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ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Θ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Χ Ε Ι Ρ Ο Γ Ρ Α Φ Α Μ Ο Ν Α Σ Τ Η Ρ Ι Ω Ν Τ Η Σ Η Λ Ε Ι Α Σ 

Τω σεβ. μητροπολίτη Ηλείας καί Ώλένης 

κ. Ά θ α ν α σ ί ω 

πάνυ ευλαβώς άφιερούται. 

Ή σύνταξις καί δημοσίευσις καταλόγων τών άνά τάς δημοσίας, Ιδιω
τικός ή μοναστηριαάς βιβλιοθήκας καί συναφή Ιδρύματα άποκειμένων χει
ρογράφων συμβάλλει, ώς γνωστόν, είς τήν προαγωγήν τής επιστημονικής 
έρεύνης, καθ' όσον ούτω τίθενται είς χείρας τών ερευνητών νέα στοιχεία 
προς ένδελεχεστέραν έξέτασιν τών πραγμάτων τού παρελθόντος. και είναι 
μέν αληθές ότι διαθέτομεν σήμερον καταλόγους πολλών συλλογών, υπάρ
χουν όμως καί ά λ λ α ι , όλως ή έν μέρει άγνωστοι είς τό εύρυ έπιστημονικόν 
κοινόν, είς τάς οποίας δυνατόν νά περιλαμβάνωνται χειρόγραφα ουχί μικράς 
σπουδαιότητος. εις τάς βιβλιοθήκας ώρισμένων έκ τών μοναστηρίων τής 
Ηλε ίας 1 υπάρχουν από αιώνων χειρόγραφα, αλλ' Αι περί αυτών ειδήσεις 

1. Δια τού Β. Δ. τής 26/4 1836 τά κριθέντα ώς διατηρητέα μοναστήρια τής 
Ηλείας είναι τά ακόλουθα : Σκαφιδιας, Βλαχερνων, Πορετσού, 'Ανω Δίβρης, Κάτω 
Δίβρης καί Κρεμαστής. Παραθέτομεν ενταύθα τήν κυριωτέραν περί αυτών καί τών 
υπολοίπων βιβλιογραφίαν. Σ π . Λ ά μ π ρ ο υ , Τά σιγίλλια καί λοιπά έγγραφα τής 
έν τώ δήμω Λετρίνων μονής Σκαφιδιας, «Νέος Έλληνομνήμων», τ. Ε' (1908), σσ. 
79-99. Παν. Παπαδημητρίου - Άλ. Καραχάλιου - Παπαδημη¬ 
τρίου, Ή ιστορική μονή Σκαφιδιας Ηλείας, Πύργος 1970, σσ. 94 (βλ. καί 
κρίσιν υπό Τ. Α. Γ ρ ι τ σ ο π ο ύ λ ο υ , «Πελοποννησιακά», τ. Η' (1971), σ. 505). 
Κ. Δ. Ψ υ χ ο γ ι ο ύ , Ενετικά έγγραφα τής Σκαφιδιάς, «Ήλειακά», τχ. θ ' (1956), 
σσ. 165 - 166. Τού α υ τ ο ύ , Ενθυμήματα καί σημειώσεις από κώδικες καί βιβλία 
τών μοναστηριών τής Ηλείας, ένθ' άνωτ., τχ. 1Ζ' (1959), σσ. 509-516 καί τχ. IH' 
(1959), σσ. 533-536. Τ ο ύ α υ τ ο ύ , Τό Φραγκαπήδημα, ένθ' άνωτ., τχ. θ ' (1956), 
σσ. 186 - 188 καί τχ. l' (1956), σσ. 200 · 204. — Υπόμνημα τής έν Ηλεία Ιεράς 
μονής «Σκαφιδιας» κατά τού ΓΎΙΔ' Νόμου, υποβληθέν προς τήν Βαν Διπλήν Άνα¬ 
θεωρητικήν Βουλήν τών Ελλήνων, έν Άμαλιάδι, τυπογραφείον «Ή Πρόοδος», 
Κωνστ. θ. Ζάκα, 1911, σσ. 11. Αναστασίου Κ. 'Ορλάνδου, Αι Βλα¬ 
χέρναι τής Ηλείας, ΑΕ, 1923, σσ. 5-35. Παν. Παπαδημητρίου - Αλ, 
Κ α ρ α χ ά λ ι ο υ , Αι Βλαχέρναι τής Ηλείας (Ιστορική μελέτη), Πύργος 1971, σσ. 
95 (βλ. καί κρίσιν υπό Τ. Α. Γ ρ ι τ σ ο π ο ύ λ ο υ , «Πελοποννησιακά», τ. H' 
(1971), σσ. 504-505). Κ. Δ. Ψ υ χ ο γ ι ο ύ , Πατριαρχικά σιγίλλια τής μονής 
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είναι έλάχισται καί συγκεχυμένοι ' με αποτέλεσμα νά παραμένουν άγνωστα 
είς το σύνολον των, καίτοι το παλαιογραφικόν ενδιαφέρον τών ερευνη
τών δι' αυτά έχει έκδηλωθή ήδη από τού παρελθόντος αιώνος \ 

Ό Γάλλος Buchon, κατά τήν έν Ελλάδι περιοδείαν του προς μελέ
την τών φραγκικών καταλοίπων, ευρεθείς έν Ηλεία κατά το έτος 1841 
επεδίωξε νά ίδη τάς μοναστηριακάς βιβλιοθήκας καί δή τής Σκαφιδιάς 
καί τών Βλαχερνών. εις τήν Σ κ α φ ι δ ι ά ν έπληροφορήθη ότι τα βι
βλία εϊχον καή υπό τών Τούρκων κατά τήν Έπανάστασιν, άλλ' έν τώ δω¬ 
ματίω όπου έφιλοξενήθη εύρεν «εκκλησιαστικά τίνα χειρόγραφα τού δεκά
του πέμπτου καί δεκάτου έκτου αιώνος, ευαγγέλια και λειτουργικά βιβλία, 
ώς καί ώραϊον εις φύλλα χαρτωον κώδικα ομιλιών τού Ιωάννου Χρυσο
στόμου τού δεκάτου τρίτου ή δεκάτου τετάρτου αιώνος»4. Παραδόξως, ο 
καθηγητής Σπ. Λάμπρος λέγει ότι κατά τήν έν έτει 1907 δευτέραν έπί¬ 
σκεψίν του ουδέν έκ τών χειρογράφων τούτων εύρε5. Σήμερον φυλάσσονται 

«Βλαχέραινας» Ηλείας, «Ελληνικά», τ. ΙΣΤ' (1958-59), σσ. 203-218. Α ν δ ρ . 
Α ν δ ρ ι α ν ό π ο υ λ ο υ , Μία πνευματική κυψέλη, ή γυναικεία κοινοβιακή Ιερά 
μονή Κοιμήσεως τής Θεοτόκου Κρεμαστής έν Λάνθι Ηλείας, Αθήναι 1969, σσ. 54. 

Εις τήν ανωτέρω βιβλιογραφίαν άς προστεθούν καί τά γραφέντα υπό Γ. 
Λ α μ π ά κ η έν ΔΧΑΕ, περίοδ. α', τ. Α' (1892), σσ. 98 - 99 καί τ. Β' , σ. 44, τά 
υπό Γ. Π α π α ν δ ρ έ ο υ έν τώ βιβλία) αυτού «Ή Ηλεία δια μέσου τών αιώνων», 
έν Αθήναις 1924, σσ. 182 κέξ., ώς καί τά υπό Α. B o n , La Morée Franque, 
Paris 1969. 

2. Ό Δ η μ . Γ κ ί ν η ς (Κατάλογοι ελληνικών κωδίκων έν Ελλάδι καί Ανα
τολή, ΕΕΒΣ, τ. ΙΑ' (1935), σ. 379) ποιείται μνείαν μόνον τών χφφ. τής Σκαφιδιάς 
καί παραπέμπει είς τόν Buchon καί τον Σπ. Λάμπρον. Βλ. κατωτέρω σημ. 4, 5. 

3. εις τάς αρχάς τού αιώνος μας ο Νίκος Α . Βέης ύπεσχέθη νά παράσχη «είς 
τους περί τά ελληνικά γράμματα καί την παλαιογραφίαν ασχολούμενους τήν έπιστημο¬ 
νικήν άναγραφήν πάντων των είς κοινοτικάς, σχολιχάς καί μοναστηριακάς βιβλιοθήκας 
τής Πελοποννήσου διασωθέντων κωδίχων». Καί ανέφερεν ότι «ουδείς είχεν επιχειρήσει 
τήν κατά τάς απαιτήσεις τής επιστήμης συστηματικήν άναδίφησιν καί ταξινόμησιν αυ
τών, είς τρόπον ώστε άπεκειντο κονισαλέα έρμαια των διαφόρων ζωυφίων, διηρπάζοντο 
καί έξεπατρίζοντο υπό των επιτηδείων καί κατεστρέφοντο ύπ' άμαθων καλογήρων, καθώς 
συμβαίνει δυστυχώς καί είς τόσας αλλάς τής Ανατολής βιβλιοθήκας». Ν. Βέη, Έκθε¬ 
σις παλαιογραφικής καί Ιστοριοδιφικής εκδρομής είς τήν έπαρχίαν Καλαβρύτων, 
περ. «Παναθήναια», τχ. 15 Δεκ. 1904, σ. 136. Πρβλ. τ ο ύ α υ τ ο ύ , Κατάλογος 
τών χειρογράφων κωδίκων τής έν Θεράπναις Μονής τών Αγίων Τεσσαράκοντα. 
[Απόσπασμα έκ τής «Έπετηρίδος τού Παρνασσού» Η' έτους], έν Αθήναις 1904, 
σ. 5. ο αείμνηστος Καθηγητής δέν έπεσκέφθη προς μελέτην τάς μοναστηριακάς 
βιβλιοθήκας τής Ηλείας. 

4. J. Α. Βuchοn, La Grèce continentale et la Morée, Paris 1843, σ. 505. 
5. Σ π . Λ ά μ π ρ ο υ , ένθ' άνωτ., σ. 79. Απορίας σοβαρός προκαλούν οι 

λόγοι αυτοί τού Λάμπρου, καθ' όσον ο υπό τού Buchon αναφερόμενος κώδιξ μέ 
ομιλίας τού Χρυσοστόμου είναι, κατά πασαν πιθανότητα, ο υπ' άρ. 9 τού παρόν
τος καταλόγου. Αλλως τε, αποδεδειγμένως, ύπήρχον από τού ιη ' αι. καί εντεύθεν 
κώδικες έν τώ μοναστηρίω. 
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εκεί 20 κώδικες καί πρόχειρος χειρόγραφος κατάλογος αυτών συν
ταχθείς, προφανώς, υπό του μητροπολίτου Αντωνίου (1922-1945). Ση
μαντικός κατά το περιεχόμενον είναι ο κτητορικός κώδιξ του μοναστη
ρίου, είς «σημειώσεις» του οποίου έστηρίχθη κυρίως ο ανωτέρω Ιεράρχης 
Ινα καταρτίση κατάλογον τών προ αύτου επισκόπων Ηλείας καί Ωλένης· . 
Πρό τίνων ετών ο Ιστοριοδίφης Κ. Δ. Ψυχογιός ανήγγειλε τήν έκδοσιν 
καταλόγου τών υπαρχόντων χειρογράφων, ή οποία όμως δεν έπραγματο¬ 
ποιήθη μέχρι τούδε 7. 

εις τάς Β λ α χ έ ρ ν α ς οί μοναχοί άφηγήθησαν είς τον Buchen 
ότι τά πλείστα τών χειρογράφων έκάησαν κατά τήν πυρπόλησιν του μο
ναστηρίου υπό τού Ιμπραήμ8. Αντιθέτως, έκ τού κτητορικού κωδικός 
άντλούμεν τήν εϊδησιν ότι κατά τάς χαλεπάς στιγμάς τής Επαναστάσεως 
τά βιβλία καί όλλα πολύτιμα σκεύη εστάλησαν προς φύλαξιν είς τήν 
Ζάκυνθον, από όπου καί μετεκομίσθησαν μετά τήν άποκατάστασιν τών 
πραγμάτων·. Κατά τήν έν έτει 1893 έπίσκεψίν του ο Γ. Λαμπάκης εύρε 
κώδικας τινας, μεταξύ τών οποίων καί νομοκάνονα τού ιστ' αιώνος τού 
πατριάρχου Ιεροσολύμων Θεοφάνους10. ο Γ. Παπανδρέου αναφέρει 
απλώς τήν ύπαρξιν κωδίκων τινών1Χ, ένώ κατά τόν Κ. Δ. Ψυχογιόν πρό 
δεκαπενταετίας έσώζοντο «δύο ή τρεις χειρόγραφοι νομοκάνονες τον ιη 
αιώνος» 18. Έγράφη προσφάτως ότι τά σωζόμενα χειρόγραφα «έμελέτησεν 
επισταμένως το θέρος του 1969 ο ...κ. Λίνος Πολίτης»19. 

Περί τού χειρογράφου πλούτου τής Α ν ω Μ ο ν ή ς Δ ί β ρ η ς 

6. Α ν τ ω ν ί ο υ μητρ. Ηλείας, Ή Επισκοπή Ηλείας δια τών αιώνων. 
Ανατύπωσις έκ τής «θεολογίας», Αθήνησι 1928, σσ. 21. Δυστυχώς τόσον ο «Κώ
διξ» τής Σκαφιδιας, όσον καί τών Βλαχερνών δεν περιγράφονται είς τον παρόντα 
κατάλογον, διότι κατά τήν έρευνάν μας δέν ευρέθησαν είς τήν θέσιν των. 

7. Περ. «Ήλειακά», τχ. θ ' (1956), σ. 165. 
8. J. Α. B u c h o n , ένθ' άνωτ., σ. 513. Α . ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , ένθ' άνωτ. σ. 35. 
9. Π. Π α π α δ η μ η τ ρ ί ο υ - Α λ . Κ α ρ α χ ά λ ι ο υ , Αι Βλαχέρναι, 

σσ. 28 κέξ. 
10. Βλ. Γ. Λ α μ π ά κ η ν έν ΔΧΑΕ, περίοδ. α', τ. Β ' , σ. 4S. ο κώδιξ δέν 

υπάρχει σήμερον έν τώ μοναστηρίω. 
11. Γ. Π α π α ν δ ρ έ ο υ , ένθ' άνωτ., σ. 187. 
12. «Ελληνικά», τ. ΙΣΤ' (1958 - 59), σ. 203. Έγραψε τότε ο Ψυχογιός : «Είναι 

δυστύχημα ότι οί αξιόλογες βιβλιοθήκες τής μονής Βλαχέρνης καί τής μονής Σκαφιδιάς 
Ηλείας, καθώς καί τά κειμήλια τους, εχουν εγκαταλειφθή καί αφανίζονται σιγά - σιγά... 
Σήμερα ή κατάσταση είναι αξιοθρήνητη». Αυτόθι, σ. 203, σημ. 4. Είναι αγνωστον αν 
έχη βάσιν τινά ή φήμη κατά τήν οποίαν ο μητρ. Αντώνιος υπεξήρεσε χειρό
γραφα τών Βλαχερνών. Βλ. περ. «Ή Φωνή τής έρημου», τ. Η' (1969), σ. 173. 

13. Π. Π α π α δ η μ η τ ρ ί ο υ - Ά λ . Κ α ρ α χ ά λ ι ο υ , Αι Βλαχέρναι, 
σσ. 82 · 83. 
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δέν ύπήρχον συγκεκριμένοι πληροφορίαι. ο Ψυχογιός ομιλεί αορίστως 
δι' ύπερπεντήκοντα «χειρόγραφα ή έντυπα τών ιζ' - ΙΘ' Αι.»14, ενώ παρα
δίδεται ότι κατά τήν διάρκειαν τών μαχών μέ τους Λαλαίους (Ιούνιος 
1821) τα βιβλία έχρησιμοποιήθησαν δια τήν κατασκευήν φυσεκιών,16. 
Παραδίδεται ωσαύτως ότι ή Κ ά τ ω Μ ο ν ή Δ ί β ρ η ς έπυρπολήθη 
έν έτει 1809 υπό τών Λαλαίων και κατεστράφησαν άπαντα τά ίερά σκεύη, 
είκόνες καί βιβλία αυτής " , τούτο όμως δέν γίνεται παραδεκτόν υπό τού 
μητρ. Αντωνίου ". Σήμερον είς τήν βιβλιοθήκην τής "Ανω Μονής άπό¬ 
κεινται 16 χειρόγραφα. 

Πληροφορίας περί υπάρξεως χειρογράφων έν τώ μοναστηρίω τού 
Πορετσού δέν κατέστη δυνατόν να συγκεντρώσωμεν. Εσχάτως ο 
μητρ. Ηλείας κ. Αθανάσιος εΰρεν έν αύτώ καί παρέλαβε προς φύλαξιν 
ώραίον περγαμηνόν τετραευάγγελον τών ιγ' - ιδ' Αι. Εϊχε, τέλος, γίνει 
λόγος καί περί υπάρξεως κτητορικών κωδίκων είς τά μοναστήρια Κ ρ ε 
μαστής18 καί Φραγκοπηδήματος19. 

Καί είς έτερα πελοποννησιακά μοναστήρια ύπήρχον χειρόγραφα 
προερχόμενα έξ ήλειακών. εις τήν βιβλιοθήκην τού Μ. Σπηλαίου, ή 
οποία κατεστράφη κατά τήν πυρκαϊάν τού 1934, άπέκειντο δύο κώδικες, 
είς περγαμηνός (ιβ' α ι . ) , καί έτερος χαρτώος (ιστ' αι.), προερχόμενοι έξ 
Άγ. Νικολάου (Φραγκοπηδήματος)20. Επίσης είς τό κατά τήν Άροα¬ 
νίαν (Καλαβρύτων) μοναστήριον τών Άγ. Θεοδώρων ο Ν. Βέης εύρε νο¬ 
μοκάνονα τού ιη ' αί. ο όποιος, κατά τίνα σημείωσιν, άνήκεν είς τό 
— διαλελυμένον σήμερον — μοναστήριον τής Ρετεντούς έν τώ τ. δήμω 
"Ωλένης11. Αξίζει να σημειωθή ότι διεσώθη καί εξεδόθη ο «Κώδιξ» τού 
ναού Παναγίας τών Λεχαινών Ηλείας, άλλ' ακέφαλος καί κολοβόςΜ. 

14. Περ. «Ήλειακά», τχ. ΙΗ' (1959), σ. 526. 
15. Γ. Α. Χ ρ υ σ α ν ο α κ ο π ο ύ λ ο υ , Ή Ηλεία έπί Τουρκοκρατίας, 

έν Αθήναις 1950, σ. 195. 
16. Γ. Α. Χ ρ υ σ α ν θ α κ ο π ο ύ λ ο υ , ένθ' άνωτ., σσ. 134 - 135. 
17. Μητροπολίτου πρ. Ηλείας Α ν τ ω ν ί ο υ , Ή Δίβρη, «Πελοποννη

σιακή Πρωτοχρονιά», τ. Ε' (1961), σ. 39. 
18. Περ. «Ήλειακά», τχ. ΙΗ' (1959), σ. 534. 
19. Αυτόθι, τχ. l' (1956), σσ. 201 κέξ. 
20. Ν ί κ ο υ Α . Β έ η , Κατάλογος τών ελληνικών χειρογράφων κωδίκων 

τής έν Πελοποννήσω μονής τού Μεγάλου Σπηλαίου, τόμ. Α' , έν Αθήναις 1915, 
σ. 30 άρ. 28 καί σσ. 55 - 56 άρ. 55. 

21. Ν. Βέη, Κατάλογος τών χειρογράφων κωδίκων τής έν Αροανία μονής 
των Αγίων Θεοδώρων, «Έπετηρις Παρνασσού», τ. θ ' (1906), σσ. 7 0 - 7 1 , άρ. 18. 

22. Ντίνου Δ. Ψυχογιού, ο Κώδικας Παναγίας τής Λεχαινίτισ¬ 
σας καί τα Λεχαινά, (μέ σχόλια Ιστορικά, τοπωνυμικά, τοπογραφικά, γλωσσικά), 
έν Πάτραις [1950], σσ. 112. 

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

ΜΝΗΜΩΝ 3 (1973)



•Aalet 95 

Έ κ τής μελέτης του παρόντος καταλόγου, ο όποιος συνετάχθη μετά. 
τήν κατά το θέρος 1973 έπίσκεψιν ημών ' · , συνάγεται ότι τα περιγραφό
μενα χειρόγραφα δέν είναι ευκαταφρόνητα κατά τον αριθμόν ή ανάξια 
λόγου κατά το περιεχόμενον. Ώρισμένα έξ αυτών άντεγράφησαν είς τά 
μοναστήρια όπου ευρίσκονται σήμερον '·, άλλα όμως μετηνέχθησαν άλ¬ 
λοθεν. Ούτως ο κώδιξ ύπ' άρ. 13 (5) τής Σκαφιδιος, ο οποίος άνήκεν είς 
τόν μητρ. Ώλένης Ιωσήφ (ιη' Αι.), φαίνεται ότι προέρχεται έκ Κων
σταντινουπόλεως, καθ' όσον είς το πρώτον μέρος αυτού υπάρχουν διά
φοροι ενθυμήσεις αναφερόμενοι είς γεγονότα πού συνέβησαν εκεί. Επί
σης είς τόν κώδικα 35 (10) τής "Ανω Μονής Δίβρης ρητώς αναγράφεται 
ότι ούτος μετηνέχθη έξ Αγ. Ορους, ένώ ωραιότατος μουσικός κώδιξ τής 
Σκαφιδιας άνήκεν άλλοτε είς τήν μονήν Κουτλουμουσίου Μ . "Αγνωστον 
εϊναι πώς περιήλθεν είς τήν βιβλιοθήκην τών Βλαχερνών «Νόμιμον» τού 
ιη ' Αι. του μοναστηρίου Ά γ . Νικολάου Καλαβρύτων (άρ. 24). Γεγονός 
παραμένει ότι παρά τήν μακροχρόνιον δουλείαν καί τάς αλλεπάλληλους 
εθνικάς περιπετείας ' · κατέστη δυνατόν νά περισωθούν άλλου περισσό
τερα καί άλλου όλιγώτερα χειρόγραφα, ή συγκέντρωσις καί διαφύλαξις 
τών οποίων οφείλεται κυρίως είς μέλη τής μοναχικής άδελφότητος. Χα
ρακτηριστική ένθύμησις δεικνύει τό μέλημα ενός ολιγογράμματου μονα
χού δια τήν προφύλαξιν χειρογράφου τινός τής Σκαφιδιάς (άρ. 17 - 656) 
κατά τήν Επανάστασιν : «Πος εγλιτοσα το 1821 αυτω τώ χαρτίον από 
τους αγαρινοϋς εϊστερα άπο τόσας πυρπολίσις όπου έλαβε το Μοναστίριον». 
Οί μοναχοί τών Βλαχερνών κατά τήν πλέον κρίσιμον περίοδον τού Αγώ
νος μετέφερον κειμήλια καί βιβλία είς Ζάκυνθον προς φύλαξιν, ένώ αντι
θέτως αί πολεμικαι άνάγκαι έπέβαλον όπως έντυπα καί χειρόγραφα τών 
μοναστηριών τής Δίβρης χρησιμοποιηθούν δια τήν κατασκευήν φυσεκιών. 

Έκ τών περιλαμβανομένων εις τους κώδικας κειμένων πολλά είναι 
ήδη γνωστά, υπάρχουν όμως καί τίνα λανθάνοντα, όπως τό υπό Δανιήλ 
Κεραμέως έγκώμιον είς τήν Αικατερίνην Β' καί ή, ψευδωνύμως ίσως γρα¬ 
φείσα, διατριβή κατά τού διδασκάλου καί διαφώτιστου Άθαν. Ψαλίδα'7. 
Δέν λείπουν έξ άλλου χαρακτηριστικά κείμενα τών χρόνων τής 

23. Προς τόν προθύμως έπιτρέψαντα τήν μελέτην τών χειρογράφων μητρ. 
Ηλείας κ. Αθανάσιον έκφράζομεν θερμάς ευχαριστίας. 

24. Βλ. άρ. 13 (5) τής Σκαφιδιας, φ. 23 β. 
25. Παράρτημα του παρόντος καταλόγου, αρ. δ' (11). 
26. Κατά τήν περίοδον τής Ιταλό - γερμανικής κατοχής (1941 · 1944) καί τού 

εμφυλίου πολέμου (1946-1949) Αι μοναστηριακοί Βιβλιοθήκαι Ηλείας ουδόλως 
έθίχθησαν. 

27. Τών δύο τούτων κειμένων ετοιμάζομεν τήν έκδοσιν, ώς δηλούμεν καί έν 
τώ οίκείω τόπω. Βλ. αρ. 23, μ. Βλαχερνών. 
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Τουρκοκρατίας (προφητεία Άγαθαγγέλού, οπτασία Δανιήλ κλπ.). Εύνόητον 
καθίσταται ότι ποσοτικώς πλεονάζουν τά λειτουργικά, ήθικοδιδακτικά, 
νομοκανονικά καί έτερα εκκλησιαστικού περιεχομένου χειρόγραφα. Ουχί 
ασήμαντου ενδιαφέροντος είναι επίσης καί τά μουσικά χειρόγραφα, τά 
όποια δέν έχουν επισύρει ακόμη τήν προσοχήν τών περί την έκκλησια¬ 
στικήν μουσικήν ασχολουμένων Μ. 

Καί αί διάφοροι σημειώσεις - ενθυμήσεις δέν στερούνται αξίας. Έξ 
αυτών πληροφορούμεθα πολλάκις περί ασήμαντων πραγμάτων, ενίοτε 
όμως δίπτεται φώς έπί άγνωστων ή αμφισβητουμένων εκκλησιαστικών, 
πολιτικών, κοινωνικών κλπ. θεμάτων. Ενδεικτικώς άναφέρομεν ότι κατά 
ένθύμησιν τού ύπ' άρ. 27 (13) κωδικός τής Ανω μονής Δίβρης ή κώμη 
τής Δίβρης εδρίσκετο περί τά τέλη τού ιη ' αιώνος υπό τήν δικαιοδοσίαν 
τού έκ Γαστούνης Τούρκου Χουτουμάνη, ούτω δέ αναιρούνται τα άμαρ¬ 
τυρήτως παλαιότερον γραφέντα ότι ουδέποτε είσήλθον Τούρκοι εκεί29. 
Δέν είναι άγνωστον ότι ο αείμνηστος μητροπ. Αντώνιος έπί τή βάσει ενθυ
μήσεων έκ κωδίκων, τής Σκαφιδιας κυρίως, κατέστη δυνατόν να πλουτίση 
τον κατάλογον τών αρχιερέων τής επισκοπής Ηλείας καί Ώλένης, ως έχο¬ 
μενήδη άναφέρει. Ώρισμέναι πάλιν ενθυμήσεις, άναφερόμεναι είς επίκαιρα 
γεγονότα, αφήνουν νά έννοήσωμεν καί τήν ψυχικήν διάθεσιν τών γραψάν¬ 
των αύτάς μοναχών. εις κώδικα τής Ανω μονής Δίβρης (άρ. 29) άναγινώσκο¬ 
μεν : «1821 τον βαγγελισμον ανιμερα εγινη η φοτια ης τιν πάτρα οπον εσίκω¬ 
σαν επαναστασι η χριστιανι ης τους αβαρβαρρους». Είς τόν αυτόν κώδικα 
κάποιος απλοϊκός μοναχός κρίνων δυσμενώς τά νομοθετικά" μέτρα τού 
κράτους έπί τών εκκλησιαστικών (1834) γράφει : «1834 ο χαλασμός τον 
μοναστιριών και τον εκλισιον και η κατεσκηνη του ειερατηου). Δια τών έν τώ 
παρόντι καταλόγω καταχωρουμένων ενθυμήσεων καί ποικίλων σημειώσεων 
έκ κωδίκων ήλειακών μοναστηρίων πλουτίζεται, αναμφιβόλως, καί ο κατά
λογος τών βιβλιογράφων, κτητόρων κωδίκων καί άλλων προσώπων τών 
χρόνων τής Τουρκοκρατίας. 

Κατά τήν σύνταξιν τού καταλόγου μετήλθομεν το πλέον πρόσφορον 
παλαιογραφικόν σύστημα, προς πληρεστέραν δ' έξυπηρέτησιν τών ερευ
νητών παρεθέσαμεν έν τέλει λεπτομερές εύρετήριον ονομάτων καί πρα
γμάτων. 

28. Τά χφφ. ταύτα, 8 έν συνόλω, περιγράφονται δια βραχέων έν παράρτη
μα« καί αριθμούνται δι' ελληνικών αριθμών. 

29. Γ. Α. Χ ρ υ σ α ν θ α κ ο κ ο ύ λ ο υ , ένθ' άνωτ., σσ. 134 κέξ. 
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A 
ΜΟΝΗ ΠΟΡΕΤΣΟΥ 

1 
Περγαμ. ΙΓ'-ΙΑ' αί. διαστ. 15 X 19 έκ. μ. Φ. 199 

Εύαγγέλιον το δια τεσσάρων. 
Ό κώδιξ ούτος, φιλοκάλως γεγραμμένος, είναι το μοναδικον·0 έκ 

περγαμηνής χφ. έκ τών άποκειμένων έν ταίς βιβλιοθήκαις τών μοναστη
ριών 'Ηλείας. Είναι ακέφαλος, κολοβός καί ελλιπής, άποκοπέντων τών 
φφ. 1, 54, 55 ώς καί τών επομένων τώ φ. 199. Τά κείμενα έχουν κατά τήν 
αρχήν καί τό τέλος ώς έξης : Μ α τ θ α ί ο ς (φ. 2) : "Αρχ. : ... τον Θεόν 
σου. Πάλιν παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος είς όρος ύψηλον λίαν... [κεφ. 
δ' 7 - 8]. Τελ. : (κανονικώς). Μ ά ρ κ ο ς (φ. 56) : "Αρχ. : (κανονικώς). 
Τελ. : ο μέν ούν Κύριος μετά το λαλήσαι αυτοίς άνελήφθη... [κεφ. ιστ' 
19]. Λ ο υ κ ά ς (φ. 94β) : "Αρχ. : (κανονικώς). Τελ. : καί είπεν αυτοίς ότι 
ούτως γέγραπταν καί οϋτως ... [κεφ. κδ' 46]. Ι ω ά ν ν η ς (φ. 160) : "Αρχ. : 
(κανονικώς). Τελ. : καί ταντα λαλώ έν τω κόσμω ίνα έχωσι . . . [κεφ. ιζ' 13]. 

Έκαστου Ευαγγελίου προηγείται πίναξ τών κεφαλαίων, τά δ' αρχικά 
έκαστου κεφαλαίου έχουν γραφή δι' ερυθρού μέλανος. Έν φ. 94α περιε¬ 
σώθη μικρογραφία τού Ευαγγελιστού Λουκά δια ζωηρών χρωμάτων, ένώ 
τών λοιπών Ευαγγελιστών εξέπεσαν. (Φωτογραφίαν τής διασωθείσης 
μικρογραφίας ώς καί τού φ. 94β παραθέτομεν έν τέλει τού παρόντος κατα
λόγου). ο κώδιξ διατηρείται είς αρκετά καλήν κατάστασιν, έπορπούτο 
δ' άλλοτε δια θηλυκωτήρων. Ή στάχωσις αυτού αποτελείται έκ ξυλίνων 
πινακίδων μετ' επικαλύμματος έξ ερυθρού βελουδίνου υφάσματος. Σήμε
ρον απόκειται εις τήν μητρόπολιν Ηλείας. 

Β 
ΜΟΝΗ ΦΡΑΓΚΟΠΗΔΗΜΑΤΟΣ 

2 (13) 
Περγαμ. IT'— ΙΔ' αι. διαστ. 18,4 X 24 έκ. μ. Φ. 2 

Σπάραγμα έκ κωδικός περιέχοντος Πατερικά κείμενα. 
3 (5) 

Χαρτ. ΙΘ' αί. διαστ. 20,5 χ 32 έκ. μ. σσ. 58 
1. (σσ. 1-34) : « Α ρ χ ή συν θεώ αγίω τού κατ' έρωταπόκρισιν της Απο

στολικής σαγήνης». Έ ν σ. 33 πίναξ. 

30. Πλην δίφυλλου τινός σπαράγματος χφ. τού ΙΓ—ΙΔ' αί. Βλ. το ύπ' αριθ. 
2 χφ. τού παρόντος καταλόγου. 
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2. (σσ. 37 - 41) : «Επιστολή παραινετική προς ένα νέον σπουδάζον(τα) 
πως πρέπει να οίκονομή τα καθ' εαυτόν είς τήν ξενιτείαν». Αρχ. : Έγώ 
ο ευτελής, αγαπητέ, δεν είμαι αξιος... Τελ. : ... είς δόξαν θεοϋ και ωφέ
λεια» τών πλησίον σου, αμήν. 

3. (σ. 42): Σημείωσίς τίς περί Θείας Ευχαριστίας. 
4. (σσ. 47 - 54) : «Βροντολόγιον καϊ Σεισμολόγιον τον ένιαυτοϋ». Άρχ . : 

Μακρυά έκεί τήν μεγάλην Άνατολήν καί τήν Άραβίαν... Τελ, : ... πρώτον 
ή βροντή καί ϋστερον ή αστραπή. 

5. (σσ. 54 - 55) (δι' ετέρας χειρός) : «Περί βροντής καί αστραπής καί 
κεραυνού». 

Αι σσ. 35, 43-46, 56-58 άγραφοι. 

4 (3) 
Χαρτ. ΙΘ' Αι. διαστ. 19,3 χ 27 έκ. μ. σσ. 41 

1. (σ. 1) : «Του εν άγίοις πατρός ημών Αναστασίου τού Σιναΐτου καί 
αρχιεπισκόπου Θεουπόλεως Αντιοχείας Έρωταποκρίσεις». Έ ν σσ. 31-32 
πίναξ τών περιεχομένων. Πρόκειται περί αντιγράφου έξ έντυπου, ώς πι¬ 
στούται έκ τής έν φ. 1 σημειώσεως : Τύποις εν Βενετία αψοζ'. Πρβλ. 
É. L e g r a n d , BH, IH' αι., τ. Β', Paris 1928, σ. 236. 

2. (σσ. 33 - 41) : Πίναξ χρονολογικός τών παπών τής Ρώμης. 

5 (2) 
Χαρτ. ΙΘ' αί. διαστ. 23,2 X 31,6 έκ. μ. Φ. 75 

«Πνευματική μέλισσα». 
Περιέχει αποσπάσματα έκ πατερικών λόγων, ψυχωφελείς διηγήσεις, 

θεολογικάς πραγματείας κλπ. 

6 (1) 
Χαρτ. ΙΘ' αι. διαστ. 18,7 χ 27 σσ. 29 

1. (σ. 2) : Άπολυτίκιον καί κοντάκιον είς τήν Παρθένον. 

2. (σ. 3) : «Δοξολογία μεγάλη εις τήν λειτουργίαν, κατά τήν διάταξιν 
της εορτής τών γενεθλίων τής Θεοτόκου». Ενταύθα γέγραπται : + Τή 10 
Σεπτεμβρίου μνήμην έπιτελοϋμεν τής ευρεθείσης αγίας εικόνος τής Κυρίας 
θ(εοτό)κου εν τή νήσω Παλαιά Τρίκερη. "Αρχ. : 7ο« παραδόξου θαύματος... 
Τελ. : ... μή έκλείψη άφ' ημών, δεόμεθα ταϊς πρεσβείαις αυτοϋ. 

3. (σ. 17). Ευχή λεγομένη μετά τήν λιτανείαν. 
Κώδιξ επιμελώς γεγραμμένος μέ στάχωσιν στερεάν έκ βύρσης. Αι 9 

τελευταίοι σελίδες είναι άγραφοι. 

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

ΜΝΗΜΩΝ 3 (1973)



Xsie&re'V' Jf ·»' ' ' !»/«·» xrje 'BXmUt 99 

7 
Χαρτ. ΙΘ' αι. διαστ. 19 χ 25 έκ. μ. Φ. 73 

Κώδιξ τής Μονής. 
Αρχεται ως ακολούθως (φ. 1) : ης τα χηληα οχτακόσια ένδεκα έκαμα 

εγο ο αναξηος κηπρηανος ιερομόναχος αυτον τον κοντικα. Κόντηκας του 
ηερού κε σεβασμήου μοναστηρήου φρανκοπιδήματος. 

φ. 73β : 1801 δεκεμβρίου 11 χορηο ρομεσι. 
Εχουν καταχωρηθή αι προς τήν μονήν αφιερώσεις καί διάφορα άλλα 

σημειώματα από τού τελευταίου τετάρτου του ιη ' αί. μέχρι του έτους 
1832. Αι προ τού 1811 άναγραφαί άντεγράφησαν προφανώς έξ έτερου κω
δικός, μή σωζόμενου. Τά φφ. 18β, 21β-50β παρέμειναν άγραφα. ο κώ
διξ είναι άστάχωτος καί διατηρείται είς μετρίαν κατάστασιν. 

Γ 

ΜΟΝΗ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 

8 
Χαρτ. ΙΘ - Κ ' αί. διαστ. 20,5 X 30 έκ. μ. Φ. 104 

«Κώδιξ του θείου καί Ιερόυ ναου της αγίας καί Ιεράς μονής της ύπερα¬ 
γίας δεσποίνης καϊ κυρίας ημών θεοτόκου έπωνομαζομένης κρεμαστής, πε¬ 
ριέχον συν θεώ άπαντα τα έν αυτώ προσηλωθέντα πράγματα κινητά τε καϊ 
ακίνητα παρά τοις ευσεβέσι χριστιανοις έπαρχιώτας γαστούνης, όστις έγρα¬ 
φθη έν έτει χιλιοστω όχτακοσιοστω δεχάτω πέμπτω, μηνί δεκεμβριω πρώτη, 
ήγουμενεύοντος του πανοσιοτάτου εν Ιερομονάχοις κυρίου κυρίου νεοφύτου είς 
μνημόσυνον αιώνιον». 

εις τό recto τού παραφύλλου τής αρχής : 1818 μαιον δέκατη ενάτη 
γύναιτε ένθίμησις ήλθε ο γεροντάσ μας άγιου ώλένης φύλάρετος καί έκέ¬ 
λευσε τον πανοσιώτατον Ιέρομονάχοις κάλήνικον ήγουμενον καϊ προεστότα 
του μοναστηρήου καϊ πάσης τοις έν μοναχοΐς άδελφώτιτος ήμερα Κηρηακή 
τήν οποίαν ήμέραν εχηροτονήθην ιερεύς καί ο πανοσιώτατος Κυριλος. 

1833 ήλθε ώθον βασίλευ τίς ελάδος. 
1833 μαρτιου 10 : εχειροτονίθιχε ο ναθανάηλ ιροδιάκονος. 
εις τό verso τού παραφύλλου τής αρχής : 1830 Ιουαναρίου 23 ήλθε 

ο γεροντάς μας άγιου ολένης Κηριλλος καϊ έκεκαλεστησε [;] τον πανοσιο
τάτον ηερομοναχης φιλοθεον ήγουμενον καϊ προεστότα του μοναστηρίου εις 
χωρά ολενις. 

1839 άφιαιρώναιται τω παρόν βιβλίον καί άγιαι ηγούμεναι προσκυνώ 
παρακαλήστε να μου στίλεται τα είκοσι δίστιλα τα ώπια εγώ σάς εδάνισα 
είς το μέρος χωρίον καράτουλα. νηκώλαος. 

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

ΜΝΗΜΩΝ 3 (1973)



100 'ΑοανασΙου é. Φούτοπονίου 

Καταχωρούνται αφιερώσεις τών ετών 1761 - 1913. Τάς προ τής 1 Δεκ. 
1815 φαίνεται ότι άντέγραψεν ο βιβλιογράφος έκ παλαιοτέρου κωδικός. 
Στάχωσις βυρσίνη, ήμικατεστραμμένη. 

Λ 
ΜΟΝΗ ΣΚΑΦΙΔΙΑΣ 

9 (1) 
Χαρτ. ΙΔ' αι. διαστ. 21 χ 29 έκ. μ. Φ. 272 

«Βιβλίον τού Χρυσοστόμου, οι Μαργαρϊται ...». 

Φ. 2β : καί τόδε συν τοϊσ άλλοις, προκοπίου ιερομόναχου πελοποννη¬ 
σιου του έκ κώμης λεχενών. Τα νήν δ' αφιέρωθη προς εμοϋ αυτού, τού προ

κοπίου, τή Ιερα καί σεβάσμια μονή τής ύπεραγίας Θεοτόκου, τή επονομαζό
μενη τής σκαφυδίας καί μηδείς αφέλητο τόδε απ' αυτής, ίνα μη τή ποινή 
τής ίεροσυλλύας περιπέση. εν τώ αψξθω (1769) νοεμβρίου ζη. 

Έ ν αρχή τού κωδικός, είς τά παράφυλλα, έχουν σημειωθή τά έξης : 
Παραφυλ. 1α : Ύπογραφαι τών Ω λ έ ν η ς Ι ω σ ή φ 8 1 καί Χ ρ ι -

σ τ ι α ν ο υ π ό λ ε ω ς Γ ε ρ μ α ν ο ύ . Παράφ. 1β, έντέχνως : Ίωαννίκιος 
Ιερομόναχος. εις τό παράφ. 2α : Πανάρετος Ιερομόναχος τω τιμιωτάτω 

καί εύγενετάτω κυρ δηονισηο ρουμελιώτι εύχετηκος : Τρηπολιτζά. 
Τό κείμενον καταλαμβάνει έν έκαστη σελίδι δύο στήλας, το άρχικόν 

δ' έκαστου λόγου ψηφίον — ώς καί έτερα έν τώ κειμένω — έγράφη φιλο¬ 
κάλως δι' ερυθρού μέλανος. 

Κατά τήν άρίθμησιν ουδόλως ύπελογίσθη τό φ. 127, ένώ τά 2 τε
λευταία φφ. είναι έσχισμένα κατά τήν δεξιάν στήλην. Τά φφ. 22 - 27 ελ
λείπουν. Στάχωσις έκ ξυλίνων πινακίδων, ών ή όπισθία ελλείπει, τής δέ 
προσθίας ή έκ βύρσης έπένδυσις έχει καταστροφή. 

10 (2) 
Χαρτ. IH' Αι. 16 χ 23 έκ. μ. σσ. 423—816 

«θεοτοκάριον ώραιότατον καί χαρμόσυνον, ψαλλόμενον είς τά από
δειπνα». 

σ. 423 : ύπάρχη σωφρονίου ζωγράφου. 
σ. 816 : Το παρόν βιβλίον άφιερώθη είς τον παρόντα vaόv τής κατά 

σάρκα τού χριστοϋ γεννήσεως, και μηδείς τολμήση, και αποξένωση αυτο 

31. Τούτον συναντώμεν ώς έπίσκοπον Ώλένης κατά τό 1733. f Μητροπολί
του 'Ηλείας Αντωνίου, Ή Επισκοπή 'Ηλείας δια τών αιώνων, (άνατύπω¬ 
σις έκ τής «Θεολογίας»), Αθήνησι 1928, σ. 13. 
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ινα μή λάβη τάς αράς τον άγιων πατέρον καί ώς ιερόσυλος καταδικασθη. 
Νικόδημου ζωγραφιάδης. 

Κώδιξ άριστα διατηρούμενος, καλλιγραφημένος, έξ ωραίου στιλπνού 
χάρτου. Στάχωσις βυρσίνη. 

H (3) 
Χαρτ. ΙΖ αί. διαστ. 15 X 20.5 έκ. μ. Φ. 270 

«'Ερμηνεία κατ' έρωταπόκρισιν είς το Ιερόν Ευαγγελιον των κυριακών 
όλου τού χρόνου, καί άλλων τινών εορτών, κατά θείον θεοφύλαχτον Μ αρχιε
πίσκοπον βουλγαρίας, είς σύντομον έκλογήν διά το ευμνημόνευτον». 

Ή στάχωσις, έξηρθρωμένη, άπετελέσθη έκ παλαιοτέρων γεγραμμέ¬ 
νων φύλλων χάρτου. Δύο φφ. έχουν τήν αυτήν άρίθμησιν : αρ. 108' έτερα 
δύο φφ., τα μεταξύ τών φφ. 210-211, 228-229 έκτος αριθμήσεως. 

12 (4) 
Χαρτ. ΙΗ αί. διαστ. 14 X 21 έκ μ Φ· 282 

Νομοκάνων (Μαλαξού). 
Προηγείται πίναξ τών κεφαλαίων (φφ. 1 - 21). Κατάστασις αρίστη. 

13 (5) 
Χαρτ. IH' αί. διαστ. 15,5χ21,5 έκ. μ. Φ. 10+53 

1. (φ. 8α) : «Οπτασία τού κυρ δανιήλ. έλαβα: κατά τώ αψπη»'Λ. 
2. (φ. Ια) : Ακολουθία τών κεκοιμημένων. Έ ν φ. 8α : παΐσιος ο 

γράψας. 
3. (φ. 9α) : Ακολουθία τής όσίας Ματρώνης τής Χιοπολίτιδος. (Βλ. 

Κ ω ν . Α μ α ν τ ο ν , «Ελληνικά», τ. Η' (1935), σσ. 74 - 75· επίσης 
L. P e t i t , BAG, σ. 186). 

4. (φ. 24α) : «.Ακολουθία τής παραχλήσεως είς τον Τίμιον καί ζωο¬ 
ποιον σταυρόν, ποίημα κυρίου νικηφόρου Ιερομόναχου ρωδίου τού κρη¬ 
τός». Ατελής. 

5. (φ. 33β) : «Προφητήα τού μαχαρίτου Ιερομόναχου άγαθαγκέλου». 
Α' μέρος : φ. 1 β : αψπη <1778> μαϊου : 24 : ήμερα τετάρτη έγιναι 

έκθληψυς τού ιλίου ή ώρα τρίτη τής ιμέρας καί έβάσταξεν ωραν μίαν 
λεπτά : 20 : 

32. Δ. Ξ α ν α λ ά τ ο υ , θεοφύλακτος Βουλγαρίας καί ή δρασις αυτού έν 
Αχρίδι, «Θεολογία», τ. ΙΣΤ (1938), σσ. 228-240. 

33. Πρβλ. Λ ί ν ο υ Π ο λ ί τ η με τή συνεργασία Μ. Ι. Μ α ν ο ύ σ α κ α , 
Συμπληρωματικοί κατάλογοι χειρογράφων Αγίου Ορους, θεσσαλονίκη 1973, σ, 64, 
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αψπε' <1785> Ιουνίου : κθ' ημέρα κυριακή έκημήθην ο εν μακάρια τη 
λύξη αίμνηστος πατριάρχης, κυρ γαβριήλ καί έπατριάρχευσεν ο σμύρνης 
κυρ μπροκόπιος : 

αψπθ' <1789> : άπριλλίου : 30 ήμερα δευτέρα έξώσθην ο πατριάρχις κύρ 
μπροκόπιος. καί έγινε ο κυρ νεόφιτος. 

αφπθ' <1789> Οκτωβρίου : 16 ήμερα τρίτη είς το σταυρωδρόμιν μία 
ήκών της θεοτώκου άνέβρισεν αίμα είς ταίς τρις όραις της νυκτώς. καί είς 
ταϊς δέκα οκτώ έγινε τώσι βρόχη όπού εκαταχάλασεν τήν πόλην. 

φ. 8α : αψπθ <1789> : μαρτίου : 26 : ήμερα δευτέρα απόθανεν ο σουλ
τάν : άχαμμήτης : είς τάϊς : 2 : ώρας της νυκτός : καί είς ταϊς 27 : έκάθη¬ 
σεν ο σουλτάν σελήμης είς ταϊς πέντε ώρας της ημέρας Τρίτης οϋσις καί ο 

θεός να τον πολύχρονα. 
φ. 8β : του πανιεροτάτου αγίου μήτρόπωλήτου κυρίου κύρ ύώσηφ 

ωλένις Μ. 
φ. 9α : αψπθ <1789> σεπταιμβριου : θη : έλαβα παρά τού κύρ κωστί 

φλ(ωρία) 10. 
όσιώτατε εν ίερομωνάχοις ο ψάλλων είς το χωρίον πύργον. 
Τω πανίεροτάτω μητροπωλίτ(η) αγίω όλένις κυριω κυρ υωσήψ προ¬ 

σκη(νη)τος. 
Β' μέρος : φ. 8β : παΐσιος ο γραψας. 
φ. 11α : έτούτω τώ βιβλήον ύνε του αγίου ωλένις καί ώπηος τω πάρι 

να υνε άφωρησμαινος — άμην. 
φ. 23β : εορτή ή παρούσα τέλος εϊληφεν ώδε δια χειρός έμοϋ τού τα

πεινού έν Ιεροδιάκόνης παϊσίου τού σκαφηδιότι είς το σωτήριον έτος αψξδ' 
(1764) Ιουλίου στ ήμερα γ' όστις δε άναγινωσκει αυτήν εύχέτω το θείον και 
υπέρ έμοϋ του ανάξιου αμήν. 

φ. 30α : τω πανωσιωτάτω : αγίω. καθιγουμένω. κύρίω ησαία : παΐσιος. 
φ. 53β : το Ιερόν βιβλήον ύπάρχη έμοϋ μακαρίου τού κυπρίου. 
Κώδιξ γραφείς υπό πλειόνων τής μιας χειρών. Ή στάχωσις ήμιεφθαρ¬ 

μένη. Σήμερον ο κώδιξ σύγκειται έκ φφ. 10+53. ο Κ. Δ. Ψυχογιός (περ. 
«Ηλειακά», τχ. IH' (1959), σ. 533 έξέδωκεν άξιόλογον σημείωσιν έκτου 
φ. 54β του αυτού κωδικός. Φαίνεται ότι τούτο έξέπεσεν. 

14 (6) 
Χαρτ. IH' αί. διαστ. 15,5 χ 21,5 έκ. μ. σσ. α—β+222 

1. (σ. α') : «.'Ιατρεία δια τον πλευρίτην ή πούνταν». 
Αποτελεί το ρνγ' κεφάλαιον ιατροσοφίου τινός. 

34. Περί τούτον βλ. σημείωσιν έν τώ ύπ' αριθ. 9 κώδηκι τού παρόντος κατά¬ 
λόγου. 
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2. (σ. β ) : «όταν τίς σελινιάζεται καί πίπτων κατά γης ταράσσει τα 
μέλι του». Βλ. περ. «Ήλειακά», τχ. Κ' (1960), σσ. 608 - 609. 

3. (σ. 1) : Επιστολή προς πατέρα (ανορθόγραφος). 
4. (σ. 2) : Σύντομος ομολογία τής ορθοδόξου πίστεως κατ' έρωταπό¬ 

κρισιν. (Προηγείται πίναξ). Αρχ. : Έρ. Τι είναι ο Θεός. Απ. ο θεός 
είναι... 

5. (σ. 19) : Σύντομος ομολογία τής ορθοδόξου θρησκείας τών ανα
τολικών (κατ' έρωταπόκρισιν), 

6. (σ. 69) : «Έπιστολι είς καλόγερον ιδιότιν». 
7. (σ. 70) : Επιστολή είς διδάσκαλον. 
8. (σ. 71) : «Περί θεία καί αγία παραδείγματα, καί έρμηνίαι διάφοροι 

ψυχικοί καί σωματικαί». Αρχ. : ο Ιερεύς πρέπει να είναι άγιος ψυχή τε 
καί σώματι ... 

9. (σσ. 71 - 82) : Διάφοροι ήθικοδιδασκαλίαι. 
10. (σ. 83) : «τού μεταφραστού διάλογος έν ω είσάγεται Ηλίας καί 

ληστής έν παραδείσω διαλεγόμενοι»Μ. 
Αρχ. : Ανθρωπε ποίος είσαι συ καί ποίος έστειλε σε ... 

Τελ. : ... έση είς τον παράδεισον καί συ βεβαιωμένα. 
11. (σσ. 87 - 95) : Διάφοροι ύμνοι καί εύχαί, προς θεοτόκον κυρίως. 
12. (σ. 95) : «Ερμηνεία δια να φτιάνουν την ρακήν». 
13. (σ. 99) : Διάφορα ποιημάτια είς άπλήν γλώσσαν. 
14. (σ. 101) : Αλφαβητάριον, ύμνος είς Θεοτόκον. 
15. (σ. 115): «Ερμηνεία τής μελάνης». (Τρόπος κατασκευής με

λάνης). 
16. (σ. 121) : Τύπος επιστολής προς έξάδελφον. 
17. (σ. 122) : Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ του Θ ε ο λ ό γ ο υ , Παραινέσεις κατ' 

άλφάβητον. 
σ. 120 : 1800 σεμπτεβρίου 2, Έπανδρεύθηκα έγώ ο δημήτρις αληβη¬ 

ζόπλος άπο χορίον καλιτζα και έπείρα ής γυναίκα νόμιμων την θηγατέρα 
τού άναστάσι κριθαρα άπο χορίον τερβιτζελεπη καί το όνομα τίς γυναικός 
μου διαμάντω καί επειδή ο θεός έδοσε είς τον έν κάνα γάμον το ϋδωρ είς 
οίνον μετέβαλεν καί ο θεος όπου φυλάττει όλους να διαφυλάττη και ιμας 
τους ενδεής. 

Στάχωσις παλαιά εκ βύρσης, στερεά. Αι σσ. 16 -18 λευκαί. 

35. Πρβλ. Γ. Θ. Ζ ώ ρ α , Αι συνομιλίαι μεταξύ Ηλίου καί ληστού (κατά τον 
Βατικανόν κώδικα 2566), «εις μνήμην Κ. Αμάντου», Αθήναι I960, σσ. 218-230 
και 528. 

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

ΜΝΗΜΩΝ 3 (1973)



104 ΆΦαψαβίον θ. ΦιοτοπονΧον 

15 (7) 

Χαρτ. IH' αί. (1734) διαστ. 13.5 χ 20 έκ. μ. φ. 69 
1. (φ. 3α) : «εις τάς δοξολογίας. Άνήρ αλληλούια». 
2. (φ. 5α) : 'Αρχή τού πολυελέου. 
3. (φ. 7α) : Εκλογή ψαλλομένη είς τον Εύαγγελισμόν τής ύπεραγίας 

Θεοτόκου. 
4. (φ. 10α) : Τυπική διάταξις τής εορτής τού Ευαγγελισμού. 
5. (φ. 12α) : Ακολουθία τής εορτής τού Ευαγγελισμού. 
6. (φ. 33α) : Ιω. Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ . Λόγος είς τον Εύαγγελισμόν 

τής Θεοτόκου. 
Αρχ. : Πάλιν χαράς Ευαγγέλια ... Τελ. : χάριτι αυτού τού Χρίστου, 

ού ή δόξα ... 
7. (φ. 40α) : Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ έπισκ. Ν ε ο κ α ι σ α ρ ε ί α ς Πόντου τού 

θαυματουργού, Λόγος είς τόν Εύαγγελισμόν τής Θεοτόκου. Αρχ. : Έορ¬ 
τάς μέν άπάσας ... Τελ. : μεταστεϊν τής τελείας σου χάριτος· εν Χριστώ ... 

8. (φ. 54α) : Ι ω ά ν ν ο υ Δ α μ α σ κ η ν ο ύ , Λόγος είς τόν Εύαγγελι
σμόν τής Θεοτόκου. Αρχ. : Νϋν ή τής Βασιλίδος ... Τελ. : καί θεον ημών 
εσχήκαμεν ... 

φ. 28β : Τέλος καί τω θεώ δόξα. Έν έτει σ(ωτη)ρίω αψλδ' <1734> 
μαρτίου κγ'. 

Χφ. καλλιγραφημένον, έν αρίστη καταστάσει, μέ ώραίαν βυρσίνην 
στάχωσιν. 

16 (8) 

Χαρτ. IH' αί. (1738) διαστ. 13,5 X 19,3 έκ. μ. σσ. 375 
Νομοκάνων (Μαλαξού). 

Έ ν σ. 30, εντός ορθογωνίου καλλιτεχνικώς σχεδιασθέντος έγχρωμου 
πλαισίου εϊχεν, ώς φαίνεται, ζωγραφηθή είκών τής Θεοτόκου, έπιχρι¬ 
σθείσα μεταγενεστέρως διά πρασινωπού χρώματος, ώστε νά μή διακρίνε
ται σήμερον ουδέν. εις τό κάτω μέρος — καί εντός τού πλαισίου — άνα¬ 
γινώσκομεν : και τώδε συν τής άλης τής κυρίας σκαφιδιότισας. Διονύ
σιος καθηγούμενος. 

Έ ν σ. 375 : + αψλη' <1738> ΐουνΐου κη' ήμίρα τέτραδη. Έτελιώθη 
το παρόν νομιμοκάνον ύπο χειρός εμου τού ελαχίστου Ιωάννου ιερέος καί 
οίκονωμου το έπίκλιν παπάζωλις εκ χωρίου στρεζωβας'' και οι άναγνώντες 

36, Νύν Δάφνης, έν τώ τ. δήμω Παΐων τής επαρχίας Καλαβρύτων. 
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ευχεσθε μοι δια τον κ(υριο)ν και μή έξευνίσαιτε [;] τα πολα μου 
σφάλματα των γραμάτων καί του κονδιλιου δειότι άμαθης υπάρχω : 

Το κείμενον τού νομοκάνονος βρίθει ανορθογραφιών. 

17 (656) 
Χαρτ. IH' αί. διαστ. 20 X 28 έκ. μ. Φ. 58 

Κανόνες προς τήν Θεοτόκον. 

Ε ν φ. 7α γέγραπται δια μολυβδίδος : 1888 Μαΐου 27 έγραψε τώ 
παρόν κε λέγο τω όνομα του Καλόγερος Αρσενικός. 

Ακολούθως δι' ετέρας χειρός : Πός έγλιτοσα το 1821 αυτω τώ χαρ¬ 
τίον από τους αγαρινοϋς εϊστερα άπο τόσας πυρπολίσις όπου έλαβε το 
Μοναστίριον. 

18 (657) 
Χαρτ. IH' αί. διαστ. 18 χ 26,4 έκ. μ. Φ. 13 

Μηναϊον Οκτωβρίου. 
Ή στάχωσις αυτού είναι έξηρθρωμένη καί, μεταξύ τών φφ. 12- 13, 

1 φ. είναι άναρίθμητον. ο κώδιξ κολοβός. 

19 (658) 
Χαρτ. ΙΘ' αί. διαστ. 14,5 χ 19,3 έκ. μ. σσ. 252 

1. (σσ. 17 - 168) : «Διδασκαλία Χριστιανική κατ' έρωταπόκρισιν». 
σ. 168 : 1803 : ιουνίω. 
σ. 169 : Τον δακτύλοις γράφοντα, τον κεκτημένον 

τον άναγινώσκοντα μετ' ευλάβειας 
φύλαττε τους τρεις ώ Τριάς Παναγία αμήν. 

και ακολούθως : 
ώπερ ξένοι χαίρουσιν ιδεϊν Πατρίδα καί οι θαλαττεύοντες ιδεϊν λι

μένα, οϋτω και οι γράφοντες Ιδεϊν βιβλίον. Νικόλαος. 
2. (σσ. 172 - 188) : Μακαρισμοί καί έπί τού Ορους 'Ομιλία. 
3. (σσ. 189 - 199) : Χωρία άπο τα Εύαγγ. Λουκά καί Ιωάννου. 
4. (σσ. 204 - 218) : Ψυχωφελές ποίημα «περί μέθυσου» ' 7 . 

37. Εξεδόθη υπό Γ. Θ. Ζ ώ ρ α , περ. «Ήλειακά». τχ. IH' (1959), σσ. 
537 - 350, ώς «άνέκδοτον καί μέχρι τούδε άγνωστον ποίημα» (σ. 537). Νομίζομεν 
όμως ότι πρόκειται περί τού περιεχομένου είς κώδικα τού Φιλολ. Συλλόγου Κων
σταντινουπόλεως στιχουργήματος τού ιη ' αιώνος. Α. Μ. Σ ά ρ ρ ο υ , Κατάλογος 
τών χειρογράφων τού έν Κωνσταντινουπόλει Φιλολογικού Συλλόγου, ΕΕΒΣ, τ . Η ' 
(1931), σ. 199. P a u l M o r a u x , Catalogue des Manuscrits grecs (Fonds du 
Syllogos), Ankara 1964. Εδημοσιεύθη επίσης τα 1876 έκ Σμυρναίκού χφ. 
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5. (σσ. 219 - 223) : Έγκώμιον εις τα Θεοφάνεια. 
6. (σσ. 230 - 233) : Θρησκευτικός λόγος (ακέφαλος), καταλήγων δια 

τών έξης : ... σωτήρα κυριον ός διαφυλάττοι τον πανιερότατον καί θεοπρό¬ 
βλητον καί σεβασμιότατον κυριον κυρ φιλλάρετον καί άπαξ απαντάς της του 
χριστού άγιας έκλλισήας σηναθρισθέντας καί πάντα τον χριστεπονημον λαον. 

έτελιωθι το παρόν δια χειρός διδασκάλου αθανασιου 'Ιερέως τού εκ  
λεχαινον. 

σ. 249 : 1807 σεμτεβριον 4 πύργος ήρθ ο κυρ θίμιος ο γραματικος 
του ύψιλοτατου πασά. 

Έ ν recto τού παραφύλλου τής αρχής άναγινώσκομεν : εφτιάστικε τό 
παρόν βυβλήο ιουναρίου προτί. 

Είναι τό παρόν βυβλίον είναι τον Κωνσταντίνου καί όπιος ήθελε τό 
πάρη να έχη τι κατάρα τον κυρίου ημών οιϊσοϋ χριστού αμήν : 

Ί παρόν κατάρα άς είναι δια ό γ ι ο ν τό κλέψι ήδέ ό γ ι ο ς τό πάρι με ευ
χαριστίσιν τού οικοκίρι έστω σινχεχοριμενος έν τό νυν έωνη καί εν τό 
μελοντι. 

Κτήμα τής Μονής Σκαφιδιας. Σωτήριον έτος αωξζ <1867> Κυπριανός 
Ιερομόναχος. 

20 (659) 
Χαρτ. ΙΘ' Αι. διαστ. 10 χ 14,7 έκ. μ. σσ. 406 

Καθίσματα καί Ψαλμοί. Από τής σ. 183 : Ερμηνεία τών ψαλμών 
κατ' έρωταπόκρισιν. 

σ. 406 : Τό παρόν βηβλίον ειπάρχει καμού λεοντίου μονάχου Σχηνα 
από χορίον μαμουσία 9' καί όποιος το άποξενόσι να έχη την κατάραν τον 
τριακοσίον πατέρων αμήν. 

Στάχωσις στερεά έκ βύρσης. 

21 (670) 
Χαρτ. ΙΘ' αί. διαστ. 18,7 X 12,8 έκ. μ. Φ. 83 

Έξομολογητάριον. 
'Από τού φ. 78β κέξ. πίναξ. 

22 (669) 
Χαρτ. IH' αί. διαστ. 14,7 χ 19,3 έκ. μ. Φ. 103 

1. (φ. Ια) : Διάφοροι ψαλμοί καί ύμνοι προς τιμήν Εορτών καί 
Αγίων. 

(Επιγράμματα καί Στιχούργήματα τού ΙΖ' καί IH' αιώνος, «Μουσείον καί Βιβλιοθήκη 
τής Ευαγγελικής Σχολής», περ. Β', έτος α' (1875-1876), έν Σμύρνη 1876, σσ. 91¬ 
100). Πρβλ. καί Φαίδ. Κ. Μπουμπουλίδου, Παλαιογραφικά, «Μνημο
σύνη», τ . Α' (1967), σ. 321. 

38. Χωρίον τού τ . δήμου Αιγίου. 
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2. (φ. 81α) : «Ευαγγέλια εωθινά αναστάσιμα τα ένδεκα». 
3. (φ. 98β) : Μ ά ρ κ ο υ τ ο ύ Ε υ γ ε ν ι κ ο ύ , Κανών παρακλητικός 

είς τήν ύπεραγίαν θεοτόκον. 
Ό κώδιξ είναι κολοβός κατά εν φ. καί έχει γραφή υπό περισσοτέ

ρων τού ενός βιβλιογράφων. εις 4 σελίδας τής αρχής, Ιδιαιτέρως άριθμη¬ 
θείσας, άπαντώμεν «Πίνακα πάντων τών αγίων τού όλου ένιαυτού κατ' 
άλφάβητον έν τώ έκλογίω», διαφόρους οδηγίας προς άνεύρεσιν τής ημε
ρομηνίας τού Πάσχα, Απόκρεω κλπ. Μετά τού χφ. συνεσταχώθη μέρος (σσ. 
7 - 31) έντυπου Μηνολογίου τού Μ α τ θ α ί ο υ Τ ζ ι γ ά λ α Κ υ π ρ ί ο υ . 

Ε 

ΜΟΝΗ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ 
23 

Χαρτ. ΙΘ' αί. (1800) διαστ. 16,5 X 23,5 έκ. μ. Φ. 137 
1. (φφ. 2 - 20) : «.Τύποι καί Χαρακτήρες επιστολών μ' : Παλαιοί, Εκ 

τών τον Σοφιστου λιβανίου ηρανισμένοι ...». 
2. (φφ. 26 - 89) : «Έπιστολαι τού εν Διδασκάλοις αρίστου Κυρίου 

Δανιήλ Πατριάρχου [;;;] Κεραμέως». 
Περιλαμβάνονται έν συνόλω 62 έπιστολαί απευθυνόμενοι : τώ Πανα¬ 

γιωτάτω, Ιωάννη τώ Βαλέττα, Χρυσάνθω, τώ διδασκάλω Μισαήλ, Γεωρ¬ 
γίω τώ Γραμματικώ, Δωροθέφ, Ίακώβω τώ Σαμίω, τώ μακαριωτάτω Αλε
ξανδρείας, τώ άρχοντι δραγομάνω, Παρθενίω ίεροδ. κδ. 

3. (φφ. 92 - 94) : «Έγκώμιον προς τήν μεγαλοπρεπεστάτην θεοσεβε¬ 
στάτην καί Γαληνοτάτην κυρίαν κυρίαν Αίκατερί(ν)αν β : αύτοκρατόρισσαν 
πάσης γής ρώσσων καί τών λοιπών παρά τού ευτελούς Δανιήλ μονάχου 
τού Κεραμέως» 3β. 

4. (φφ. 98 - 132) : Α π ο σ τ ό λ η τ ο ύ Φ ι λ α δ ε λ φ έ ω ς «Έλεγχος 
τού Ίσιδοταλακισμοϋ [;] τής Ελλάδος, ήτοι Έγχειρίδιον περιέχον ελεγχον 
άμα καί διασυρμον τής ένταϋθα εκδιδομένης αφιερωτικής επιστολής, ήν 
έγραψε μέν Αθανάσιος Πέτρου Ψαλίδα(ς) έπεμψε δέ καποιος πραγματι
στής εις τον ηγεμόνα τής Ούγκροβλαχίας Άλέξανδρον τον Μουρούζην...» ' β . 

φ. 1β: άντεγράφη το παρόν διά χειρός Παναγιώτου Βραδινού. 'Εν 
έτει 1800. 

24 
Χαρτ. IH' αί. διαστ. 16 χ 22,5 έκ. μ. σσ. 442 

1. (σ. 30) : «Νόμιμον». 
Προηγείται πίναξ (σσ. 1 - 29). Κεφάλαια α' - λγ'. Κεφ. α' : Περί τού 

39. Τού κειμένου τούτον, ανεκδότου ώς πιστεύομεν, έτοιμάζομεν τήν 
έκδοσιν. 
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μή προς τα των αμαρτημάτων μέτρου ... Κεφ. λγ' : Περί ακολουθίας είς 
τους έκ τών Λατίνων επιστρέφοντας. Ή γραφή προδίδει φιλόκαλον χείρα. 
Πλήθος σχεδίων καί Αλλων κοσμημάτων, έν δέ τή σ. 40 έγχρωμος παρά¬ 
στασις τών ανθρωπίνων ελαττωμάτων. Έπίτιτλα ερυθρά. 

2. (σ. 363) : «Χρύσανθου πρεσβυτέρου καί άρχιμανδρίτου τού άγιω¬ 
τάτου αποστολικού καί πατριαρχικού θρόνου τών Ιεροσολύμων· περί τού 
μυστηρίου της μετανοίας». Έ ν τέλει : αψογ' <2773>. 

σ. 29 : υπάρχει δέ ο παρόν νόμος της μονής τού αγίου νικολάου είς 
αγιον βλάσιον'0. καί ός τίς τολμήση, καί τον αποξένωση από το αυτω το 
ιερόν μοναστήριον, να έχει την κατάραν της παναγίας, καί τού άγιου νικο
λάου· ο δέ φοβερός κριτής να τον πεδεύση ώς ίερόσυλον : 

1794 μαρτίου 25. άφιερόθη εκ τού νεοφύτου προηγουμένου γγερμπε¬ 
σιώτου α. 

σ. 442 : Τα παρόν, νόμος πάρχη εμοϋ νεκταρήου Ιερομόναχου προη
γουμένου αήνήκολαήτη καί ώπης μου τον άποξενόσι να έχη την κατάραν 
του θεοϋ καί του αγήου, νηκολάου του θαυματουργού καί άποθένοντας έγό 
να τον κληρονομήσι το μοναστήρι τού αγήου νηκολάου. ης χορήον άγηον 
βλάσιων καί (v)α μου λητουργήσουν υ πατέρες δήο σαράντούρηα νεκταρήου 
Ιερομόναχου.—1774—απρήλήου—8— 

25 
Χαρτ. ΙΖ' Αι. (1629) διαστ. 15,5 Χ 21,5 έκ. μ. σσ. 344 

Νομοκάνων. 

Προηγείται πίναξ (σσ. 1-15). Ε ν σσ. 16-17 κεφάλαιον Κανονικόν 
' Ιω. Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ «πώς δεϊ συνάγειν τα έπιτίμια τών αμαρτημάτων». 
'Από σσ. 109-127 ή άρίθμησις άτακτος. εις τό έσω μέρος τής προ¬ 
σθίας πινακίδος τής σταχώσεως : προηγούμενος γαβριήλ· σ. 1 : 2755. 

σ. 341 : + το παρών νόμιμον έγραφη δια χειρός έμοϋ νικολάου άνα¬ 
γνώστου τού νεράντζου έν έτει αχκθ <1629>. δεκέμβρίου ε', καί οι άναγι¬ 
νώσκον(τες) δέ αυτό έυχεσθε υπερ έμοϋ : 

σ. 342 (μεταξύ διαφόρων άλλων αφιερωματικών σημειωμάτων) : 
Κατά τάς 20 τού 8βρίου μηνός τού 1840 έτους ήμερα Παρασκευή, 

ώρα 4 : έκαμε ένας υπερβολικός Συσσμός. 
Δια παλαιοτέρας χειρός : 
δέν ηνπορό να σίοπισο. τής χάραις καί τημαίς όπου έλαβα άπο τους 

40. Έ ν τώ τ. δήμω Λάπαθων τής επαρχίας Καλαβρύτων. Βλ. σχετικώς Γ. 
Π α π α ν δ ρ έ ο υ , Καλαβρυτινή Έπετηρίς, έν Αθήναις 1906, σσ. 84 κέξ. 

41. Καταγόμενου δηλ. έκ τού χωρίου Γκερμπεσι τού τ. δήμου Λάπαθων τής 
επαρχίας Καλαβρύτων. 
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προκουρατόρους μου καί άνορίτες μου. μα ημε πτοχός καί δεν ηπορο να 
κάμο το χρέος μου. μόνον κακα ////// Κυρίον. τα θεον άλεφτον ημάς 
ο θεός. 

σ. 343 : Κατά τας 20 8βριου μηνός του / / / 1840 ετους ήμερα στ : 
ώρα 4 : εκαμε ενας Συσσμός άπο τους επισημότερους Συσσμους ώστε ευχή¬ 
σθηκε το Ήγουμενικον, πλην είς τήν Ζάκηνθον εγυνε πολή επησιμότερος 
από έδω επειδή έκατεδάφησε το εϊμησι της πόλεως καί έφονεύθησαν καί 
πολοί Άνθρωποι. 1840 : 8βρίου 22. 

Στάχωσις έκ ξύλινων πινακίδων έπενδεδυμένων δια μέλαινης βύρσης. 

ΣΤ 

ΑΝΩ ΜΟΝΗ ΔΙΒΡΗΣ 
26 (16) 

Χαρτ. ΙΖ' Αι. διαστ. 14,8 χ 20,3 έκ. μ. Φ. 104 
1. (φφ. 2α) : Λειτουργία Ίω. Χρυσοστόμου. 
2. (φ. 24α -60β) : Λειτουργία Μ. Βασιλείου (Ευχή τής Προθέσεως). 
3. (φ. 60β): Πασχάλιον. ("Αρχεται από του έτους αχξβ' <1662>). 
4. (φ. 61α) : Περι τής θείας λειτουργίας των προηγιασμένων». 
5. (φ. 62α) : Λειτουργία Γρηγορίου πάπα Ρώμης. 
6. (φ. 74α) : Ευχαι (δι' άνομβρίαν, τρυγήν αμπέλου, αγραν Ιχθύων), 

ευαγγελικοί περικοπαί κλπ. 
φ. 28β : 1754 μαρτιου ανθυμος ιερωμωναχος. 
φ. 29β : άβακούμ ιερομόναχος. 
φ. 32β : ο αγγελακης ο πουραζερισ μου ο ηγαπιμενος ο φίλος μου και 

ο γιαννος ο φίλος μου και ο αγγελαχης ο [...]. 
φ. 59β : 1754 απριλήου 16 ανθυμος ιερομόναχος. 
Ελλιπής κατά τίνα φφ. 

27 (13) 
Χαρτ. IH' αί. διαστ. 14,8 χ 20,3 έκ. μ. Φ. α—γ+149 

«Βιβλίον όπερ έχλογη ονομάζεται. τοϋτο εκ διαφόρων». 
Κεφάλ. άρχ. : 'Εάν ποίηση τινάς αμαρτίας έμετανόησεν καί πάλιν 

έπεσεν, τάχα απώλεσε τήν μετάνοια». 
Κεφάλ. τέλ. : Τον οσίου π(ατ)ρός, ημών ιωάννου του εν λυκω. 
Περιλαμβάνει ψυχωφελείς διηγήσεις, αποσπάσματα έκ του Γεροντι

κού, μοναχικάς διηγήσεις καί έτερα τοιούτου είδους κείμενα. 
φ. 194β : 1780 εν μήνη απρηληο χάση ήλθε στο χορηο τι δηβρη απο 

τον χουτουμανη ' 2 δηα το χρέος χαι μας εγηρεβε δόσιμο δεχα πουγγηα 

42. Ε κ τής έν Γαστούνη κυριάρχου τουρκικής οίκογενείας των Χωτομαναίων 
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αςπρα πεσηναδο [;] και η χρηστηανή ην τησαγετεν [;] ρέστο, απο τιν πίνα 
διατη επιγενε το βατζελη το γενημα τεσερα γροσα και επεθενανε ο κόσμος 
απο τιν πίνα. και δηα τούτο εφηγανε και επηρανε τον κοςμο όλον και 
βλεπανε στα μάτια τους ο κοςμος ένας τον αλον. 

Το χφ. διατηρείται άριστα, είναι δ' έσταχωμένον δια βύρσης. 

28 (7) 
Χαρτ. IH' αί. διαστ. 14,4 χ 20,9 έκ. μ. σσ. 247 

1. (σσ. 1 - 176) : Ά δ η λ ο υ , «Βασιλείου τού Μεγάλου, οροι κατά πλά
τος καθ' έρώτησιν καί απόκρισιν από της Ελληνικής γλώσσης είς το έδικόν 
μας πεζον καί ρωμαίκον ιδίωμα έρμηνευθέντες». Αρχ. : Ερώτησις α'. Επει
δή έλάβομεν αδειαν καί έρωτώμεν... Τελ. : [Έρώτ. νε']. . . εϊτε ούν έσθίετε, 
εϊτε πίνετε, εϊτε τι ποιείτε, πάντα είς δόξαν θεού ποιείτε. 

2. (σσ. 178-180) : «Έπιτίμια τού μεγάλου Βασιλείου». "Αρχ. : Άνί¬ 
σως τινας ώντας ϋγιος αμελεί να προστίχεται, ή να έκτιθη τους ψαλμούς... 

3. (σσ. 186-247) : (Συνεσταχώθη χφ. ιστ ' - ι ζ ' Αι. περιέχον ψαλμούς). 

29 
Χαρτ. ΙΣΤ' - ΙΖ' Αι. διαστ. 15,5 Χ 21,8 έκ. μ. σσ. 486 

1. (σσ. 5 - 58) : «Άρχικανων των άγιων και πανεφημων αποστόλων». 
Αρχ. : Εγώ Πέτρος [....] διατάσω μεν τοϊς δούλοις ... 

Τελ. : ... όσοι είσιν έξω από κανόνων. 
Κεφάλαια α'- ρμδ'. Γραφή ιστ' Αι. 

2. (σσ. 61 - 408) : Νομοκάνων Μαλαξού. 
"Αρχεται δια τού γνωστού : «Θησαυρός κεκρυμένος ...», έν δέ φ. 62 

αναγράφεται ότι ήνυσται ή ßίßλος ... ενέτι ζρξε < 7165> ' ' ίνδικτιών ι». 
Έπεται πίναξ. 

3. (σσ. 418 - 483) : Τυπικόν. 
σ. 408 : δηστίχησμενη είληδος. 
1832 Κανό έναθήμισην ήλθε ο βασιλέας όθον. 
1834 ο χαλασμός τον μοναστιριών και τον εκλισιον και η κατεσκηνη 

τού ειερατήου. 
είγγνατιος είερομάναχος ωγδο-ειτης. 

ή Χουτουμαναίων, περί τής οποίας ομιλεί καί ο Pouqueville. Βλ. Γ. Π α π α ν δ ρ έ ο υ , 
Ή Ηλεία δια μέσου τών αιώνων, Έν Αθήναις 1924. σσ. 347, 349. Γ. Α. Χρυ¬ 
σανθακοπούλου, Ή Ηλεία επί Τουρκοκρατίας, έν Αθήναις 1950, σσ. 16, 
134 κέξ. Ν τ ί ν ο υ Δ. Ψ υ χ ο γ ι ο ύ , ο Κώδικας Παναγίας τής Λεχαινίτισσας, 
έν Πάτραις [1950], σσ. 89, 90, 92. Μ. Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ , Ή Πελοπόννησος κατά 
την β' Τουρκοκρατίαν, Αθήναι 1939, σ. 73. 

43. "Ετος από Χριστού γεννήσεως : 1656 57. 
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σ. 482 (έν τέλει του Τυπικού) ; + έτει ζξστ <7066> «' εν μηνι Οκτω¬ 
βρίω ήμερα γ' 

Είς το έσω μέρος τής σταχώσεως : επροσηλοσε ο παρασκεβας ένα χο¬ 
ματη άμπελη σηνορο του τοίχου άπουπανου στο πλε(υ)ρο του μηλονα. 

εγραφθη και ο σπηληος απο το βελημαχη μηα πρόθεση σπηληο και 
πανορηα. 

σ. 2 : 1821 του βαγγελισμοϋ ανιμερα εγινη η φοτια ης τιν πάτρα 
οπού έσίκωσάν επαναστασι η χριστιανι ης τους αβαρβαρρους. 

30 (1) 
Χαρτ. IH' αί. διαστ. 15,2 Χ 20 έκ. μ. Φ. 298 

Νομοκάνων Μαλαξού. 

Φύλλα τινά τού κωδικός εξέπεσαν. Έ ν φ. 1 είς το γνωστόν σημεί
ωμα α περί τής γραφής τού κωδικός υπό τίνος κυρ Δημητρίου αναφέρεται 
ώς έτος γραφής : ζσο <7270> «·. 

31 (11) 
Χαρτ. ΙΘ' αί. διαστ. 18,7 χ 25,5 έκ. μ. Φ. 19 

«Μην σεπτεμβριος είς τάς θ' των αγίων καί δικαίων θεοπατόρων Ιωα
κείμ καί άννης εις το κ(ύρι)ε εκέκραξα τροπάρια προς όμοια». 

32 (19) 
Χαρτ. IH' αί. διαστ. 15,4 χ 22,3 έκ. μ. σσ. 694 

Νομοκάνων Βλαστάρεως. 

Κατά ταξιν άλφαβητικήν : Α' στοιχεϊον : α' Περί των άρνησαμένων 
τήν άμώμητον ταύτην των χριστιανών πίστιν . . . . β' Περί διαφόρων αιρέ
σεων... Β' στοιχεϊον : α' Περί τού αγίου βαπτίσματος. 

Έ ν αρχή τού κωδικός πίναξ καί ακολούθως : Προθεωρία» τού 
Μ α τ θ α ί ο υ Β λ α σ τ ά ρ ε ω ς . 

Έ ν σ. 2 (μεταξύ άλλων) : αφηεροθη ο παρόν ης στον ναωι κυρίου ης 
1723 ////// πατρηαρχηκην μονην της υπεραγι ///////// πλησίον των 
//////// του μορέως. 

44. "Ετος από Χριστού γεννήσεως : 1557. 
45. Βλ. σχετικώς Λ ί ν ο υ Π ο λ ί τ η , 'Οδηγός Καταλόγου Χειρογράφων, 

Αθήναι 1961, σ. 86. 
46. 'Ετος από Χριστού γεννήσεως : 1761/62. 
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33 (14) 
Χαρτ. IH' αί. διαστ. 19,5 χ 28 έκ. μ. Φ. 14+σσ. μστ'+813 

Νομοκάνων Βλαστάρεως. 

Τα κεφάλαια συντεταγμένα κατ' άλφαβητικήν τάξιν. Προηγείται πί¬ 
ναξ, έν σσ. γ' κέξ. ή γνωστή «Προθεωρία» τού Ματθαίου. από τής σ. 
761 άρχεται το «Κανονικόν» τού Ίω. τού Νηστευτού υπό Ματθαίου καί 
έπονται διάφορα άλλα κείμενα νομοκανονικού καί τυπικού περιεχομένου. 

Στάχωσις βυρσίνη, στερεά, μετά κοσμημάτων. 

34 (9) 
Χαρτ. IH' αί. διαστ. 15,8 Χ 21,7 έκ. μ. σσ. [3]-225 

1. (σσ. [3] - 73) : «Περί Συνοικεσίων». (Βαθμοί συγγενείας καί έξέτα¬ 
σις αυτών είς περίπτωσιν γάμου). 

2. (σσ. 75 - 225) : Έξομολογητάριον, έπιγραφόμενον «Νομοκάνονον 
πάνυ πλουσιώτατον, έκλελεγμενον ύπο πολλών θεοφόρων π(ατέ)ρων». 

Έ ν αύτώ περιλαμβάνονται κείμενα Ίω . Χρυσοστόμου, Νηστευτού 
(έκ τού Ματθαίου), Νικηφόρου ΚΠόλεως, Βαλσαμώνος καί Εύφραίμ. 

35 (10) 
Χαρτ. ΙΘ' αί. διαστ. 11,2 Χ 16,8 έκ. μ. σσ. 190 

«.'Ιωάννου τού εκ τής Λίνδου Έρωταποκρίσεις πνευματικοί, παρά Νικολάω 
γλυκεί τώ έξ Ιωαννίνων». 
Πρόκειται περί αντιγράφου έκ γνωστής έντυπου εκδόσεως, περί ής 

βλ. É. L e g r a n d , Β .Η. , IH' α ι . , τ. Β', Paris 1928, σ. 443. Έ ν σ. 1 : 
Εφερα από το αγιον όρος. Αγάπιος Παπανδρόπουλος. 

Έ ν αρχή υπάρχει καί ή έξης σημείωσις : άντεγραφη παρ' έμού κατά 
μήνα Ίανουάριον κατά έτος αωιβ 1812. 

36 (2) 
Χαρτ. IH' αί. διαστ. 10,4 χ 15,3 έκ. μ. Φ. 28 

Ψαλτήριον. 

Άρχεται : Μακάριος ο άνήρ ος ουκ έπορεύθη έν βουλη άσεβούντων καί 
εν όδω αμαρτωλών... (Ψαλμός Α', 1). 

37 (4) 
Χαρτ. ΓΗ' Αι. διαστ. 14 X 19 έκ. μ. Φ. 46-137 

Άστάχωτος κώδιξ, ακέφαλος καί κολοβός, περιέχων ψυχωφελείς διη
γήσεις, κεφάλαια έκ τού Γεροντικού, νομοκανονικάς διατάξεις κλπ. 

Τό φ. 93 ελλείπει. 
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38 (5) 

Χαρτ. ΙΖ' Αι. διαστ. 10 Χ 15 έκ.- μ. σσ. 222 
Έ κ τής Παλαιάς Διαθήκης. 

"Αρχ. : . . . καί είπε κύριος ο θεός τώ Νώε. Το τόξον μου... 
Τελ. : [περί Όζίου βασιλέως] : ϊδου τον η(υό)ν κ(α)θήμενον επί θρόνου.» 
Άπο σ. 207 Πασχάλιον άρχόμενον : + αχκη' <1628> — ζρλστ' ινδ. ια', 

καί τελ. έν έχει : άχνη' <1658>. 

39 (17) 
Χαρτ. IH' αί. διαστ. 15 Χ 20 έκ. μ. σσ. 382 

Νομοκάνων Μαλαξού. 
Προηγείται πίναξ τών κεφαλαίων, καθ' όν ταύτα ανέρχονται είς σ^δ', 

ο κώδιξ είναι κολοβός καί γύρωθεν φέρει ίχνη έξ υγρασίας. Έ ξ αυτού 
(σσ. 348-354) ο Κ. Δ. Ψ υ χ ο γ ι ό ς αντέγραψε καί έξέδωκε Τακτικόν 
τι τού ΙΖ' Αι. Βλ. περιοδ. «Ήλειακά», τχ. ΚΑ' (1961), σσ. 642 - 644. 

40 (15) 
Χαρτ. ΙΗ- ΙΘ ' Αι. διαστ. 14,5 χ 18,7 έκ. μ. 

Κώδιξ τής Μονής. 
Έ ν φ. 1 ο τίτλος : 1714 έν μήνη μαϊω στ' πρόθεσης τον μοναστηρίου 

τής ύπεραγίας θ(εοτό)κου τής Χρυσοπυγής διαναγράφων τας τών ευσεβών 
χριστηανών ταϊ ονόματα ναίου και παλεοϋ. 

Είναι προφανές ότι ο κώδιξ περιλαμβάνει καί τάς άναγραφάς παλαι
οτέρου τινός, μή σωζόμενου πλέον. Αι άναγραφαί άρχονται από τών 
πρώτων ετών τού IH' αι. καί περατούνται είς τά μέσα τού ΙΘ' αι. Παρά¬ 
φυλλόν τι τής αρχής, μέ σημειώσεις, έχει αποκοπή. Στάχωσις προχειρό
τατη, κατεστραμμένη47. 

47. Ο κώδιξ, ώς εικός, περιλαμβάνει καί άρκετάς αφιερώσεις κατοίκων των 
πέριξ χωρίων. Ε ν φ. 63α άναγινώσκομεν : Πετεους 1794 Φεβρουορίού 10. εγραφτη 
ο ατριάς στην αγιάν προθεσιν τους γονεους τού. χρηστό, σταμο. ατρηα. γηοργούλα. 

'Ομοίως έν φ. 63 ß : Πετεους 1798 απριληου 21 εγραφτη ο σταματης στην άγίαν 
προθεσι ξεφονησι. ζαφιρή. μαρουλά. σταματη. κατερηνή. 

Έκ τού άνωτερω χωρίου, τους Π ε τ α ι ο υ ς , κατήγετο καί ο καταβολών τα 
έξοδα προς άνιστόρησιν τού καθολικού τής Ά ν ω μονής, Ας αναγράφεται είς τήν 
σχετικήν έφ' ύγροίς έπιγραφήν, το κείμενον τής οποίας έχει ως ακόλουθως : 

t ETOΣ ΣΩTHPHΩΝ ~ ΑΧξζ [1667] 
ΑΝΗΣΤΟΡΗΘΗ Ο ΘΙΩΣ ΚΑΙ ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ NAOC OYTΩΣ THΣ 
ΥΠΑΝΥΠΕΡΕΥΛΟΓΙΜΕΝΗΣ ΕΝΔΟΞΟΥ ΔEΣΠHNHΣ HM(Ω)N) 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Ο Ι Κ Ω Δ Ι Κ Ε Σ 
(Μ' - ΙΘ' Αι.) 

Α' ΑΝΩ ΜΟΝΗ ΔΙΒΡΗΣ 
α) «Κεκραγράριον Πέτρου Πρωτοψάλτου βυζαντίου» φφ. 91, ιθ' α ι . , 

διαστ.13,6 Χ 18,7 έκ. μ. 

Β ' ΜΟΝΗ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 

β) «Απάνθισμα τής Ανθολογίας», φφ. 144, ΙΘ' αί., διαστ. 12,5X19,4 
έκ. μ. Προηγείται πίναξ τών μουσικών σημείων. Περιέχει ακολουθίας, 
εύλογητάρια είς έορτάς, Άκάθιστον όμνον, λειτουργίαν Μ. Βασιλείου, 
Άναστασιματάριον. Συνθέσεις : Πέτρου Λαμπαδαρίου Πελοποννησίου, 
Γεωργίου Λεσβίου, Γεωργίου Κρητός, Μανουήλ Πρωτοψάλτου, Χουρμου¬ 
ζίου Χαρτοφύλακος, 'Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Κωνσταντίνου Πρωτοψάλ
του, Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, Δανιήλ Πρωτοψάλτου, 'Ιωάννου τού νύν 
Λαμπαδαρίου, Γερμανού. 

Γ ' ΜΟΝΗ ΣΚΑΦΙΔΙΑΣ 

γ) (10). Κώδιξ έκ φφ. 327, διαστ. 19,3X27,2 έκ. μ. καλλιτεχνικώς έστα¬ 
χωμένος μέ έντυπα κοσμήματα. Φ. 1 : «Αρχή συν Θεώ αγίω τών σημαδιών 
τής ψαλτικής τέχνης τών τε ανιόντων καί κατιόντων σωμάτων τε καί 

ΘΕΩΤΟΚΟΥ Κ(ΑΙ) ΑΗΠΑΡΘΕΝΟΥ MAP1(AΣ) ΔΗΑ ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ 
ΕΥΛΑBEΣΤATOY ΑΡΧΩΝΤΟΣ 

ΚΗΡ ΖΑΦΗΡΙ ΑΠΟ XΩPHO ΠΕΤΕΟΥΣ ΔΗΑ ΨΙ(ΧΙ)ΚΗΝ ΣΩTHPHAN 
Κ(ΑΙ) ΟΦΕΛΗΑΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕ(ΩΝ) 

ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΟΣΙΟΤΑΤΟΥ ΚΑΘΗ(ΓΟΥ)ΜΕΝΟΥ ΚΙΡΙΟΥ Κ(Υ)ΡΙΛΟΥ 
HC ΠΟΛΑ ΕΤΗ ΕΝ ΜΗΝΙ ΜΑΙΩ 

Σήμερον χωρίον δε τήν όνομασίαν αυτήν δέν υφίσταται. Μάλλον πρόκειται 
διά το απέναντι τής Δίβρης γορτυνιακόν χωρίον Π έ τ α , ( τ ο ύ Π έ τ α ) , τού 
οποίου οί κάτοικοι καλούνται καί νύν Π ε τ α ί ο ι , Ούτω δύναται νά δικαιολογη
θώ ο κατ' αίτιατικήν πληθυντικού απαντών τύπος : Π ε τ α ί ο υ ς . εις τό έργον τού 
P i e r ' A n t o n i o P a c i f i c o , Breve Descrizzione Corografica del Pelo
ponneso ο Morea. Venezia 1704, σ. 128, ή ονομασία τού πλησίον τού Πέτα κει¬ 
μένού χωρίου Παραλογγοί άπαντα ωσαύτως κατ' αίτιατικήν : Paliolongus 
( = Π α λ ι ο λ ο γ γ ο ύ ς ) . 
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πνευμάτων και πάσας χειρονομίας τε καί ακολουθίας συντιθέμενης εις αυτήν παρά 
των κατά καιρούς άναδειχθέντων ποιητών παλαιών τε καί νέων. Περιλαμ
βάνει Εργα διαφόρων μελωδών, έν οίς : Ιωάννης Γλυκός, Ιωάννης Ξηρός, 
Γρηγόριος Ιερομόναχος ο Άλυάτης, Χρυσαφής ο Νέος, Ίω . Δαμασκη
νός, Καμπάνης, Ίω. Πλουσιαδινός, Ξένος Κορώης. 

φ. 16 : «Αρχή συν θεώ άγίω του Μεγάλου εσπερινού, ποιηθείς παρά 
διαφόρων παλαιών ποιητών καί ενάρετων ανδρών». 

δ) (11). Διαστ. 19,3X27, φφ. 162.Συνθέσεις κολλών μουσικοδιδά
σκαλων (Ιωάσαφ μοναχός, Παναγιώτης διδάσκαλος τής Μεγάλης Εκκλη
σίας, Κουκουζέλης, Μανουήλ Αργυρόπουλος, 'Ιω. Λαμπαδάριος κλπ.). 
Στάχωσις πολυτελής έκ καφέ βύρσης' πορπούται διά θηλυκωτήρων. 
Κατάστασις αρίστη. Έ ν φ. 162 β : Το παρόν ήπάρχει τής Ιεράς Μονής 
τον Κουτλουμουσίου. Κυπριανώ τώ Ιεροδιακόνω Μνίσθητη Κύριε. 

ε) (12). Χφ. ΙΘ' α ι . , διαστ. 17,8 Χ 24 έκ. μ., σσ. 825. Στάχωσις στε
ρεά, καλώς διατηρούμενη, ώς καί το όλον βιβλίον. «Στιχηράριον καλύ¬ 
φωνον ποιηθέν παρά κύρ Γερμανού άρχιερέως νέων Π(ατ)ρών. Μην Σεπτέμ
βριος' είς τήν πρώτην τήν αρχή τής ινδίκτου ήτοι του νέου έτους" καί μνήμη 
του όσίου πατρός ημών συμεών του στυλίτου». 

σ. 825 ; Έτελειώθη το παρόν ις τους —1807 : Φεβρουαρίου —5. 
στ) (13). Άκεφ., διαστ. 14,6 Χ 21 έκ. μ., φφ. 101. Συλλογή τετραδίων 

μέ καλλιγεγραμμένα έργα : Γερμανού Νέων Πατρών, Ζαφειρίου Ζαφειρο¬ 
πούλου, Δανιήλ Πρωτοψάλτου, Ιακώβου κλπ. Από τού φ. 24 κέξ. : 
Πασαπνοάριον, Άναστασιματάριον, Δοξολογία, Έωθινόν. 

ζ) (14) : Κώδ. ΙΘ' α!., διαστ. 12,2 X 18 έκ. μ., έκ φφ. [5] — 95 
(άκέφαλ.). Φ. 2 κέξ. αύτοβιογραφικόν σημείωμα μοναχού τίνος έκ 
Λάλα (ιθ' α ι , ) . Φ. S : « Ό ακάθιστος ϋμνος (ώς) έμελουργήθη παρά τοις 
άρχαίοις». Φ. 25 : «Tη αγία καί μεγάλη έβδομάδι, είς το όρθρον μέλος 
άρχαϊον παρά ανωνύμου». Επεται λειτουργία Μ. Βασιλείου, ώς καί έτεροι 
ύμνοι ποιηθέντες υπό διαφόρων μελωδών (Κοσμά μοναχού Άγιορείτου, 
Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, Δανιήλ Πρωτοψάλτου, Πέτρου Λαμπαδαρίου 
Πελοποννησίου, Ίω. Κλαυδιανού). Επίσης Χερουβικά καί λειτουργία τών 
Προηγιασμένων. 

η) (15). Άστάχωτος έκ φφ. 14, διαστ. 12,5 Χ 18,5 έκ.,μ. Περιέχει : 
Στάσις κανονικών τών Κυριακών, εις τήν ύψωσιν τού Τιμίου Σταυρού, 
εις τήν έορτήν τών Χριστουγέννων, τη' Αγία καί Μ. Πέμπτη, εις μνή¬ 
μας διαφ. Αγίων κλπ. υπό Πέτρου Βυζαντίου (Λαμπαδαρίου) κυρίως. 
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Αρ. 1 (φ. 94ß), μον. Πορετσού, 
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ΠΙΝΑΞ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 

Οι αριθμοί δηλούν τον αύξοντα αριθμόν τών χφφ. έν τώ παρόντι κατα-
λόγψ. Δι' αραιών στοιχείων κατεχωρήθησαν τά ονόματα τών 
βιβλιογράφων καί δια κυρτών τά ονόματα συγγραφέων, έργα τών οποίων 

υπάρχουν είς τά χφφ. 

Άββακούμ Ιερομ. 26. 
Άγαθάγγελος Ιερομ. 13. 
Αγγελάκης 26. 
Αγιον Όρος 35. 
Αγιος Βλάσιος (χ. Καλαβρ.) 24. 
Αγίου Νικολάου μονή (Καλαβρ.) 24. 
Αγίων Θεοδώρων μονή (Καλαβρ.),σ.94. 
Α θ α ν ά σ ι ο ς Ιερεύς έκ Λεχαινών 19. 
Αθανάσιος μητρ. Ηλείας, σσ 93,94, 95. 
Αίκατερίνα Β' 23. 
άκολουθίαι 13, 15, 24. 
Αλεξανδρείας πατριάρχης 23. 
Αλιβιζόπουλος Δημήτρης 14. 
Αναστάσιος ο Σααίτης 4. 
Ανθιμος Ιερομ. 26. 
Αντώνιος μητρ. Ηλείας, σσ.93, 94,96. 
Αργυρόπουλος Μανουήλ, βλ. Μανουήλ 

Αργυρόπουλος. 
Αροανία (Καλαβρ.), σ. 94. 
Αρσενικός μοναχ. 17. 

Βαλέττας Ιωάννης 23. 
Βάλσαμων 34. 
Βασίλειος 6 Μεγ. 26, 28, Παράρτ. β', ζ'. 
Βέης Ν., σσ. 92, 94. 
Βελημάχη 29. 
βιβλιοθήκαι μοναστ., σσ. 91 κέξ. 
Βλάσταρις Ματθαίος, βλ. νομοκάνονες. 
Β ρ α δ ι ν ό ς Παναγιώτης 23. 
Buchon, σσ. 92, 93. 

Γαβριήλ πατρ. Κπόλεως 13. 
Γαστούνη 27 σημ. 42. 
Γερμανός, Παράρτ. β'. 
Γερμανός μητρ. Χριστιανουπόλεως 9. 
Γέρματος μητρ. Νέων Πατρών, Παράρτ. 

ε , στ · 
Γεώργιος Κρής, Παράρτ. β'. 

Γεώργιος Λεσβίος, Παράρτ. β'. 
Γεώργιος ο Γραμματικός 23. 
Γιάννος 26. 
γιατροσόφια 14. 
Γκερμπεσιώτης Νεόφυτος 24. 
Γλυκύς Νικόλαος 35. 
Γρηγόριος επίσκ. Νεοκαισαρείας 15. 
Γρηγάριος ιερομ. Άλνάτης, Παράρτ. y'. 
Γρηγόριος ο θεολόγος 14. 
Γρηγόριος πάπας Ρώμης 26. 
Γρηγόριος Πρωτοψάλτης, Παράρτ. β', ζ'. 

Δανιήλ (οπτασία) 13. 
Δανιήλ Κεραμεύς 23. 
Δανιήλ Πρωτοψάλτης, Παράρτ. β', στ', ζ'. 
Δερβιτζελεπή, βλ. Τερβιτζελεπή. 
Δημήτριος (κύρ) 30. 
Διαμάντω (Αλιβιζοπούλου) 14. 
Δίβρη 27, 40 σημ. 47. 
Δίβρης άνω Μονή 40. 
Διονύσιος καθηγούμ. Σκαφιδιας 16. 
δραγομανος 23. 
Δωρόθεος 23. 

εικόνες 1, 6, 13, 16. 
Εξομολογητάριον 21. 
Έπανάστασις 1821, 29. 
έπιστολαί 3, 14, 23. 
Ευφραίμ 34. 

Ζάκυνθος 25. 
Ζαφείρης (έκ Πέτα) 40 σημ. 47. 
Ζαφειρόπουλος Ζαφείρης, Παράρτ. στ'. 
Ζωγραφιάδης Νικόδ. 10. 
Ζωγράφος Σωφρόνιος 10. 

Ηλίας καί ληστής (διάλογος) 14. 
Ήλις 29. 
Ησαίας ήγούμ. Σκαφιδιας 13. 
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θεοτοκάριον 10. 
θεοφύλακτος άρχιεπ. Βουλγαρίας 11. 
θύμιος, γραμμ. πασα, 19. 

Ιάκωβος Πρωτοψάλτης, Παράρτ. β ; αχ'. 
Ιάκωβος Σάμιος 23. 

Ιγνάντιος Ιερομ. 29. 
Ιμπραήμ κάσας, σ. 93. 
Ιωάννης Γλυκός, Παράρτ. γ'. 
Ιωάννης Δαμασκηνός 15, 
Ιωάννης εύαγγ. 1. 
Ιωάννης Λαμπαδάριος, Παράρτ. β', 6'. 
Ιωάννης ο εκ Λίνδου 35. 
Ιωάννης 6 έν Λυκω 27. 
Ιωάννης Νηστενχής 33, 34. 
Ιωάννης Ξηρός, Παράρτ. γ'. 
Ιωάννης Πλουσιαδινός, Παράρτ. γ ' . 
Ιωάννης Χρυσόστομος 15, 25, 26, 34. 

Ιωάσαφ μοναχ. Παράρτ. δ'. 
Ιωσήφ μητρ. 'Ωλένης 9, 13. 

Καλίτζα 14. 
Καμπάνης, Παράρτ. γ ' . 
Καράτουλα 8. 
Κεραμεϋς Δανιήλ, Ρλ.Δανιήλ Κεραμεύς. 
Κλαυδιανός Ιωάννης, Παράρτ. ζ'. 
Κορώης Ξένος, βλ. Ξένος Κορώης. 
Κοσμάς Αγιορείτης, Παράρτ. ζ'. 
Κουτλουμουσίου μονή, Παράρτ. δ'. 
Κρεμαστής μονή 8. 
Κριθαρας Ανάστασης 14. 
κτητορικοί κώδικες 7, 8, 40, σσ. 93 -

94. 
Κυπριανός Ιεροδ., Παράρτ. δ'. 
Κ υ π ρ ι α ν ό ς Ιερομ. (Φραγκοπήδημα) 

7. 
Κυπριανός Ιερομ. (Σκαφιδιας) 19. 
Κύριλλος ήγούμ. Κρεμαστής 8. 
Κύριλλος ήγούμ. Χρυσοπηγής Δίβρης 

40 σημ. 47. 
Κωνσταντίνος 19. 
Κωνσταντίνος Πρωτοψάλτης, Παράρτ. β'. 

Λάλα, Παράρτ. ζ'· 
Λαμπάκης Γ., σ. 93. 
Λάμπρος Σπ., σ. 92. 
Λεόντιος Σχινας, βλ. Σχινάς Λεόντιος. 
Λεχαινά 9, 19, 

Λίβάνιος σοφιστής 23, 
Λουκάς εύαγγ. 1. 

Μακάριος 6 Κύπριος 13. 
Μαλαξός Μανονήλ, βλ. νομοκάνονες. 
ΜαμουοΊα (χ. Αιγίου) 20. 
Μανουήλ Αργυρόπουλος, Παράρτ. δ'. 
Μανουήλ Πρωτοψάλτης, Παράρτ. β'. 
Μάρκος εύαγγ. 1. 
Μάρκος Ευγενικός 22. 
Ματθαίος εύαγγ. 1. 
Ματρώνα όσία 13. 
Μεγάλου Σπηλαίου μονή σ, 94. 
Μεταφραστής ( = Καισάριος Δαπόντες ;) 

14. 
μετεωρολογικά 3, 13, 25. 
Μηναίον 18. 
μικρογραφίαι, βλ. εικόνες. 
Μισαήλ διδάσκαλος 23. 
μοναστήρια 29. 
μουσικοί κώδικες, Παράρτ. α - η ' . 
Μουρούζης Αλέξανδρος 23. 

Ναθαναήλ Ιεροδ. 8. 
Νεκτάριος Ιερομ. 24. 
Νεόφυτος Γκερμπεσιώτης 24. 
Νεόφυτος Ιερομ. 8. 
Νεόφυτος πατρ. Κπόλεως 13. 
Ν ε ρ ά ν τ ζ ο ς Νικόλαος 25. 
Νικηφόρος Ιερομ. 'Ρόδιος ο Κρης 13. 
Νικηφόρος πατρ. Κπόλεως 34. 
Νικόδημος Ζωγραφιάδης, βλ. 

Ζωγραφιάδης Νικόδ. 
Νικόλαος 8. 
Ν ι κ ό λ α ο ς 19. 
νομοκάνονες 12, 16, 21, 24, 29, 30, 

32, 33, 34, 37, 39. 

Ξένος Κορώης, Παράρτ. γ'. 

Οθων βασιλ. Ελλ. 8, 29. 
Ούγκροβλαχία 23. 

Π α ΐ σ ι ο ς Ιεροδ. Σκαφιδιώτης 13. 
Παναγιώτης διδ. Μεγ. Έκκλ., Παράρτ. δ', 
Πανάρετος Ιερομ. 9. 
Πανώρια 29, 
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Π α π ά ζ α λ η ς 'Ιωάννης 16. 
Παπανδρέου Γ., σ.93. 
Παπανδρόπουλος Αγάπιος 55. 
πάπας Ρώμης 4. 
Παραλογγοι 40 σημ. 47. 
Παρασκευας 29. 
Παρθένιος Ιεροδ. 23. 
πασχαλιά 22, 26, 38. 
Πάτρα 29. 
Πέτα 40 σημ. 47. 
Πέτρος Λαμπαδόριος Πελοποννήσιος, 

Παράρτ. α , ζ', η'. 
Πέτρος Πρωτοψάλτης Βυζάντιος, Παράρτ. 

α, η' 

Πλουσιαδινός 'Ιωάννης, βλ. 'Ιωάννης 
Πλουσιαδινός. 

ποιήματα 14, 19. 
Pouqueville 27 σημ. 42. 
Προκόπιος έπίσκ. Σμύρνης 13. 
Προκόπιος Ιερομ. έκ Λεχαινών 9. 
Πύργος 19. 

Ρετεντούς μονή, σ. 94. 
Ρόδιος Νικηφόρος, βλ. Νικηφόρος Ιε

ρομ. 'Ρόδιος ο Κρής. 
Ρουμελιώτης Διονύσιος 9. 
Ρώσσοι 23. 

Σελήμ Γ' 13. 
Σκαφιδιας μονή 9, 13, 16, 17, 19. 
Σπήλιος 29. 
Σταυροδρόμιν (συνοικ. Κπόλεως) 13. 
Στρέζοβα (χ. Καλαβρ.) 16. 
Σχινας Λεόντιος μοναχ. 20. 
Σωφρόνιος Ζωγράφος, βλ. Ζωγράφος 

Σωφρόνιος. 

Τερβιτζελεπή 14. 
Τζιγάλας Ματθαίος Κύπριος 22. 
Τρίκερη (Παλαιά) 6. 
Τριπολιτζά 9. 

Φιλαδελφεύς Αποστόλης 23. 
Φιλάρετος μητρ. Ώλένης 8, 19. 
Φραγκοπήδημα 7. 

Χαμίτ (Αβδούλ) Α' 13. 
Χουρμούζης Χαρτοφυλαξ, Παράρτ. β'. 
Χουτουμάνης 27. 
Χρύσανθος διδάσκαλος 23. 
Χρύσανθος Ίεροσολ. 24. 
Χρυσαφής ο Νέος, Παράρτ. γ ' . 
Χρυσοπηγής μονή, βλ. Δίβρης άνω 

Μονή. 

Ψαλίδας Αθανάσιος Πέτρου 23. 
Ψυχογιός Κ. Δ., σσ. 93 - 94. 
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