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ΤΑ ΠΑΑΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Τά βιβλία πού βιβλιογραφουνται καί καχαλογογραφουνχαι εδώ* σώ- 
ζονχαι σέ μερικούς άπό χούς 58 ναούς χής Καστοριάς. ’Αφορμή για χόν έν- 
χοπισμό καί χήν παρουσίασή χους ύπήρξε ή καχαγραφή χών εικόνων καί 
χών λοιπών κειμηλίων σχούς ναούς αύχούς, όπου μερικά άπό αύχά βρίσκον- 
χαι άκόμα σέ χρήση.

Πρόκειχαι γιά ενχυπα βιβλία* 1 άπό χό 16ο ώς χό 19ο αιώνα, άρκεχά 
άπό χά όποια βρίσκονχαι σέ κακή καχάσχαση, άπό χήν υγρασία, χά χρωκχι- 
κά καί χήν έλλειψη προσοχής καί συνχηρήσεως. Αύχός είναι καί ό λόγος, 
γιά χόν όποιο δέν εγινε δυναχό νά παρουσιασθοϋν μέ πλήρη σχοιχεΐα όλα 
χά βιβλία πού καχαγράφχηκαν: όσα ήχαν ακέφαλα καί κολοβά παρουσιά- 
ζονχαι μέ συνχομία σχό χέλος αύχής χής μελέχης.

Οί ναοί πού διέσωσαν χά παλαιά αύχά ενχυπα βιβλία είναι κυρίως οί 
μεχαβυζανχινοί καί μερικοί νεόχεροι πού έχουν συγκενχρώσει ιερά άνχι- 
κείμενα καί βιβλία άπό άλλους παλαιόχερους ναούς, μερικές φορές καχε- 
σχραμμένους, πού χούς έχουν άνχικαχασχήσει. Σχό πρώχο μέρος χής περι
γραφής μας χά βιβλία παρουσιάζονχαι σέ σχέση μέ χούς ναούς σχούς όποι
ους άνήκουν, καθώς καί μέ χά άλλα άνχικείμενα πού χυχόν διασώζονχαι 
σ’ αύχούς. ’Ακολουθεί ό καχάλογος χων βιβλίων πού παρείχαν επαρκή σχοι- 
χεϊα γιά χή βιβλιογράφηση σέ χρονολογική σειρά. Παρουσιάζονχαι κα- 
χόπιν άναλυχικά οί άγνωσχες σχούς κύριους μελεχηχές χής έλληνικής βι
βλιογραφίας εκδόσεις, καθώς καί εκείνες, πού νέα σχοιχεΐα συμπληρώνουν 
χίς ελλιπείς πληροφορίες πού μέχρι χώρα είχαμε γι’ αύχές. Τέλος παραχί- 
θεχαι καχάλογος χων άκέφαλων βιβλίων καί εύρεχήριο εκδοχών, χυπογρά- 
φων, μεχαφρασχών χων νέων βιβλίων.

* Μέ τήν ευκαιρία εύχαριστώ τον έπιμελητή τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Γ. 
Κεχαγιόγλου γιά τήν πολύτιμη βοήθεια.

1. Για τά έλληνικά χειρόγραφα βιβλία πού βρέθηκαν στήν Καστοριά βλ. Λίνου 
Πολίτη, Συνοπτική άναγραφή ελληνικών χειρογράφων, Θεσσαλονίκη 1976, σ. 29-32, 
όπου καί παλιότερη βιβλιογραφία (άναφέρεται ότι τά χειρόγραφα αύτά περισυνελέγησαν 
άπό τό Σ. Πελεκανίδη «άπό διάφορες έκκλησίες τής πόλεως», χωρίς αύτές νά προσδιορί
ζονται), τού ίδιου, Παλαιογραφικές έρευνες στή Μακεδονία καί Θεσσαλία, «Ελ
ληνικά» 19 (1966)452 κ.έ. καί Δύο χειρόγραφα άπό τήν Καστοριά, «Έλληνικά» 20 (1967) 
29-41.
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Στο ναό τής Φανερωμένης1 στο Άπόζαρι, απ’ δπου άρχισε καί 
ή καταγραφή των κειμηλίων, βρέθηκε μόνο ενα έορτοδρόμιο του 1836. 
Στο ναό του Προδρόμου στήν ίδια συνοικία, πού άνήκει στήν ένορία 
'Αγ. Λουκά, καί πού σύμφωνα μέ επιγραφή ίδρύθηκε τό 17011 2, υπάρχουν πε
ρισσότερα καί παλαιότερα βιβλία. Πρόκειται για δεκατέσσερα βιβλία από 
τό 16ο ως τό 18ο αιώνα πού άναλυτικά είναι: Μηναία των ετών 1592,1603, 
1609, 1610 καί 1689, Ευαγγέλιο τού 1754, Παρακλητική τού 1719 καί μια 
δεύτερη, πιθανώς τού 18ου αιώνα, Ώρολόγιον καί βιβλίο τών ’Ακολου
θιών έπίσης τού 17ου-18ου αιώνα3. Τό γεγονός ότι διαθέτει βιβλία πολύ πα- 
λιότερα άπό την ίδρυσή του μπορεί νά οφείλεται σέ μεταφορά τους άπό άλ
λο ναό, πράγμα όχι σπάνιο, ή σέ δωρεές.

Στό ναό τών Ταξιαρχών τής ίδιας ενορίας τού 'Αγ. Λουκά4 υ
πάρχουν τρία βιβλία, άπό τά όποια μόνο τό Ευαγγέλιο τού 1785 είναι άκέ- 
ραιο καί σέ καλή κατάσταση. Τά άλλα δύο, οί Επιστολές τού ’Αποστόλου 
Παύλου καί οί Λόγοι τού Ίωάννου τού Δαμασκηνού, σώζονται ακέφαλα καί 
κολοβά. Ό ναός αύτός, σύμφωνα μέ κτητορική επιγραφή, ίδρύθηκε τό 1622, 
καί άπό τά βιβλία αυτά μόνο οί ’Επιστολές τού Παύλου θά μπορούσαν νά 
ανήκουν στήν εποχή τής ίδρύσεώς του.

Στό ναό τού 'Αγίου Λουκά, μεγάλου καί έπιβλητικοΰ κτίσμα- 
τος, στήν ένορία τού όποιου άνήκουν καί οί τρεις προηγούμενοι ναοί, σώ
ζονται τρία μόνο παλαιά βιβλία. Πρόκειται γιά Εύαγγέλιο τού 1737, μέ άρ- 
γυρή επένδυση, γιά ψαλτήριο, πιθανώς τού 19ου αίώνα, καί γιά άκέφαλη Σύ
νοψη τής ίδιας εποχής. Δέ βρέθηκε δυστυχώς τό Εύαγγέλιο τού 1645 μέ 
διακόσμηση τού 1663 πού άναφέρει ό Χρηστίδης5.

Στό ναό τού 'Αγίου Παντελεήμονος, 18ου αίώνα κατά τόν 
Όρλάνδο, στήν ένορία πάντα τού 'Αγ. Λουκά, σώζονται 16 βιβλία6, άριθ-

1. Βλ. Άν. Όρλάνδος, Βυζαντινά μνημεία Καστοριάς, ΑΒΜΕ 4(1938)171 κ.έ. 
Π. Τ σαμίσης, Ή Καστοριά καί τα μνημεία της, ’Αθήνα 1949, σ. 115-6. ’Αρχιμαν
δρίτης Γερμανός Χρηστίδης, Αί έκκλησίαι τήτ Καστοριάς, «Γρηγόριοςό Πα- 
λαμάς» 6(1922)167, άρ. 9, όπου άναφέρεται ή ύπαρξη χειρογράφου συναξαριού του 1354.

2. Βλ. Όρλάνδος, ό.π., σ. 176. Τ σ α μ ί σ η ς, ό.π., σ. 138, πού δίνει σάν χρο
νολογία ίδρύσεώς τού ναού 1801 άντί 1701 τού Όρλάνδου, καί Χρηστίδης, ό.π., 
σ. 167, άρ. 11.

3. Τό γεγονός ότι διαθέτει βιβλία πολύ παλιότερα άπό τήν ίδρυσή του (18ο αί.) μπο
ρεί νά όφείλεται σέ δωρεά ή μεταφορές τους άπό άλλους ναούς, πράγμα όχι σπάνιο.

4. Βλ. Όρλάνδος, ό.π., σ. 170. Τσαμίσης, ό.π., σ. 131-132. Χρηστί
δης, ό.π., σ. 168, άρ. 12.

5. Βλ. Χρηστίδης, ό.π., σ. 390. ’Επίσης έπί Εύαγγελίου ή έπιγραφή: «Τό άγιον 
Εύαγγέλιον άφιερώθη εις τήν έκκλησίαν τού άγιου Λουκά καί άπό συνδρομής τού έν ηε- 
ρομοναχου κυρ Γαβριήλ έτους αχξγ' ετυπωθη δέ τό αχμε'».

6. Βλ. Όρλάνδος, ό.π., σ. 185. Χρηστίδης, ό.π., σ. 389, άρ. 58.
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μός σημαντικός γιά μικρό ναό. Πρόκειται για 14 Μηναία του 18ου καί 19ου 
αιώνα, καθώς επίσης για Ωρολόγιο του 1831, καί Πεντηκοστάριο του 1859.

Στό ναΐσκο των 'Α γ. Θεοδώρων1 τής ένορίας των 'Αγ. ’Αναρ
γύρων σώθηκαν τρία βιβλία: Μηναία τοΰ 1778 καί τοϋ 1862 καί Τριώδιο τοϋ 
19ου alcova, ακέφαλο καί κολοβό. Κατά τόν Όρλάνδο ό ναΐσκος «άνεκαι- 
νίσθη τώ 1882», αν λάβει όμως κανείς υπόψη καί τά βιβλία πού σώθηκαν, ή 
'ίδρυσή του δέν αποκλείεται νά μπορεί να τοποθετηθεί στις αρχές τοϋ αιώνα.

Στό ναό τοϋ 'Αγ. Ίωάννου Προδρόμου1 2, πού βρίσκεται 
στήν πλατεία τής 'Ομονοίας, υπήρχε Ευαγγέλιο τοΰ 1745 μέ αργυρή επέν
δυση, πάνω στήν όποια κτητορική έπιγραφή εγχάρακτη άναφέρει ότι άνή- 
κε στό ναό τοϋ 'Αγ. Νικολάου Καρύδη3.

Στό ναό τοϋ Άγ. Νικολάου κοντά στό ’Ορφανοτροφείο, στήν 
ενορία τής ’Ελεούσας4, σώζεται ενα μόνο Μηναίο τοϋ 1790. ’Αντίθετα, στον 
επίσης μικρό ναό τοΰ 'Α γ. Ά λ ύ π ι ο υ σώζονται 10 βιβλία τοϋ 17ου, 
18ου καί 19ου αιώνα. Ό ναός αυτός τοΰ 15ου αιώνα5 έχει Μηναία τοΰ 1689, 
1740, 1783, 1856, 1858 καί 1896, καθώς καί Τριώδιο καί Παρακλητική τοϋ 
Που-18ου αιώνα, άκέφαλα.

Στό ναό των 'Α γ. Τριών, στή συνοικία τής Μητροπόλεως, σώ
ζονται 8 βιβλία τοΰ 18ου καί 19ου αιώνα. Ό ναός πρέπει νά κτίστηκε στή 
βυζαντινή περίοδο, αλλά επισκευάστηκε καί δέχτηκε άνακαινίσεις τό 18ο 
αιώνα6. Έτσι δικαιολογείται ίσως ή ύπαρξη βιβλίων όπως τά τρία Μηναία 
των άρχών τοΰ 18ου αί. (1732). "Αλλα τέσσερα Μηναία καί μία Παρακλη
τική άνήκουν στό 19ο αιώνα.

Στό ναό τής Παναγίας τής ’Ελεούσας7 ύπάρχουν επτά βι
βλία τοϋ 18ου καί 19ου αιώνα. Πρόκειται γιά δύο Εύαγγέλια τοϋ 1799, δύο 
Μηναία τοϋ 1730 καί 1732 καί τρία άκέφαλα καί φθαρμένα Μηναία τοΰ 19ου 
αιώνα. Ή ύπαρξη καί φορητών εικόνων τοϋ Που αίώνα προδίδει ίσως μιά

1. Βλ. Ό ρ λ ά V δ ο ς, ό.π., σ. 185. Χρηστίδης, ό.π., σ. 389, άρ. 57.
2. Βλ. Ό ρ λ ά V δ ο ς, ο.π., σ. 180. Τσαμίσης, ο.π., σ. 137. Κατά τό X ρ η- 

σ τ ί δ η, ο.π., σ. 166-7, άρ. 8, διέσωζε καί ένεπίγραφο άντιμήνσιον.
3. «tTO ΑΓΙΟΝ ΕΥΓ/ΓΕΛΙΟΝ ΙΚΟΔΟΜΙΘΗ/ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΣ

ΠΡΟ/ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΑΑΟΥ ΣΤΟΝ ΜΑ/ΧΑΛΑ ΠΑΠΑΚΑΡΙΔΗ/1749 Μ(Α)10Υ I».
4. Βλ. Ό ρ λ ά V δ ο ς, ό.π., σ. 163. Τ σ α μ ί σ η ς, ο.π., σ. 132. Χρηστίδης, 

ο.π., σ. 175, άρ. 25.
5. Βλ. Ό ρ λ ά V δ ο ς, ό.π., σ. 173-5. Τ σ α μ ί σ η ς, ό.π., σ. 139. X ρ η σ τ ί δ η ς, 

ο.π., σ. 278, άρ. 33.
6. Βλ. Ό ρ λ ά V δ ο ς, ο.π., σ. 183. Τ σ u μ ί σ η ς, ο.π., σ. 137. Χρηστίδης, 

ό.π., σ. 279, άρ. 37.
7. Βλ. Όρλάνδος, ό.π., σ. 185. Τ σ α μ ί σ η ς, ό.π., σ. 127-129. Χρηστί

δης, ό.π., σ. 174, άναφέρει τήν ύπαρξη χειρογράφων βιβλίων στό ναό, άπό τά όποια σώ
ζεται Μηναΐον τοϋ 1453.
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συνεχή φροντίδα γιά το ναό στο 17ο καί 18ο αιώνα καί οπωσδήποτε οι
κονομική άνεση.

Στον Ά γ. Γεώργιο τής Πολιτείας1 υπάρχει ένα Ευαγγέ
λιο τοϋ 1748, ακέφαλο, ενώ στο ναό τοϋ 'Αγ. Θωμά, πού χαρακτηρίζεται 
ώς «παλαιός ναός άνακαινισθείς έπί Ίλαρίωνος το 1876»* 2, υπάρχουν οκτώ 
βιβλία τοϋ Που καί 18ου αιώνα. Πρόκειται γιά Πεντηκοστάριο τοϋ 1794, 
Μηναία τοϋ 1678, 1730, 1740, δύο Πεντηκοστάρια καί μιά Παρακλητική, α
κέφαλα άλλά πιθανότατα τής ίδιας περιόδου. Ό μεγάλος σχετικά άριθμός 
βιβλίων προϋποθέτει ίσως ότι ό 17ος, καί κυρίως ό 18ος αιώνας, ύπήρξε καί 
γιά τό ναό αύτό έποχή ιδιαίτερης φροντίδας.

Στό ναό τοϋ 'Αγ. Νικολάου Μουζαβίκη τής ενορίας τοϋ 
'Αγ. Θωμά3, πού τοιχογραφήθηκε τό 1663, οπότε απέκτησε καί εικόνες στό 
τέμπλο του, σώζεται Εύαγγέλιο τοϋ 1671 πού διακοσμήθηκε μέ αργυρή επέν
δυση τό 17154.

Στό ναό τοϋ 'Α γ. Μηνά5 τής ίδιας ενορίας, πού ή τοιχογράφησή 
του έγινε γύρω στό 1650, σώζονται έξι βιβλία: Τριώδιο τοϋ 1778, Μηναίο 
τοϋ 1781 καί Τριώδιο, Πεντηκοστάριο καί δύο Μηναία πιθανότατα τοϋ 18ου 
αιώνα, ακέφαλα.

Στό ναό των 'Αγ. ’Αποστόλων Σερβιώτη6 σώζονται πέντε 
βιβλία: Μηναίο τοϋ 1729, Τριώδιο τοϋ 1760, Εύαγγέλιο τοϋ 1781, Παρακλη
τική τοϋ 1810 καί Εύαγγέλιο πιθανότατα τοϋ 18ου αιώνα ακέφαλο. Ό Όρ- 
λάνδος εκφράζει τήν άποψη ότι ό ναός είναι παλιότερος άπ’ τό 19ο αιώνα 
μέσα στον όποιο γνωρίζουμε ότι έπισκευάστηκε. Ή ύπαρξη τεσσάρων βι
βλίων τοϋ 18ου αιώνα μπορεί νά θεωρηθεί συνηγορία γι’ αύτήν τήν άποψη.

Στό ναό τοϋ 'Αγ. Ίωάννου τοϋ Θεολόγου7, πού βρίσκε

ι. Βλ. Ό ρ λ ά V δ ο ς, δ.π., σ. 171-2. Τσαμίσης, δ.π., σ. 112-113. Ό X ρ η σ τ ί- 
δ η ς τόν όνομάζει καί «βασιλική ή πολιτικό», βλ. σ. 171, άρ. 17.

2. Βλ. Ό ρ λ ά V δ ο ς, ο.π., σ. 185. Χρηστίδης, ο.π., σ. 389, άρ. 56, όπου τόν 
όνομάζει καί Μουζεβίκη.

3. Βλ. Όρλάνδος, δ.π., σ. 158-159. Τσαμίσης, δ.π., σ. 135. Χρηστί
δης, δ.π., σ. 171, άρ. 18.

4. Βλ. Τ σ α μ ί σ η ς, δ.π., σ. 135, δπου μάλλον άναφέρεται στό Τριώδιο τοϋ 1778, 
δταν λέει: «Περί τοϋ ναοϋ τούτου άναγιγνώσκομεν τα έξης έν τινι Εκκλησιαστικά) βιβλίω. 
(1778 Ιούλιος) 'Καί τόδε τής Εκκλησίας 'Οδηγήτριας καί λεγομένης Μουζεβίκη’». 
Όρλάνδος, δ.π., σ. 160.

5. Βλ. Όρλάνδος, δ.π., σ. 185. Χρηστίδης, δ.π., σ. 172-3, άρ. 20, δπου 
άναφέρεται σάν ναός Παναγίας Μουζαβίκη ή τοϋ 'Αγ. Μηνά.

6. Βλ. Όρλάνδος, δ.π., σ. 187-188. Τ σ α μ ί σ η ς, δ.π., σ. 137. Χρηστίδης, 
δ.π., σ. 389, άρ. 55.

7. Βλ. Όρλάνδος, δ.π., σ. 185. Χρηστίδης, δ.π., σ. 389, άρ. 54, δπου ά- 
ναφέρεται σάν "Αγιος Θεολόγος Σερβιώτου.
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ται κοντά στή λίμνη, στή συνοικία τοϋ Σερβιώτη, καί φαίνεται άπό δια- 
κοσμητικά στοιχεία δτι πρέπει να ίδρύθηκε πριν άπό το 18ο αιώνα1, υπάρ
χουν: Ευαγγέλιο του 1776 καί Μηναία τοϋ 1761 καί τοϋ 1784.

Δέκα βιβλία σώζονται στο ναό τών 'Α γ. ’Αναργύρων τοϋ Κα- 
ρ ύ δ η1 2. Πρόκειται γιά δύο Μηναία τοΰ 1689, Ευαγγέλιο τοϋ 1773, Μηναίο 
τοϋ 1818 καί τέσσερα Μηναία τοΰ 1820.

Στο ναό τής 'Αγ. Παρασκευής τοΰ Δραγωτά, πού χτί
στηκε τό 18993, φυλάσσονται πολλά κειμήλια4 5 παλαιότερα άπό τήν ίδρυσή 
του, μεταξύ τών οποίων καί Εύαγγέλιο τοϋ 1811. Ή ύπαρξη παλαιότερου 
ναοϋ τής 'Αγ. Παρασκευής, πού τον αντικατέστησε ό ναός τοΰ 1899, διατη
ρώντας καί τά αφιερώματα ή τά σκεύη του, δεν πρέπει να αποκλειστεί.

Στο ναό τοΰ 'Αγ. Νικολάου τής Μητροπόλεως ύπάρ- 
χουν τρία βιβλία, πού τό καθένα τους άνήκει καί σε άλλο αιώνα. Πρόκειται 
γιά Εύαγγέλιο τοΰ 1590, ένα δεύτερο τοΰ 1737 καί Μηναίο τοΰ 1644. Ή ί
δρυση τοΰ ναοΰ τό 1593, σύμφωνα με επιγραφή6, φανερώνει ότι τό πρώτο 
Εύαγγέλιο αγοράστηκε ίσως αμέσως μετά τήν ίδρυση τοΰ ναοΰ.

Στό ναό τοΰ 'Αγ. Νικολάου Πετρίτση6, στή συνοικία τοΰ 
Δραγωτά, πού σύμφωνα μέ πηγές7 λειτουργοΰσε ήδη τό 1711, σώζονται δύο 
βιβλία. Πρόκειται γιά Εύαγγέλιο του 1791 καί Μηναίο, πιθανότατα τοΰ ί
διου αιώνα, ακέφαλο καί κολοβό.

Στό ναό τής Ζωοδόχου Πηγής τής συνοικίας Έβραΐδος υπάρ
χει Εύαγγέλιο τοΰ 1785, πού ή άγορά του πρέπει νά συμπίπτει μέ τήν εποχή 
άγοράς εικόνων γιά τό ναό8.

1. Πρόκειται γιά σωστή παρατήρηση τοϋ Τσαμίση, σ. 138, πού συνδέει τά φατνώμα
τα αύτά μέ ανάλογης τέχνης άλλων ναών τής πόλεως.

2. Βλ. Όρλάνδος, δ.π., σ. 185, αναφέρει Καρύβη. Ό Χρηστίδης αναφέ
ρει, ο.π., σ. 388-9, άρ. 51, τή συνοικία Καρύδη καί έχει δίκιο, αν θυμηθοϋμε τήν έπιγρα- 
φή τής ύποσ. 3 στή σ. 239.

3. Βλ. Όρλάνδος, δ.π., σ. 184. Ό X ρ η σ τ ί δ η ς, δ.π., σ. 388, άρ. 50, άναφέρε- 
ται στην ύπαρξη Εύαγγελίου τοϋ 1795, χαμένου σήμερα.

4. Πρόκειται γιά τό μικρότερο τέμπλο καί τίς εικόνες του, μεταξύ τών όποιων καί τής 
«φερωνύμου» άγιας, καθώς καί γιά δύο μανουάλια τοϋ 1712 σύμφωνα μέ εγχάρακτη άφιε- 
ρωματική έπιγραφή «αψιβ', ’Ιουλίου ΜΑΝΧΑΛ1Α THC/ ΑΓΙΑΟ ΠΑΡΑΟΚΕΥΗΟ/ ΔΙΑ- 
ΟΥΝΔΡΟΜΗC/ ΤΟΥ ΚΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΜ/ΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΚΥ ΠΑΝΟΓΙΟ/ΤΟΥ 
ΚΥΡΟΥ».

5. Βλ. Όρλάνδος, δ.π., σ. 183. Χρηστίδης, δ.π., σ. 278-9, άρ. 36.
6. Βλ. Τ σ α μ ί σ η ς, δ.π., σ. 136. Χρηστίδης, δ.π., σ. 279, άρ. 39.
7. Βλ. Τ σ α μ ί σ η ς, δ.π., σ. 82, έγγραφο τοΰ 1711 γιά τήν ίδρυση έλληνικοΰ σχο

λείου κάτω άπό τό ναό.
8. Βλ. Τσαμίσης, δ.π., σ. 139-140. Χρηστίδης, δ.π., σ. 389, άρ. 53.

16
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Ό ναός τοϋ 'Α γ. Δημητρίου τής συνοικίας Οικονόμου1 διατη
ρεί Ευαγγέλιο τοϋ 1785 καί ό ναός τοϋ 'Αγ. Νικολάου τοϋ Μαγ α
λί οΰ Ευαγγέλιο τοϋ 17681 2.

Στο ναό τής 'Αγ. Παρασκευής τής συνοικίας Οίκονόμου3 υ
πάρχει μόνο Μηναίο τοϋ 1820 καί στό ναό των Είσοδίων τής Θε
οτόκου4 τής ίδιας συνοικίας σώζεται Ευαγγέλιο τοϋ 1768.

Στήν ένορία των 'Αγ. ’Αναργύρων, στό ναό τοϋ 'Α γ. Νικολάου5 
υπάρχει Εύαγγέλιο τοϋ 1793.

Στον νεότερο ναό των 'Α γ. ’Αναργύρων6 υπάρχει Μηναίο τοϋ 
1749 καί Εύαγγέλιο τοϋ 1776. "Ισως σ’ αύτά άναφέρεται ή μνεία τοϋ Όρλάν- 
δου καί τοΰΧρηστίδη,οτι υπάρχουν «εν αύτω εκκλησιαστικά βιβλία περιέ- 
χοντα ένδιαφερούσας ειδήσεις».

Στό ναό τοϋ 'Αγ. ’Αθανασίου τοϋ Μουζάκη7, πού βρί
σκεται επίσης στήν ένορία των 'Αγ. ’Αναργύρων, ύπάρχει Εύαγγέλιο τοϋ 
1793. ’Από τό Χρηστίδη8 μνημονεύεται ή ύπαρξη στον ίδιο ναό δίσκου κα
τασκευασμένου τό 1743 καί Εύαγγέλιου τοϋ έτους 1588.

Στό ναό τής Παναγίας9, ενορίας 'Αγ. ’Αναργύρων, υπάρχει Εύαγ
γέλιο τοϋ 1793. Ό ναός τοιχογραφείται στό 17ο αιώνα. Στό ναό τοϋ 'Α γ. 
Γεωργίου τοϋ 20οϋ αιώνα φυλάσσονται πολλά σκεύη καί βιβλία. 'Όλα 
προέρχονται από άλλους παλαιότερους ναούς, πράγμα πού υποδεικνύεται καί 
άπό Εύαγγέλιο τοϋ 1588, καί δισκοπότηρο τοϋ 1743, πού πρέπει νά άνήκε 
στό ναό τοϋ 'Αγ. ’Αθανασίου, μιά καί εκεί τό είδε ό Χρηστίδης τό 192210 11. 
Φυλάσσονται έπίσης άλλα τρία Εύαγγέλια των ετών 1737, 1776 καί 1793, 
καθώς καί άλλα χρονολογημένα καί μή ιερά σκεύη11.

1. Βλ. Ό ρ λ ά V δ ο ς, δ.π., σ. 163. Τ σ α μ ί σ η ς δ.π., σ. 117-118. Χρηστίδης, 
δ.π., σ. 166, άρ. 7.

2. Βλ. Ό ρ λ ά V δ ο ς, ο.π., σ. 165-166, Τσαμίσης, ο.π., σ. 126-127. Χρηστί
δης, ο.π., σ. 278, άρ. 32.

3. Βλ. Ό ρ λ ά V δ ο ς, δ.π., σ. 184. Χρηστίδης, ο.π., σ. 278, άρ. 32.
4. 'Υπάρχουν καί άλλα 14 βιβλία τοϋ 1860-1881. Βλ. Τ σ α μ ί σ η ς, ο.π., σ. 130.
5. Βλ. Ό ρ λ ά V δ ο ς, ο.π., σ. 167. Τ σ α μ ί σ η ς, ο.π., σ. 126. Χρηστίδης, 

δ.π., σ. 277, άρ. 30.
6. Βλ. Ό ρ λ ά V δ ο ς, δ.π., σ. 184. Χρηστίδης, δ.π., σ. 344.
7. Βλ. Ό ρ λ ά V δ ο ς, δ.π., σ. 184.
8. Βλ. Χρηστίδης, δ.π., σ. 343.
9. Βλ. Όρλάνδος, δ.π., σ. 166. Τσαμίσης, δ.π., σ. 132. Χρηστίδης, 

δ.π., σ. 277-8, άρ. 31.
10. Βλ. ύποσ. 7 τής ίδιας σελίδας.
11. Κάλυμμα δισκαρίου μέ παράσταση Γεννήσεως τοϋ 1768, πού πρέπει νά προέρχε

ται πιθανότατα άπό τον 'Αγ. Παντελεήμονα, βλ. Χρηστίδης, δ.π., σ. 389, δισκοπό
τηρο άργυρό τοϋ 1799, «Άήρ» μέ κέντημα τοϋ 1768, κάλυμμα δισκοπότηρου κεντημένο 
τοϋ 1768.
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Στό ναό τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου1, πού είναι καί ό μη- 
τροπολιτικός, υπάρχουν δύο Εύαγγέλια: του 1737 καί τοϋ 1793.

Παρατηρούμε μετά άπό τήν παρουσίαση αύτή των παλαιών βιβλίων σέ 
σχέση μέ τις εκκλησίες στίς όποιες ανήκουν ότι: α) Ό άριθμός των βιβλίων 
πού σώζονται στούς ναούς είναι άνεξάρτητος άπό τήν παλαιότητα ή τή ση
μασία τού συγκεκριμένου ναού. Έτσι, κάποτε κύριος ένοριακός ναός μιας 
συνοικίας διασώζει λιγότερα παλαιά ιερά βιβλία άπό μικρούς ναούς πού 
υπάγονται σ’ αύτόν, όπως ό ναός τού 'Αγ. Λουκά σέ σχέση μέ τούς ναούς τού 
Προδρόμου ή τού 'Αγ. Παντελεήμονος τής ενορίας του. Παλαιοί ναοί, όπως 
ή Φανερωμένη, πού κατά τόν Τσαμίση1 2 ήταν τό καθολικό τής μονής τής 
Κινστερνιωτίσσης (άπό τις κινστέρνες τής πόλεως πού βρίσκονταν κοντά) 
καί χτίστηκε τό 1342, έχουν πολύ λίγα παλαιά βιβλία, β) Πολλές φορές τά 
παλαιά βιβλία προέρχονται άπό άλλους ναούς πού καταστράφηκαν καί άν- 
τικαταστάθηκαν άπό νεότερους, όπως συμβαίνει μέ τό ναό τής 'Αγ. Παρα
σκευής Δραγωτά. Κάποτε όμως αύτές οί μεταφορές πρέπει νά όφείλονται 
στή δραστηριότητα ιερέων ή επιτρόπων, όπως στον 'Αγ. Γεώργιο καί στον 
Πρόδρομο τής Όμονοίας, πού τά βιβλία τους προέρχονται άπό ναούς πού 
σώζονται, όπως τού 'Αγ. ’Αθανασίου Μουζάκη καί τού 'Αγ. Νικολάου τού 
Καρύδη. γ) Υπάρχουν χρονιές πού οί εκδόσεις τους εμφανίζουν αυξημένη 
αγοραστική κίνηση. Υπάρχουν 9 Μηναία τού έτους 1689 σέ διάφορους 
ναούς καί άνά τρία Εύαγγέλια τής ίδιας έκδόσεως των έτών 1737 καί 1785. 
Τό γεγονός θά έπρεπε ίσως νά συνδυαστεί μέ τή δραστηριότητα ορισμέ
νων μητροπολιτών, αλλά καί τήν ιδιαίτερη πολιτιστική καί οικονομική ακ
μή τού τόπου, δ) Τά βιβλία πρέπει νά τά προμηθευόταν κάθε ναός είτε άπό 
δωρεές ενοριτών (συχνά ύπάρχει καί ή σχετική άφιέρωση)3 είτε μέ χρήμα
τα πού συγκέντρωνε ή ίδια ή εκκλησία4. Τό γεγονός ότι, μέ χειρόγραφη ση
μείωση κάποτε, μνημονεύεται τόσο τό έτος τής αγοράς όσο καί τό έτος έκ
δόσεως5, πρέπει νά σημαίνει ότι ίσως ύπήρχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον νά προ
μηθεύεται ό ναός τις τελευταίες εκδόσεις πού πρέπει νά τις θεωρούσαν καί 
τις πιό βελτιωμένες. Εννοείται ότι ύπήρχε συνεχής φροντίδα νά άντικατα- 
σταθεϊ ένα λειτουργικό βιβλίο—κυρίως τά Εύαγγέλια— πριν φθαρεί εντελώς 
τό παλαιό, όπως δείχνει ή ύπαρξη δύο μέχρι καί τεσσάρων Εύαγγελίων σέ 
καλή σχετικά κατάσταση σ’ ένα ναό. Φρόντιζαν επίσης νά συμπληρώνον
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1. Βλ. Χρηστίδης, δ.π., σ. 281-2, άρ. 45. Ό ρ λ ά ν δ ο ς, δ.π., σ. 183.
2. Βλ. ύποσ. 2 τής σελ. 238.
3. Βλ. ύποσ 5 τής σελ. 238.
4. Βλ. τήν άφιερωματική έπιγραφή στήν ύποσ. 3 τής σελ. 239.
5. Βλ. Όρλάνδος, δ.π., σ. 185.
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ται ελλείψεις σέ βιβλία, όπότε ύπήρχε οικονομική δυνατότητα. Έτσι θά 
μπορούσε ίσως νά έρμηνευτεΐ δτι στο ναό του Προδρόμου τής ενορίας του 
'Αγ. Λουκά τα Μηναία ανήκουν σέ εκδόσεις πού έγιναν στό διάστημα ένός 
περίπου αίώνος. ε) Τά βιβλία πού σώθηκαν ήταν κυρίως Ευαγγέλια καί Μη
ναία, σέ ποσοστό πού δέν μπορεί νά θεωρηθεί τυχαίο. Στα 60 βιβλία πού πα
ρουσιάζουμε τρία μόνο δέν ανήκουν σ’ αύτές τις δύο κατηγορίες. Τό γεγο
νός αύτό δέ δείχνει μόνο τή φροντίδα των υπεύθυνων ιερέων καί επιτρό
πων νά καλύπτουν τις κύριες άνάγκες των ναών, αλλά δικαιολογεί τις έπα- 
νειλλημένες εκδόσεις των δύο αυτών βιβλίων. Γενικά τά Εύαγγέλια συνο
δεύονται ως επί τό πλεϊστον από Εύαγγελιστάρια καί τά Μηναία είναι δε
μένα άνά δύο, σέ συνεχόμενους μήνες, ζ) ’Από τήν κίνηση τών θρησκευτι
κών εκδόσεων επιβεβαιώνεται οτι στό τέλος του 17ου καί κυρίως στό 18ο 
αίώνα υπάρχει οικονομική ακμή στήν πόλη, πού άντικατοπτρίζεται καί 
στον εμπλουτισμό τών ναών της.

Στον πίνακα Αή πού άκολουθεΐ, στήν πρώτη στήλη σημειώνεται ή χρο
νολογία έκδόσεως, στή δεύτερη οί βιβλιογραφικές ενδείξεις μέ συντομο- 
γραφημένη παραπομπή στις κύριες βιβλιογραφικές καταγραφές1, στήν τρί
τη συντομογράφηση τού είδους τού βιβλίου καί στήν τέταρτη στήλη σημει-

1. Οί παραπομπές (στον αντίστοιχο τόμο καί αριθμό) γίνονται στα έξης συντομογρα- 
φημένα βοηθήματα:

Γκίνης-Μέξας: Δη μ. Γκίνης-Βαλ. Μέξας, 'Ελληνική βιβλιογρα
φία 1800-1863. ’Αναγραφή τών κατά τήν χρονικήν τούτην περίοδον όπουδήποτε έλληνι- 
στί έκδοθέντων βιβλίων καί έντύπων έν γένει. Μετά πίνακος τών έφημερίδων καί περιο
δικών τής περιόδου ταύτης, έν Άθήναις, τ. Α' (1800-1839), 1939.

Ή λ ι ο ύ : Φ ί λ. Ήλιου, Προσθήκες στήν 'Ελληνική Βιβλιογραφία. Α. Τά βι
βλιογραφικά κατάλοιπα τού Ε. Legrand καί τού Η. Pernot (1515-1799), ’Αθήνα 1973.

Λαδάς-Χατζηδήμος, Συμβολή: Γ. Λαδάς -Άθ. Χατζηδήμος, Ελ
ληνική βιβλιογραφία. Συμβολή στον δέκατο όγδοο αίώνα, ’Αθήνα 1964.

Λαδάς-Χατζηδήμος, 1791-1795: τών ιδίων, Ελληνική βιβλιογραφία 
τών έτών 1791-1795, ’Αθήνα 1970.

Λαδάς-Χατζηδήμος, 1796-1799: τών ίδιων, Ελληνική βιβλιογραφία 
τών έτών 1796-1799, ’Αθήνα 1973.

Lay ton-Μοσχονάς: Ευρώ Layton-Ζένιου — Έμμ. Μοσχονδς, 
’Αλφαβητική άναγραφή τών τίτλων τής Βιβλιογραφίας Γκίνη-Μέξα (1800-1863), ’Αθήνα 
1968.

Β.Η.: Legrand, Bibliographie Hellénique ou description raisonnée des ouvrages, 
publiés en grec par des Grecs: XVe-XVIe s., τόμοι I-IV, Paris 1885-1906, XVIIe s. τόμοι I-V 
Paris 1894-1903, XVIIIe s., œvre posthume complétée et publiée par H. Pernot, τόμοι I-II, 
Paris 1910.

Πλουμίδης: Γ. Πλουμίδης, Τά παλαιά έλληνικά βιβλία τής βιβλιοθήκης 
τού Ελληνικού ’Ινστιτούτου Βενετίας. Μετά προσθηκών εις τάς βιβλιογραφίας Ε. Le
grand καί Δ. Γκίνη-Β. Μέξα, «Θησαυρίσματα» 6(1969)120-158.
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ώνονται οί άριθμοί καταγραφής τής 11ης Εφορείας ΒυζαντινώνΑρχαιοτή
των (Δ. Μακεδονίας)1. Μέ άστερίσκο σημειώνονται οί εκδόσεις πού παρου
σιάζονται για πρώτη φορά, καί αυτές πού συμπληρώνονται μέ νέα στοιχεία 
πού παρέχουν τά βιβλία πού καταγράφονται. Τά βιβλία αύτά βιβλιογρα- 
φούνται άναλυτικά στον πίνακα Β' καί σχολιάζονται. Συνολικά καταγρά
φονται 60 βιβλία, ανάμεσα στά όποια παρουσιάζονται 10 άβιβλιογράφητες 
έκδόσεις καί 7 συμπληρώσεις βιβλιογραφημένων εκδόσεων1 2. Στον κατάλο
γο αύτό, όπως ήδη άναφέραμε, μπορούν να προστεθούν άλλα 28 βιβλία (16ος- 
19ος αιώνας) πού σώζονται άκέφαλα καί έπομένως ή πλήρης βιβλιογράφη- 
σή τους δέν εγινε δυνατή2 (Πίνακας Γ').

ΠΙΝΑΚΑΣ Α'

)/ ρ n Ο·1 ι ι ί-γ / Ζ-ι L U L jf c OJ. ΛΐΗΙΙΛυχΙ/ΙΙ
Ετος ΰιρλιογοαφική παραπομπή Περιεχόμενό „, . „ _ «. . . ,11ης Εφορ. Βυζ. Αρχ/των

*1588 _ Εύαγγέλιο 55/6
1590 B. Η. VI, 833 Εύαγγέλιο 38/6
1592 B. Η. VI, 833 Μηναίο ’Απριλίου 2/17
1603 B. Η. I, 13 Μηναίο ’Απριλίου 2/5β
1609 B. Η. V. 21 Μηναίο Μαρτίου 2/5α
1610 B. Η. I. 54 καί V, 22 Μηναίο Σεπτεμβρίου 2/16α
1610 Β.Η. I, 53 Μηναίο ’Οκτωβρίου 2/16β

*1644 - Μηναίο Δεκεμβρίου 38/7
1671 B. Η. III, 712-713 Εύαγγέλιο 28/17
1678 B. Η. V, 168 Μηναίο Μαΐου 27/18

*1689 Ήλιοϋ, 75 Μηναίο ’Ιανουάριου 2/6α
1689 Β.Η. V, 220 Μηναίο Φεβρουάριου 2/6β

*1689 Β.Η. V, 222 Μηναίο ’Απριλίου 20/2
1689 B. Η. V, 225 Μηναίο Μαΐου 2/13α
1689 B. Η. V, 226 Μηναίο ’Ιουνίου 2/13β, 36/15

*1689 B. Η. V, 224 Μηναίο ’Ιουνίου 2/9β
1689 B. Η. V, 229 Μηναίο Νοεμβρίου 20/3, 2/18α
1689 B. Η. V, 230 Μηναίο Δεκεμβρίου 2/18β

*1719 — Παρακλητική 2/8

1. Ή καταγραφή αύτή άρχισε τό 1975 καί τελείωσε τό 1977. ’Από τούς άριθμούς ό 
πρώτος άνήκει στήν αρίθμηση τών μνημείων καί ό δεύτερος στα άντικείμενα πού κατα
γράφτηκαν μέσα στούς ναούς.

2. Βιβλιογραφοϋμε μόνο τά βιβλία των έκδόσεων μέχρι τό 1820, άν καί βρέθηκαν άλλα 
11 βιβλία πού ή έκδοσή τους φθάνει μέχρι τό 1863 καί ό κατάλογός τουςείναιό έξης: 1831 
Ωρολόγιο 6/14, 1851 Παρακλητική 24/5, 1852 Μηναίο Μαΐου 6/11,1856 Μηναία 20/9, 11, 
1858 Μηναίο 20/10, 1859 Πεντηκοστάριο 6/6, 1862 Μηναίο ’Ιουλίου 6/10, 1862 Μηναίο 
’Οκτωβρίου 6/9, 1862 Μηναίο Νοεμβρίου 9/3,1863 Μηναίο ’Ιανουάριου 23/8. Πρβλ. Γ. 
Παπαϊωάννου, Ελληνικά Παλαιότυπα τής λαϊκής βιβλιοθήκης τωνΆγ.Θεοδώρων 
καί τής Κοιμήσεως Δελβινακίόυ, «Μέλισσα τών βιβλίων» 2(1975-6)65-68.
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1749
1754

*1760
1760
1761
1761
1761
1761

*1768
1768
1768
1773
1776
1776

*1776
1776
1778

*1778
1781
1781
1783
1784
1785
1791
1793
1794

*1799
*1810
*1811

1818
1819
1820
1820

Κάτια Λοβέρδου-Τσιγαρίδα

rt , y χυ.ιυ./ιυγυνΒιβλιογραφική παραπομπή Περιεχόμενο ^

B. Η. I, 187 Μηναίο Αύγούστου 32/2
B. Η. I, 196 Μηναίο Μαΐου 25/11
B. Η. I, 205 Μηναίο Νοεμβρίου 27/17
B. Η. I, 210 Μηναίο ’Ιανουάριου 25/13
B. Η. I, 212 Μηναίο ’Απριλίου 2312

— Ευαγγέλιο 56/1

— Εύαγγέλιο 38/5

— Ευαγγέλιο 5/18
B. Η. I, 272 Μηναίο ’Απριλίου 27/16
B. Η. I, 278 Μηναίο ’Οκτωβρίου 20 /4

— Ευαγγέλιο 26/1
B. Η. I, 371 Μηναίο ’Ιουνίου 49/1
B. Η. I, 439 Εύαγγέλιο 2/7

— Μηναίο Αύγούστου 6/13
Λαδάς-Χατζηδήμος, Συμβολή, 87 Μηναίο Φεβρουάριου 6/1
Ήλιου, 135 Μηναίο ’Ιουνίου 6/4α
B. Η. II, 540 Μηναίο ’Ιουλίου 6/4β
Ήλιοϋ, 135 Μηναίο Μαΐου 34/3
B. Η. II, 569 Μηναίο Μαΐου Μ13

— Εύαγγελιστάριο 45/1
Λαδάς-Χατζηδήμος, Συμβολή, 104 Εύαγγέλιο 47/1
B. Η. 11, 685 Μηναίο ’Απριλίου 6/2
Λαδάς-Χατζηδήμος, Συμβολή, 135 Εύαγγέλιο 36/16
Λαδάς-Χατζηδήμος, Συμβολή, 135 Εύαγγέλιο 49/2
B. Η. II, 859 Εύαγγέλιο 34/1

— Εύαγγέλιο 55/11
Λαδάς-Χατζηδήμος, Συμβολή, 136 Μηναίο ’Ιουλίου 15/1
B. Η. II, 940 Τριώδιο 30/5
B. Η. II, 968 Μηναίο Φεβρουάριου 9/1
B. Η. II, 1044 Εύαγγέλιο 32 ΙΑ
B. Η. II, 1052 Μηναίο ’Οκτωβρίου 30/7
B. Η. II, 1109 Μηναίο Μαρτίου 20 /7
ΉλιοΟ, 174 Μηναίο Σεπτεμβρίου 34/2
Λαδάς-Χατζηδήμος, Συμβολή, 174 Εύαγγέλιο 40/9, 44/10, 3/2
Λαδάς-Χατζηδήμος, 1791-5, 17 Εύαγγέλιο 39/10
Λαδάς-Χατζηδήμος, 1791, 127 Εύαγγέλιο 48/6, 52/2, 56/20
Λαδάς-Χατζηδήμος, 1791, 5, 325 Πεντηκοστά pio 27/15
Λαδάς-Χατζηδήμος, 1796-99, 154 Εύαγγέλιο 25/10, 25/15

— Παρακλητική 32/5

— Εύαγγέλιο 37/9
Γκίνης-Μέξας, 1068 Μηναίο ’Ιουνίου 36/9
Γκίνης-Μέξας, 1173 Μηναίο Δεκεμβρίου 23/4
Γκίνης-Μέξας, 1250 Μηναίο ’Ιουλίου 36/10
Γκίνης-Μέξας, 1254 Μηναίο Νοεμβρίου 46/12
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β'

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ 
ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΕΣ LEGRAND ΚΑΙ ΓΚΙΝΗ - ΜΕΞΑ

1
ΙΕΡΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ TÒ παρόν βιβλίον τετόποται, ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ, παρά των κληρο

νόμων Χριστοφόρου τού Τζανέτου, άναλώμασι μέν τοϊς αύτοϋ, έπιμελεία δέ καί έπιδιορθώ- 
σει Γεωργίου ίερέως Βλαστού Κρητός τοϋ έπονομαζομένου Πουνιαλέτου. έτει άπό τής έν- 
σάρκου οικονομίας τού κυ καί θεού καί σωτήρος ’Ιησού Χριστού, αφπη'.

Σχήμα folio, σελίδες σνβ' (252), δερματόδετο. Τίτλος μέ πλαίσιο ξυλογραφίας. Τύπω
μα δίχρωμο (κόκκινο-μαΰρο). ’Ακολουθεί Εύαγγελιστάριον μέ 11 φύλλα, συσταχωμένο μέ 
τό Εύαγγέλιο.

Ναός Άγ. Γεωργίου 55/6.

2
ΒΙΒΛΙΟΝ τού ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΜΗΝΟΣ. Τό παρόν βιβλίον τετύποτε ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ, 

παρά Άνδρέα τφ Ίουλιανφ, έν έτει αχμδ'.
Σχήμα folio, σελίδες 66, δερματόδετο. Τύπωμα δίχρωμο (κόκκινο καί μαύρο).
Ναός Άγ. Νικολάου, ένορίας Μητροπόλεως, 38/7.

3
ΒΙΒΛΙΟΝ τοϋ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΗΝΟΣ περιέχον τήν πρέπουσαν αύτφ απασαν ’Α

κολουθίαν νεωστί μετατυπωθέν παρά Νικολάφ τφ Σάρφ. Καί μετ’ έπιμείας Νικοδήμου Ίε- 
ροδιακόνου Βαβατενοϋς τού έκ Λεβαδείας διορθωθέν con privilegio, έτει άπό τής ένσάρ- 
κου οικονομίας τού Κυρίου ήμών ’Ιησού Χριστού, αχπθ' ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ 1689, Σεπτεμβρί
ου 15.

Σχήμα folio, τετράδια σ' (18), σελίδες 282, τίτλος πλαισιωμένος μέ ξυλογραφία, τύ
πωμα δίχρωμο (κόκκινο-μαϋρο), σέ δύο στήλες, δεμένο μαζί μέ Μηναίο τοϋ Φεβρουάριου 
τής ίδιας έκδόσεως.

Ναός Άγ. Ίωάννου Προδρόμου, ένορίας Άγ. Λουκά, 2/6α.

4
(Συμπλήρωση στή B.H.V, 222, όπου δίνει σαν ήμερομηνία έκδόσεως Ίανουαρίου 15).

ΒΙΒΛΙΟΝ τοϋ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΗΝΟΣ Περιέχον τήν πρέπουσαν αύτφ απασαν άκο- 
λουθίαν νεωστί μετατυπωθέν παρά Νικολάφ τφ Σάρφ καί μετ’ έπιμελείας Νικοδήμου 
Ίεροδιακόνου Βαβατενοϋς τού έκ Λεβαδείας διορθωθέν CON PRIVILEGIO έτει άπό τής 
ένσάρκου οικονομίας τού Κυρίου ήμΦν ’Ιησού Χριστού, αχπθ' ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ 1689, Ία
νουαρίου 9.

Σχήμα folio, τετράδια Γ, σελίδες 128, τύπωμα δίχρωμο (κόκκινο-μαϋρο), τίτλος πλαι
σιωμένος μέ ξυλογραφία.

Ναός Άγ. Άλυπίου καί Στυλιανού, συνοικίας Οίκονόμου, 20/2.

5
(Συμπλήρωση στήν B.H.V, 224, όπου υπάρχει ώς ήμερομηνία έκδόσεως ή 17η Φεβρουά
ριου).
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ΒΙΒΛΙΟΝ τού ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΗΝΟΣ. Περιέχον τήν πρέπουσαν αΰτφ δπασαν ακολου
θίαν νεωστί μετατυπωθέν παρά Νικολάφ τφ Σάρφ καί μετ’ έπιμελείας Νικοδήμου Ίεροδια- 
κόνου Βαβατενοβς τοβ έκ Λεβαδείας διορθωθέν, CON PRIVILEGIO, ετει άπό τής ένσάρκου 
οίκονομίας τοβ Κυρίου ήμών 'Ιησού Χριστοβ, αχπθ' ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ 1689, Φεβρουάριου 19.

Σχήμα folio, τετράδιο ι', σελίδες 127. Λείπουν οί σελίδες 73-84. Τίτλος πλαισιωμένος 
άπό ξυλογραφία, τύπωμα δίχρωμο (κόκκινο-μαύρο), δεμένο μέ Μηναίο τοβ Μαΐου τού ί
διου έτους, άκέφαλο.

Ναός 'Αγ. Ίωάννου Προδρόμου, ένορίας 'Αγ. Λουκά, 29/β.

6
ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ ΣΥΝ ΘΕΩ ΑΠΩ, Περιέχουσα τήν πρέπουσαν αύτή κατά τούς 

όκταήχους ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΝ. Νεωστί μετατυπωθεϊσα παρά Νικολάφ τφ Σάρρφ. Καί μετ’ 
έπιμελείας πλείστης διορθωθεΐσα, CON PRIVILEGIO. "Ετει άπό τής έν σάρκου οίκονο
μίας τού Κυρίου ήμών Ίησοϋ Χριστού, αψιθ' ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ 1719.

Σχήμα 4ο, σελίδες 534, τύπωμα δίχρωμο (κόκκινο-μαύρο). "Ιχνη συντηρήσεως στις 
σελίδες 55-64, 87-92, 95-100, 117, 137-148.

Ναός 'Αγ. Ίωάννου Προδρόμου, ένορίας ‘Αγ. Λουκά, 2/9β.

7
ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΝ ΕΥΑΓΓΕΑΙΟΝ. Νεωστί άναλώμασι καί δαπάναις Άντωνίφ 

Βόρτολι μετατυπωθέν. Έπιμελώς παρ’ ’Αλεξάνδρου Καγκελλαρίου διορθωθέν καί άφιε- 
ρωθέν τφ Μακαριωτάτφ καί Σοφωτάτφ Πατριάρχη Ιεροσολύμων Κυρίφ Κυρίφ Χρυσάνθφ 
τφ Νοταρά, ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ, 1737, Παρά Νικολάφ τφ Σάρφ.

Σχήμα folio, σελίδες 256, τίτλος πλαισιωμένος άπό ξυλογραφία μέ τό σήμα τοϋ τυπο
γράφου, τύπωμα δίχρωμο (κόκκινο-μαύρο). ’Ακολουθεί Εύαγγελιστάριον μέ 48 σελίδες, 
συσταχωμένο μέ τό Ευαγγέλιο.

Ναός 'Αγ. Νικολάου Μητροπόλεως, 38/5.
Ναός 'Αγ. Λουκά, 5/18.

ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΝ ΕΥΑΓΓΕΑΙΟΝ. Συνταχθέν παρ’ Έμμανουήλου τού Γλυζωνί- 
ου καί μετά πάσης έπιμελείας τυπωθέν τή προτροπή τού Μακαριωτάτου Πατριάρχου 
Ιεροσολύμων κυρίου Χρυσάνθου Νοταρά, ’Αντώνιος Βόρτολις ό τυπογράφος, ΕΝΕ- 
ΤΙΗΣΙΝ 1737, παρά Νικολάφ τφ Σάρφ, CON LICENZA DE’SUPERIORI, E PRIVI
LEGIO.

Σχήμα φύλλο, σελίδες 256, τύπωμα δίχρωμο (κόκκινο-μαύρο), τίτλος μέσα σέ ξυλο- 
γραφημένο πλαίσιο. ’Ακολουθεί Εύαγγελιστάριον μέ 48 σελίδες.
(Πρβλ. Λαδάς-Χατζηδήμος, Συμβολή, σελ. 41,άρ. 24, όπου δημοσιεύεται μόνον τό Εύαγ- 
γελιστάριον).

Ναός Μητροπόλεως Καστοριάς, 56/1.

9
ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΝ ΕΥΑΓΓΕΑΙΟΝ. Νεωστί άναλώμασι καί δαπάναις ’Αντωνίου 

Βόρτολι μετατυπωθέν. Έπιμελώς παρ’ ’Αλεξάνδρου Καγκελλαρίου διορθωθέν καί Άφιε- 
ρωθέν τφ Μακαριωτάτφ καί Σοφωτάτφ Πατριάρχη Ιεροσολύμων Χρυσάνθφ Νοταρά 
ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ 1737, Παρά Νικολάφ Σάρφ.

Σχήμα folio, σελίδες 250, τίτλος μέ ξυλογραφημένο πλαίσιο, τύπωμα δίχρωμο (κόκκι-
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νο-μαϋρο). Λείπουν λευκές σελίδες στό τέλος. 
Ναός 'Αγ. Λουκά, 5/18.

10

ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΝ ΕΥΛΓΓΕΛΙΟΝ. Συντεθέν παρ’ Έμμανουήλου τοϋ Γλυζωνίου, 
ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ 1748, παρά Νικολάφ Γλυκεΐ τφ έξ Ίωαννίνων».

Σχήμα folio, σελίδες 280. Λείπουν τά πρώτα 4 φύλλα. ’Ακολουθεί Εΰαγγελιστάριον 
μέ 32 σελίδες, συσταχωμένο. (Πρβλ. Λαδάς-Χατζηδήμος, Συμβολή, σελ. 65, άρ. 52).

Ναός 'Αγ. Γεωργίου τής Πολιτείας, 26/1.

11
ΜΗΝΑΙΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Περιέχον τήν πρέπουσαν αύτφ άπασαν ΑΚΟΛΟΥ

ΘΙΑΝ μετά προσθήκης ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ έν έκαστη εορτή τοϋ χρόνου. Νεωστϊ μετατυ- 
πωθέν καί έπιμελώς διορθωθέν παρά Γεωργίου Κωνσταντίνου έξ Ίωαννίνων αψξ'. ΕΝΕ- 
ΤΙΗΣΙΝ 1760, Παρά Δημητρίφ Θεοδοσίου τφ έξ Ίωαννίνων.

Σχήμα folio, κολοβό, φθάνει μέχρι τή σελίδα 194. Τίτλος μέσα σέ ξυλογραφημένο 
πλαίσιο μέ σήμα τοϋ έκδοτη τυπογράφου. Τύπωμα δίχρωμο (κόκκινο καί μαύρο). Δεμένο 
μέ Μηναίο Σεπτεμβρίου τής ίδιας έκδόσεως καί τοϋ ίδιου έτους.

Ναός 'Αγ. Παντελεήμονος, ένορίας 'Αγ. Λουκά, 6/13.

12
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΡΙΟΝ περιέχον τήν των Εύαγγελιστών διαδοχήν πόθεν άρχονται 

καί ποϋ καταλήγουσιν. ΊΕτι δέ Κανόνια ΛΕ' έν οίς εύρίσκεται αείποτε τό Εύαγγέλιον 
καί ό ’Απόστολος των Κυριακών τοϋ όλου ένιαυτοΰ, όμοίως τό Εωθινόν καί ποιος ήχος 
ψάλλεται έν έκάστη Κυριακή καί ετερα αναγκαία περί τοϋ εύρεΐν τήν ήμέραν τοϋ Άγ. 
Πάσχα καί Πασχάλιον διηνεκές ΣΥΝΤΕΘΕΝ ΠΑΡ’ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΛΥΖΩΝΙΟΥ, 
αψξη' ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ 1768, παρά Δημητρίφ Θεοδοσίου τφ έξ Ίωαννίνων.

Σχήμα folio, σελίδες 32, δεμένο μέ ακέφαλο Εύαγγέλιον 256 σελίδων πού στή σελί
δα 6 έχει απεικόνιση τοϋ Εύαγγελιστοΰ Ίωάννου, στή σελίδα 84 τοϋ Εύαγγελιστοϋ Λου
κά, στή σελίδα 36 τοϋ Εύαγγελιστοΰ Ματθαίου καί στή σελίδα 146 τοϋ Εύαγγελιστοΰ 
Μάρκου. Τίτλος σέ ξυλογραφημμένο πλαίσιο. Τύπωμα δίχρωμο (κόκκινο-μαϋρο).

Ναός 'Αγ. Νικολάου τοϋ Μαγαλιοϋ, 45/1.

13
ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ. Συνταχθέν παρ’ Έμμανουήλου τοϋ Γλυζωνί

ου. ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ, 1776. Παρά Νικολάφ Γλυκεΐ τφ έξ Ίωαννίνων, CON LICENZA DE’ 
SUPERIORI.

Σχήμα φύλλο, σελίδες 256. Τύπωμα δίχρωμο (κόκκινο-μαϋρο). Πλαισιωμένος άπό ξυ
λογραφία τίτλος. ’Ακολουθεί Εύαγγελιστάριον, 39 σελίδων.
(Πρβλ. Λαδάς Χατζηδήμος, Συμβολή, σελ. 144, άρ. 135, όπου δημοσιεύεται όμοιο Εύαγ- 
γελιστάριο, 82 σελίδων).

Ναός 'Αγ. Γεωργίου, 55/11.

14
(Συμπλήρωση Β.Η. II, 968, όπου οί σελίδες άναφέρονται ώς 164).

ΜΗΝΑΙΟΝ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΤΗΝ ΠΡΕΠΟΥΣΑΝ ΑΥΤΩ ΑΠΑ-
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ΣΑΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΝ. Μετά καί τής άναγκαιοτέρας προσθήκης ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ Νεω- 
στί μετατυπωθέν καί έπιμελώς διορθωθέν παρά τοϋ 'Ιεροδιακόνου ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΠΑ- 
ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ, παρά Νικολάω Γλυκεϊ τφ έξ Τωαννίνων, αχοη'.

Σχήμα folio, σελίδες 156. Τίτλος πλαισιωμένος μέ ξυλογραφία. Τύπωμα δίχρωμο (κόκ
κινο καί μαύρο).

Ναός Άγ. Θεοδώρων, ένορίας Άγ. ’Αναργύρων, 9/1.

15
(Συμπλήρωση Λαδάς-Χατζηδήμος, σελ. 224, άρ. 154).

ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ άφιερωθέν τφ κυρίφ κυρίφ Χρυσάνθφ Νοταρμ, 
Ένετίησιν αψξξ', παρά Νικολάφ Γλυκεϊ έξ Τωαννίνων, CON LICENZA DE’SUPE- 
RIORI.

Σχήμα folio, σελίδες 256, άκολουθεΐ Εύαγγελιστάριο 49 σελίδων.
Ναός Παναγίας Έλεούσης, 25/10 καί 25/15.

16
Παρακλητική, εκδοσις πρώτη, Ένετίησιν 1810, έν τή τυπογραφίμ Πάνου Θεοδοσίου 

τού έξ Τωαννίνων.
Σχήμα 4ο, σελίδες 422 καί πίνακες περιεχομένων. Χειρόγραφες σημειώσεις των έτών 

1829, 1830 καί 1853.
Ναός Άγ. ’Αποστόλων Σερβιώτη, 32/5.

17
Θειον καί ιερόν Εύαγγέλιον άφιερωθέν τφ... πατριάρχη Ιεροσολύμων... Χρυσάνθφ 

Νοταρζί, εκδοσις πρώτη, Ένετίησιν 1811. Έν τή τυπογραφία Πάνου Θεοδοσίου τού έξ Τ
ωαννίνων.

Σχήμα folio, δερματόδετο.
Ναός Άγ. Παρασκευής Δραγωτά, 37/9.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ 
των συγγραφέων, διορθωτών, τυπογραφείων, 
(παραπομπή στούς άριθμούς των προσθηκών)

Βαβατενεύς, Νικόδημος, ίεροδιάκονος έκ Λεβαδείας: 3, 4, 5, 6. 
Βλαστός, Γεώργιος, ίερεύς, ό Πουνιαλέτος: 1.
Βόρτολις, Αντώνιος: 7, 8, 9.
Γλυκύς, Νικόλαος έξ Τωαννίνων: 10, 13, 15.
Γλυζώνιος, ’Εμμανουήλ: 8, 10, 12, 13.
Θεοδοσίου, Δημήτριος έξ Τωαννίνων: 11, 12.
Θεοδοσίου, Πάνος έξ Τωαννίνων: 16, 17.
Τουλιανός, Άνδρέας: 2.
Καγκελλάριος, Άνδρέας: 7.
Κωνσταντίνου, Γεώργιος έξ Τωαννίνων: 11.
Νοταρας, Χρύσανθος, πατριάρχης Ιεροσολύμων: 7, 8, 9, 15, 17. 
Παπαδόπουλος, Σπυρίδων, ίεροδιάκονος: 14.
Πουνιαλέτος, βλ. Βλαστός Γεώργιος.
Σάρρος, Νικόλαος: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π

α) ’Ακέφαλα βιβλία
Ή παράθεση τού πίνακα αυτού κρίθηκε σκόπιμη γιά τή συμπλήρωση τής εικόνας 

των βιβλίων πού χρησιμοποιούσαν στις έκκλησίες τής Καστοριάς. Ή προσπάθεια χρο
νολογικής τοποθετήσεώς των βασίστηκε σέ στοιχεία πολύ ρευστά, όπως ή τυπογραφική 
έμφάνιση τών γραμμάτων, ή άρίθμηση των σελίδων μέ έλληνικούς ή άραβικούς άριθ- 
μούς, ή ύπαρξη στόν ίδιο ναό βιβλίων χρονολογουμένων μέ άνάλογη μορφή κ.ά. Κατα
τάσσονται χρονολογικά καί στήν τρίτη στήλη μπαίνουν τα στοιχεία προελεύσεως τού 
μνηαείου.

16ος-17ος αιώνας Επιστολές Παύλου 3/1
17ος » Μηναίο Ίανουαρίου 2/14

Πεντηκοστάριο 27/20
Παρακλητική 27/22

17ος-18ος αιώνας Παρακλητική 2/10
Τριώδιο 20/5
Παρακλητική 20/6
Τριώδιο 30/3
Μηναίο ’Ιουλίου 39/9

1781 Μηναίο Αϋγούστου 30/8
18ος αιώνας Μηναίο Νοεμβρίου 23/1

Μηναίο ’Ιουνίου 23/3
Πράξεις ’Αποστόλων 25/12
Σύναξη 25/14
Πεντηκοστάριο 27/19
Μηναίο ’Οκτωβρίου 27/22

18ος αίώνας Πεντηκοστάριο 30/4
Ευαγγέλιο 32/1
Εύαγγέλιο 53/2
Μηναίο Δεκεμβρίου 30/4

18ος-19ος αιώνας Ώρολόγιον 2/11
’Ακολουθίες 2/12

19ος αίώνας Λόγοι Δαμασκηνού 3/3
Πράξεις ’Αποστόλων 5/20
Μηναίο Δεκεμβρίου 6/3
Μηναίο Ίανουαρίου 6/5
Μηναίο Ίανουαρίου 6/15
Τριώδιον 20/5

’Εφορεία Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων 
Βέροιας

ΚΑΤΙΑ ΛΟΒΕΡΔΟΪ-ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ



RÉSUMÉ

Katia Loverdou-Tsigaridas, Les anciens livres liturgiques 
dans les églises de Kastoria.

Dans cet article on s’occupe de la bibliographie des livres grecs qui se trou
vent dans les 58 églises byzantines, post-byzantines et modernes de la ville de 
Kastoria, dans le but d’une contribution à la bibliographie hellénique. Il s’agît 
des éditions des livres liturgiques du 16ème jusqu’au 19ème siècle.

Au commencement on présente les livres en relation avec les églises d’où 
ils proviennent. Par la suite on donne un catalogue des livres trouvés dans les 
églises, en ordre chronologique. Après on presente en detail les éditions incon
nues ou incomplètes d’après les chercheurs principaux de la bibliographie hel
lénique. Enfin on donne un catalogue des livres sans entête (ακέφαλα) qu’on 
a trouvé dans les églises et l’index des noms des éditeurs, imprimeurs et corre
cteurs dans les nouvelles éditions.
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