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ΠΑΛΑΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΩΝ ΝΑΩΝ 
ΤΗΣ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Τό 1983-84 καταγράφηκαν άπό τη 10η Εφορεία Βυζαντινών ’Αρχαιο
τήτων οί φορητές εικόνες, τά λειτουργικά σκεύη καί τά παλαιά βιβλία, που 
φυλάσσονται στους δύο ναούς τής Ν. Τρίγλιας1: τόν "Αγιο ’Αθανάσιο καί τήν 
Παντοβασίλισσα.

Ό ναός τού άγιου ’Αθανασίου, κτίσμα τού περασμένου αίώνα, βρίσκεται 
στίς ΒΑ παρυφές τού οικισμού, κοντά στό μετοχιακό συγκρότημα τής Μ. 
Βατοπεδίου. Ό ναός αυτός άνήκε στό συνοικισμό Σουφλάρ2 —ό όποιος με
τονομάστηκε σέ Ν. Τριγλιά, μετά άπό τήν εγκατάσταση τών προσφύγων3— 
καί είναι ένας άπό τούς λίγους σωζομένους ναούς τής Καλαμαριάς (Δ. 
Χαλκιδική) πού δέν ήταν μετοχιακός4.

Ό ναός τής Παντοβασίλισσας, πού βρίσκεται πάνω στό δημόσιο δρόμο 
που διασχίζει τόν οικισμό, κτίστηκε5 μετά τήν εγκατάσταση τών προσφύγων,

1. 'Η καταγραφή έγινε μετά άπό πρόσκληση τοδ Εκκλησιαστικού Συμβουλίου τής Ν. Τρί- 
γλιας. ’Εκτός άπό τήν ύπογράφουσα, στην καταγραφή έλαβαν μέρος ό κ. ’Ιωάννης Ταβλάκης, 
έπιμελητής αρχαιοτήτων, καί οί κ.κ. Λυδία Καϊτση καί Κρυστάλλω Μαντζανά, έπιστημονικές 
συνεργάτιδες, τότε, τής 10ης ΕΒΑ. Ευχαριστούμε τόν ίερέα κ. Γεώργιο Πολύζο, πού μάς συμπα
ραστάθηκε θερμότατα σέ όλη τή διάρκεια τής έργασίας μας.

2. Γιά τό Σουφλάρ βλ. κωδικοποιημένες τίς σχετικές μαρτυρίες στό P. Bellier, R. Cl. Bon- 
doux, J. Cl. Cheynet, B. Geyr, J. P. Grelois, Vas. Kravari, Paysages de Macédoine leurs caractères, 
leur évolution à travers les documents et les récits des voyageurs, presente par Jaques Le fort, Paris 
1986, σ. 244· βλ. έπίσης στό τέλος τού άρθρου τό ’Επίμετρο, όπου γίνεται σύντομη άνασκόπηση 
τών στοιχείων καί πληροφοριών πού άφοροΰν στό Σουφλάρ.

3. Ή μετονομασία τού Σουφλάρ σέ Ν. Τριγλιά έντάσσεται μέσα στά πλαίσια τής μετονο- 
μασίας καί άλλων συνοικισμών τού Κράτους πού είχαν ξενόφωνα όνόματα- οί μετονομασίες 
κανονίσθηκαν μέ τό Ν.Δ. τής 17.9.1926 καί έπικυρώθηκαν μέ τό Ν.Δ. τής 13.11.1927, πού δημο- 
σιεύθηκε στό ΦΕΚ/Α’281/1927.

4. Γιά τό πρόβλημα τής μορφής τών εγκαταστάσεων στήν Καλαμαριά κατά τήν τουρκο
κρατία βλ. Παν. Στάμος, Ό μητροπολίτης Κασσανδρείας Ειρηναίος (1863-1945), ΆΟήναι 1970, 
σσ. 74-75 καί 210-214, Β. Δημητριάδης, «Φορολογικές κατηγορίες τών χωριών τής Θεσσαλονί
κης κατά τήν τουρκοκρατία», Μακεδονικά Κ’(1980) 434-459, όπου δίδεται μία γενικότερη 
εικόνα τής καταστάσεως καί τής μορφής τών έγκαταστάσεων στήν περιοχή Θεσσαλονίκης κατά 
τά μέσα κυρίως τού 19ου αίώνα· μεταξύ τών άλλων άναφέρεται: «μεταβολή πολλών χωριών σέ 
τσιφλίκια λόγω τών δυσβάστακτων φόρων κατά τόν 18ο-19ο αί. Στά μέσα τού 19ου αίώνα τά 
χωριά πού είχαν μεταβλιιΟεΐ σέ τσιφλίκια ήταν πολύ περισσότερα στήν πεδιάδα τής Θεσσαλονί
κης καί στήν περιοχή τής Καλαμαριάς...».

5. Ό ναός, μεταξύ άλλων κτισμάτων, άνηγέρθη μέ τή φροντίδα τού μητροπολίτη Κασσαν
δρείας Ειρηναίου, βλ. Στάμος, δ.π., σ. 97 καί σημ. 76.
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πού ήλθαν κυρίως άπό την Τριγλιά τής Προποντίδος6, καί έδωσαν στό ναό τό 
όνομα τού κεντρικού ναού τής πατρίδας τους7.

Στην εργασία πού ακολουθεί άσχολούμαστε μόνο με τήν παρουσίαση των 
παλαιών βιβλίων πού καταγράφηκαν στούς δύο ναούς τού χωριού.

Σκοπός τής παρουσίασης αυτής δέν είναι τόσο ή βιβλιογραφική τους κα
ταγραφή, όσο ό καταρτισμός ενός καταλόγου τού πλούσιου υλικού (προσφυ- 
γικοΰ καί ντόπιου) πού υπάρχει στή Ν. Τριγλιά, καθώς καί ή άντληση πλη
ροφοριών είτε άπ’ αυτά καθ’ έαυτά τά βιβλία είτε άπό τίς ενθυμήσεις πού 

περιέχουν.
Τά βιβλία είναι λειτουργικά καί καλύπτουν τή χρονική περίοδο άπό τό 

1725-19058. Ή παρουσίασή τους γίνεται ώς εξής:
Κατάλογος βιβλίων άπό τό 1725-18629, στόν όποιο περιλαμβάνονται 22 

εκδόσεις. Επειδή πρόκειται γιά βιβλία ήδη καταχωρημένα στήν Ελληνική 
Βιβλιογραφία, ή παρουσίασή τους είναι συνοπτική με παραπομπή στίς κύριες 
γενικές βιβλιογραφίες. ’Ακολουθεί γενικός σχολιασμός μέ τήν επισήμανση 
όρισμένων ιδιαιτέρων στοιχείων πού χαρακτηρίζουν μερικά άπ’ αυτά καί 
τέλος γίνεται προσπάθεια εντοπισμού τής προελεύσεως τών βιβλίων.

Κατάλογος βιβλίων άπό τό 1886-1905, ό όποιος περιλαμβάνει 27 εκδό
σεις. Επειδή δέν υπάρχει γενική βιβλιογραφία γιά τίς ελληνικές εκδόσεις 
μετά τό 1863, στόν κατάλογο αυτό δίδονται τά πλήρη βιβλιογραφικά στοιχεία 
κάθε εντύπου. ’Ακολουθεί, όπως καί στήν προηγούμενη περίπτωση, ένας γενι
κός σχολιασμός καί προσπάθεια εντοπισμού τής προελεύσεως τών βιβλίων.

Στή συνέχεια παρατίθεται κατάλογος τών ακέφαλων βιβλίων καί ένας 

κατάλογος μέ τά ελλιπή αντίτυπα.
Μετά τούς καταλόγους πραγματευόμαστε τίς ενθυμήσεις πού έχουν γρα

6. Ή Μ. Βατοπεδίου, ή όποια τό 1903 είχε άγοράσει τό Σουφλάρ (βλ. σχετ. σ»μ. 2 καί 
Επίμετρο), τό παραχώρησε στό Δημόσιο, προκειμένου νά Εγκατασταθούν οί πρόσφυγες- βλ. καί 
τό σχετικό μισθωτήριο πού συνήφΟη στίς 18.4.1924: ΜισΟωτήριον τών έν Χαλκιδική άγιορειτι- 
κών μετοχίων, ΆΟήναι 1924, σ. 14, όρος ΙΖ'. Γιά τήν Εγκατάσταση τών προσφύγων στό Σου
φλάρ βλ. Βεν. Άδαμαντιάδης, «Ή εκκλησιαστική Επαρχία ΙΙρούσης», Μικρασιατικά Χρονικά 8 
(1959) 127-128, Θαν. Πιστικίδης, Τριγλιά Βιθυνίας, Ραφήνα, Όκτώβρης 1983, σσ. 111-123, 
184-185, 202, Άπ. Τσίτερ, Τριγλιά τού ΚιανοΟ Κόλπου Προποντίδος. Νέα Τριγλιά Χαλκιδικής. 
Ραφήνα ’Αττικής, Θεσσαλονίκη 1979, σσ. 51-57. Σύμφωνα μέ μαρτυρίες τών κατοίκων, τό 1947 
Εγκαταστάθηκαν στή Ν. Τριγλιά οί κάτοικοι του γειτονικού συνοικισμού Μπαριακλή, πού 
προέρχονταν άπό τήν Κερασιά τής Θράκης- βλ. Μ. Μαραβελάκης - Ά. Βακαλόπουλος. Λί προ- 
σφυγικαί έγκαταστάσεις έν τή περιοχή Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1955, σ. 465.

7. Γιά τό ναό τής Παντοβασίλισσας στήν Τριγλιά τής Προποντίδας βλ. Cyril Mango - Ilior 
Sevtenko, «Some Churches and monasteries of the sea of Marmara», DOP 27 (1973) 238-240, R. 
Janin, Les églises et les monastères des grands centres byzantins,, Paris 1975, σσ. 137-138, 185-187, 
στά όποια άναφέρεται καί ή παλαιότερη βιβλιογραφία.

8. Σώζεται καί σπάραγμα Πεντηκοσταρίου τού 1681.
9. Ευχαριστώ τόν κ. Κ. Ιΐλαστήρα τής Ε.Μ.Σ. πού μέ είσήγαγε στά μυστικά τών βιβλιο

γραφικών καταλόγων καί τής καταλογογραφήσεως τών βιβλίων.
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φεί στά βιβλία, καθώς καί τίς επιγραφές πού ύπάρχουν στή στάχωση όρισμέ- 

νων.
Τέλος προστίθεται πίνακας, στόν όποιο καταχαιροΰνται τά βιβλία τών 

όποιων εχει εξακριβωθεί, μέ βεβαιότητα η αρκετή πιθανότητα, ό τόπος προε- 
λεύσεως.

I. Βιβλία άπό τό 1725-1862

Στόν κατάλογο πού ακολουθεί άναφέρεται μόνον ό τίτλος τών βιβλίων, ή 
χρονολογία έκδόσεώς τους, ό άριθμός τους στις ύπάρχουσες βιβλιογραφίες10 
καί τέλος ό ναός, στόν όποιο φυλάσσονται μαζί μέ τόν άριθμό πού τούς δό
θηκε κατά τήν καταγραφή τους άπό την 10η Ε.Β.Α.

Περιεχόμενο "Ετος Βιβλιογραφική παραπομπή Ναός φυλάξεως καί 
άριθμός καταγραφής

Πεντηκοστάριον 1725 Legrand I, 165 "Αγιος ’Αθανάσιος, 68
Εύαγγέλιον 1740 Legrand I, 267 Παντοβασίλισσα, 103
Μήν ’Ιούνιος 1740 Legrand I, 274 Άγιος ’Αθανάσιος, 61
Εύαγγελιστάριον 1745 Πλουμίδης, 9 Παντοβασίλισσα, 103
Εύαγγέλιον 1748 Λαδάς-Χατζηδήμος Π, 345 Παντοβασίλισσα, 105
Εύαγγελιστάριον 1748 Λαδάς-Χατζηδήμος II, 344 Παντοβασίλισσα, 105
Εύαγγέλιον 1754 Legrand I, 439 Παντοβασίλισσα, 99
Εύαγγελιστάριον 1754 Legrand I, 439 Παντοβασίλισσα, 99
Εύαγγέλιον 1759 Λαδάς Χατζηδήμος I, 80 Παντοβασίλισσα, 106

10. Παραθέτουμε εναν κατάλογο τών γενικών βιβλιογραφιών πού χρησιμοποιήθηκαν στόν 
πίνακα μαζί μέ τή συντομογραφία τους:

α. Legrand, I, II: Émile Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvra
ges publiés par des Grecs au dix-huitième siècle, oeuvre posthume complétée et publiée par mgr L. 
Petit et H. Pemot, tome premier, Paris 1928, tome deuxième, Paris 1928.

β. Λαδάς - Χατζηδήμος I: Γ. Λαδάς - Άθ. Χατζηδήμος, 'Ελληνική βιβλιογραφία. Συμβολή 
στόν δέκατο όγδοο αιώνα, ’Αθήνα 1964.

γ. Λαδάς - Χατζηδήμος II: Γ. Λαδάς - Άθ. Χατζηδήμος, 'Ελληνική βιβλιογραφία. Συμβολή 
στόν δέκατο όγδοο αιώνα, Αθήνα 1976.

δ. Γκίνης - Μέξας I, II, III: Δ. Γκίνης - Β. Μέξας, 'Ελληνική βιβλιογραφία 1800-1863. 
’Αναγραφή τών κατά τήν χρονικήν ταύτην περίοδον όπουδήποτε έλληνιστί έκδοΟέντων βιβλίων 
καί έντυπων έν γένει. Μετά πίνακος τών έφημερίδων καί περιοδικών τής περιόδου τούτης, έν 
ΆΟήναις, τ. I 1939, τ. II 1941, τ. III 1957.

ε. ΙΙλουμίδης: Γ. Σ. Πλουμίδης, «Τά παλαιά Ελληνικά βιβλία τής Βιβλιοθήκης τού 
Ελληνικού 'Ινστιτούτου τής Βενετίας. Μετά προσθηκών είς τάς βιβλιογραφίας Ε. Legrand καί 
Δ. Γκίνη - Β. Μέξα», θησαυρίσματα 6 (1969) 143.

στ. Παπαδόπουλος, Προσθήκες: Θ. I. Παπαδόπουλος, «Προσθήκες στήν Ελληνική Βιβλιο
γραφία», Ό Έρανιστής 14 (1977) 138-184.

ζ. Παπαδόπουλος II: Θ. Παπαδόπουλος, 'Ελληνική βιβλιογραφία (1466-1800), τ. 2ος (Πα
ράρτημα). Προσθήκαι - Συμπληρώσεις - Διορθώσεις, ΆΟήναι 1986.
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Περιεχόμενο Έτος Βιβλιογραφική παραπομπή Ναός φυλάξεως καί 
άριΟμός καταγραφής

Εύαγγελιστάριον 1759 Λαδάς-Χατζηδήμος I, 80 Παντοβασίλισσα, 106
Μηναΐον του Αύγουστου 1777 Παπαδόπουλος II, 753 "Αγιος ’Αθανάσιος, 64
Μηναιον του Μαϊου 1778 Legrand II, 925 Παντοβασίλισσα, 100
Μηναΐον τού Σεπτεμβρίου 1779 Παπαδόπουλος, προσθήκες, 81 "Αγιος ’Αθανάσιος, 67
Εύαγγέλιον 1801 Γκίνης-Μέξας I, 74 Παντοβασίλισσα, 98
Εύαγγελιστάριον11 1801 Γκίνης-Μέξας I, 61 Παντοβασίλισσα, 98
Μηναΐον του Μαΐου 1803 Γκίνης-Μέξας I, 218 "Αγιος ’Αθανάσιος, 62
Μηναΐον του ’Ιουνίου 1804 Γκίνης-Μέξας I, 277 "Αγιος ’Αθανάσιος, 63
Μηναΐον του ’Οκτωβρίου 1815 Γκίνης-Μέξας I, 863 Παντοβασίλισσα, 112
Μηναΐον τού Μαρτίου12 1820 Γκίνης-Μέξας I, 1246 Παντοβασίλισσα, 109
Μηναΐον του Άπρίλλιος 1820 Γκίνης-Μέξας I, 1247 Παντοβασίλισσα, 108
Μηναΐον του ’Ιουνίου 1820 Γκίνης-Μέξας I, 1249 Παντοβασίλισσα, 107
Μηναΐον τού ’Ιουλίου 1820 Γκίνης-Μέξας I, 1250 Παντοβασίλισσα, 124
Μηναΐον τού Δεκεμβρίου13 1820 Γκίνης-Μέξας I, 1255 Παντοβααίλισσα, 113
Πεντηκοστάριον14 1820 Γκίνης-Μέξας I, 1266 Παντοβασίλισσα, 111
Τριώδιον 1820 Γκίνης-Μέξας I, 1287 Παντοβασίλισσα, 114
Εύαγγέλιον-Εύαγγελιστάριον 1848 Γκίνης-Μέξας II, 4750 Παντοβασίλισσα, 102
Τυπικόν ’Εκκλησιαστικόν15 1862 Γκίνης-Μέξας III, 9450 Παντοβασίλισσα, 116

Από τούς 27 τίτλους που παρατέθηκαν, επισημαίνεται ότι τά Εύαγ- 
γελιστάρια είναι πάντοτε συσταχωμένα μέ Ευαγγέλια καί τό σύνολο των βι
βλίων είναι στην πραγματικότητα, όπως άναφέραμε, 22. Έτσι συσταχωμένα 
είναι:
α) Ευαγγέλιο τού 1740 καί Εύαγγελιστάριο τού 1745 (άρ. 103) 
β) Ευαγγέλιο τού 1748 καί Εύαγγελιστάριο τού 1748 (άρ. 105) 
γ) Ευαγγέλιο τού 1754 καί Εύαγγελιστάριο τού 1754 (άρ. 99) 
δ) Εύαγγέλιο τού 1759 καί Εύαγγελιστάριο τού 1759 (άρ. 106) 
ε) Εύαγγέλιο τού 1801 καί Εύαγγελιστάριο τού 1801 (άρ. 98) 

στ) Εύαγγέλιο τού 1848 καί Εύαγγελιστάριο χχ* (άρ. 102)
Στήν πλειοψηφία τους τά βιβλία διατηρούνται σέ άρκετά καλή κατά

σταση, αν καί όλα παρουσιάζουν —σέ μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό— προ
βλήματα άπό τήν υγρασία, τό χρόνο, τά έντομα καί τά τρωκτικά.

Ή στάχωση των βιβλίων είναι άπό ξύλο καί δέρμα ή μόνον άπό δέρμα, 
άπό χαρτόνι καί δέρμα, ενώ τέσσερα έχουν πάνω στό ύφασμα άσημένια επέν
δυση μέ παραστάσεις16. Δέν σώζεται ή στάχωση τού άρ. 108 εντύπου, ενώ σέ

11. Τό Εύαγγελιστάριο έχει σ. 48, ένώ αύτό πού αναφέρουν οί Γκίνης - Μέξας έχει σ. 47.
12. ’Εδώ άναγράφεται «ΕΝΕΤΙΙ.ΙΣΙΝ», ένώ στον Γκίνη - Μέξα «'Εν Βενετία».
13. Ό,τι καί στη σημ. 15.
14. "Εχει σ. 267, ένώ οί Γκίνης - Μέξας άναφέρουν σ. 269.
15. Κατεστραμμένες οί άκρες τών φύλλων όπου ή άρίΟμηση τών σελίδων στόν Γκίνη - 

Μέξα άναφέρονται σ. ιβ ' + 13-272.
16. Πρόκειται γιά τά Ευαγγέλια τού 1740, 1748, 1801 καί 1848 μέ άριΟμούς είδ. καταλόγου 

103, 105, 98 καί 102 άντίστοιχα. Γιά τίς έπιγραφές πού έχουν όρισμένα άπ’ αύτά στή στάχωσή
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όρισμένα άλλα παρουσιάζει προβλήματα, κυρίως έξ αιτίας τών φθορών πού 
ύπέστη από τά τρωκτικά (άρ. 68, 64, 67, 62, 63, 109, 116).

"Οσον άφορά τήν προέλευση τών βιβλίων —δηλαδή, ποιά άπό αυτά είναι 
ντόπια καί άνήκαν στό ναό τού άγιου ’Αθανασίου του Σουφλάρ καί ποιά τά 
έφεραν μαζί τους οί πρόσφυγες— δέν υπάρχουν πάντα εξακριβωμένες πλη
ροφορίες. Μέ βεβαιότητα, έξ αιτίας τών επιγραφών στή στάχωση, δύο βιβλία 
—Ευαγγέλιο 1740 (άρ. 103) καί Ευαγγέλιο 1848 (άρ. 102)— τά προσγρά- 
φουμε στήν παλαιά Τριγλιά, ενώ δύο άλλα —Ευαγγέλιο 1801 (άρ. 98) καί 
Πεντηκοστάριο 1820 (άρ. 111)—, έξ αιτίας τής έπιγραφής στή στάχωση καί 
σχετικής ένθυμήσεως άντίστοιχα, τά προσγράφουμε μέ βεβαιότητα στή Χαλ
κιδική καί μέ μεγάλη πιθανότητα στό ναό τού άγιου ’Αθανασίου τού Σου
φλάρ. (Βλ. σχετ. στό κεφάλαιο τών ένθυμήσεων).

Υπάρχουν άκόμη κάποια βιβλία, όπως θά δούμε άναλυτικότερα στό κε
φάλαιο πού θά άσχοληθοΰμε μέ τίς ένθυμήσεις, πού άποδίδουμε μέ πιθανό
τητα στό Σουφλάρ, ένώ όρισμένα σχετίζονται καί μέ άλλες περιοχές τού ευρύ
τερου ελληνικού χώρου (π.χ. Α. Θράκη, Σέρρες). (Βλ. πίνακα στό τέλος τού 
κειμένου).

II. Βιβλία από τό 1886-1905

Παρατίθεται κατάλογος τών σχετικών βιβλίων μέ πλήρεις βιβλιογραφι
κές ένδείξεις* * , στό τέλος άναφέρεται ό ναός πού φυλάσσεται το βιβλίο καί ό 
άριθμός τής καταγραφής του.

- 1 -
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΤΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΑΑΙ ΤΩΝ ΑΠΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

ΚΑΘ’ ΟΛΟΝ ΤΟ ΕΤΟΣ ΕΠ’ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΝΑΓΙΝΩΣΚΟΜΕΝΑΙ ΕΞ ΑΡΙΣΤΩΝ 
ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ, ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΔΙΑ
ΦΟΡΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΦΩΝΩΝ ΑΠΟ ΤΩΝ ΠΡΟΑΑΒΟΥΣΩΝ ΕΚΔΟ
ΣΕΩΝ ΕΔΛΕΙΠΟΝΤΩΝ. ΕΚΔΟΣΙΣ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΗ ΕΓΓΡΑΦΩ ΑΔΕΙΑ 
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΔ- 
ΛΗΝ. ΤΥΠΟΓΡ. Ο ΦΟΙΝΙΞ 1886.

24x16, σ. 367 + 1λ, δερματόδετο μέ έμπίεστες παραστάσεις τής Σταυρώ- 
σεως καί τής Άναστάσεως.

"Αγιος ’Αθανάσιος, 74.

τους Οά άναφερΟούμε στό κεφάλαιο τών ένθυμήσεων.
* ’Ανάλυση τών συντομογραφιών πού χρησιμοποιούνται στήν καταγραφή:

χχ = χωρίς χρονολογία έκδόσεως λ = λευκή σελίδα (ατύπωτη)
χ έκδ. στ. = χωρίς έκδοτικά στοιχεία σ.τ. = σελίδα τίτλου 
χσ = χωρίς σελιδαρίΟμηση φ = φύλλο, -α
σ. = σελίδα -ες
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ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΔΑΥΙΔ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΝ
ΝΕΑ ΩΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ, ΟΠΩΣ ΔΕΙ ΣΤΙΧΟΛΟΓΕΙΣΘΑΙ ΤΟ ΨΑΛΤΗ- 
ΡΙΟΝ ΕΝ ΟΛΩ ΤΩ ΕΝΙΑΥΤΩ. ΕΚΔΟΣΙΣ ΠΡΩΤΗ. Έκ τής έν Βενετίμ όγδοης 
έκδόσεως τής κατ’ εγκρισιν τής 'Αγίας τοΰ Χριστού Μεγ. Εκκλησίας. ΔΑΠΑ
ΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΚΑΙ Δ. Ν. ΑΑΓΟΥΛΗ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 
ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΙ Σα. - ΥΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡ- 
ΧΕΙΟΝ - 1887.

24 X 26, σ. 2λ + 200 +2λ, δερματόδετο με εμπίεστη διακόσμηση καί 
προσαρμοσμένο μεταλλικό σταυρό στό μπροστινό εξώφυλλο.

"Αγιος ’Αθανάσιος, 73.
- 3 -

ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΕΞ ΑΡΙΣΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ 
ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΔΙΟΡΘΩΘΕΝ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑ- 
ΛΑΙΑΣ ΜΑΡΤΥΡΙΩΝ, ΚΑΙ ΝΥΝ ΑΑΜΠΡΟΤΕΡΟΝ ΕΚΔΟΘΕΝ ΤΒ ΕΓΓΡΑΦΩ 
ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΚΔΟΣΙΣ ΕΒΔΟ
ΜΗ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ο ΦΟΙΝΙΞ 1887.

’Ακολουθεί Εύαγγελιστάριον χχ καί χ έκδ. στ.
35 χ 27, σ. Ιχσ + 1λ + η'+ Ιχσ + 1λ +254 +1χσ +1λ +46, πανόδετο, 

έπενδεδυμένο μέ ανάγλυφες ασημένιες παραστάσεις —Σταύρωση μέ ευαγ
γελιστές καί ’Ανάσταση μέ προφήτες - καί δύο πόρπες.

Παντοβασίλισσα, 104.
-4 -

ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΑΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΑΝΗΚΟΥΣΑΝ ΑΥΤΩ 
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΝ, ΚΑΤΑ TUN ΤΑΞΙΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚ
ΚΛΗΣΙΑΣ, ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΥΤΗ ΕΥΑΓΩΝ ΜΟΝΑ- 
ΣΤΗΡΙΩΝ, ΔΙΟΡΘΩΘΕΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΔΙΑΙΡΕΘΕΝ ΥΠΟ ΒΑΡΘΟΛΟ
ΜΑΙΟΥ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΙΜΒΡΙΟΥ ΥΦ’ ΟΥ ΠΡΟΣΕΤΕΘΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ, ΚΑΙ 
ΠΟΛΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΥ ΑΓΙΩΝ, έπιθεωρηθέν δέ, κατά την έν 
Κωνσταντινουπόλει γενομένην έκδοσιν, παρά τού ’Αειμνήστου ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 
ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΖΕΡΒΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ 
ΕΚΔΟΣΙΣ ΠΕΜΠΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ο 
ΦΟΙΝΙΞ 1888.

24 χ 16, σ. ε'+ 2χσ + 560, κολοβό (λείπουν οί σ. 3 - 14), πανόδετο μέ 
δερμάτινη ράχη καί εμπίεστη διακόσμηση.

"Αγιος ’Αθανάσιος, 72.

-5 -
ΙΕΡΑΤΙΚΟΝ περιέχον ΤΑΣ ΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕ-
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ΝΩΝ Μετά τής τυπικής αυτών Διατάξεως ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΙΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΙΕ
ΡΕΩΝ έγκρίσει τής του Χρίστου Μεγάλης Εκκλησίας ΥΠΟ ΤΗΣ ΤΟ ΠΑ
ΤΡΙΑΡΧΙΚΟΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝ- 
ΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ 1895 ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ.

25 X 17, σ. η' + 161 + 2χσ + 2λ, πανόδετο με έμπίεστη διακόσμηση.
"Αγιος ’Αθανάσιος, 75.

-6-

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ ΧΑΡΜΟΣΥΝΟΝ ΤΗΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΝΗΚΟΥΣΑΝ ΑΥΤΩ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΝ ΠΕ- 
ΡΙΕΧΟΝ ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ΔΕ ΚΑΙ ΤΑ ΕΩΘΙΝΑ Ευαγγέλια TA EN TQ ΟΡΘΡΩ ΕΚΑ- 
ΣΤΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΤΩ ΕΟΡΤΩΝ ΑΝΑΓΙΝΩΣΚΟΜΕΝΑ ΔΙΟΡΘΩ- 
ΘΕΝ ΚΑΙ ΔΙ ΕΝΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΠΔΟΥΤΙΣΘΕΝ ΥΠΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΚΟΥ- 
ΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΙΜΒΡΙΟΥ ΕΚΔΟΣΙΣ ΟΓΔΟΗ εν η προσετέθησαν εις 
τόν οίκεΐον αυτών τόπον αί επιδιορθώσεις καί προσθήκαι του αυτού μετά καί 
πολλών άλλων ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ 
ΖΕΡΒΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ο ΦΟΙΝΙΞ 1896.

33 X 23, σ. η ' + Ιχσ + 1λ + 230 +4λ, μεταγενέστερο κάλυμμα.
"Αγιος ’Αθανάσιος, 78.

-7-
ΜΗΝΑΙΟΝ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΑΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΑΝΗΚΟΥΣΑΝ 

ΑΥΤΩ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ κατ’ άρχαίαν 
μέν, νεωστί δέ τυπωθεΐσαν διάταξιν ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ διορθωθέν πρώην μέν υπό ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥ- 
ΣΙΑΝΟΥ νυν δέ ύπό ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ άρχιμανδρίτου ΜΕΤΑ ΠΟΛΛΩΝ 
ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ ΚΕΚΑΝΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟ
ΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΕΚΔΟ- 
ΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «Ο ΦΟΙΝΙΞ» ΠΑΝΑΓ. ΑΘ. ΤΖΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓ. 
ΕΥΘ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΛΙΑ 1896ΤΥΠΟΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΛΕΩΝΗ.

34 X 26, σ. 2λ + Ιχσ + 1λ + 284 + 2λ, πανόδετο μέ έμπίεστες 
επιχρυσωμένες παραστάσεις τού Χριστού καί τής Παναγίας καί φυτικό διά

κοσμο.
"Αγιος ’Αθανάσιος, 80.

-8-

ΜΗΝΑΙΟΝ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ..... 1896ΤΥΠΟΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΛΕΩΝΗ
34 X 26, σ. 2λ + Ιχσ + 1λ + 168 + 2λ· ίδια στάχωση μέ τό μηναίον 

Ίανουαρίου (άρ. 80).
"Αγιος ’Αθανάσιος, 81.

-9-
ΜΗΝΑΙΟΝ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΥΘ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΛΙΑ
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34 X 26, σ. 2λ + Ιχσ + 1λ + 132 +2λ, χχ καί χωρίς αναγραφή του τυπο
γράφου· ίδια στάχωση μέ τό μηναΐον Ίανουαρίου (άρ. 80).

"Αγιος ’Αθανάσιος, 82.

- 10-

ΜΗΝΑΙΟΝ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ.....ΤΥΠΟΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΛΕΩΝΗ
34 X 26, σ. 2λ + Ιχσ + 1λ + 147 + Ιχσ + 2λ, χχ· στό verso τής σ. 147 

αναγραφή έκδ. οίκου καί χρονολογία 1895· ίδια στάχωση μέ μηναΐον 
Ίανουαρίου (άρ. 80).

"Αγιος ’Αθανάσιος, 83.
- 11 -

ΜΗΝΑΪΟΝ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ..... ΤΥΠΟΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΛΕΩΝΗ
34 X 24, σ. 2λ + Ιχσ + 1λ + 134 + Ιχσ + 3λ, χχ· στή χωρίς άρίθμηση σ. 

μετά τήν 134 αναγραφή έκδ. οίκου καί χρονολογία 1896· ίδια στάχωση μέ τό 
μηναΐον Ίανουαρίου (άρ. 80).

"Αγιος ’Αθανάσιος, 84.
- 12-

ΜΗΝΑΙΟΝ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ.....  1896. ΤΥΠΟΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΛΕΩΝΗ
34 X 26, σ. 2λ + Ιχσ + 1λ + 173 + Ιχσ +4λ· στό verso τής σ. 173 ανα

γραφή έκδ. οίκου και χρονολογία 1896· ίδια στάχωση μέ τό μηναΐον Ίανου
αρίου (άρ. 80).

"Αγιος ’Αθανάσιος, 85.
- 13-

ΜΗΝΑΙΟΝ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.....  1896. ΤΥΠΟΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΛΕΩΝΗ
34 X 26, σ. 2λ + Ιχσ + 1λ + 182 + 2λ· ίδια στάχωση μέ τό μηναΐον 

Ίανουαρίου (άρ. 80).
"Αγιος ’Αθανάσιος, 86.

- 14 -
ΜΗΝΑΪΟΝ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ.....  1896. ΤΥΠΟΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΛΕΩΝΗ
34 X 26, σ. 2λ + Ιχσ + 1λ + δ' + 210 + 2λ· ίδια στάχωση μέ τό μηναΐον 

Ίανουαρίου (άρ. 80).
"Αγιος ’Αθανάσιος, 87.

- 15 -
ΜΗΝΑΪΟΝ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  1896. ΤΥΠΟΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΛΕΩΝΗ
34 X 26, σ. 2λ + Ιχσ + 1λ + 253 + Ιχσ +2λ· στό verso τής σ. 253 

άναγραφή του έκδ. οίκου καί χρονολογία 1896· ίδια στάχωση μέ τό μηναΐον 
Ίανουαρίου (άρ. 80).

"Αγιος ’Αθανάσιος, 88.
- 16-

ΜΗΝΑΙΟΝ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ.....  1896. ΤΥΠΟΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΛΕΩΝΗ
34X 26, σ. 2λ + Ιχσ + 1λ + 280 + 2λ· στό τέλος τής σ. 280 άναγραφή του
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έκδ. οίκου καί ή χρονολογία 1896· ίδια στάχωση μέ μηναίον ’Ιανουάριου (άρ. 
80).

"Αγιος ’Αθανάσιος, 89.
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ΙΕΡΑ ΒΙΒΛΟΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
Τό πρώτον περιέχουσα λόγους ψυχωφελεστάτους δεκατρείς, ρυθμίζοντας 

επί τό βέλτιον τά ήθη τών χριστιανών, ΦΙΛΟΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΜΕΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ 
ΑΟΙΔΙΜΟΥ ΣΟΦΩΤΑΤΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ Κατά πρώτον εν Ένε- 
τίςι έκδοθεΐσα τφ 1803, τό δεύτερον εν Έρμουπόλει Σύρου κατά τό 1838, τό 
τρίτον εν Χία) ύπό τού Παχωμίου κατά τό 1887, νυν δε τό τέταρτον άνα- 
τυπωθεΐσα καί έπαυξηθεισα διά πολλών προσθηκών, ήτοι διαφόρων εκκλη
σιαστικών λόγων ΕΚ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΑΑΠΙΓΓΟΣ ΗΛΙΑ ΜΗΝΙΑΤΟΥ, 
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ, ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΥ ΑΥΛΟΥ, ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΕΙΣ 
ΤΟΜΟΥΣ ΤΕΣΣΑΡΑΣ υπό τού ελάχιστου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΥ Μοναχού έκ τής 
Σκήτης τών 'Αγίων Πατέρων τού Προβατείου Όρους τής Χίου. Περιέχει δέ ή
τετάρτη αυτή έκδοσις 123 ΛΟΓΟΥΣ καί ΠΛΕ(ον) [........ ] (ψυ)ΧΩΦΕΛΕΣΤΑΤΑ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ είς κοι(νήν) [.........] (χρι)στιανών ωφέλειαν. [............ ] (Άδείμ
[........... ]δείας ύπ’ άριθ. 563). (Έγ(κρίσει) [.......... ] Χριστού Μεγάλης Εκκλη
σίας.) ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ 1898 Έκ τού τυπογραφείου «Η ΒΥ- 
ΖΑΝΤΙΣ» Στ. Πολυκρίτου Γαλατά, Καράκιοϊ, οδός Ζουλφαροΰς, άρ. 29.

25 X 17, σ. 2λ + 2χσ + α' - η' + 21- 400, πανόδετο μέ δερμάτινη ράχη 
καί διακόσμηση μέ έμπίεστους σταυρούς.

"Αγιος ’Αθανάσιος, 91.
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ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΕΞ ΑΡΙΣΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ 
ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΔΙΟΡΘΩΘΕΝ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑ- 
ΛΑΙΑΣ ΜΑΡΤΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΝΥΝ ΛΑΜΠΡΟΤΕΡΟΝ ΕΚΔΟΘΕΝ ΤΗ ΕΓΚΡΙΣΕΙ ΤΗΣ 
ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚ ΤΟΥ 
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ (χχ).

’Ακολουθεί Εύαγγελιστάριο χχ καί χ. έκδ. στ.
34 χ 25, σ. 6χσ + η' + Ιχσ + 1λ + 254 + 46 + Ιχσ + 1λ, δερματόδετο μέ 

έμπίεστες παραστάσεις τής Σταυρώσεως καί τής Άναστάσεως.
"Αγιος ’Αθανάσιος, 59.

- 19-
ΓΙΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ ΧΑΡΜΟΣΥΝΟΝ ΤΗΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΝΗΚΟΥΣΑΝ AYTQ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΝ ΠΕ- 
ΡΙΕΧΟΝ ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ΔΕ ΚΑΙ ΤΑ ΕΩΘΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΕΝ ΤΩ ΟΡΘΡΩ 
ΕΚΑΣΤΗΣ ΤΩΝ EN TQ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΤΓ2 ΕΟΡΤΩΝ ΑΝΑΓΙΝΩΣΚΟΜΕΝΑ ΔΙΟΡ- 
ΘΩΘΕΝ ΚΑΙ ΔΓ ΕΝΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΠΛΟΥΤΙΣΘΕΝ ΥΠΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
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ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΙΜΒΡΙΟΥ ΕΚΔΟΣΙΣ ΝΕΩΤΑΤΗ ΕΝ Η ΠΡΟΣΕ- 
ΤΕΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟΝ ΑΥΤΩΝ ΤΟΠΟΝ AI ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ- 
ΘΗΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΖΕΡΒΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕ
ΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΔΑΠΑΝΑΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚ ΤΟΥ 
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 1902.

32 X 24, σ. 255, δέσιμο άπό χαρτόνι καί πανί (κατεστραμμένο σέ μεγάλο 
βαθμό).

Παντοβασίλισσα, 118.
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ΜΗΝΑΙΟΝ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΑΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΑΝΗΚΟΥΣΑΝ 
ΑΥΤΓ2 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΚΑΤ’ ΑΡ- 
ΧΑΙΑΝ ΜΕΝ ΝΕΩΣΤΙ ΔΕ ΤΥΠΩΘΕΙΣΑΝ ΔΙΑ'ΓΑΞΙΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 
ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. ΓΕΓΛΕ καθηγητοΰ των Θε- 
ολογικών μαθημάτων ΜΕΤΑ ΠΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ ΚΕΚΑΝΟΝΙΣΜΕΝΩΝ 
άδείμ καί έγκρίσει τής Τέρας Συνόδου τής Εκκλησίας τής Ελλάδος. ΕΚΔΟ
ΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ I. ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ I. ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ 1904.

25 X 17, σ. Ιχσ + 1λ + 264, δέσιμο άπό χαρτόνι καί πανί (λείπει τό πίσα) 
εξώφυλλο).

Παντοβασίλισσα, 125
-21 -

ΜΗΝΑΙΟΝ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.....ΜΙΧΑΗΛ I. ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ 1904
25 X 17, σ. 2λ + Ιχσ + 1λ + 249 + 3λ, νεωτερικό κάλυμμα.
'Άγιος Αθανάσιος, 90.

-22 -

ΜΗΝΑΙΟΝ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΑΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΑΝΗΚΟΥΣΑΝ 
ΑΥΤΩ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ κατ’ άρχαίαν 
μέν, νεωστί δέ τυπωθεΐσαν διάταξιν ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Μ. ΕΚΚΛΗ
ΣΙΑΣ διορθωθέν ύπό ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟΥ ΜΕΤΑ ΠΟΛ
ΛΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ ΚΕΚΑΝΟΝΙΣΜΕΝΩΝ άδείμ καί έγκρίσει τής 'Ιερός Συνό
δου τής Εκκλησίας τής Ελλάδος ΕΚΔΟΣΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΤΗΣ Π.Π. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής του Πρακτορείου των Εφημερίδων ΕΝ 
ΑΘΗΝΑΙΣ, 1904.

29 X 20, σ. 2λ + 248, πανόδετο μέ δερμάτινη ράχη, συσταχωμένο μέ τά 
άκόλουθα μηναία:

ΜΗΝΑΙΟΝ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ.......ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, 1904
σ. 251 + 1λ

ΜΗΝΑΙΟΝ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ.......ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, 1904
σ. 151 + 1λ



Παλαιό εκκλησιαστικά έντυπα τών ναών τής Ν. Τρίγλιας 49

'Άγιος Αθανάσιος, 79 α, β, γ.
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ΜΗΝΑΙΟΝΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ......ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, 1904
30 X 20, σ. 138, ή σ.τ. κομμένη διαγωνίως, πανόδετο μέ δερμάτινη ράχη 

καί χρυσή εμπίεστη διακόσμηση, συσταχωμένο μέ τά άκόλουθα μηναία:

ΜΗΝΑΙΟΝ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ.......ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, 1904
σ. 174 + 2λ
ΜΗΝΑΙΟΝ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ........ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, 1904
σ. 174 + 2λ
Παντοβασίλισσα, 122 α, β, γ.

-24-
ΜΗΝΑΙΟΝ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ.......ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, 1904
29 X 20, σ. 2λ + 123 + 1λ, πανόδετο μέ δερμάτινη ράχη καί χρυσή 

εμπίεστη διακόσμηση, συσταχωμένο μέ τά άκόλουθα μηναία:

ΜΗΝΑΙΟΝ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ.......ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, 1904
σ. 158
ΜΗΝΑΙΟΝ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.......ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, 1904
σ. 168
Παντοβασίλισσα, 121 α, β, γ.

-25 -
ΜΗΝΑΙΟΝ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ.....ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, 1904
29 X 19, σ. 2λ + 184, πανόδετο μέ δερμάτινη ράχη καί χρυσή εμπίεστη 

διακόσμηση, συσταχωμένο μέ τά μηναία πού άκολουθουν:

ΜΗΝΑΙΟΝ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ......ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, 1904
σ. 174
ΜΗΝΑΙΟΝ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ..... ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, 1904
σ. 217 + 3λ
Παντοβασίλισσα 120 α, β, γ.

-26-
ΜΗΝΑΙΟΝ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ........ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, 1904
29 X 20, σ. 122 + 2λ, πανόδετο μέ εμπίεστη άσημένια παράσταση Χρι

στού Παντοκράτορα καί Θεοτόκου βρεφοκρατούσας.
Παντοβασίλισσα, 123.

-27-
ΤΡΙΩΔΙΟΝ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΑΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΑΝΗΚΟΥΣΑΝ 

ΑΥΤΩ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΕΚΔΟ- 
ΣΙΣ ΝΕΩΤΑΤΗ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. ΓΕΓΛΕ Καθηγητου τών Θεολογικών 
μαθημάτων ΜΕΤΑ ΠΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ ΚΕΚΑΝΟΝΙΣΜΕΝΩΝ άδείςχ καί 
έγκρίσει τής 'Ιεράς Συνόδου τής Εκκλησίας τής Ελλάδος. ΕΚΔΟΤΗΣ ΜΙ
ΧΑΗΛ I. ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑ-



50 Λήδα Τόσκα-Ζαχάρωφ

ΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ I. ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ 1905.
26 X 17, σ. Ιχσ + 5λ + 660 + 4λ, πανόδετο μέ δερμάτινη ράχη.
Παντοβασίλισσα, 126.

Τά περισσότερα άπό τά βιβλία, πού περιλαμβάνονται στόν παραπάνω 
κατάλογο, διατηρούνται σέ αρκετά καλή κατάσταση, άν καί στό σύνολό τους 
έχουν υποφέρει, σέ μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, άπό τήν υγρασία.

Ή προέλευσή τους δέν είναι βεβαιωμένη, εκτός άπό επτά βιβλία, γιά τά 
όποια, σύμφωνα μέ τίς σχετικές ενθυμήσεις, γνωρίζουμε ότι ήταν δωρεά τής 
Μ. Βατοπεδίου στό ναό τού Σουφλάρ (βλ. ενθυμήσεις). Πρόκειται γιά τά 
έξης:

1) 'Ιερατικόν τού 1895 (άρ. 75) 2) Εύαγγέλιον χχ (άρ. 59) 3) Μηναία 
Δεκεμβρίου - ’Ιανουάριου - Φεβρουάριου τού 1904 (άρ. 79) 4) Μηναία Μαρ
τίου - ’Απριλίου - Μαΐου τού 1904 (άρ. 122) 5) Μηναία ’Ιουνίου - ’Ιουλίου - 
Αύγούστου τού 1904 (άρ. 121) 6) Μηναία Σεπτεμβρίου - Όκτα)βρίου - 
Νοεμβρίου του 1904 (άρ. 120) 7) Τριώδιον του 1905 (άρ. 126).

Για όρισμένα ακόμη βιβλία πού οί σημειώσεις τους μάς δίδουν κάποιες 
έμμεσες πληροφορίες γιά τήν προέλευσή τους βλ. τό κεφάλαιο τών ενθυμή
σεων καί τόν πίνακα στό τέλος τού κειμένου.

III. Ακέφαλα βιβλία

Τά βιβλία πού άναφέρονται παρακάτω είναι όλα ακέφαλα, όρισμένα δέ 
άπ’ αυτά είναι είτε ελλιπή είτε κολοβά. Στόν πίνακα πού άκολουθεΐ, εκτός 
άπό τά στοιχεία αύτά, δίδεται μία κατά προσέγγιση χρονολόγηση καθώς καί 
ό ναός στόν όποιο φυλάσσονται μαζί μέ τόν άριθμό καταγραφής τους.

1. Μηναϊον τού ’Οκτωβρίου 18ος/19ος αί„ άκέφαλο καί κολοβό, άριθμ. 
σ. 3-124, "Αγ. ’Αθανάσιος, 71.

2. Μηναϊον τού Φεβρουάριου 18ος/19ος αί., ακέφαλο, άριθμ. σ. 3-178, 
"Αγ. ’Αθανάσιος, 70.

3. Μηναϊον τού Ίανουαρίου 18ος/19ος αί., άκέφαλο, άριθμ. σ. 3-299, 
Παντοβασίλισσα, 110.

4. ’Οκτώηχος 17ος αί., άκέφαλο καί κολοβό, άριθμ. φ.θ-ρηβ+7χσ, "Αγ. 
’Αθανάσιος, 65.

5. ’Οκτώηχος 17ος αί., άκέφαλο καί κολοβό, άριθμ. φ.δ-ρηπ+2χσ, "Αγ. 
’Αθανάσιος, 66.

6. ’Οκτώηχος 18ος αί., άκέφαλο (τά φύλλα είναι κολλημένα άπό τήν 
υγρασία καί ή καταμέτρησή τους ήταν άδύνατη), Παντοβασίλισσα, 101.

7. ’Οκτώηχος 18ος αί., άκέφαλο καί κολοβό, σ. 16χσ+άριθμ. 57-438+ 
6χσ+άριθμ. 445-446, Παντοβασίλισσα, 115.
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8. Τριώδιον 18ος αί., ακέφαλο, άριθμ. σ. 1-470, "Αγ ’Αθανάσιος, 69.
9. Εύχολόγιον Μέγα, μετά τό 1850, ακέφαλο, άριθμ. σ. γ-δ+1-691, στις 

σ. γ-δ πρόλογος του ’Ιωάννη Βελούδη: «Ένετίησιν τη α/13 Νοεμβρίου ,αων», 
Παντοβασίλισσα, 119.

10. Τυπικόν, 19ος αί., άκέφαλο. Οί σ. σέ νεότερη βιβλιοδεσία έχασαν τή 
σειρά τους καί η εικόνα σήμερα είναι ή εξής: άριθμ. σ. γ-ι+49-60+ιγ-ιζ+1- 
48+81-448+14χσ, Παντοβασίλισσα, 117.

11. Ώρολόγιον τό Μέγα ±1870, άκέφαλο, άριθμ. σ. γ-ε+1-558. Στή σ. ε 
υπογράφει τόν πρόλογο ό ιδιοκτήτης του τυπογραφείου ΦΟΙΝΙΞ, "Αγ. ’Αθα
νάσιος, 93.

12. Ελληνική Χρηστομάθεια, 19ος αί., άκέφαλο, άριθμ. σ. 3-222 , "Αγ. 
’Αθανάσιος, 92.

13. ’Οκτώηχος 19ος/20ός αί., άκέφαλο, άριθμ. σ. 1-428, "Αγ. 'Αθανά
σιος, 77.

Τά περισσότερα άπό τά βιβλία αυτά παρουσιάζουν σοβαρές φθορές τόσο 
στή στάχωση, όσο καί στά φύλλα. Εκτός άπό δύο βιβλία (βλ. ενθυμήσεις), 
γιά τά υπόλοιπα δέν έχουμε πληροφορίες καί δέν διασώζουν ενθυμήσεις σχε
τικά μέ τήν προέλευσή τους.

IV. Ελλιπή βιβλία

Παρακάτω άναφέρονται όρισμένα ελλιπή βιβλία, τά όποια φυλάσσονται 
στόν ναό του Άγ. ’Αθανασίου καί έχουν καταγραφεΐ μέ τόν αριθμό 94. Γιά 
τά παλαιότερα άπό τό 1863 βιβλία δίδεται ή παραπομπή τους στις γενικές 
βιβλιογραφίες (βλ. σημ. 10).

1. Πεντηκοστάριον τού 168Γ.
2. Μηναίον του ’Ιουλίου τού 1777, LEGRAND II, 888· τό άντίτυπο αυτό 

είναι ελλιπές καί κολοβό: σ. 1 χσ+1 λ+άριθμ. 5-148.
3. Παρακλητική τού 1819, Γκίνης-Μέξας I, 1182- τό άντίτυπο αυτό είναι 

ελλιπές: σ. 2χσ + άριθμ. 17-194+457-458.
4. ΤΡΙΩΔΙΟΝ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΑΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΑΝΗΚΟΥΣΑΝ 

ΑΥΤΩ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΑΠΟ 
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ, ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ· ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤ’ ΗΧΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΩΝ ΥΜΝΩΝ ΚΑΙ 
ΦΩΤΑΓΩΓΙΚΩΝ, ΣΤΙΧΗΡΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝ ΤΩ ΤΕΛΕΙ. 
ΕΚΔΟΣΙΣ ΕΚΤΗ ΝΕΩΣΤΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΘΕΝ, ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΥΠΩΘΕΝ. ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ο ΦΟΙΝΙΞ 1886. ’Αντίτυπο ελλιπές καί *

* Σέ μεταγενέστερη έπίσκεψή μου στό ναό γιά τή λήψη συμπληρωματικών στοιχείων, δέν 
μπόρεσα νά εντοπίσω αύτό τό άντίτυπο.
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κολοβό: σ. 4χσ+άριθμ. 1-282+287-312.
5. Μηναΐον τού Φεβρουάριου, 19ος ai., άκέφαλο καί κολοβό: σ. 2χσ+ 

άριθμ. 1-128.
6. Μηναΐον του Μαρτίου, 19ος αί., άκέφαλο καί ελλιπές: σ. άριθμ. 17-

151.
7. Μηναΐον του Νοεμβρίου, 19ος ai., άκέφαλο καί ελλιπές: σ. άριθμ. 41- 

192+195-212.

V. Ενθυμήσεις - επιγραφές

Στήν ενότητα αυτή παρουσιάζονται οί σημειώσεις τών βιβλίων, πού είτε 
δίδουν πληροφορίες γιά τό ίδιο τό βιβλίο, είτε άναφέρονται σέ πρόσωπα, τό
πους, γεγονότα, τά όποια μπορούμε ή προσπαθούμε νά άνιχνεύσουμε ιστορι
κά. ’Αναγράφονται επίσης φράσεις, πού τό περιεχόμενό τους παρουσιάζει 
κάποιο λαογραφικό ενδιαφέρον, επιγραφές πού έχουν χαραχθεΐ στή μεταλ
λική επένδυση τής σταχώσεως, καθώς καί σφραγίδες.

Δέν άναφέρονται καθόλου άγιολογικές σημειώσεις (τροπάρια, ύμνοι 
κ.λ.π.) καί, άκόμη, δέν περιλαμβάνονται ενθυμήσεις πού, εκτός άπό λίγες 
λέξεις, είναι σχεδόν άδύνατο νά διαβασθούν. Ωστόσο άναφέρουμε κάποιες 
τέτοιες περιπτώσεις, στίς όποιες ξεχωρίζουν όρισμένα στοιχεία, πού άξίζει νά 
έπισημανθοΰν.

Ή καταγραφή τών ενθυμήσεων γίνεται ως εξής: ’Αναγράφονται τά βι
βλία κατά χρονολογική σειρά μέ τόν τίτλο τους, τή χρονολογία έκδόσεώς τους 
καί τόν άριθμό καταγραφής τους μέσα σέ παρένθεση. Ή προσθήκη τού άριθ- 
μοΰ σκοπεύει στήν ευκολότερη ταύτιση τού βιβλίου ατούς πίνακες μέ τήν 
βιβλιογραφική του καταγραφή.

Ή μεταγραφή τών ενθυμήσεων άκολουθεΐ τήν όρθογραφία τού πρωτοτύ
που· όπου είναι δυνατόν, γίνεται σχολιασμός καί δίδεται ή σχετική βιβλιο
γραφία.

1. Πεντηκοστάριον του 1725 (άρ. 68)
α) Στή σ. 2: «(ό)πιος το πάρη απο την εκλησία / (νά) ήνε αφορησμένος 

κατε(ρα)μένος / ο εγο ο ανεγνοστις ε μινι απρηληου 2 / 1746»17.
β) Στή σ. 3 εκτός άπό δύο δυσανάγνωστες σημειώσεις υπάρχουν στή 

σειρά οί άριθμοί: «50530500280030» καί κάτω άκριβώς άπό τούς άριθμούς 
τό όνομα: «νΕΟΦΗΤΟ». "Ισως ό άριθμός σχετίζεται μέ τά γράμματα τού όνό- 
ματος, δηλ. ν = 50, ε = 5, φ = 500, η = 8, άν καί δέν υπάρχει γιά όλα τά

17. Ανάλογες έκφράσεις, πρός άποτροπήν κλοπής καί γενικώς όποιααδήποτε άπομα- 
κρύνσεως του βιβλίου άπό τό χώρο στόν όποιο άνήκει, συναντούμε καί σέ χειρόγραφα βυζα
ντινών χρόνων· βλ. Elpidio Mioni, Εισαγωγή στήν έλληνιχή Παλαιογραφία (μετάφ. Ν. Μ. 11α- 
ναγιωτάκη), ’Αθήνα 1972, σ. 105.
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γράμματα ή σχετική άντιστοιχία18.
γ) Στό verso τής πίσω λευκής σελίδας σχηματίζεται κύκλος με τίς λέξεις: 

«κακόσας τινες είναι κακός τείναι εκεί όπου σας πίνι τούτο όπου νακάνις 
πικνο». Στό κέντρο τού κύκλου ή χρονολογία: «1833 Μάίου 29» (είκ. 1).

2. Εύαγγέλίον τοϋ 1740 (άρ. 103)
α) Στό όπισθόφυλλο τής σταχώσεως μέ τήν άσημένια παράσταση τής 

Άναστάσεως έκτυπη ή έπιγραφή: «t ΕΠΙΣΤΑΤΕΒΟ/ΝΤΩΣ ΤΟΥ ΠΑΝΟΣ/ΥΟ- 
ΤΑΤΟΥ ΚΑΘΙ/ΓΟΥΜΕΝΟΥ Κ/ΗΡ ΓΡΗΓΩΡΙΟΥ / ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ / ΜΟΝΗΣ / ΤΩΝ / 
Π(ατέ)ΡΟΝ - ΑΨΝΑ» (= 1751) (είκ. 2).

Ή Μονή τών Πατέρων πού μνημονεύεται στήν έπιγραφή είναι ή περί
φημη Μονή Μηδικίου, πού Ιδρύθηκε τόν 8ο αί. στήν περιοχή τής μικρασια
τικής Τρίγλιας19.

β) Στό recto τής πίσω λευκής σελίδας είναι γραμμένο: «τών νηπίων τό 
Εύαγγέλίον ζήτει τή τετάρτη τής δεκάτης Έβδομάδος λουκά20. Έγράφη δέ 
παρά 'Ιερέως Χριστοδούλου Σταυρίδου τφ 1897 εν Μηνί Μαΐω 5ω».

Ό ίερεύς Χριστόδουλος Σταυρίδης, πού τό 1919 υπογράφει καί μία άλλη 
ενθύμηση ώς ηγούμενος τής Μονής τών Πατέρων (βλ. παρακάτω αυ. ά. 12), 
είναι προφανώς γόνος μιας άπό τίς πιό γνωστές οικογένειες τής Τρίγλιας, 
άρκετοί εκπρόσωποι τής όποιας ξεχώρισαν γιά τήν κοινωνική τους δράση21.

3. Μηναΐον τοϋ Ιουνίου τοϋ 1740 (άρ. 61)
α) Στήν 4η λευκή σελίδα υπάρχει ή σημείωση: «1824 / σεπτεμβρίου ςχ / πα

18. ’Ανάλογες κρυπτογραφικές συνήθειες γνωστές άπό τά βυζαντινά χρόνια βλ. Μίοηί, 
δ.π., σσ. 111-113.

19. Δύο πρόσφατες μελέτες πού άναφέρονται μεταξύ τών άλλων καί στή Μονή Μηδικίου 
είναι τών Mango - Sevtenko, «Some Churches», <5.π„ a. 240-242, 274-276 (βλ. καί σ. 261-262), 
καί τοϋ Janin, Les églises, σσ. 165-168, 185-187· στίς δύο αυτές μελέτες άναφέρεται καί ή πα- 
λαιότερη βιβλιογραφία τού θέματος. Σχετικά μέ τήν ίδρυση, ταύτιση καί μετονομασία τής μονής 
σέ μονή τών Πατέρων τό θέμα παραμένει άνοικτό, άφοϋ δέν έχει γίνει άκόμα συστηματική μελέτη 
γιά τό συγκεκριμένο μοναστήρι. Άπό τίς διάφορες καί διαφορετικές άπόψεις τών μελετητών 
σχετικά μέ τά παραπάνω θέματα, έπισημαίνουμε μόνο ότι ό Janin άναφέρει δτι ή προσωνυμία 
Μονή τών Πατέρων έδόθη στό μοναστήρι τό 15ο ή 16ο αί. καί δηλώνει τά τρία πρόσωπα, πού 
φέρονται ώς ιδρυτές του: Νικηφόρος, Νικήτας, ’Αθανάσιος. Άπό τήν άλλη, οί Mango - Sevten
ko, άναφέρουν μετονομασία τής μονής τόν 1 Ιο αί. καί ότι ή προσωνυμία «Άγιοι Πατέρες» άφο- 
ρά τούς Πατέρες τής Οίκουμενικής Συνόδου τής Νίκαιας. Κλείνουμε τή σημείωση μέ μία πληρο
φορία γιά τή σύγχρονη κατάσταση τής μονής, όπως περιγράφεται στό άρθρο τών Mango - 
Sevtenko: «Σήμερα (τό 1973) στή θέση τοϋ μοναστηριού υπάρχει πτηνοτροφείο. Τίποτα δέν άπο- 
μένει άπό τήν βασιλική, τόν καθολικό ναό, πού περιέγραψαν ot Covel, Hasluck, Pansenka».

20. Πρόκειται γιά τήν περικοπή ιη', 15-17 άπό τό Ευαγγέλιο τοϋ Λουκά, πού άναφέρεται 
στήν ευλογία τών νηπίων άπό τό Χριστό.

21. 'Ορισμένοι έκπρόσωποι τής οίκογένειας Σταυρίδη μνημονεύονται στό Τρ. Εύαγγελίδης, 
Βρύλλειον-Τρίγλεια, 'Ιστορική καί Γεωγραφική Μελέτη άπό τοϋ Ε ' αίώνος π.Χ. μέχρι τών καθ’ 
ημάς, ΆΟήναι 1934, σ. 82, 129 σημ. 42-43, βλ. επίσης καί Πιστικίδης, Τριγλιά, σσ. 198-201.



54 Λήδα Τόσκα-Ζαχάρωφ

Ιωάννη».
β) Στη σ. 3 στρογγυλή σφραγίδα μέ την παράσταση στό κέντρο τοΰ αγίου 

Γεωργίου εφίππου νά σκοτώνει τό δράκοντα. Όλόγυρα ή επιγραφή: «Ο
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο Α[.... ]ΝΟΣ» (είκ. 3).

Δυστυχώς τά ενδιάμεσα γράμματα τής τελευταίας λέξεαις είναι μισο- 
σβησμένα καί δυσανάγνωστα καί έτσι δέν μπορούμε νά πληροφορηθοΰμε σέ 
ποιόν "Αγιο Γεώργιο άναφερεται ή σφραγίδα. Ενημερωτικά άναφέρουμε δτι 
άπό τήν παλαιά Τριγλιά είναι γνωστοί δύο ναοί τοΰ αγίου Γεωργίου: τοΰ 
Κυπαρισσιώτου ή τοΰ Επάνω, καί τοΰ Κάτω22.

γ) Έδώ άξίζει άκόμα νά σημειώσουμε σκίτσα μέ μελάνι πού παριστά
νουν στρατιώτες καί ιστιοφόρα καί έχουν ζωγραφισθεΐ στά έσώφυλλα τοΰ βι
βλίου (είκ. 4, 5).

4. ΜηναΙον τοΰ Αύγουστου τοΰ 1777 (άρ. 64)
Στις σ. 2, 170, 171, 172 εκτεταμένες σημειώσεις, δυστυχώς δμως μισο- 

σβησμένες ή μισοσκισμένες.
α) Στή σ. 2 σημείωση 17 στίχων: «1793 / ήλθα εγό παπά / νηκόλαος μόρα 

/ ήτης καί μέ επήρε / ε(μπα)τοίκηον γρ(όσια) 51 / δια το χορηον αμπαρλή / 
ν(ικό)λαος άθανάσιος το ε / - του αρχηδιάκος η / - χρονη άγροί / ετ(-)ντα 
εξη καί εμένα / ε(πήρ;)ε πενήντα ενα / - ενα -. να κόψη / (πήρες;) 58 νά μήν 
εβρω / - αλονχρονον ωτη αυγά / - χορήων λακεδεβ.. / - διεετη ποτά καθ 
ούν / καε δουλέβουν χρόνον κεροδη».

β) Άπό τή σημείωση τής σ. 170, πού είναι μισοσβησμένη, οί μόνες ξε
κάθαρες λέξεις πού διακρίνονται είναι «άπό πελοποννήσου».

γ) Άπό τή σημείωση τής σ. 171 - στίχοι 16 - διαβάζουμε: «εις (;) τους 
χ(ρόνους) / 1792 / ημών - / ιερές κ - / τλης εις (εκ)/κλισίαν - / την και - / ξ ' ηη 
του - / βάση. - / ση όπου τ. - / τος αλίς χ(ρο) / νιές 5 π - / νου κάπιος (άθ) / 
ανόσιος ονομ(ά) / ζονταν αρχ(ι) / διάκως».

δ) σ. 172: 1) «ένας παπας θανασις ήρθε μοραητης κε ηυκε ετησ(η) κε 
κάμε το κελή».

ε) «εις τόν καιρόν - έμ μπατή καί απώ το χορίον απαρλίου έν έτη 1788 / 
τό σητάρι είχε παράδες - το κριθάρι 55 καί τά γενίματα ληγον».

"Οπως ήδη άναφέραμε οί σημειώσεις είναι δυσανάγνωστες καί ως έκ

22. Εύαγγελίδης, Τρίγλεια, σ. 24, όπου άναφερεται δτι οί δύο αυτοί ναοί κτίσΟηκαν κατά 
τό 17ο αιώνα. Είδικότερα ό ναός του άγιου Γεωργίου τοϋ Κυπαρισσιώτου η ’Επάνω —ό όποιος 
άργότερα άνεκαινίσΟη έκ βάθρων— κτίσθηκε είς άνάμνηαιν παλαιός ομωνύμου μονής, ή όποια 
ήταν τήν έποχή έκείνη έρειπωμένη (βλ. στόν ίδιο, σσ. 40-41). Διαφορετική άποψη, δσον άφορά τήν 
τοποθέτηση της παλαιός αύτής μονής στήν περιοχή τής Τρίγλιας, έκφράζει ό Janin, Les églises, 
a. 163, ό όποιος καί τήν τοποθετεί στήν περιοχή τής Κίου. Μέ κάθε έπιφύλαξη μία πρόταση γιά 
τή συμπλήρωση τής σφραγίδος, Α(ΝΩΚΙΑ)ΝΟΣ.
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τούτου δέν είναι δυνατή ή πλήρης καί σαφής ερμηνεία τους. Πιθανόν συνδέ
ονται μεταξύ τους, όπως δηλώνουν τόσο οί σημειούμενες χρονολογίες - 1793 
(α), 1792 (γ), 1788 (δ,2) - όσο καί τά επαναλαμβανόμενα όνόματα: παπα-Νι- 
κόλαος Μοραΐτης (α) - άπό Πελοποννήσου (β) - παπα-Θανάσης Μοραΐτης 
(δΐ) - Αθανάσιος άρχιδιάκος (α) - ’Αθανάσιος άρχιδιάκος (γ) - χωρίον 
Άμπαρλή (α) - χωρίον Άπαρλίου (δ, 2).

Στή σημείωση (α) άπό τή λέξη «έμπατοίκιον» διακρίνονται μόνο όρι- 
σμένα γράμματα. 'Ωστόσο ή συμπλήρωση είναι, πιστεύω, αρκετά άσφαλής 
καί ταιριάζει μέ τό όλο νόημα τής σημειώσεως ή σαφέστερα μέ τών πρώτων 5 
στίχων, διότι άπό τούς υπόλοιπους ή ελλιπής άνάγνωση δέν επιτρέπει τήν 
ερμηνεία τους. Οί 5 λοιπόν πρώτοι στίχοι άναφέρονται στό έμπατοίκιον άπό 
51 γρόσια, πού πλήρωσε τό 1793 ό παπα-Νικόλαος Μοραΐτης, γιά νά κατα
λάβει τή θέση τού ίερέως στό χωριό Άμπαρλή. Τό έμβατίκιον ή έμβατοίκιον ή 
έμπατίκι ήταν χρήματα, πού κατέβαλαν οί ιερείς στούς επισκόπους γιά τό 
διορισμό τους σέ κάποια ενορία23. Στή συμπλήρωση καί ερμηνεία αυτής τής 
σημειώσεως συνέβαλαν ανάλογες σημειώσεις σέ λειτουργικό βιβλίο τού χω
ριού Σαφρά τής Α. Θράκης, τίς όποιες μνημονεύει ό Μανουήλ Γεδεών στό 
άρθρο του γιά τά «Παλαιός εύωρίας Θρακώα κέντρα»24.

Τό χωριό Άμπαρλή πού μνημονεύεται τόσο στή σημείωση (α), όσο καί 
στή (δ, 2) βρίσκεται καί αυτό στήν Α. Θράκη καί υπήρξε χώρος άποθηκεύσεως 
σιτηρών κατά τή βυζαντινή εποχή καί στή συνέχεια κατά τήν τουρκοκρατία, 
γεγονός πού δηλώνεται καί άπό τό τούρκικο όνομά του, πού σημαίνει «χώρος 
άποθηκεύσεως σιτηρών»25. Ή σημείωση (δ, 2), άν καί δυσερμήνευτη, ταιριάζει 
μ’ αυτόν τό χαρακτήρα τού χωριού Άμπαρλή.

Γιά τήν ιστορία αναφέρουμε ότι μέρος τών κατοίκων τού Άμπαρλή, μετά 
τή μικρασιατική καταστροφή καί τήν υποχρεωτική ανταλλαγή τών πληθυ
σμών, εγκαταστάθηκαν ώς πρόσφυγες στό Ν. Ρύσιο καί στή Ν. Μηχανιώνα 
τού Ν. Θεσσαλονίκης26.

23. Έμ. Κριαράς, Λεξικό τής Μεσαιωνικής 'Ελληνικής όημτύόους Γραμματείας 1100-1669, 
τ. στ', Θεσσαλονίκη 1978, σ. 7, ΈλευΟερουδάκη, Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν, τ. 5ος, έν Άθήναις 
(1929), σ. 501· βλ. κάποια διαφοροποίηση της χρήσεως της λέξεως στό Μ. Γεδεών, «Περιληπτική 
σημείωσις περί τών έν Κωνσταντινουπόλει κατά τόν ΙΖ' αιώνα βυζαντινών ναών». Ό έν 
Κωνσταντινουπόλει 'Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, ΚΓ'(1891-1892) 40: «....αί άναγραφαί 
τών κατ’ έποχάς έμβατοικίων, απερ έχορήγουν ένοριακοί ναοί τώ ταμείιρ του Πατριαρχείου 
Κωνσταντινουπόλεως...». Πιθανόν ή λέξη «έμπατίκι» κρύβεται καί πίσω άπό τή δυσερμήνευτη 
λέξη «έμ πατή» τής σημειώσεως (δ,2).

24. Μ. Γεδεών, «Παλαιός εύωρίας Θρακώα κέντρα», θρακικά 7ος (1936) 17. Οί ίδιες 
αύτές σημειώσεις του Γεδεών έπαναλαμβάνονται καί στό ΆΟ. Γαϊτάνου - Γιαννιοϋ, «Άπό τήν 
Α. Θράκη ή έπαρχία Δέρκων», θρακικά 12ος (1939) 150.

25. Γαϊτάνου-Γιαννιοϋ, δ.π.,α. 184.
26. Γαϊτάνου-Γιαννιοϋ, δ.π., σσ. 183-184, Μαραβελάκης - Βακαλόπουλος, δ.π., σ. 396 κ.έ.
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5. Μηναΐον τοΰ Σεπτεμβρίου τοϋ 1779 (άρ. 67)
Στή σ. 196, άπό τήν όποια έχει άπομείνει ένα μικρό μόνο κομμάτι, δια

σώζεται απόσπασμα σημειώσεως άρκετά δυσανάγνωστης καί δυσερμήνευτης. 
Παραθέτουμε ό,τι μπόρεσε νά διαβασθεΐ: «κηρίτζις έξαγράφου εδώ / (χ)ρό- 
νους 2 καί έφήγα καί πήγα / ,.άλην έφηγα καί ήλθον πάλι / .. τον πόλην τη fl 
τον ακολβη / ... ρο και Ακίί εύγαλα γρόσια / .. ου ςχπςχ τη κΑτου Ατον 1312».

6. Εύαγγέλων τοΰ 1801 (άρ. 98)

Στην άσημένια επένδυση της σταχώσεως υπάρχει χαραγμένη η επιγραφή: 

«ΝΟΕΜ: Π: 1878 ΕΝ ΒΑΒΔΟΣ ΔΙΑ ΧΙΡΟΣ: ΓΙΡΑΚΙΣ· ΧΡΙΣΟΧΟΣ + / (τώ) Ν Σΐν- 
ΔΡΟΜΙΤΟΝ· ΠΑΠΑ: ΓΕΟΡΓΙΣ: ΓΙΑΝΑΚΙΣ Ν(ΐ)Κ(0)Λ(αος) ΚΑΤΕΡ(ί)ΝΑ ΓΕΟΡ- 
ΓΑΚ(ης) » (είκ. 6).

Ή επιγραφή στή στάχωση, πού είναι μεταγενέστερη της εκδόσεως τοΰ 
Ευαγγελίου, δηλώνει ότι τό βιβλίο προέρχεται άπό τή Χαλκιδική καί είναι 
πολύ πιθανόν νά άνήκε εξ άρχης στό ναό τοΰ άγιου ’Αθανασίου.

’Αξίζει επίσης νά σημειώσουμε ότι δύο άκόμα έργα τοΰ ίδιου χρυσοχόου 
καταγράφηκαν στή Χαλκιδική άπό τή 10η ΕΒΑ:

α) ζεΰγος αργυρών στεφάνων, πού φυλάσσεται στό ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου στόν Βάβδο (άρ. κατ. 77)· φέρει τήν υπογραφή: «ΔΙΑ ΧΙΡΩΣ Γ1ΡΑ- 
ΚΙΣ ΧΡΙΣΩΧΟΣ» καί χρονολογία: «1895».

β) επάργυρη επένδυση σταχώσεως Ευαγγελίου που φυλάσσεται στό ναό 
'Αγίου Γεωργίου Κρήνης (άρ. κατ. 69)· φέρει τήν υπογραφή: «ΔΙΑ ΧΙΡΟΣ ΓΕ- 
ΡΑΚΙΣ ΙΩΑΝΟΥ ΧΡΙΣΟΧΟΣ ΒΑΒΔΟΥ» καί τή χρονολογία «1898».

7. Μηναΐον του Μαΐου τοΰ 1803 (άρ. 62)
Στή σ. 1 κάτω άπό τόν τίτλο τοΰ βιβλίου ή σημείωση: «Σύν τοίς άλλοις 

καί τόδε Ματθαίου τοΰ εκ της Γάνου» (είκ. 7).
Ό Ματθαίος, πού άναφέρεται στήν ενθύμηση, είναι γνωστό ιστορικό 

πρόσωπο27. Καταγόταν άπό τά Γανόχωρα τής Θράκης καί ήταν μοναχός καί

27. Γιά τό Ματθαίο τό Γανοχωρίτη υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία, αν καί οί σχετικές 
άναφορές είναι συνήθως πολύ σύντομες. Στή συνέχεια θά παραθέσουμε τά έργα, τά όποια 
άναφέρονται έκτενέστερα σ’ αύτόν καί στά όποια μπορεί κανείς νά άναζητήσει καί τήν υπό
λοιπη ΰπάρχουσα βιβλιογραφία: α) Μ. Παρανίκας, Σχεδίασμα περί τής έν τή έλληνικφ εΟνει 
καταστάσεως των γραμμάτων άπό άλώσεως Κωνσταντινουπόλεως (1453) μέχρι των άρχών τής 
ένεστώσης (ιθ ') ΙΟΟετηρίδος, Κωνσταντινούπολις 1867, σ. 44, β) Μ. Γεδεών, Χρονικά τής Πα
τριαρχικής ’Ακαδημίας. Ίστορικαί ειδήσεις περί τής Μεγάλης του Γένους Σχολής (1454-1830), 
Κωνσταντινούπολις 1883, σ. 203-205, γ) Τρ. Εύαγγελίδης, Τά σχολεία Θράκης επί τουρκο
κρατίας, Άθήναι 1931 (περιοδικόν «Θρακικά»), σ. 13, 16-17 (τό Ιδιο στό Τρ. Εύαγγελίδης, Ή 
παιδεία έπί τουρκοκρατίας - 'Ελληνικά σχολεία άπό τής άλώσεως μέχρι Καποδιστρίου - τ. Α ’, 
Άθήναι 1936, σ. 66, 70), δ) «Λόγιοι Θράκης» (ύπό Τρ. Εύαγγελίδου), Θρακικά (παράρτημα Γ' 
τόμου) 1931, σσ. 142-143, ε) Μ. Γεδεών, «Διαθήκαι δύο Θρακών διδασκάλων», θρακικά Ζ'
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δάσκαλος. Ήκμασε στίς τελευταίες δεκαετίες τού 18ου αιώνα καί τά πρώτα 
χρόνια του 19ου. ’Ανάμεσα στις δραστηριότητές του έπισημαίνεται η διδασκα
λία του στην Πατριαρχική Σχολή τής Κωνσταντινουπόλεως καί στή Σχολή 
τού Μυριοφύτου. Άπό τά συγγράμματα, πού τού αποδίδονται, αναφέρουμε 
τά έκδεδομένα: γραμματική καί έγχειρίδιον περί συντάξεως καί τήν άνέκδοτη 
μετάφραση τών 72 κατηχήσεων τού Θεοδώρου τού Στουδίτου, πού βρισκόταν 
στήν Ιερά Σκήτη τής Μ. Ξενοφώντος στό "Αγιον "Ορος28. Πέθανε τό 1805 στή 
Μ. Ίβήρων29· άφιέρωσε μέρος τών βιβλίων του στή Σχολή τού Μυριοφύτου, 
ενώ μέ τή διαθήκη του κληροδότησε διάφορα ποσά καί σκεύη σέ μονές ή 
πρόσωπα30.

Γιά τό πώς τό βιβλίο αυτό μαζί μέ τό μηναίον ’Ιουνίου 1804 (άρ. 63), τό 
όποιο φέρει άνάλογη σημείωση (βλ. άμέσως παρακάτω), βρέθηκε στή Ν. Τρι
γλιά, δέν έχουμε πληροφορίες. Σημαντικό ωστόσο καί συγκινητικό παραμένει 
τό γεγονός ότι διασώζονται δύο βιβλία μέ τήν υπογραφή ενός ιστορικού προ
σώπου. Τό ότι πρόκειται γιά σημειώσεις πού γράφτηκαν άπό τό χέρι τού 
Ματθαίου επιβεβαιώνεται άπό τόν κοινό γραφικό χαρακτήρα πού παρουσιά
ζουν μέ τό πλήθος τών θρησκευτικών ύμνων καί τών διορθώσεων —σχολια
σμών τού κειμένου πού υπάρχουν καί στά δύο βιβλία. Τά στοιχεία άλλωστε 
αυτά σέ συνδυασμό μέ τά ώραϊα καλλιγραφικά γράμματα καί τήν έλλειψη 
όρθογραφικών λαθών επιβεβαιώνουν, κατά κάποιο τρόπο, τήν ταυτότητα τού

(1936) 201-203, στ) Π. Δρανδάκης, Μεγάλη 'Ελληνική ’Εγκυκλοπαίδεια, τ. ΙΣΤ', ΆΟήναι χχ, 2α 
έκδοσις, σ. 772, ζ) ΘΗΕ, τ. 8ος, ΆΟήναι 1966, στ. 840, η) νΑγγ. Γερμίδης, «Τά Γανόχωρα τής Α. 
Θράκης». Άνάτυπον έκ του 46ου τόμου τών θρακικών, Θεσσαλονίκη 1972, α. 226,243. Άπ’ όσα 
άναφέρουν οί παραπάνω συγγραφείς γιά τό Ματθαίο, προκύπτει ότι υπάρχει κάποια σύγχυση 
γιά τό πρόσωπό του, μιά καί τό όνομα «Ματθαίος» άναφέρεται σέ τέσσερις σύγχρονους διδα
σκάλους. Χαρακτηριστικά τής συγχύσεως, σχετικά μέ τό πρόσωπο τού Ματθαίου, είναι καί 
αυτά πού άναφέρονται στό Εύλ. Κουρίλας, «’Επίσκοποι, λόγιοι καί έπίσημοι άνδρες καί 
εύεργέται», Θρακικά ΑΣΤ ' (1963) 146-147. ’Αρκετό ώστόσο φώς, τουλάχιστον γιά τόν τόπο καί 
τό χρόνο τού θανάτου του άλλά καί τά κληροδοτήματά του, ρίχνει ό Γεδεών μέ τή δημοσίευση 
τής Διαθήκης του (βλ. παραπάνω).

28. Νικοδήμου, Συναξαριστής, σημ. στήν 1 ln Νοεμβρίου· βλ. άναφορά τών έργων του στό 
Γεδεών, «Διαθήκαι», δ.π., σσ. 201-202 καί κυρίως στό «Λόγιοι Θράκης», d.jr., σσ. 142-143, όπου 
παρατίθεται πληρέστερος κατάλογος τών έργων αν καί δέν είναι πάντα σαφές ότι πρόκειται 
για δικά του έργα· γιά τή σύγχυση όσον άφορά τά έργα του βλ. τις πληροφορίες πού 
άναφέρονται στό Εύλ. Κουρίλας ’Επίσκοποι, δ.π., α. 82 καί 146-147.

29. Ό άκριβής χρόνος τού θανάτου του στίς 17 ή 18 Μαρτίου τού 1805 έπιβεβαιώνεται 
άπό τά σχετικά έγγραφα τής Μ. Ίβήρων, πού δημοσιεύει ό Γεδεών· βλ. Γεδεών, «Διαθήκαι», δ.π., 
σσ. 201-202. Τήν ίδια πληροφορία συναντούμε καί στή Μ.Ε.Ε., α. 772, ένώ οί άλλοι συγγραφείς, 
άκόμη καί ό Γερμίδης, πού ή μελέτη του είναι καί ή πιό πρόσφατη, τοποθετούν άρκετά άόριστα 
τό θάνατό του πρό τού 1808 η πρό τού 1806-1807 (βλ. τίς σχετ. παραπομπές στή σημ. 30).

30. Γεδεών, «Διαθήκαι», δ.π., σσ. 202-203. Ή κλπροδότηση τών βιβλίων του στή Σχολή τού 
Μυριοφύτου άναφέρεται καί στή Μ.Ε.Ε., σ. 772, ένώ ό Εύαγγελίδης καί ό Γερμίδης (βλ. παρα
πομπές στή σημ. 30) άναφέρουν ότι δώρισε στή Σχολή διάφορα σχολικά όργανα, ένα τραπέζι, 
μία καρέκλα καί μετά τό θάνατό του 500 γρόσια.



58 Λήδα Τόσκα-Ζαχάρωφ

Ματθαίου ώς μοναχοί) και διδασκάλου (είκ. 8, 9, 10).

8. Μηναΐον τοϋ ’Ιουνίου τοϋ 1804 (άρ. 63)
α) Στή σ. 1 κάτω άπό τόν τίτλο υπάρχει ή σημείωση: «Καί τάδε πρός τοίς 

άλλοις του εκ γάνου Ματθαίου» (είκ. 11).
Πρόκειται γιά τό Ματθαίο τό Γανοχωρίτη πού υπογράφει καί τό προη

γούμενο Μηναίον Μαΐου 1803 (άρ. 62)31.
β) Στή 2η πίσω λευκή σελίδα, γραμμένη μέ μολύβι καί διαφορετικά 

γράμματα απ’ αυτά τού Ματθαίου, ή εξής σημείωση: «Πρός τον / Πρός τόν 
κύριον / τφ έλλογιμωτάτω Ματθαίψ τφ εκ / τής Γάνου» (είκ. 10).

9. Μηναΐον τοϋ ’Απριλίου τοϋ 1820 (άρ. 108)
Στήν 1η εμπρόσθια λευκή σελίδα: «έτους 1836.. οκτομβρίου 24 / άγου- 

ράστηκαν τά 12 μηνέα καί μία / παρακλητηκή καί ένα ωρολόγη: γρ. 355 : 

20».
Ή ενθύμηση άναφέρεται στήν άγορά βασικών λειτουργικών βιβλίων, που 

πραγματοποιήθηκε στίς 24 ’Οκτωβρίου 1836, καί στοίχισε 355 γρόσια καί 20 
παράδες. Μέ πιθανότητα νομίζω ότι μπορούμε νά αποδώσουμε στή σειρά 
αυτή τών μηναίων, πού άναφέρονται στήν ενθύμηση, καί τέσσερα άκόμη μη
ναία, πού κατεγράφησαν στή Ν. Τριγλιά, καί τά όποια προέρχονται άπό τό 
ίδιο τυπογραφείο καί έχουν χρονολογία έκδόσεως τό 1820. Πρόκειται γιά τά 
μηναία Μαρτίου (άρ. 109), ’Ιουνίου (άρ. 107), ’Ιουλίου (άρ. 124), Δεκεμβρίου 
(άρ. 113)32 (βλ. επίσης καί όσα άναφέρονται παρακάτω γιά τό Μηναΐον ’Ιου
λίου 1820 καί γιά τό Πεντηκοστάριο 1820).

10. Μηναΐον τοϋ ’Ιουλίου τοϋ 1820 (άρ. 124)
Στήν 1η εμπρόσθια λευκή σελίδα είναι σημειωμένη ή εξής χρονολογία: 

«έτος 1837 οκτομβρίου 2».
Τόσο ή χρονολογία, όσο καί ό γραφικός χαρακτήρας σέ συνδυασμό μέ τό 

εσφαλμένο «όκτομβρίου» συνδέουν τό μηναίο αυτό μέ τό προηγούμενο μη
ναίο τού ’Απριλίου (αί). ά. 9) (βλ. καί παρακάτω τά σχετικά μέ τό Πεντη
κοστάριο 1820) καί ενισχύουν τήν άποψη ότι καί τό μηναίο αυτό άνήκει στή 
σειρά τών μηναίων πού άγοράστηκαν τό 1836, όπως άναφέρεται στήν άμέ- 
σως προηγούμενη ενθύμηση.

31. Βλ. όσα άναφέρονται γιά τό Ματθαίο στό προηγούμενο Μηναΐον τού Μαΐου 1803 (άρ.
62).

32. Σ’ αύτό τό συμπέρασμα συνηγορεί καί ή άνάλογη στάχωση, πού έχουν όρισμένα άπ’ 
αυτά, δ»|λ. χαρτί μέ τήν έμπίεστη έπιχρυσωμένη παράσταση τού Εσταυρωμένου καί της Πανα
γίας.
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11. Πεντηκοστάριον τοϋ 1820 (άρ. 111)
Στήν 1η εμπρόσθια λευκή σελίδα ή σημείωση: «έτους 1837· μαρτίου· 15 

μέ ένα Τριόδι / μαζή γρ. 80 άπό Θεσαλονήκη εις / τσηφλήκη μοφτίδικο είς 
εκλησίαν μνήμην / άγιος άθανάσιος».

Ή σημείωση προφανώς άναφέρεται στήν άγορά του Πεντηκοσταρίου καί 
ενός Τριωδίου33 πού έγινε στις 15 Μαρτίου 1837 καί στοίχισε 80 γρόσια. 
’Ακόμη ή σημείωση αυτή μάς πληροφορεί ότι τά βιβλία άγοράστηκαν άπό τή 
Θεσσαλονίκη καί προορίζονταν γιά τήν εκκλησία τού αγίου ’Αθανασίου στό 
τσιφλίκι Μοφτίδικο.

Προτού προχωρήσουμε στήν ερμηνεία καί ταύτιση τού τσιφλικιού καί τής 
εκκλησίας πού άναφέρονται στήν ενθύμηση, επισημαίνουμε τά εξής:

Λόγιο τής χρονολογίας τής σημειώσεως καί τού κοινού γραφικού χαρα
κτήρα πού παρουσιάζει μέ τίς σημειώσεις τών δύο προηγουμένων μηναίων 
—’Απριλίου (άρ. 108), ’Ιουλίου (άρ. 124)—νομίζουμε ότι πρέπει νά προσγρά- 
ψουμε κι αυτό τό βιβλίο —πιθανόν μαζί μέ τό Τριώδιον 1820 (βλ. σημ. 33)— 
στήν ίδια μέ τά μηναία κ.λ. προμήθεια λειτουργικών βιβλίων, πού έγινε άπό 
τόν ίδιο παραγγελιοδόχο, μέ μικρή χρονική διαφορά καί προοριζόταν γιά τήν 
ίδια εκκλησία34.

Γιά ποιά εκκλησία προορίζονταν όλα αυτά τά βιβλία μάς πληροφορεί, 
όπως ήδη άναφέραμε, ή ενθύμηση τού Πεντηκοσταρίου: πρόκειται γιά τό ναό 
τού άγιου ’Αθανασίου στό τσιφλίκι Μοφτίδικο. Άπό τούς περιηγητές τού 19ου 
καί τών άρχών τού 20οΰ αιώνα, πού διέσχισαν τήν περιοχή τής Καλαμαριάς 
(βλ. σημ. 2), μόνον ό Χρυσανθίδης στά 1869 μνημονεύει τό «χωρίον Μουφτί- 
δικον», τό όποιο είναι «ώς έπαυλις επισήμου τινός ’Οθωμανού ως μουφτή 
τής πόλεως Θεσσαλονίκης ποτέ χρηματίσαντος» καί «σύγκειται εκ τεσσαρά
κοντα περίπου οίκιών». Τό χωριό αυτό τό τοποθετεί μετά τήν Καρβιά (Ν. 
Σύλλατα) καί πριν άπό τήν Πορταριά καί δέν μνημονεύει καθόλου τό Σου- 
φλάρ, τό όποιο άναφέρουν ήδη δύο παλαιότεροι περιηγητές, ό Urquhart 
(1830) καί ό Νικολαΐδης (1859) (βλ. σημ. 2 καί επίμετρο)35.

33. νΙσως τό Τριώδιο τοϋ 1820 (άρ. 114) είναι αίιτό πού άναφέρεται στή σημείωση, μιά καί 
έχει τήν ίδια χρονολογία καί τόν ίδιο έκδοτη μέ τό Πεντηκοστάριο. Έξ άλλου, έκτος άπό ένα 
άκόμη άκέφαλο Τριώδιο (άρ. 69), πού μπορεί νά χρονολογηθεί στό 18ο μέ 19ο αί., δέν έχουμε βρει 
στους δύο ναούς της Τρίγλιας άλλο Τριώδιο παλαιότερο τοϋ 1837, χρονολογία πού άναφέρεται 
στήν ένΟύμηση. Τό άκέφαλο Τριώδιο θά πρέπει νά άποκλεισΟει (βλ. παρακάτω), όπότε άπό τά 
υπάρχοντα σήμερα βιβλία τό Τριώδιο τοϋ 1820 έχει μεγάλη πιθανότητα νά ταυτίζεται μέ τό 
Τριώδιο τής ένθυμήσεως.

34. Πρός ένίσχυσιν τής άπόψεως αυτής έπισημαίνουμε καί πάλι ότι τό Πεντηκοστάριο έχει 
ίδιο έκδοτη καί ίδια χρονολογία έκδόσεως μέ τά μηναία. ’Επί πλέον ή στάχωσή του είναι ίδια μέ 
τή στάχωση δύο τουλάχιστον μηναίων (άρ. 107 καί 113).

35. Ν. Β. Χρυσανθίδης, Αυτοσχέδιος περιγραφή τής Χαλκιδικής Χερσονήσου μετ' άρχαιο- 
λογικών σημειώσεων καί ιστορικών συμβάντων, Κωνσταντινούπολή 1870, σ. 35.
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Μέ βάση προφανώς τά δεδομένα αυτά στό βιβλίο Paysages de Macédoine 
εκφράζεται ή άποψη δτι πιθανόν τό Μουφτίδικο ταυτίζεται μέ τό Σουφλάρ36. 
Ή άποψη αυτή πιστεύουμε δτι ένισχύεται μέ τή σημείωση του Πεντηκοστα- 
ρίου καί την άναφορά της στην εκκλησία τού άγιου ’Αθανασίου τοΰ Μουφτί- 
δικου· τό γεγονός δτι στη Ν. Τριγλιά (Σουφλάρ) ύπάρχει ναός του αγίου 
’Αθανασίου, στόν όποιο μάλιστα φυλάγεται τό συγκεκριμένο βιβλίο, αποτελεί 
μία επιπλέον ένδειξη γιά τήν ταύτιση τοΰ Άγ. ’Αθανασίου του Μουφτίδικου 
μέ τόν Άγ. ’Αθανάσιο τοΰ Σουφλάρ καί κατά συνέπεια στην ταύτιση τοΰ 
Μουφτίδικου μέ τό Σουφλάρ.

Ένας άκόμη λόγος γιά τόν όποιο πιστεύουμε δτι ό Άγ. Αθανάσιος τοΰ 
Μουφτίδικου καί ό Άγ. Αθανάσιος τοΰ Σουφλάρ ταυτίζονται είναι καί τά 
χρονολογικά δεδομένα. Ό Άγ. Αθανάσιος τοΰ Σουφλάρ άπό άρχιτεκτονική 
άποψη μπορεί νά τοποθετηθεί στό δεύτερο τέταρτο τοΰ 19ου αί. 'Η εύρεση σ’ 
αυτόν τριών δεσποτικών εικόνων (Χριστοΰ - Παναγίας - άγ. Αθανασίου)37 
χρονολογίας 1832, στενεύει περισσότερο τά χρονικά δρια: διότι, άφοΰ ό ναός 
στά 1832 άποκτά τίς βασικές εικόνες τοΰ τέμπλου του38, ή ίδρυσή του μπορεί 
νά τοποθετηθεί μέ μεγάλη πιθανότητα στά 1830-1832. Αυτά τά χρονολογικά 
δεδομένα ταιριάζουν, νομίζω, καί μέ τίς χρονολογίες τών ενθυμήσεων. Ή 
προμήθεια στά 1836/37 ενός σημαντικού άριθμοΰ λειτουργικών βιβλίων, μέ 
τά όποια εφοδιάζεται ό ναός τοΰ άγ. Αθανασίου τοΰ Μουφτίδικου, άνταπο- 
κρίνεται στις άνάγκες πού θά είχε ό νεοϊδρυθείς ναός τοΰ άγ. Αθανασίου 
τοΰ Σουφλάρ.

Κλείνοντας μέ τίς ενδείξεις πού κάνουν πιθανή τήν ταύτιση Μουφτίδι
κου καί Σουφλάρ, επισημαίνουμε καί τό γεγονός δτι τό Μουφτίδικο μέ τίς 
4039 οικίες του βρίσκεται κοντά πληθυσμιακά στό Σουφλάρ, πού δέκα χρόνια

36. Paysages de Macédoine, σ. 209, βλ. έπίσης Χρυσανθίδης, δ.π., σ. 53, όπου άναφέρει δτι 
τό Μουχτίδικο άπέχει μία ώρα άπό τό μετόχι Καραμάν, τό δέ Χελανδαρινό η βουλγαρικό μετόχι 
κείται μεταξύ τών χωρίων Μουχτίδικου καί Καρδιάς. 'Η άναφερόμενη έπομένως θέση τού 
Μουχτίδικου ταυτίζεται μέ τή θέση τοϋ Σουφλάρ.

37. Οί εικόνες αυτές συγκαταλέγονται στά κειμήλια πού κατεγράφησαν άπό τή ΙΟιι Ε.Β.Α., 
όπως άναφέρεται στήν είσαγωγή τοϋ άρθρου. Οί άριθμοί καταγραφής πού δόθηκαν στις τρεις 
εικόνες είναι: 27,28, 29.

38. Τό δτι καί οί τρεις εικόνες προέρχονται άπό τό ίδιο τέμπλο συνηγορεί, έκτος άπό τήν 
ίδια χρονολογία, καί τό γεγονός δτι έχουν άνάλογες διαστάσεις καί είναι έργα τοϋ ίδιου ζω
γράφου. Τό δτι τό τέμπλο αυτό πρέπει νά είναι τοϋ 'Αγ. ’Αθανασίου έπιβεβαιώνεται άπό τήν 
είκόνα τοϋ άγ. ’Αθανασίου, πού τοποθετημένη στό τέμπλο δηλώνει τόν πάτρωνα τοϋ ναοϋ.

39. Μία σύντομη παρεμβολή σχετικά μέ τή διάταξη τών οίκιών: στό Paysages de Macé
doine, σ. 209, ή περιγραφή τής διατάξεως τών οίκιών σύμφωνα μέ τό Χρυσανθίδη έρμηνεύεται 
ώς έξής: «οί οίκίες είναι τοποθετημένες σέ 4 δρθογώνια σύνολα, τό καθένα άπό τά όποια 
περικλείει μία αυλή, στό κέντρο τής όποιας βρίσκεται ή άποθήκη τών δημητριακών». Νομίζω 
δμως δτι ό Χρυσανθίδης μιλά γιά ένα ένιαιο τετράγωνο σύνολο μέ δέκα διαμερίσματα σέ κάθε 
πλευρά, στό κέντρο τοϋ όποιου ϋψώνεται καί ή αποθήκη. Παραθέτω αυτούσιο τό κείμενο (Χρυ- 
σανθίδης, δ.π., ο. 35) «.... σύγκειται δέ (τό χωρίον) έκ τεσσαράκοντα περίπου οίκιών, αί όποίαι
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πρωτύτερα, τό 1859, είχε σύμφωνα μέ τό Νικολαΐδη 30 σπίτια (βλ. σημ. 2 καί 
επίμετρο, όπου σημειώνονται καί άλλες άναφορές στό Μουφτίδικο).

12. Εύαγγέλιον τοΰ 1848 (άρ. 102)
α) Στην άσημένια παράσταση τής Άναστάσεως, πού κοσμεί τη στάχωση 

τού βιβλίου του, καί συγκεκριμένα πάνω στή σαρκοφάγο, άπό τήν όποια έχει 
σηκωθεί ό Χριστός, υπάρχει ή εξής επιγραφή: «ΑΠΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ. ΟΝΟΜΑΖΟ
ΜΕΝΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ / ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ. ΤΟΥ ΔΙΑΣΗΤΙ. ΙΩΣ» (είκ. 12).

’Από την επιγραφή αυτή τής σταχώσεως, άλλά καί άπό τίς σημειώσεις 
πού άκολουθοϋν είναι φανερό ότι τό βιβλίο προέρχεται άπό τήν παλαιά Τρι
γλιά καί είχε, όπως θά δούμε, μία σειρά περιπετειών.

Πρόβλημα παρουσιάζει ή ερμηνεία τών τελευταίων λέξεων τής επιγρα
φής: «ΤΟΥ ΔΙΑΣΗΤΙ. ΙΩΣ». Μιά πιθανή λύση είναι ότι πρόκειται γιά «τού 
Διασίτη υιός»40. Τό όνομα Διασίτης συναντούμε τό 15ο αίώνα σ’ ένα διά
κονο, ύμνογράφο καί νομοφύλακα41.

β) Στό verso τής σ. τ. διαβάζουμε (είκ. 13):
1. «1855: φευρουαρίου 16: ημέρα δ ή όρα ής / ένέα τής ήμέρας έγινε 

ένας μεγάλος σισμός καί / έβούλισε τό καμπαναργιό τής παντοβασιλήσης»42.
Γιά τόν σεισμό αυτόν, τοΰ 1855, σέ σχέση μάλιστα μέ τήν εκκλησία τής 

Παντοβασίλισσας, κάνουν λόγο καί οί Mango - SevCenko, αντλώντας τίς 
πληροφορίες τους άπό τόν Εύαγγελίδη43. Επιβεβαιώνεται έτσι καί ή πληρο
φορία τής ένθυμήσεως γιά τήν καταστροφή τού καμπαναριού τοΰ ναού, ενώ ή 
ημερομηνία τοΰ σεισμού (10.11.1855) είναι διαφορετική απ’ αυτήν τής ένθυ
μήσεως.

2. «’Έτος 1916 Του μηνός Ιανουάριου 6η ήμ. δ ή ώρα / όκτώ τής ήμέρας 
εύρέθη τό εύαγγέλιον / εις τήν Μονήν τών Αγίων Πατέρων τών / Μηδικών 
εγκαταλελιμένον καί άποριγμένον / τή 6η Ιανουάριου 1916». (Βλ. σχολιασμό 
παρακάτω, στήν πργρ. γ).

3. «Τή 23η ’Ιουλίου τού 1919 τό στέλλω είς Γιαλί Τσιφλίκη / Ό 'Ηγούμε
νος τής Μονής τών Πατέρων Τερεύς / Χριστόδουλος Σταυρίδης Βουγλίτσης44

προσκεκολλημέναι οδσαι διαιρώνται είς τέσσαρα μερίσματα, ών έκαστον περιέχει δέκα 
δωμάτια έν εΐδει οικιών· έν τώ μέσω δέ τών μερισμάτων αυτών, τά όποια άποτελοϋοιν εμβαδόν 
γης τετράγωνον, υπάρχει καί η άποΟήκη τών δημητριακών καρπών...... ’Επισημαίνουμε δτι
γύρω άπό τό μετοχιακό συγκρότημα τής Μ. Βατοπεδίου στό Σουφλάρ (Ν. Τριγλιά) σώζονται 
άκόμη άρκετά κολιγόσπιτα· πρόκειται γιά μικρές, Ισόγειες καί συνεχόμενες κατοικίες.

40. Στή διευκρίνηση τής άναγνώσεως τής έπιγραφής συνέβαλε ό συνάδελφος κ. Ί. Πα- 
πάγγελος.

41. Βλ. Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit, 3 Faszikel, Wien 1978, σ. 38 άρ.
5391.

42. Γιά τό ναό τής Παντοβασίλισσας βλ. σημ. 7.
43. Mango - Sevtenko, «Some Churches», δ.π., ο. 283 καί σημ. 29.
44. Πιστικίδης, Τρίγλεια, σ. 139.
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Τριγλιανός».
Ό ίδιος Ιερέας, χωρίς τόν τίτλο του ηγουμένου, ύπογράφει, όπως είδα

με, καί μία ενθύμηση του 1897 σέ Ευαγγέλιο τού 1740 (άρ. 103) (βλ. σχετικά 
αΰ. ά. 2).

Τό «Γιαλί Τσιφλήκη» τής ένθυμήσεως πιθανότατα σχετίζεται μέ τό «νεώ- 
τερον ελληνικόν χωρίον Γιαλή Τσιφλίκ 1‘Λ ώραν (άπέχον) τής Τριγλείας», 
στό όποιο υπήρχε καί μοναστήρι τής 'Αγίας Μαρίνας45.

γ) ’Ανάλογη σημείωση, μ’ αυτήν τής πργρ. β2, βρίσκεται στη σ. 6 τού 
Εύαγγελισταρίου:

«Έτος 1916 Ιανουάριου 6η ημέρα / Τετάρτην των Θεωφανείων ή ώρα / 
όκτώ τής ημέρας εύρέθη ή βίβλος / αυτή ύπ’ εμού έγκαταλελειμένη εις / τάς 
χείρας βαρβάρων, εντός τής / μονής τών 'Αγίων Πατέρων / τών Μηδικών, εν 
Τριγλιά / Τριγλιά Ιανουάριου 6η 191646 (υπογραφή) Γ. Καραγεωργιάδης / 
Μηχανικός» (είκ. 14).

Ή σημείωση αυτή, όπως καί ή ανάλογη τής πργρ. β2 (είκ. 13) έχουν 
γραφτεί άπό τό ίδιο χέρι· οί μικροδιαφορές πού παρατηρούνται όφείλονται 
κυρίως στό διαφορετικό μέσον γραφής —μέ μελάνι ή πρώτη, μέ μολύβι ή 
δεύτερη.

Οί δύο αυτές σύντομες ενθυμήσεις, πού σχετίζονται μέ τήν τύχη ενός βι
βλίου, αντανακλούν κατά κάποιο τρόπο καί τόν ιστορικό περίγυρο τής επο
χής καί τής περιοχής. Γνωρίζουμε ότι τό 1915, τόν ’Ιούνιο, οί Τριγλιανοί 
εκτοπίζονται άπό τήν πατρίδα τους, τήν όποια καταλαμβάνουν οί Τούρκοι, 
«οιτινες ήρπασαν παν τό κινητόν»47. Μέσα σ’ ένα τέτοιο κλίμα εντάσσεται
καί ή αναφορά τών σημειώσεων «ή βίβλος...... έγκαταλελειμένη εις τάς χει-
ρας βαρβάρων», «..... έγκαταλελιμένον καί άποριγμένον», ενώ συγχρόνως
δηλώνεται καί ή εγκατάλειψη «τής πάλαι ποτέ άκμαζούσης» Μονής τών Πα
τέρων48. Τόν Οκτώβριο τού 1918 οί Τριγλιανοί έπέστρεψαν στην πατρίδα

45. Εύαγγελίδης, Βρύλλειον- Τρίγλεια, σ. 41- γιά τό Γιαλί Τσιφλίκι βλ. καί Ελένη 
Χατζούδη-Τούντα, Ή Ήλιοστάλακτη άπό τήν Βιθυνία, Αθήνα 1984.

46. Στους άριΟμοΰς τής ημερομηνίας υπάρχουν δύο διορθώσεις· κάτω άπό τό «6η» διακρί- 
νεται ένα «1η» καί κάτω άπό τό δεύτερο «1» τού 1916 διακρίνεται ένα «0».

47. Εύαγγελίδης, Βρύλλειον - Τρίγλεια, σσ. 24-25.
48. Γιά τή Μονή του Μηδικίου καί σχετ. βιβλιογραφία βλ. παραπάνω καί σημ. 19· γιά τήν 

κατάσταση τής μονής στό 19ο/20ό αιώνα βλ. Εύαγγελίδης, Βρύλλειον - Τρίγλεια, σ. 43, όπου 
άναφέρεται δτι ενώ ή μονή ήταν πλούσια στις τελευταίες δεκαετίες τού 19ου αί„ τό 1922 είχε 
μόνο 3 μοναχούς. Καί μία παρένθεση σχετικά μέ τήν προσωνυμία τών «Αγίων Πατέρων» πού 
έλαβε ή μονή καί τή διαφορετική ερμηνεία πού δίδουν ατούς «Πατέρες» ό Janin καί οι Mango - 
Sevtenko άντίστοιχα. Η άναφορά, έδώ, στις ενθυμήσεις «Αγίων Πατέρων τών Μηδικών» ύπο- 
δηλώνει δτι πρόκειται γιά τούς Ιδρυτές τής Μονής του Μηδικίου καί όχι γιά τούς Πατέρες τής 
Συνόδου τής Νίκαιας, δπως άναφέρουν οί Mango - Sevtenko (βλ. σημ. 19). Βέβαια ή σημείωση 
αύτή δέν άποτελει λύση του προβλήματος, άλλά είναι μία ένδειξη πώς έχει περάσει καί έρμη- 
νευΟεϊ στή μεταγενέστερη παράδοση ή προσωνυμία τών «Άγιων Πατέρων».
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τους γιά νά τήν εγκαταλείπουν, όριστικά αυτή τή φορά, τόν Αύγουστο τού 
192249.

13. 'Απόστολος του 1886 (άρ. 74)
Στή σ. 2 ή σημείωση: «Δωρεά Αθανασίου ’Αραμπατζή».

14. Εύαγγέλιον του 1887 (άρ. 104)
Στή σ. τ. δύο σφραγίδες:
α) «ΑΠΟΘΗΚΗ / ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ - ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ / I. & Π. ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ / 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 43 (;) - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ».
β) «ΑΔΕΛΦΟΙ Κ. ΣΦΥΡΑ / ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΑΙ - ΕΚΔΟΤΑΙ / ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ- 

ΝΟΥΠΟΛΕΙ».

15. Ιερατικόν τού 1895 (άρ. 75)
α) Στή σ. τ. ή σημείωση: «άφιεροΰται τή Έκκλησίμ / Σοφουλαρίου υπό 

τής 'Ιερός / Μονής του Βατοπαιδίου / 15 Μαρτίου 1908». ’Ακολουθεί σφραγί
δα: «ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ».

Στήν Ιδια σελίδα υπάρχει καί στρογγυλή σφραγίδα τής Μ. Βατοπεδίου, 
μέ τήν παράσταση του Ευαγγελισμού στό κέντρο καί όλόγυρα τήν επιγραφή: 

«ΣΦΡΑΓΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ».
Είναι γνωστό δτι στό Σουφλάρ υπήρχε τσιφλίκι, πού άνήκε σε κάποιον 

’Ιουδαίο καί πωλήθηκε το 1903 στή Μ. Βατοπεδίου50. Σύμφωνα μέ τις ενθυ
μήσεις αυτές, είναι φανερό πώς λίγα χρόνια μετά, τό 1908, ή Μονή έκανε 
δωρεά στό ναό τού άγιου ’Αθανασίου όρισμένα λειτουργικά βιβλία. Εκτός 
άπό τό 'Ιερατικό, έξι ακόμη βιβλία φέρουν άνάλογη αφιέρωση στήν εκκλησία 
τού Σουφλάρ (βλ. καί προηγούμενη άναφορά στή σ. 12)· πρόκειται γιά τά 
εξής: Εύαγγέλιον (άρ. 59), Μηναία Δεκεμβρίου - Ίανουαρίου - Φεβρουάριου 
1904 (άρ. 79), (είκ. 15), Μηναία Μαρτίου - ’Απριλίου - Μαΐου 1904 (άρ. 122), 
Μηναία ’Ιουνίου - ’Ιουλίου - Αύγούστου 1904 (άρ. 121), Μηναία Σεπτεμβρίου 
- Όκτοιβρίου - Νοεμβρίου 1904 (άρ. 120), Τριώδιον 1905 (άρ. 126)51.

β) ’Ανάμεσα στίς νεότερες καί χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον σημειώσεις, 
πού καλύπτουν τίς λευκές σελίδες τού βιβλίου, άναφέρουμε μία: «ύπέρ τού 
βιοσήμου τής Δημοκρατίας καί τών άγωνισθέντων ύπέρ τής ανεξαρτησίας 
τού Έθνους ημών ύγείαν, σωτηρίαν».

16. Πεντηκοστάριον του 1896 (άρ. 78)
Στή σ. α σφραγίδα του βιβλιοπωλείου: «ΔΕΠΑΣΤΑ ΣΦΥΡΑ ΓΕΡΑΡΔΟΥ ΕΝ

49. Εύαγγελίδης, Βρύλλειον - Τρίγλεια, σ. 28,29, 30.
50. Σχετικά μέ τήν άγορά του Σουφλάρ άπό τή Μ. Βατοπεδίου, βλ. σημ. 2, 6 καί’Ππίμετρο.
51. Στά βιβλία αυτά δέν 0ά έπανέλΟουμε, παρά μόνο στήν περίπτωση πού υπάρχει κάποιο 

στοιχείο η άλλη ένθύμηση πού άξίζουν νά άναφερθούν.
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ΚΩΝ/ΠΟΛΕΙ».

17. Μηναΐον του Φεβρουάριου του 1896 (άρ. 81)
Στό verso τής σ.τ. δυσανάγνωστη υπογραφή καί στή συνέχεια: «1923 Σε

πτέμβριος 28 / 1923 έλθών Σουφλάρ ώς εφημέριος...» [βλ. άμέσως παρακάτω 
μηναία ’Ιουλίου (άρ. 85) καί Σεπτεμβρίου (άρ. 87)].

18. Μηναΐον του ’Ιουλίου του 1896 (άρ. 85)
Στό verso τής σ.τ. διαβάζουμε: «έδιορίσθη εφημέριος 1923 Σεπτεμβρίου 

24» (βλ. άμέσως παρακάτω).

19. Μηναΐον του Σεπτεμβρίου τοϋ 1896 (άρ. 87)
Στή 2η μπροστινή λευκή σελίδα διαβάζουμε:
«Αίμιλιανός Σωτήρογλου / Διορισθείς ώς εφημέριος τή 18 Σεπτεμβρίου 

1923 / εν Σουφλάρ (παλαιόν όνομα Ν. Τρίγλιας)». ’Ακολουθεί υπογραφή του 
ιερέα.

Οί ενθυμήσεις στά τρία μηναία του 1896 —Φεβρουάριου, ’Ιουλίου καί 
Σεπτεμβρίου— πρέπει νά γράφτηκαν άπό τό ίδιο πρόσωπο, τόν εφημέριο Αί- 
μιλιανό Σωτήρογλου52, ό όποιος όμως υπογράφει μόνο τήν ενθύμηση στό μη
ναίο αυτό, του Σεπτεμβρίου. ’Ανάλογες σημειώσεις καί τήν υπογραφή «Σωτή
ρογλου» συναντούμε σέ δύο άκόμη βιβλία: στά συσταχωμένα μηναία ’Ιουνίου 
- ’Ιουλίου - Αύγούστου 1904 (άρ. 121) καί σ’ ένα Τριώδιο τού 1905 (άρ. 126) 
(βλ. παρακάτω).

Τά τρία μηναία τού 1896, μέ τίς σημειώσεις τού Σωτήρογλου, νομίζουμε 
—μέ τήν επιφύλαξη ότι ίσως οί σημειώσεις είναι μεταγενέστερες του χρόνου 
διορισμού (1923) τού ιερέα— ότι άνήκαν εξ άρχής στήν εκκλησία τού Σου
φλάρ. Στό συμπέρασμα αυτό καταλήγουμε, διότι τό 1923, όπότε διορίσθηκε ό 
Σωτήρογλου ώς εφημέριος στό Σουφλάρ, δέν είχε όλοκληρωθεΐ άκόμα ή εγκα
τάσταση τών προσφύγων στήν περιοχή. "Αν ό συλλογισμός αυτός είναι σω
στός, τότε καί ή υπόλοιπη σειρά τών μηναίων τού 1896 θά πρέπει νά άνήκε 
στό ναό τού άγ. ’Αθανασίου53.

20. Εύαγγέλιον χχ (άρ. 59)
Βλ. 'Ιερατικόν 1895 (άρ. 75).
’Επιπλέον στήν ln σελίδα τού κατά Ίωάννφν Ευαγγελίου υπάρχει δύο 

φορές ή ώοειδής σφραγίδα τής Βιβλιοθήκης τής Μ. Βατοπεδίου μέ τήν παρά-

52. Τό έντός παρενθέσεως «παλαιόν όνομα Ν. Τρίγλειας» είναι μεταγενέστερη προσθήκη.
53. ’Εκτός άπό τά τρία μηναία πού άναφέρουμε, στήν ίδια σειρά (έκδοση, χρονολ. έκ- 

δόσεως, δέσιμο κ.λ.π.) άνήκουν άκόμη καί τά έξης μηναία: ’Ιανουάριου, Απριλίου, Μαΐου 
(1895), ’Ιουνίου, Αύγουστου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου μέ άντίοτοιχους άριΟμούς καταγραφής: 80, 
82,83, 84, 86, 88, 89.
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στάση του Ευαγγελισμού στό κέντρο καί όλόγυρα τήν επιγραφή: «ΣΦΡΑΓΙΣ 
ΤΗΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 1879».

21. Πεντηκοστάριον τοΰ 1902 (άρ. 118)
Στό verso τής ο. 225 σημείωση, καλυμμένη κατά τό ήμισυ άπό ημιδια

φανές χαρτί, πού επιτρέπει ωστόσο τήν ανάγνωσή της: «Ό ίερεύς ’Ιωάννης 
Μιχαήλ εκ Σερρών έφημερεύων τό β' έτος έν τήδε ίερζι έκκλησίμ τού 'Αγίου 
Γεωργίου τής κοινότητας Προσενοικία) γράφει ταύτα ενθυμίου χάριν τή 24η 
’Απριλίου 1909».

Ή κοινότητα πού άναφέρεται στήν ενθύμηση νομίζω ότι μπορεί νά ταυ- 
τισθεΐ μέ τό Πρόσνικ, χωριό τής περιοχής τών Σερρών, τή μετέπειτα Σκο- 
τούσα54. Στήν ταύτιση αυτή συντείνει καί ή αναφορά του 'Αγίου Γεαιργίου, 
μιά πού καί σήμερα ό ένοριακός ναός τής Σκοτούσας είναι άφιεραιμένος 
στόν άγιο Γεώργιο55. Δέν μπορούμε ωστόσο νά παρακολουθήσουμε τή δια
δρομή τού βιβλίου ως τή Ν. Τριγλιά.

22. Μηναΐον ’Ιουνίου - ’Ιουλίου - Αύγουστου τοΰ 1904 (άρ. 121)
Βλ. 'Ιερατικόν 1895 (άρ. 75).
Επιπλέον στό μηναιον Αΰγούστου, στή σ. 168: «Έδιωρίσθη Εφημέριος 

1923 Σεπτεμβρίου 24 (υπογραφή) Σωτήρογλου»56.

23. Τριώδων του 1905:(άρ. 126)
Βλ. 'Ιερατικόν 1895 (άρ. 75)
Επιπλέον ή εξής ενθύμηση: «Έλθών εις Πολύγυρον τή 23 / Σεπτεμ / 

1923 ώς εφημέριος Σουφλάρ Αίμιλιανός Σωτήρογλου»57.

24. Μηναΐον τοΰ ’Οκτωβρίου (άκέφαλο) (άρ. 71)
Στήν πίσω λευκή σελίδα ή σημείωση: «Τούτο τό μηνέων είναι εκκλησίας 

'Αγίου ’Αθανασίου Πατριάρχου ’Αλεξανδρείας».
Προφανώς πρόκειται γιά τό ναό τού άγιου ’Αθανασίου τοΰ Σουφλάρ.

25. Τριώδων (άκέφαλο) (άρ. 69)
Στό recto τού μπροστινού έσωφύλλου ή σημείωση: «Κτήμα τού 'Ιερού 

Κοινοβίου τοΰ Ξενοφώντος».
Στό verso τού πίσω έσωφύλλου είναι γραμμένες οί σημειώσεις: «Παναγ.

54. Βλ. Μ.Ε.Ε., τ. 20ός, σ. 778· τό λόγιο καί έξελληνισμένο «Προσενοικίω» ταιριάζει καλύ
τερα στό μορφωμένο Ιερέα· πρβλ. καί «τού Σοφουλαρίου» στίς αφιερώσεις τών βιβλίων τής Μ. 
Βατοπεδίου αντί τού «Σουφλάρ».

55. Βλ. Ήμερολόγιον τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος, 1986, σ. 702.
56. Βλ. παραπάνω Μηναΐον Σεπτεμβρίου 1896 (άρ. 87).
57. Βλ. όσα άναφέρονται στό Μηναΐον Σεπτεμβρίου 1896 (άρ. 87).
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Σκιάθου φευρ(ουαρίου) 25 ψωμί 1 '/2 όκ(δ)
27 φευρ(ουαρίου) παπατσίκος........ παξεμάδι 12 οκ(άδες)

Μαρτίου
1 / παξεμ 11'Λ».
Όπως πληροφορούμαστε άπό την πρώτη ενθύμηση τό βιβλίο ανήκε στή 

Μ. Ξενοφώντος.
Τή δεύτερη ενθύμηση τήν άναφέρουμε κυρίως γιά τό «Παναγία Σκιάθου» 

πού μνημονεύει.
Τελειώνοντας τήν ενότητα τών ενθυμήσεων, παραθέτουμε εναν κατάλογο 

όσων βιβλίων στάθηκε δυνατόν ή έστω πιθανόν νά διευκρινισθεΐ ή προέλευση.

Σουφλάρ Τριγλιά Προπονχίδας Άλλες περιοχές
1. Εύαγγέλιον 1801 (98)58
2. Πενχηκοσχάριον 1820 (111)
3. Τριώδιον 1820(114)
4. ΜηναΙον Μαρχίου 1820 (109)
5. ΜηναΙον ’Απριλίου 1820 (108)
6. Μηναΐον ’Ιουνίου 1820 (107)
7. Μηναΐον ’Ιουλίου 1820 (124)
8. Μηναΐον Δεκεμβρίου 1820 (113)
9. Ίεραχικόν 1895 (75)

10. Εύαγγέλιον (59)
11. Μηναΐον ’Ιανουάριου 1896 (80)
12. Μηναΐον Φεβρουάριου 1896 (81)
13. Μηναΐον ’Απριλίου 1896 (82)
14. Μηναΐον Μαΐου (1895) (83)
15. Μηναΐον ’Ιουνίου 1896 (84)
16. Μηναΐον ’Ιουλίου 1896 (85)
17. Μηναΐον Αύγούσχου 1896 (86)
18. Μηναΐον Σεπχεμβρίου 1896 (87)
19. Μηναΐον Νοεμβρίου 1896 (88)
20. Μηναΐον Δεκεμβρίου 1896 (89)
21. Μηναΐον Δεκ. Ίαν. Φεβ. 1904 (79)
22. Μηναΐον Μαρχ. Άπρ. Μαΐου 

1904 (122)
23. Μηναΐον Ίουν. Ίουλ. Αύγ. 1904 

(121)
24. Μηναΐον Σεπχ. Όκχ. Νοεμ. 1904 

(120)
25. Τριώδιον 1905 (126)
26. Μηναΐον Όκχωβρίου ακέφαλο
___(ZD__________________________

1. Εύαγγέλιον 1740 (103)
2. Εύαγγέλιον 1848 (102)

1. Μηναΐον ’Ιουνίου 1740 (61)
2. Μηναΐον Μαΐου 1803 (62) 

(Α. Θράκη - Γανόχωρα)
3. Μηναΐον ’Ιουνίου 1804 (63) 

(Α. Θράκη - Γανόχωρα)
4. Πενχηκοσχάριον 1902 (118) 

(περιοχή Σερρών / Σκοχού- 
οα)

5. Τριώδιον άκέφαλον (69) 
(Μ. Ξενοφώνχος)

6. Μηναΐον Αύγούσχου 1777 
(64) (Α. Θράκη)

58. Οί άριθμοί στήν παρένθεση, υπενθυμίζουμε, άναφέρονται αχόν άριθμό καχαγραφης.
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ΕΠΙΜΕΤΡΟ

ΣΟΥΦΛΑΡ - Ν. ΤΡΓΓΛΙΑ

Σύντομη ιστορική άνασκόπηση

Στό βιβλίο «Paysages de Macédoine» (βλ. στό άρθρο σημ. 2) έχουν συγκε
ντρωθεί κωδικοποιημένες όλες οί σχετικές με τό Σουφλάρ μαρτυρίες, πού πε- 
ριέχονται κυρίως στίς άναφορές καί διηγήσεις τών περιηγητών. Με βάση τίς 
μαρτυρίες αυτές αλλά καί τίς πληροφορίες πού συνέλεξα, κατά την ενασχό
λησή μου μέ τά παλαιά βιβλία τή· Ν. Τρίγλιας, θά επιχειρήσω μία σύντομη 
περιγραφή τής Ιστορικής πορείας τού Σουφλάρ, άναλύοντας όρισμένα στοι
χεία καί έπισημαίνοντας κάποια προβλήματα.

Τό όνομα Σουφλάρ τό συναντούμε γιά πρώτη φορά τό 19ο αί. . Παλαιό- 
τερα δέν υπάρχει, ή τουλάχιστον δέν μάς είναι γνωστή, μνεία τού χωριού. 
Είναι γνωστό όμως ότι στούς βυζαντινούς χρόνους στήν περιοχή τού Σου
φλάρ συναντούμε δύο χωριά: τό Όξυνον καί τό Ρουσαίου ή Ρωσαίου59.

Τό χωριό Soufular άναφέρει γιά πρώτη φορά ό Urquhart60, ό όποιος πε
ριοδέυσε τήν περιοχή γύρω στά 183061. Ή μόνη ωστόσο πληροφορία πού μάς 
δίδει γιά τό χωριό είναι ότι βρίσκεται σέ άπόσταση 3 μιλίων άπό τήν Kardia 
(προφανώς Καρβιά - σημ. Ν. Σύλλατα) καί στήν συνέχεια μαζί μέ μιά περι
γραφή τού τοπίου αναφέρει τρεις μεγάλους τετράγωνους πύργους, πού ύψώ- 
νονται, σέ μικρή άπόσταση ό ένας άπό τόν άλλο, στή γυμνή πεδιάδα, πρός 
τήν μεριά τής θάλασσας62.

59. Βλ. σχετ. J. Lefort, Villages de Macédoine 1. La Chalcidique occidentale, Paris 1982, σσ. 
110- 112, 138- 141,δ όποιος, σύμφωνα μέτόν περιορισμό του 1321, τοποθετεί τό Όξυνον 1 χλμ. 
περίπου ΝΔ τής Ν. Τρίγλιας [περιοχή πού παλαιότερα, στον 11ο αίώνα, βρισκόταν τό χωριό 
Κλαπατουράδες (στόν ίδιο βλ. καί σ. 83)] - χωρίς όμως νά έχει έπισημάνει στήν περιοχή ίχνη 
άρχαίας έγκαταστάσεως, έκτος ίσως άπό τήν Ξυνή Βρύση πού σώζεται μέχρι σήμερα - καί τό 
Ρουσαίου στη θέση τής σημερινής Ν. Τρίγλιας. Βλ. καί τήν άποψη πού εκφράζει ό ΙΙάνος Θεο- 
δωρίδης, «Πίνακας τοπογραφίας τού 'Αγιορείτικου παραγωγικού χώρου», Κληρονομιά, 13 β’ 
(1981) 405, 417, ό όποιος τοποθετεί τό Όξυνον έκεϊ δπου σήμερα βρίσκονται τά Μικράλωνα 
καί τό Ρωσσαίου έκεϊ δπου σήμερα ό παλιομαχαλάς Κιουτσούκ Σουφλάρ.

60. Γιά τόν Urquhart άλλά καί γιά τούς άλλους περιηγητές πού θά άναφέρουμε παρακάτω 
βλ. συγκεντρωμένες σύντομες πληροφορίες γιά τή ζωή καί τό έργο τους στό Paysages de 
Macédoine, σσ. 50-57.

61. 'Υπάρχει καί μία άναφορά τού Σοφουλάρ σέ έξισλαμίσεις τών έτών 1238-1239 
(πρόκειται βέβαια γιά έτη Έγείρας) στό I. Βασδραβέλλης, Οί Μακεδόνες εις τούς υπέρ τής 
άνεξαρτησίας άγώνας, 1769-1832, Θεσσαλονίκη 1950, σ. 302, ωστόσο δέν είναι βέβαιο ότι πρό
κειται γιά τό Σουφλάρ πού μάς ένδιαφέρει ή πρόκειται γιά άλλο χωριό: π.χ. Σοφουλάρ λεγόταν 
καί τό Άγγελοχώριον βλ. Paysages de Macédoine, σ. 244.

62. D. Urquhart, The spirit of the east, vol. II, London 1839, σσ. 64-65, Paysages de 
Macédoine, σ. 244 (Sophlar) (σημ. 5), δπου σημειώνεται ότι ό Urquhart άναφέρει 4 πύργους, τούς 
όποιους οί συγγραφείς άποδίδουν πιθανότατα στό τσιφλίκι. Νομίζω δτι ή άναφορά τού
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Ή αμέσως επομένη αναφορά τού χωρίου γίνεται άπό τό Β. Νικολαΐδη 
στά 1859· ό Νικολαΐδης μνημονεύει τό συνοικισμό Sophoulari, ό όποιος άπο- 
τελεΐται άπό 30 ελληνικά σπίτια63.

Στη συνέχεια, σέ μία καταγραφή τών σπιτιών κάθε χωριού τού καζά τής 
Θεσσαλονίκης κατά τό 1861-62, πού δημοσιεύεται άπό τό Β. Δημητριάδη, τό 
Sofilar άναφέρεται ως μουσουλμανικός συνοικισμός μέ 5 σπίτια64. Στό χάρτη 
3— πού περιλαμβάνεται στό παραπάνω δημοσίευμα65 —σημειώνονται τά 
χωριά τής περιοχής Θεσσαλονίκης καί ή κατηγορία τους κατά τά μέσα τού 
19ου αι.: τό Σουφλάρ σημειώνεται μέ τό σύμβολο τού μουσουλμανικού χω
ριού καί μέ τό σύμβολο τού μετοχιού. Άπό δω διαφαίνεται —γεγονός πού θα 
επιβεβαιωθεί στη συνέχεια— ή ύπαρξη δύο Σουφλάρ: ενός χριστιανικού καί 
ενός μουσουλμανικού μέ λίγους κατοίκους. Τίθεται όμως τό πρόβλημα γιατί 
στήν καταγραφή αυτή άγνοειται τό χριστιανικό Σουφλάρ, τό όποιο μόλις λίγα 
χρόνια πρίν άναφέρεται άπό τό Νικολαΐδη.

Προτού περάσουμε στήν επομένη μνεία τού χωριού, θά πρέπει νά σταμα
τήσουμε γιά λίγο στό Χρυσανθίδη, ό όποιος περιόδευσε τήν περιοχή πού μάς 
ενδιαφέρει γύρω στά 1869. Ό Χρυσανθίδης μετά τήν Καρβιά (Ν. Σύλλατα) 
καί πρίν άπό τήν Πορταριά μνημονεύει τό χωρίον Μουφτίδικον, άποτελού- 
μενο άπό 40 οικίες, καί άγνοεΐ παντελώς τό Σουφλάρ66. Όπως κάναμε ήδη 
έκτενώς λόγο στό κεφάλαιο τών ενθυμήσεων —11. Πεντηκοστάριον 1820 (άρ.

άριθμοΰ 4 γιά τούς πύργους καί ή πιθανή έρμηνεία τους είναι λανθασμένη. Ό Urquluirt μιλά γιά 
τρείς πύργους έκ τών όποίων ό ένας είναι κατεστραμμένος. Δέν κάνει μνεία κανενός 
τσιφλικιού, ένώ άντιΟέτως σέ σχέση μέ τούς πύργους άναφέρει τή λέξη «Μετόχι η άγροκτήματα 
πού άνήκουν σέ μοναστήρια». Έπί πλέον τούς πύργους δέν τούς τοποθετεί στό Σουφλάρ, άλλά 
τούς βλέπει, «όταν φαίνεται τό Σουφλάρ, νά υψώνονται, σέ μικρή άπόσταση ό ένας άπό τόν 
άλλο, στή γυμνή πεδιάδα, άνάμεσα σ’ αυτούς (τόν Urquhart δηλ. καί τή συντροφιά του) καί στήν 
θάλασσα». Πιθανότερο λοιπόν μοϋ φαίνεται ότι οί πύργοι άνήκουν σέ κάποια άπό τά πολλά 
μετόχια πού ύπήρχαν στήν περιοχή (άναφέρουμε ένδεικτικά Χελανδαρινό, Καραμάν, Ρωσικό, 
Κωνσταμανίτου κ.λ.π.) καί δχι σέ τσιφλίκι τού Σουφλάρ. Τέλος γιά νά κρίνει ό άναγνώστης 
παραθέτω αυτούσια τή σχετική παραπομπή τού Urquhart: «...Until we came in sight of the village 
of Soufular, and there we saw three large square towers, one ruined, (metochi, or farms belonging to 
the monasterios), standing at a little distance from eache other on the bare plain between us and 
the sea. There did not appear to be a shrub or a wall in the vicinity —they stood alone like relics of 
a former age. The landscape ...»· βλ. έπίσης παρακάτω: α) σημ. 74, όσα λέει ό Struck γιά τά 
μετόχια πού συνάντησε στή διαδρομή του άπό τό Βουλγαρικό μετόχι (σημ. Χελανδαρινό) πρός 
τό Σουφλάρ. Τά μετόχια τά περιγράφει ώς έρειπωμένα κάστρα μέ πύργους μέσα στό γυμνό 
τοπίο, καί β) Χρυσανθίδης, δ.π. σ. 53, ό όποιος άναφέρει τήν ύπαρξη δύο πύργων, ένα στό 
Ρωσικό μετόχι καί ένα στό Ίβηριτικό μετόχι Καραμάν.

63. Β. Nicolaidy, Les turcs et la Turquie contemporaine Itinéraire et compte rendu de 
voyages dans les provinces ottomanes avec cartes détaillées, τ. I ll, Paris 1859, σ. 65, Paysages de 
Macédoine, δ.π. σ. 244.

64. Δημητριάδης, «Φορολογικές κατηγορίες», δ.π., ο. 449, Paysages de Macédoine, σ. 244.
65. Δημητριάδης, «Φορολογικές κατηγορίες», δ.π., σσ. 440 - 441.
66. Χρυσανθίδης, δ.π., σ. 35,53, Paysages de Macédoine, σ. 209.
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111)— υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, σύμφωνα μέ τίς ύπάρχουσες ενδείξεις, 
τό Μουφτίδικο νά ταυτίζεται μέ τό Σουφλάρ· παρ’ ολα αυτά παραμένει τό 
πρόβλημα τής διαφορετικής όνομασίας.

Μία σύντομη έρευνα σέ άρχειακό υλικό ένίσχυσε την υπόθεση τής ταυτί- 
σεως τών δύο χα)ριών καί την επικράτηση, κατά πάσαν πιθανότητα, τής όνο
μασίας «Μουφτίδικο» στά επίσημα άρχεΐα.

Παραθέτουμε τίς σχετικές πληροφορίες:
«Τσιφλίκιον Μουχτίδικον» μέ 35 οικίες άναφέρεται σέ κατάλογο τών χω

ριών τής επαρχίας Κασσανδρείας τού 1863, πού βρίσκεται στόν A ' τόμο τού 
«Κώδηκος Διαθηκών καί ’Αποφάσεων», τής Ίεράς Μητροπόλεα)ς Κασσαν
δρείας. Ό αριθμός τών οικιών βρίσκεται στό ενδιάμεσο τών 30 οικιών τού 
1859 πού προσγράφει στό Σουφλάρ ό Νικολαΐδης καί τών 40 οικιών τού 1869 
πού προσγράφει στό Μουφτίδικο ό Χρυσανθίδης. Τό γεγονός αυτό σέ συν
δυασμό μέ τό ότι στό μνημονευθέντα κατάλογο δέν άναφέρεται τό Σουφλάρ 
μεταξύ τών χαιριών τής επαρχίας Κασσανδρείας προστίθεται στά ύπέρ τής 
ταυτίσεως τών δύο χωριών.

Δύο ακόμη φορές συναντούμε τό «Μουφτίδικο» στόν Ιο Κώδ. Πρακτικών 
Πνευματικού Δικαστηρίου (Εισαγγελία Πολυγύρου):

Στή συνεδρίαση τής 20ής ’Οκτωβρίου 1903 (σ. 6, 1) απορρίπτεται αίτηση 
τών κατοίκων τού «χωριού Μουφτήδικου» γιά χειροτονία καί δευτέρου ιερέα, 
διότι τό χωριό άποτελειται άπό 25 μόνο οικογένειες.

Ή δεύτερη φορά πού άναφέρεται τό Μουφτίδικο στόν παραπάνω Κώδικα 
είναι σέ υπόθεση διαζυγίου καί μνημονεύεται μόνο ως τόπος καταγωγής: 
«Γιάννω Καροτσλή κατά τού Βασ. Άθ. Καροτσλή επί διαζεύξει εκ Μουχτιδί- 
κου» (χρονολ. 3.4.1904 καί 14.4.1904, σ. 35, 3 καί 44, 2).

Μία άκόμη μνεία τού Μουφτίδικου βρίσκουμε σ’ έναν κατάλογο τών 
χα)ριών τής Μητροπόλεως Κασσανδρείας τού 1907, πού δημοσιεύει ό Στάμος 
στό βιβλίο του γιά τό Μητροπολίτη Ειρηναίο. Στόν κατάλογο αυτόν τό «Μου- 
χτίδικο» συνιστάμενο άπό 36 οικίες τοποθετείται μεταξύ τών συνοικισμών 
κολίγων τσιφλικιών67.

Τέλος, άναφέρουμε ότι σέ ήλικιαφιένους κατοίκους τής Ν. Τρίγλιας, πού 
κατάγονται άπό τό παλαιό Σουφλάρ, υπάρχουν κάποιες άμυδρές άναμνήσεις 
τής όνομασίας «Μουφτίδικο» γιά τό χωριό τους (προφορικές μαρτυρίες).

’Επανερχόμενοι στό Σουφλάρ, τό ξαναβρίσκουμε στό Σχινά, ό όποιος πέ
ρασε άπό την περιοχή άνάμεσα στά έτη 1881-1886- τό άναφέρει ως τσιφλίκι 
κάποιου ’Ιουδαίου, πού έχει 80 χριστιανικές οικογένειες, εκκλησία, παντο-

67. Στάμος, Ειρηναίος, α. 248. Ή μνεία αυτή χωρίς νά διασαφηνίζει περισσότερο τά 
πράγματα αποτελεί μία ακόμη ενδειξη της ταυτίσεως του Μουφτίδικου μέ τό Σουφλάρ μιά καί 
στόν κατάλογο μεταξύ τών χωριών δέν άναφέρεται ξεχωριστά τό Σουφλάρ.
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πωλεΐο καί ρέοντα ΰδατα68. ’Από τίς πληροφορίες αυτές επισημαίνουμε τά 
εξής: 1) Τό χωριό άναφέρεται ώς τσιφλίκι κάποιου Ιουδαίου, ενώ στίς πα- 
λαιότερες μνείες (βλ. Urquhart, Νικολαΐδης) γίνεται λόγος γιά χωριό ή συνοι
κισμό· αντίθετα τό Μουφτίδικο άναφέρεται ώς τσιφλίκι στην ενθύμηση τού 
1837 (βλ. Πεντηκοστάριο 1820 άρ. 111), στόν κώδ. A ' Διαθηκών καί ’Αποφά
σεων καί στόν κατάλογο τής Μητροπόλεως Κασσανδρείας τού 1907 (βλ. πα
ραπάνω), ενώ ό Χρυσανθίδης τό άναφέρει «ώς έπαυλιν επισήμου τινός ’Ο
θωμανού....» (βλ. παραπάνω)69.

2) Ό πληθυσμός έχει σχεδόν διπλασιασθεΐ [πρβλ. Νικολαΐδης: 30 σπίτια, 
Μουφτίδικο: 35 σπίτια (Κώδ. A ' ), 40 σπίτια (Χρυσανθίδης)]. 3) Γίνεται πρώ
τη φορά μνεία τής εκκλησίας, άν καί θά πρέπει νά υπήρχε άπό παλαιότερα 
[(βλ. στό κεφάλαιο τών ενθυμήσεων 11. Πεντηκοστάριο 1820 (άρ. 111)]. 4) Τό 
παντοπωλείο θά τό άναφέρει άργότερα καί ό Avezou (βλ. παρακάτω), ενώ τά 
ρέοντα ΰδατα σχετίζονται πιθανόν μέ κάποια βρύση πού μέχρι πρόσφατα 
υπήρχε στή βόρεια πλατεία τού χωριού, κοντά στό κτηριακό συγκρότημα τού 
μετοχιού τής Μ. Βατοπεδίου. Τά δύο αυτά στοιχεία (παντοπωλείο - νερό) 
στάθηκαν ένας άπό τούς λόγους πού ευνόησαν άργότερα τήν εδώ εγκατά
σταση τών προσφύγων70.

Ή επόμενη άναφορά τού Σουφλάρ γίνεται γύρω στά 1891 άπό τόν 
K’nCon, ό όποιος κάνει σαφή διαχωρισμό δύο Σουφλάρ: τό Sudar ή Socilar μέ 
150 "Ελληνες κατοίκους καί τό Sudar Mahala μέ 12 Τούρκους71. Ό μικρός 
αυτός τούρκικος συνοικισμός, γνωστός καί ώς Κιουτσούκ ή Κιουτσούκ Σου
φλάρ, βρίσκεται 1 χιλ. περίπου βορείως τής Ν. Τρίγλιας72· σήμερα σώζονται 
μόνο δύο καλύβια εκατέρωθεν τού δρόμου (είκ. 16, 17), ενώ κάποιοι κάτοικοι 
θυμούνται καί δύο πύργους πού γκρεμίστηκαν. Όσον άφορά τόν άριθμύ τού 
ελληνικού πληθυσμού πού δίδει ό K’nCon είναι εντυπωσιακά μειωμένος σέ

68. Ν. Θ. Σχινάς, 'Οδοιπορικοί σημειώσεις Μακεδονίας, ’Ηπείρου, Νέας όριοΟετικής 
γραμμής καί Θεσσαλίας, Μακεδονίας, τεύχος Γ', Άθήναι 1887 (Χαλκιδική χερσόνησος), σ. 532, 
Paysages de Macédoine, σ. 244.

69. Γιά τή μετατροπή πολλών χωριών σέ τσιφλίκια λόγω τής βαριάς φορολογίας κατά τό 
18ο-19ο αί. βλ. Δημητριάδης, «Φορολογικές κατηγορίες», δ.π., αα. 434-435, όπου μεταξύ τών 
άλλων έπισημαίνεται ότι τά χωριά πού κατά τά μέσα του 19ου αί. είχαν μετατραπεί σέ τσιφλί
κια ήταν πολύ περισσότερα στήν πεδιάδα τής Θεσσαλονίκης καί στήν περιοχή τής Καλαμαριάς.

70. Βλ. άρθρο τής Θ. Γλαράκη, «Ή έγκατάσταση στή Ν. Τριγλιά», στήν έφημ. Τριγλιανά 
Νέα, ’Οκτώβριος 1988.

71. Τό βιβλίο τού K’nton δέ μοϋ ήταν προσιτό. Πήρα τά στοιχεία, όπως παρατίθενται στό 
Paysages de Macédoine, σ. 244.

72. Βλ. π.χ. Επιτελικός χάρτης τής Ελλάδος 1927-1933 (1: 100.000), Επιτελικός χάρτης 
φ. ’Επανομή 1: 100.000 (Ίαν. 1945). Ό χάρτης τοϋ Κοντογόνη του 1910(1: 200.000) τοποθετεί τό 
«Σουφλάρ μαχ.» νοτίως του χωριού- προφανώς πρόκειται περί λάθους· βλ. καί σχετική 
άναφορά γιά τό χάρτη τού Κοντογόνη στό Paysages de Macédoine, σ. 61. Βλ. καί όσα άνα- 
φέρονται στή σημ. 1.
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σχέση μέ τις 80 οικογένειες πού δίδει ό Σχινάς, λίγα χρόνια νωρίτερα.
Τά στοιχεία τοΰ Σχινά επαναλαμβάνει στίς αρχές του 20ου αί. ό Struck73, 

ό όποιος περιόδευσε τή Χαλκιδική γύρω στό 1901. Συγκεκριμένα αναφέρει τό 
τσιφλίκι Sufilar ή Sodar ώς ένα χωριό μέ εκκλησία καί 80 σπίτια μέ 300 
κατοίκους74.

Τό 1903 τό τσιφλίκι Σουφλάρ τό αγοράζει άπό τόν Εβραίο έμπορο Μο- 
διάνο ή Μονή Βατοπεδίου75 (είκ. 18, 19). Όπως άναφέρεται σέ έγγραφο τού 
1911 τού μητροπολίτη Κασσανδρείας Ειρηναίου, ή άγορά αυτή έγινε άπό τή 
Μ. Βατοπεδίου προκειμένου νά άποτραπεί ή άγορά του άπό τήν σέρβική 
κυβέρνηση76. Ό ίδιος μητροπολίτης, τό 1911 καί τό 1914, προβαίνει σέ ενέρ
γειες γιά τήν εξαγορά τού Σουφλάρ άπό τή Μ. Βατοπεδίου μέ σκοπό τήν 
πρώτη φορά νά άποδοθεΐ στούς κολίγους καί να δημιουργηθεΐ έτσι ελληνική 
εστία μέσα στήν Καλαμαριά, τή δεύτερη νά εγκατασταθούν οί πρόσφυγες 
άπό τή Θράκη77.

Μετά τήν προσάρτηση τών νέων επαρχιών στήν Ελλάδα, κατά τήν άπο- 
γραφή τού 1913, στήν υποδιοίκηση τής Χαλκιδικής άναφέρονται δύο Σου
φλάρ: τό ένα μέ πληθυσμό 215 κατοίκους καί τό άλλο μέ 2478.

Τό 1914 επισκέπτεται τή Χαλκιδική ό Avezou-άναφέρει τό Ciuvilern 
Tsioufiler άποτελούμενο άπό δύο όμάδες σπιτιών, άπό 15 σπίτια ή κάθε μία

73. Βλ. Paysages de Macédoine, σ. 56 (Struck).
74. A. Struck, Makedonische Fahrten. I Chalkidike, Wien und Leipzig 1907, σ. 37, Paysages 

de Macédoine, σ. 244.
75. Βλ. Προηγούμενος Θεόφιλος Βατοπαιδινός, «Χρονικόν περί τής Ίεράς καί Σεβάσμιας 

Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου 'Αγίου “Ορους», Μακεδονικά 12 (1972) 96. Ό συνάδελφος κ. Ί. 
Παπάγγελος μου γνωστοποίησε φωτοαντίγραφο του καταλόγου τών έγγραφων τής Μ. Βατο
πεδίου πού αφορούν τό μετόχι στό Σουφλάρ· σύμφωνα μέ τόν κατάλογο αυτό άριΟμούνται 113 
έγγραφα, τά παλαιότερα μέ χρονολογία 1905. Τέλος αξίζει νά σημειώσουμε ότι μεγάλο τμήμα 
τού μετοχιακοϋ συγκροτήματος σώζεται μέχρι σήμερα, άπό τό οποίο ξεχωρίζει τό κεντρικό κτί
ριο καί ό περίβολος πού φέρει χρονολογία 1909. Γύρω επίσης άπό τά μετοχιακά κτίσματα δια
τηρούνται καί πολλά κολιγόσπιτα· πρόκειται γιά Ισόγεια διαμερίσματα συνεχόμενα τό ένα μέ 
τό άλλο (είκ. 18, 19).

76. Στάμος, Ειρηναίος, σσ. 74,211.
77. Στάμος, Ειρηναίος, σσ. 74-75 , 210-214. Όσον άφορά τό θέμα τής άποδόσεαις τού 

Σουφλάρ στούς κολίγους, ό Στάμος δημοσιεύει τό έγγραφο-έπιστολή τού μητροπολίτη πρός τήν 
Τράπεζα ’Αθηνών (σ. 210), στό όποιο άναπτύσσει μεταξύ τών άλλων καί τόν τρόπο μεταβι- 
βάσεως τής γής στούς κολίγους καί ζητά τή συνδρομή της γιά τήν έπιτυχία τού σκοπού του. Ή 
επιστολή αυτή έχει ημερομηνία 25.2.1911. 'Ανάλογη επιστολή τού μητροπολίτη πρός τόν 
προηγούμενο Γερμανό τής Μ. Βατοπεδίου μέ ημερομηνία 23.2.1911 έθεσε ύπ’ όψιν μου ό συνά
δελφος κ. Ί. Παπάγγελος.

78. Μ. Χουλιαράκης, Γεωγραφική, διοικητική καί πληΰνομιακή έξέλιξις τής 'Ελλάδος 
1821-1971, τ. Β’, ΆΟήναι 1975, σ. 86· τό Σοφλάρ μέ τούς λίγους κατοίκους πιθανόν άνταπο- 
κρίνεται στό Suflar multala τοΰ K’ntom βλ. καί Paysages de Macédoine, σ. 244 (Sophlar), σιιμ. 3, 
όπου άναφέρεται ώς δεύτερη πιθανότητα τό Σοφλάρ μέ τούς λίγους κατοίκους νά άντα- 
ποκρίνεται στό μετόχι τής Μονής Βατοπεδίου. Δέν νομίζω ότι εύσταθεΐ όμως μιά τέτοια 
πιθανότητα.
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καί σέ απόσταση 800 μ. μεταξύ τους· οί κάτοικοι είναι Τούρκοι καί τσιγγάνοι 
οίκόσιτοι (Turcs, Tziganes domestiques)· υπάρχει μία μικρή εκκλησία. Μνη
μονεύει επίσης τήν άγορά άπό τη Μ. Βατοπεδίου του τσιφλικιού πού ανήκε σέ 
’Ιουδαίο, καθώς καί τήν ύπαρξη ενός μπακάλη («un bakal»)79 (πβλ. ±30 χρό
νια νωρίτερα τήν άναφορά άπό τό Σχινά ενός παντοπωλείου). Οί πληροφο
ρίες τού Avezou όσον αφορά τήν πληθυσμιακή κατάσταση τού χωριού προ- 
καλοΰν κάποια σύγχυση, μιά καί εξισώνει σέ πληθυσμό τά δύο Σουφλάρ (15 
+ 15 σπίτια) καί μειώνει αισθητά τόν αριθμό του σέ σχέση μέ τά στοιχεία τής 
πρόσφατης άπογραφής τού 1913· συγχρόνως άναφέρει ως κατοίκους μόνο 
Τούρκους καί Τσιγγάνους, ενώ μνημονεύει τήν ύπαρξη χριστιανικής εκκλη
σίας.

Τό 1914 τό Σουφλάρ αναγράφεται στόν κατάλογο τών χωριών πού ανή
κουν στήν 'Υποδιοίκηση τής Χαλκιδικής τού Νομού Θεσσαλονίκης καί σημει
ώνεται ή ύπαρξη Δημοτικής σχολής80.

Τό 1918 τό Σουφλάρ ενώθηκε μέ τήν κοινότητα Πορταριάς καί τό 1920 
είχε 276 κατοίκους81.

Τό 1924 τό Δημόσιο εκμισθώνει τό μετόχι Σουφλάρ άπό τή Μ. Βατοπε
δίου, προκειμένου νά εγκατασταθούν οί πρόσφυγες82.

Ό συνοικισμός Ν. Τριγλιά αναγνωρίσθηκε ως κοινότητα τό 1926 καί 
στήν άπογραφή τού 1928 είχε 1.064 κατοίκους83.

ΙΟιι Εφορεία Βυζ. ’Αρχαιοτήτων ΛΗΔΑΤΟΣΚΛ-ΖΛΧΑΙΏΦ

79. D. Feissel - Μ. Seve, «La Chalcidique vue par Charles Avezou (Avril-Mai 1914)», BCH 
CIII - 1979,1 Études, a. 251, Paysages de Macédoine, a. 244.

80. Συλλογή όργανικών διατάξεων, εγκυκλίων, διαταγών καί όδιιγιών του Γενικού Διοι- 
κητοΰ Μακεδονίας. ΈκδοΟεΐσαι κατά τό έτος 1914, Έν Θεσσαλονίκη 1914.

81. Στοιχεία συστάσεως καί έξελίξεως τών Δήμων καί Κοινοτήτων. 48 Νομός Χαλκιδικής, 
Άθήναι 1962, σσ. 156-157, Χουλιαράκης, δ.π., σ. 137.

82. Βλ. σημ. 6.
83. Στοιχεία, σσ. 126-127, 156-157, Χουλιαράκης, δ.π., ο. 243· γιά τή μετονομασία του 

Σουφλάρ σέ Ν. Τριγλιά βλ. σημ. 3.



SUMMARY

Leda Tosca-Zacharof, Old ecclesiastical printed books of the churches of 
N. Triglia in Chaikidiki.

In 1983-84 the 10th Emporate of Byzantine Antiquities recorded the 
icons, the liturgical objects and the old books preserved in the two churches of 
N. Triglia; St. Athanasios and Pandovasilissa.

The church of St Athanasios, a building of the previous century, is situated 
in the N.E. border of the settlement near the metochi of the monastery of 
Vatopedion. This church belonged to the quarter Souflar —which changed its 
name to N. Triglia after the settling of the refugees— and it is one of the few 
churches in W. Chaikidiki that isn’t metochi of a monastery. The church of 
Pandovasilissa, on the main road which traverses the village, was built after 
the settling of the refugees, who came mainly from Triglia of Propontis, and 
gave the church the name of the central church of their native country.

In this article we deal only with the presentation of the old books 
inventoried in both churches of the village.

The purpose of this presentation is not their bibliographical recording so 
much as the compilation of a catalogue of the rich material (belonging to the 
refugees and also local) which exists in N. Triglia, as well as the drawing of 
information either from the books themselves or from the recollections they 
contain.

The books are liturgical and cover the period from 1725 to 1905. Their 
presentation is as follows:

— A catalogue of the books from 1725-1862, in which are included 22 
publications. Because the books are already listed in the Greek Bibliography, 
their presentation is brief with reference to the main general bibliographies. 
There follows a general comment marking certain special sections, while 
there is an effort to place the origin of the books.

— A catalogue of the books from 1886-1905, which includes 27 publica
tions. Because a general bibliography for the Greek publications after 1863, 
does not exist, in this catalogue are noted the complete bibliographical ele
ments of each publication. There follows, as in the former case, a general 
comment and an effort to place the origin of the books.

— A catalogue of the headless books and a list with the incomplete
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copies.
After the catalogues we are dealing with the notes contained in the books 

and the inscriptions on some of the bindings. Finally we present an index in 
which are registered those books whose place of origin is ascertained 
completely or to a certain extent. Then comes an addition, where, based on 
information collected by travellers and material from archives supplemented 
by information given in certain notes, we attempt to record the elements 
concerning the history of the Souflar settlement from the 19C to the settling 
there of the refugees.



Παλαιό εκκλησιαστικά έντυπα τών ναών της Ν. Τρίγλιας 75

ϊ'λρίμίτον
; JirtTÒi' AÎ»!

Seiffa ^luj Λ Λ1 Ì5^~

ί ?
*!weX«S“'v

■ «SS*

F- HWv· 'Ta»
I #τοιζ 

γάρον
:? ; -ΊΠά&οί f.w·™1 ‘iE;

-
-«,■*·.*& ΪΛ 1

Νοςβμ το’ς Α'γίονς. 
•ιςΑ’λογβτβ -πμ

Τ' ^7 )'r //r, A ποψ'τίς xjtW7«VÌ·

,

Ew. 7. Πεντηκοστάριον τοΰ 1725 (άρ. 68).

■Μ
.&



76 Λήδα Τόσκα-Ζαχάροοφ

ΕΙ
κ.

 2.
 Ε

ύα
γγ

έλ
ιο

ν τ
οϋ

 17
40

 (ά
ρ.

 10
3)

. α
) ’Ε

μπ
ρό

σθ
ια

 ό
ψη

, β
) ’Ο

πί
σθ

ια
 ό

ψη
.



Παλαιό εκκλησιαστικά έντυπα των ναών της Ν. Τρίγλιας 77

ΕΙκ. 3. Μηναΐον του 'Ιουνίου τού 1740 (άρ. 61).
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Fix. 4. Μηναΐον τοϋ Ιουνίου του 1740 (άρ. 61).

Ein. 5. Μηναΐον του ’Ιουνίου του 1740 (άρ. 61).
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ΕΙκ. 15. Μηναΐον τοΰ Δεκεμβρίου τού 1904 (άρ. 79).



Παλαιό εκκλησιαστικά έντυπα των ναών της Ν. Τρίγλιας 85

Είκ. 16. Καουτσούκ Σουφλάρ. Καλύβα ανατολικά του δρόμου (φωτ. 1988).

ΕΙκ. 17. Κίουτσούκ Σουφλάρ. Καλύβα δυτικά του δρόμου (φωτ. 1988).
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Είκ. 18. Άποψη άπό ΝΑ τοΰ μετοχιακοϋ συγκροτήματος τής Μ. Βατοπεδίου 
(φωτ. 1988).

Είκ. 19. Τό μετοχιακό συγκρότημα τής Μ. Βατοπεδίου μέ τά κολιγόσπιτα (φωτ. 1988)
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