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ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. 

ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΤΟ ΕΝΤΥΠΑ ΕΡΓΑ 

TOT ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΑΑΑΙΝΙΚΟΤ Γ' 

Ο Φ. ΗΛΙΟΥ ΣΤΙΣ Προσθήκες της ελληνικής βιβλιογραφίας του παραθέ
τει έναν πίνακα με άβιβλιογράφητες εως τότε εκδόσεις. Ώ ς άβιβλιογρά-
φητες ή λανθάνουσες εκδόσεις θεωρεί ό συγγραφέας εκείνες των όποιων 
ή περιγραφή ((δεν έχει ενσωματωθεί στην Bibliographie Hellénique του 
Ε. Legrand ή σε συστηματικούς πίνακες προσθηκών, έστω και αν διαθέ
τουμε περιγραφή σε άλλα δημοσιεύματα (καταλόγους βιβλιοθηκών, 
ειδικές μελέτες κ.λπ.)».1 Μια άβιβλιογράφητη ώς τότε έκδοση πού άπα
ντα σ' αυτόν τον πίνακα είναι και ή έξης: ((Διδασκαλία εζομολογού^των 
και ζ^ομολογοΌμένων^ δαπάνη Π. Ααμπανιτζιώτη, Βιέννη, ci. 1782-
1790)).2 

Καθώς δεν σώζεται κανένα αντίτυπο του έργου,3 ή ακριβής χρονολό
γηση της έκδοσης του και ή ταύτιση του συγγραφέα του είναι αδύνατες. 
Ωστόσο, στο παρασχόλημα αυτό θα τολμήσω μία υπόθεση πού νομίζω 
Οτι αφ' ενός θα φωτίσει τήν πατρότητα αυτού του έργου και άφ' ετέρου 
θα συντελέσει σε μια ακριβέστερη χρονολόγηση της έκδοσης. Παράλλη
λα θα ασχοληθώ και με μια άβιβλιογράφητη ώς τώρα έκδοση του Π. Αα
μπανιτζιώτη, τή Διδασκαλία προς τους ιερείς και διακόνους του πα
τριάρχη Καλλινίκου Γ', ή όποια συνδέεται, Οπως θα δούμε, με τή Διδα
σκαλία έξομολογούντων. 

Ό Ήλιου άντλησε πιθανότατα τήν πληροφορία για τήν αναφερθείσα 
έκδοση τού Π. Ααμπανιτζιώτη άπό έναν κατάλογο τών έργων πού τύπω
σε ό έκδοτης, ό όποιος δημοσιεύτηκε τό έτος 1796, ενσωματωμένος στό 
έργο τού Γεώργιου Σακελλάριου 'Αρχαιολογία Συνοπτική. Με βάση τόν 
ίδιο κατάλογο πιστεύω ότι μπορούμε να εντοπίσουμε στοιχεία πού θα 
βοηθήσουν να απαντήσουμε στα ερωτήματα σχετικά με τόν συγγραφέα 
και τή χρονολογία έκδοσης της Διδασκαλίας έξομολογούντων. Ό Λα-
μπανιτζιώτης γράφει: 

((Εις δε τήν Βιένναν έξέδωκα τα παρόντα... 
Διδασκαλία τών Τερέων και Διακόνων περί του πώς να διορθώσουν τα 

1. Φ. Ήλιου, Προσθήκες στην ελληνική βιβλιογραφία. Α. Τα βιβλιογραφικά κα
τάλοιπα του Ε. Legrand και του Η. Pernot (1515-1799), 'Αθήνα 1973, σ. 24-25, 318. 

2. "Ο.π., σ. 326 αρ. 247. 
3. Βλ. και Θ. Παπαδόπουλος, 'Ελληνική Βιβλιογραφία (1466 ci.-1800), τ. 1, 

'Αθήνα 1984, σ. 149 αρ. 2017. 
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συμβάντα εις τας Ί ε ρ ο π ρ α ξ ί α ς . 

Διδασκαλία των έξομολογούντων και έξομολογουμένων.» 4 

Το έργο Διδασκαλία τών ιερέων και διακόνων, πού ή καταχώριση 
του αμέσως πριν άπο τη Διδασκαλία των έξομολογούντων ίσως να μην 
είναι συμπτωματική, τυπώθηκε, δπως διαπίστωσα, το 1791 στη Βιέννη,5 

σε μία έκδοση μαζί με τη νεοελληνική μετάφραση των έργων του Συ
μεών Θεσσαλονίκης και της Έξηγήσεως της εκκλησιαστικής ακολουθίας 
του Μάρκου Ευγενικού.6 Ή έκδοση κυκλοφόρησε μέσα σε μία χρονιά σε 
τρεις τουλάχιστον διαφορετικές εκδοχές. Σ' αυτές περιλαμβάνεται και 
μία κλεψίτυπη έκδοση, πού έγινε στο τυπογραφείο του Δ. Θεοδοσίου στή 
Βενετία.7 Ό Λαμπανιτζιώτης είχε αφιερώσει αρχικά τήν έκδοση στον 
ρώσο αρχιστράτηγο Γρηγόριο 'Αλέξανδρο Ποτέμκιν (Grigorij Aleksan-
drovic Potëmkin, 1739-1791). Ωστόσο ό Ποτέμκιν πέθανε τήν ίδια χρο
νιά, πράγμα πού έκανε τον Ααμπανιτζιώτη να αντικαταστήσει τα τέσσε
ρα φύλλα της αρχικής αφιέρωσης με μία αφιέρωση στον πατριάρχη Κων
σταντινουπόλεως Νεόφυτο Ζ' και να ξαναθέσει το έργο σε κυκλοφορία.8 

Στις τελευταίες σελίδες της έκδοσης (σ. 461-480), πριν άπο τον πίνακα 
περιεχομένων, δημοσιεύεται ή Διδασκαλία προς τους ιερείς με τον έξης 
τίτλο: 

((ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑ / Π Ρ Ό Σ ΤΟΥΣ / Ί Ε Ρ Ε Ι - Σ , ΚΑΤ ΔΙΑΚΌΝΟΥΣ / ήτοι / 

Ε ρ μ η ν ε ί α περί του π ώ ς χρεωστε ΐ ό 'Ιερεύς, κ(αί) ό Διάκονος να ύ π η -

ρετώσιν / εις τήν άγίαν Έ κ κ λ η σ ί α ν , και να προετοιμάζωνται δια τήν ίερο-

πραξίαν, της θείας Λει- / τουργίας* κ(αί) περί του π ώ ς να διορθώνωσι τ α 

4. Γ. Σακελλάριος, 'Αρχαιολογία συνοπτική των 'Ελλήνων, Βιέννη 1796, φ. 6* 

πβ. και Π. Παναγιωτίδης, ((Πολυζώης ό Λαμπανιτσιώτης και αϊ εκδόσεις αύτοΰ», 

'Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως 21 (1900), 325-328, ειδικό

τερα 327. 

5. Του μακαρίου Συμεών Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τα άπαντα εις τέσσαρα 

μέρη διαιρεθέντα εν οις περιέχονται διάλογοι εκκλησιαστικοί άρχιερέως, και κληρι

κού...' εν οϊς προσετέθη καίτις διδασκαλία προς τους Ιερείς, και Διακόνους περί του 

πώς 8εΊ 8ιορθουν τα εν τη ιερά Μυσταγωγία εξ απροσεξίας συμβαίνοντα, εν Λειψία 

της Σαξονίας [= Βιέννη] 1791. 

6. Τα δύο αυτά έργα είχε τυπώσει ό Αοσί^εος Ιεροσολύμων στο Βουκουρέστι το 

1683" βλ. Συμεών Θεσσαλονίκης, Κατά αιρέσεων... Τών τε ιερών τελετών και μυστη

ρίων της εκκλησίας διάλογος... Περί τε του θείου ναού και τών εν αυτώ αρχιερέων..., 

Ιάσιο 1683. 

7. Γ. Λαδάς - Α. Χατζηδήμος, 'Ελληνική βιβλιογραφία τών ετών 1791-1795, σ. 

87 άρ. 34. Ή ίδια έκδοση με χρονολογία 1791 κυκλοφόρησε με αλλαγή τίτλου το 

1793, τώρα άπο τον Π. Θεοδοσίου, βλ. 6.π., σ. 87 άρ. 33* βλ. επίσης Παπαδόπουλος, 

Ελληνική βιβλιογραφία, σ. 409 άρ. 5449. 

8. Πβ. Λαδάς - Χατζηδήμος, Ελληνική βιβλιογραφία, δ.π., σ. 87. 
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αιφνηδίως συμβάντα, κ(αί) απορίας εις ταύτην / την ίεροπραξίαν. Θεωρι-
θεΐσα [sic] μετ' ακριβείας παρά του Παναγιωτάτου Πατριάρχου Κων-
σταν- / τινουπόλεως / ΚΥΡΊΟΥ, ΚΥΡΊΟΥ / ΚΑΛΛΙΝΊΚΟΥ / και υπό της 
Συνόδου δια του Διδασκάλου». 

Το έργο αποτελούσε επανέκδοση της Διδασκαλίας προς τους ιερείς, 
πού ό πατριάρχης Καλλίνικος Γ' είχε τυπώσει το 1786 στο τυπογραφείο 
του Βαουμάιστερ (Josef Anton Ignaz von Baumeister).9 Πρόκειται για 
έργο σλαβονικής προελεύσεως, τη μετάφραση του όποιου είχε επεξεργα
στεί ό Καλλίνικος. 

Μήπως όμως και το έργο Διδασκαλία των έξομολογούντων πού 
ακολουθεί τη Διδασκαλία προς τους ιερείς στον κατάλογο του Λαμπανι-
τζιώτη, ταυτίζεται με κάποιο άλλο έργο του Καλλίνικου; Νομίζω ότι 
μπορεί εύλογα να υποτεθεί ότι αυτό αποτελεί επανέκδοση της Διδασκα
λίας προς τους πνευματικούς πατέρας, πού ό Καλλίνικος είχε τυπώσει 
στα 1787 πάλι στο τυπογραφείο του Baumeister.10 'Αντίτυπο αυτής τής 
έκδοσης δεν σώζεται* ίσως να εκδόθηκε μαζί με κάποιο άλλο άπό τα έργα 
πού τύπωσε ό Ααμπανιτζιώτης, όπως συνέβη και με τή Διδασκαλία προς 
ιερείς. 

Με βάση αυτήν τήν υπόθεση, τό χρονικό πλαίσιο τής οκταετίας 
1782-1790, μέσα στό όποιο τοποθέτησε τήν εν λόγω έκδοση ό Ήλιου, τόν 
οποίον ακολούθησε και ό Θ. Παπαδόπουλος, θα πρέπει, νομίζω, να ανα
θεωρηθεί. Ή έκδοση αυτή πρέπει να πραγματοποιήθηκε μετά τό 1787, 
πιθανότατα τό 1791 ή και αργότερα. Γιατί όμως να επανεκδοθούν στή 
Βιέννη τα δύο έργα του Καλλίνικου, πέντε περίπου χρόνια μετά τήν πρώ
τη εκδοσή τους, υπό τό Ονομα ενός άλλου εκδότη; Νομίζω πώς ή απάντη
ση είναι απλή: τό 1791 ό Καλλίνικος πεθαίνει, ενώ τήν ίδια χρονιά ό Π. 
Ααμπανιτζιώτης τυπώνει, όπως είδαμε, τή νεοελληνική μετάφραση των 
έργων του Συμεών Θεσσαλονίκης στό τυπογραφείο του Baumeister. Έκεΐ 
βρίσκει και τα δύο έργα του εκλιπόντος πατριάρχη, αποφασίζει να τα 
έπανεκδώσει και παίρνει τή σχετική άδεια. 

Εφόσον δεν σώζεται κανένα αντίτυπο τής έκδοσης τής Διδασκαλίας 
των έξομολογούντων θα επιχειρήσω να ανασυστήσω σύντομα τήν ιστο
ρία τής έκδοσης αυτής με βάση αφ' ενός τήν πρώτη εκδοσή της, σύμφω
να με τήν υπόθεση μου, δηλαδή τήν Διδασκαλίαν προς τους πνευματικούς 

9. Για τό τυπογραφείο τοΰ Baumeister καθώς και για τον τυπογράφο βλ. Α. 
Mayer, Wiens Buchdrucker-Geschichte 1482-1882, τ. 2, Wien 1887, σ. 63-64· βλ. επί
σης Κ. Staikos, Die in Wien gedruckten griechischen Bücher 1749-1800, 'Αθήνα 1995, 
σ. 40-41. 

10. Διδασκαλία προς τους πνευματικούς πατέρας ήτοι ερμηνεία ακριβέστατη 
περί εξομολογήσεως..., Βί,έννη 1787. 
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πατέρας, και άφ' ετέρου δσα γράφει ό ίδιος ό Καλλίνικος στο έργο του Τα 
κατά και μετά την έξορίαν έπισυμβάντα.11 

Μετά τη σύντομη πατριαρχία του στα 1757 και την ακόλουθη τετρά
χρονη εξορία του στη μονή του Σινά στην Αίγυπτο, ό πατριάρχης Καλλί
νικος Γ' κατάφερε το 1762 να επιστρέψει στην πατρίδα του Ζαγορά. 
Έκεΐ πέρασε την υπόλοιπη ζωή του, διατηρώντας μάλιστα το δικαίωμα 
να φέρει τον τίτλο του πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως μέσα στα δρια 
της μητρόπολης Δημητριάδος, υπό τον δρο να μήν βγει άπό αυτά. 'Αμέ
τοχος πλέον στα εκκλησιαστικά δρώμενα, κάτοικος της μικρής Ζαγοράς, 
ό Καλλίνικος επιχείρησε να τυπώσει κάποια έργα του, πολλά άπό τα 
όποια είχε συντάξει κατά τήν παραμονή του στο Σινά, σε συνεργασία με 
τον ζαγοριανό έμπορο στό ''Αμστερνταμ 'Ιωάννη Πρίγκο.12 "Ηδη άπό το 
Σινά ό Καλλίνικος είχε προσπαθήσει να λάβει εμμέσως μια επικύρωση, 
πιθανότατα άπό τις πατριαρχικές αρχές, του ορθόδοξου χαρακτήρα του 
περιεχομένου τους.13 Ωστόσο, μολονότι είχε κατορθώσει να λάβει τήν 
επικύρωση αυτή, οι προσπάθειες έκδοσης με χρηματοδότηση του Πρί-
γκου δεν ευοδώθηκαν μόλις τό 1786 τυπώθηκε, δπως είδαμε, ή πρώτη 
έκδοση της Αιδασκαλίας προς τους ιερείς και ενα χρόνο αργότερα ή AiSa-
σκαλία προς τους πνευματικούς πατέρας. 'Εκείνος πού πέτυχε με ενέρ
γειες του να πραγματοποιηθούν αυτές οι εκδόσεις και τις χρηματοδότησε 
ήταν ό Κωνσταντίνος Καλαφάτης, ανιψιός του Καλλίνικου και γαμπρός 
του Ι. Πρίγκου. Ό τελευταίος είχε στό μεταξύ συγγενέψει με τόν Καλλί
νικο, καθώς παντρεύτηκε μια ανιψιά του, αδελφή του Κ. Καλαφάτη.14 

'Εφόσον τα δύο έργα του Καλλίνικου τυπώθηκαν χάρη σε πρωτοβουλίες 
της οικογένειας του, με μοναδικό σκοπό, δπως φαίνεται, να αποκατα
στήσουν τό τραυματισμένο κύρος του πατριάρχη, ίσως τυπώθηκαν σε 

11. Καλλίνικος Γ', Τά κατά και μετά την έξορίαν έπισυμβάντα και έμμετροι 

επιστολαί, εκδ. Α. Τσελίκας, 'Αθήνα 2004. 

12. Βλ. σχετικά Εύ. Σκουβαράς, 'Ιωάννης Πρίγκος (1725;-1789). Ή ελληνική 

παροικία του "Αμστερνταμ - ή σχολή και ή βιβλιοθήκη Ζαγοράς, 'Αθήνα 1964. 

13. ((καλώς να έρευνήσητε, να περιεργασθήτε / με κάθε περιέργειαν, ερευναν, 

προθυμίαν, / μήπως ύπάρχη εν αύτοΐς δπερ τους τήν άγίαν / όρθόδοξον καθολικήν και 

θείαν Έκκλησίαν / ημών ειν' άπαράδεκτον ή όλως μαρτυρίαν / ή λέξιν παρά τήν 

κοινήν γνώμην θείων Πατέρων / κανονικών και τών λοιπών αγίων ημετέρων. / Παρα-

καλοΰμεν δε ημάς, τούτο άπαλειφθήτω / και κατά γνώμην ευσεβή αυτό διορθωθήτω» 

(Καλλίνικος, Τά κατά και μετά τήν έξορίαν, δ.π., σ. 136). 

14. Ό γάμος του πενηντάχρονου τότε Πρίγκου με τήν εικοσάχρονη ανιψιά του 

Καλλίνικου Αικατερίνη είχε προκαλέσει αντιδράσεις μεταξύ τών κατοίκων της Ζα

γοράς, οι όποιοι κατηγορούσαν τήν οικογένεια του πατριάρχη δτι συναίνεσε στο συ

νοικέσιο γιά νά καρπωθεί τήν περιουσία του Πρίγκου. 'Έτσι, δεν μπορεί νά αποκλει

στεί το ενδεχόμενο, πίσω από τη χορηγία του Καλαφάτη νά κρυβόταν ό Πρίγκος. 
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πολύ μικρό αριθμό αντιτύπων και έτσι δεν γνώρισαν μεγάλη διάδοση* 
κάτι τέτοιο θα εξηγούσε και την ιδιαίτερη σπανιότητα τους σήμερα. 
Αργότερα, ό Λαμπανιτζιώτης τα βρήκε στο τυπογραφείο του Baumeister 
και αποφάσισε να τα έπανεκδώσει. 

Ή παραπάνω υπόθεση μου, δτι δηλαδή ή Διδασκαλία προς τους ιε
ρείς vm, ή Διδασκαλία των έξομολογούντων πού περιλαμβάνει ό κατάλο
γος εκδόσεων του Π. Λαμπανιτζιώτη είναι οι άγνωστες μέχρι σήμερα 
δεύτερες εκδόσεις των έργων του Καλλίνικου Γ' Διδασκαλία προς τους 
ιερείς και Διδασκαλία προς τους πνευματικούς πατέρας, μας επιτρέπει 
και μερικά ακόμη σχόλια σχετικά με τήν ελληνική βιβλιογραφία του 
19ου αι. Ή Διδασκαλία προς τους πνευματικούς πατέρας του Καλλίνικου 
θα τυπωθεί και τρίτη φορά στα 183715 άπό το πατριαρχικό τυπογραφείο 
τής Κωνσταντινούπολης, με πρωτοβουλία του μητροπολίτη Χίου Κο
σμά. Ό Κοσμάς θα ενεργήσει, ώστε ή έκδοση αυτή νά ύπομνηματιστεΐ 
άπό τον μητροπολίτη Μεσημβρίας Σαμουήλ, ό όποιος θα προσθέσει στό 
τέλος του έργου και κάποια νέα κεφάλαια, συλλεγμένα άπό διάφορες πη
γές, διπλασιάζοντας έτσι σε έκταση τήν πρώτη έκδοση του 1787. Αξιο
σημείωτο είναι οτι τό βιβλίο αυτό θεωρείται άπό τους εκδότες του ως ή 
πρώτη έκδοση του έργου —σύμφωνα με τή σελίδα τίτλου τό έργο «νυν 
πρώτον... τύποις έκδίδοται»— και βασίζεται σε χειρόγραφο πού είχε 
βρει ό μητροπολίτης Χίου Κοσμάς στή μονή Ιβήρων του 'Αγίου 'Όρους. 
Οι συντελεστές τής τρίτης αυτής έκδοσης φαίνεται επομένως δτι αγνο
ούσαν παντελώς τόσο τήν πρώτη έκδοση του 1787 δσο και τή δεύτερη 
έκδοση του Λαμπανιτζιώτη, ενώ χρειάστηκε νά καταφύγουν σε εικασίες 
για νά αποδώσουν ορθά τό έργο στον Καλλίνικο Γ'. Ούτε τό αφιερωτικό 
σημείωμα του χορηγού τής έκδοσης του 1787 Κ. Καλαφάτη, πού περι
λαμβανόταν στό χειρόγραφο τής μονής 'Ιβήρων και αναδημοσιεύτηκε 
στην έκδοση του 1837, δεν κίνησε τήν υποψία δτι τό έργο είχε ήδη εκδο
θεί μία τουλάχιστον φορά.16 Είναι βεβαίως άξιο απορίας, πώς σαράντα 
πέντε χρόνια μετά τον θάνατο του Καλλίνικου, σε μία έκδοση πού υπο
γράφεται άπό τρεις μητροπολίτες του οικουμενικού θρόνου και πραγμα
τοποιείται άπό τό πατριαρχικό τυπογραφείο, αγνοούνται οι δύο εκδόσεις 
του έργου άλλα και ή πληροφορία δτι ό Καλλίνικος Γ' είχε συντάξει και 
τυπώσει κάποια έργα. 

Δύο χρόνια πριν, τό 1835, είχε τυπωθεί και ή Διδασκαλία προς τους 

15. Δ. Γκίνης - Β. Μέξας, Ελληνική βιβλιογραφία 1800-1863, τ. 1, 'Αθήνα 

1939, σ. 416 άρ. 2852. 

16. Βλ. Καλλίνικος, Νέον εζομολογητάριον, Κωνσταντινούπολη 1837, σ. α' σημ. 

β'. Ό ύπομνηματιστής τής έκδοσης, ό μητροπολίτης Μεσημβρίας Σαμουήλ, ερμηνεύ

ει το σημείωμα αυτό με τήν υπόθεση δτι το έργο ίσως να πήρε κάποτε τον δρόμο για 

το τυπογραφείο, χωρίς δμως τελικά να εκδοθεί. 
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ιερείς επίσης άπό το πατριαρχικό τυπογραφείο και τον τυπογράφο 'Αλέ
ξανδρο Άργυράμο, στον οποίο είχε ανατεθεί από το 1831 ή διεύθυνση και 
λειτουργία του τυπογραφείου αύτου.17 Συνεπώς, και αυτό το έργο τυπώ
θηκε για τρίτη φορά, επίσης στην Κωνσταντινούπολη. Το έργο θα κυκλο
φορήσει για ακόμη μία, τουλάχιστον, φορά στα 1862 με την επανέκδοση 
άπο το τυπογραφείο της «Φιλόμουσου λέσχης»,18 της νεοελληνικής μετά
φρασης τών έργων του Συμεών Θεσσαλονίκης πού είχε αρχικά τυπώσει ό 
Ααμπανιτζιώτης. 

Συνοψίζοντας, ή Διδασκαλία προς τους ιερείς του πατριάρχη Καλλί
νικου θα τυπωθεί δύο φορές μέσα στον 18ο αι. στή Βιέννη, τα ετη 1786 
και 1791. Θα επανεκδοθεί τουλάχιστον δύο ακόμη φορές μέσα στον 19ο 
αι., το 1835 στην Κωνσταντινούπολη και το 1862 στην 'Αθήνα. Στις 
εκδόσεις του 1791 και 1862 το έργο εκδιδόταν μαζί με τη νεοελληνική 
μετάφραση τών 'Απάντων του Συμεών Θεσσαλονίκης. Το άλλο έργο του 
Καλλίνικου, ή Διδασκαλία προς τους πνευματικούς πατέρας, τυπώθηκε 
πιθανότατα και αυτό δύο φορές στή Βιέννη, το 1787 και —ίσως— το 
1791 ή και λίγο αργότερα (σίγουρα πριν άπο το 1796) μέ τον παραλλαγ
μένο τίτλο Διδασκαλία τών έξομολογούντων και έξομολογουμένων. Μια 
τρίτη έκδοση —και οχι πρώτη, δπως νόμιζαν οι συντελεστές της— έγινε 
το 1837 άπο το πατριαρχικό τυπογραφείο τής Κωνσταντινούπολης. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 

17. Βλ. σχετί,κα Ν. Ε. Σκί,αδάς, Χρονικό ελληνικής τυπογραφίας, τ. Β', 'Αθήνα 
1981, σ. 263-264 και Δ. Γκίνης - Β. Μέξας, Ελληνική βιβλιογραφία 1800-1863, ο.π., 
σ. 363 αρ. 2475. 

18. Συμεών 'Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τα άπαντα εις εξ μέρη διαιρεθέντα..., 
'Αθήνα 1862, σ. 369-384. 
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