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ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ 16ου ΑΙΩΝΑ 

Σ ΤΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΤΜΙΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ 106 (άλλοτε της μονής του Α 

γίου Σάββα στην Παλαιστίνη) δ γραφέας έχει σημειώσει (φ. 20^) 

τα έξης: ~\Αϋτη ή βίβλος επονομάζεται Θηκαράς, ετελειώβη δε δια χειρός 

κάμον Γερμανού εντελούς και των ελαχίστων ελαχιστοτέρον και οι μέλ

λοντες αναγινώσκειν αυτήν ενχεσθέ μοι δια τον Κύριον ετι δε επροσήλωσα 

αυτήν, μετά και ετέρων πεντήκοντα πέντε βιβλίων και έπέκεινα, εις την 

άγίαν λανραν τον οσίου και θεοφόρον πατρός ημών Σάββα τον Ίερο-

σολυμίτου1 κτλ. Πράγματι, στην αρχή του κώδικα υπάρχουν, κατά την 

περιγραφή του Παπαδοπούλου Κεραμέως, «δύο πρόσθετα φύλλα, εν οίς 

κατέγραψεν ό Γερμανός οσ' αυτός ούτος τη λαύρα του οσίου Σάβα αφιέρω

σε βιβλία γραπτά τε και έντυπα και σκεύη διάφορα».2 Τον κατάλογο αυτό 

βιβλίων και σκευών δημοσίευσε ό Παπαδόπουλος Κεραμεύς, ώς Παράρ

τημα Α', στο τέλος του Β' τόμου της Ίεροσολυμιτικής Βιβλιοθήκης, σ. 

663-665. Τον μεταφέρω εδώ σέ φωτοανατύπωση για να είναι ευχερέ

στερος ό σχολιασμός του. Για τον 'ίδιο λόγο στιχαρίθμησα το κείμενο. 

Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ο ϊ ΕΙΙΙΣΚΟΙΙΟϊ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΤΟΓΡΑΦΟΣ 

ΤΩΝ ΪΙΓ ΑΪΤΟΪ Κ0ΜΙΣΘΕΝΤ2Ν BIBAIßN 

xaì άλλων τινών αραγμάτων «ί; τήν λιύραν ϊ ϊβα του ήγίαομέκοο, "ΐρ'ι τήν 

τετάρτην IVAÌVI τϊ,ς ιχχαιοεχάτη; ε'χατονταετηρίξοί. 

'Αρχή των μηναίων. — Β»,3λίον οι Σεπτέμβριος χα\ 'Οκτώ

βριος της στάμπας, είς πρώτον μήκος.—Bt^Xiov β' Νοέμβριος και 

Δικέβριος της στάμπας, πρώτον μήκος. — Βιβλίον γ' Ίαννουάριος 

καΐ Φευρουάριος τής στάμπας, πρώτον μήκος.—Βιβλίον ο Μάρ-

1. Α. Παπαδοπούλου Κεραμέως, Ίεροσολνμιτική Βιβλιοθήκη, τ. 2, Πετρού
πολη 1894, σ. 187. Πρέπει να σημειωθή ότι ό Παπαδόπουλος Κεραμεύς αποκατέ
στησε σιωπηρά τήν ορθογραφία του κειμένου. "Οπως θα δοϋμε παρακάτω, ό Γερμανός 
ήταν μαλλον ανορθόγραφος. 2. Αυτόθι, σ. 186. 



Χ. Γ. Πατρινέλης, ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ TOT 16ου ΑΙΩΝΑ 17 

-to; καί Άπρίλλιος, πρώτον μήκος* και αυτό της στάμπας. — 5 

Βι^λίον ε' Μάιος και Ιούνιος της στάμπας, -ρ&τοΊ μήκος. — 

Βφλίον ς' 'Ιούλιος χα! Αύγουστος τ?(ς στάμπας, -ρωτον μήκος.— 

Βιβλίον ζ' ϊτζρος 'Ιούλιος καί Αυ^οκχι-ΐος της στάμπας, πρώτον 

μήκος. — Βιβλίον η'· "τερον μηναίον Σεπτεύρι και Όκτώβριν της 

στάμπας, πρώτον μήκος.—Βι^λίον θ'· στηχηράριν δεμβρέεινον του 10 

όλου ένιαυτού, ψαλτικό* ·, είς πρώτον μήκος2.—Βιβλίον ι'· πανηγυ-

pi-λθΊ ^ράηνον* άρχεται δέ έκ τον Ίούλλι(ον) μήνα* έχει δέ διά

φορους λόγους· υπάρχει δέ είς πρώτον μήκος· με μά^ρο τομάρι.— 

Βιβλίον ια' το λεγόμενον Διόπτρα, ^ε^ράηνον, είς μήκος Ψαλτη

ρίου.—Β'.ρλι'ον φ ' , δ λέγεται Κλήμακας, εις πρώτον μήκος· έχει 15 

δέ και ετέρους διαφόρους λόγ(ους) έρμηνεμένου; υπό κυρ Συμεών 

του μεταφραστοΰ '.—Βιβλίον ιγ'· μηναίον Άθολόγιον του δλου ενιαυ-

τού, της στάμπας* πρώτον μήκος* ò λεγόμενος Παντέκτης. — 

Βφλίον ιδ'* παλαιά και νέα Διαθήκη της στάμπας, πρώτον μή

κος. — Βι(3λίον ιε'· Άνιατασίου Σιναίτου περί τών αγίων τριών 20 

τεσσαρακοστών και άλλα διάφορα συνάγματα* υπάρχει δε είς μι

κρόν μήκος.—Βιβλίον ι-', ήγουν ^εμπρέϊνα τετράδια είς πρώτον 

μήκος* κέκτιτε δέ πλήστους καί διάφορους λόγους εν αύτώ. — 

Βφλίον ι ζ'- και αυτό κεκτητε συνάγματα τινά* και κανώνες διά

φοροι.— Βι3λίον ιη'· καί αυτό πλουτί διάφορους λόγους· και συ- 25 

νάγματα' όπερ εστί καί παχίτατον. — *{· Και τέσσαρες λειτουρ

γίες ήγουν της στάμπας κοντάκια- τηλιγάδια καί μία φυλάδα της 

στάμπας, κανόνες τών αγίων αποστόλων. — Βιβλίον ιθ'* του Καρ-

τόνου ποίημα, εις Ψαλτηρίου μήκος της στάμπας: ·*}• 

•J· 'Ενταύθα ήσύν τα έμα, ιδιόχειρα μου βηβλία· έμπρώτις 30 
7. 

τούτο τό βηβλίον (χώδ. 106)' ην ονομάζετε Θηκαρά α: πλου-

σιοιτάροχον. 'Υπάρχουν έναυτή τη ^ή^λο, συνάγματα διάφορα, 'έως 

κεφάλαια σιδ'.— Β-ον βηβλίον, είς Πεντηκοσταρίου μήκος: εχη δέ 

είς την άρχψ^ τα συλειτουργήματα τα καθημερινά* τής θείας 

λειτουργίας, και μετε'πιτα, ευχή έξομολογιτϊκή είς τον κν ημών 35 

Ίησούν Χριστον, και καθεςής, συνάγματα εως κεφάλεα, μδ'. — 

Το γ-ον |3η(3λίον: και αυτό είς μήκος Πεντηκοσταρίου· έχει δέ είς 

τήν αρχήν, τα τής μεγάλης παρακλήσεως άοόμενα* οί ειρμοί τών 
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μεγάλων εορτών καί εύχαι πλήστε· καί κανόνες διάφοροι· καί 

40 άλλα πολλά συνάγματα, Ιως χεφάλεα ιη'.—Το δ·0* βηβλίον, Ψαλ-

τήριον του κονδιλιου· ε!ς πασαν δόςαν, τρία τροπάρια, και ευχή· 

καί δλλα συνάγματα πλήστα.—Το ε-0'· καί αυτό Ψαλτήριον της 

στάμπας ε!ς Ρολογιού μήκος. — Το ς-<* βιβλίον* νόμημον, ίδηό-

χειρον γράμμα ύπάρχη του άγιωτάτου π(α)τριάρχου κυρου Γενα-

45 οίου του Σκουλαρίου· ύπάρχουσιν δε και άλλα συνάγματα· διάφορα 

έναυτό: και ήτις στερίσει εν έζ αυτών τών βιβλίων από τήν 

άγίαν λαόραν, να εχεί τας αράς τών τιη' θεοφόρων π(ατέ)ρον· 

καί τον αγιον Σάββαν άντίδικον εν ήμερα κρίσεως: ^ (Και èv τω 

κρασπέδω) και έςεμου του αμαρτωλού να ϊνε άσυγχώριτος καί 

50 άφωρισμένος. 

·{· Και επτά ταυλομάνδιλα· το Ινα πλατεί, καί το Ετερον 

πλατι καί μεγάλο· το δέ τρίτοι μακρί δια τα χέρια, καί τα άλλα 

τέσσερα, μικρότερα τών άλλων.·, και τρία σενδοΰκια, του μειζοτέ-

ρου, έχει ή κλιδονία του, φλωρ(ίον) α'· χωρίς το σενδούκη: ετι 

55 δέ καί βουτζία τρανά, δυο, γεμάτα ψάρια· καί Ετερα βαρελόπουλα 

τρία* και αυτά γεμάτα ψάρια* καί πάλιν Ετερα δυο βαρελόπουλα· 

το μεν Ινα γεμάτο -Αρααί^ τριών χρονών: το δέ Ετερον γεμάτο 

ξίδι παλαιόν: καί πέντε μαστραπάδες με τα σκεπάσματα τους: καί 

τρία άλατερα σκεπαστά, στάνηνα: και δλην τιναν κατούναν πλεΤ-

60 στιν χρυζομένην εις το μοναστήριν. 

+ Ταύτα δέ πάντα* ήφερα κάγώ Γερμανός ευτελής* καί τη 

κς' του σεπτευρίου μηνός· τα έπαρέδωκα εί(ς) τήν λαύραν του 

οσίου καί θεοφόρου πατρός ημών Σάββα του ήγιασμένου· κατέμ-

~ροσθεν του τϊμϊωτάτου εν ίερομονάχοις κυρου Ίωάσαφ ίερομο-

65 νάχου και δικαίου τής αυτής αγίας λαύρας του οσίου και θεοφό

ρου π(ατ)ρ(ο)ς ημών Σάββα του ήγιασμένου* και του τϊμϊωτάτου 

εν μοναχοΤς κυρ Θεοδούλου του πρωτογέροντος* και του τϊμϊωτά

του εν μοναχοΐς κυρ Ίωάσαφ του γέροντος, καί του τϊμϊωτάτου 

έν μοναχοίς κυρ Συμεών οικονόμου και γέροντος τών μοναστη-

70 ρΐων και κυρ Σάβα του γέροντος· και κατέ(μ)προσθεν πάντων 

τών τϊμϊωτάτων γερόντων τής συνάςεως· ήτι δρα καί ήφερα- από 

τε φλουριά και βιβλία· και έτέραν κατούναν, σεντούκια* σκεύη 

ιερά* και δλλην πλήστην ήλην, χρυζομένην είς το μοναστήρι. 
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Είναι προφανές δτι ό τίτλος προστέθηκε άπο τον Παπαδόπουλο Κεραμέα. 

"Ή πρώτη παρατήρηση πού έχει να κάνει κανείς είναι δτι, ενώ στο κω

δικογραφικο σημείωμα πού παρατέθηκε παραπάνω ό Γερμανός κάνει λόγο 

για δωρεά πεντήκοντα πέντε βιβλίων και επέκεινα, στον Κατάλογο ανα

γράφονται μόνο 30 βιβλία (17 έ'ντυπα και 13 χειρόγραφα). Φαίνεται δτι ό 

Κατάλογος είναι προγενέστερος της αντιγραφής του κώδικα και οτι στο 

χρόνο πού μεσολάβησε ό Γερμανός πρόσθεσε άλλα 25 τουλάχιστον βιβλία 

στην αρχική του δωρεά προς τη μονή του 'Αγίου Σάββα. 3 

Για να αξιοποιηθούν οί ειδήσεις πού περιέχει ό Κατάλογος, όσον άφο

ρα τουλάχιστον τα έντυπα βιβλία πού αναγράφονται εκεί, πρέπει βέβαια 

πρώτα να χρονολογηθή, πράγμα πού θα μας το επιτρέψει ό χρονολογικός 

συσχετισμός τών διάσπαρτων μαρτυριών πού σώζονται για τον Γερμανό. 

Ό συντάκτης του Καταλόγου Γερμανός ευτελής (στίχ. 61) είναι το 

'ίδιο πρόσωπο οχι μόνο με τον Γερμανον εντελή και τών ελαχίστων ελα-

χιστότερον., πού έγραψε το κωδικογραφικο σημείωμα του Ίεροσ. 106 (βλ. 

παραπάνω), άλλα και με τον επίσκοπο Γερμανό, πού μνημονεύεται στον 

κώδικα Ίεροσ. ( Ά γ . Σάββα) 655, φ. 6 ρ : ~\Αϋτη ή βήβλος υπήρχε κάμοϋ 

Γερμανού εντελούς τον ' Αγιοσαβίτον και τών ελαχίστων επισκόπων ελα-

χιστοτέρον. επροσήλοσα δε αυτήν, μετά και πλήστων ετέρων βηβλίων, εις 

την άγίαν λανραν τον δσίον και θεοφόρον πατρός ημών Σάββα τον ιερο-

σολιμήτον...'1 Και στα τρία κείμενα του Γερμανού (το κωδικογραφικο 

σημείωμα του Ίεροσ. 106, τον Κατάλογο και το κτητορικο σημείωμα του 

Ίεροσ. 655), πέρα άπο το γεγονός δτι γίνεται λόγος για προσφορά πολλών 

βιβλίων εκ μέρους του στη λαύρα του Ά γ . Σάββα, απαντούν και ιδιάζου

σες κοινές φράσεις [Γερμανού ευτελούς... και τών ελαχίστων ελαχιστο-

τέρου) άλλα και χαρακτηριστικές ανορθογραφίες: βήβλος, βηβλίον (πβ. 

Κατάλογο, στίχ. 30, 31, 37 40)· πλήστων (πβ. Κατάλογο, στίχ. 23, 

39,, 42, 73). Είναι επομένως πέρα άπο κάθε αμφιβολία δτι ό συντάκτης 

και των τριών κειμένων είναι το ίδιο πρόσωπο. 

Ά π ο τις λιγοστές μαρτυρίες για τον Γερμανό δύο μόνο είναι χρονο

λογημένες. Ή πρωιμότερη προέρχεται άπο τον ανήκοντα άλλοτε σέ αυτόν 

3. "Ενας άπο τους κώδικες αυτούς είναι ό Ίεροσ. ('Αγ. Σάββα) 655, για τον 
όποιο βλ. παρακάτω. Τοϋ αύτοϋ πιθανώς Γερμανού είναι και το κτητορικο σημείωμα 
στον κωδ. Ίεροσ. ('Αγ. Σάββα) 373: Το παρόν βιβ?.ίον υπάρχει καμοϋ Γερμανού ιε
ρομόναχου και επίρα το άποτον Νικάνορα δια οίο φλουριά (βλ. αυτόθι, σ. 497). Ό 
Άγιοσαββίτης μοναχός Νικάνωρ αντέγραψε το 1558 στα 'Ιεροσόλυμα τον κώδ. Κου-
τλουμ. 156 (βλ. Σωτ. Καδα, Προσκυνητάρια τών 'Αγίων Τόπυίν, Θεσσαλονίκη 1986, 
σ. 58). 

4. Παπαδόπουλος Κεραμεύς, δ.π., σ. 635, καί τ. 5, Πετρούπολη 1914, σ. 531. 
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κώδικα Ίεροσ. ( Ά γ . Σάββα) 655, δπου, μεταξύ άλλων, περιέχεται, (φ. 

184), κατά την περιγραφή του Παπαδοπούλου Κεραμέως, «Γερμανού επι

σκόπου του Άγιοσαβίτου γράμμα συμβουλευτικον μετ' έπιτιμίου προς 

πνευματικόν αυτού τέκνον, γραφέν τη 20 φεβρ. έτους 1549ου».5 Ή οψι

μότερη άπαντα σε συνοδικό έγγραφο της 15ης 'Ιουνίου 1557, οπού —μετά 

τις υπογραφές των πατριαρχών 'Ιωακείμ 'Αλεξανδρείας, 'Ιωακείμ 'Αντιο

χείας και Γερμανού 'Ιεροσολύμων— υπογράφει τέταρτος ό f Γερμανός 

επίσκοπος, ευρισκόμενος εις τον αγιον Σάββαν.6 Πόσο επέζησε μετά το 

1557 ό Γερμανός δεν είναι γνωστό. Τα χρονολογικά δεδομένα πάντως τών 

προσώπων πού μνημονεύονται στην τελευταία παράγραφο του άναδημο-

σιευόμενου παραπάνω Καταλόγου τών δωρεών του (στίχ. 61 κέ.) ανά

γονται και αυτά στα αμέσως μετά το 1550 χρόνια. Συγκεκριμένα, ό μνη

μονευόμενος εκεί δίκαιος, δηλαδή ηγούμενος, της λαύρας τοΰ 'Αγίου Σάβ

βα Ίωάσαφ μαρτυρεΐται ως ηγούμενος της λαύρας και το 1557.7 Ή 

ήγουμενία του πρέπει να άρχισε μετά τον 'Απρίλιο τού 1550, δταν ηγού

μενος ήταν ακόμη κάποιος 'Ησαΐας, 8 και να έληξε, αν οχι πριν άπό το 

1566, οπότε ηγούμενος ήταν πιθανώς κάποιος Ναθαναήλ,9 πάντως πριν 

από το 1577/78, δταν ως ηγούμενος φέρεται κάποιος Παχώμιος. 1 0 Έ ξ 

5. Αυτόθι, τ. 2, σ. 636. 
6. Α. Παπαδοπούλου Κεραμέως, 'Ανάλεκτα Ίεροσολυμιτικής Σταχνολογίας, 

τ. 2, Πετρούπολη 1894, σ. 268. Ό συντάκτης του κειμένου, πατριάρχης 'Ιερο
σολύμων Γερμανός, αναφέρεται στην αρχή (στίχ. 6-10) στή συμμετοχή τοϋ θεοφιλέ
στατου επισκόπου κϋρ Γερμανού σε κάποια σύσκεψη πού εϊχε γίνει πρόσφατα στα 
'Ιεροσόλυμα για το Σιναϊτικό ζήτημα. Άλλα καί παρακάτω (σ. 266 στίχ. 9-11) γί
νεται αναφορά τω διαληφθέντι επισκοπώ κϋρ Γερμανω, τω εκ της τοϋ άγιου Σάββα 
λαύρας. Είναι πάντως παράδοξο ότι πουθενά δεν δηλώνεται το όνομα της επισκοπής, 
της οποίας ό Γερμανός ήταν επίσκοπος ή μαλλον τέως επίσκοπος, άφοΰ κατά τήν επο
χή αυτή φαίνεται δτι έσχόλαζε στη μονή τοΰ 'Αγίου Σάββα. 

7. Τον Φεβρουάριο τοϋ 1558 έφθασε στή Μόσχα αντιπροσωπεία 'Αγιοσαββιτων 
κομίζοντας γράμμα τοϋ ηγουμένου των Ίωάσαφ προς τον τσάρο Ίβάν Δ'. Κατά το 
σημείωμα πού απομνημονεύει το γεγονός, οι Άγιοσαββίτες είχαν ξεκινήσει άπα τα 
'Ιεροσόλυμα τήν Κυριακή τοΰ Θωμά τοΰ προηγουμένου έτους, δηλ. στις 25 'Απριλίου 
1557. Τότε επομένως ήταν ήδη ηγούμενος ό Ίωάσαφ. (Βλ. Β. L. Fokcik, Grecesko-
Russkie culturnye svjazi ν XV-XVII vv., Μόσχα 1977, σ. 17-18.) 

8. Γράμμα του με αυτή τή χρονολογία δημοσιεύεται άπό τον Παπαδόπουλο Κε
ραμέα, 'Ανάλεκτα, τ. 5, σ. 104-105. 

9. Ώς ηγούμενο τον αναφέρει ό Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, 'Ιστορία της 
εκκλησίας τών Ιεροσολύμων, 'Αθήνα 21970, σ. 525, καί ό Ί . Φωκυλίδης, Ή ιερά 
λαύρα Σάβα τοϋ ήγιασμένου, 'Αλεξάνδρεια 1927, σ. 606. 

10. Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, δ.π., σ. 521. Ώς πιθανό ηγούμενο τον ση
μειώνει ό Παπαδόπουλος Κεραμεύς, Ίεροσ. Βιβλιοθήκη, τ. 2, σ. 875, καί ό Φω-
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άλλου, ό μνημονευόμενος στον Κατάλογο (στίχ. 66-67) μοναχός Θεόδουλος 

πρέπει, πιθανότατα να ταυτισθή με τον ομώνυμο Άγιοσαββίτη κωδικο-

γράφο πού μαρτυρεΐται το 1552 και το 1556. 1 1 

Ά π α τις παραπάνω χρονολογικές ενδείξεις συνάγεται οτι δ Κατάλογος 

συντάχθηκε άπο τον Γερμανό οχι ((περί την τετάρτην δεκάδα της έκκαιδε-

κάτης έκατονταετηρίδος», δηλαδή μεταξύ 1531 και 1540, όπως σημειώνει 

ό Παπαδόπουλος Κεραμεύς στον τίτλο του Καταλόγου, άλλα μετά τον 

'Απρίλιο του 1550 και πριν από το 1566 ή 1577/78. Επομένως, τα έντυπα 

βιβλία πού αναγράφονται σε αυτόν εκδόθηκαν, αν οχι πριν άπο το 1566, 

πάντως πριν άπο το 1577/78 το πολύ. 

Κατά τον σχολιασμό των αναγραφών αυτών διατυπώνονται συχνά 

απορίες και ερωτήματα πού θα έβρισκαν 'ίσως απάντηση, αν ήταν δυνατή 

ή προσφυγή σε αυτοψία των εντύπων αυτών ή τουλάχιστον σε κάποιον 

έγκυρο περιγραφικό κατάλογο τών βιβλίων του Πατριαρχείου 'Ιεροσολύ

μων. Τέτοιοι κατάλογοι φαίνεται οτι υπάρχουν, άλλα δεν είναι δημοσιευ-
' 12 

μενοι. 

1. Τα πρώτα οκτώ βιβλία πού αναγράφει (στίχ. 1-10) ό Γερμανός είναι 

Μηναία, κοινό χαρακτηριστικό τών οποίων είναι οτι σε κάθε τόμο περιέ

χονται δύο —συνεχομένοον μηνών— Μηναία. Τέτοια έκδοση δεν είναι 

γνωστή. "Ολα τα γνο^στά Μηναία περιέχουν σε κάθε τόμο τις ακολουθίες 

τών ακινήτων εορτών ενός και μόνο μηνός. Πρέπει μάλλον να υποθέσουμε 

οτι πρόκειται για σειρά Μηναίων, πού είχαν μεν έκτυπωθή αυτοτελώς, 

έ'να για κάθε μήνα, βιβλιοδετήθηκαν δμως άνά δύο σε κάθε τόμο. 'Ανάλογη 

περίπτωση συναντάμε σε απογραφή βιβλίων του 15701 3 και σε τιμοκατά-

κυλίδης, ο.π. Το 1581 πάντως βέβαιος ηγούμενος της λαύρας ήταν ήδη κάποιος Τιμό

θεος' βλ. Χρυσόστομο Παπαδόπουλο, ο.π., και Φωκυλίδη, ο.π. 

11. Παπαδόπουλος Κεραμεύς, ο.π., σ. 211 και 645, και τ. 3, σ. 94-95. 

12. Ό Παπαδόπουλος Κεραμεύς, κατά την παραμονή του στα 'Ιεροσόλυμα 

(1887-88), καταλογογράφησε, έκτος άπο τα χειρόγραφα, και τα έντυπα της πατριαρ

χικής βιβλιοθήκης (οπού πρέπει να υποθέσουμε οτι εΐχαν μεταφερθή, μαζί με τα χει

ρόγραφα, και τα έντυπα της βιβλιοθήκης της μονής του 'Αγίου Σάββα) - βλ. Ν. Β. 

Τωμαδάκη, (('Ανέκδοτος αλληλογραφία 'Αθανασίου Παπαδοπούλου Κεραμέως προς 

τον Βασίλειον Μυστακίδην», ΕΕΒΣ?>Ί (1969-70), 386.Παλαιότερους καταλόγους έν

τυπων περισώζουν οι κώδικες Ίεροσ. 505 (του 1817) και 506 (του 1865)· βλ. Παπα

δόπουλο Κεραμέα, ο.π., τ. 1, σ. 457-58. Νεώτεροι κατάλογοι αναγράφονται στο 

πολύτιμο βιβλίο τοϋ Ά γ α μ . Τσελίκα, Καταγραφή τον αρχείου τον Πατριαρχείου 

Ίεροσολύμίον (Δελτίο τοϋ 'Ιστορικού και Παλαιογραφικοΰ 'Αρχείου [τοΰ Μορφωτι

κού 'Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης!, Ε'), 'Αθήνα 1992, σ. 383-84. 

13. Νίκης Τσελέντη, ((Κατάλογοι τών κινητών τής ελληνικής 'Αδελφότητας Βε-
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λόγο εκδόσεων του Νικολάου Σάρου το 1720.1 4 Σέ τέτοια περίπτωση δμως 

θα περίμενε κανείς δτι μάλλον θα το πρόσεχε καί θα το σημείωνε ό Γερ

μανός. 

Το σχήμα όλων των Μηναίων περιγράφεται ως πρώτου μήκους. 'Α

σφαλώς ό Γερμανός χρησιμοποιεί τον Ορο εμπειρικά, όπως άλλωστε καί 

τους άλλους ανάλογους δρους (εις μικρόν μήκος, εις μήκος Πεντηκοστα-

ρίον, εις Ψαλτηρίου μήκος, εις Ρολογιού μήκος).10 Έ κ τών πραγμάτων 

δμως πρέπει να συμπεράνουμε δτι εννοεί σχήμα 4ο ή folio, άφοΰ δλα σχε

δόν τα έντυπα Μηναία τής εποχής είχαν υψος 28, 30 ή καί περισσότερα 

εκατοστά του μέτρου. 

2. Μηναΐον Άνθολόγιον τον όλον ενιαντον, τής στάμπας, πρώτον μή

κος, δ λεγόμενος Παντέκτης (στίχ. 17-18). 

ΟΊ παλαιότερες γνωστές εκδόσεις του 'Ανθολογίου είναι του 1564 καί 

του 1568' καί οι δύο του 'Ιππόλυτου Βάρελη.1 6 Ξέρουμε δμως δτι τον Μάιο 

του 1548 συγκροτήθηκε στη Βενετία εκδοτική εταιρεία (άπο τους Δημή

τριο Μαρμαρέτο, Μητροφάνη Καισαρείας, Σίλβεστρο de Odino καί Βασί

λειο Βαρέλη) για να εκδώσει ακριβώς το 'Ανθολόγιο στο τυπογραφείο του 

Βασιλείου Βάρελη. 'Ελήφθη μάλιστα άπο τους εταίρους, τον 'Ιούλιο του 

1548, καί ή σχετική άδεια τών βενετικών άρχων.1 7 Καί μολονότι δεν έχει 

βρεθή ακόμη αντίτυπο τής εκδόσεως αυτής, φαίνεται δτι τελικά πραγμα

τοποιήθηκε το 1548 ή 1549. Κάποια άπο τις τρεις αυτές εκδόσεις, πιθα

νότατα την πρωιμότερη, υποδηλώνει εδώ ό Γερμανός. ΛΑς σημειωθή τέλος 

δτι ό δρος Παντέκτης ( = Πανδεκτης ή καί Πανθέκτης) άπαντα ώς τίτλος 

χειρογράφων λειτουργικών βιβλίων με περιεχόμενο παρόμοιο με εκείνο 

νετίας (1516-1582)», Θησανρίσματα 22 (1992), 216, στίχ. 101: uno libro Luio e 
Aveste de stampa. 

14. Φ. Η. Ήλιου, Προσθήκες \στήν 'Ελληνική Βιβλιογραφία, 'Αθήνα 1973, 
σ. 149. 

15. Οι οροί μήκος πρώτον, μήκος δεύτερον εϊναι μάλλον σπάνιοι άλλα Οχι άγνω
στοι. 'Απαντούν σέ περιγραφές χειρογράφων βιβλίων το 1477 και 1548" βλ. Τσελέντη, 
δ.π., σ. 211, και Κ. Θ. Λημαρα, «Βενετία: 1477, 1828. 'Ανέκδοτα κείμενα», Θησαν
ρίσματα 1(1962), 1-3, οπού (σ. 1, σημ. 2) ό Δημαράς δέχεται την έξης αντιστοιχία: 
μήκος πρώτον = σέ φύλλο, μήκος δεύτερον = 4ο, μήκος δεντερόπρωτον = 4ο μεγάλο. 

16. Θ. Ι. Παπαδοπούλου, Ελληνική Βιβλιογραφία (14G6ci-1800), τ. 2, 'Α
θήνα 1986, σ. 67, άρ. 220α, καί τ. 1, σ. 31, άρ. 362, καί σ. 457, άρ. 6060 καί 
6060α. 

17. Στέφ. Ε. Κακλαμάνη, «Τρεις πρώτες εκδόσεις (1548-1549) άπο το τυπο
γραφείο τοϋ Βασιλείου Βάρελη και ό Μητροφάνης Καισαρείας», Θησανρίσματα 20 
(1990), 218 κέ., 227 κέ. 
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του 'Ανθολογίου: ύμνολογικα κείμενα επιλεγμένα άπό τα Μηναία, την 

Ό κ τ ώ η χ ο , το Ωρολόγιο κτλ. 1 8 "Οσο για το σχήμα του αναγραφομένου 

'Ανθολογίου (πρώτον μήκος), σημειώνεται ότι όλες οί γνωστές εκδόσεις 

του βιβλίου αύτοϋ μέσα στον 16ο αιώνα είχαν πράγματι σχήμα 4ο με

γάλο. 1 9 

3. Παλαιά και Νέα Διαθήκη, της στάμπας, πρώτον μήκος (στίχ. 19-20). 

Λεν πρόκειται βέβαια για έκδοση της Παλαιάς και της Καινής Δια

θήκης, άλλα πιθανώς για το γνωστό έργο του Ίωαννίκιου Καρτάνου Το 

παρόν βιβλίον εναι ή Παλαιά τε και Νέα Διαθήκη, ήτοι το "Ανθος και 

άναγκαϊον αυτής... Ό προσδιορισμός 6μως του σχήματος του βιβλίου ως 

πρώτου μήκους δεν μάς επιτρέπει να δεχθούμε άδιστάκτως οτι το αντί

τυπο πού περιγράφει ο Γερμανός προέρχεται άπό κάποια γνωστή έκδοση 

του έργου (1536, 1549, 1567), γιατί και οί τρεις αυτές εκδόσεις ήσαν 

μικρού σ/ήματος. Αανθάνει μια άλλη έκδοση του έργου (1537/1540) άγνω

στου σχήματος. 2 0 

4. Τέσσαρες Λειτουργίες, ήγουν της στάμπας κοντάκια, τυλιγάδια (στίχ. 

26-27). 

Ό Γερμανός εννοεί προφανώς τέσσερα αντίτυπα της Λειτουργίας 

σε μορφή ειληταρίου, γι' αυτό άλλωστε χρησιμοποιεί στον πληθυντικό τις 

λέξεις κοντάκια, τυλιγάδια. Πρόκειται πιθανώς για αντίτυπα της εκδό

σεως της Λειτουργίας του Χρυσοστόμου σε περγαμηνή και σε μορφή ειλη

ταρίου, πού ό Αίνος Πολίτης την απέδωσε πειστικά στό τυπογραφείο του 

Νικολάου Σοφιανού.2 1 Τό μοναδικό, άλλα και ελλιπές, αντίτυπο της έκ-

18. Αίνου Πολίτη, 'Οδηγός Καταλόγου χειρογράφων, 'Αθήνα 1961, σ. 68. 
19. Θ. Ι. Παπαδόπουλος, δ.π., και Ήλιου, δ.π., σ. 58. 
20. Περιγραφή των εκδόσεων αυτών και συναφή σχόλια βλ. στην εισαγωγή της 

Ελένης Κακουλίδου Πάνου στην επανέκδοση του έργου τοϋ Καρτάνου Παλαιά τε και 
Νέα Διαθήκη, Βενετία 1536 (έκδ. Τήνος), 'Αθήνα 1988, σ. 21-23. Ά ς σημειωθή 
έπ' ευκαιρία Οτι στον κώδικα Ίεροσ. 569 (Άγ. Σάββα) (τοϋ 16/17ου αι.) υπάρχουν 
μεταξύ άλλων «καί τίνα κεφάλαια βιβλίου πιθανώς τοϋ Καρτάνου» (βλ. Παπαδόπου
λο Κεραμέα, δ.π., τ. 2, σ. 592). 'Επίσης στον Ίεροσ. 115 (Νέας συλλογής Κεντρικής 
Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης), γραμμένον το 1651, φφ. 52-76, κεφάλαια άπό το "Αν
θος με τίτλο: Αυτά είναι άπό τοϋ Καρτάνου το βιβλίον. Στο φ. 76 ή ενδιαφέρουσα 
σημείωση: Τον Καρτάνου τα λόγια ή εκκλησία μας δεν τα στέργει να τα διαβάζουν. 
'Εγώ τα ανο)θεν έγραψα δια μερικά λόγια' αυτόθι, τ. 5, σ. 391. 

21. Αίνου Πολίτη, «Έντυπο περγαμηνο ειλητάριο άπό το τυπογραφείο τοϋ Ν. 
Σοφιανού», Μνημόσυνο Σοφίας 'Αντωνιάδη, Βενετία 1974, σ. 227-36. 
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δόσεως αυτής (στο ναό της Παναγίας της Λίνδου) δεν περισώζει χρονολο

γικές ενδείξεις, πιθανώτατα όμως ή έκδοση αύτη πραγματοποιήθηκε με

ταξύ του 1545 καί του 1552. 2 2 Κάποιο δισταγμό πάντως για τη συσχέ

τιση τών αντιτύπων πού περιγράφει ό Γερμανός με την έκδοση του Σοφια

νού προκαλεί το γεγονός οτι ό Γερμανός δεν σημειώνει οτι πρόκειται για 

περγαμηνές, ένώ δεν παραλείπει να επισημάνει το στοιχείο αυτό, όταν 

περιγράφει χειρόγραφα βιβλία. 

*Ας σημειωθή ακόμη οτι αντίτυπα κάποιας εκδόσεως της Λειτουργίας 

σε μορφή ειληταρίου (misse in rotuìis) μνημονεύονται, μαζί με άλλα βι

βλία, σε νοταριακο έγγραφο (Νοεμβρίου 1558), με το όποιο οι γνωστοί έκ

δοτες 'Ιππόλυτος καί Γεώργιος Βάρελης απαιτούσαν άπο τον Νικόλαο 

Μαλαξο τήν επιστροφή τών βιβλίων αυτών. Ή Φάνη Μαυροειδή, πού εξέ

δωσε καί σχολίασε το έγγραφο αυτό, πιστεύει οτι πρόκειται για αντίτυπα 

της εκδόσεως Σοφιανού.2 3 Είναι πολύ πιθανό. Και πάλι όμως θα περίμενε 

κανείς οτι θα δηλωνόταν κατά κάποιο τρόπο στο νοταριακο έγγραφο το 

μοναδικό στα εκδοτικά χρονικά γεγονός οτι τα λειτουργικά αυτά ειλητά

ρια ήσαν περγαμηνά. 

5. Φυλλάδα της στάμπας, Κανόνες τών Άγιων 'Αποστόλων (στίχ. 

27-28). 

Το έντυπο αυτό είναι άγνωστο στην ελληνική βιβλιογραφία. Οί Κα

νόνες τών 'Αγίων 'Αποστόλων εκδόθηκαν για πρώτη φορά άπο τον G. 

Haloander στή Νυρεμβέργη το 1531, οχι δμως αυτοτελώς, άλλα ως 

παράρτημα σε συλλογή Νεαρών τοΰ 'Ιουστινιανού.24 'Επανεκδόθηκαν άπο 

τον Γάλλο κανονολόγο Joannis Quintinus στο Παρίσι το 1558: το ελλη

νικό κείμενο τών 85 κανόνων, λατινική μετάφραση τους καί σχόλια τοΰ 

'Ιωάννη Ζωναρά σε λατινική μετάφραση.2 5 Καμιά άπο τις δύο αυτές εκ

δόσεις δεν μπορεί να υποδηλώνει εδώ ό Γερμανός, γιατί επρόκειτο για 

22. Πβ. αυτόθι, σ. 236. Επίσης H.-G. Beck, στην Β.Ζ. 68 (1975), 155. 
23. Φάνης Δ. Μαυροειδή, ((Ειδήσεις για ελληνικά τυπογραφεία της 'Ιταλίας τον 

16ο αιώνα», Δωδώνη, 4 (1975), 235-52, καί ειδικότερα σ. 244. Νεώτερη βιβλιογραφία 
για τον Σοφιανό βλ. στης Evro Layton, «Notes on Some Printers and Publishers 
of the 16th Century Modern Greek Books in Venice», Θησαυρίσματα 18 (1981), 
143, σημ. 56. 

24. J. A. Fabricius - G. C. Harles, Bibliotheca Graeca, τ. 7, 'Αμβούργο 1801, 
σ. 22. 

25. Γ. Ράλλης - Μ. Ποτλης, Σύνταγμα θείων και ιερών κανόνων, τ, 1, 'Αθήνα 
1852, σ. δ'. 
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πολυσέλιδα έντυπα, πού δεν ήταν δυνατό να χαρακτηρισθούν ώς φυλλά

δες. 2 6 

Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι ή εκδοτική εταιρεία τών Μαρμαρέτου, 

Μητροφάνη Καισαρείας, de Odino και Βασιλείου Βάρελη, για τήν οποία 

έγινε ήδη λόγος παραπάνω, επήρε τον Φεβρουάριο του 1549 τήν άδεια τών 

βενετικών άρνών για τήν έκδοση ενός Νομίμου, πού θα περιελάμβανε //' 

canoni de Apostoli et Consilii generalis et particolari, con certe espositioni 

di più autori.21 'Επρόκειτο για κάποιο corpus τών ιερών κανόνων, δηλ. 

τών κανόνων τών 'Αγίων 'Αποστόλων, τών οικουμενικών και τοπικών 

συνόδων, συνοδευόμενων με τήν ερμηνεία κάποιου άπο τους γνωστούς βυ

ζαντινούς «εξηγητές» (Ζωναρά, Βαλσάμωνα, Άριστηνοΰ). Ή έκδοση αυτή 

είναι πολύ αμφίβολο αν έγινε,2 8 άλλα και αν γινόταν, θά επρόκειτο και πάλι 

για ογκώδες βιβλίο, πού δεν θα ήταν δυνατό να θεωρηθή φυλλάδα. Τέλος, 

ας σημειωθή ακόμη οτι το 1563 εκδόθηκαν στή Βενετία άπο τον F r a n 

cisco Turr ianus αί Διαταγαϊ τών Άγιων 'Αποστόλων, μικρό μέρος τών 

οποίων αποτελούν οι Κανόνες τών 'Αγίων 'Αποστόλων. Άλλα και ο τό

μος αυτός δέν είναι φυλλάδα, αφού εκτείνεται σε 214 φύλλα, σχήματος 

8ου. 2 9 

6. Τον Καρτάνον ποίημα, εις Ψαλτηρίου μήκος, της στάμπας (στίχ. 

28-29). 

Ό δρος ποίημα πρέπει μάλλον να νοηθή μέ τή στενή του έννοια, τοΰ 

στιχουργήματος δηλαδή, παρά μέ τή γενικότερη έννοια τοΰ (συγγραφικού) 

έργου. 'Αποκλείεται πάντως να δηλώνει το γνωστό βιβλίο τοΰ Ίωαννίκιου 

Καρτάνου Παλαιά τε και Νέα Διαθήκη, άφοΰ αυτό αναγράφεται στον Κα

τάλογο τοΰ Γερμανοΰ μέ τον τίτλο του λίγους στίχους πιο πάνω (στίχ. 

19-20). Άλλα και κανένα άπο τα δύο λανθάνοντα ακόμη έ'ργα τοΰ Καρτά

νου, το Ίατοοσόφιον30 και ή μετάφραση τοΰ Ευαγγελίου και τών Πρά-

26. Στην έκδοση τών Ράλλη-Ποτλή, δ.π., τ. 2, μόνο το ελληνικό κείμενο και 
τα σχόλια εκτείνονται σε 112 σελίδες. 

27. Στέφ. Κακλαμάνης, ó'.Jt., σ. 232-33. 
28. Χ. Γ. Πατρινέλη, «Επιστολές του 'Ιππόλυτου Βάρελη και τοΰ Μανουήλ 

Γλυτζούνη, Ελλήνων εκδοτών στή Βενετία», Μεσαιωνικά και Νέα 'Ελληνικά 4 
(1992), 300, δπου ό λόγος και για άλλη μια ατελεσφόρητη προσπάθεια εκδόσεως τών 
ιερών κανόνων (το 1566). 

29. Γ. Ααδά-Α. Χατζηδήμου, Προσθήκες, διορθώσεις και σνμπλιιρώσεις στην 
'Ελληνική Βιβλιογραφία τον Ε. Legrand για τους αιώνες XV, XVI και XVII, 'Α
θήνα 1976, σ. 50-51. 

30. Ελένη Κακουλίδου Πάνου, δ.η., σ. 17. 
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ξεων των 'Αποστόλων,3 1 δεν είναι, δυνατό να υποδηλώνεται με τον ορο 

ποίημα. Πρόκειται λοιπόν για τρίτο λανθάνον έργο του Ίωαννίκιου Καρ-

τάνου, και μάλιστα έκδεδομένο. 

Με τον δρο εις Ψαλτηρίου μήκος πρέπει να εννοήσουμε δτι επρό

κειτο για σχημ,α μικρό, άφοΰ δλες οι γνωστές έντυπες εκδόσεις του Ψαλ

τηρίου τον 16ο αιώνα (δεκαπέντε τουλάχιστον) είχαν σχήμα 8ο ή 16ο (με 

εξαίρεση την έκδοση Ζανέτου, 1547).3 2 

7. Ψαλτήριον της στάμπας, εις Ρολογιού μήκος (στίχ. 42-43). 

Ποια άπο τις πολλές εκδόσεις του Ψαλτηρίου εννοείται εδώ δεν είναι 

δυνατόν να προσδιορισθή. Με τη φράση πάντως εί'ς Ρολογιού μήκος υπο

δηλώνεται μάλλον Ψαλτήριο σχήματος μικρότερου του συνήθους.33 Πράγ

ματι, μέ τα δεδομένα πού έχουμε ως τώρα, τα έντυπα Ψαλτήρια κυμαί

νονταν συνήθως σε ύψος μεταξύ 10 και 17,5 εκατοστών, ενώ τα Ωρολόγια 

μεταξύ 9.5 και 15 εκατοστών. 

Χ. Γ. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ 

31. Πατρινέλης, δ.π. 
32. Βλ. και σχόλια στο επόμενο έντυπο. 
33. Βλ. παραπάνω τα σχόλια στο Καρτάνου ποίημα. 
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