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ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΗΛΙΟΥ 

ΔΕΚΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΛΥΚΗ 
ΜΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ TOY ABBA ΓΡΑΔΕΝΙΓΟΥ 

ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ 1673 - 1674 

Τή βενετική πρωτοχρονιά του 1675 (1 Μαρτίου), ο αββάς Αμβρόσιος 
Γραδενίγος, «βιβλιοφύλαξ της γαληνότατης των Ενετών Αριστοκρατείας» 
και λογοκριτής των ελληνικών βιβλίων1, υπέβαλε στις αρμόδιες βενετικές 
αρχές ένα σύντομο σημείωμα με το οποίο τους ζητούσε να επικυρώσουν 
την άδεια που είχε χορηγήσει για την ελεύθερη κυκλοφορία ορισμένων 
εκδόσεων της νεοϊδρυμένης τυπογραφίας του Νικολάου Γλυκή, που είχε 
επιμεληθεί και διορθώσει ο ίδιος 2. 

Η ανάλυση των στοιχείων που περιέχονται στο σημείωμα του Γραδε¬ 
νίγου επιτρέπει να συναχθούν χρήσιμα βιβλιολογικά και βιβλιογραφικά 

στοιχεία για τις τυπογραφικές δραστηριότητες του Γλυκή και τις «διορθω
τικές» ασχολίες του κρητικού αββά στη διετία 1673 - 16743. 

Ο κατάλογος των βιβλίων που παραθέτει ο Αμβρόσιος Γραδενίγος 
περιλαμβάνει τους ακόλουθους δέκα τίτλους : 

1. La Pedagogia 
2. il Penticostario 
3. il Geoponico 
4. Il mese d'Agosto 

1. Για την προσωπικότητα και τις δραστηριότητες του Γραδενίγου, βλ. M. I. Μανού¬ 
σακας, «Αλοΐσιος -Αμβρόσιος Γραδενίγος (1616 ci. - 1680)», Επετηρίς Μεσαιωνικού 

Αρχείου, τ. Ε', 1955, σ. 102-148· Α. Ε. Καραθανάσης, «Ο Αλοΐσιος-Αμβρόσιος Γρα
δενίγος στη Βενετία (1650 -1680)», π. Θησαυρίσματα, τ. Ζ', 1970, σ. 139 - 150. Η αλλαγή 

του ονόματος του Γραδενίγου από Αλοΐσιος σε Αμβρόσιος έγινε το 1674 (βλ. Μανού¬ 
σακας, ό. π., σ. 119 - 120). 

2. Το κείμενο του Γραδενίγου ανακοινώθηκε από τον G. Veloudis, Das griechische 
Druck- und Verlaghaus "Glikis" in Venedig, Βισμπάντεν 1974, σ. 135 - 136. Για τον Γρα¬ 
δενίγο ως διορθωτή και λογοκριτή εκδόσεων του Γλυκή βλ. αυτ., σ. 38 - 39, 41 και 50-51. 

3. Α ν και ο Γραδενίγος δεν το προσδιορίζει ρητά, το κείμενο του δεν καλύπτει 
τα δύο πρώτα χρόνια της συνεργασίας του με το τυπογραφείο του Γλυκή (1671 -1672). 
Στα χρόνια αυτά έχουν τυπωθεί από τον Γλυκή, «Διορθώσει του Λογιωτάτου Γραδενίγου 
Βιβλιοφύλακος», ένα Ευαγγέλιο και ένα Ευαγγελιστάριο, το 1671, και το Μηναίο του 
Ιουλίου, στα 1672· βλ. Φίλιππος Ηλιού, Προσθήκες στην Ελληνική Βιβλιογραφία, 
τ. Α', Αθήνα 1973, αρ. 62,63 και 64. 
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5. Il Paracletico 
6. La Grammatica Lascari 
7. L' Exomologitario 
8. 1 Condachi della Madona 
9. il Psalterio 

10. l' Ottoico. 

Από τα δέκα αυτά βιβλία, τα τρία αντιστοιχούν σε γνωστές και βιβλιο¬ 
γραφημένες εκδόσεις του 1673, στις οποίες αναγράφεται ότι τυπώθηκαν 
με επιμέλεια του Γραδενίγου. Είναι το Πεντηκοστάριον («τετύπωται Ενε¬ 
τίησι, παρά Νικολάω Γλυκεί — Διορθωθέν παρά του Σοφωτάτου και Παναι¬ 

δεσιμωτάτου Αλλοϋσίου Γραδενίγου του Βιβλιοφυλακος — αχογ'» 4 ) ·το 
Βιβλίον του Αυγούστου Μηνός («Τυπωθέν μεν παρά Νικολάω τω Γλυκεί — 
Διορθωθέν δε παρά Αλλοϋσίου Πρωτοθύτου και Βιβλιοφύλακος του Γρα

δενίγου. Ενετίησιν — αχογ'»5)· και η Γραμματική Κωνσταντίνου Λασκά¬ 
ρεως του Βυζαντίου («νεωστί μετατυπωθείσα, και μετά πλείστης επιμελείας 

διορθωθείσα παρά του Κοινού Βιβλιοφύλακος Γραδενίγου της των Ενε
των Αριστοκρατείας — αχογ'. Παρά Νικολάω Γλυκεί» 6). 

Τρεις άλλοι τίτλοι αντιστοιχούν σε γνωστές εκδόσεις του Γλυκή, των 
ετών 1673 και 1674, των οποίων τα βιβλιογραφημένα αντίτυπα δεν μνημο
νεύουν το όνομα του Γραδενίγου. Πρόκειται για το Γεωπονικόν του Αγά
πιου [Λάνδου] («νεωστί μετατυπωθέν μετά προσθέσεων και προνομίου — 

Ενετίησι παρά Νικολάω Γλυκεί — αχοδ'»7)· το Εξομολογητάριον («Συν¬ 
τεθέν παρά Νικηφόρου Ιερομονάχου του Πασχαλέως — Ενετίησιν. Παρά 

Νικολάω τω Γλυκεί — αχογ'» 8)· και το Ψαλτήριον («Ενετίησι. Παρά 
Νικολάω Γλυκεί — αχογ'» 9). Δεν είταν έξω από τις εκδοτικές συνήθειες 
της εποχής να μην αναγράφεται πάντα το όνομα του λογίου που «διόρθωσε» 
μια έκδοση. Είναι, όμως, πολύ πιθανό να λανθάνουν αντίτυπα των ίδιων 
αυτών εκδόσεων στα οποία να σημειώνεται η συμμετοχή του «λογιωτάτου 

4. Legrand, Β. Η., XVIIe s., τ. Β', αρ. 512. 
5. ό. π., τ. Ε', αρ. 150. 
6. Φιλ. Ηλιού, Αβιβλιογράφητες εκδόσεις [= Προσθήκες, ά. π., σ. 318 - 328], αρ. 

75' Γ. Λαδάς - Α. Χατζηδήμος, Προσθήκες, Διορθώσεις και Συμπληρώσεις στην Ελ
ληνική Βιβλιογραφία του Emile Legrand για τους αιώνες XV, XVI, και XVII, Αθήνα 
1976, αρ. 240. 

7. Legrand, Β. Η., XVIIe s., τ. Β', αρ. 522. 
8. ό. π., τ. Β', αρ. 515. 
9. ό. π . , τ. Β', αρ. 514. Τον επόμενο χρόνο, 1674, υπάρχει έκδοση του Ψαλτηρίου 

«μετά πολλής επιμελείας και διορθώσεως του Σοφωτάτου και Παναιδεσιμωτάτου Γρα
δενίγου, Βιβλιοφύλακος του Αγίου Μάρκου», στο τυπογραφείο του Ανδρέα Ιουλιανού 
(Legrand, ό. π . , τ. Β', αρ. 518). 
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Από την εικονογράφηση 
της Οκτωήχου του 1674 

Γραδενίγου». Γνωρίζουμε, πράγματι, τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις εκδό
σεων του Γλυκή, όπου το όνομα του Γραδενίγου αναγράφεται σε ένα, μόνο, 
τμήμα των αντιτύπων που κυκλοφόρησαν. Είναι : το Θείον και Ιερόν Ευαγ¬ 
γέλιον, έκδοση Γλυκή του 1671, που κυκλοφόρησε με αντίτυπα στα οποία 
δεν αναγράφεται όνομα διορθωτή 1 0 και άλλα στα οποία έχει προστεθεί, 
στο τέλος του τόμου, η ένδειξη «Διορθώσει του Λογιωτάτου Γραδενίγου 
Βιβλιοφύλακος»11· το Ευαγγελιστάριον, έκδοση Γλυκή, επίσης του 1671, 
του οποίου γνωρίζουμε αντίτυπα χωρίς αναγραφή ονόματος διορθωτή 1 2 

και άλλα με ένδειξη: «Διορθώσει του Λογιωτάτου Γραδενίγου Βιβλιοφύ¬ 
λακος» 13· και, τέλος, το Βιβλίον του Ιουλίου Μηνός, έκδοση Γλυκή του 
1672, της οποίας υπάρχουν αντίτυπα όπου δεν σημειώνεται το όνομα του 

10. Legrand, ό. π., τ. Γ', αρ. 712. 
11. Φ. Ηλιού, Προσθήκες, ό. π., τ. Α', αρ. 62. Η έκδοση αμφισβητήθηκε από τον 

Γ. Λαδα (Γ. Λαδάς - Α. Χατζηδήμος, Προσθήκες, Διορθώσεις και Συμπληρώσεις, ό. π., 
σ. 162). Αντίτυπα και των δυο τραβηγμάτων, αυτού που αναγράφει το όνομα του Γρα
δενίγου και εκείνου που δεν μνημονεύει διορθωτή, υπάρχουν, όπως σημειώνω στις Προσ
θήκες, ό. π., σ. 107, στη Μονή Αγίου Παντελεήμονος, του Άθω- άλλα επισημάνθηκαν 
στην Κρατική Βιβλιοθήκη του Μονάχου (οφείλω την πληροφορία στον Γ. Βελουδή· πβ 
G.Veloudis, Glikis, ό. π., σ. 23, αρ. 5, όπου τα δύο τραβήγματα ενώνονται σε μια 
αναγραφή) και στο Εκκλησιαστικό Μουσείο της Μητρόπολης της Κορίνθου (πβ. Θ. 
Παπαδόπουλος, Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1460 - 1800), τ. Α', Αθήνα 1984, σ. 609, αρ. 
1138). Οι ενδείξεις που δίνουν οι Μ. Φώσκολος, «Τα παλαιά ελληνικά βιβλία του Έλληνι
κού Κολλεγίου του Αγίου Αθανασίου της Ρώμης», Ο Ερανιστής, τ. Θ', 197], σ. 15· Απ. 
Παπαϊωάννου, «Ελληνικά παλαιότυπα στις Μονές Προφήτη Ηλία και Πατέρων Ζίτσας», 

π. Ο 'Κρανιατής, τ. ΙΔ', 1977, σ. 211, αρ. 2' Μ. Stoyanov, ΙΛ ν res grecs anriens en Bul¬ 
garie, Σόφια 1978, σ. 33, αρ. 120· Μ. Κορδώσης, «Ελληνικά παλαιότυπα της Μονής 
Αγίου Παντοκράτορος Άθω». π. Κληρονομιά, τ. ΙΑ', 1979, σ. 409· Κάτια Λοβέρδου ¬ 
Τσιγαρίδα, «Τα παλαιά ελληνικά βιβλία στις εκκλησίες της Καστοριάς», π. Μακεδόνικα, 

τ. Κ', 1980, σ. 245, δεν επιτρέπουν να διευκρινιστεί σε ποιο από τα δύο τραβήγματα ανή
κουν τα αντίτυπα του Ευαγγελίου που επισημαίνονται. 

12. Legrand, Β, Η., XVII s., τ. Β', αρ. 713. 
13. Φ. Ηλιού, Προσθήκες, ό. π., αρ. 163. Και η έκδοση αυτή έχει αμφισβητηθεί 

από τον Γ. Λαδά ( ό . π., σ. 162). Αντίτυπα της έχουν, ωστόσο, εντοπιστεί στη Μονή 
Αγίου Παντελεήμονος του Άθω και στην Κρατική Βιβλιοθήκη του Μονάχου (βλ. πιο 
πάνω, τη σημείωση 11 : όσα σημειώνονται εκεί για την έκδοση του Ευαγγελίου ισχύουν 
και για την έκδοση του Ευαγγελισταρίου του 1671). 
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διορθωτή34 και άλλα που αναγράφουν, στον κολοφώνα, ότι η έκδοση έγινε 
«Διορθώσει του Λογιότατου Γραδενίγου Βιβλιοφύλακος»15. Συμπληρωμα
τικοί έλεγχοι μπορεί να δείξουν ότι υπάρχουν και άλλοι τίτλοι που ανήκουν 
σ' αυτή την κατηγορία1 8 κι ανάμεσα σ' αυτούς δεν αποκλείεται να είναι 
και οι τρεις εκδόσεις —το Ψαλτήριον και το Εξομολογητάριον του 1673 
και το Γεωπονικόν του 1674— για τις οποίες ο Γραδενίγος δηλώνει, στη 
βεβαίωση που σχολιάζουμε, ότι τυπώθηκαν με επιμέλεια δική του. 

Α ς σημειώσουμε, εδώ, ότι η ένδειξη «διορθώσει — Γραδενίγου», που 
άπαντα στις προμετωπίδες η στους κολοφώνες διαφόρων βιβλίων, δεν σημαίνει 

14. Η έκδοση είναι αβιβλιογράφητη. Περιγραφή από αυτοψία: 
ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ 
ΙΟΥΛΙΟΥ 

ΜΗΝΟΣ 

Περιέχον την πρέπουσαν αυτώ 
άπασαν ακολουθίαν. 

Νεωστί μετατυπωθέν, και μετ' 
Επιμελείας διορθωθέν. 

ΕΝΕΤIΗΣIΝ. 

Παρά Νικολάω τω Γλυκεί τω 
εξ Ιωαννίνων. 

αχοβ΄ 
ΜΙΜΗΤΑI ΕΣΤΕ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 

Φύλλο, σ. ρνθ' (159) + 1 λευκή. Οι σελίδες είναι αριθμημένες αριστερά με ελλη
νικούς και δεξιά με αραβικούς αριθμούς. Εκτύπωση δίχρωμη (μαύρο - κόκκινο) 
σε δύο στήλες. Ο τίτλος μέσα σε ξυλογραφικό πλαίσιο με το σήμα του Γλυκή 
Κάτω, στη μέση. Στο τέλος, σ. 159: Το παρόν Μηναίον τετύπωται Ενετίησιν 
Παρά Νικολάου τω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων. Εν έτει αχοβ'. [μεγάλο τυπογρα
φικό σήμα του Γλυκή]. Η των Τετραδίων κατά τάξιν ακολουθία. ABCDEFG 
HIKLMN αβγδεζηθικλμν. Απαντα εισί Τριάδια πλην τον ν, Τετραδίου. (Αντίτυπο, 
προερχόμενο από τη βιβλιοθήκη του μητροπολίτη Ηλείας Αντωνίου, είδα το 
1976 σε παλαιοβιβλιοπωλείο). 
15. Φ. Ηλιού, Προσθήκες, ό. π., τ. Α', αρ. 64. Α λ λ ο αντίτυπο επισημάνθηκε στη 

Μονή Παντοκράτορος του Άθω- βλ. Μ. Σ. Κορδώσης, ό. π., σ. 409. 
16. Το σημειώνω αυτό γιατί δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου διάφορες εκδόσεις 

έχουν βιβλιογραφηθεί μόνο από τον τίτλο τους, χωρίς να προσεχτούν οι ενδείξεις της 
τελευταίας σελίδας η του κολοφώνα. Από τις εκδόσεις στις οποίες σημειώνεται ότι τις 
επιμελήθηκε ο Γραδενίγος εικοσιδύο αναγράφουν το όνομα του στην προμετωπίδα ενώ 
ιέσσερες άλλες σημειώνουν τη συμβολή του μόνο στο τέλος του βιβλίου. Δεν έχω εξα
κριβώσει αν το βιβλίο Ιστορίαι της πόλεως Αθήνης του Γ. Κονταρή (1675) έχει κυκλο
φορήσει και με αντίτυπα που δεν περιέχουν στην προμετωπίδα την ένδειξη ότι η έκδοση 
έγινε «Διορθώσει του Σοφωτάτου Αμβροσίου του Γραδενίγου»· βλ. σχετικά Legrand, 
Β. Η., XVIIe s, τ. Β', αρ. 528 και M. I. Μανούσακας, Αλοΐσιος-Αμβρόσιος Γραδενίγος, 
ό. π., σ. 116-117, σημ. 10. 
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νει ότι ο σοφός αββάς, του οποίου το όνομα, κατά μια διατύπωση της επο
χής, «αδεται ευφήμως εις τάς τυπογραφίας του κόσμου» 1 7, έκανε ο ίδιος 
τις τυπογραφικές διορθώσεις: η εργασία του συνίσταται στην επιμέλεια 
και τη διόρθωση των κειμένων που παραδίδονται για εκτύπωση στα τυπο
γραφεία με τα οποία συνεργάζεται. Αυτό συμβαίνει, άλλωστε, κατά κανόνα, 
με όλους τους λογίους οι οποίοι, στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας και στον 
19ο αιώνα, φέρονται ως διορθωτές των ελληνικών εκδόσεων της Βενετίας: 
προετοιμάζουν τα κείμενα για το τυπογραφείο, χρησιμοποιώντας, μερικές 
φορές, νέα χειρόγραφα και άλλες, τις περισσότερες, κάποια παλιότερη έν
τυπη έκδοση, επάνω στην οποία σημειώνουν τις νέες διορθώσεις τους. 
Για τον Γραδενίγο τα πράγματα αυτά είναι και μαρτυρημένα: στο κείμενο 
που προτάσσει ο Andrea Giuliani στην έκδοση του Ανθολογίου του 1672, 
που κυκλοφόρησε «Διορθωθέν ακριβώς παρά του παναιδεσιμωτάτου και 
Σοφωτάτου Αλοϋσίου του Γραδενίγου αξιωτάτου Βιβλιοφύλακος της 
Ενετιών Ενδοξότατης και Γαληνότατης Αριστοκρατείας», ο τυπογράφος 
ζητά να τον συγχωρέσει ο διορθωτής για τα «παραμικρότερα σφάλματα 
της τυπογραφίας» που υπήρχαν στην προηγηθείσα έκδοση της Παρακλη
τικής και στο Ανθολόγιο : αυτά αποδίδονται «τη απειρία των εργατών και 
συναρμοστών, οι οποίοι διά το μη άδειαν άγειν, συνθέτουσι καμμίαν φοράν 
εις την απουσίαν μου»· ο τυπογράφος υπόσχεται στον Γραδενίγο ότι τις 
επόμενες εκδόσεις τους «αυτοχείρως θέλω σύνθεση εγώ ο ίδιος με άγρυ¬ 
πνον όμμα και προσοχήν του νοός»18. Ανάλογα γράφονται και στο κεί
μενο του ίδιου Ιουλιανού που προτάσσεται στην έκδοση της Παρακλητι
κής του 1672, η οποία τυπώθηκε, και αυτή, «σπουδή και επανορθώσει» του 
Γραδενίγου 1 9. Δουλειά του κρητικού αββά είταν να προετοιμάζει τα κεί
μενα που θα τυπώνονταν2 0. 

17. Ανθολόγιον, Βενετία, Α. Ιουλιανός, 1672, στην προσφώνηση του τυπογρά
φου. 

18. Ανθολόγιον, ό. π. Το κείμενο αναδημοσιεύεται από τον Legrand, Β. Η., XVlIe 
s., τ .Β ' , σ. 274 -276 . 

19. «Τοσούτων και τηλικούτων σφαλμάτων όπερ εν τη παρούση ευρήσεις, τον τυπο¬ 
γράφον, ου μέντοι επανορθωτήν αιτιώ' μάλλον δ' εν αιτία αυτήν την τυπογραφίαν ποιου, 
ταύτης γάρ ίδιον εστι αμαρτάνειν παραπλησίως ώσπερ σύμφυτον ένεστι τη ανθρωπό¬ 
τητι το πλημμελείν»· Παρακλητική, Βενετία, Α. Ιουλιανός, 1671, σ. β' (το κείμενο ανα

δημοσιεύεται από τον Legrand, Β. Η., XVIIe s., τ. Β', σ. 267 - 268). 

20. Πβ . χαρακτηριστικά : Π. Φ. Χ[ριστόπουλος], «Το τελευταίο φύλλο του χειρο
γράφου του έργου του Νεκταρίου με τη βεβαίωση και τις διορθώσεις του λογοκριτή 
και διορθωτή Αλοΐσ ιου -Αμβρόσιου Γραδενίγου», στην ανατύπωση της Επιτομής 
Ιεροκοσμικής Ιστορίας του Νεκταρίου Ιεροσολύμων από τον Π. Φ. Χριστόπουλο, Α θ ή ν α 

1980, σ. L I - Μ Ι . 
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Επιστρέφουμε στο σημείωμα του 1675. Δύο, αβιβλιογράφητες ακόμη, 
εκδόσεις του Γλυκή πρέπει να είναι εκείνες που αντιστοιχούν στον όγδοο 
και στον δέκατο τίτλο της βεβαίωσης του Γραδενίγου: I Coniatili della 
Madona και l' Ottoico. 

Της Οκτωήχου μπόρεσα να επισημάνω αντίτυπο στην Πανεπιστη
μιακή Βιβλιοθήκη της Ουψάλα, οδηγημένος από μια ένδειξη παλαιού 
βιβλιογράφου, ο οποίος μνημόνευε έκδοση του βιβλίου αυτού στα 1674, 
παραπέμποντας στον «Catalogus librorum bibliothecae Academiae Upsa¬ 
liensis—fase. 2, pag. 436»21. Tο αντίτυπο έχει διασωθεί: πρόκειται για έκ
δοση του Γλυκή στην οποία, πάντως, δεν αναφέρεται το όνομα του Γρα
δενίγου. Δημοσιεύω εδώ την περιγραφή από αυτοψία (με πλάγια στοιχεία 
αποδίδονται τα κόκκινα γράμματα της προμετωπίδας) : 

Ο Κ Τ Ω Η 
Χ Ο Σ. 

Ν Ε Ω Σ Τ Γ. 
Τυπωθείσα, 

Και 
μετ' επιμελείας διορθωθείσα. 

ENETΙΗΣΙ. 
Παρά Νικολάω Γλυκεΐί, 

τω εξ Ιωαννίνων. 

εν έτει. αχοδ'. 

8ο, σ. 288.—Ο τίτλος σε ξυλογραφικό πλαίσιο, με το τυπογραφικό σήμα του Γλυκή 
κάτω, στη μέση. Εκτύπωση δίχρωμη (μαύρο - κόκκινο). Στη σ. 3 η γνωστή ξυλο
γραφία του δασκάλου που παραδίδει σε μαθητές, η αλφάβητος και Ευχή Κυριακή· 
στη σ. 6 ολοσέλιδη ξυλογραφία του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού" στο τέλος 
(σ. 288) τυπογραφικό σήμα του Γλυκή, σε πλαίσιο. Το βιβλίο κοσμείται με πολλές 
ξυλογραφίες και εικονογραφημένα πρωτογράμματα. 

Η έκδοση αυτή, του 1674, αντιπροσωπεύει την πρώτη γνωστή εκτύ
πωση της Οκτωήχου από την τυπογραφία του Γλυκή 2 2 · ούτε σ' αυτήν, 

21. Με βάση την ένδειξη αυτή εσημείωσα την Οκτώηχο του 1674 στις Αβιβλιο¬ 
γράφητις εκδόσεις, ό. π., αρ. 78. 

22. Οι Γλυκήδες ξανατύπωσαν τριαντατρείς, τουλάχιστον, φορές την Οκτώηχο ως 
τη διακοπή της λειτουργίας του τυπογραφείου τους : 1679, 1681, 1683, 1684,1701, 1712, 
1714,1725,1729,1744,1746,1767,1777,1780,1783,1786,1789,1793,1795,1797,1800,1805, 
1810,1812,1814,1829, 1822,1823,1830,1832,1834,1842 και 1844· βλ. τις αναγραφές στον 
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Από την εικονογράφηση της Οκτωήχου του 1674 
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ούτε στην επόμενη γνωστή, του 167923, μνημονεύεται συμβολή του Γραδε¬ 
νίγου24. Ισχύουν, και για την περίπτωση τούτη, όσα σημειώθηκαν, αμέ

σως πιο πάνω, για το Γεωπονικό, το Εξομολογητάριο και το Ψαλτήρι. 

Τα Condachi della Madona πρέπει να αντιστοιχούν στην παράφραση, 
από τον ιερομόναχο Μελέτιο Καλλονά, των κδ' οίκων της Θεοτόκου. 
Του βιβλίου αυτού η πρώτη γνωστή και βιβλιογραφημένη έκδοση Γλυκή 
χρονολογείται από το 1779 2 5. Έχουν προηγηθεί εκδόσεις του Bortoli, 
το 1760 (αβιβλιογράφητη2 0) και του Σάρου, το 1695, που είναι η παλαιό
τερη γνωστή αλλά η οποία αναγράφει, πάντως, στην προμετωπίδα της, 
ότι πρόκειται για ανατύπωση 2 7. Υπάρχει, πράγματι, προγενέστερη, λαν
θάνουσα, έκδοση του Γλυκή, στα 1673, η οποία αντιπροσωπεύει, ενδεχομένως 

κατάλογο των εκδόσεων Γλυκή του Γ. Βελουδή, Glykis, ό. π., σ. 93 - 128, στους αρ. 33, 
54, 93, 99, 103, 223, 296, 418,445, 560, 737, 803, 1028, 1045, 1073,1115 και 1185. Στον κατά
λογο αυτόν πρέπει να προστεθούν και οι εκδόσεις που βιβλιογραφούνται στα ακόλουθα 

δημοσιεύματα : Φ. Ηλιού, Αβιβλιογράφητες εκδόσεις, ό. π., αρ. 85, 148, 169, 244" Λαδάς ¬ 
Χατζηδήμος, 18ος αιώνας, τ. Β', αρ. 588· Μ. Σ. Κορδώσης, «Ελληνικά παλαιότυπα σε 

βιβλιοθήκες της πόλεως των Ιωαννίνων I», π. Δωδώνη, τ. Δ'. 1975, σ. 70, αρ. 3· Φ. Ηλιού, 
«Ελληνική Βιβλιογραφία 1800- 1863», Τετράδια Εργασίας 4, Αθήνα 1983, αρ. 101/ 
Α2236, 221/Α2336, 403/Α2495· Θωμάς Παπαδόπουλος, Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 
U66-1800), τ. Α', Αθήνα 1984, αρ. 4528, 4531 και 6142. Οι εκδόσεις του 1684,1744 και 
1800 είναι αβιβλιογράφητες. Χαρακτηριστικές πυκνότητες σε ορισμένες περιόδους και 
σημαντικά κενά σε άλλες, επιτρέπουν να υποθέσουμε ότι πολλές εκδόσεις της Οκτωήχου από την τυπογραφία Γλυκή εξακολουθούν να λανθάνουν. Για τα σχετικά θέματα βλ. 
Φίλιππος Ηλιού, «Οκτωήχια και μέτρηση της βιβλιοπαραγωγής», Ο Ερανιστής, τ. 
ΙΣΤ', 1980, σ. 297-299. 

23. Πβ. Legrand, Β. Η., XVIIe s., τ. Β', αρ. 545. 
24. Οκτώηχος, «μετ' επιμελείας διορθωθείσα, παρά του Σοφωτάτου Γραδενίγου», 

κυκλοφόρησε το 1680, από την τυπογραφία του Ανδρέα Ιουλιανού και ανατυπώθηκε 
τον επόμενο χρόνο, 1681, στο ίδιο τυπογραφείο (Legrand, β. Η., XVIIe s., τ. Β', αρ. 551 
και 557). 

25. Γ. Γ. Λαδάς - Α. Δ. Χατζηδήμος, Ελληνική Βιβλιογραφία. Συμβολή στο δέκατο 
όγδοο αιώνα, Αθήνα 1964, αρ. 156. Ο Γ. Ζαβίρας, Νέα Ελλάς, Αθήνα 1872, σ. 439, 
μνημονεύει και έκδοση Βόρτολι του 1779. 

26. Πβ. Φ. Ηλιού, Αβιβλιογράφητες εκδόσεις, ό. π., αρ. 197 και Θ. Παπαδόπουλος, 
Ελληνική Βιβλιογραφία, ό. π., τ. Α', αρ. 2992. Το βιβλίο, με τίτλο «Οίκι της Παναγίας», 
περιέχεται, πάντως, σε χειρόγραφο κατάλογο εκδόσεων του Γλυκή, του 1713, που παρου
σίασε η Ευτυχία Δ. Λιάτα, «Ειδήσεις για την κίνηση του ελληνικού βιβλίου στις αρχές 
του 18ου αιώνα», Ο Ερανιστής, τ. ΙΔ', 1977, σ. 30. 

27. Legrand, Β. Η., XVIIe s., τ. Γ', αρ. 665. Πβ. και Φ. Ηλιού, Προσθήκες, ό. π., 
τ. Α', σ. 150, σημ. 70. Θα πρέπει, νομίζω, να θεωρήσουμε ότι οι αναγραφές του βιβλίου 
στους καταλόγους της τυπογραφίας Σάρου / Βόρτολι των ετών 1720,1730,1737,1740, 
1749,1752 και 1755 (πβ. Φ. Ηλιού, Προσθήκες, ό. π., τ. Α', σ. 155· για τον κατάλογο 
του 1749 βλ. Αλέξης Πολίτης, «Βιβλιογραφικά τεκμήρια», Ο Ερανιστής, τ. ΙΖ', 1981, 
σ. 275) δεν μπορεί να καλύπτονται από την έκδοση Σάρου του 1695- πρέπει να υπάρχει 
και άλλη (η άλλες) που λανθάνουν. 
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μένως, και την πρώτη έκδοση του βιβλίου. Της έκδοσης αυτής δεν έχει 
ακόμη επισημανθεί αντίτυπο. Σώζεται, όμως, στη Βιβλιοθήκη της Ρουμα
νικής Ακαδημίας (Βουκουρέστι), χειρόγραφο αντίγραφο της, στο οποίο 
μεταγράφεται και η σελίδα του τίτλου. Αντιγράφω 2 8 : 

Οι κδ' οίκοι της υπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθέ¬ 
νου Μαρίας, νεωστί εις την των Ρωμαίων απλήν γλώσσαν παραφραστικώς 

μετενεχθέντες παρά Μελετίου Ιερομόναχου Καλλονά του Κρητός. 
Con Licenza de' Superiori. Ενετίησι. Παρά Νικολάω τω Γλυκεί τω εξ 
Ιωαννίνων, αχογ'. 

Η χρονολογία οδηγεί στη βεβαιότητα ότι πρόκειται για την έκδοση 
που, όπως σημειώνει ο Γραδενίγος στην αναφορά του του 1675, έχει επι
μεληθεί ο ίδιος στην τυπογραφία του Γλυκή. 

Μένουν δύο ακόμη βιβλία που αναγράφονται στο κείμενο του Γραδε¬ 
νίγου : la Pedagogia και il Paracletico. Και τα δύο αντιστοιχούν σε αγνοού
μενες εκδόσεις, για τις οποίες, όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει δεύτερη μνεία. 

Της Παρακλητικής η πρώτη γνωστή έκδοση του Γλυκή (η οποία 
αντιστοιχεί στην 28η γνωστή έκδοση του λειτουργικού αυτού βιβλίου, 
που πρωτοτυπώθηκε στα 1522), είναι του 16942 9. Η δήλωση του Γραδενίγου 
αφορά έκδοση που έγινε είκοσι, περίπου, χρόνια νωρίτερα και η οποία 
εξακολουθεί να αγνοείται. Σημειώνω ότι υπάρχει έκδοση της Παρακλητι
κής, «σπουδή» «και επανορθώσει του Πανοσιωτάτου και Σοφωτάτου Αλοϋ¬ 
σίου του Γραδενίγου, ήδη πρωτοθύτου της πόλεως Κυδωνιάς εν Κρήτη 
και νυν Βιβλιοφόλακος της Γαληνότατης των Ενετών Αριστοκρατείας», 
το 1671, στην τυπογραφία του Ανδρέα Ίουλιανού 3 0. Είναι η έκδοση με 
την οποία εγκαινιάζεται η σειρά που προγραμμάτισε ο Andrea Giuliani 
(υποκινημένος, όπως φαίνεται, από τον Α. Contarmi, τον Ν. Sagredo, τον 
Β. Nani και τον Γραδενίγο), προκειμένου «τας βίβλους της αγιωτάτης 
και ανατολικής του Χρίστου εκκλησίας εις φως ανοθεύτους εκδιδόναι, 
εν αις σύμπασαι παρά των θεοφόρων πατέρων και τινων άλλων περιβοήτων 
θείων ανδρών αι συντεθείσαι νυχθήμεροι ακολουθίαι και κανονικαί δεήσεις 

28. Βλ. C. Litzica, Catologul manuscriptelor greçesli, Βουκουρέστι 1909, σ. 261, 
αρ. 581. Πβ. Φ. Ηλιού, Αβιβλιογράφητες εκδόσεις, O.K., αρ. 77. 

29. Φ. Ηλιού, Αβιβλιογράφητες εκδόσεις, αρ. 109' Γ. Λαδάς-Α. Χατζηδήμος, 
Προσθήκες, Διορθώσεις, Συμπληρώσεις, Ö. π., αρ. 331- Μ. Σ. Κορδώσης, «Ελληνικά 
παλαιότυπα στη βιβλιοθήκη της Μονής Βλατάδων», π. Κληρονομιά, τ. θ', 1977, σ. 
164 -165, αρ. 4. 

30. Legrand, S. π., τ. Β', αρ. 5 0 1 . Για μια επανέκδοση του 1678, που πρέπει να γίνει 
δεκτή με επιφύλαξη, βλ. Γ. Λαδάς - Α. Χατζηδήμος, Προσθήκες, Διορθώσεις και Συμ
πληρώσεις, ό. π., αρ. 251. 
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συνέχονται»31. Στην προσφώνηση «τοις σοφωτάτοις, ελλογίμοις και λογιω¬ 
τάτοις εντευξομένοις» που προτάσσει στην έκδοση της Παρακλητικής, 
ο Giuliani αγγέλλει ότι τα βιβλία αυτά θα εκδίδονται «κατ' έτος, θεού 
χορηγούντος, επιμελεία και διορθώσει του παναιδεσιμωτάτου και σοφωτά¬ 
του Αλοϋσίου Γραδενίγου» — «του μήτε αγρυπνιών, μήτε μόχθων, μήτε 
δαπανών ιδίων (ίν' ούτως είπω) φειδομένου, προς κοινήν ωφέλειάν τε και 
επιτηδειότητα του αξιοπολυδοξάστου και προσφιλέστατου αυτού γένους» 3 2. 
Το πρόγραμμα αυτό δεν φαίνεται να ολοκληρώθηκε: στο δεύτερο βιβλίο 
της σειράς, το Ανθολόγιον του 1672, εκδομένο με επιμέλεια του Γραδε
νίγου, ο Giuliani ειδοποιεί το κοινό ότι πρόκειται να συνεχίσει με «το 
ιερόν Ευαγγέλιον, το ψυχωφελέστατον Τριώδιον, το πολυέορτον και μελιρ¬ 
ρυτόμελον Πεντηκοστάριον και τα επίλοιπα της καθόλου Ακολουθίας»33. 
Δεν υπάρχει γνωστή έκδοση του Ιουλιανού (με ή χωρίς συμβολή του Γρα
δενίγου) των τριών κατονομαζομένων λειτουργικών βιβλίων στα αμέσως 
επόμενα χρόνια 3 4 . Υπάρχει, αντίθετα, όπως είδαμε, έκδοση ενός από αυτά, 
του Πεντηκοστάριον, το 1673, από την τυπογραφία του Γλυκή, με επιμέλεια 
του κρητικού λογίου. Η Παρακλητική του Γλυκή, που πρέπει να κυκλο
φόρησε το 1673 η 1674, εξακολουθεί να λανθάνει. Χρειάζεται, λοιπόν, να 
προστεθεί στο σώμα της Ελληνικής Βιβλιογραφίας και στον κατάλογο 
των εκδόσεων του Γλυκή, μία ακόμη έκδοση : 

Παρακλητική — Ενετίησι, παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 
Διορθωθείσα παρά — Αλλοϋσίου Γραδενίγου — (ci. 1673- 1674) 3 5. 

Ανάλογα μπορούν να σημειωθούν και για τον πρώτο τίτλο που ανα
γράφεται στην αναφορά του Γραδενίγου, την Pedagogia. Πρόκειται, χωρίς 
αμφιβολία, για έκδοση της Χρησίμου Παιδαγωγίας, του πολυεκδομένου 
θρησκευτικού αλφαβηταρίου, του οποίου οι αγνοούμενες εκδόσεις πρέπει 
να είναι πολλαπλάσιες από τις γνωστές: η φύση του μικρού αυτού βιβλίου 
και η χρήση για την οποία προοριζόταν, εξηγούν την έκταση των άπω-

31. Παρακλητική, Βενετία, Α. Ιουλιανός, 1671 σ. β'. Βλ. και Μ. I. Μανούσακας, 
Αλοΐσιος- Αμβρόσιος Γραδενίγος, ό. π., σ. 113-114. 

32. αυτ. 
33. Ανθολόγιον του όλου ενιαυτού, Βενετία, Α. Ιουλιανός, 1672, σ. [ο']. 
34. Η τυπογραφία των Giuliani εξέδοσε Ευαγγέλιο, Τριώδιο και Πεντηκοστάριο 

το 1681 (Legrand, Β.Η., XVΙΙe s., τ. Β', αρ. 570 και τ. Ε', αρ. 173 και 178), όταν πια είχαν 
πεθάνει και ο Ανδρέας Ιουλιανός και ο Αλοΐσιος/Αμβρόσιος Γραδενίγος. Δεν απο
κλείεται, φυσικά, να λανθάνουν προγενέστερες εκδόσεις. 

35. Της έκδοσης αυτής θα πρέπει, ίσως, να είναι τα αντίτυπα που διακίνησε ο 
Γλυκής σε πανηγύρια το 1680 και 1681· βλ. Κ. Δ. Μέρτζιος, «Το εν Βενετία Ηπειρωτικόν 

Αρχείον», π. Ηπειρωτικά Χρονικά, τ. ΙΑ', 1936, σ. 303 και, ορθότερα, G.Veloudis, Gly¬ 
kis, ό. π., σ. 137 και 140. 
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απωλείων 3 6. Πρώτη γνωστή έκδοση της Παιδαγωγίας είναι αυτή που τύπωσε ο 
Ιωάννης Πέτρος Πινέλλος, στα 1641 3 7. Η αμέσως επόμενη γνωστή, και 
βιβλιογραφημένη, είναι η έκδοση του Γλυκή, που έγινε έναν αιώνα αργό
τερα, το 1745 3 8. Στη διάρκεια του αιώνα αυτού διαπιστώνουμε ζωντανή την 
παρουσία και τη διακίνηση της Παιδαγωγίας στις εμπορικές αλληλογρα
φίες και στους καταλόγους των τυπογράφων της Βενετίας 3 9: ο αριθμός των 
αντιτύπων που διακινούνται, συνδυαζόμενος με τις χρονιές των σχετικών 
πράξεων, οδηγεί στη βεβαιότητα ότι ο αριθμός των εκδόσεων που λανθά
νουν στον αιώνα αυτό είναι πολύ μεγάλος. Η δήλωση του Γραδενίγου 
ότι επιμελήθηκε έκδοση της Παιδαγωγίας στην τυπογραφία του Γλυκή 
επιτρέπει να καλυφθεί ένα από τα πολλά κενά και να προστεθεί ένας, ακόμη, 
βέβαιος τίτλος στην Ελληνική Βιβλιογραφία του 17ου αιώνα : 

Χρήσιμος Παιδαγωγία προς τους μαθείν τα ιερά γράμματα βουλομέ
νους. Ενετίησι. Παρά Νικολάω τω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων [αχογ']. 

16ο, σ. 16 40. 

Να σημειώσουμε ότι οι παραγγελίες μεγάλου αριθμού αντιτύπων στην 
τυπογραφία του Γλυκή: το 1680 για τα πανηγύρια στο Ζητούνι και το Μοσχο¬ 
λούρι (300 αντίτυπα 41)· το 1681 από έναν έμπορο της Κωνσταντινούπολης 
(400 αντίτυπα 4 2)· το 1712 από το Ναύπλιο (200 αντίτυπα)· το 1716 από τη 
Σμύρνη (200 αντίτυπα) και το 1721 από την Κέρκυρα (953 αντίτυπα)43, δεν 

36. Πβ. Φίλιππος Ηλιού, «Σημειώσεις για τα "τραβήγματα" των ελληνικών βιβλίων 
τον 16ο αιώνα», π. Ελληνικά, τ. ΚΗ', 1975, σ. 132. 

37. Legrand, Β. Η., XVIle s., τ. Α', ftp. 303. 
38. Evro Layton, «Greek Bibliography. Additions and Corrections (c. 1471 -1829)», 

π. Θησαυρίσματα, τ. ΙΣΤ', Βενετία 1979, σ. 104, αρ. 33. 

39. Με βάση τις ενδείξεις του καταλόγου Bortoli του 1720 ενσωμάτωσα στις Αβιβλιογράφητες εκδόσεις, αρ. 142, λανθάνουσα έκδοση Σάρου η Βόρτολι προ του 1720. 
Η πρώτη γνωστή έκδοση Bortoli είναι του 1762 (Legrand, Β. Η., XVIIe s, αρ. 582)· δεν 
έχει επισημανθεί έκδοση Σάρου. Η Παιδαγωγία, «ήγουν χρήσιμος φυλλάδα διά τα μικρά 
παιδία, όπου αρχινίζουν τα πινακήδια», επανέρχεται στους καταλόγους Σάρου-Βόρτολι 
των ετών 1730,1737,1740,1746,1749 και 1760. Είναι προφανές ότι και εδώ μας λείπουν 
περισσότερες από μία εκδόσεις. 

40. Τοποθετώ με σχετική βεβαιότητα την έκδοση στα 1673, υποθέτοντας ότι στην 
αναγραφή των τίτλων ο Γραδενίγος ακολουθεί τη χρονολογική σειρά των εκδόσεων 
δεν αποκλείεται, πάντως, η έκδοση να έχει γίνει το 1674. 

41. G.Veloudis, Glyhis, ό. π., σ. 137. Για μια ανάλυση των στοιχείων για τα βιβλία 
που διακινήθηκαν στο πανηγύρι αυτό το 1680 βλ. L. Vranoussis, L'hellénisme postby
zantin et V Europe. Manuscrits, livres, imprimeries, [Αθήνα] 1981, σ. 36 - 40. 

42. G.Veloudis, ό. π., σ. 140. 
43. για τους αριθμούς των ετών 1712, 1716 και 1721 βλ. Ευτυχία Λιάτα, Ειδήσεις, 

ό.π., σ. 5, 10, 13. Η Παιδαγωγία αναγράφεται και στον χειρόγραφο κατάλογο του Γλυκή 
του 1713 (Λιάτα, αυτ., σ. 33). 
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μπορεί να καλύπτονται από τη λανθάνουσα έκδοση του 1673. Και. αν ακόμη 
θεωρήσουμε ότι ο Γλυκής ανατύπωνε την Παιδαγωγία μόνο κάθε δέκα χρό
νια, διάστημα εξαιρετικά μεγάλο για τέτοιου είδους βιβλία, πάλι θα πρέ
πει να λανθάνουν τουλάχιστον επτά εκδόσεις για την περίοδο 1673 - 1745 4 4 

και πολύ περισσότερες για την επόμενη περίοδο 4 5. 
Οι βιβλιογραφικές πληροφορίες που περιέχονται στη σύντομη ανα

φορά του Γραδενίγου επιτρέπουν, λοιπόν, να επισημανθούν τέσσερις άγνω
στες εκδόσεις Γλυκή της διετίας 1673 - 1674, οι οποίες έρχονται να προστε
θούν στις εννέα που γνωρίζαμε ήδη 4 6 ότι είχαν πραγματοποιηθεί στα ίδια 
χρόνια. Επιτρέπουν, επίσης, να προστεθούν επτά ακόμη τίτλοι στον κατά
λογο των εικοσιεπτά βιβλίων που γνωρίζαμε ότι είχαν εκδοθεί με επιμέλεια 
του Γραδενίγου 4 7. Για μια ακόμη φορά, έμμεσες ενδείξεις έρχονται να 
συμπληρώσουν σημαντικά κενά στις γνώσεις μας για τις τυπογραφικές 
δραστηριότητες στα χρόνια της Τουρκοκρατίας· να δείξουν, επίσης, ότι 
η επισήμανση αντιτύπων, στην οποία στηρίζονται, κατά κανόνα, οι βιβλιο
γραφικές έρευνες, δεν αρκεί, μόνη της, για να διαπιστωθούν οι πραγματικές 
διαστάσεις της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής. 

44. Στις οποίες θα πρέπει να προστεθούν, φυσικά, οι πολύ περισσότερες εκδόσεις 
που θα πρέπει να κυκλοφόρησαν από άλλα τυπογραφεία. 

45. Έχουν βιβλιογραφηθεί εκδόσεις της Παιδαγωγίας από την τυπογραφία των 
Γλυκήδων το 1749,1774, 1803, [1817] (βλ. τον κατάλογο των εκδόσεων Γλυκή του Γ. Βε¬ 
λουδή, Glykis, ό. π., σ. 93 - 128, αρ. 173, 265, 1172, 1158), 1818 (Φ. Ηλιού, «Ελληνική 

Βιβλιογραφία 1800 - 1863», Τετράδια Εργασίας 4, Άθ. 1983, αρ. 170/Α 2295), 1823, 1829, 
1830 (κατάλογος Βελουδή, ό. π., αρ. 1046, 1062, 1074), 1832 (Φ. Ηλιού, ό. π., αρ. 405/Α 

2497), 1842,1844, 1845 (κατάλογος Βελουδή, ό. π., αρ. 116,1191, 1120), 1846 (Μ. Σ. Κορ¬ 
δώσης, «Ελληνικά παλαιότυπα σε βιβλιοθήκες της πόλεως των Ιωαννίνων I», π. Δω

δώνη, τ. Δ' 1975, αρ. 14) και 1849 (κατάλογος Βελουδή, αρ. 1151). Για τα τραβήγματα της 
Παιδαγωγίας βλ. Φ. Ηλιού, Κυκλοφορίες των ελληνικών βιβλίων. Τα μεγάλα «τραβήγμα
τα» του 1823, Αθήνα [ανάτ. από το π. Πολίτης] 1977, σ. 25. 

46. G.Veloudis, Glykis, ö. π., σ. 94, αρ. 12 - 18· Λαδάς - Χατζηδήμος, Προσθήκες, 
Διορθώσεις και Συμπληρώσεις, ό. π., αρ. 240 - 241. 

47. Για τα βιβλία που εκδόθηκαν με επιμέλεια του Γραδενίγου βλ. Ν. Γ. Κοντοσό¬ 
πουλος, «Τα εν Βενετία τυπογραφεία ελληνικών βιβλίων κατά την Τουρκοκρατίαν», 

π. Αθηνά, τ. ΝΗ', 1954, σ. 322 - 323 και 340' Μ. I. Μανούσακας, Αλοΐσιος -Αμβρόσιος 
Γραδενίγος, ό. π., σ. 116 -117· Φ. Ηλιού, Προσθήκες, ό. π., τ. Α', σ. 109. Ο κατάλογος 
πρέπει τώρα να συμπληρωθεί με το Βιβλίον Ιστορικόν του ψευδοΔωρόθεου, έκδοση 
Γλυκή, του 1676 (Μ. Σ. Κορδώσης, Ελληνικά παλαιότυπα της Μονής Παντοκράτορας, 
ό. π., σ. 427, αρ. 7), το Ωρολ.όγιον, έκδοση Ιουλιανού, του 1676 (Θ. Παπαδόπουλος, 
«Προσθήκες στην Ελληνική Βιβλιογραφία», Ο Ερανιστής, τ. ΙΔ', 1977, σ. 158-159, 
αρ. 42), και την Παρακλητική, έκδοση Ιουλιανού, του 1680 (Λαδάς - Χατζηδήμος, 
Προσθήκες, Διορθώσεις και Συμπληρώσεις, Ö. π., αρ. 251). Η έκδοση του Χρονογρά
φου, από την τυπογραφία του Α. Ιουλιανού, το 1684, που εντόπισε ο Τριαντάφυλλος 
Σκλαβενίτης («Βιβλιολογικά Α'», Μνήμων, τ. Η', 1980 - 1982, σ. 340 κ.εξ.) έχει γίνει με
τά το θάνατο του Γραδενίγου και αναπαράγει, στην προμετωπίδα, στοιχεία του τίτλου που 
υπήρχαν στην έκδοση Ιουλιανού του 1676 (πβ. Legrand, Β. Η., XVHe s., τ. Β', αρ. 534). 
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