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ΦΩΤΙΟΣ ΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΦΟΥΡΝΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ* 

Α ν καί δέν υπάρχει καμιά πληροφορία στο Répertoire τού Richard, 
ήταν γνωστή ή ύπαρξη ορισμένων χειρογράφων στο Φουρνά άπό μιά πα
λαιότερη εργασία τού Κ. Θ. Δημαρά γιά τόν Θεοφάνη τόν έξ Αγράφων 
καί τόν Διονύσιο τόν έκ Φουρνά1. Ό Δημαράς ανέφερε στην εργασία αυτή 
ότι ό κώδικας της μονής της Ζωοδόχου Πηγής, πού ίδρυσε ό Διονύσιος, 
βρίσκεται στη βιβλιοθήκη τού Δημοτικού Σχολείου τού Φουρνά μαζί με 
άλλα σχετικά έντυπα, χειρόγραφα καί έγγραφα. Έκτος από τόν κώδικα, 
πού περιέγραψε με λεπτομέρεια καί τόν χρησιμοποίησε ώς βασική πηγή 
γιά τήν εργασία του, ό Δημαράς είδε καί τρεις από τους τέσσερες κώδικες, 
πού περιγράφω παρακάτω, καί χρησιμοποίησε ορισμένες σημειώσεις τους. 
Ή επίσκεψη τού Δημαρά στο Φουρνά έγινε τόν Ιούλιο τού 1937. 

Τό ίδιο έτος πού δημοσίευσε ό Δημαράς τη μελέτη του αύτη, ό τότε 
διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Φουρνά Χαράλαμπος Σ. Χατζηθάνος 
εξέδωσε τό κείμενο τού κώδικα της μονής με λίγα προλογικά γιά τήν το
πική ιστορία 2- ό ίδιος κυκλοφόρησε μεταπολεμικά ένα λιθογράφο συμ
πλήρωμα καί τό 1963 τύπωσε τή δεύτερη έκδοση τού κώδικα3. Χρήσιμο επί
σης είναι καί τό βιβλίο του γιά τήν Ιστορία τού Φουρνά, όπου αναφέρει 
γιά τόν Διονύσιο, τόν Θεοφάνη καί τά ιστορικά της μονής, βασισμένος 
αποκλειστικά στον κώδικα καί στή μελέτη τού Δημαρά4. 

*Έπισκέφθηκα τό Φουρνά ύστερα άπό φιλική πρόσκληση τού συναδέλφου Βασίλη 
Σταμπόλη, καθηγητή στο Λύκειο του χωριού αυτου, στις 14-16 Μαΐου καί 17-19 Ιουνίου 
1978. Οφείλω να ευχαριστήσω τό φίλο συνάδελφο καθώς καί τό δάσκαλο τοϋ χωριοϋ 
Ευάγγελο Τσέλιο για τή βοήθεια καί εξυπηρέτηση πού μοϋ πρόσφεραν πρέπει επίσης νά 
σημειώσω ότι αξίζει έπαινος στον ιερέα Δημήτριο Ρέλλια καί τόν ενοριακό επίτροπο 
Σπύρο Ματσούκα γιατί μέ δικές τους προσπάθειες έχει διαμορφωθεί στή ΒΔ γωνία τού 
γυναικωνίτη τοϋ ναού της Μεταμορφώσεως μικρός χώρος γιά τή φύλαξη των κειμηλίων 
τής εκκλησίας. 

1. Βλ. Κ. Θ. Δ η μ α ρ ά , Θεοφάνους τού έξ Αγράφων βίος Διονυσίου τού έκ Φουρνά, 
Ελληνικά 10 (1937-38) 213-272. 

2. Διονυσίου ιερομόναχου, Κώδιξ τής ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής 
τού Φουρνά των Αγράφων, μετ' ιστορικής [sic] εισηγήσεως τού τόπου υπό Χ. Σ. Χατζη¬ 

θάνου, Αθήναι 1938. 
3. Διονυσίου ιερομόναχου, Κώδιξ τής ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής 

τού Φουρνά των Αγράφων, επιμέλεια Χ α ρ α λ ά μ π ο υ ς Σ. Χ α τ ζ η θ ά ν ο υ , δευτέρα 
εκδοσις, εν Αθήναις 1963, Βιβλιοθήκη «Πανευρυτανικής Ενώσεως» άρ. 1. 

4. Χ α ρ α λ ά μ π ο υ ς Σ. Χ α τ ζ η θ ά ν ο υ , Ό Φούρνος των Αγράφων, εκδοσις 
«Ευρυτανικού Βήματος», έν Αθήναις 1959. (δευτέρα Εκδοσις βελτιωμένη, έν Αθήναις 
1967' τρίτη εκδοσις βελτιωμένη, έν Αθήναις 1970). 
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Ό Πάνος Ι. Βασιλείου 5 έχει αναφερθεί επανειλημμένα σέ διάφορες ερ
γασίες του στή μονή τού Φουρνά καί τή σχολή πού λειτούργησε εκεί με 
τον Θεοφάνη τον έξ Αγράφων 6. Οί εργασίες τού Βασιλείου είναι περισ
σότερο χρήσιμες γιατί στηρίζονται στην έρευνα καί άλλων πηγών καί 
βιβλιογραφίας, πού πάντοτε παραθέτει. 

Όπως αναφέρει ό Δημαράς 7, αν καί πολλοί ερευνητές είχαν ασχοληθεί 
με τον Διονύσιο έκ Φουρνά, κανείς δέν είχε επισκεφθεί τήν πατρίδα του 
πριν από τον ίδιο- το αποτέλεσμα ήταν νά καθυστερήσει ή ουσιαστική 
γνωριμία μέ τον συγγραφέα της «Ερμηνείας» καί νά χαθούν πολλά ίχνη 
της ζωγραφικής, συγγραφικής καί θρησκευτικής του δράσεως, μαζί μέ τά 
άλλα κειμήλια καί βιβλία τής μονής πού καταστράφηκε ολοκληρωτικά άπό 
κατολίσθηση το 1906. Χάρη στίς προσπάθειες τού εντόπιου σχολάρχη 
αρχιμανδρίτη Δημητρ. Σ. Μπάζα (1873 - 1932) συγκεντρώθηκαν στα επόμενα 
μετά τήν κατάρρευση χρόνια όλα όσα είχαν περισωθεί καί φυλάγονταν 
άπό τους κατοίκους βιβλία καί χειρόγραφα καί τοποθετήθηκαν στή βιβλιο
θήκη τού Δημοτικού Σχολείου Φουρνά 8- όσα άπ' αυτά σώθηκαν μέχρι σή
μερα διατηρούνται στην ίδια βιβλιοθήκη, έκτος άπό τον κώδικα τής μονής, 
ό όποιος δόθηκε τό 1954 άπό τό Χατζηθάνο στο Μουσείο Μπενάκη για 
ασφαλέστερη φύλαξη καί έχει εκεί αριθμό 37 9. Στο Ναό τής Μεταμορφώ
σεως τού Φουρνά σώζονται οί 4 εικόνες τού Διονυσίου, πού δημοσίευσε ό 
Ξυγγόπουλος άπό φωτογραφίες τού Δημαρά 10, άλλες δυο εικόνες τού Διο
νυσίου πού βρήκε ό Χατζηθάνος τό 1960 11, ορισμένες άλλες εικόνες καί 
λειτουργικά κειμήλια, τό σιγίλλιο τού Πατριάρχη Νεοφύτου τού 1740 μέ 
τό οποίο έγινε Σταυροπηγιακή ή Μονή12, και ομόλογα έγγραφα. 

5. Αναγραφή των δημοσιευμάτων καί αποτίμηση τού έργου του βλ. στον τόμο 
«Ομοσπονδία Ρουμελιωτών Ελλάδος. Τρεις ομιλίες. Τιμητικό αφιέρωμα στον Π ά ν ο 
Ι. Β α σ ι λ ε ί ο υ άπό τήν πνευματική προς τιμήν του εκδήλωση στην Αρχαιολογική 
Εταιρεία Αθηνών στις 14-3-77 για τήν 50χρονη πνευματική προσφορά του. Αθήνα 
1978», 

6. Συνοπτικότερα βλ. Π ά ν ο υ Ι. Β α σ ι λ ε ί ο υ , Ή επισκοπή Λιτζάς καί Αγράφων 
έπί Τουρκοκρατίας, Αθήνα 1960, σσ. 12, 76 - 77, 88 - 89. 

7. ό.π., σ. 228, σημ. 3. 
8. Βλ. Δ η μ α ρ ά , ό.π., σ. 214. Χ. Σ. Χ α τ ζ ή θ ά ν ο υ , Ό Φούρνος... 19703, 

σσ. 30-31. 
9. Ό Χ α τ ζ η θ ά ν ο ς , ό.π., σ. 32, λέγει ότι «τό 1949 απεστάλη ô Κώδιξ τής μονής 

προς φύλαξιν είς τό Μουσείο Μπενάκη (ύπ' αριθμ. 37)». Ομως σχετική σημείωση στον 
κώδ. 37 του Μουσ. Μπενάκη δείχνει ότι δωρήθηκε στό Μουσείο στίς 15-12-1954. 

10. Α. Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ , Τέσσαρες φορητοί εικόνες τού Διονυσίου, Ελληνικά 10 
(1937 - 38) 273 - 279. 

11. Βλ. Χ α τ ζ η θ ά ν ο υ , ό.π., σ. 33. 
12. Τό σιγίλλιο αυτό έχει αντιγραφεί στίς σσ. 46 - 51 τοϋ κώδικα τής μονής καί 

άπό εκεί εκδόθηκε, όπως καί όλο τό κείμενο τού κώδικα, άπό τον Χ α τ ζ η θ ά ν ο , Διο
νυσίου ιερομόναχου, Κώδιξ τής ιεράς μονής Ζωοδόχου Πηγής.. . 19632, σσ. 40-45. 
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Ό κώδικας τής μονής είναι αντίγραφο τού παλαιότερου κώδικα πού 
δεν σώζεται σήμερα, με νεώτερες προσθήκες, γραμμένος από τον αντιγρα
φέα ιερομόναχο καί αργότερα ηγούμενο τής μονής Στέφανο Φίλη τό 181913. 
Ό πρώτος κώδικας είχε γραφτεί τό 1743 άπό τον κτήτορα Διονύσιο καί 
συμπληρώθηκε μετά τό θάνατο του άπό τον Θεοφάνη έξ Αγράφων μέ τό 
βίο τού Διονυσίου. Ό κώδικας είναι σήμερα ή βασική πολύτιμη πηγή για 
τό βίο τού Διονυσίου έκ Φουρνά καί τήν Ιστορία τής μονής. Σύμφωνα 
λοιπόν μέ τον κώδικα καί τις σχετικές εργασίες πού προανέφερα14, ό Διο
νύσιος έκ Φουρνά άρχισε τό κτίσιμο τής μονής τό 1734, τελείωσε τό 1738, 
καί τό 1740 μέ σιγίλλιο τού Πατριάρχη Νεοφύτου πού σώζεται σήμερα 
στο ναό τής Μεταμορφώσεως τού Φουρνά, έγινε ή μονή Σταυροπηγιακή. 
Τό 1743 έγιναν τά εγκαίνια τής μονής. Είναι χαρακτηριστικό τό ότι ό 
Διονύσιος έθεσε άπό τήν αρχή εξίσου μοναστικούς καί εκπαιδευτικούς στό
χους για τή μονή15, στην οποία ή παρουσία τού Ιερομόναχου διδασκάλου 
Θεοφάνη τού έξ Αγράφων έδωσε Ιδιαίτερη αίγλη στο δεύτερο μισό τού 
18ου αι. Στή Σχολή τού Φουρνά έμαθήτευσαν εξίσου λόγιοι καί αγιογράφοι, 
φαίνεται όμως ότι γρήγορα παρήκμασε ή μονή, γιατί έχομε έλλειψη πλη
ροφοριών για τά έτη 1790 - 1797- αργότερα ô ιερομόναχος Στέφανος Φίλης, 
καθώς γράφει στον κώδικα τό 1819, πίστευε πώς έμεινε για αρκετά χρόνια 
εγκαταλελειμμένη ή μονή 16. Φαίνεται πώς ό Στέφανος Φίλης υπήρξε ό 
τελευταίος ηγούμενος τής μονής, ή οποία κατά πληροφορίες τού Χατζη¬ 
θάνου διαλύθηκε τό 1845 άπό τό κράτος καί εκποιήθηκαν τά κτήματα της. 
Ενας μόνον καλόγερος παρέμεινε στή μονή μετά τό 1845, μετά τό θάνατο 

13. Τήν περιγραφή τοϋ κώδικα βλ. στοϋ Δ η μ α ρ ά , ο.π., σσ. 241 - 247. Στή σ. 
81 τοϋ κώδικα (πρβλ. Δ η μ α ρ ά , ο.π., σ. 246 καί Χ α τ ζ η θ ά ν ο υ , Κώδιξ, σ. 74) διαβά
ζουμε: "Εως ώδε εγράφησαν κατά σειράν απαραλλάκτως καθώς ευρέθησαν εν τω μυο¬ 

βρώτω παλαίω κώδικι του αείμνηστου εκείνον Διονυσίου κτίτορος. Στή σ. 85 τού κώδικα 
(πρβλ. Χ α τ ζ η θ ά ν ο υ , ο.π., σ. 77): αωιθω // Ιερομόναχος Στέφανος Φίλης Φουρναίος. 
Ό Στέφανος Φίλης συνέχισε να αντιγράφει στον νεώτερο κώδικα περιουσιακά καί ομό¬ 
λογα" ή νεώτερη χρονολογία είναι σέ αντιγραφή ομολόγου άπό τό χέρι του Φίλη στον 
κώδικα σ. 159 (πρβλ. Χ α τ ζ η θ ά ν ο υ , δ.π., σ. 98) μέ ημερομηνία 28 Απριλίου 1829. 
Για τό Στέφανο Φίλη βλ. Δ η μ α ρ ά , ό.π., σ. 247, σημ. 1. 

14. Βλ. Δ η μ α ρ ά , δ.π., σσ. 237 - 238. Χ α τ ζ η θ ά ν ο υ , ό.π., σσ. 3-6 καί τ ο ϋ 
ί δ ι ο υ , Ό Φούρνος, σσ. 18-27. Β α σ ι λ ε ί ο υ , δ.π. 

15. Βλ. Κώδικα σ. 21 (Χατζηθάνου, Κώδιξ, σ. 15): ...καταγωγών... ανεγεί¬ 
ραι... άτε... μήτε τους παίδας τοϋ μανθάνειν ένεκα εις αλλοδαπάς σχολάς. Επίσης 
κώδικα σ. 72 ( Χ α τ ζ η θ ά ν ο υ , ό.π., σσ. 64-65, Δ η μ α ρ ά , δ.π., σ. 222) σέ γράμμα 
τοϋ Λιτζάς καί Αγράφων Κωνσταντίου υπέρ τής μονής: ... ενιδρυθέν... δια τήν σωτη¬ 
ρίαν... ετι δε και δια Διδαακαλείον και σπουδαστήριον Ιερών γραμμάτων και επιστημο
νικών μαθημάτων παντός βουλομένου εις τήν τούτων καταληψιν καί θείαν ιστοριαν 
ελθείν... 

16. Βλ. Δ η μ α ρ ά , ό.π., σ. 222. 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού



Χειρόγραφα Φονρνα Ευρυτανίας 87 

του οποίου έκλεισε οριστικά ή μονή καί έπαυσε ή τακτική λειτουργία τού 
ναού τής Ζωοδόχου Πηγής. Από τότε ό ναός λειτουργούσε μόνο τήν 
Παρασκευή τής Διακαινησίμου, οπότε γινόταν πανηγυρική λειτουργία από 
τους Ιερείς των τριών ενοριών τού χωριού, μέχρι τήν κατάρρευση τής μονής 
τό 1906. Μέχρι τήν απελευθέρωση τής Θεσσαλίας τό 1881 στα κελλιά τής 
μονής στρατωνιζόταν τάγμα Ευζωνικό τής προκαλύψεως τής μεθοριακής 
γραμμής17. 

Γνωρίζουμε ότι τό 1859 ό Ρ. Uspenskij σκόπευε να μεταβεί στο Φούρνο, 
χωρίς όμως τελικά νά τό κατορθώσει 18. Τό 1882 ή επιτροπή των καθηγητών 
Σ. Φιντικλή καί Ν. Καλογερά πού συγκέντρωσε χειρόγραφα Θεσσαλικών 
μονών καί τα μετέφερε στην Αθήνα, πήγε καί στή γειτονική μονή τής Ρεντί¬ 
νας καί πήρε τά χειρόγραφα της χωρίς νά ενδιαφερθεί καί για τή μονή τού 

Φούρνο 19. Τό 1901 ό πατήρ D. Quinn αν καί είχε περιηγηθεί τά μέρη αυτά 
καί εξέδωσε επιγραφές τής περιοχής, δεν πήγε στο Φουρνά20. Τό 1909 ο 
Π. Πουλίτσας πού περιόδευσε τήν Ευρυτανία, σέ σχετική δημοσίευση του 
δέν ανέφερε τίποτε για Φουρνά 21. Τό 1929 ό Πάνος Ι. Βασιλείου επισκέφθηκε 
τό Φουρνά καί πρώτος αυτός πληροφόρησε για τις τέσσερις εικόνες τού 
Διονυσίου22. Ό Λ. Καρασμάνης επισκέφθηκε επίσης τό Φουρνά, όπως φαί
νεται άπό σχετικό βιβλίο του τό 1931, άλλα κι αυτός δέν είδε παρά μόνο 
τις εικόνες 23. Ό Δημαράς μόνον, τό 1937 όπως προανέφερα, πληροφόρησε 
τό επιστημονικό κοινό γιά τόν κώδικα, χειρόγραφα, έγγραφα καί ομόλογα 
πού σώζονται στο Φουρνά. Τέλος, όπως φαίνεται άπό σχετικές σημειώσεις 
στα χειρόγραφα τού Φουρνά, τόν Ιούνιο τού 1951 ή Ελένη Ε. Κούκκου 
πήγε στο Φουρνά καί κατέγραψε τά χειρόγραφα, χωρίς όμως νά δώσει στή 
δημοσιότητα καμμιά είδηση. Όταν επικοινώνησα μαζί της, μου είπε ότι 
είχε καταρτίσει μια περιγραφή των χειρογράφων, άλλα διαφορετικά 

17. Βλ. Χ α τ ζ η θ ά ν ο υ , ο.π., σσ. 3-6. 
18. Βλ. Δ η μ α ρ ά , ο.π., σ. 228, σημ. 3. 
19. Βλ. γιά τήν επιτροπή αυτή στην εργασία μου «Ή Βιβλιοθήκη τής ιεράς μονής 

Δουσίκου», Επετηρίς Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών τόμος Ε', εις μνήμην Γ. Τ. 
Κόλια, Αθήναι 1974 - 75, σσ. 404, 406 σημ. 1. Γιά τά ιστορικά τής Ρεντίνας βλ. Δ η μ α ρ ά , 
ο.π., σσ. 255 - 256. Σύμφωνα μέ τό χειρόγραφο τετράδιο Β περί τής προελεύσεως τών 
κωδίκων τής Εθν. Βιβλιοθήκης τού καθ. Λίνου Πολίτη, τό όποιο συμβουλεύθηκα στο 
Τμήμα Χειρογράφων τής Εθνικής Βιβλιοθήκης, 18 χειρόγραφα τής Έθν. Βιβλιοθήκης 
προέρχονται άπό τή μονή Ρεντίνας. 

20. D. Q u i n n , Χριστιανικοί έπιγραφαί έν τή Πινδική χώρα, Αρμονία 3 (1902) 
49 - 75. Ό Quinn επισκέφτηκε τό γειτονικό Κλειτσό καί τή Μονή Βράχας, βλ. σ. 65. 

21. Π ά ν α γ . Μ. Π ο υ λ ί τ σ α , Έπιγραφαί, ενθυμήσεις καί σιγίλλια έξ Ευρυτα
νίας, ΕΕΒΣ 3 (1936) 257 - 298. 

22. Π. Ι. Β α σ ι λ ε ί ο υ , Φουρνά, ή δευτερεύουσα πόλι τής Ευρυτανίας, έφημ. «Ευ
ρυτανία», Αθήναι 1-8-1929, άρ. φύλλου 9, σ. 1. 

23. Λ. Κ α ρ α σ μ ά ν η , Ίστορικαί Εύρυτανικαί σελίδες, Λαμία 1931, σσ. 83 - 84. 
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ενδιαφέροντα τήν απέσπασαν από τό θέμα αυτό καί σήμερα δέν γνωρίζει αν βρί
σκονται κάπου οί σχετικές σημειώσεις της περιγραφής της ούτε σκοπεύει 
νά ασχοληθεί με τό θέμα. Ή αρίθμηση τών χειρογράφων, τήν οποία τήρησα 
κι έγώ, έγινε άπό τήν Έλ. Κούκκου, όπως δείχνουν οί σημειώσεις της στα 
χειρόγραφα αυτά. Λείπει όμως τό χειρόγραφο πού είχε τον αριθμό 2 καί 
δέν γνωρίζω τί περιείχε. Για νά καλυφθεί τό κενό, θεώρησα σαν δεύτερο 
χειρόγραφο τού Φουρνά τον κώδικα 37 του Μουσείου Μπενάκη, καί περι
έλαβα στον πλασματικό αυτόν αριθμό 2 μερικές πρόσθετες σημειώσεις για 
τήν τωρινή κατάσταση τού κώδικα αυτού, τού οποίου περιγραφή βλ. στού 
Δ η μ α ρ ά , ό.π., σσ. 241 - 247. 

* * * 
Όπως προανέφερα, μετά τήν κατάρρευση της μονής τό 1906 ό Δημ. 

Σ. Μπάζας κατόρθωσε νά περισυλλέξει στό Δημοτικό Σχολείο τού Φουρνά 
αρκετά βιβλία καί τά χειρόγραφα πού γνωρίζουμε σήμερα, όσα ήσαν στην 
κατοχή τών κατοίκων τής κωμοπόλεως. Τό 1917, μέ τήν ευκαιρία τής παρα
δόσεως της διευθύνσεως τού Σχολείου άπό τον Δ. Σ. Μπάζα στον Ιωάν
νη Ν. Κούστελο24, συντάχθηκε πρόχειρος κατάλογος τών βιβλίων τής Σχο
λικής βιβλιοθήκης, ό οποίος υπάρχει σήμερα στό Δημοτικό Σχολείο Φουρ
νά. Είναι γραμμένος σε σύγχρονο τετράδιο αριθμητικής (μέ οριζόντιες καί 
κάθετες γραμμές), 19,5 x 14, καί μέ εξώφυλλα σκληρά άπό χαρτόνι βιβλιο
δεσίας. Ό τίτλος τού τετραδίου στή σ. 1 είναι: «Κατάλογος τών έν τη 
βιβλιοθήκη υπαρχόντων βιβλίων προορισμένος νά μείνη έν τη τραπέζη 
τής βιβλιοθήκης προς κοινήν χρήσιν». [Σφραγίδα: Πλήρες Δημοτικόν Σχο¬ 
λείον Αρρένων — έν Φουρνά]. Τό περιεχόμενο τοϋ τετραδίου είναι τό 
ακόλουθο: σσ. 3 - 6, Διάταγμα Περί Σχολικών βιβλιοθηκών, Έν Αθήναις 
τή 30 Νοεμβρίου 1901, Υπουργός Α. Μομφεράτος· σσ. 6 - 8 , Σχολική βι
βλιοθήκη Φουρνάς- σσ. 8 - 10, Πρωτόκολλον παραδόσεως καί παραλαβής, 
6-11-1917· σσ. 10-29, Κατάλογος τών βιβλίων τής βιβλιοθήκης. Τό περι
εχόμενο τού τετραδίου αυτού έχει αντιγραφεί στον «Κώδικα» τής μονής 
τής Ζωοδόχου Πηγής (Μουσ. Μπενάκη 37), σσ. 261 - 279. 

Στον κατάλογο τών βιβλίων περιέχονται 296 τίτλοι έργων, αρκετά άπό 
τά οποία είναι πολύτομα. Οί αριθμοί 3, 20, 147, 159, 160, 278, 281 είναι χει
ρόγραφα, άπό τά οποία σώζονται σήμερα τά υπ' αριθμόν 3, 20, 147, 278 πού 
περιγράφονται παρακάτω. Οι αριθμοί 159, 160 περιγράφονται στον κατάλογο 
ώς «Εβραϊκή γραμματική χειρόγραφος» καί ό αριθμός 281 ώς «Μουσικόν 

24. Κάποια οπωσδήποτε σχέση πρέπει νά υπάρχει ανάμεσα στον Ιωάννη Ν. Κού
στελο καί στον ιερέα Νικόλαο Κούστελο στό χωριό Κλειτσό πού αναφέρει ό Q u i n n , 
ό.π. Πρβλ. καί Π ά ν ο υ Ι. Β α σ ι λ ε ί ο υ , Ή επισκοπή Λιτζάς καί Αγράφων..., σσ. 
13 - 14. 
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Α ρ χ α ί ο ν χειρόγραφον». Σήμερα στή βιβλιοθήκη τού Δημοτικού Σχολείου 
Φουρνά υπάρχουν μόνο 50 τόμοι εντύπων βιβλίων 25. Αντ ι γράφω στή συ
νέχεια από το τετράδιο πού ανέφερα τα σχετικά με τήν ίδρυση καί τήν πα
ράδοση και παραλαβή τής Σχολικής βιβλιοθήκης Φουρνα. 

α. 6 Σχολική βιβλιοθήκη Φουρνάς 
1) Δαπάνη και ενεργεία τού Άρχιμανδρίτου Δημητρίου Σπυρίδωνος 
Μπάζα ίδρύθη εν Φουρνά Βιβλιοθήκη τοποθετηθείσα εν Ιδιαίτερα aι¬ 
θούση του Δημοτικού σχολείου ώς απαρχή «Μεγάλης σχολικής βιβλιο
θήκης» προς χρήσιν πάντων των φιλαναγνωστών. 

σ. 7 2) Έκ των εν τω κατωτέρω καταλόγω άναγεγραμμενων βιβλίων και 
σήμερον τω διευθυντή τού σχολείου παραδιδομένων επ ουδενί λόγω 
επιτρέπεται να εξάγηταί τι εκ τής αιθούσης τής βιβλιοθήκης προς 
αποφυγήν απώλειας τινός. Πας ο βουλόμενος να μελετήση δύναται να 
μελετά εντός τής αιθούσης κρατών αν θέλη διαφόρους σημειώσεις. 
3) Ή βιβλιοθήκη παραδίδεται σήμερον εις τον ήδη διευθύνοντα το δη¬ 
μοτικον σχολείον δημοδιδάσκαλ.ον κ. Ίωάννην Ν. Κούστελον υποσχό¬ 
μενον, ίνα τηρή ώς προς αυτήν άπαντα τα δια του ανωτέρω άπό 30 

σ. 8 Νοεμβρίου 1901 Βασιλ. Διατάγματος περί σχολικών βιβλιοθηκών δια
τασσόμενα. 
4) 'Επειδή ή βιβλιοθήκη αϋτη περιέχει καί ικανά βιβλία υψίστης άξιας 
τής αρχαιότατης Μονής "Ζωοδόχου Πηγής» καί οϋτω λαμβάνει έν 
ταυτώ καί χροιάν "ιεράς βιβλιοθήκης», πλην τής ποινικής καταδιώξεως, 
θά είναι αφορισμένος εις αιώνα τον άπαντα πάς όστις τολμήση να 
αφαίρεση έστω καί το ελάχιστον βιβλίον. 

Πρωτόκολλον παραδόσεως καί παραλαβής 
α. 9 'Εν Φουρνα σήμερον τήν εκτην Νοεμβρίου / τού μηνός Νοεμβρίου [sic] 

τού χιλιοστού εννιακοσιοστού δεκάτου εβδόμου (1917) έτους ο υπο
φαινόμενος διευθυντής τού δημοτικού σχολείου αρρένων 'Ιωάννης Ν. 

Κούστελος παρέλαβον παρά τού Ιδρυτού τής βιβλιοθήκης Άρχιμανδρί¬ 
του Δημητρίου Σπυρίδωνος Μπάζα 

1) Τήν κλείδα τής αιθούσης τής βιβλιοθήκης. 
2) Τήν κλείδα τής βιβλιοθήκης. 
3) Τον κώδικα τής Μονής "Ζωοδόχου Πηγής» έν ω αναγράφονται 
κατ' αύξοντα αριθμόν καί άπαντα τά έν τη βιβλιοθήκη υπάρχοντα 
βιβλία. 

25. Ό Χ α τ ζ η θ ά ν ο ς , ο.π., σ. 108, λανθασμένα έγραψε ότι τά βιβλία φυλάγονταν 
« . . . μέχρι τοϋ 1946, ότε. . . ή βιβλιοθήκη κατεστράφη», καί είναι περίεργο πώς δέν γνώ
ριζε ότι είχαν περισωθεί 50 έντυπα καί τά 4 χειρόγραφα. 
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4) Τον παρόντα κατάλογον των βιβλίων προωρισμενον να μένη εν τη 
τραπέζη προς κοινήν χρήσιν. 

σ.10 5) Απαντα τα εν τη βιβλιοθήκη τοποθετηθέντα υπό του ιδρυτού 
βιβλία ανερχόμενα είς τόμους διακόσιους ενενήκοντα εξ (296). 
6) Μίαν μεγάλην τράπεζαν (μήκους 2 1/2 μέτρων). 
7) Επτά στερεά καθίσματα. 

Ό παραδους Ό παραλαβών 
Άρχιμ. Δ. Σ. Μπάζας Ι. Ν. Κούστελος 
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1 
Χαρτ. 20,5X15 φφ. Α ' - Γ' + σσ. 420 + φφ. α ' - η ' στ. 23 18 αί. 

Αποστολικοί και συνοδικοί κανόνες 

σ. 1 : Νομοκάνονον εν ω περιέρχονται [sic] άπαντες οι εκκλησιαστικοί απο
στολικοί συνοδικοί τε και πατερικοί κανόνες, εξηγημένοι είς την κοινήν 
διάλεκτον. Κανόνες των αγίων αποστόλων. [Αρχ.] α΄ . Οι επίσκοποι να 
χειροτονούνται από δύο ή τρεις επισκόπους. 
Αρίθμηση σελίδων μέ κόκκινο μελάνι άπό το γραφέα. Γραφή τυπική 

τού 18 αί. (πρβλ. Λ. Π ο λ ί τ η , Οδηγός καταλόγου χειρογράφων, Αθήναι 
1961, σ. 44, εικ. 20), γραφικός χαρακτήρας όχι σταθερός. Μελάνι σταχτό¬ 
χρωμο- μέ κόκκινο μελάνι δήλωση τού περιεχομένου στό πάνω περιθώριο 
κάθε σελίδας, και «παραπομπές» κάτω δεξιά σέ κάθε verso. Λιτά έπίτιτλα 
μέ συνδυασμούς τών δύο χρωμάτων τού μελανιού. Στις σσ. 161-212 πιο 
σκούρο μελάνι. Αρχικά και τίτλοι μέ κόκκινο. Γραμμένη επιφάνεια 16 Χ 11. 
Φφ. Α'- Γ' και α'- η ' λευκά παράφυλλα, φ. Γ' σχισμένο στό πάνω μέρος. 
Ανάμεσα στή σ. 420 καί τό φ. α' έχουν αποκοπεί 50 φφ., άπό τα οποία έχει 
απομείνει μικρό τμήμα στή ράχη καί προς τά κάτω- τό κείμενο τελειώνει 
ομαλά στή σ. 420 καί χωρίς «παραπομπή». Γιά τό περιεχόμενο τών φφ. 
αυτών βλ. παρακάτω. Κατάσταση αρκετά καλή. Στάχωση μέ μαύρο δέρμα 
σέ ξύλινες πινακίδες μέ δυο κατεστραμμένους θηλυκωτήρες. 'Έντυπη δια
κόσμηση: εγκόλπιο στό κέντρο μέ τή Θεοτόκο όρθια βρεφοκρατούσα, στον 
περίγυρο διπλή καί τριπλή γραμμή καί στό μεταξύ τους κενό ανθοειδής 
διάκοσμος· 5 ράχες καί 4 χώρες. 

Στην εξωτερική πλευρά της Α' πινακίδας χαρτί κολλημένο : Κώδιξ 
No 1 / 9.6.1951. 

φ. Α : Κατεγράφη την 9ην. 6.1951/Ε. Κούκκου καί άποκάτω μέ μολύβι 
ό αριθμός 278. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 

Στον αριθμό 278 τού καταλόγου τών βιβλίων τού Δημοτικοΰ Σχολείου 
Φουρνά σημειώνεται: «έξομολογητάριον χειρόγραφον Διονυσίου Ζωγράφου 
έκ Φουρνάς». Ό Δ η μ α ρ ά ς , ό.π., σ. 239, δημοσίευσε φωτογραφία Ολο
σέλιδης βιβλιογραφικής σημείωσης καί μεταγραφή της στή σ. 271, αναφέ
ροντας απλώς ότι πρόκειται γιά «αυτόγραφο» τού Διονυσίου, χωρίς να ση
μειώνει από που προέρχεται. Ή βιβλιογραφική αυτή σημείωση αρχίζει ώς 
έξης : Το παρόν ιερόν συνοδικόν και πατερικόν νομοκάνονον εγράφη δια 
συνδρομής και δαπάνης εμού τον ευτελούς Διονυσίου ιερόμονάχου ζω
γράφου, όμοϋ και ή ακολουθία εντελεστάτη καί άρίστως / κεκαλωπισμένη 
της κυρίας ημών Θ(εοτό)κ(ου) της ζωοπαρόχου πηγής. . . Ό ενδεικτικός 
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αριθμός 278 τού καταλόγου, ή ομοιότητα τού περιεχομένου τού χειρογράφου 
και τού κειμένου απ' τό οποίο προέρχεται τό «αυτόγραφο», και ακόμη ή 
παραβολή τής γραφής τοϋ χειρογράφου 1 και τού «αυτογράφου» οδηγούν 
στο συμπέρασμα ότι τό «αυτόγραφο» ήταν βιβλιογραφική σημείωση τού 
χειρογράφου 1. Ή σημείωση αυτή δεν υπάρχει σήμερα στο χειρόγραφο, 
αποκομμένη μαζί με τά 50 φύλλα, στα οποία πρέπει να είχε γραφεί ή ακο
λουθία τής Ζωοδόχου Πηγής σύμφωνα μέ τό βιβλιογραφικό σημείωμα. 

Ασφαλές δείγμα τού γραφικού χαρακτήρα τού Διονυσίου τού έκ Φουρνά 
έχουμε στο φ. 32ν τού κώδ. Marc. gr. ΙΙ, 192 (coll. 1315). Περιγραφή τού χει
ρογράφου αυτού, πού περιέχει τήν ακολουθία τού ίερομάρτυρος Σεραφείμ 
αρχιεπισκόπου Φαναριού επιμελημένη άπό τον Διονύσιο, βλ. στοΰ Ε. 
M i ο n i , Bibliothecae Divi Marci Venetiarum Codices Graeci Manuscripti, 
Vol. I pars altera, Roma 1972, σσ. 126 - 127- επίσης Π. Ι. Β α σ ι λ ε ί ο υ , 
Ενας κώδικας τής Μαρκιανής Βιβλιοθήκης Διονυσίου τού έκ Φουρνά 
Ιστοριογράφου μέ τήν ακολουθία και τό βίο τού αγίου Σεραφείμ, Θεσ
σαλική Εστία 2 (1974) 614-617. Από τό χειρόγραφο αυτό τυπώθηκε ή 
ακολουθία τού αγίου Σεραφείμ στή Βενετία τό 1745, βλ. L. P e t i t , Biblio
graphie des Acolouthies Grecques, Bruxelles 1926, σ. 251 καί Δ η μ α ρ ά , 
ό.π., σσ. 229, 237 - 238. Τά φύλλα πού περιέχουν τά προλογικά, τό συνα¬ 
ξάριο καί τό μαρτύριο τού άγιου είναι γραμμένα μέ τήν τυπική γραφή τού 
18ου αϊ., ένώ τά υπόλοιπα πού περιέχουν τό ύμνογραφικό κείμενο απομι
μούνται τή λειτουργική γραφή τού 16ου αϊ. (πού κι αυτή πάλι απομιμείται 
τή λειτουργική τού 14ου αι.). Ό Mioni δέχεται ότι ό γραφέας είναι ό Διο
νύσιος, έκτος όμως από τά ύμνογραφικοΰ περιεχομένου φύλλα 3- 22, 25 - 32ν, 
τά όποϊα υποστηρίζει ότι είναι άλλου γραφέα. Όταν όμως εξετάζουμε λει
τουργικά χειρόγραφα δέν πρέπει νά ξεχνάμε ότι έχουμε απομίμηση γραφής· 
γιά παράδειγμα οί φωτογραφίες των σσ. 118 καί 119 τής εργασίας μου γιά 
τον «Κώδ. 51 τής μονής Δουσίκου», ΕΕΦΣΠΑ 25 (1974 - 77) δείχνουν τή 
λειτουργική καί τή συνηθισμένη γραφή τού Παχωμίου Ρουσάνου, καί φυ
σικά είναι τού ίδιου γραφέα. Δέν θά έλεγα όμως ότι γραφέας είναι ό ίδιος 
ό Διονύσιος. Ή γραφή στους στίχους καί στο σημείωμα τού φ. 32ν τού 
Marc. gr. ΙΙ, 192 είναι λιγότερο δεξιοκλινής από τή γραφή των μή ύμνο
γραφικοΰ περιεχομένου φύλλων του καί οπωσδήποτε διαφορετική άπό τή 
γραφή τού «αυτογράφου» πού δημοσίευσε ό Δημαράς καί τού χειρογράφου 1. 
Α ν προσέξουμε στην αρχή τού «αυτογράφου» σημειώνεται ότι . . . εγράφη 
δια συνδρομής καί δαπάνης εμού του ευτελούς Διονυσίου. . ., δέν αναφέ
ρεται δηλαδή ότι «έγράφη δια χειρός Διονυσίου», έστω καί αν ό λόγος 
είναι σε πρώτο πρόσωπο. Γνωρίζουμε ότι ό Διονύσιος στή γλωσσική επε
ξεργασία τής «Ερμηνείας» βοηθήθηκε άπ' τό μαθητή του Κύριλλο (έκδ. 
Παπαδοπούλου - Κεραμέως, σ. 4)· δείγμα γραφής τού Κυρίλλου 
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βλ. στού Κ. Θ. Δ η μ α ρ ά , Ό ζωγράφος Κύριλλος Φωτεινός ό Χίος, συνερ
γάτης τοϋ έκ Φουρνά Διονυσίου, Χαριστήριον εις Άναστάσιον Κ. Όρλάν¬ 
δον, τόμ. Δ', Αθήναι 1967 - 68, σσ. 295 - 302, πίν. LXXXIX. Αλλά και στον 
πρόλογο τής ακολουθίας του αγίου Σεραφείμ (Marc. gr.II, 192, f.2v) γράφει: 
και τα μεν αφ' έμαυτού [sic] έποίησα τινά των μεγαλυναρίων, τα δε άλλοις 
ένεχείρισα, τον μικρόν εσπερινόν, την λιτήν και την τον βίου μετάφρασιν 
και αναπλήρωσιν, παρακαλέσας πολλά και δρόμους ποιήσας ουκ ολίγους. 
Καταλήγω λοιπόν νά δεχθώ ότι τό χειρόγραφο τής Μαρκιανής και τό χει
ρόγραφο 1 δεν είναι γραμμένα από τό Διονύσιο, τού όποιου δείγμα γραφής 
έχουμε στό φ. 32ν τού Marc. gr. Il, 192 (βλ. φωτογραφία). Θεωρώ πιθανό
τερο ότι ό Διονύσιος χρησιμοποιούσε αντιγραφείς μετά την τελική επε
ξεργασία των έργων του. 

Τό πληρέστερο μελέτημα για τον Διονύσιο και τό έργο του είναι τό 
εκτεταμένο άρθρο τοϋ Π ά ν ο υ Ι. Β α σ ι λ ε ί ο υ , Διονύσιος Ιερομόναχος 
ό έκ Φουρνά, Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, τόμος 5, στ. 60 ¬ 
81. Ειδικά για τήν «Ερμηνεία» του Διονυσίου πρέπει κανείς νά δεϊ τή με
θοδική και περιεκτική εισαγωγή τού βιβλίου του P a u l H e t h e r i n g t o n , 
The «Painter's Manual» of Dionysius of Fourna. An English translation, with 
Commentary, of cod. gr. 708 in the Saltykov - Shchedrin State Public Li
brary, Leningrad, London 1974. Τό χειρόγραφο πού αναφέρεται στον τίτλο 
τοϋ βιβλίου αυτού είναι αυτό άπό τό όποιο εξέδωσε τό Κείμενο τής «Ερμη
νείας» ό Παπαδόπουλος - Κεραμεύς- φωτογραφία τής σ. 32 τοϋ χειρογράφου 
αυτού δημοσιεύεται στή σ. 3 τοϋ βιβλίου τού Hetherington. Για τό πιθανό 
πρότυπο τής απεικόνισης των υμνογράφων κατά τον Διονύσιο έκ Φουρνά 
βλ. τ ο ϋ ί δ ι ο υ , «The Poets» in the Ερμηνεία of Dionysius of Fourna, 
DOP 27(1973) 317-322. 

[2] 
Μουσ. Μπενάκη 37 Χαρτ. 32,8X22,7 σσ. 1-172, 259-284, 403-438 19 αϊ. 

«Κώδιξ» της ιεράς μονής Ζωοδόχου Πηγής Φουρνά 

Περιγραφή Δ η μ α ρ ά , ό.π., σσ. 241 - 247. 
Εκδοση Χ α τ ζ η θ ά ν ο υ , βλ. σημειώσεις 2 και 3. 

Τωρινή κατάσταση : γιά τό περιεχόμενο των σσ. 1 - 172 βλ. Δ η μ α ρ ά , 
ό.π. Οι σσ. 259 - 284 παραμένουν αποκομμένες άπό τή στάχωση. Στή σ. 
403 ό Χατζηθάνος κατέγραψε σημείωση γιά τήν ανεύρεση του κώδικα 
τον Ιούλιο τοϋ 1949, μετά τά πολεμικά γεγονότα, βλ. Χ α τ ζ η θ ά ν ο υ , 
Κώδιξ, σσ. 108 - 109. ΟΙ σσ. 404 - 438 είναι λευκές. Στή σ. 437 σημείωση 
τοϋ Δ.Σ. Μπάζα: Εν Φουρνά τή 24 'Οκτωβρίου 1917 / Ο επί τής άνακαι¬ 
νίσεως τής / "Ζωοδόχου Πηγής" / Άρχιμ. Δ. Σ. Μπάζας. Στάχωση άπό μαύρο 
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δέρμα σέ ξύλινες πινακίδες· ή Β' πινακίδα είναι κομμένη στην κάτω εξωτε
ρική γωνία της. Από τους δυο θηλυκωτήρες σώζεται μόνο ό πάνω' 7 ράχες, 
6 χώρες. 

Σέ χαρτί κολλημένο στην Α' πινακίδα : No χειρογρ. 37 (μέ στυλογράφο 
διαρκείας) καί αποκάτω, Κώδιξ τής Μονής / και Κατάλογος τών βιβλίων / της 
Σχολικής Βιβλιοθήκης / Φουρνάς (άπό τό χέρι τού Δ. Σ. Μπάζα). 

Στή σ. 1 κολλημένο φύλλο επιτραπέζιου ημερολογίου της 11/12/54 μέ 
τή σημείωση : «Κώδιξ Μονής Ζωοδόχου / Πηγής τού Φουρνά τών / Αγράφων / 
Δωρεά ομού μετά σχετικών / βιβλίων ύπό τού κ. / Χαρ. Χατζηθάνου / 15.12. 
1954». 

3 
Χαρτ. 30,5X21 σσ. 362 στ. 3 2 - 3 5 ετ. 1774 

Θεοφίλου Κορυδαλέως υπομνήματα στο «Περί ψυχής» 

Αρίθμηση σελίδων άπό τήν Ε. Κούκκου στο recto κάθε φύλλου (έση¬ 
μείωσε μόνο τους μονούς αριθμούς). Γραφή τυπική τού 18ου αί. (πβλ. Λ. Πο¬ 
λ ί τ η , ό.π.)· γραμμένη επιφάνεια 23 Χ 15, μελάνι καφέ σκούρο. Αρχικά μέ τό 
ίδιο μελάνι, «παραπομπές» κάτω δεξιά σέ κάθε σελίδα. Κατάσταση αρκετά 
καλή. Στάχωση άπό καφέ δέρμα σέ ξύλινες πινακίδες μέ δυο θηλυκωτήρες· 
Εντυπη διακόσμηση : τρεις τριπλές γραμμές στον περίγυρο καί στα μεταξύ 
τους διαστήματα άνθοειδής διάκοσμος· στον κεντρικό χώρο απλές τεμνό
μενες στο μέσο τους γραμμές πού σχηματίζουν σταυρό καί διαγώνιους. 
Εφτά ράχες, εξι χώρες. 

σ. 1, πάνω άπό τον τίτλο: Έν αψοδω :· εν μηνί φευρουαρίω ς εναρξις 
της τού περί ψυχής / βίβλον επί τού γράφειν εγεγόνει, παρ' Ιακώβου φουρ
ναίου :- / εν τη σχολή Τυρνάβου. 

Στην εξωτερική πλευρά τής Α' πινακίδας της σταχώσεως χαρτί κολλη
μένο, μέ τή σημείωση : Ιακώβου τον Φουρναίου 3. Αποκάτω, σ' άλλο χαρτί 
κολλημένο άπό τήν Ε. Κούκκου: Κώδιξ No 3/9.6.1951. 

Στο εσώφυλλο τής Α' πινακίδας : Κατεγράφη τήν 10ην Ιουνίου 1951 / 
Έλ. Ε. Κούκκου. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 

Στον αριθμό 3 τού καταλόγου τών βιβλίων τού Δημοτικού Σχολείου 
Φουρνά σημειώνεται: «Περί ψυχής, Ιακώβου τού Φουρναίου». Ό Δ η 
μαράς, ό.π., σ. 225, τό αναφέρει ώς «χειρόγραφο τών προλεγομένων τού 
Κορυδαλέως, στο Περί Ψυχής» καί παραθέτει τή σημείωση τής σ. 1. Όμως 
τό χειρόγραφο περιέχει όλο τό κείμενο τών υπομνημάτων τού Κορυδαλέως 
καί στα τρία βιβλία τού Περί Ψυχής τού Αριστοτέλη. Ή παρανόηση έγινε 
γιατί στή σ. 1 καί κάτω άπό τή βιβλιογραφική του σημείωση ό γραφέας 
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σημείωσε τόν τίτλο τού προλόγου: Του σοφωτάτου Θεοφίλου Κορυδαλέως 
πρoλεγóμεva εν τω περί / ψυχής βιβλίω. Ό Χ α τ ζ η θ ά ν ο ς , Ό Φουρνάς... 
19703, σσ. 37 - 38, λανθασμένα πληροφορεί ότι «τό χειρόγραφον αυτό έχά¬ 
θη είς τόν συμμοριτοπόλεμον». 

Για τή σχολή τού Τυρνάβου βλ. Δ η μ α ρ ά , ο.π., σ. 224 σημ. 3. Γιά 
τό Θεόφιλο Κορυδαλέα καί τό έργο του βλ. C l é o b u l e T s o u r k a s , 
Les débuts de l'enseignement philosophique et de la libre pensée dans les 
Balkans. La vie et l'oeuvre de Théophile Corydalée (1570- 1646). Deuxième 
édition revisée et completée, Thessalonique 1967' επίσης Ath. Papado¬ 
poulos - Cl. Tsourkas-Const. Noica, Théophile Corydalée In
troduction à la Logique, Bucarest 1970 (Oeuvres philosophiques de Théo
phile Corydalée, Tome Ι). Από τά υπομνήματα τού Κορυδαλέως στό Περί 
Ψυχής αποσπάσματα μόνο καί μέρος τού προοιμίου έχουν εκδοθεί, βλ. 
T s o u r k a s , Les débuts . . . , σ. 101. εκτεταμένη ανάλυση τού κειμένου 
τών υπομνημάτων αυτών έχει παραθέσει ó T s o u r k a s , ο.π., σσ. 311 - 352. 
Περισσότερα βιβλιογραφικά γιά τόν Κορυδαλέα βλ. στού G. P. H e n d e r 
s o n , Ή αναβίωση τού Έλληνικού στοχασμού 1620- 1830. Ή Ελληνική 
Φιλοσοφία στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Μετάφραση Φ. Κ. Βώρου, Α 
θήναι 1977, σσ. 23 - 35. 

4 

Χαρτ. 21X15,5 φφ. 116+α'-β ' στ. 28 18 αί. 

(φ. 5 :) Σύνοψις της ιεράς θεολογίας, φιλοπονηθείσα 
είς ώφέλε ιαν τών ορθοδόξων φιλομαθών, παρά Νικο
λάου Κούρσουλα τού Ζακυνθίου, διδασκάλου, φιλοσό
φου καί θεολόγου. 

Τετράδια ιδ' αριθμημένα από τό γραφέα στό μέσο τού κάτω περιθωρίου 
τού recto τού α' φύλλου κάθε τετραδίου. Αρίθμηση φύλλων από τήν Ε. 

Κούκκου. Γραφή πυκνή, με μεγάλη κλίση προς τά δεξιά, μελάνι σταχτό¬ 
χρωμο. «Παραπομπές» κάτω δεξιά στό verso κάθε φύλλου. Γραμμένη επι
φάνεια 17Χ 13. Φφ. 1-4, 116ν , α'-β' λευκά, με μεταγενέστερες σημειώσεις. 
Τό χειρόγραφο, αν καί επηρεασμένο άπό τήν υγρασία, είναι σε καλή κατά
σταση. Στάχωση από απλό χαρτόνι φθαρμένο- έξίτηλες σημειώσεις στις 
εξωτερικές όψεις τών χαρτονιών. 

Έσώφυλλο Α' χαρτονιού, σημείωση τού Θεοφάνους έξ Αγράφων: 
ήρξαμεθα συν θεώ της Ιεράς θεολογίας / κατά το αψλεον έτος το σωτήριον / 
δεκεμβρίω ζη . 

καί άλλες σημειώσεις χωρίς σημασία, 
φ. 5, κάτω περιθώριο : καί τάδε εκ τών της μονής φουρνάς τών αγράφων. 
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Εσώφυλλο Β' χαρτονιού: εσμεν οι θεολογοϋντες τον αριθμόν τρεις, ότε / εν 
ιερεύσι κυρ άνθιμος και χριστοφόρος, μετ' εμού / τού εύτελούς ιεροδιακόνου 
Θεοφάνους. 
και στο κάτω περιθώριο: και τόδε / σύν τοις / άλλοις / Θεωφάνους / Ιερομονάχου. 

Στο Α' χαρτόνι της βιβλιοδεσίας : Κώδιξ No 4/9-6-1951. Στο φ. 2 μέ 
κόκκινο μολύβι ό αριθμός τού καταλόγου των βιβλίων : 20, και κατόπιν : 
τα αμαρτήματα εκούσια και ακούσια κατά τρόπους επτά γίνονται εις θ(εό)ν 
κατά άπάτην, κατά άγνοιαν, κατά ανάγκην, κατά βίαν, κατά λήθην, κατά 
συναρπαγήν, κατά διάθεσιν. 
φ. 4ν : Κατεγράφη την 12 Ιουνίου 1951 / Έλ. Ε. Κούκκου. 
φ. βν : θεωρία τού αρίστου όντος, ήτοι της τρισηλίου θεότητος / όσον το εφ' 
ήμίν, και τοϋτο καθ' όμοίωσιν των κτιστών, τον νούν / τοϊς υπέρ νούν έπαι¬ 
ρομένοις. 
: θεωρία τού αρίστου όντος, ήτοι της τρισηλίου θεότητος, / ώς θεον πάντα εν, 
όπου μη κωλύει της σχέσεως ή άντίθεσις. 
: το της σαρκός πρόβλημα του λόγου λαβόντος, / τέτταρα διήνυται, το αγα
θόν, το σοφόν, το / δίκαιον, και το δυνατόν. 
: aι θείαι ααι [=πρώται] τελειότητες :/ σοφία / δικαιοσύνη / άγαθότης / παντο
δυναμία / αϊδιότης 
βαι [=δεύτεραι] ο θ(εο)ς δύναται ποιεϊν, τάδε ή τόδε μεθ' ύποθέσεως, 
ήγουν εάν μη άντίφασιν εχη. 
: aι συνθέσεις των κτισμάτων, ή εκ φύσεως και υποστάσεως, ή εξ υπο¬ 
κειμένου και συμβεβηκότος, ή εκ τού δυνάμει και ενεργεία. εξ ών / άπασών 
το θείον ύπέρκειται απλούστατης όν ενεργείας. 
Στο εσώφυλλο τού Β' χαρτονιού βιβλιοδεσίας ή ακόλουθη σημείωση έχει 
γραφεί δυο φορές: αι της θεότητος φωναί / ουσία, ομοούσιος, ύπόστασις, 
πρόσωπον, ιδίωμα, / σχέσις, γνώρισμα, περιχώρισις, τριάς. 
καί άποκάτω: ουσία. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 

Στον αριθμό 20 τού καταλόγου τών βιβλίων τού Δημοτικοΰ Σχολείου 
Φουρνά σημειώνεται: «Συλλογή ιερών κανόνων». Ό Δ η μ α ρ ά ς , ο.π., σ. 
220, παραθέτει τις σημειώσεις τού Θεοφάνους έξ Αγράφων άπό τή Σύνοψη 
της Ιεράς θεολογίας τού Κούρσουλα, χωρίς νά διευκρινίζει όμως ότι πρό
κειται για χειρόγραφο καί όχι έντυπο βιβλίο. Τις πληροφορίες τού Δημαρά 
αντιγράφει ό Χ α τ ζ η θ ά ν ο ς , ό.π., σ. 36. 

Ό Δ η μ α ρ ά ς , ό.π., σσ. 217 καί 220 συμπεραίνει από τίς σημειώσεις 
αυτές τού Θεοφάνους ότι το 1735 μαθήτευε ώς Ιεροδιάκονος στα Γιάννινα: 
φαίνεται ότι τό χειρόγραφο αυτό χρησιμοποιοΰσε ό Θεοφάνης σπουδά
ζοντας τήν «Ιεράν θεολογίαν» στα Γιάννινα, άπ' όπου καί τό μετέφερε στο 
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Φουρνά. Για τό Νικόλαο Κούρσουλα, υπομνηματιστή τού Αριστοτέλη, 
σύγχρονο τού Κορυδαλέως με αντιμαχόμενες όμως απόψεις, βλ. Λ ί ν ο υ 
Π ο λ ί τ η , Οδηγός Καταλόγου Χειρογράφων, Αθήναι 1961, σσ. 75 - 76 καί 
E. L e g r a n d , Bibliographie hellénique, 17e siècle, τόμ. 5, σσ. 261 - 268. Ή 
«Σύνοψις τής Ιεράς Θεολογίας» τού Νικολάου Κούρσουλα είναι τό μοναδικό 
άπό τά έργα του πού έχει τυπωθεί, βλ. L e g r a n d , ό.π., σσ. 263 - 264 καί 
Δ. Γ κ ί ν η - Β. Μ έ ξ α , Ελληνική Βιβλιογραφία, άρ. 9406. 

5 
Χαρτ. 20,5X15 φφ. Α'-Γ' + σσ. 503 + φφ. α'-ιε' στ. 22-24 6τ. 1784 

Λόγοι τού αγίου Συμεών τού έν τώ Θαυμαστώ όρει 

Αρίθμηση σελίδων άπό τό γραφέα. Γραφή τυπική τού 18ου αϊ., μέ 
μαύρο μελάνι. Τρεις διαφορετικές γραφίδες τοϋ ίδιου χεριού, στίς σσ. 
1 - 68, 69 - 134, 135 - 503. Τίτλοι και αρχικά μέ τό ίδιο μελάνι ή σπανιό
τερα μέ κόκκινο. Στή σ. 1 λιτό ορθογώνιο έπίτιτλο σε σχήμα πλεγμένων 
ταινιών. Γραμμένη επιφάνεια 15,5 x 11· «παραπομπές» στίς σσ. 1-68, 135¬ 
503 κάτω δεξιά σε κάθε verso, στίς σσ. 69 - 134 κάτω δεξιά σε κάθε σελίδα. 
Φφ. Α'- Γ', α'- ιε' λευκά, έκτος άπό τό φζ ' όπου ό γραφέας καταχώρισε πί
νακα περιεχομένων. Κατάσταση καλή. Στάχωση άπό καφέ δέρμα σέ ξύλινες 
πινακίδες, μέ δυο χαλασμένους θηλυκωτήρες. Εντυπη διακόσμηση: τέσ¬ 
σερες τριπλές γραμμές στο περίγυρο καί στα μεταξύ τους διαστήματα άνθη· 
στο κέντρο εγκόλπιο μέ διάκοσμο επίσης άπό άνθη· 5 ράχες, 4 χώρες. 

σ. 1: »και τάδε εκ των τής μονής φουρνάς των αγράφων. 
σ. 503: Ή παρούσα βίβλος εγράφη δια χειρός δαμάσκηνου Ιερομονάχου, 

δι εξόδου και δαπάνης γαβριήλ Ιερομόναχου / του και ηγουμένου, τής σεβά
σμιας μονής τής ζωοδόχου πηγής, τής κατέναντι κώμης φουρνά· και οι  
άναγινώσκοντες εϋχεσθαι υπέρ τε αμφοτέρων και εϊ τι / σφaλερòv εϋρητε 
διορθώσαντες / σύγγνωτε· άν(θρώπ)ινον εστί το σφαλειν:. / Χιλιοστώ, επτακο¬ 
σιοστώ, όγδοηκοστω, τετάρτω· / άπό χριστού· / κατά μήνα αϋγουστον 

φ. ζ', ό πίνακας περιεχομένων μέ τίτλο : Λόγοι διάφοροι περιέχοντες 
τάς των παθών πάντων κατηγορίας δι' ενιστόρων παραδειγμάτων τής τε πα
λαιάς καί νέας διαθήκης των άπό άδάμ και καθεξής. Συγγραφέντες παρά 
συμεών μοναχού άνδρός καί παναθλίου αμαρτωλού, προς την έμαυτοϋ ψυχήν 
εκάστης κατηγορίας τον ταλανισμον αναφερόντος εν κεφαλαίοις τριάκοντα 
καί δυσί, καθώς ύποτέτακται. 

Έσώφυλλο Α' πιν.: »ανόνητον: ανωφελή ακερδον / » άνενδοιάστως : αναμ
φιβόλως άδιστάκτως / »ενδελεχώς: επιμόνως, συνεχώς, αδιαλείπτως / »ενδε¬ 
λεχεί: πυκνάζει / »ένδελεχισμός: επιμονή, ή συνήθης θυσία / »ρεμβασμός: 
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αχαλίνωτος έννοια, καί ζωής αφανισμός. 
καί στο κάτω μέρος τού έσωφύλλου : Κατεγράφη την 10ην Ιουνίου 1951 
/ Ελ. Ε. Κούκκου. 

φ. Α, με μολύβι ό αριθμός τού καταλόγου τών βιβλίων : 147. 
Έσώφυλλο Β' πιν.: κακότεχνο σχεδίασμα ταινιόσχημου έπιτίτλου μέ 

δύο πτηνά στα δύο άκρα του καί σταυρό άπό πλεγμένες ταινίες στο μέσο¬ 

αμέσως άποκάτω: κάγο ώ κόνστας. γράφο. διαχοιρος εμού το αμαρτωλλού: 
Σε χαρτί κολλημένο στο πάνω μέρος τής ράχης: Κώδιξ No 5/9.6.1951. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 
Στον κατάλογο τών βιβλίων τού Δημοτικού Σχολείου Φουρνά, άρ. 147, 

σημειώνεται: «Λόγοι εγκωμιαστικοί χειρόγραφοι». 
Για τον ηγούμενο Γαβριήλ τής μονής Φουρνά βλ. Δ η μ α ρ ά , ό.π., 

σ. 221, σημ. 3 καί Π ά ν ο υ Ι. Β α σ ι λ ε ί ο υ , Ή επισκοπή Λιτζάς καί 
Αγράφων έπί Τουρκοκρατίας, Αθήνα 1960, σσ. 186-187, σημ. 311. 

Γιά τον όσιο Συμεών το Θαυμαστορείτη έχουμε τήν πρόσφατη δίτομη 
μελέτη μέ έκδοση καί μετάφραση τών αγιολογικών κειμένων BHG3 1689 
καί BHG3 1174 τού Paul V a n d e n V e n , La Vie ancienne de S. Suméon 
Stylite le Jeune (521 - 592), Tome I Bruxelles 1962, Tome II Bruxelles 1970 
(Subsidia Hagiographica, no 32)· επίσης, άπό αρχαιολογική άποψη, τή με
λέτη τής J a c q u e l i n e L a f o n t a i n e - D o s o g n e , Itinéraires archéo
logiques dans la région d'Antioche, Recherches sur le monastère et sur l'  
iconographie de S. Syméon Stylite le Jeune, (Bibliothèque de Byzantion 4) 
Bruxelles 1967. Γιά τους ασκητικούς λόγους τού Συμεών βλ. V a n d e n 
V e n , ό.π., σ. 180*. 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού
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