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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ στηρίζεται κυρίως στις 

συλλογές βιβλίων των κερκυραϊκών μοναστηριών της Μυρτιδιώ-

τισσας, της Πλατυτέρας και τών 'Αγίων Θεοδώρων, οι όποιες έχουν 

καταγραφεί και οι κατάλογοι τους έχουν δημοσιευτεί, στο πλαίσιο ενός 

ευρύτερου προγράμματος καταγραφής τών εκκλησιαστικών βιβλιο

θηκών του κερκυραϊκού χώρου.1 Σέ αυτές προστίθεται ή μικρή συλ

λογή του παλαιού μοναστηριακού και σήμερα ενοριακού ναού τής 

Όδηγήτριας στο χωριό Αγραφοι Κέρκυρας, μέ λειτουργικά βιβλία κυ

ρίως του 19ου αιώνα. Σημαντικό επίσης υλικό προέρχεται άπο τή βι

βλιοθήκη του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Προκοπίου Κέρκυρας, 

στην όποια πρόσφατα εντάχθηκε ή συλλογή του ιερέα Παναγιώτη Κα-

ρύδη (1871-1952), μέ αξιόλογες θεολογικές και φιλολογικές εκδόσεις, 

σχολικά βιβλία του 19ου και του πρώτου μισοΰ του 20οΰ αιώνα, καθώς 

και μαθητικά τετράδια τής ίδιας περιόδου. 

Στον κατάλογο πού ακολουθεί, περιλαμβάνονται 27 άβιβλιογρά-

φητες εκδόσεις, προσθήκες στην Ελληνική Βιβλιογραφία εως το 1900. 

Επίσης περιλαμβάνονται διορθώσεις, συμπληρώσεις ή παρατηρήσεις 

σέ 37 βιβλιογραφημένες εκδόσεις. Σέ ορισμένες περιπτώσεις οι διορ

θώσεις αφορούν μάλλον τυπογραφικά άβλεπτήματα, τα όποια δμως 

καθιστούν αβέβαιη τήν ταύτιση τών εντύπων. 

Για τα έντυπα πού εκδόθηκαν εως το 1800 ελέγχθηκαν οι γνωστοί 

έντυποι κατάλογοι και οι προσθήκες τους. Για τα έντυπα μετά το 1800, 

πέραν τών έντυπων καταλόγων, ελέγχθηκε ό ενημερωμένος ηλεκτρο

νικός κατάλογος τής Ελληνικής Βιβλιογραφίας του 19ου αιώνα, πού 

φιλοξενείται στην ίστοσελίδα του Μουσείου Μπενάκη. 

Στις προσθήκες ή δπου ό τίτλος παραδίδεται στην Ελληνική Βι-

1. Ή καταγραφή έχει γίνει άπο τον γράφοντα σέ συνεργασία μέ τήν Πανα

γ ι ώ τ α Τζιβάρα, βλ. Ή βιβλιοθήκη τής μονής Ύ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης Κέρκυρας, 

Κέρκυρα 2004* eH ιερά μονή Άγιων Θεο8ώρων Στρατιάς Κέρκυρας, 'Ιστορική πο

ρεία - Βιβλιοθήκη - 'Αρχείο, Αθήνα 2009" Ή Βιβλιοθήκη τής μονής Πλατυτέρας 

Κέρκυρας, Χειρόγραφα - 'Έντυπα - 'Αρχείο, Αθήνα 2010. 
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βλιογραφία με ελλείψεις, δίνεται ό πλήρης τίτλος του εντύπου, στη 

μορφή πού έχει καθιερωθεί για τις εκδόσεις εως και τον 18ο αιώνα και 

για τις εκδόσεις του 19ου αιώνα, καθώς και ή αναλυτική περιγραφή 

των περιεχομένων του, Οπου κρίθηκε αναγκαίο. Στις άλλες περιπτώ

σεις ό τίτλος δίνεται συντομευμένος με τα απολύτως απαραίτητα στοι

χεία της έκδοσης. 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 

Δίπλα στην κάθε Βιβλιοθήκη σημειώνονται οι αύξοντες αριθμοί των εντύπων πού 

βιβλιογραφοΰνται. 

Αναγνωστικής Εταιρίας Κέρκυρας: 2.19 

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη: 1.3, 2.5 

Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος: 1.8, 2.3, 2.7, 2.19 

Κεντρική Βιβλιοθήκη 'Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου: 2.14 

Μονής Άγιου Ιωάννου θεολόγου Πάτμου: 1.4, 1.20, 2.1, 2.6, 2.7, 2.11, 2.16, 2.21 

Μονής Ά γ ι ω ν Θεοδώρων Κέρκυρας: 1.9, 1.11, 2.2, 2.5, 2.15, 2.16, 2.20, 2.23 

Μονής Μυρτιδιωτίσσης Κέρκυρας: 1.8, 2.14 

Μονής Πλατυτέρας Κέρκυρας: άρ. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.13, 1.20, 

1.21, 1.23, 1.24, 1.25, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 

2.13, 2.17, 2.18, 2.19, 2.21, 2.22, 2.30, 2.31, 2.35, 2.36 

Ναοϋ 'Οδηγήτριας, Άγραφοι Κέρκυρας: 1.11, 1.15, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28 

Πολιτιστικού Συλλόγου Ά γ ι ο υ Προκοπίου Κέρκυρας: 1.10, 1.12, 1.14, 1.16, 1.17, 

1.18, 1.19, 1.22, 1.26, 1.27, 2.24, 2.29, 2.32, 2.33, 2.34, 2.37 

Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Νεοελληνικών Σπουδών «Ανέμη» του Πανεπιστημίου 

Κρήτης: 2.21 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

A.N.Κ., Αρχεία Νομοΰ Κέρκυρας. 

Γκίνης-Μέξας, ΕΒ: Γκίνης Δ. - Μέξας Β., Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863, τ . 

Α ' 1800-1839, Αθήνα 1939" τ. Β' 1840-1855, Αθήνα 1941· τ. Γ' περιέχων τα 

έντυπα τών ετών 1856-1863, τάς προσθήκας τών ετών 1800-1855 και το 

εύρετήριον τών κυρίων ονομάτων, Αθήνα 1957. 

Ήλιου, ΕΒ Α': Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα. Βιβλία - Φυλλάδια. Τόμος 

πρώτος 1801-1818, Αθήνα 1997. 

Ήλιου, Προσθήκες: Ήλιου Φ., Προσθήκες στην Ελληνική Βιβλιογραφία. Α. Τα 

βιβλιογραφικά κατάλοιπα του Ε. Legrand και του Η. Pernot 1515-1799, Α θ ή 

να 1973. 

Ήλιου, Προσθήκες 1800-1863: Ήλιου Φ., Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863. 

Προσθήκες - Συμπληρώσεις, Αθήνα 1983 [ Τετράδια 'Εργασίας ΚΝΕ/ΕΙΕ 4 

(1983)]. 



Σπύρος Χρ. Κοφύδης, ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 29 

Ήλιου, ((Συμπληρωματικά)): Ήλιου Φ., ((Συμπληρωματικά για την τυπογραφία 

του 'Αγίου Γεωργίου (Βενετία 1850-1882))), Τετράδια. Εργασίας ΚΝΕ/ΕΙΕ 10 

(1988), 86-108. 

Ήλιού-Πολέμη, ΕΒ: Ήλιου Φ. - Πολέμη Πόπη, Ελληνική Βιβλιογραφία 1864-

1900, Συνοπτική αναγραφή, τόμος Α' 1864-1879* τόμος Β' 1880-1890* τόμος 

Γ' 1891-1900 & άχρονολόγητα, 'Αθήνα 2006. 

Ήλιού-Πολέμη, ΕΒ-ΗΚ: Ήλιου Φ. - Πολέμη Πόπη, Ελληνική Βιβλιογραφία του 

19ου αιώνα. Ηλεκτρονικός κατάλογος: http : //benaki. gr/bibliology 

Λαδάς-Χατζηδήμος, ΕΒ 1791-1795: Λαδάς Γ. - Χατζηδήμος Α., 'Ελληνική Βι

βλιογραφία των ετών 1791-1795:, 'Αθήνα 1970. 

Λαδάς-Χατζηδήμος, Προσθήκες: Λαδάς Γ. - Χ α τ ζ η δ ή μ ο ς Α., Προσθήκες, διορθώ

σεις και συμπληρώσεις στην 'Ελληνική Βιβλιογραφία του Emile Legrand για 

τους αιώνες XV, XVI, XVII, 'Αθήνα 1976. 

Legrand, ΒΗ: Legrand Ε., Bibliographie Hellénique ou description raisonnée des 

ouvrages publiés en grec par des grecs: a) aux XVe et XVIe siècles (τ. I-IV), β) 

au dix-septième siècle (τ. I-V), γ) au dix-huitième siècle (τ. I-II), Paris 1885-

1928. 

Παπαδόπουλος, ΕΒ A': Παπαδόπουλος Θ. Ι., Ελληνική Βιβλιογραφία (1466 ci. -

1800). Τόμος Α'. 'Αλφαβητική και χρονολογική άνακατάταξις, 'Αθήνα 1984 

[Πραγματεία*, της 'Ακαδημίας 'Αθηνών τ. 48]. 

Παπαδόπουλος, ΕΒ Β': Παπαδόπουλος Θ. Ι., Ελληνική Βιβλιογραφία (1466 ci.-

1800). Τόμος Β' (Παράρτημα). Προσθηκαι - Συμπληρώσεις - Διορθώσεις, 

'Αθήνα 1986 [Πραγματεΐαι της 'Ακαδημίας 'Αθηνών τ. 48]. 

Φραγκίσκος-Φλωρεντής, Π.Β.: Φραγκίσκος Έ μ μ . - Φλωρεντής Χρυσ., Πατμιακη 

Βιβλιοθήκη. Κατάλογος των έντυπων (15ος-19ος αι.), Α ' 1479-1800, 'Αθήνα 

1993* Β' 1801-1890, 'Αθήνα 1995* Γ' 1891-1900 Νεώτερες προσκτήσεις- Πε

ριοδικά. - 'Εφημερίδες- 'Επετηρίδες (19ος αι.), 'Αθήνα 1996. 

1. Άβφλίογράφητες έχ86σεις 

1.1. Ε Ξ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ ΠΑΛΑΙΑΙ ΚΑΙ ΛΙΑΝ ΩΦΕ'ΛΙΜΟΙ / βραχυλογιαν τε 

και σαφήνειαν του λόγου εχουσαι θαυμαστήν, εκ διαφόρων των / αγίων 

πατέρων υπομνημάτων υπό Οίκουμενιου και Αρέθα συλλεχθεΐσαι εις Ι 

τας της νέας διαθήκης π ρ α γ μ α τ ε ί α ς τάςδε. / Του μεν Οίκουμενιου / MTŒBUL, 

Εις τας Πράξεις των Αποστόλων. / Εις τας επτά Καθολικας λεγομένας 

έπιστολάς. / Εις τάς Παύλου πάσας. / Του δε Αρέθα / Εις την Ιωάννου 

Αποκάλυψιν. / EXPOSITIONES ANTIQVAE AC VALDE VTWles breui-

tatem una cum perspicuitate habentes mirabilem, ex diuersis sanctorum **'ο***γα D x x x 11-

patrum / commentariis ab Oecumenio & Aretha collectae in hosce noui 

testamenti tractatus. / Oecumenii quidem / In Acta Apostolorum. / In 

septem epistolas quae Catholicae dicuntur. / In Pauli omnes. / Arethe 

. |-n r u m * £ Λ 4 4 Mi «/1 *• * H'D »fornai 

' t a · . -H - , , . T - — τ J > — - A, 
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uero / In Ioannis Apocalypsim. / VERONAE. MDXXXII:- / Non sine pri-

uilegio, mulctaq; pecuniaria, & excommunicationis poena / pro ut in 

multis nostris privilegiis continetur. 

[Κολοφώνας:] Registrum / ΐ α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ 

ω Αα / αα ββ γγ δδ εε ζζ ηη θθ ιι κκ λλ μμ νν ξξ οο ππ ρρ ςς ττ / υυ φφ 

χχ ψ ψ ω ω Α Β. Omnes quinterniones, praeter I qui est sexternio, & μ 

qui est quaternio. / Εν Ούηρώνη, παρά Στεφάνω και τοις άδελφοΐς Σα-

βιοις, ετει άπο / της του κυρίου ημών ένσάρκου παρουσίας χιλιοστώ 

πεντα-/κοσιοστώ τριακοστώ δευτέρω, Μηνός Φευρουαρίου. / Veronae, 

apud Stephanum & fratres Sabios, / MDXXXII. Mense Febr. / Non sine 

priuilegio mulctaq; pecuniaria & excom. poena, / prout in multis nostris 

priuilegiis continetur. 

33έκ.-σ. [24]+1014+2λ. 
ΑΝΤΙΤΥΠΟ: Μονή Πλατυτέρας Κέρκυρας, Π.59. 

'Ακέφαλο αντίτυπο σώζεται στη βιβλιοθήκη της μονής Όλυμπιωτίσσης Έ λ α σ -

σώνος (Άχ. Ααζάρου, Κατάλογος έντυπων βιβλιοθήκης Όλυμπιωτίσσης, Αθήνα 

1964, σ. 47 άρ. 91). Ό Φ. Ήλιου, στον κατάλογο των άβιβλιογράφητων εκδόσεων, 

σημειώνει: (('Απόστολος, Βερόνα, Σ τ . Σάβιος και αδελφοί, 1532» (Ήλιου, Προ

σθήκες, σ. 318 άρ. 2). Ό Θ. Παπαδόπουλος το περιλαμβάνει στον κατάλογο (ΕΒ 

Α', άρ. 480) παραπέμποντας στον Λαζάρου. 

ρ · , Λ ρ Ι ^ . t„.<tf Tri— Lta*r*-ll-* 

1.2. [Παρακλητική, Βενετία 1669]. 

[Στο τέλος:] α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω Αα " Απαντα 

είσί τετράδια. Έτυπώθη εν Βενετίαις, Παρά Όρσίνω τώ Άλβρικκίω 

26,5 εκ. - φ. σ'. Κείμενο δίστηλο, εκτύπωση δίχρωμη (μαΰρο - κόκκινο). 

ΑΝΤΙΤΥΠΟ: Μονή Πλατυτέρας Κέρκυρας, Π.290. Στο περιγραφόμενο αντίτυπο λεί

πει το φύλλο τίτλου, άρχεται άπό το φ. [α'] Παρακλητική Συν Θεώ άγίω... 

Τήν έκδοση αναφέρει ως λανθάνουσα ό Φ. Ήλιου (Προσθήκες, σ. 320 άρ. 73). Βλ. 

και Παπαδόπουλος, ΕΒ Α\ άρ. 4645. 

1.3. ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΝ / ΤΟΥΤΕΣΤΙΝ. / Αϊ Κατηχήσεις του fΑγίου Θεο

δώρου του Στουδίτου, / Μεταγλωτισθεΐσαι μεν εις άπλήν φράσιν υπό 

ένα/ρέτων 'Ανδρών, παρά δε Νικολάου του Γλυκέος / τα νυν εις Τύπον 

έκδοθεΐσαι ιδία δαπάνη, & / Επιμέλεια διορθωθεΐσαι του Σοφωτάτου / 

Α'ββα Γραδενίγου, Βιβλιοφύλακος και / Κοινού Διορθωτου, Δόγματι 

της τών Ε'νε-/τιών 'Αριστοκρατικής Γερουσίας. / Ε'ν ώ περιέχονται 

και έτεροι Αόγοι ψυχωφελεΐςτε και κατανυκτι-/κοί, ώς κατά πλάτος ή 
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επομένη ερμηνεία δηλοΐ. [Τυπ. σήμα του Γλυκή] Ε'ΝΕΤΓΗΣΙ. Παρά 

Νικολάω τω Γλυκεΐ, τω εξ 'Ιωαννίνων, αχοζ'. / CON LICENZA DE' 

SUPERIORI, E PRIVILEGIO. 

21έκ.-σ. [18]+380. 
ΑΝΤΙΤΥΠΑ: Μονή Πλατυτέρας Κέρκυρας, Π.142.1 - Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, 

Τ.1485.24. 

Το έντυπο παρουσιάζει διαφορές συγκρινόμενο με το βιβλιογραφημένο ομότιτλο 

του ίδιου έτους (Ήλιου, Προσθήκες, σ. 110-111. Παπαδόπουλος, ΕΒ Α\ άρ. 5576) 

ώς προς τή διάταξη της σελίδας τίτλου, τα τυπογραφικά στοιχεία και τή στοιχειο

θέτηση των τριών τελευταίων σελίδων χ.ά. καθώς και τα διακοσμητικά στοιχεία 

πού τις πλαισιώνουν. Το λοιπό σώμα είναι ίδιο. 

Δεν εξετάστηκαν όλα τά αντίτυπα πού προσγράφονται στή βιβλιογραφημένη έκδο

ση. Είναι πιθανόν ορισμένα άπό αυτά να ανήκουν στή βιβλιογραφούμενη εδώ, όπως 

γιά παράδειγμα διαπιστώθηκε με τό αντίτυπο της Γενναδείου Βιβλιοθήκης. Στή 

βιβλιογραφημένη έκδοση προσθετέα τά δύο αντίτυπα της βιβλιοθήκης της μονής 

Παλαιοκαστρίτσας στην Κέρκυρα. 

1.4. ΑΓ ΘΕΓΑΙ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / ΤΩ~Ν Ε'Ν ΑΤΙΌΙΣ / Πατέρων ημών 

/ ΙΏΑ'ΝΝΟΥ ΤΟΥ~ ΧΡΥΣΟΣΤΟ'ΜΟΥ, / ΒΑΣΙΛΕΙΌΥ ΤΟΥ~ ΜΕΓΑ'ΑΟΥ, 

/ ΓΡΗΓΟΡΙΌΥ του ΔΙΑΛΟΤΟΥ, / "Ητοι των Προηγιασμένων. / 

Ε ' Ν Ε Τ Ι Ή Σ Ι , / Παρά Νικολάω τω Σάρω. 1753. / CON LICENZA DE' 

SUPERIORI. 

20,5 εκ. - σ. 56 (τεύχη Α8, Β8, C 8, C 4). Ό τίτλος με τυπογραφικά κοσμήματα εντός 

εικονογραφημένου πλαισίου. 

ΑΝΤΙΤΥΠΑ: Μονή Πλατυτέρας Κέρκυρας, Π.199 - Μονή 'Αγίου Ιωάννου θεολόγου 

Πάτμου (Φραγκίσκος-Φλωρεντής, Π.Β. Α\ άρ. 551). 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: σ. 3-20: Ή θεία Λειτουργία... Ιωάννου του Χρυσοστόμου' σ. 21-42: 

Ή θεία Λειτουργία... Βασίλειου του Μεγάλου' σ. 43-53: Ή θεία Λειτουργία... Γρ-η-

γορίου του Διαλόγου -ήτοι των Προ-ηγιασμένων σ. 54: Ευχ-η επί μετανοούντων σ. 

55-56: Αϊ απολύσεις των δεσποτικών εορτών. 

Με τον ίδιο τίτλο και τόν ίδιο αριθμό σελίδων είναι γνωστές άπό τό ίδιο τυπογρα

φείο οι εκδόσεις του 1751 και του 1754 (Παπαδόπουλος, ΕΒ Λ', άρ. 3536 και 3538), 

αντίτυπα τών όποιων υπάρχουν στή Γεννάδειο Βιβλιοθήκη. Οι δύο εκδόσεις, συ

γκρινόμενες με αυτήν του 1753, έχουν τήν ίδια διάταξη ύλης, διαφέρουν όμως ώς 

προς τήν αρίθμηση τών τετραδίων (1751: τετράδια Α8, Β8, C8 και ενα δυάδιο με 

αρίθμηση φύλλων D και C2 - 1754: τετράδια Α8, Β8, C8, D4). Ό τίτλος τους είναι 

εντός του ίδιου πλαισίου με εκείνον της έκδοσης του 1753, διαφέρουν όμως τά κο

σμήματα πού χωρίζουν τόν τίτλο άπό τόν τόπο και τόν χρόνο έκδοσης. Στις εκδό

σεις του 1751 και 1754 διαφέρουν επίσης τά χαρακτικά πρωτογράμματα τών ακο

λουθιών του Χρυσοστόμου και του Βασιλείου. 
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1.5. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ / ΤΩΝ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ / ΑΘΑΝΑΣΙ

ΟΥ, ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΑΟΥ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, / ΣΥΑΑΕΧ-

ΘΕΙΣΑ / Προς εύκολίαν και ώφέλειαν των έορταζόντων την / Μνήμην 

αυτών. / ΝΥΝ ΠΡΩΤΟΝ ΤΥΠΟΙΣ ΕΚΔΟΘΕΙΣΑ / [Τυπ. σήμα του Γλυ-

κή] / αψδ'. ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ, 1794. / Παρά Νικολάω Γλυκεΐ τω εξ Ιωαν

νίνων. / CON LICENZA D F SUPERIORI. 

20 έκ. - σ. 32. Ό τίτλος π λ α κ ω μ έ ν ο ς με τυπογραφική γραμμή. 

ΑΝΤΙΤΥΠΟ: Μονή Πλατυτέρας Κέρκυρας, Π.226. 

Το σώμα του βιβλίου είναι το ίδιο με τή γνωστή έκδοση πού περιγράφουν οι 

Λαδας-Χατζηδήμος, ΕΒ 1791-1795, σ. 274 άρ. 156. 

1.6. Λόγοι Ψυχωφελείς, εις το σωτήριον Πάθος και εις τήν έν^οζον 

Άνάστασιν του Κυρίου ημών Ίησου Χρίστου, συντεθέντες παρά 'Αθα

νασίου ιερομόναχου Βαρούχα του Κρητός, Εις ώφέλειαν και σωτηρίαν 

των Πιστών. Νεωστί μετατυπωθέντες, και επιμέλεια πλείστη διορθω-

θέντες. Ένετίησιν. 1807. Παρά Νικολάω Γλυκεΐ τω εξ 'Ιωαννίνων. Con 

regia approvazione. 

1 7 έ κ . - σ . 191+Ιλ. 

ΑΝΤΙΤΥΠΟ: Μονή Πλατυτέρας Κέρκυρας, Π.566. 

Ή διάταξη των περιεχομένων δπως στην έκδοση του 1804 (Ήλιου, ΕΒ Α\ άρ. 

1804.43). 

1.7. Παιδαγωγία Χρήσιμος εις τους ποθοϋντας μαθεΐν γράμματα, Με

τά προσθήκης τινός. - «Πραυς, ταπεινός τοις Αι8ασχάλοις εσο. 'Εάν ής 

φιλομαθής, εσγ] πολυμαθής». - Έν Βενετία. Παρά Νικολάω Γλυκεΐ τω 

εξ'Ιωαννίνων. 1811. 

17,5 έκ. - σ . 16. 

ΑΝΤΙΤΥΠΟ: Μονή Πλατυτέρας Κέρκυρας, Π.378. 

Τα περιεχόμενα δπως στην έκδοση του 1812 (Ήλιου, ΕΒ Α\ άρ. 1812.62) με εξαί

ρεση τις σ. 3-5: Άλφάβητος και συλλαβές, και τή σ. 16: 'Ονόματα των ελληνικών 

γραμμάτων. -Δίφθογγοι,. - Έξηγησις των εν συμπλοκή λέξεων. - 'Αριθμοί. 

1.8. Τα βιβλία, τουτέστιν, ή Θεία Γραφή τής Παλαιάς τε και Καινής 

Διαθήκης, και ή μεν Παλαιά κατά τους Έβδομήκοντα, έκ του ως οίον 

τε ακριβώς εκδοθέντος αρχαίου 'Αλεξανδρινού χειρογράφου, ή δε Και

νή έκ τής κατ έπικύρωσιν του τής Κωνσταντινουπόλεως Πατριάρχου 

Κυρίλλου εκδόσεως ετει αωι'. γενομένης, Έξετυπώθη δι ευλογίας τής 

Άγιωτάτης Διοικούσης Συνόδου πασών τών Ρωσσιών, παρά τής κατά 
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την Μόσχαν Ίεροβιβλιακής Κοινότητος. Έ ν Μόσχα. Έ ν τ ω της Ά γ ι ω -

τάτης Συνόδου Τυπογραφείου, ετει α ω κ α ' . 

29x24 έκ. - σ. [4]+248+334+225+1λ+173+1λ+[2]+231+1λ+Π+ΧΠ+ΧΧνΐΙΙ+ 

XVIII+XIV. 

ΑΝΤΙΤΥΠΑ: Μονή Μυρτιδιωτίσσης Κ έ ρ κ υ ρ α ς - Μονή Πλατυτέρας Κέρκυρας, Π.2, 

Π.3, Π . 4 - Εθνική Βιβλιοθήκη, Θεολ.1579. 

Σ τ α τρία αντίτυπα της βιβλιοθήκης της μονής Πλατυτέρας λείπει το φύλλο τίτλου 

πριν άπο τήν έναρξη τοΰ κειμένου τής Καινής Διαθήκης, ενώ σε ενα άπο αυτά το 

φύλλο με τον 'Έλεγχο των σφαλμάτων (σ. Ι-ΙΙ) έχει δεθεί στο τέλος. 

Τον ίδιο χρόνο το έντυπο κυκλοφόρησε και με διαφορετικό εξώφυλλο, στο όποιο 

προστέθηκαν οι χορηγοί τής έκδοσης: «Τα βιβλία, τουτέστιν ή Θεία Γραφή — 

Έ ξ ε τ υ π ώ θ η — δια δαπάνης δε τής πολυθρυλλήτου και φιλοχρίστου Άυταδελφό-

τητος Ζωσιμάδων τών εξ Ιωαννίνων. — αωκα'» (Γκίνης-Μέξας, ΕΒ Α', αρ. 

1339. Ήλιού-Πολέμη, ΕΒ-ΗΚ). Σ τ α αντίτυπα με τον νέο τίτλο προσθετέα και τα 

ακόλουθα: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Theol.5. Εθνική Βιβλιοθήκη Θεολ.17540. Μονή 

Παλαιοκαστρίτσας Κέρκυρας (δύο αντίτυπα). Μονή Πλατυτέρας Κέρκυρας, Π.5. 

Μονή 'Αγίου Ιωάννου θεολόγου Πάτμου (Φραγκίσκος-Φλωρεντής, ΠΒ Β', αρ. 

1214). Σε δ,τι αφορά το περιεχόμενο, παρατηρείται μετάθεση τών τμημάτων πού 

απαρτίζουν τον τόμο σε διαφορετική θέση, οχι απαραίτητα ίδια σε δλα τα αντίτυ

πα, όπως διαπιστώθηκε άπό τον έλεγχο τών παραπάνω αντιτύπων, με εξαίρεση τό 

κείμενο τής Καινής Διαθήκης, τό οποϊο τοποθετείται στο τέλος. Στό αντίτυπο τής 

μονής Πλατυτέρας ή διάταξη είναι ή ακόλουθη: σ. [4]+248+XII+334+XXVIII+ 

225+1λ+Χ\ΤΠ+173+1λ+Χΐν+Ι-Π+[2]+231+1λ. Στα αντίτυπα τής Εθνικής Βιβλιο

θήκης και τής μονής Παλαιοκαστρίτσας ή σειρά τών φύλλων έχει ως εξής: σ. 

[4]+248+334+225+1λ+173+1λ+Π+ΧΠ+ΧΧνΐΠ+ΧνΠΙ+Χΐν+[2]+231+1λ. Στό αντί

τυπο τής Γενναδείου τό κείμενο τής Καινής Διαθήκης είναι δεμένο σε ξεχωριστό 

τόμο. Σ τ α αντίτυπα τής μονής Πλατυτέρας, τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης και τής 

Γενναδείου Βιβλιοθήκης ή σελίδα 334 τοΰ τμήματος Βασιλειών Α'-Μακκαβαίων Δ ' 

δεν έχει τυπωθεί στή θέση της (μετά τή σ. 333) άλλα μετά τή σ. 225 τών Προ

φητών. 'Έτσι στά τρία σώματα τή σ. 333 ακολουθεί μία λευκή σελίδα. 

1.9. Μηναΐον του Φεβρουαρίου Περιέχον άπασαν τήν άνήκουσαν α ύ τ ω 

Άκολουθίαν, μετά και τής προσθήκης του Τυπικού, κ α τ ά τήν άρχαίαν 

μεν, νεωστί δε τυπωθεΐσαν διάταξιν τής 'Αγίας του Χρίστου Μεγάλης 

Ε κ κ λ η σ ί α ς , διορθωθέν και ώς ην δυνατόν, έξακριβωθέν υπό Βαρθολο

μαίου Κουτλουμουσιανοϋ του Ί μ β ρ ί ο υ Έ κ δ ο σ ι ς Δευτέρα, άναθεωρη-

θεΐσα υπό του αύτοϋ, έπιδιορθωθεΐσά τε, και πολλαΐς προσθήκαις 

πλουτισθεΐσα. Ε π ι σ τ α σ ί α τ υ π ο γ ρ α φ ι κ ή Ι ω ά ν ν ο υ και Σπυρίδωνος τών 

αύταδέλφων Βελούδων. Έ ν Βενετία Έ κ του Ελληνικού Τυπογραφείου 

του 'Αγίου Γεωργίου. 1852. 

31 έκ. - σ. 160. 
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ΑΝΤΙΤΥΠΟ: Μονή 'Αγίων Θεοδώρων Κέρκυρας, Α.Κ.108. 

Πρόκειται για έκδοση άλλη άπο την επίσης δεύτερη έκδοση του ίδιου τυπογραφεί

ου με 167 σελίδες πού βιβλιογραφεΐ ό Φ. Ήλιου (((Συμπληρωματικά», αρ. 7 

(Α4104)· Ήλιού-Πολέμη, ΕΒ ΗΚ), όπως προέκυψε άπο την άντιβολή του βιβλιο-

γραφούμενου εντύπου με αντίτυπο της έκδοσης το όποιο φυλάσσεται στη Βιβλιοθή

κη Τυπάλδων-Ίακωβάτων στο Αηξούρι. Οι επόμενες εκδόσεις του Μηναίου άπο το 

τυπογραφείο του Ά γ ι ο υ Γεωργίου φέρουν 160 σελίδες. Ή επίσης ((δεύτερη έκδο

ση» του 1862 (Γκίνης-Μέξας, ΕΒ Γ\ άρ. 9216) είναι πανομοιότυπη με τή βιβλιο-

γραφούμενη, με εξαίρεση το τυπογραφικό κόσμημα πριν άπο τήν τοποχρονολογία 

και το έτος στή σελίδα του τίτλου. Για τή σύγκριση χρησιμοποιήθηκε το ψηφιοποι-

ημένο αντίτυπο της έκδοσης του 1862 πού υπάρχει στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νε

οελληνικών Σπουδών ((Ανέμη» του Πανεπιστημίου Κρήτης (http://anemi.lib.uoc-

gr/metadata/f/e/7/metadata-212-0000374.tkl). 

1.10. Σύνοψις της Ελληνικής 'Ιστορίας άπ αρχής των Ελλήνων μέχρι 

τής ύπο Ρωμαίων ύποδουλώσεως αυτών. Μεταφρασθεΐσα μεν το 

πρώτον εκ του 'Αγγλικού Ύπο Σ. Άντωνιάδου Εκδιδομένη δε νυν το 

τρίτον με πολλας προσθήκας Δαπάνη τών τέκνων Άνδρ. Κορομηλα 

Προς χρήσιν τών Δημοτικών Σχολείων. Κατ' εγκρισιν τής επί τών δι-

δακτ. βιβλίων επιτροπής. (Τιμάται Λεπτά 40). Έν Αθήναις, Έ κ του 

Τυπογραφ. τών τέκν. Άνδρ. Κορομηλα. Κατά τήν όδον του Έρμου 

Αριθ. 291. 1868. 

16,5 έκ. - σ. 58+2λ+έξώφυλλα. 

ΑΝΤΙΤΥΠΟ: Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιου Προκοπίου Κέρκυρας. 

1.11. Πεντηκοστάριον περιέχον τήν άπο του Πάσχα μέχρι τής τών 

Άγιων Πάντων Κυριακής άνήκουσαν αύτω χαρμόσυνον άκολουθίαν 

Διορθωθέν ύπο Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοϋ του Ίμβρίου Έ κ δ ο -

σις τρίτη άναθεωρηθεΐσα ύπο Ιωάννου και Σπυρίδωνος τών Βελούδων. 

Ένετίησιν Έ κ του Ελληνικού Τυπογραφείου του Άγιου Γεωργίου. 

1872.' 

31,5 έκ. - σ. η / +1λ+[ΐ]+232+χαλκογραφία τής Ανάστασης. 

ΑΝΤΙΤΥΠΑ: Μονή Α γ ί ω ν Θεοδώρων Κέρκυρας, Α.Κ.236 (λείπει το τελευταίο φύλ

λο) - Ναός 'Οδηγήτριας, Αγραφοι Κέρκυρας. 

1.12. Ακολουθία του Άναγνώστου ήτοι Συλλειτουργικον Έκδοσις Έν-

νάτη Βενετία Έκ του Έλλην. Τυπογραφ. Ό Φοίνιξ 1873. 

17 έκ. - σ. 56. 

ΑΝΤΙΤΥΠΟ: Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Προκοπίου Κέρκυρας. 
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1.13. Ό Γεροστάθης 'Ή 'Αναμνήσεις της παιδικής μου ηλικίας μετά 

εικονογραφιών ((Κειμήλια έσθλά και νέοισι χρήσιμα.» (Εύριπίδου.) 

ΎΤΓΟ Αέοντος Μελά III. Έν 'Αθήναις Έ κ του Τυπογραφείου Σ. Κ. 

Βλαστού ('Επί της Όδοϋ Έρμου, 'Αριθ. 178.) 1874. 

17 έκ. - σ. 155+Ιλ. 

ΑΝΤΙΤΥΠΟ: Μονή Πλατυτέρας Κέρκυρας, Π.385. 

1.14. 'Απόστολος ήτοι Πράξεις και Έπιστολαί των 'Αγίων 'Αποστόλων 

καθ' δλον το έτος έπ' εκκλησίας άναγινωσκόμεναι εξ άριστων εκδόσεων 

της Νέας Διαθήκης επιμελώς διορθωθεΐσαι. 'Εν Βενετία Έκ του Ελλη

νικού Τυπογραφείου του Άγιου Γεωργίου 1875. 

22 έκ. - σ. 368. 

ΑΝΤΙΤΥΠΟ: Πολιτιστικός Σύλλογος Άγιου Προκοπίου Κέρκυρας. 

1.15. Μηναΐον του Αυγούστου Περιέχον άπασαν τήν άνήκουσαν αύτω 

Άκολουθίαν, Διορθωθέν το πριν υπό Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοΰ 

του Ίμβρίου, Και παρ' αύτοΰ αύξηθέν τή του Τυπικού προσθήκη κατά 

τήν διάταξιν της Άγιας του Χρίστου Μεγάλης Εκκλησίας, ής τή 

εγγράφω άδεια Άναθεωρηθέν και ακριβώς έπιδιορθωθέν. Έκδοσις 

εβδόμη. Βενετία Έκ του Ελληνικού Τυπογραφείου Ό Φοίνιξ 1877. 

3 2 έ κ . - σ . [2]+159+1λ. 

ΑΝΤΙΤΥΠΟ: Ναός 'Οδηγήτριας, Άγραφοι Κέρκυρας. 

1.16. Χρησμοί του Άγαθαγγέλου Εκδίδεται υπό Ανέστη Κωνσταντι-

νίδου Έκδοσις Τρίτη Άθήνησι, Καταστήματα ό ((Κοραής» Ανέστη 

Κωνσταντινίδου Βιβλιοπωλεΐον — Τυπογραφεΐον — 1878. 

16 έκ. - σ. 43+1λ. 

ΑΝΤΙΤΥΠΟ: Πολιτιστικός Σύλλογος Άγιου Προκοπίου Κέρκυρας. 

1.17. Βίος και Πολιτεία του Όσιου πατρός ημών Νικολάου αρχιεπι

σκόπου Μύρων τής Αυκίας του θαυματουργού Μεταφρασθείς εις τήν 

κοινήν γλώσσαν παρά του έν Μοναχοΐς ελαχίστου Δαμάσκηνου του 

Ύποδιακόνου και Στουδίτου. Έν Πάτραις Τυπογραφεΐον και Βιβλιο

πωλεΐον ((Ό Κάδμος» Β. Σεχοπούλου Έ π ί τής βορειοανατολικής γω

νίας τής Πλατείας Γεωργίου του Α'. Διευθυνόμενα υπό Ανδρέου Β. 

Πάσχα. 1884. 

1 8 έ κ . - σ . 31+[1]. 

ΑΝΤΙΤΥΠΟ: Πολιτιστικός Σύλλογος Άγιου Προκοπίου Κέρκυρας. 
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1.18. Δημητρίου Χ. Σεμιτέλου Δ.Φ. Τακτικού Καθηγητού της Φιλολο

γίας εν τω Έθνικώ Πανεπιστημίω Λατινική Γραμματική Προς χρήσιν 

των εν τοις Έλληνικοΐς Σχολείοις διδασκομένων Εγκριθείσα εν τω του 

αωπδ' έτους διαγωνισμω τών διδακτικών βιβλίων Έκδοσις Δευτέρα 

Έν 'Αθήναις Έκ του Τυπογραφείου 'Ανδρέου Κορομηλά 1884. 

21 έκ. - σ. [4]+60+έξώφυλλα. 

ΑΝΤΙΤΥΠΟ: Πολιτιστικός Σύλλογος 'Αγίου Προκοπίου Κέρκυρας. 

Το ίδιο έτος τυπώθηκαν άπο το ίδιο τυπογραφείο ή «Αατινική Γραμματική — 

Προς χρήσιν τών έν τοις Γυμνασίοις—» σέ δεύτερη έκδοση μέ σ. [4]+60 (Ήλιού-

Πολέμη, ΕΒ Β\ αρ. 1884.180) και ή «Λατινική Γραμματική — Προς χρήσιν τών 

έν τοις Γυμνασίοις---» σέ ογ^οΊ] έκδοση μέ σ. η'+152 (Ήλιού-Πολέμη, ΕΒ Β'7 αρ. 

1884.181). 

1.19. Τα τέσσαρα Ευαγγέλια και οι τών Κυριακών 'Απόστολοι Έν 

'Αθήναις Παρά τω εκδότη Εύαγγέλω Κ. Κοφινιώτη Τυπογραφεΐον « Ό 

Παλαμήδης» 1884. 

18,5 έκ. - σ. 204+[4]+έξώφυλλα. Ό τίτλος άπο το εξώφυλλο. 
ΑΝΤΙΤΥΠΟ: Πολιτιστικός Σύλλογος 'Αγίου Προκοπίου Κέρκυρας. 

1.20. Θείον και Τερόν Εύαγγέλιον εξ άριστων εκδόσεων της Νέας Δια

θήκης επιμελώς διορθωθέν Μετά προσθήκης τών της Παλαιάς μαρτυ

ριών Και νυν λαμπρότερον εκδοθέν τη έγκρίσει της 'Ιεράς Συνόδου της 

'Εκκλησίας της Ελλάδος Έγώ ειμί ή ό$ός7 και ή αλήθεια, και ή ζωή. 

Ίωάν. ΙΔ'. 6. 'Εν 'Αθήναις Παρά τω έκδοτη Κ. 'Αντωνιάδη Τυπογρα

φεΐον Όδός 'Ρόμβης αριθ. 16 Βιβλιοπωλεΐον Όδός Έρμου αριθ. 48 

1890. 

3 1 , 3 έ κ . - σ . η /+254+[2]+46. 

ΑΝΤΙΤΥΠΑ: Μονή Πλατυτέρας Κέρκυρας, Π. 188 - Μονή 'Αγίου Ιωάννου θεολόγου 

Πάτμου (Φραγκίσκος-Φλωρεντής, Π.Β. Β\ άρ. 2989). 

1.21. Θέματα Αατινικα προς άσκησιν τών μαθητών υπό Δ. Κ. Ζαγγο-

γιάννη Μέρος πρώτον Όμαλόν Τυπικόν Έκδοσις β' διωρθωμένη 

Έκδοτης 'Ιωάννης Νοτάρης Έν 'Αθήναις Βιβλιοπωλεΐον 'Ιωάννου Νο-

τάρη 42 - οδός Έρμου - 42 1891. 

18 έκ. - σ. 108 τουλάχιστον. 

ΑΝΤΙΤΥΠΟ: Μονή Πλατυτέρας Κέρκυρας, Π.668 (κολοβό). 

1.22. 'Ακολουθία του 'Αγίου Πάσχα ήτοι της 'Αναστάσεως του Κυρίου 

ημών Ίησοΰ Χρίστου Και το Εύαγγέλιον εις γλώσσαν Έλληνικήν 
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Άλβανικήν, Έ ω σ σ ι κ ή ν , Ί τ α λ ι κ ή ν και Ό θ ω μ α ν ι κ ή ν . Έ ν Πάτραις Τ υ -

πογραφεΐον και Βιβλιοπωλείο ν « Ό Κάδμος» 'Ανδρέου Β. Π ά σ χ α 1893. 

21 έκ. - σ. 16. 
ΑΝΤΙΤΥΠΟ: Πολιτιστικός Σύλλογος Άγιου Προκοπίου Κέρκυρας. 

1.23. Δ ι η γ ή μ α τ α καθ' 'Όμηρον και τους Τραγικούς έκ του Τρωικού κύ

κλου προς χρήσιν των σχολείων μετ' εικόνων κατ ' εγκρισιν του 'Υπουρ

γείου υπό Π. Π. Οικονόμου "Εκδοσις δεκάτη τρίτη διωρθωμένη - Ώ ς 

δ' έ γ ώ τίνος ήκουσα δεινού καταμαθεΐν ανδρός ποιητού διάνοιαν π ά σ α 

μεν ή ποίησις τ ω Ό μ ή ρ ω αρετής έστιν έπαινος και π ά ν τ α α ύ τ ω προς 

τούτο φέρει ο.τι μή π ά ρ ε ρ γ ο ν Βασίλειος δ Μέγας - Έ κ δ ο τ η ς 'Ανέστης 

Κωνσταντινίδης Έ ν 'Αθήναις Έ κ τού Τυπογραφείου των κ α τ α σ τ η μ ά 

των 'Ανέστη Κωνσταντινίδου 1895. 

22 έκ. - σ. 158. 
ΑΝΤΙΤΥΠΟ: Μονή Πλατυτέρας Κέρκυρας, Π.337. 
Το 1897 εκτυπώθηκαν νέα εξώφυλλα τα όποια επικολλήθηκαν στα αντίτυπα της 
έκδοσης του 1895 με τον ακόλουθο τίτλο: 

Π. Π. Οικονόμου Διηγήματα καθ' "Ομηρον και τους Τραγικούς έκ τού Τρω

ικού κύκλου Εγκριθέντα έν τω άγώνι των διδακτικών βιβλίων επί πενταε-

τίαν άπό τού Σεπτεμβρ. τού 1897 μέχρι τού Σεπτεμβ. τού 1902. 'Έτος σχο-

λικον 3ον Έκδοσις δεκάτη τρίτη Έκδοτης 'Ανέστης Κωνσταντινίδης Έ ν 

'Αθήναις Έ κ τού Τυπογραφείου τών καταστημάτων 'Ανέστη Κωνσταντινί

δου 1897. 

Στο πίσω εξώφυλλο δημοσιεύεται τό άπό 22 'Ιουλίου 1897 έγγραφο του Υπουργεί
ου τών Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως με τό όποιο κοινοποιή
θηκε στον συγγραφέα ή έγκριση του βιβλίου του ώς διδακτικού βιβλίου για τους 
μαθητές της Γ' τάξεως τών δημοτικών σχολείων για μία πενταετία. 

1.24. Μηνά Δ. Χαμουδοπούλου Μ. ρήτορος της Μεγάλης τού Χριστού 

Ε κ κ λ η σ ί α ς Χριστιανού Έ γ κ ό λ π ι ο ν , Περιέχον Σειράν θρησκευτικών 

μαθημάτων, τροπαρίων και προσευχών, διδακτέων έν τ ω τ ε τ ρ α τ α ξ ί ω 

Δ η μ ο τ ι κ ώ Σχολε ίω, Σ υ μ φ ώ ν ω ς τ ω π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ι τ ω κυρωθέντι υπό 

τού Β.Δ. της 12 Μαρτίου 1894. Έκδίδοται Έγκρίσει της Τεράς Συνόδου 

τού Βασιλείου της Ε λ λ ά δ ο ς . ((Οι πατέρες εκτρέφετε τα τέκνα υμών έν 

παιδεία και νουθεσία Κυρίου» Έ φ ε σ . ζ' 4. Άθήνησι Έ κ τού Τ υ π ο γ ρ α 

φείου Άλεξ. Παπαγεωργίου Ό δ ο ς 'Οφθαλμιατρείου, αριθ. 3. 1895. 

17,5 έκ.-σ. 144. 
ΑΝΤΙΤΥΠΟ: Μονή Πλατυτέρας Κέρκυρας, Π.629. 
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1.25. [Γραμματική της Ελληνικής Ί ω . Καρακατσάνη, έκδοση 4η, 

1897]. 

18 έκ. - σ. δ'+5-96. Λείπει το φύλλο τίτλου. Σ τ η σελίδα [γ'] Προλεγόμενα Α' 

εκδόσεως, σ. δ'. Πρόλογος της τετάρτης εκδόσεως. Αθηνησι τη 1 Σεπτεμβρίου 

1897. 

ΑΝΤΙΤΥΠΟ: Μονή Πλατυτέρας Κέρκυρας, Π.668. 

1.26. Ελληνική Χρηστομάθεια Προς χρήσιν των μαθητών τής Α' τά

ξεως του Ελληνικού Σχολείου Ύπο Γεωργίου Μπουκουβάλα Έκδοτης 

Μιχαήλ Ι. Σαλίβερος Έν 'Αθήναις Βιβλιοπωλεΐον ό «Έρμης» Μιχ. Ι. 

Σαλιβέρου 38 - Όδος Σταδίου - 38 1897. 

21,5 εκ. - σ. 112+έξώφυλλα. Ή τελευταία σελίδα αριθμημένη λανθασμένα ώς 122. 

ΑΝΤΙΤΥΠΟ: Πολιτιστικός Σύλλογος 'Αγίου Προκοπίου Κέρκυρας. 

1.27. Ώρολόγιον το Μέγα Περιέχον "Απασαν τήν άνήκουσαν αύτω 

άκολουθίαν, κατά τήν τάξιν τής 'Ανατολικής του Χρίστου Εκκλησίας, 

και έξαιρέτως των υποκειμένων αύτη ευαγών μοναστηριών Διορθωθέν 

και εις τρία μέρη διαιρεθέν Ύπο Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανου του 

Ίμβρίου Ύφ' ου προσετέθη και σύντομος ιστορία πασών τών εορτών 

του δλου ένιαυτοϋ, και πολλών τών του Μηνολογίου 'Αγίων, έπιθεω-

ρηθέν δε κατά τήν έν Κων)πόλει γενομένην εκδοσιν παρά του 'Αειμνή

στου Σπυρίδωνος ιερομόναχου Ζερβού Άρχιμανδρίτου του Οικουμενι

κού Θρόνου Εκδίδεται δαπάνη το δεύτερον υπό Άντ. Στ. Γεωργίου Έν 

Βενετία Κεντρική πώλησις έν 'Αθήναις έν τω βιβλιοπωλείω ό «Φοίνιξ» 

'Αντωνίου Στ. Γ[εωργίου] 1897. 

22,5 έκ. - σ. 640. 

ΑΝΤΙΤΥΠΟ: Πολιτιστικός Σύλλογος 'Αγίου Προκοπίου Κέρκυρας (κατάσταση κακή). 

2. Συμπληρώσεις - διορβώσεις - παρατηρήσεις 

2.1. Διαταγαί τών άγιων 'Αποστόλων — Constitutiones Sanctorum 

Apostolorum — Venetiis, ex officina Iordani Zileti. MDLXIII. 

19,5 έκ.-φ. 18+195+[1]. 
ΑΝΤΙΤΥΠΑ: Μονή Πλατυτέρας Κέρκυρας, Π. 148 - Μονή Α γ ί ο υ 'Ιωάννου Θεολόγου 

Πάτμου (Φραγκίσκος-Φλωρεντής, Π.Β. Α\ αρ. 131). 

Πβ. Μ. Φώσκολος, «Τα παλαιά ελληνικά βιβλία τοΰ Ελληνικού Κολλεγίου του 

Α γ ί ο υ Αθανασίου τής Ρώμης», (0 'Ερανιστής 9 (1971), 28 και Ααδάς-Χα-

τζηδήμος, Προσθήκες, σ. 50, άρ. 55, με τήν ακόλουθη περιγραφή: 8ο, φ. 18+192+4. 



Σπύρος Χρ. Καρύδης, ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 39 

2.2. Του εν άγίοις πατρός ημών / ΓΩΑ'ΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕ'ΝΟΥ / 

ΤΩ~Ν Ε'Ν ΤΩ~ ΣΙΝΑ~ 0"ΡΕΙ ΜΟΝΑΧΩ~Ν, / ΚΑΙ'ΜΑΞ ΤΟΥ~ ΠΑΡΑ-

ΔΕΓΣΟΥ, ΡΓ ΛΟΤΟΙ / ασκητικοί, με τους οποίους διδάσκεται κάθε εις 

χρι-/στιανός πώς χρεωστεΐ να πολιτεύεται, δια να / άνέβη εις την τε

λειότητα της μοναχικής, / και χριστιανικής ζωής, νυν πρώτον εις / 

ώφέλειαν του Χριστωνύμου λαοϋ, / εκ τής ελληνικής διαλέκτου εις 

κοινήν φράσιν μεταγλωττισθέν-/τες παρά Μαξίμου του Μαργουνίου, 

ταπεινού / Επισκόπου Κυθήρων. / [τυπ. κόσμημα: σταυρός] ΜΑΞΓ-

ΜΟΤ. / Ούρανίης κλίμακος τήνδ' άτραπόν άνέρες αγνοί / Βαίνετε προ-

φρονέως άρματι κουφοτάτω. / Άλκάν δ' αύ νοερού ποτιδέγμενοι όμμα

τος, ογκον / Α"ψορρον σαρκός καλλίπετ' εύσθενέως. / Τ οίον δ' άμπετά-

σαντες έυδρομον άλμα νόοιο, / Α"ντυγος αίθερίης εξετε χαρμοσύνην. / 

CON PRIVILEGIO. / IN VENETIA, Appresso Francesco de'Giuliani, ad 

in-/stantia del Reuerendissimo Vescouo di Cerigo, & di / Misier Manoli 

Glinzoni. 1590. 

[Στο τέλος:] Έτυπώθη εν βενετίαις παρά Φραγγίσκω τών 'Ιουλιανών. 

εις ζήτησιν τών το προνόμιον εχόντων, αφί ' . 

19,5 έκ. - φύλλο τίτλου + σ. [20]+ιζ '-τμε '(=τμζ / )+1λ+ [12]. Τεύχη: α 1 0, β8, γ 8 , δ8, 

ε8, ζ 8, η 8 , θ8, ι8, κ8, λ8, μ8, ν8, ξ8, ο8, π 8 , ρ8, ς8, τ 8 , υ 8, φ 8, χ8, ψ4. Το κείμενο φέρει στι-

χαρίθμηση άνά σελίδα με ελληνικούς χαρακτήρες, στο εσωτερικό περιθώριο τών 

σελίδων. Ή αρίθμηση τών σελίδων υπολείπεται κατά δύο τής σωστής άπό τη σ. 

ρπα / (=ρπγ / ) και εξής. 

ΑΝΤΙΤΥΠΟ: Μονή Α γ ί ω ν Θεοδώρων Κέρκυρας, Α.Κ. 4 (λείπει το φύλλο αΙΟ). 

Το έντυπο περιγράφει ό Κ. Σάθας (Νεοελληνική Φιλολογία, Αθήνα 1868, σ. 216) 

δίνοντας ελλιπή τίτλο και περιγραφή (8ο, σ. [ΐβ]+τμε'+όρισμένες σελίδες με παρο-

ράματα χωρίς αρίθμηση). Ό É. Legrand (ΒΗ, XVIs., II, σ. 66-70, άρ. 185), στηρι

ζόμενος στον Σάθα δίνει τον ίδιο ελλιπή τίτλο και τή λανθασμένη περιγραφή (8ο, φ. 

[8]+τμε' (=345)+όρισμένα φύλλα στο τέλος χωρίς αρίθμηση). 

2.3. Σύνταγμα τινών αναγκαίων 'Ακολουθιών καθεκάστην ανηκουσών 

τω ίερεΐ συλλεγεΐσαι έκ του Ευχολογίου. Ε'τυπώθη εν βενετίαις παρά 

Άντωνίω τω Πινέλλω. αχιδ'. "Ετει άπό τής ένσάρκου οικονομίας του 

κ(υρίο)υ και θ(εο)υ και σ(ωτή)ρ(ο)ς ημών Ι(ησο)ϋ Χ(ριστο)υ. 

19,5 έκ. - 52 φ.χ.ά. (τεύχη Α1 2, Β1 6, Γ 2 4). Legrand, ΒΗ, XVIL·, Ι, σ. 97, άρ. 78. Πα

παδόπουλος, ΕΒ Α\ άρ. 5504. 

ΑΝΤΙΤΥΠΑ: 'Εθνική Βιβλιοθήκη, Θεολ. 7844 (πλήρες, δερματόδετο, με έκτυπα δια

κοσμητικά στοιχεία και θηλυκωτήρες) - Μονή Πλατυτέρας Κέρκυρας, Π.217 (κο

λοβό, διακόπτεται στο φ. Β8, με κομμένα περιθώρια (18,5 έκ.) και βιβλιοδεσία κα

τεστραμμένη). 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: φ. Α Ι : σελίδα τίτλου* φ. Αΐν: Πίναξ τών Περιεχομένων Εν τω 8ε 

τω συντάγματί' φ. Α2-Α12ν: 'Ακολουθία εσπερινού και όρθρου- φ. Β-Β10ν: Απο-

στολοευαγγέλια εις διαφόρους μνήμας αγίων φ. B10v-B15r: 'Ακολουθία του μικρού 

αγιασμού' φ. Β15ν-Β1βν: 'Ακολουθία της κοινής παρακλήσεως' φ. Γ-Γ2ν: Ακολου

θία γινομένη επί μνήστοις, ήγουν του άρραβώνος' φ. Γ 3 Γ - Γ 9 Γ : Ακολουθία του στε-

φανώματος' φ. Γ9Γ-Γ11ν: Ακολουθία εις 8ίγαμον φ. Γ11ν-Γ12ν: Ευχαί εις γυ

ναίκα λεχώ τη πρώτη -ημέρα της γεννήσεως του παιδιού αυτής' φ. Γ12ν-Γ13ν: 

Ευχή εις το κατασφραγίσαι παιδίον λαμβάνον Ονομα τη όγδοη ημέρα της γεννήσε

ως αυτού' φ. Γ13ν-Γ15ι:: Ευχή εις γυναίκα μετά μ' ημέρας' φ. T15rv: Ευχή εις γυ

ναίκα όταν αποβάλλεται' φ. Γ15ν-Γ18ν: Ευχή εις το ποιήσαι κατηχούμενον φ. 

Γ18ν-Γ24ν: Ακολουθία του άγιου βαπτίσματος. 

Στον πίνακα των περιεχομένων, μετά την Ακολουθία του όρθρου και πριν τα Ά π ο -

στολοευαγγέλια, σημειώνεται: Αι θεΐαι λειτουργίαι των εν άγίοις πατέρων, Ιωάννου 

του χρυσοστόμου. Βασιλείου του μεγάλου. Και ή των προηγιασμένων. Ή αρίθμη

ση των τετραδίων (Α, Β, Γ) μάς οδηγεί στο συμπέρασμα δτι ό έκδοτης δεν σκόπευε 

να τυπώσει το κείμενο των Λειτουργιών, άλλα προφανώς να παρεμβάλει προεκτυ-

πωμένο κείμενο ανάμεσα στα τεύχη Α και Β. Και στα δύο αντίτυπα πού εξετάστη

καν διαπιστώνεται πράγματι ή συμπερίληψη αυτοτελούς εκδόσεως τών θείων Λει

τουργιών. Στο μεν αντίτυπο της μονής Πλατυτέρας βρίσκεται στη θέση της, ανά

μεσα δηλαδή στα τετράδια Α και Β, ενώ πριν και μετά έχουν προστεθεί 7 και 6 

φύλλα λευκά, αντίστοιχα. Στο αντίτυπο τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης το σώμα τών 

Λειτουργιών έχει μετακινηθεί, προφανώς σε μεταγενέστερη βιβλιοδεσία, και έχει 

τοποθετηθεί πριν άπό το Σύνταγμα, ως συσταχωμένη αυτοτελής έκδοση. Τα δύο 

αντίτυπα πού εξετάστηκαν περιλαμβάνουν διαφορετικές εκδόσεις τών θείων Λει

τουργιών. Το αντίτυπο τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης περιλαμβάνει τήν έκδοση του 

1612 (Παπαδόπουλος, ΕΒΒ\ άρ. 345), ένώ το αντίτυπο τής Πλατυτέρας τήν έκδο

ση του 1626 (Παπαδόπουλος, ΕΒΑ\ άρ. 3517). 

2.4. Βιβλίον καλούμενον Παράδεισος, εκ τών λόγων του Όσιου και Θε-

οφόρου Πατρός ημών Συμεώνος του Μεταφραστου. Μεταφρασθέν 

παρά 'Αγαπίου Μονάχου του Κρητός — Ένετίησι, Παρά Νικολάω 

Γλυκεΐ, τω εξ 'Ιωαννίνων. αχπγ' . 

21 εκ. - σ. 8+502. Στή σ. 502 το τυπογραφικό σήμα του Γλυκή. Τεύχη: a4, Α 8-Ζ 8, 

AA 8-Hh 8, Π4 (=31 τετράδια και 2 δυάδια). 'Από τό περιγραφόμενο αντίτυπο θα 

πρέπει να έχει αποκοπεί ενα φύλλο στό τέλος. 

ΑΝΤΙΤΥΠΟ: Μονή Πλατυτέρας Κέρκυρας, Π.603. 

Πβ. Παπαδόπουλος, EBB', άρ. 447, δπου περιγράφεται με σ. 8+520 (α4, Α 8 -Ζ 8 , 

AA8-Gg8, Π4). 

2.5. Συνταγμάτιον περιέχον κανόνας τε και εύχας ίκετηρίους — Συλ-

λεχθέν μεν εκ διαφόρων Βιβλίων, --- Προσετέθησαν δε και έτεροι ---

Κανόνες ετι δε — και Πασχάλιον αίώνιον — Τα πάντα --- Συ-
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ντεθέντα παρά του --- Ματθαίου Τζιγάλα του Κυπρίου. Ε'μετατυπώθη 

μεν — έδιορθώθη δε παρά Νικόδημου Γεροδιακόνου Βαβατενους — 

"Ετει άπο Χρίστου. 1688. Παρά Νικολάω τω Σαρω. αχπη'. 

Συσταχωμένο τό: 

Πασχάλιον αίώνιον Νεωστί έφευρεθέν τε, και συντεθέν Παρά — 

Ματθαίου Τζιγάλα του Κυπρίου. — Ένετίησι. 1688. Παρά Νικολάω 

τω Σαρω. αχπη'. — 

2 1 , 7 έ κ . - σ . [1]+1λ+[1]+1λ+[5]-31+1Χ+110+[2]. 

ΑΝΤΙΤΥΠΑ: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Τ.657.33 - Μονή Ά γ ι ω ν Θεοδώρων Κέρκυρας, 

Α.Κ.15 - Μονή Πλατυτέρας Κέρκυρας, Π.218. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: σ. [1]: ό ψευδότιτλος, Συνταγμάτων σ. [3]: ό τίτλος, Συνταγμά

των περιέχον... αχπη'' σ. [4] : Πίναξ των Περιεχομένων Έν τω 8έ τω Συνταγμα-

τίω' σ. [5]: ό τίτλος, Πασχάλιον αιώνων..." σ. [6]: "Ετεροι στίχοι εις το πασχά-

λιον σ. [7]-8: Τοις εντευξομένοις...' σ. 9-25: Πασχάλιον αίώνιον σ. 26-31: Μηνο-

λόγιον σ. 1-110: Κανόνες και 'Ακολουθίες και ό 'Ακάθιστος 'Ύμνος, σύμφωνα με 

τον πίνακα περιεχομένων της σ. [4]. 

Σ τ α αντίτυπα της Γενναδείου Βιβλιοθήκης και της μονής 'Αγίων Θεοδώρων, στην 

τελευταία σ.χ.ά., υπάρχει το τυπογραφικό σήμα του Σάρου. Στο αντίτυπο τής 

μονής Πλατυτέρας λείπει το τελευταίο φύλλο. 

Το Πασχάλιον αριθμεί τις σελίδες του άπο σ. [5]-31 (τεύχη Α6, Β8). Στην πραγμα

τικότητα δμως τα δύο πρώτα φύλλα χ.ά. με τον ψευδότιτλο και τον πρώτο τίτλο 

αποτελούν οργανικό μέρος του τεύχους Α, τό οποίο δεν είναι τριάδιο άλλα τετράδιο 

με πρώτο φύλλο τό φύλλο του ψευδότιτλου και όχι εκείνο με τόν τίτλο ((Πασχάλιον 

Αίώνιον». Αυτά σημαίνουν ότι τό Πασχάλιον, με τήν ιδιόμορφη διάταξη του τεύ

χους Α, τυπώθηκε μετά τό Συνταγμάτιο και με σκοπό να αποτελέσει με αυτό 

ενιαίο βιβλίο στή μορφή πού τό γνωρίζουμε. Σε αυτό άλλωστε συνηγορεί και ή 

ένδειξη ((Sintelmation)) στό κάτω περιθώριο του τεύχους Β. Θα πρέπει πάντως να 

σημειωθεί ότι στον Πίνακα περιεχομένων του Συνταγματίου καταγράφονται μόνον 

τα περιεχόμενα του σώματος των 110 σελίδων, χωρίς να δηλώνεται πουθενά ή 

ύπαρξη του Πασχαλίου. 

Δεν γνωρίζω αν οι ανωτέρω τίτλοι υπάρχουν και ξεχωριστά. Τά τρία αντίτυπα πού 

εξέτασα περιέχουν τους δύο τίτλους συσταχωμένους στή μορφή πού περιέγραψα. 

Πβ. Legrand, ΒΗ, XVIL·., V, σ. 141-143, άρ. 215-216 (Παπαδόπουλος, ΕΒ Α\ άρ. 

3114, 3122), ό οποίος γνωρίζει τις δύο εκδόσεις άπό ανακοίνωση του R. P. Matthieu, 

παραπέμπει στή βιβλιοθήκη τής μονής Παντελεήμονος στό "Αγιο 'Όρος και περι

γράφει τό Συνταγμάτιο με σ. [2]+110 και τό Πασχάλιον με 27 σελίδες με λάθη 

στην αρίθμηση και χωρισμένες σε δύο τετράδια Α6 και Β8. 

2.6. Μηναΐον του 'Ιουλίου — διορθωθέν παρά του 'Ιεροδιδασκάλου Κυ

ρίου Σπυρίδωνος Μήλια. Ένετίησιν, αψξβ'. 1762. Παρά Νικολάω Γλυ-

κεΐ ---
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ΑΝΤΙΤΥΠΑ: Μονή Πλατυτέρας Κέρκυρας, Π.279 - Μονή 'Αγίου Ιωάννου Θεολόγου 

Πάτμου (Φραγκίσκος-Φλωρεντής, Π.Β. Α\ αρ. 613). 

Πβ. Παπαδόπουλος, ΕΒ Β\ αρ. 664, δπου «... παρά τοΰ 'Ιεροδιακόνου Κυρίου 

Σπυρίδωνος Μήλια...». 

2.7. Ε'ΠΠΌΜΗΧ / ΤΗ~Σ ΙΈΡΟΚΟΣΜΙΚΗ~Σ ΓΣΤΟΡΓΑΣ, / Εις πέντε 

μερισθεΐσα Τμήματα. / Ω'ν, τα μεν Τρία πρώτα εν συντομία διαλαμ

βάνουσα, ού μόνον τα του Α'γίου / Θεοβαδίστου 0"ρους Σίνα, ού μην 

άλλα και τα του εκείθεν ωχοδομΊ)$έντος Θεο-/δοξάστου Μοναστηρίου. 

Των δ' υστέρων, το μεν περιέχει τα των Βασιλέων πά-/σης γης Αιγύ

πτου μέχρι Μωάμεθ, και τών Διαδόχων αύτοϋ εως Σουλταν Σε-/λήμ. 

Το δε περί του αύτοΰ Σελήμ, και περί της μάχης, ην ήγειρε κατά Περ-

/σών. Ε"τι δε περί της Αίρέσεως του Τεχήλ, νέου Προφήτου τών 

Περσών, / πραγματεύεται. / 'Έκαστον τών Τμημάτων έχει τον αυτού 

Πίνακα. Προσέτι έτερος τις Πίναξ τινών αναγκαίων / Σημειώσεων 

υπάρχει, προς περιεργείαν και ώφέλειαν τών 'Αναγνωστών. / Συγγρα-

2. Ό Σπυρίδων Μιλιάς χειροτονήθηκε ιεροδιάκονος στο τέλος τοΰ 1726 και ιε

ρέας πριν από το 1738. Στο πρωτοπαπαδικό αρχείο της Κέρκυρας σώζεται επιστολή 

του μεγάλου πρωτοπαπά Σπυρίδωνος Βούλγαρη με χρονολογία Νοέμβριος 1726, με 

τήν όποια κάλεσε τον επίσχοπο Δυρραχίου Αθανάσιο να χειροτονήσει ιεροδιάκονο 

τον Σπυρίδωνα Μίλια τοΰ ποτέ Νικολάου. Στις 20 'Απριλίου 1738, ιερέας πλέον, τέ

λεσε γάμο στον ναό της Σπηλαιώτισσας και 'Αγίου Βλασίου (Α.Ν.Κ., Ληξιαρχικές 

Πράξεις 'Εκκλησιών, φάκελος 118, βιβλίο πράξεων (γαμήλια), φ. 71ν). Στις 23 

'Οκτωβρίου 1742 ό μέγας πρωτοπαπάς 'Ιωάννης Βούλγαρης βεβαίωσε τις σπουδές 

και τή διδασκαλική δράση τοΰ ιερέα Σπυρίδωνος Μίλια, τονίζοντας ότι αυτός είχε 

σπουδάσει ελληνικά και λατινικά γράμματα κοντά σέ σπουδαίους καθηγητές, είχε 

ιδιαίτερη κλίση προς τις επιστήμες, είχε διατελέσει δάσκαλος για πολλά χρόνια και 

είχε δώσει αξιόλογα δείγματα της ικανότητας του με τήν εκπαίδευση πολλών μα

θητών (Παναγιώτα Τζιβάρα, Σχολεία και δάσκαλοι στη βενετοκρατούμενη Κέρκυ

ρα (16ος-18ος αι.), 'Αθήνα 2003, σ. 305-306, όπου και οι αρχειακές παραπομπές). Ό 

ιερέας Μιλιάς, λίγο νωρίτερα, στις 17 'Ιουλίου 1742, ευρισκόμενος στην Κέρκυρα 

είχε παρασταθεί στή σύνταξη διαθήκης και υπέγραψε ώς «Σπυρίδων ιερεύς ό Μι

λιάς» (Α.Ν.Κ., Συμβολαιογραφικά, φάκελος Κ.161, βιβλίο 186, φ. 31rv). Για τον 

Μίλια βλ. επίσης C. Capizzi, ((Spiridione Milia (1700Ρ-1770) collaboratore greco 

all'Amplissima del Mansi. Appunti bio-bibliografìci», Orientalia Christiana Periodica 

37 (1971), 441-490* Ά θ . Καραθανάσης, « Έ εκκλησιαστική ρητορική στον Ά γ ι ο 

Γεώργιο τών Ελλήνων της Βενετίας (1534-1788)», Θησαυρίσματα 9 (1972), 170-

171· Τρ. Σκλαβενίτης, «Τα έντυπα έπιστολάρια της Βενετίας (1757-1832)», Μεσαι

ωνικά και Νέα 'Ελληνικά 8 (2006) [Πρακτικά τοΰ έπιστημονικοΰ συμποσίου Νεοελ

ληνική επιστολογραφία (16ος-19ος ai.j\1 151-161, όπου και άλλη βιβλιογραφία. 
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φεΐσα παρά του Μακαριωτάτου πρώην 'Ιεροσολύμων / Πατριάρχου, 

ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ του Κρητός. / Νεωστί Μετατυπωθέν, και μετά πάσης 

επιμέλειας διορθωθέν, παρά του / 'Ιεροδιακόνου Κυρίου ΣΠΥΡΓΔΩ-

ΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. / Α'ΦΙΕΡΩΟΕΓΣΑ. / Τ ω Γαληνοτάτω πάσης 

Μολδοβλαχίας Καθηγεμόνι, / ΚΥΡΓΩ, ΚΥΡΓΩ, / ΙΏΑ'ΝΝΗ Α'ΝΤΩΝΓΩ 

/ ΤΩ~ ΘΕΟΣΕΒΕΣΤΑ'ΤΩ ΒΟΙΒΟ'ΝΔΑ. / Ε'ΝΕΤΓΗΣΙ, 1770. / Παρά Νι-

κολάω Γλυκεΐ τω εξ Ιωαννίνων. / CON LICENZA DE'SUPERIORI, E 

PRIVILEGIO. 

22 εκ. - σ. 18+[2]+438. Σ τ η δεύτερη σ.χ.ά. ολοσέλιδο χαρακτικό (Μωυσής-Άα-

ρών). 

ΑΝΤΙΤΥΠΑ: Μονή Πλατυτέρας Κέρκυρας, Π.490 (το φύλλο τίτλου μισοκατεστραμ-

μένο) - Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, ΗΝΕ. 5/Ν.413 - Εθνική Βιβλιοθήκη, θεολ. 9481 -

Μονή 'Αγίου Ιωάννου θεολόγου Πάτμου (Φραγκίσκος-Φλωρεντής, Π.Β. Α\ αρ. 

654, τρία αντίτυπα). 

Ό Legrand παραδίδει τον τίτλο με επιμελητή τον ίεροδιδάσκαλο Σπυρίδωνα Μίλια, 

περιγράφει τήν έκδοση με τον ίδιο τρόπο δπως και τήν έκδοση του 1758 και παρα

πέμπει σε αντίτυπο της Εθνικής Βιβλιοθήκης (Legrand, ΒΗ XVIIIs., Π, σ. 115, άρ. 

721* Ό ίδιος, ΒΙ, τ. Ι, σ. 127-128, άρ. 409). Ό Μ. Μανούσακας, αναφερόμενος στην 

έκδοση του 1770, κάνει λόγο για τον εκσυγχρονισμό της, με τήν προσθήκη των νε

ότερων αρχιεπισκόπων Σίνα εως το έτος 1759, και αποδίδει τήν επιμέλεια τής 

έκδοσης στον Σπυρίδωνα Μίλια, παραπέμποντας στον Legrand (Μ. Μανούσακας, 

(('Η επιτομή τής Τεροκοσμικής Ιστορίας του Νεκταρίου 'Ιεροσολύμων και αϊ π η -

γαί αυτής», Κρητικά Χρονικοί 1 (1947), 297-298). Με επιμελητή τον Σπυρίδωνα 

Μίλια μεταφέρει τον τίτλο και ό θ . Παπαδόπουλος (ΕΒ Α\ άρ. 4365), ό όποιος 

επιπλέον επισημαίνει αντίτυπα στή Γεννάδειο Βιβλιοθήκη ( Η Ν Ε . 5/Ν.413), τήν 

'Ακαδημία, τή μονή Βατοπαιδίου και τή μονή Διονυσίου 'Αγίου 'Όρους. Ό Τρ. 

Σκλαβενίτης, αναφερόμενος στον εκσυγχρονισμό του Χρονογράφου του Ψευδοδω-

ροθέου τό 1761, κάνει λόγο και για τον εκσυγχρονισμό τής 'Επιτομής τό 1770, τής 

οποίας ως επιμελητή θεωρεί τόν Σπυρίδωνα Παπαδόπουλο, καταγράφει δε τήν 

πληροφορία ότι τό όνομα του Παπαδόπουλου αναγράφεται στα αντίτυπα «πού ση

μειώνει ό βιβλιογράφος τής έκδοσης του 1770» (Τρ. Σκλαβενίτης, «Βιβλιολογικα 

Α'», Μνήμων 8 (1980-1982), 346 και σημ. 15). 

'Από τόν έλεγχο των τριών πρώτων αντιτύπων πού σημειώνονται διαπιστώθηκε ή 

λανθασμένη βιβλιογράφηση του εντύπου. Τό έντυπο φέρει διαφορετική διάταξη 

τίτλου και διαφορετικό επιμελητή άπό εκείνον τής έκδοσης του 1758. 'Επιπλέον, 

διαφορετική είναι και ή αρίθμηση των σελίδων του. 

2.8. Α'ΠΟΣΤΟΑΩΝ / ΠΡΑ'ΞΕΙΣ, / ΚΑΓ / Ε'ΠΙΣΤΟΑΑΓ / Ε'Π' Ε'ΚΚΑΗ-

ΣΓΑΣ ΚΑΟ' Ε'ΚΑ'ΣΤΗΝ / ΚΗΡΥΤΤΟ'MENAI. / Νεωστί μετατυπω-

θεΐσαι, πολλών τε σφαλμάτων έκ-/καθαρθεΐσαι, κ(αί) μ(ε)τ(α) πλεί

στης επιμελείας διορ-/θωθεΐσαι, μετά προσθήκης πολλών / Ε'πιστο-
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λών, των Προκειμένων / της Ε'βδομάδος. / ΝΕΌΤ ΠΓΝΑΚΟΣ, και 

Α'ΆΑΩΝ / ΚΑΑΑΩΠΙΣΜΩ~Ν. / Ε'ΝΕΤΓΗΣΙΝ. / αψοε'. 1775. / ΠΑΡΑν 

Α'ΝΤΩΝΙΏ ΤΩ~ ΒΟ'ΡΤΟΛΙ. / CON LICENZA DE'SUPERIORI. 

ΑΝΤΙΤΥΠΟ: Μονή Πλατυτέρας Κέρκυρας, Π. 194. 

Ό τίτλος με τυπογραφικό κόσμημα με το σύμπλεγμα των γραμμάτων AB εντός 

πλαισίου καλλωπιστικών γραμμών. 

Πβ. Παπαδόπουλος, ΕΒ Β\ αρ. 732 δπου ό τίτλος με ελλείψεις. 

2.9. Εύχολόγιον το Μέγα — αψοζ'. Ένετίησιν, 1776. Παρά Νικολάω 

τω Σάρω. Con Licenza de'Superiori. 

25 έκ. - σ. 8+544. Τεύχη a4, Α8, Β8, C 8, D 8 , E8, F 8, G 8, H 8 , I8, Κ8, L8, Μ 8, Ν 8 , Ο 8 , Ρ8, 

Q 8, R8, S8, Τ 8 , V8, Χ8, Τ 8 , Ζ 8 , Aa8, Bb8, Ce8, Dd 8, Ee8, Ff8, Gg8, Hh 8 , li8, Kk8, Ll8. Με

ταξύ τών τευχών Τ και V ένθετο φύλλο με αρίθμηση σελίδων 305-306. 

ΑΝΤΙΤΥΠΟ: Μονή Πλατυτέρας Κέρκυρας, Π.205 (λείπουν οι σ. 305-308). 

Πβ. Παπαδόπουλος ΕΒ Β\ άρ. 740, δπου ελλιπής περιγραφή. 

2.10. [Άνθολόγιον, Βενετία, Ν. Σάρος 1778.] 

ΑΝΤΙΤΥΠΟ: Μονή Πλατυτέρας Κέρκυρας, Π.303. 

Στο αντίτυπο της Πλατυτέρας υπάρχουν οι σ. 509-667+Ιλ. Στην αρχή έχει τεθεί 

φύλλο με τον ακόλουθο χειρόγραφο τίτλο εντός πλαισίου: Βιβλίον Β', του ανθολογί

ου. Περιέχων τάς άνονόμους 'Ακολουθίας Kai άλλα άναγκαί<α> ως εν τω Πινάκι 

φαίνεται, αφοη . 'Ακολουθούν χειρόγραφες οι σελίδες 507-508, όπου ή Άρχη συν 

Θεώ τών άνονυμων ακολουθιών... Στο τέλος συσταχωμένες 69+[3] χειρόγραφες 

σελίδες οι όποιες περιέχουν: Μηνολόγιον του όλου ενιαυτου Περιέχων άπαντα τα 

Δοξαστικά τών μη Φορολογουμένων άγιων, προσθήκη νέα του Ανθολογίου. 

Αναφέρεται ως άβιβλιογράφητο άπό τόν Φ. Ήλιου (Προσθήκες, σ. 326, άρ. 233). 

Βλ. και Παπαδόπουλος, ΕΒ Α\ άρ. 399. 

2.11. Βιβλίον καλούμενον Αυλός Ποιμενικός, Περιέχον ψυχωφελείς δι-

δαχας εν πάσαις ταΐς Κυριακαΐς και δεσποτικαΐς έορταΐς μίας έπταμη-

νιαίας σειράς, Άρχομένας άπο της Πρώτης Κυριακής του Σεπτεμβρί

ου, --- και τελευτώσας μέχρι της Νέας Κυριακής του Θωμά, --- εις 

τάξιν Κυριακοδρομίου, Φιλοπονηθεΐσάς τε και έκφωνηθεΐσας παρά 

Προκοπίου Πελοποννησίου του Μεγασπηλαιώτου, Νυν δε Πρώτον τυ-

πωθεΐσας, συνεργεία μεν του — Μητροπολίτου Σμύρνης, Κυρίου Προ

κοπίου, --- Δαπάνη δε του --- Πατριάρχου τών 'Ιεροσολύμων και Πά

σης Παλαιστίνης, Κυρίου 'Αβραμίου, — Έν Αειψία τής Σαξωνίας, εν 

τή Τυπογραφία του Βρέϊτκοπφ. Έ τ ε ι 1780. 

2 1 , 5 έ κ . - σ . [16]+236+324. 
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ΑΝΤΙΤΥΠΑ: Μονή Πλατυτέρας Κέρκυρας, Π.627 - Μονή 'Αγίου Ιωάννου θεολόγου 

Πάτμου (Φραγκίσκος-Φλωρεντής, Π.Β. Α\ άρ. 725). 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Χαλκογραφία του πατριάρχη 'Ιεροσολύμων Άβραμίου. Φύλλο τ ίτ

λου, [σ. 3 ] : Τω Πανιερωτάτω... Μητροπολίτη της... Μητροπόλεως Σμύρνης, Κυ-

ρίω Προκοπίω... την προσήκουσαν απονέμω προσκυνήσω' [σ. 7-12]: 'Αφιέρωση 

στον πατριάρχη 'Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης Άβράμιο* [σ. 13-16]: Πίναξ 

Της παρούσης Βίβλου, 8ιηρημένης εις δύω, Sia το συντομώτερον της τυπώσεως. 

Ών το πρώτον μέρος' σ. [1] -236: Αόγοι στις Κυριακές πριν και μετά τήν 'Ύψωση 

του Σταύρου - Αόγοι στις Κυριακές Α ' - Ι Β ' Αουκά* σ. 1-48: Αόγοι στις Κυριακές 

Ι Γ ' - Ι Ε ' Αουκά' σ. 49-111: Αόγοι στην Κυριακή προ της Χρίστου γεννήσεως, στην 

εορτή της Χρίστου γεννήσεως, στην Κυριακή προ των Φώτων, στα Θεοφάνεια* σ. 

112-310: Λόγοι στις Κυριακές του Τριωδίου, στή Μεγάλη Παρασκευή, τήν Κυ

ριακή του Πάσχα και τήν Κυριακή του Θωμά* σ. 311-324: Λόγος εις την μνήμην 

του αγίου Νικολάου' σ. 324: Έξεφωνήθησαν al 8ι$αχαι αύται εν τη λευκοσία, προ-

τευούση πολιτεία της κύπρου, Αρχιερατευοντος του Μακαριωτάτου 'Αρχιεπισκό

που Κόπρου, Κυρίου Χρύσανθου, εν τώ αφο8' ετει. 

Πβ. Legrand, ΒΗ, XVIIL·., Π, σ. 321-322^ αρ. 988 (Παπαδόπουλος ΕΒΑ', άρ. 5018), 

δπου ή περιγράφει ελλιπώς τήν έκδοση ή έχει υπόψη ελλιπές αντίτυπο, άφοΰ αγνο

εί το πρώτο τμήμα του έργου μέ τις 236 σελίδες. 

2.12. Τα τέσσαρα θεία και ιερά Ευαγγέλια, Νεωστί μετατυπωθέντα εις 

χαρακτήρα μέγαν, — Προστεθείσης εν τω τέλει και της Ίερας Άπο-

καλύψεως του Εύαγγελιστου Ιωάννου. Μετά και της προσθήκης των 

Εικονογραφιών — Και μετά πολλής τής επιμελείας διορθωθέντα. αψ-

πε\ Ένετίησιν, 1785. Παρά Νικολάω Γλυκεΐ τω εξ 'Ιωαννίνων. Con 

Licenza de'Superiori. 

17 εκ. - σ. 552. Τεύχη Α 8 -Ζ 8 , Aa-Ll8, Mm 4 (=34 τετράδια και ένα δυάδιο). 

ΑΝΤΙΤΥΠΟ: Μονή Πλατυτέρας Κέρκυρας, Π.26 (περιθώρια κομμένα). 

Πβ. Παπαδόπουλος, ΕΒ Β', άρ. 791α, δπου περιγράφεται μέ σ. 542 και τετράδια 

Α 8 -Ζ 8 , Aa 8-Mm 8. 

2.13. Θείον και 'Ιερόν Εύαγγέλιον — Νεωστί δε μετατυπωθέν, — 

α ω γ ' . Ένετίησιν . 1803. Παρά Νικολάω Γλυκεΐ τ ω εξ 'Ιωαννίνων. Con 

regia approvazione. 

Συσταχωμένο: Ε ύ α γ γ ε λ ι σ τ ά ρ ι ο ν Π ε ρ ι έ χ ο ν — α ω γ ' . Έ ν ε τ ί η σ ι ν . 1 8 0 3 . 

Π α ρ ά Ν ι κ ο λ ά ω Γ λ υ κ ε ΐ τ ω εξ Ι ω α ν ν ί ν ω ν . C o n regia approvazione. 

ΑΝΤΙΤΥΠΟ: Μονή Πλατυτέρας Κέρκυρας, Π. 190. 

Τα εξώφυλλα και οι απεικονίσεις των Ευαγγελιστών έγχρωμα. Και στην έκδοση 

λοιπόν αύτη, δπως και στις επόμενες, μέρος τών αντιτύπων του Ευαγγελίου κυκλο

φόρησε έγχρωμο. 

Πβ. Ήλιου, ΕΒ Α\ άρ. 1803.33 και 1803.40, δπου περιγράφεται ή δίχρωμη έκδοση. 
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2.14. Ψαλτήριον Δαβίδ του Προφήτου και Βασιλέως μετά των Ωδών 

και ερμηνείας όπως χρή στιχολογεΐσθαι το Ψαλτήριον. Έκδοσις Δευ

τέρα. Ένετίησιν. Παρά Πάνω Θεοδοσίου τω εξ 'Ιωαννίνων. Teodosio 

Editore e Stampatore. 1820. 

20,7 έκ. - σ. 224. 

ΑΝΤΙΤΥΠΑ: Μονή Μυρτιδιωτίσσης Κέρκυρας - Κεντρική Βιβλιοθήκη 'Αριστοτέλει

ου Πανεπιστήμιου (κολοβό, διακόπτεται στή σ. 220). 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: σ. [1]: ό τίτλος* σ. 3: Στίχοι εις τον θείον AocßiS. Αίστιχον εις τον 

αυτόν σ. [4] : ξυλογραφία του Δαβίδ" σ. 5-216: Δαβίδ του Προφήτου καΐ Βασιλέως 

μέλος' σ. 217-218: Ερμηνεία όπως $εΐ στιχολογεΐσθαι το Ψαλτηριον σ. 219-223: 

Πίναξ των Ψαλμών σ. 224: Πίναξ των Ώ8ών . 

Πρόκειται για ανατύπωση της έκδοσης του 1813 με την ένδειξη (('Έκδοσις Δευτέ

ρα» (Ήλιου, ΕΒ Α\ άρ. 1813.68). Πβ. Ήλιου, Προσθήκες 1800-1863, αρ. *204 

(Α2323) και Ήλιου-Πολέμη, ΕΒ-ΗΚ, οπού το έντυπο περιγράφεται, εκ παρα

δρομής, με 244 σελίδες. 

2.15. Ώρολόγιον το Μέγα — Έκδοσις έκτη — Έν Βενετία Έ κ της 

Ελληνικής Τυπογραφίας του Φοίνικος 1845. 

2 0 , 5 έ κ . - σ . [12]+1-566. 

ΑΝΤΙΤΥΠΟ: Μονή 'Αγίων Θεοδώρων Κέρκυρας, Α.Κ. 79 (περιθώρια κομμένα). 

Πβ. Γκίνης-Μέξας, ΕΒ Β\ άρ. 6848 και Ήλιού-Πολέμη, ΕΒ-ΗΚ, οπού περιγρά

φεται αντίτυπο χολοβό. 

2.16. Σιωνίτης υμνωδός ή μελωδικοί και θείοι ύμνοι, ους ψάλλομεν πε-

ριερχόμενοι και λιτανεύοντες εις τα έντος του πανιέρου Ναού τής 'Ανα

στάσεως πανσέβαστα Προσκυνήματα και θεία Παρεκκλήσια. Εκδίδο

νται ήδη το δεύτερον κελεύσει του μακαριωτάτου και θειοτάτου πα

τριάρχου τής άγιας πόλεως 'Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης κυρί

ου κυρίου Κυρίλλου. Έν Ίεροσολύμοις, Έ κ του Τυπογραφείου του Π. 

Τάφου. 1859. 

ΑΝΤΙΤΥΠΑ: Μονή Ά γ ι ω ν Θεοδώρων Κέρκυρας, Α.Κ.207 (αντίτυπο χολοβο) - Μονή 

Άγιου Ιωάννου θεολόγου Πάτμου (Φραγκίσκος-Φλωρεντής, ΠΒ Β\ άρ. 1964). 

Πβ. Γκίνης-Μέξας, ΕΒ Γ\ άρ. 8024 και Ήλιού-Πολέμη, ΕΒ-ΗΚ, δπου ό τίτλος με 

ελλείψεις. 

2.17. Άνθολόγιον περιέχον τάς έν τω Μηνολογίω Τριωδίω τε και Πε-

ντηκοσταρίω 'Ακολουθίας — Νεωστί διαταχθέν — Ένετίησιν Έκ του 

Ελληνικού Τυπογραφείου του Άγιου Γεωργίου. 1861. 

30 έκ. - σ. 572+104. 

ΑΝΤΙΤΥΠΟ: Μονή Πλατυτέρας Κέρκυρας, Π.302. 
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Πβ. Γκίνης-Μέξας, ΕΒ Γ', άρ. 8539 και Ήλιού-Πολέμη, ΕΒ-ΗΚ, όπου περιγρά

φεται ελλιπώς. 

2.18. Συμεών 'Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Τα "Απαντα --- "Εκθεσις 

ετι — του 'Ιερού Συμβόλου, αποκρίσεις τε προς τας ερωτήσεις του 

Μητροπολίτου της Πενταπόλεως κυρ Γαβριήλ. Έν οίς προσετέθη ή — 

Μάρκου Ευγενικού — Έξήγησις της Ίερας 'Ακολουθίας, και τις Διδα

σκαλία προς τους 'Ιερείς, και τους Διακόνους — Έ κ της αρχαίας εις 

την καθομιλουμένην μετενεχθέντα --- "Εκδοσις νέα --- 'Εν Βενετία 'Εκ 

της Ελληνικής Τυπογρ. του Φοίνικος. 1863. 

24,5έκ.-σ .£ '+[1]+1λ+473+1λ. 

ΑΝΤΙΤΥΠΑ: Μονή Πλατυτέρας Κέρκυρας, Π.479 - 'Αντίτυπο στο http://books. 

google.com. 

Πβ. Γκίνης-Μέξας, ΕΒ Γ\ άρ. 9923 - Ήλιού-Πολέμη, ΕΒ-ΗΚ - Φραγκίσκος-

Φλωρεντής, ΠΒΒ\ άρ. 2097, όπου περιγράφεται με σ. δ ' στην αρχή. Στις σ. [ ε ' ] -

ζ' ανατυπώνεται ή επιστολή ((τοις έντευξομένοις)) του πατριάρχη Ιεροσολύμων 

Δοσιθέου Β', ή όποια είχε περιληφθεί στην έκδοση των έργων του Συμεών Θεσσα

λονίκης το 1683 (Συμεών — Θεσσαλονίκης Κατά αιρέσεων — 'Εν "Ετει σωτηρίω 

ΑΧΠΓ — Έ ν Γιασίω της Μολ$οβίας—). Στην επόμενη σ.χ.ά. ((Ό βίος του συγ

γραφέως Συμεών...». 

2.19. Φιλοσοφικαί Μελέται περί Χριστιανισμού — Τόμος Δεύτερος 

'Εν Κέρκυρα, — 1864. 

2 0 , 5 έ κ . - σ . 513+1λ+[1]+1λ. 

ΑΝΤΙΤΥΠΑ: Μονή Πλατυτέρας Κέρκυρας, Π.465 - Α ν α γ ν ω σ τ ι κ ή Ε τ α ι ρ ί α Κέρκυ

ρας - Εθνική Βιβλιοθήκη. 

Πβ. Ήλιού-Πολέμη, ΕΒ Α\ άρ. 1864.560 και ΕΒ-ΗΚ, όπου ή περιγραφή: σ. 

543+1λ+[1]+1λ. 

2.20. Τριωδιον κατανυκτικόν, περιέχον άπασαν την άνήκουσαν αύτω 

άκολουθίαν τηΝ 'Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, άπο της Κυ

ριακής του Τελώνου και του Φαρισαίου, μέχρι του 'Αγίου και Μεγάλου 

Σαββάτου* μετά των κατ' ήχον τριαδικών ύμνων και φωταγωγικών 

στιχηρών τε καθισμάτων διαφόρων έν τω τέλει* Έκδοσις τρίτη, επιμέ

λεια 'Ιωάννου και Σπυρίδωνος τών αύταδέλφων Βελούδων. Ένετίησιν, 

'Εκ του Ελληνικού Τυπογραφείου του 'Αγίου Γεωργίου. 1865. 

3 0 , 5 έ κ . - σ . [4]+454. 

ΑΝΤΙΤΥΠΟ: Μονή Α γ ί ω ν Θεοδώρων Κέρκυρας, Α.Κ.224. 

Πβ. Ήλιού-Πολέμη, ΕΒ Α', άρ. 1865.623 και ΕΒ-ΗΚ, οπού βιβλιογραφεΐται αντί

τυπο με διαφορές στον τίτλο και τον αριθμό σελίδων. 
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2.21. Αέοντος του Σοφοΰ ΠανΥΤΗρικοί Λόγοι, εκδοθέντες Σπουδή και 

επιμέλεια Άκακίου ιερομόναχου Έ κ του 'Αγίου 'Όρους του "Αθωνος. 

Έν 'Αθήναις, έκ των πιεστηρίων Νικολάου Ρουσοπούλου. Όδός Κολο-

κοτρώνου αριθ. 96 απέναντι της βρύσεως Αέκα. 1868. 

22 έκ. - σ. ιβ '+2λ+[ΐ]+1λ+352. Στις σ. 285-352 υπάρχει ό Κατάλογος τών κκ. 

Συνδρομητών. 

ΑΝΤΙΤΥΠΑ: Μονή Πλατυτέρας Κέρκυρας, Π.711 - Μονή 'Αγίου 'Ιωάννου Θεολόγου 

Πάτμου (Φραγκίσκος-Φλωρεντής, Π.Β. Β', άρ. 2264) - ' Α ν τ ί τ υ π ο στην Ψηφιακή 

Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών (('Ανέμη» του Πανεπιστημίου Κρήτης 

(http : //anemi .lib. uoc. gr/metadata/c/5 Π /metadata-91 -0000091. tkl ). 

Πβ. Ήλιού-Πολέμη, EB A\ άρ. 1868.282 και EB-HK, δπου περιγράφεται ελλιπές 

αντίτυπο μέ σ. 283+1λ, από το όποιο λείπει προφανώς ό κατάλογος τών συνδρομητών. 

2.22. Συναξαριστής τών δώδεκα μηνών του ένιαυτου πάλαι μέν ελληνι

στί συγγραφείς υπό Μαυρικίου — μεταφρασθείς δε — υπό — Νικό

δημου Άγιορείτου --- Νυν δε το τρίτον επεξεργασθείς και --- πλουτι

σθείς έκδίδοται υπό Σεργίου Χ. Ραφτάνη --- Τόμος πρώτος περιέχων 

τους τεσσάρας μήνας Σεπτέμβριον, Όκτώβριον, Νοέμβριον και Δε-

κέμβριον. Έν Ζακύνθω Έ κ του Τυπογραφείου Ό Παρνασσός Σεργίου 

Χ. Ραφτάνη Διευθυνομένου υπό Ν. Ι. Ταρουσσοπούλου. αωξη'. 

26 έκ. - σ. λβ'+448. 

ΑΝΤΙΤΥΠΟ: Μονή Πλατυτέρας Κέρκυρας, Π.509. 

Πβ. Legrand, ΒΙ, άρ. 2667 και Ήλιού-Πολέμη, ΕΒ Α\ άρ. 1868.556 και ΕΒ-ΗΚ, 

οπού ή περιγραφή ((φύλλο, σ. 448». 

2.23. Τριωδιον κατανυκτικόν, περιέχον άπασαν τήν άνήκουσαν αύτω 

άκολουθίαν τής 'Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, άπό τής Κυ

ριακής του Τελώνου και του Φαρισαίου, μέχρι του 'Αγίου και Μεγάλου 

Σαββάτου* μετά τών κατ ήχον τριαδικών ύμνων και φωταγωγικών, 

στιχηρών τε και καθισμάτων διαφόρων έν τω τέλει* 'Έκδοσις τρίτη 

μεθ' δσης οϊόν τε τής επιμελείας νεωστί μετατυπωθέν. Έν Βενετία Έ κ 

τής Ελληνικής Τυπογραφίας του Φοίνικος 1869. 

ΑΝΤΙΤΥΠΟ: Μονή 'Αγίων Θεοδώρων Κέρκυρας, Α.Κ.226. 

Πβ. Ήλιού-Πολέμη, ΕΒ Α\ άρ. 1869.552 και ΕΒ-ΗΚ, Οπου βιβλιογραφεΐται αντί

τυπο μέ διαφορές στον τίτλο. 

2.24. 'Αριθμητική κατά το πρόγραμμα του 'Υπουργείου τής Δημοσίας 

Εκπαιδεύσεως Προς τήν έν τοις Γυμνασίοις διδασκαλίαν συνταχθείσα 

υπό Β. Αάκωνος Τακτικού καθηγητού τών μαθηματικών έν τω έθνικώ 
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Πανεπιστημίω. Έκδοσις Πέμπτη Έν 'Αθήναις, Έκ του Τυπογραφείου 

Κ. Άντωνιάδου --- 1874. 

2 0 , 3 έ κ . - σ . [4]+280+2λ. 

ΑΝΤΙΤΥΠΟ: Πολιτιστικός Σύλλογος Άγιου Προκοπίου Κέρκυρας. 

Πβ. Ήλιού-Πολέμη, ΕΒ Α\ άρ. 1874.62 και ΕΒ-ΗΚ, με ελλιπή τίτλο και περι

γραφή. 

2.25. Μηναΐον του Φεβρουάριου Περιέχον άπασαν την άνήκουσαν αύτω 

Άκολουθίαν, Διορθωθέν το πριν υπό Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοϋ 

του Ίμβρίου, Και παρ' αύτοΰ αύξηθέν τη του Τυπικού προσθήκη κατά 

την διάταξιν της 'Αγίας του Χρίστου Μεγάλης Εκκλησίας, ής τη 

εγγράφω άδεια Άναθεωρηθέν και ακριβώς έπιδιορθωθέν. 'Έκδοσις 

Έβδομη. Βενετία Έκ του Ελληνικού Τυπογραφείου Ό Φοίνιξ 1877. 

3 2 έ κ . - σ . [2]+147+1λ. 

ΑΝΤΙΤΥΠΟ: Ναός Όδηγήτριας, Άγραφοι Κέρκυρας. 

Πβ. Ήλιού-Πολέμη, ΕΒ 1864-1900, αρ. 1877.405 και ΕΒ-ΗΚ, με ελλιπή τίτλο και 

περιγραφή. 

2.26. Μηναΐον του 'Απριλίου Περιέχον άπασαν την άνήκουσαν αύτω 

Άκολουθίαν, Διορθωθέν το πριν υπό Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοϋ 

του Ίμβρίου, Και παρ' αύτοΰ αύξηθέν τη του Τυπικού προσθήκη κατά 

την διάταξιν της 'Αγίας του Χρίστου Μεγάλης Εκκλησίας, ής τη εγ

γράφω άδεια Άναθεωρηθέν και ακριβώς έπιδιορθωθέν. Έκδοσις 

Έβδομη. Βενετία Έκ του Ελληνικού Τυπογραφείου Ό Φοίνιξ 1877. 

3 2 έ κ . - σ . [2]+116. 

ΑΝΤΙΤΥΠΟ: Ναός 'Οδηγήτριας, Άγραφοι Κέρκυρας. 

Πβ. Ήλιού-Πολέμη, ΕΒ 1864-1900, άρ. 1877.407 και ΕΒ-ΗΚ, με ελλιπή τίτλο και 

περιγραφή. 

2.27. Μηναΐον του Μαίου Περιέχον άπασαν την άνήκουσαν αύτω Άκο

λουθίαν, Διορθωθέν το πριν υπό Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοϋ του 

Ίμβρίου, Και παρ' αύτοϋ αύξηθέν τη του Τυπικού προσθήκη κατά την 

διάταξιν της Άγιας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, ής τη εγγράφω 

άδεια Άναθεωρηθέν και ακριβώς έπιδιορθωθέν. "Εκδοσις εβδόμη. Βε

νετία Έκ του Ελληνικού Τυπογραφείου Ό Φοίνιξ 1877. 

3 2 έ κ . - σ . [2]+111+1λ. 

ΑΝΤΙΤΥΠΟ: Ναός 'Οδηγήτριας, Άγραφοι Κέρκυρας. 

Πβ. Ήλιού-Πολέμη, ΕΒ 1864-1900, άρ. 1877.408 και ΕΒ-ΗΚ, με ελλιπή τίτλο και 

περιγραφή. 
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2.28. Μηνάΐον του 'Ιουνίου Περιέχον άπασαν την άνήκουσαν α ύ τ ώ 

Άκολουθίαν, Διορθωθέν το πριν υπό Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανου 

του Ί μ β ρ ί ο υ , Και π α ρ ' αύτοΰ αύξηθέν τη του Τυπικού προσθήκη κ α τ ά 

την διάταξιν της 'Αγίας του Χρίστου Μεγάλης Ε κ κ λ η σ ί α ς , ής τη 

ε γ γ ρ ά φ ω αδεία Άναθεωρηθέν και ακριβώς έπιδιορθωθέν. "Εκδοσις 

έβδομη. Βενετία Έ κ του Ελληνικού Τυπογραφείου Ό Φοίνιξ 1877. 

32έκ.-σ. [2]+120. 

ΑΝΤΙΤΥΠΟ: Ναός 'Οδηγήτριας, 'Αγραφοι Κέρκυρας. 
Πβ. Ήλιού-Πολέμη, ΕΒ Α', αρ. 1877.409 και ΕΒ-ΗΚ, με ελλιπή τίτλο και περι
γραφή. 

2.29. Δ ι η γ ή μ α τ α καθ' "Ομηρον και τους Τραγικούς έκ του Τρωικού κύ

κλου Προς χρήσιν των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Ύ π ο Π. Π. 

Οικονόμου καθηγητού τού Διδασκαλείου και διευθυντού τού έν 'Αθή

ναις προτύπου σχολείου. "Εκδοσις τρίτη διωρθωμένη. Ά θ ή ν η σ ι Παρά 

τ ω έκδοτη 'Ανέστη Κωνσταντινίδη Βιβλιοπωλείο ν « Ό Κοραής» 1882. 

18 έκ. - σ. 174+2λ+έξώφυλλα. 
ΑΝΤΙΤΥΠΟ: Πολιτιστικός Σύλλογος 'Αγίου Προκοπίου Κέρκυρας. 
Πβ. Ήλιού-Πολέμη, ΕΒ Β\ άρ.1882.150 και ΕΒ-ΗΚ, οπού ή έκδοση με ελλιπή 
τίτλο. 

2.30. Τριωδιον κατανυκτικόν. Περιέχον άπασαν την άνήκουσαν α ύ τ ω 

άκολουθίαν της άγιας και μεγάλης Τεσσαρακοστής, — Έ κ δ ο σ ι ς π έ μ 

π τ η , Νεωστί έπιδιορθωθέν, και μετατυπωθέν . Βενετία Έ κ τού Ε λ λ η 

νικού Τυπογραφείου Ό Φοίνιξ 1882. 

3 1 έ κ . - σ . [2]+455+1λ. 
ΑΝΤΊΤΥΠΟ: Μονή Πλατυτέρας Κέρκυρας, Π.877, Π.878. 
Πβ. Ήλιού-Πολέμη, ΕΒ Β\ άρ. 1882.853 και ΕΒ-ΗΚ1 με τίτλο ελλιπή και χωρίς 
περιγραφή. 

2.31. Ε ρ μ η ν ε ί α των καθ' άπάσας τάς Κυριακάς τού ένιαυτού άναγινω-

σκομένων ευαγγελικών περικοπών Ύπο Μηνά Δ. Χαμουδοπούλου, Μ. 

ρήτορος της Μ. τού Χριστού 'Εκκλησίας. Έ κ δ ί δ ο τ α ι έγκρίσει της κεν

τρικής εκκλησιαστικής επιτροπής και επιδοκιμασία της ιεράς Συνό

δου. Έ ν Κωνσταντινουπόλει 1883. Τύποις Βουτυρά και Σ/ας. 

17,5 έκ. - σ. ξδ'+496. Στις σ. 481-496 Κατάλογος των κ.κ. Συνδρομητών. 
ΑΝΤΙΤΥΠΟ: Μονή Πλατυτέρας Κέρκυρας, Π.629. 
Πβ. Ήλιού-Πολέμη, ΕΒ Β\ άρ. 1883.371 και ΕΒ-ΗΚ1 οπού περιγράφεται ελλιπές 
αντίτυπο με σ. ξδ'+480, άπο το οποϊο προφανώς λείπει ό κατάλογος των συνδρο-
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μητών. Με σ. 480 και το αντίτυπο της μονής 'Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου 

(Φραγκίσκος-Φλωρεντής, Π.Β. Β\ άρ. 2717). 

2.32. 'Αναγνώσματα Νεωτέρων Ελλήνων Λογογράφων και Ποιητών 

Κατά το άπο 23 'Ιουνίου 1884 Β.Δ. 'Εκδίδονται μετά συντόμων βιογρα

φιών και εικόνων Ύπό Εύαγ. Κ. Κοφινιώτου Καθηγητού Τόμος Β'. 

Δια την Β'. Τάξιν τών Ελληνικών Σχολείων Έν 'Αθήναις Έ κ του Τυ

πογραφείου Ό «Παλαμήδης» 1884. 

18 έκ. - σ. 376. 

ΑΝΤΙΤΥΠΟ: Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Προκοπίου Κέρκυρας. 

Πβ. Ήλιού-Πολέμη, ΕΒ Β\ άρ. 1884.44 και ΕΒ-ΗΚ, με διαφορές στον τίτλο και 

στον αριθμό σελίδων (σ. 352). 

2.33. Νεοελληνικά 'Αναγνώσματα Προς χρήσιν τών Ελληνικών Σχο

λείων — Ύπό Γ. Δροσίνη και Γ. Κασδόνη Τόμος Γ'. Δια τους μα-

θητας της Γ'. Τάξεως Έν 'Αθήναις Βιβλιοπωλεΐον « Ό Κοραής», 'Ανέ

στη Κωνσταντινίδου Έκ του Τυπογραφείου 'Αττικού Μουσείου 1884. 

2 0 , 5 έ κ . - σ . [6]+242. 

ΑΝΤΙΤΥΠΟ: Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Προκοπίου Κέρκυρας. 

Πβ. Ήλιού-Πολέμη, ΕΒΒ\ άρ. 1884.621 και ΕΒ-ΗΚ, δπου ελλιπής περιγραφή (σ. 

242). 

2.34. Φυσιογνωσία ήτοι Στοιχειώδεις γνώσεις έκ της Φυσικής Χημεί

ας και Κοσμογραφίας Προς χρήσιν τών έν τη Γ' τάξει του Ελληνικού 

Έγ^ολείου και τών ανωτέρων Παρθεναγωγείων μαθητευόντων. Μετά 

πολλών έν τω κειμένω εικόνων Ύπό Γ. Χ. Παπαγεωργίου Δ. Φ. Καθη

γητού τών μαθηματικών έν τω Β' Γυμνασίω και τω Πολυτεχνείω 

Έκδίδοται δαπάνη 'Ανέστη Κωνσταντινίδου Έν 'Αθήναις Έ κ του Τυ

πογραφείου τής Ενώσεως — 1885. 

18,5 έ κ . - σ . 270+[1]+Ιλ. 

ΑΝΤΙΤΥΠΟ: Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Προκοπίου Κέρκυρας. 

Πβ. Ήλιού-Πολέμη, ΕΒ Β\ άρ. 1885.971 και ΕΒ-ΗΚ1 μέ ελλιπή τίτλο και δήλω

ση σχήματος 16ου. 

2.35. Θαύματα του Κυρίου ημών Ίησου Χρίστου και Χριστιανικαί δι-

δασκαλίαι έρανισθεΐσαι έκ πάσης τής Θείας Γραφής και μετενεχθεΐσαι 

εις τήν γραφομένην γλώσσαν προς χρήσιν του λάου Ύπό Θεοδοσίου Α. 

Πρασίδου πρωτοβαθμίου δημοδιδασκάλου του έκ Ζίτσης τής 'Ηπείρου 
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((Μακάριος άνήρ Ό φοβούμενος τον Κύριον» (Δαβίδ εν ψαλμώ 93). Έ ν 

'Αθήναις Τύποις Αναστασίου Ν. Τρίμη. 1890. 

23 έκ. - σ. 143+ [1]. Ό τίτλος άπο το εξώφυλλο. 
ΑΝΤΙΤΥΠΟ: Μονή Πλατυτέρας Κέρκυρας, Π.612 (λείπουν οι δύο πρώτες σελίδες). 
Πβ. Ήλιού-Πολέμη, ΕΒ Β', αρ. 1890.406 και ΕΒ-ΗΚ1 με τίτλο ελλιπή και χωρίς 
περιγραφή. 

2.36. Πανάγιον ήτοι Βιβλίον έμπεριέχον απαντάς τους άγιους, ους ή 

ημετέρα ανατολική εκκλησία αναγνωρίζει. Έκδίδοται δαπάνη Ζωσιμά 

Έσφιγμενίτου — Έν Βώλω Έκ του Τυπογραφείου Ό ((Τύπος» 1891. 

18,5 έκ. - σ. 54. 
ΑΝΤΙΤΥΠΟ: Μονή Πλατυτέρας Κέρκυρας, Π.619. 
Πβ. Ήλιού-Πολέμη, ΕΒ Γ', αρ. 1891.647 και ΕΒ-ΗΚ1 οπού ο τίτλος χωρίς περι
γραφή. 

2.37. 'Ιερά 'Ιστορία της Καινής Διαθήκης Προς χρήσιν των Δημοτικών 

Σχολείων αρρένων τε και θηλέων — Ύπο Γεωργίου Σ. Κονιδάρη 

Έκδοτης Γ. Π. Μέμος Έν Έρμουπόλει Σύρου Έ κ του Τυπογραφείου 

'Αδελφών Φρέρη. 

17 έκ. - σ. 98 (υπάρχουν επιπλέον σπαράγματα δύο φύλλων και του εξωφύλλου). 
Ή έγκριση χρονολογημένη άπο 31 'Ιουλίου 1896. 
ΑΝΤΙΤΥΠΟ: Πολιτιστικός Σύλλογος 'Αγίου Προκοπίου Κέρκυρας (με κομμένα περι
θώρια). 
Πβ. Ήλιού-Πολέμη, ΕΒ Γ', άρ. 1896.483 και ΕΒ-ΗΚ, δπου περιγράφεται με σ. 
88+έξώφ. 

ΣΠΥΡΟΣ XP. ΚΑΡΤΔΗΣ 
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