων. Διαστ. 0,215 Χ σωζ. 

πλάτ. 0,140. (Μονή Άγ. Αθανασίου' 452). (;). 

54) 'Ερμηνεία κανόνων δεσποτικών εορτών (π.χ. είς 

τήν άγίαν καί τήν μεγάλην Κυριακήν τοϋ Πάσχα ποίημα 'Ιωάννου 

Δαμάσκηνου μετά σχολίων, μικρογραφημένον 1 διά στίχοι εν τή 

1. Έν τώ χειρογράφω γράφεται σαφώς. . . μυκηλογραφημένον. . . Πρόκειται ασφα
λώς περί ασυνειδήτου σφάλματος. 
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κατά Πάτμον Σχολή διά χειρός άναγνώατου Χατζή 'Ιωάννου έκ Πορ-

ταριας. Περιέχει καί επιατολήν Άμφιλοχίου επισκόπου 'Ικονίου 

προς Σέλευκον). Διαατ. 0,215 Χ 0,150. 18ου al. (Έξ Άγ. Αθανα

σίου)· (518). (;). 

55) Ερμηνεία αρχαίων καί εκκλησιαστικών κειμέ

νων. Διαστ. 0,170 Χ 0,220. Ελλιπές. Λίαν πυρίκαυστον καί υπό 

τοΰ ύδατος βεβλαμμένον. "Αχρηστον. (Έξ Άγ. Αθανασίου)' (517). 

56) Β ι β λ ί ο ν α χ ε τ ι κ ό ν προς τ à 'Ομηρικά ε π η. Διαστ. 

0,170 Χ 0,110. Ατελές. | (φύλ. 3) 

57) Γρηγορίου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπό-

λε ο) ς τοϋ Θεολόγου, Λόγος ε Ι ς τ ό "Αγ ι ο ν Πάσχα 

καί ε Ι ς τήν βραδύτητα. Έξήγησις Νικήτα τον 

Σερρών, τοϋ άγιωτάτου μητροπολίτου Ηρά

κλειας. Λόγος τοϋ α υ τ οϋ επί τοις γενεθλίοις 

τοϋ Χρίστου. Διαστ. 0,140x0,210. Ατελές. 

58) Ρητορική. Διαστ. 0,165 Χ 0,105. Ατελέστατη. 

59) Γραμματική καί συντακτικό ν. Διαατ. σωζ. 0,160 Χ 

0,100. Φύλ. 18. 

60) Παραινέσεις Ευ φ ρ ai μ τον Σύρου καί άλλων α

σκητικών (Θεοδώρου Εδέσσης). Διαατ. 0,215 Χ 0,150. (Έξ 

Άγ. Τριάδος)· (532). 

61) Άνάλυσις καί ερμηνεία κανόνων. Διαστ. 0,190 Χ 

0,145. Περιπυρίκαυστον, άλλ' άναγνώσιμον. 

62) Περί μελλούσης κρίσεως (;). Λόγος με ύπόθεσιν τον 'Α

βραάμ. Διαστ. 0,200 Χ 0,120. 'Ολίγα φύλλα. Άναγνώσιμον. 

63) Διηγήσεις σχετικαί προς ε ρ η μ ίτ α ς. Διαστ. 0,210 Χ 

0,120. Φύλλα εν Ολω 23. 

64) Στοιχεία ηθικής φιλοσοφίας. Διαστ. 0,200 Χ 0,130. 

Φύλλα σωζόμενα 20. Άναγνώσιμον. 

65) Κατάλογος τών βιβλίων τής εν Π ε λ ο π ο ν ν ή α ω 

Σχολής Φίλιων άφιερωθέντοιν υπό μονάχου Γρηγορίου 'Ιωάν

νου 1842. Διαατ. 0,355 Χ 0,220. Εφθαρμένον κάτω δεξιά, κεκαυμένον. 

66) (Δ η μη τ ρ ί)ο υ αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας τοΰ 

Χωματιανοϋ ε Ι ς τ ò τής φιλοσοφίας όργανον. 

Διαστ. σωζ. 0,190 Χ 0,115. Σώζονται εν δλω φύλλα 24. Αριστερά 

πολύ κεκαυμένον φύλλα τινά παρά πολύ καμμένα. 

67) No μοκάνων. Διαατ. 0,260 Χ 0,160. Μεταγενέστερος. Σωζ. φύλ. 

4. Μετά επιτίτλου καί αρχικών (ερυθρών). 

68) 'Υπόδειγμα επιστολών ιερέως προς ε π ί α κ ο π ο ν. 

Διαστ. σωζ. 0,210 Χ 0,130. Φύλ. 3. | (φύλ. Άν) 
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69) Θεοφίλου, περί τής τοΰ άνθρωπου κατασκευής. 

Διαστ. σωζ. 0,115 Χ 0,160. Σώζονται φύλλα 7. (24). 

70) Βίος Αθανασίου τοϋ μεγάλου. Διαστ. σωζ. 0,205 Χ 

0,140. Κάτω ανεπαρκώς κεκαυμένον. 

71) Κατάλογος σκευών καί αμφίων. Διαστ. 0,270 Χ 0,190. 

1 σελίς γεγραμμένη, αί λοιπαί άγραφοι. Λίαν κεκαυμένον ανοί. 

72) 2 Κατάστιχα έ ξ ό δ ω ν καί δοσοληψίας από τοϋ 

έτους 18 7 6 καί εντεύθεν. Διαστ. 0,315 Χ 0,220. 

73) Λογική. Διαστ. 0,170 Χ 0,135. Σώζονται έν δλω φύλλα 25. Περι-

πυρίκαυατος. 

74) Μονσικόν βιβλίον. Διαστ. 0,165 Χ 0,125. Διατηρούνται φύλ. 

14. Με δείκτας ερυθρούς καί αρχικά ερυθρά. Περιπυρίκαυατον δε

ξιά άνω καί κάτω. 

75) Ά γ ι α α μ α τ άρ ι ο ν. Έγράφη υπό Θεοφνλάκτον τώ 1794. Διαστ. 

0,180 Χ σωζ. (πλάτ.) 0,120. Σώζονται φύλλα 36. "Ανω αριστερά 

κεκαυμένον πολύ. (Έξ Άγ. Αθανασίου· 499). 

76) Θεωρία έκκλησ(ιαστικής) β υ ζ ( αν τ ι ν ή ς) μουσι

κής. Διαστ. 0,210 Χ 0,130. Φύλλα σωζόμενα έν δλω 14. Αριστερά 

ελλιπές. (16). 

77) Κοσμογραφία. Διαατ. 0,600 Χ 0,190. Φύλλα έν δλω 15. Λίαν 

ελλιπές δεξιά καί ανω. 

78) 4 5 φύλλα σκόρπια διαφόρων χειρογράφων μ ή 

δυνάμενα ν à ταυτισθούν. Τινά λίαν βεβλαμμένα. 

Έ ν τ ή Ί. Μονή Ά γ. Λαύρας τ ή 2 2α Αυγού

στου 19 4 6. μπμς'. Έτελειώθη το παρόν διά 

χειρός έ μ ο ν τοϋ ταπεινού καί αναξίου Ανα

στασίου τουπίκλην 'Ορλάνδου. 

2. Εύρετήριον νεωστί ευρεθέντων χειρογράφων 

α ) No μοκάνων. IH' al. Δίστηλον. Φύλλα 18. Μέγιστοι διαστ. 0,260 Χ 

0,145. 

β')Θεολογικόν σύγγραμμα (ΙΘ' - Κ' al.). (Κατήχηαις ;). Σωζ. 

σελ. 15 - 556 + 4. Διαατ. 0,200 Χ 0,130. 

γ') Ερμηνεία λειτουργικών κ α ν όν ω ν. IH' al. (1750 ετ.). 

Διαατ. 0,195 Χ 0,145. Κολοφών Διπλούν τον άπλοϋν κυήσασα 

λόγον διπλήν ρώσιν δίδον μοι τω γεγραφότι άλιτρω Ματθαίω 

Πατμίφ καί άμονάχω (sic) εν έτει αωτηρίω μψν'ψ, αύγούστου τή 

λα. (Έξ Άγ. 'Αθανασίου' 511). 
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δ') Νομοκάνων (πάνυ ώ φ έ λιμό ν). IH' al. Διαστ. 0,205 Χ 0,145. 

ε') ΕΙ ς τ à τοϋ φιλοσόφου περί φυσικής ακροάσεως 

υπομνήματα. IH' al. Διαστ. 0,190 Χ 0,115. 

ς') Τ ν π ι κ όν. Διαστ. 0,195 Χ 0,125. ΙΘ' αι. (1827 ετ., 'Απριλίου 3). 

ζ') Ιωάννου Καλλιάρχου, Θησαυρός ακριβέστατος 

θεολογικής αληθείας. IH' al. (1776 ετ.). Διαστ. 0,330 Χ 

0,220. ,αψος , Δεκέμβριος, υπό 'Ιακώβου ιερομόναχου μπ(αλι)ούλια. 

(Έξ Άγ. 'Αθανασίου- 495). 

η') Γερασίμου Βλάχου τοϋ Κ ρ η τ ό ς ε Ι ς τ à οκτώ βι

βλία τής Φυσικής ακροάσεως παραφράσεις 

κ ai ζητήματα. IH' al. Διαστ. 0,185 Χ 0,130. 

θ') Χ. Παπαδοπούλου, 'Ηθική. ΙΘ' al. (1887 ίτ.). Διαστ. 0,205 Χ 

0,150. Σελ. 1-55 (κολοβόν). 1887. 

ι) Λογικ ή. ΙΘ' al. Διαατ. 0,205 Χ 0,150. Σωζ. σελ. 15 - 78. 

3. Εύρετήριον σπαραγμάτων περγαμηνών κωδίκων 

Α') Συν Θ ( ε ) ω Εύ(αγγέλιον) τ ή άγια Κυριακή τον 

Πάσχα. ΙΓ al. Δίφνλλον. Διαστ. 0,240x0,185. 

Β') Εύαγγέλιον. (Άρχ. Τω καιρώ έκείνω συμβούλων έλαβον). IB' -

ΙΓ al. Διαστ. 0,215 Χ 0,160. Μονόφυλλων. 

Γ') Εύαγγέλιον. ('Από" Τή Γ' τής διακαινησίμου... ε'ως· Τή παρα

σκευή τής β' εβδομάδος). ΙΓ' al. Διαστ. 0,240 Χ 0,185. Φύλλα 4. 

4. Χειρόγραφα εκτεθειμένα êv τώ Μουσείω 

1) (αριθ. καταλ. Λ. Πολίτου 30). Περγαμηνόν, φύλ. 280 (κολοβόν), IB' al. 

Τετραευαγγέλιον. Κατεστραμμένοι εικόνες Λουκά, Μάρκου, 

Ματθαίον (ελλείπει ή τοϋ Ιωάννου). 

2) (αριθ. καταλ. Λ. Πολίτου 31). Περγαμηνός, φύλ. 357, ΙΓ' al. Καινή 

Δ ι α θ ή κ η. Εικόνες τών Ευαγγελιστών Ματθαίου, Μάρκου, Λουκά 

(ή τελευταία προ τών Πράξεων)' (ελλείπει ή τον Μάρκου). 

3) (αριθ. καταλ. Λ. Πολίτου 28). Είλητάριον περγαμηνόν. Διαστ. 0,203 Χ 

4,050. ΙΓ' ή ΙΔ' al. Α ε ι τ ο υ ρ γ ί α Μ. Βασιλείου. 

5. Χειρόγραφα προερχόμενα έκ της δωρεάς 

τοϋ πρφην Αιτωλοακαρνανίας Ίερο&έον 

1) (Mova. 1). Συνοδικόν τής "Ορθοδοξίας. ΙΔ ' - ΙΕ' αί. 

2) (Mova. 2). Νομοκάνων. IT' al. 
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