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Ε. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Δ. ΔΙΑΛΕΤΗΣ Η. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 
Εθν. Ίδρυμα Ερευνών Αστεροσκοπείο Αθηνών Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΙΩΝΑ (1700 1821) 

Το αντικείμενο του άρθρου αυτού εντάσσεται στα πλαίσια μιας έρευνας 
που μελετά την εισαγωγή των θετικών και φυσικών επιστημών στον ελληνικό 
χώρο κατά την περίοδο του Διαφωτισμού.1 Αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο 
στάδιο αυτής της έρευνας και πέρα από την παρουσίαση μιας πρώτης εικόνας, 
παρέχει και μια βάση δεδομένων στον τομέα των έντυπων βιβλίων, όπου μπορεί 
κανείς να εμβαθύνει και να διαγνώσει τις ενυπάρχουσες τάσεις και κατευθύν
σεις. 

Ας παραμείνουμε όμως για λίγο στις γενικές διαστάσεις του θέματος. Οι 
σημερινοί ερευνητές του Ελληνικού Διαφωτισμού αποδέχονται εν γένει ότι η ρι-
ζοσπαστικότητα του φαινομένου δεν έγκειται στην «παραγωγή» επιστημονικής 
γνώσης, αλλά στη στροφή της ελληνικής κοινωνίας προς τις επιστήμες. Έτσι, 
αυτό που κι εμάς απασχολεί στο χώρο των θετικών και φυσικών επιστημών, 
είναι αυτή η «ζήτηση» επιστήμης, που εκδηλώνεται με την εισαγωγή από τη Δύ
ση γνώσεων, οι οποίες την ίδια περίπου περίοδο έχουν διαμορφωθεί εκεί. Ειδι
κότερα μας ενδιαφέρει τι είδους γνώσεις εισάγονται, πότε αυτές εισάγονται, 
ποιοί μετακενώνουν αυτές τις γνώσεις και με ποιο τρόπο, ποιοί είναι οι δυνάμει 
αποδέκτες, ποια είναι η θέση και ο ρόλος των γνώσεων αυτών στην Ελλάδα και 
τη Δύση αντίστοιχα. Φυσικά παρουσιάζουν για μας τεράστιο ενδιαφέρον τόσο 
οι τροποποιήσεις όσο και οι συμπληρώσεις των Ελλήνων μετακενωτών επιστή
μης εκείνης της εποχής, αφού αυτές αφίνουν να διαφανεί, πέρα από το επίπεδο 
των ίδιων των διαμεσολαβητών, και ο τρόπος αντιμετώπισης ορισμένων επιστη
μονικών θεμάτων. 

1. Η έρευνα αυτή χρηματοδοτήθηκε από το Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού 
Ιδρύματος Ερευνών, και δεν θα γινόταν χωρίς τη βοήθεια του κ. Γ. Καρά, ο οποίος μας παραχώ
ρησε τον ανέκδοτο κατάλογο του των βιβλίων των θετικών επιστημών της Τουρκοκρατίας και 
μας παρείχε γενικά κάθε είδους βοήθεια. Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε τους κκ. Γιώργο 
Μπώκο, Τριαντάφυλλο Σκλαβενίτη, Θωμά Παπαδόπουλο και την κυρία Χρ. Βάρδα-Αναστασιάδη 
για την βοήθεια τους στην ανεύρεση των βιλίων, καθώς και την κα Σ. Παπαγεωργίου για τίς διευ
κολύνσεις που μας παρείχε στην Γεννάδειο Βιβλιοθήκη. Τέλος, θέλουμε να ευχαριστήσουμε την 
κα Λ. Δρούλια, διευθύντρια του Κ.Ν.Ε. και τους κκ. Ν. Σβορώνο, τ. πρόεδρο του EIE και Κ. Μά
κρη, διευθυντή του αστρονομικού ινστιτούτου του αστεροσκοπείου Αθηνών για την αποφασιστι
κή τους συμβολή στην υποστήριξη της έρευνας. 
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Το έντυπο βιβλίο προσφέρεται κατ' εξοχήν για μια τέτοιου είδους μελέτη. 
Είναι ακριβώς το βιβλίο, αυτό που κυκλοφορεί, που διδάσκεται, που θέλει κά
ποιες επίπονες κι επίμονες προσπάθειες για να εκδοθεί. Πιστεύουμε ότι αποτελεί 
την καλύτερη πηγή πληροφοριών για το θέμα της μεταφοράς της δυτικής επι
στήμης στην Ελλάδα. Η στατιστική διερεύνηση του, πέρα από μια καινοτομία 
που δυνατόν εισάγει, συμβάλλει ουσιαστικά στον εντοπισμό και την ανάδειξη 
ποσοτικών και. ποιοτικών αλληλοεξαρτήσεων που πρέπει να μελετηθούν.2 

Η ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Τα αποτελέσματα μιας στατιστικής épt »'ας απορρέουν κατά μεγάλο μέρος 
τους από την επιλογή των αρχικών στοιχείων. Θεωρούμε έτσι απαραίτητο να 
ορίσουμε με σαφήνεια το σύνολο που αποτελεί τη βάση δεδομένων μας. Ποια 
βιβλία δηλαδή χαρακτηρίσαμε ως βιβλία που εισήγαγαν τις θετικές και φυσικές 
επιστήμες στον ελληνικό χώρο από το 1700 έως το 1821.3 

Ας σταθούμε πρώτα σε μία κατηγορία βιβλίων που πιστεύουμε ότι έπαιξαν 
σημαντικό παιδευτικό ρόλο. Πρόκειται για τα εκλαϊκευτικά βιβλία που αναφέ
ρονται σε συγκεκριμένες επιστήμες και έχουν σκοπό τη διάδοση τους σε όσο το 
δυνατό ευρύτερα λαϊκά στρώματα, παρέχοντας είτε γνώσεις χρήσιμες στην κα
θημερινή ζωή είτε γνώσεις γενικής παιδείας. Τα εκλαϊκευτικά βιβλία που παρέ
χουν γνώσεις χρήσιμες.στην καθημερινή ζωή αναφέρονται κυρίως στην ιατρική, 
την αριθμητική και τη γεωπονική.4 Τα εκλαϊκευτικά βιβλία που παρέχουν γνώ
σεις γενικής παιδείας αναφέρονται κυρίως στη γεωγραφία,5 τις φυσικές επιστή 

2. Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια ολοκληρωμένη στατιστική ανάλυση των βιβλίων των θε
τικών και φυσικών επιστημών του προεπαναστατικού αιώνα. Μια πρώτη ανάλυση (analyse pilote), 
η οποία μας έδωσε τις κατευθύνσεις για να προχωρήσουμε στην τελική στατιστική μελέτη, έχει 
ήδη παρουσιαστεί. (Βλ. Η. Αθανασιάδης, Δ. Διαλέτης, Ε. Νικολαΐδης: «Μια στατιστική προσέγγι
ση της γνωστικής ύλης μέσα από τα βιβλία των θετικών επιστημών στον αιώνα του Διαφωτισμού 
1700-1821», Πρακτικά συνεδρίου «Οι φυσικές επιστήμες στην Ελλάδα πριν την επανάσταση», έκδο
ση Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Λάρισα 1986). 

3. Για περισσότερες λεπτομέρειες, σ' ό,τι αφορά τον προσδιορισμό αυτών των βιβλίων, βλ. 
Ε. Νικολαΐδης: «Η υποδοχή των δυτικών θετικών και φυσικών επιστημών στην Ελλάδα την πε
ρίοδο του διαφωτισμού. Μια προσέγγιση μέσω του έντυπου βιλίου», ό.π. και Θ. Νικολαΐδης: «Η 
επιλογή της γνωστικής ύλης: Βιβλία των φυσικών και θετικών επιστημών του ελληνικού Διαφω
τισμού», Τά Ιστορικά, τ. 4, 1985, σ. 423-430. Χάρη στις μακρόχρονες έρευνες του κ. Γ. Καρά 
πάνω σ' αυτόν τον τομέα, το θέμα της βιβλιογραφία είταν ήδη λυμένο: βασιστήκαμε κατά κύριο 
λόγο στον «Κατάλογο των έντυπων του τομέα των Φυσικών-Θετικών επιστημών της περιόδου 1476-
1821» που μας έθεσε υπ' όψη (υπό έκδοση στο Ε.Ι.Ε.). 

4. Τυπικά παραδείγματα: Βλ. «Κατάλογος βιβλίων...» που δημοσιεύεται εδώ σ. 24, βιβλίο αρ. 
17, 111, 113. 128. 

5. Αν και η γεωγραφία με την κλασσική της έννοια δεν μπορεί να θεωρηθεί πια ως φυσική ή 
θετική επιστήμη, την περιλαμβάνουμε στην μελέτη μας μια κι εκείνη την εποχή βρισκόταν στο 
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μες και την αστρονομία.6 Στη μελέτη μας έχουμε περιλάβει όλα τα εκλαϊκευτικά 
βιβλία ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το περιεχόμενο ορισμένων πολύ λίγη 
σχέση έχει με τις καινούριες ιδέες που εισάγει ο Διαφωτισμός.7 

Μια συγγενική προς τα εκλαϊκευτικά βιβλία κατηγορία, είναι και τα εγκυ
κλοπαιδικά βιβλία που και αυτά παρέχουν γενικές γνώσεις γύρω από τις θετικές 
επιστήμες.8 Τα εγκυκλοπαιδικά απευθύνονται κυρίως σε μαθητές και μάλιστα μι
κρής σχετικά ηλικίας. 

Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία των βιβλίων που μας απασχολούν είναι αυτή 
των σχολικών βιβλίων. Σ' αυτή την κατηγορία εκτός από τα εγχειρίδια που γρά
φτηκαν ειδικά για τα σχολεία της εποχής,9 συναντάμε και ένα αριθμό βιβλίων 
χαμηλού επιπέδου που χρησιμεύουν ταυτόχρονα ως εγχειρίδια των μικρών τά
ξεων και ως εκλαϊκευτικά βιβλία.10 

Μια τρίτη —μικρή— κατηγορία απαρτίζεται από τα βιβλία που απευθύνον
ται σε καταρτισμένους αναγνώστες, και είναι βιβλία υψηλού —σχετικά— επιπέ
δου.11 Συγγενική προς αυτή είναι και η ακόμα μικρότερη κατηγορία, των διατρι
βών Ελλήνων σπουδαστών ιατρικής σε δυτικά πανεπιστήμια, που έχουν μετα
φραστεί στα ελληνικά για να κυκλοφορήσουν στον ελληνικό χώρο.12 Τα βιβλία 
αυτά εντάσσονται στην ξεχωριστή κατηγορία των βιβλίων που απευθύνονται σε 
γιατρούς. Στην ίδια —τέταρτη— κατηγορία κατατάσσουμε όλα τα ιατρικά βιβλία 
που δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως «πρακτικά-εκλαϊκευτικά». Πρόκειται 
δηλαδή για τα βιβλία εκείνα που θέλουν να μεταφέρουν τις καινούργιες ιατρικές 
γνώσεις στους Έλληνες γιατρούς.13 

Στο σύνολο των βιβλίων μας περιλαμβάνουμε και εκείνα που, ενώ δεν ανα
φέρονται κυρίως στις θετικές ή φυσικές επιστήμες, συμβάλλουν έμμεσα στη διά
δοση ορισμένων εφαρμογών των επιστημο')ν αυτών: πρόκειται για βιβλία ναυτι
λιακά που περιέχουν γνώσεις γεωμετρίας, αστρονομίας, μετεωρολογίας κλπ.14 

Κρίναμε σκόπιμο να περιλάβουμε και ορισμένα εμπορικά βιβλία, τα οποία 
εκλαϊκεύουν γνώσεις της πρακτικής αριθμητικής.15 

Όσο για τα αρχαία κείμενα των θετικών και φυσικών επιστημών που εκδί
δονται εκείνη την περίοδο, δεν συγκρατήσαμε παρά μόνο τις εκδόσεις που απευ-

πνεύμα αυτών των επιστημών. Εξ άλλου, πολλά γεωγραφικά βιβλία της περιόδου μας, περιέχουν 
και γεωολογικές έννοιες. 

6. Τυπικά παραδείγματα: βλ. op. cit., βιβλία αρ. 84, 87. 
7. Βλ. π.χ. στο ίδιο, βιβλίο αρ. 133. 
8. Τυπικά παραδείγματα: βλ. op. cit., βιβλία αρ. 60, 112. 
9. Τυπικά παραδείγματα: βλ. op. cit., βιβλία αρ. 13, 64, 68, 123. 

10. Τυπικά παραδείγματα: βλ. op. cit., βιβλία αρ. 77, 98. 
11. Βλ. π.χ. op. cit., βιβλία αρ. 16, 117. 
12. Βλ. π.χ. op. cit., βιβλία αρ. 11, 82. 
13. Βλ. π.χ. op. cit., βιβλία αρ. 70, 93, 
14. Όπως το βιβλίο αρ. 127. 
15. Βλ. π.χ. op. cit., βιβλία αρ. 30, 45. 
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θύνονται ειδικότερα στον ελληνικό χώρο, όπως είναι ορισμένες επιμέλειες του 
Κοραή.16 

Ας σημειώσουμε τέλος ότι αποκλείσαμε από τη μελέτη μας τα ιταλόγλωσ-
σα βιβλία των επτανησίων συγγραφέων: η συγγραφή στην ελληνική γλώσσα, 
αποτέλεσε ένα από τα κριτήρια της πρώτης μας επιλογής. 

Απομένει να διευκρινίσουμε ότι το σύνολο των βιβλίων μας περιλαμβάνει 
όλα τα βιβλία που τυπώθηκαν από το 1700 έως το 1821, άσχετα αν πρόκειται 
για πρώτη έκδοση ή για επανέκδοση βιβλίου που πρωτοεκδόθηκε πριν από το 
1700. Έτσι παίρνουμε υπόψη μας και την «ζήτηση» των βιβλίων, γιατί πι
στεύουμε ότι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε εκείνα τα έντυπα βιβλία τα οποία, 
ενώ βρίσκονται μακριά από το πνεύμα του IH' αιώνα, γνωρίζουν επανειλημ
μένες επανεκδόσεις ως το 1821. Θα σημειώναμε τέλος ότι δεν θελήσαμε να πε
ριοριστούμε στα πλαίσια του «κλασικού» Διαφωτισμού (1770-1821), κατά την 
οποία βέβαια πρωτοεκδόθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των βιβλίων μας, αλλά 
επεκταθήκαμε σε όλη την παραγωγή του IH' αιώνα. 

Με αυτά λοιπόν τα κριτήρια συγκρατήσαμε 134 βιβλία από την βιβλιογρα
φία της εποχής που μας ενδιαφέρει, τα οποία αποτέλεσαν και τον πληθυσμό της 
μελέτης μας.17 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ (ΠΡΟΦΙΛ) ΕΝΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ. 
ΟΙ Μ Ε Τ Α Β Λ Η Τ Έ Σ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ 

Για τη δημιουργία της βάσης δεδομένων, που θα μας επιτρέψει να αναλύ
σουμε το υλικό μας, επιλέξαμε 16 χαρακτηριστικά για κάθε βιβλίο, τις «μετα
βλητές», του πίνακα Ι. Οι μεταβλητές αυτές, όπως φαίνεται και από τον πίνακα, 
περιλαμβάνουν τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία 
δίνουν μια επαρκή περιγραφή των γενικών ή «εξωτερικών» χαρακτηριστικών 
των βιβλίων μας (όσων δηλαδή δεν άπτονται της ουσίας του περιεχομένου 
τους). 

Ο χωρισμός των μεταβλητών σε κλάσεις έγινε με το εξής κριτήριο: η πλη
ροφορία να μην κατακερματίζεται σε λεπτομέρειες, αλλά και να μη γίνεται τόσο 

16. Βλ. op. cit., βιβλία αρ. 81, 86, 92. 
17. Το μέγεθος ενός πληθυσμού δεν παίζει ρόλο σε μία παραγοντική ανάλυση. Στην περιγρα

φική στατιστική (statistique descriptive), τα αποτελέσματα περιγράφουν μόνο το συγκεκριμένο δεί
γμα που αναλύεται. Στην συγκεκριμένη περίπτωση π.χ., η τυπολογία των 134 βιβλίων μας, αφορά 
αυτά μόνο τα βιβλία: η επέκταση αυτής της τυπολογίας σε ένα μεγαλύτερο πληθυσμό θα απαιτού
σε τη χρησιμοποίηση και άλλων στατιστικών μεθόδων. Όσο για την χρησιμοποίηση της πληρο
φορικής, είναι φανερό ότι είναι αναγκαία για να βρεθούν όλες οι δυνατές συσχετίσεις του πίνακα 
των στοιχείων μας (2144 στοιχεία συνολικά). Εδώ θέλουμε να τονίσουμε ότι η βάση δεδομένων 
μας δεν είναι δειγματοληπτική: πρόκειται (ίσως έξω από 4-5 εξαιρέσεις), για το σύνολο των βι
βλίων του προκαθορισμένου προφίλ. 
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γενική, ώστε να απουσιάζουν οι χρήσιμες λεπτές διαφοροποιήσεις από τα αποτε
λέσματα της ανάλυσης. Με άλλα λόγια, ένας πολύ εξειδικευμένος διαμελισμός 
των μεταβλητών σε πολλές κλάσεις θα μας στερούσε τις μεγάλες ομαδοποιήσεις 
στα συμπεράσματα. Αλλά και ένας πολύ γενικός διαχωρισμός των μεταβλητών 
σε κλάσεις θα μπορούσε να εξαφανίσει μια ή περισσότερες υποομάδες της ανά
λυσης. 

Στις ποσοτικές μεταβλητές ειδικότερα, ο προσδιορισμός των ορίων των 
κλάσεων έγινε με γνώμονα την ισομερή κατανομή των βιβλίων στις διάφορες 
κλάσεις.18 

Χρήσιμη θεωρούμε την παρουσίαση ορισμένων κλάσεων, ώστε να εξασφα
λίζεται η απαραίτητη σαφήνεια κατά τη χρήση τους. Στην 7η μεταβλητή, που 
αναφέρεται στην κατηγορία ενός έργου, διακρίνουμε τις εξής κλάσεις: συμπίλη-
μα, πρωτότυπο, μετάφραση, εγχειρίδιο, έκδοση αρχαίου κειμένου. Ως «πρωτότυ
πα» θεωρούμε τα βιβλία των Ελλήνων συγγραφέων, που εγγράφονται στην πρω
τοπόρο έρευνα της εποχής (κατά τη σημερινή έννοια της «πρωτότυπης διατρι
βής»). Η κλάση «εγχειρίδια» περιλαμβάνει και τα έργα εκείνα που δεν μπορούν 
να χαρακτηρισθούν ως συρραφή άλλων (οπότε είναι «συμπιλήματα»), αλλά δεν 
είναι και πρωτότυπα σύμφωνα με την έννοια που μόλις ορίσαμε. Πρόκειται για 
βιβλία που περιέχουν γνώσεις οι οποίες είναι καρπός είτε σπουδών, είτε μελέτης 
του συγγραφέα. 

Στην 8η μεταβλητή (κατηγορία έργου) έχει προστεθεί η κλάση «γενική θε
ματολογία». Αναφέρεται στα βιβλία που περιέχουν εγκυκλοπαιδικές γνώσεις σε 
πολλά θέματα, είτε αυτά ανήκουν στους τομείς των άλλων κλάσεων της ίδιας 
μεταβλητής, είτε όχι. 

Η μεταβλητή «χρήση» περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δύο κατηγορίες-
κλάσεις εκλαϊκευτικών βιβλίων. Η πρώτη (εκλαϊκευτικά γενικής παιδείας) ανα
φέρεται στα εκλαϊκευτικά βιβλία που αποβλέπουν στην παροχή μιας γενικής 
παιδείας γύρω από θέματα θετικών και φυσικών επιστημών σε πλατιά στρώματα. 
Η δεύτερη κλάση των «πρακτικών εκλαϊκευτικών», αναφέρεται στα βιβλία που 
εκλαϊκεύουν γνώσεις χρήσιμες στην καθημερινή ζωή· τέτοια είναι τα εκλαϊκευ
τικά ιατρικά, οι πρακτικές αριθμητικές, ή τα πρακτικά γεωπονικά βιβλία. Τέλος 
η κλάση «σχολικά και εκλαϊκευτικά», περιλαμβάνει τα βιβλία μικτής χρήσης, 
κατάλληλα και για σχολεία και για τα πλατύτερα στρώματα. 

Στη μεταβλητή «γλώσσα» διακρίναμε τρεις γενικές κλάσεις, συγχωνεύον
τας τις επί μέρους λεπτότερες κατηγορίες. Η κλάση «λογία γλώσσα» περιλαμ
βάνει για παράδειγμα και την «αρχαΐζουσα» κ.ο.κ. 

Η μεταβλητή «συγγραφέας» αναφέρεται πάντα σε Έλληνα συγγραφέα ή με
ταφραστή ή ακόμα και εκδότη. Δεν ασχολούμαστε δηλαδή με την προέλευση 

18. Το μέγεθος των χρονικών περιόδων των κλάσεων της χρονολογίας, δείχνει βέβαια και 
την επιτάχυνση του ρυθμού έκδοσης των βιβλίων μας. 
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του έργου, αλλά με το πρόσωπο που το παρουσιάζει στον ελληνικό χώρο. 
Τέλος στη μεταβλητή «επίπεδο» διακρίνουμε τρεις κλάσεις σε σχέση με το 

μέσο επίπεδο του συγκεκριμένου χώρου που εξετάζουμε. Επί πλέον όμως παί
ρνουμε υπόψη μας και την ίδια την παρουσίαση του θέματος. Για παράδειγμα, 
ένα μαθηματικό βιβλίο μέσου επιπέδου ως προς το θέμα του, μπορεί να χαρα
κτηριστεί ως υψηλού επιπέδου αν η μαθηματική σκέψη παρουσιάζεται με προ
χωρημένο —για την εποχή— τρόπο. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΘΟζλΟΛΟΠΑΣ 

α. Ο αρχικός και οι παράγωγοι πίνακες δεδομένων. 

Το σύνολο της «πληροφορίας» που συλλέξαμε για τα 134 βιβλία, περιέχε
ται στον λεγόμενο «αρχικό» πίνακα δεδομένων, διαστάσεων 134χ 16. Δηλαδή σε 
έναν πίνακα στον οποίο κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε ένα βιβλίο, και κάθε στήλη 
σε μία από τις 16 μεταβλητές που επιλέξαμε για να περιγράψουμε το βιβλίο. Ο 
αρχικός αυτός πίνακας είναι ένας «μικτός» πίνακας, δηλαδή αποτελείται από πο
σοτικές και ποιοτικές μεταβλητές. Ποσοτική μεταβλητή είναι π.χ. ο αριθμός των 
σελίδων ενός βιβλίου, ποιοτική μεταβλητή είναι το επίπεδο ανάπτυξης του θέ
ματος. 

Προκειμένου να είναι δυνατή η ταυτόχρονη επεξεργασία ποσοτικών και 
ποιοτικών μεταβλητών, τον αρχικό αυτό πίνακα τον μετατρέψαμε σε ένα πίνακα 
«0-1 », δηλαδή σε ένα πίνακα που στοιχεία του είναι μόνο οι αριθμοί 0 και 1. (Το 
1 αντιστοιχεί στην παρουσία ενός χαρακτηριστικού και το 0 στην απουσία του). 
Για να γίνει αυτό κάθε μία από τις αρχικές 16 μεταβλητές μετατράπηκε σε μία ή 
περισσότερες υπομεταβλητές (ή διασπασμένες μεταβλητές — variables éclatées), 
που αντιστοιχούν σε ορισμένες κλάσεις των αρχικών μεταβλητών. Έτσι από τις 
16 αρχικές μεταβλητές προέκυψαν 62 διασπασμένες μεταβλητές. Και ο αρχικός 
πίνακας των 2.144 στοιχείων (134χ 16) μετατράπηκε σε ένα πίνακα 8.308 στοι
χείων (134x62). 

Στην πραγματικότητα οι δυο αυτοί πίνακες περιέχουν την ίδια «ποσότητα» 
πληροφορίας, αλλά κάθε φορά η πληροφορία είναι δομημένη με διαφορετικό 
τρόπο. Ο δεύτερος πίνακας είναι μεγαλύτερος από τον πρώτο γιατί σ' αυτόν η 
πληροφορία έχει εκφραστεί χρησιμοποιώντας τις στοιχειώδεις ποσότητες 0-1. 

Από τον δεύτερο αυτό παράγωγο πίνακα κατασκευάσαμε τελικά και ένα 
τρίτο πίνακα «κατανομών» διαστάσεων 62x62. Ο πίνακας αυτός σε αντίθεση με 
τους προηγούμενους, που περιγράφουν τη σχέση βιβλίων-μεταβλητών, περι
γράφει τη σχέση των μεταβλητών μεταξύ τους (πίν. 2). 

Επει§ή παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα αναφερθούμε πιο αναλυτι
κά σ' αυτόν. 
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β. Ο πίνακας «Κατανομών» (Πίνακας 2). 

Όπως ήδη αναφέραμε πρόκειται για ένα πίνακα 62x62. Κάθε γραμμή αντι
στοιχεί σε μια υπομεταβλητή και κάθε στήλη σε μια υπομεταβλητή επίσης. Η 
τομή μιας στήλης j και μιας γραμμής i μας δίνει το πλήθος των βιβλίων που έ
χουν ταυτόχρονα τα χαρακτηριστικά i και j . Πρόκειται προφανώς για ένα συμ
μετρικό πίνακα δηλαδή xij=xji. Η διαγώνιος του πίνακα (δηλαδή τα στοιχεία xii) 
μας δίνει το πλήθος των βιβλίων που χαρακτηρίζονται από τη μεταβλητή i. 

Η διερεύνηση του πίνακα αυτού επιτρέπει στον αναγνώστη να βρει ποια 
χαρακτηριστικά είναι ξένα μεταξύ τους (δηλαδή δεν απαντώνται ταυτόχρονα σε 
κανένα βιβλίο) και ποια χαρακτηριστικά έχουν υψηλό βαθμό συγγενείας δηλα
δή συναντιώνται ταυτόχρονα σε μεγάλο σχετικά πλήθος βιβλίων. 

y. Η ανάλυση των αντιστοιχιών (analyse des correspondances).19 

Η μέθοδος ανήκει στις λεγόμενες «γεωμετρικές μεθόδους» της ανάλυσης 
των δεδομένων. Δηλαδή πρόκειται για μια μέθοδο που αναζητεί την καλύτερη 
ταυτόχρονη αναπαράσταση δύο συνόλων σημείων πολυδιάστατων χώρων. 

Αν παραστήσουμε το σύνολο των 134 βιβλίων με Ι και καθένα από τα στοι
χεία του με i (i=l, ..., 134) και αντίστοιχα το σύνολο των 62 χαρακτηριστικών 
με J και καθένα από τα στοιχεία του με j (j=l> —> 62), τότε κάθε στοιχείο από τα 
8308 (134x62) του αρχικού πίνακα Χ που βρίσκεται στη διασταύρωση της ί-
οστής γραμμής και της j-οστής στήλης θα συμβολίζεται με xij (i=l, ..·> 134 j = l , 
..., 62). Έτσι, αν για παράδειγμα έχουμε Χίο, 3 =1 , αυτό σημαίνει ότι το 10ο 
βιβλίο είναι μεγάλου σχήματος, ενώ Χ35, 60 = 0 σημαίνει ότι το 35ο βιβλίο δεν 
είναι χαμηλού επιπέδου. 

Ας πάρουμε π(.ώτα το χώρο RP (ρ=62), στον οποίο ο πίνακας παρίσταται 
με τα 134 σημεία-βιβλία. Αν θεωρήσουμε σαν συνιστώσες των διανυσμάτων του 
RP τις συχνότητες (effectifs bruts), οι αποστάσεις μεταξύ των σημείων-βιβλίων 
δεν παρέχουν ικανοποιητική ερμηνεία. Γι' αυτό δεν είναι ενδιαφέρον να αναλύ
σουμε τις συχνότητες (effectifs bruts), των γραμμών, αλλά τα «προφίλ» τους δη
λαδή τις κατανομές των χαρακτηριστικών των βιβλίων σε καθένα από αυτά. 
Μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για συχνότητες υπό συνθήκη ((Fréquences 
conditionnelles), όπου εμφανίζεται το χαρακτηριστικό j για το βιβλίο i. 

19. Για τις μεθόδους της περιγραφικής στατιστικής (statistique descriptive), βλέπε: 
a) J. P. Benzecri: Analyse des données, tomes 1-2, Dunod, Paris 1973. 
b) Lebart L., Morineau Α., Fénélon J. P.: Traitement des données statistiques, Dunod, Paris 1979.· 
c) Lebart L., Morineau Α., Tabart N.: Techniques de la description statistique, Dunod, Paris 1977. 
d) Greenacre M.: Theory and application of correspondance analysis, Academic Press, London 
1984. 
e) Lebart L., Morineau Α., Warwick Κ. W.: Multivariate descriptive statistical analysis, correspon
dance analysis and related technics for large matrices, Wiley, New York, 1984. 
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Με τον ίδιο τρόπο στο χώρο Rn (η=134), με σημεία του τα 62 χαρακτηρι
στικά, ενδιαφερόμαστε για τις κατανομές των βιβλίων σε κάθε χαρακτηριστικό, 
δηλαδή για τις υπό συνθήκη συχνότητες ύπαρξης του βιβλίου i για το δεδομένο 
χαρακτηριστικό j . 

ρ 
Έστω Xi. = Lxij ο συνολικός αριθμός χαρακτηριστικών που έχει το βιβλίο 

i, x.j = Zxij ο συνολικός αριθμός βιβλίων που εμφανίζουν το χαρακτηριστικό j 
i=l 

και x=Lxij το σύνολο του «πληθυσμού» μας. 
ij 

Παίρνουμε ως j-οστή συνιστώσα του i-οστού διανύσματος του χώρου RP, 
την (xij )/(xi. ) και ως i-οστή συνιστώσα του j-οστού διανύσματος του χώρου Rn, 
την (xij )/(x.j ). 

Για τις σχετικές συχνότητες θα έχουμε τις σχέσεις: 
n ρ 
Σ Σ 
i=l j=l 

fij =~[ Σ Σ fij=l 

Ρ xi. / n 

fi. = Σ fij = — Σ fi. = 1 
j=l i=l 

n X.j / ν 
fij = Σ fij = — Σ fij = 1 

i=l x Vj=l 

, fij xij fij »j 
οπότε •— = —. και — — •— 

fij ^J fi. xi. 
Επειδή για να κατασκευάσουμε το «νέφος των σημείων», έχουμε εκλέξει τα 

«profils» (υπό συνθήκη συχνότητες) και επειδή επί πλέον θέλουμε να επιτύχουμε 
αμετάβλητα αποτελέσματα, εκλέγουμε μια απόσταση, διαφορετική από την ευ
κλείδεια. Η απόσταση μεταξύ δύο βιβλίων i και i', δίνεται από τη σχέση: d2 (i, i') 

= Σ — L ( _ _ _ L M Συμμετρικά, η απόσταση μεταξύ δύο χαρακτηριστικών 
i=l ti V fi. fi' / · 

j και j " δίνεται από τη σχέση : d2 (j, j ' ) = Σ -^l ^~τ 
i=l fi.\ ti fj /· 

H απόσταση που ορίζεται με τον τρόπο αυτό, ονομάζεται Χ2 απόσταση. 
Στο χώρο RP (ρ=62), οι παραγοντικοί άξονες (axes factoriels) είναι οι κύ-
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ριοι άξονες αδράνειας του νέφους των η=134 σημείων «profils-lignes». Τους βρί

σκουμε ως ιδιοδιανύσματα (vecteurs propres) του πίνακα S, του οποίου τα στοι

χεία δίνονται από τη γενική σχέση : Sjj' = Σ 
i=l fi. fi' 

Σε κάθε ιδιοδιάνυσμα αντιστοιχεί μια ιδιοτιμή (valeur propre) που αντιπροσω
πεύει την αδράνεια (ή τη διασπορά) του νέφους των σημείων που προβάλονται 
στον αντίστοιχο άξονα. Οι συντεταγμένες των 134 σημείων (profils-lignes) σε 
ένα άξονα βρίσκονται από την προβολή των σημείων του νέφους στον άξονα 
αυτό. Οι ίδιοι υπολογισμοί μπορούν να γίνουν και για το νέφος των ρ=62 ση
μείων (profils-colonnes) στο χώρο Rn (n=134). 

Με τον τρόπο αυτό υπολογίζουμε για κάθε βιβλίο και για κάθε μεταβλητή: 
1. Τις συντεταγμένες τους στους 6 πρώτους παραγοντικούς άξονες. 
2. Τις απόλυτες συνεισφορές τους στους 6 πρώτους παραγοντικούς άξονες. 
3. Τις τετραγωνικές συσχετίσεις με τους 6 πρώτους άξονες. 

Οι απόλυτες συνεισφορές αποτελούν ένα μέτρο της διασποράς που έχει 
εξηγηθεί από ένα στοιχείο (βιβλίο ή μεταβλητή) σε σχέση με τον κάθε κύριο ά
ξονα. Δηλαδή δείχνουν τις μεταβλητές που συντελούν στην κατασκευή του ά
ξονα. Οι τετραγωνικές συσχετίσεις αποτελούν ένα μέτρο των αποκλειστικών χα
ρακτηριστικών του άξονα. 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δίδονται σε γραφήματα που απεικονίζουν 
τα νέφη των σημείων στα επίπεδα προβολής. Τα επίπεδα αυτά σχηματίζονται 
από τους πρώτους κύριους παραγοντικούς άξονες, λαμβανόμενους ανά δύο 
(σχήματα 1 και 4). Δίδουμε επίσης δύο γραφήματα που παρουσιάζουν τα νέφη 
των σημείων ταυτόχρονα και στους τρεις πρώτους κύριους άξονες, δηλαδή σε 
ένα τριδιάστατο χώρο (σχήματα 2 και 3). 

Με τον τρόπο αυτό σε συνδυασμό με ορισμένα άλλα ποσοτικά στοιχεία 
που δίνει η ανάλυση είναι σχετικά εύκολο να ερμηνεύσουμε τις σχετικές θέσεις 
ενός σημείου του ενός συνόλου (βιβλία) σε σχέση με άλλα σημεία του ίδιου 
συνόλου ή σε σχέση με όλα τα άλλα σημεία του άλλου συνόλου (μεταβλητές). 

Αναδεικνύουμε έτσι τις βασικές σχέσεις μεταξύ των «profils», με βάση κυ
ρίως τους δύο πρώτους άξονες. 

Οι γεωμετρικές εικόνες, καθώς και τα ποσοτικά αποτελέσματα της ανάλυ
σης μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε σε διαδοχικές ερμηνείες των συναφών 
σχέσεων (proximités) που υπάρχουν μεταξύ των γραμμών (βιβλία) και των στη
λών (μεταβλητές) του αρχικού πίνακα. Μας επιτρέπουν επίσης να προχωρήσου
με στην ταξινόμηση των profils τόσο των βιβλίων όσο και των μεταβλητών. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 

Στα σχήματα 1, 2 και 3 διακρίνουμε 4 μεγάλες ομάδες βιβλίων και 4 αντί
στοιχες ομάδες μεταβλητών, που βέβαια προσδιορίζουν τα προφίλ των βιβλίων. 
Στο πρώτο σχήμα (παραγοντικοί άξονες 1 και 2) σημειώνονται τα βιβλία με 
τους αύξοντες αριθμούς τους και οι κλάσεις των μεταβλητών όπως ορίζονται 
στον πίνακα Ι. Το δεύτερο και1 τρίτο σχήμα rivât οι τρισδιάστατες απεικονίσεις 
του χώρου των βιβλίων και των μεταβλητών αντίστοιχα (άξονες 1, 2 και 3), ό
που οι λόφοι και οι κοιλάδες απεικονίζουν τις ομάδες των βιβλίων και των μετα
βλητών. 

Ομάδα Α 

Σ' αυτή την πρώτη ομάδα ανήκουν ως επί το πλείστον βιβλία και μεταβλη
τές με αρνητικές τιμές στον πρώτο άξονα, θετικές στον δεύτερο και θετικές στον 
τρίτο. (βλ. σχήμα 1). Η ομάδα αυτή βρίσκεται τοποθετημένη στην κορφή του 
λόφου Α (σχήμα 2 και 3) και απλώνεται στις πλαγιές του. Οι κλάσεις που χαρα
κτηρίζουν αυτή την ομάδα είναι οι εξής: 

Κύρια χαρακτηριστικά 

ΕΙ: χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης θέματος. 
ΓΙ : γλώσσα κοινή 

Δευτερεύοντα χαρακτηριστικά 

Ψ1: συγγραφέας λαϊκός 
Π : πολλαπλές εκδόσεις 
ΜΙ: σχήμα βιβλίου μικρό 
ΣΙ : λίγες σελίδες (1-126) 
Χ2: χρονολογία έκδοσης 1785-1800 και 
Χ6: 1819-1820 
A3, Α6, Α7: Βιβλία φυσικής ιστορίας, εμπορίου και ναυσιπλοΐας και γενικής θε
ματολογίας. 
PI, Ρ2, Ρ3: Βιβλία εκλαϊκευτικά (γενικής παιδείας και πρακτικά), βιβλία για ε
μπόρους και για ναυτικούς. 
ΚΙ : Συμπίλημα 
Φ2: Βιβλία που διαθέτουν πρόλογο. 
Η κλάση Τ8 (τόπος έκδοσης Κέρκυρα) που βρίσκεται στην άκρη της ομάδας Α, 
δεν δηλώνει κάποιο χαρακτηριστικό αυτής της ομάδας μια και τα βιβλία αυτά 
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είναι πολύ λίγα για να επιρρεάσουν ένα ευρύτερο σύνολο. Η κλάση αυτή δη
λώνει απλώς ότι τα βιβλία που εκδόθηκαν στην Κέρκυρα ανήκουν στην πρώτη 
ομάδα.20 

Ως τυπικά παραδείγματα αυτής της ομάδας θα αναφέρουμε τα βιβλία (βλ. 
σχήμα 1) 6 {Ζυγόμετρον του Γλυκύ), 28 (Πινακίδων αριθμητικόν το ο Βεντότη), 
45 ('Αριθμητική εμπορική του Σπανόπουλου), 30 (Χειραγωγός ε"μπειρος της πρα
γματείας), 29 (Λεξικόν Γεωγραφικόν Πρόχειρον του Βλαντή), 51 (Έκλογάριον... 
εις χρήσιν των Πρωτόπειρων του Δάρβαρη), 17 (Νουθεσίαι εις τόν Λαόν εις δια-
φυλαξιν της σωματικής υγείας σε μετάφραση του Βεντότη) κ.ά. 

Ομάδα Β 

Αυτή η ομάδα χαρακτηρίζεται από βιβλία και μεταβλητές με θετικές τιμές 
στον πρώτο και τρίτο παραγοντικό άξονα (βλ. σχήματα 1, 2 και 3). Είναι ίσως η 
πιο εντυπωσιακή και η πιό καλά διαχωρισμένη ομάδα. Η ομάδα Β χαρακτηρίζε
ται κυρίως από τις εξής κλάσεις: 
Ε3: Υψηλό επίπεδο ανάπτυξης του θέματος 
Γ3: Λόγια γλώσσα 
Ψ2, Ψ4: Συγγραφέας κληρικός (κατώτερος ή ανώτερος) 
Μ2, Μ3: Μεσαίο και μεγάλο σχήμα βιβλίου 
Β : Πολύτομα βιβλία και 
Σ4-Σ5: Πολλές σελίδες (353-3000) 
Κ4: Εγχειρίδιο 
Ρ4: Σχολικό βιβλίο 

Άλλες κλάσεις που ανήκουν στην ομάδα Β είναι οι εξής: 
Ι : Ύπαρξη εικόνων 
Χ4: Χρονολογία έκδοσης 1807-1812 
ΑΙ, Α2, Α5: Θέμα βιβλίου Φυσική-Αστρονομία-Χημεία, Μαθηματικά, Γεωγρα
φία. 
Φ3, Φ4: Ύπαρξη εισαγωγής ή προλόγου συν εισαγωγής. 
Δ4: Ύπαρξη πίνακα κεφαλαίων συν index. 

Τέλος, οι κλάσεις Τ7 (χώρα έκδοσης Ρωσσία) και Τ4 (Γερμανικός χώρος) 
βρίσκονται κι αυτές στην περιφέρεια της ομάδας Β. Για την κλάση Τ7, ισχύει η 
παρατήρηση που κάναμε για τα βιβλία που εκδόθηκαν στην Κέρκυρα σε σχέση 
με την ομάδα Α.21 Τυπικά παραδείγματα της ομάδας Β (βλ. σχήμα 1): 65 (Συλ
λογής των εν επιτομή τοΐς πάλαι Γεωγραφηθέντων), 14 (Είσοδος φυσικής ακροά
σεως κατ' Αριστοτέλην του Κορυδαλλέα), 63 (Γεωγραφία του Μελετίου), 114 

20. Βλ. «Κατάλογος βιβλίων...», βιβλία 128 και 129. 
21. Βλ. «Κατάλογος βιβλίων...» 36 και 112. Το βιβλίο 112 είναι χαμηλού επιπέδου, έχει όμως 

σχολικό χαρακτήρα. 
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(Στοιχεία Άγλέβρας του Γοβδελά), 54 (Στοιχεία Γεωμετρίας του Taquet), 7 
( 'Οδός Μαθηματικής των Ανθρακίτη και Βασιλόπουλου), 64 (Σειράς στοιχειώ
δους τών μαθηματικών και φυσικών επιστημών του Κούμα), 4 ( Έγχειρίδιον περί 
τής τών σφαιρών χρήσεως του Γορδάτου), 44 (Χημική Φιλοσοφία του Fourcroy). 

Ομάδα Γ 

Πρόκειται για μια «άχρωμη» ομάδα που ισαπέχει απ' όλες τις άλλες. Βρί
σκεται στο κέντρο των αξόνων, δηλαδή δεν συμμετέχει στη διαμόρφωση τους. 
Τα χαρακτηριστικά της δεν δημιουργούν διαφοροποιήσεις, δηλαδή συναντιούν
ται διάσπαρτα σ' όλα τα βιβλία. 

Οι κλάσεις που ανήκουν σ' αυτή την τρ'τη ομάδα, δεν προσφέρουν κάποια 
ιδιαίτερη πληροφορία, δηλαδή δεν βοηθούν σε διαχωρισμούς. Η δήλωση π.χ. 
ότι κάποιο βιβλίο εκδόθηκε στην Ιταλία ή στην Αυστροουγγαρία δεν προσφέρει 
πληροφορία μια και στην Ιταλία ή στην Αυστροουγγαρία βγήκαν όλων των ει
δών τα βιβλία. Με δυο λόγια τα βιβλία της ομάδας Γ είναι τυπικά δείγματα του 
μέσου όρου μιας παραγωγής. 

Οι τυπικές κλάσεις αυτού του μέσου όρου, δηλαδή κλάσεις χωρίς βαρύνου
σα σε πρώτη φάση συμμετοχή σε διαχωρισμούς είναι: 
Ε2: Μέσο επίπεδο ανάπτυξης του θέματος 
Σ3: Μέσος αριθμός σελίδων (218-358 σελ.) 
Τ3: Τόπος εκδόσεως Αυστροουγγαρία και ΤΙ : Ιταλία. 
Κ3: Μετάφραση 
Π6: Βιβλία μικτής χρήσης, σχολικής και γενικότερης 
Υ : Ύπαρξη αφιέρωσης 
ΦΙ: Απουσία προλόγου ή εισαγωγής 
Γ2: Γλώσσα απλή λογία 
XI: Χρονολογία έκδοσης 1700-1784 και 
Χ3: 1801-1806 

Τυπικά παραδείγματα της ομάδας Γ: 61 (Άμπουλφέδα Ισμαήλ ... εκ τών 
Γεωγραφικών πινάκων περιγραφή, του Αλεξανδρίδη), 121 (Περιγραφή τής Βλα
χίας του Νικολάου Λαζάρου), 91 ('Επιτομή φυσικής ακροάσεως του Σέργιου 
Μακραίου), 123 ('Αριθμητική εις χρήσιν τών Ελληνικών Σχολείων του Αθανα
σίου Ψαλίδα), 98 (Γεωγραφία μεθοδική άπάσης τής οικουμένης του Διονυσίου 
Πύρρου). 

Ομάδα Δ Ε 

Οι ομάδες Δ και Ε είναι στην ουσία η ίδια ομάδα: διαχωρισμός τους υπάρ
χει μόνο ως προς τον τρίτο άξονα (βλ. σχήμα 2). Τόσο στον πρώτο όσο και στον 
δεύτερο άξονα και οι δυο ομάδες αποτελούνται από βιβλία και μεταβλητές με 
αρνητικές συντεταγμένες ανήκουν δηλαδή στο ίδιο τεταρτημόριο (βλ. σχήμα 1). 
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Ο λόγος της αποκόλλησης της ομάδας Ε από την ομάδα Δ, έγκειται στις 
κλάσεις Τ2 (χώρα έκδοσης Γαλλία) και Κ5 (έκδοσης αρχαίου κειμένου), πράγμα 
που δεν προσφέρει καμιά πληροφορία: πρόκειται απλώς για τις εκδόσεις του Ιπ
ποκράτη, του Ξενοκράτη και του Γαληνού που επιμελήθηκε ο Κοραής και εξέ
δωσε στο Παρίσι.22 

Η ομάδα Δ-Ε απαρτίζεται από ιατρικά βιβλία. Ο διαχωρισμός των ιατρικών 
βιβλίων από τις άλλες ομάδες (εκτός από ελάχιστα που βρίσκουμε στην ομάδα 
Α), σημαίνει ότι τα βιβλία αυτά δεν μπορούν να ενταχθούν στην τυπολογία των 
βιβλίων των θετικών επιστημών βάσει των στοιχείων που εμείς καταγράψαμε 
για κάθε βιβλίο (πίνακας Ι). Αυτό σημαίνει ότι είτε τα χαρακτηριστικά τους είναι 
ούτως ή άλλως διάσπαρτα (δεν μπορούμε δηλαδή να τα κατατάξουμε ανά ομά
δες και να μιλήσουμε περί τυπολογίας ιατρικών βιβλίων του διαφωτισμού), είτε 
ότι αυτά τα βιβλία έχουν μια τυπολογία που βασίζεται σε χαρακτηριστικά δια
φορετικά από αυτά που καταγράψαμε και θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια χωριστή 
τυπολογία για τα ιατρικά βιβλία. Ειδικά για την υποομάδα Δ, αυτή έχει τις ίδιες 
συντεταγμένες στον τρίτο παραγοντικό άξονα με την «μέση» ομάδα Γ (βλ. σχή
μα 2), και «ισαπέχει» από ένα μεγάλο αριθμό βασικών μεταβλητών.23 Αυτό ση
μαίνει ότι σ' αυτή την ομάδα βρίσκουμε βιβλία τόσο χαμηλού επιπέδου όσο και 
υψηλού επιπέδου, γραμμένα σε απλή ή λογία γλώσσα κλπ., δηλαδή όπως τονί
σαμε και προηγουμένως βιβλία εκτός τυπολογίας. 

Εκτός από το βασικό χαρακτηριστικό της ομάδας Δ-Ε (βιβλία ιατρικά) που 
αποκόλλησε αυτή την ομάδα από τις άλλες, οι χαρακτηριστικές κλάσεις είναι οι 
εξής: 
Ψ3: συγγραφέας γιατρός 
Ρ5: βιβλία που απευθύνονται σε γιατρούς 
Κ2: πρωτότυπα έργα 
Βρίσκουμε επίσης και τις εξής δευτερεύουσες υπομεταβλητές: 
Χ5: χρονολογία έκδοσης 1813-1818 
ΔΙ : απουσία πίνακα περιεχομένων και Δ3: ύπαρξη index. 
Σ2: μικρός προς μέσος αριθμός σελίδων (127-217). 
Για την κλάση Τ6 (τόπος έκδοσης Κωνσταντινούπολη), ισχύουν αυτά που είπα
με για την μεταβλητή Τ8 (Κέρκυρα) σε σχέση με την ομάδα Α. Τυπικά παραδεί
γματα της ομάδας Δ-Ε (βλ. σχήμα 1): 32 {Δημητρίου Καρακάσση Ποιήματα Ια
τρικά), 131 (Άναίρεσις νοσοκομικής τινός αναφοράς του Ιωάννη Σεργίου), 73 
(Ίατροφιλοσοφική ανθρωπολογία του Metzger), 103 (Φαρμακοποιία Γενική του 
Πύρρου), 95 (Λοιμολογία ή περί της πανώλης του Ηπήτη), 11 (Περίτης φλεβοτο
μίας του Καρακάσση). 

22. Βλ. op. cit., βιβλία 81 και 92. 
23. Εδώ δεν πρέπει να υπάρξει η σύγχυση ότι επειδή η ομάδα Δ-Ε έχει αρνητικές τιμές στον 

πρώτο άξονα (σχ. 1), αποτελείται από βιβλία χαμηλού επιπέδου. 
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Βιβλία 88 και 117 

Έξω από όλες τις ομάδες, έχουμε και δύο βιβλία που παρουσιάζουν κάποια 
ιδιομορφία, γι' αυτό και εμφανίζονται χωριστά στο σχήμα 1. Πρόκειται για τα 
βιβλία 88 και 117, που είναι αντίστοιχα τα «Άντιπελάργησις, ή συλλογή τών σω
ζόμενων έκ τών αρχαιοτέρων... προς τό Αηλιον πρόβλημα εις εΰρεσιν δυο μέσων 
αναλόγων γραμμών» και «Μέθοδος Γεωμετρικώς χωρούσα περί ευρέσεως τών δύο 
μέσων συνεχώς έξης άνάλογον Γραμμών...» του Μπαλάνου Βασιλόπουλου. Αυτά 
τα βιβλία εμφανίστηκαν χωριστά γιατί πρόκειται για τα μόνα βιβλία των θετι
κών επιστημών —εκτός ιατρικής— που μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ως «πρω
τότυπα» (σύμφωνα με την έννοια του πρωτότυπου όπως την καθορίσαμε, παρα
πάνω). 

ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

Μια γρήγορη ματιά στο σχήμα των μεταβλητών (σχήμα 4) μας αποκαλύ
πτει ένα πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσμα: Πολλές μεταβλητές εξελίσσονται γραμ
μικά, πράγμα που θα είταν ακόμα σαφέστερο για ένα μεγαλύτερο αριθμό μετα
βλητών, αν δεν υπήρχε η παραμόρφωση αυτής της γραμμικής εξέλιξης προς το 
τεταρτημόριο της ομάδας Δ-Ε, παραμόρφωση που οφείλεται στην «έλξη» αυτών 
των μεταβλητών από την προαναφερθείσα ομάδα. Αν δηλαδή αφαιρέσουμε τα 
ιατρικά βιβλία, που όπως είδαμε δεν μπαίνουν στην τυπολογία μας, μεταβλητές 
όπως η Σ (σελίδες) θα είχαν γραμμική εξέλιξη, κι οι κλάσεις ΣΙ , Σ2, Σ3, Σ4 και 
Σ5 θα βρίσκονταν στην ίδια ευθεία: η κλάση Σ2 (αριθμός σελίδων 127-217) «με
τατοπίστηκε» προς τα κάτω εξ αιτίας των βιβλίων ιατρικής. 

Η γραμμική αυτή εξέλιξη σημαίνει το εξής: Τόσο τα ποσοτικά όσο και τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά των βιβλίων των θετικών επιστημών της περιόδου 
1700-1821 είναι σαφέστατα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Στην περίπτωση που έ
χουμε ένα βιβλίο χαμηλού επιπέδου, αυτό έχει συνήθως μικρό σχήμα, λίγες σε
λίδες, είναι γραμμένο σε απλή γλώσσα από συγγραφέα λαϊκό κλπ. Ένα βιβλίο 
υψηλού επιπέδου, είναι μεγάλου σχήματος, με πολλές σελίδες, γραμμένο σε λο
γία γλώσσα από ανώτερο κληρικό. 

Αλλά ας πάρουμε μία μία τις μεταβλητές (σχήμα 4). Κατ' αρχήν, διασα
φηνίζουμε και πάλι ότι αφαιρούμε από τα ακόλουθα τα βιβλία ιατρικής, που 
είναι εκτός της διπολικής αυτής τυπολογίας. Για τα άλλα βιβλία, ο άξονας 1 κα
θορίζει το επίπεδο τους: από τις αρνητικές προς τις θετικές τιμές έχουμε «αύξη
ση» του επιπέδου. 

Το σχήμα των βιβλίων: ΜΙ, Μ2, Μ3. Βλέπουμε μια σαφέστατη γραμμική 
εξέλιξη από το μικρό σχήμα (βιβλία χαμηλού επιπέδου), στο μεσαίο (ήδη υψη
λού επιπέδου βιβλία) και στο μεγάλο (υψηλότερου επιπέδου). Το μέσο επίπεδο 
συσχετίζεται με βιβλία μάλλον μικρά. 
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Ο αριθμός σελίδων: Σ1-Σ5. Πάλι γραμμική εξέλιξη με εξαίρεση την κλάση 
Σ2 που μετατοπίζεται προς τα βιβλία της ιατρικής: από το σημείο ΣΙ (1-126 
σελ.) που αντιστοιχεί σε πολύ χαμηλό επίπεδο βιβλίων, προχωρούμε γραμμικά 
στο Σ5 (581-3000 σελ.) που αντιστοιχεί σε πολύ υψηλό επίπεδο. 

Η γλώσσα: ΓΙ , Γ2, Γ3. Η γλώσσα είναι από τα ωραιότερα παραδείγματα 
γραμμικής εξέλιξης απόλυτα ταυτισμένης με την ευθεία του επιπέδου ανάπτυξης 
του θέματος των βιβλίων, Ε1-Ε2-Ε3. Χαμηλό επίπεδο = κοινή γλώσσα. Μεσαίο 
= απλή λογία. Υψηλό = λογία. 

Ο συγγραφέας: Ψ1-Ψ4. Είναι φυσικό η κλάση Ψ3 (συγγραφέας γιατρός) να 
υφίσταται την έλξη από τα βιβλία ιατρικής. Αν αφαιρέσουμε λοιπόν αυτή την 
παραμόρφωση, έχουμε κι εδώ μια ενδιαφέρουσα γραμμική εξέλιξη: Βιβλίο χα
μηλού και μέσου επιπέδου = συγγραφέας λαϊκός. Βιβλίο μέσου και υψηλού επι
πέδου = συγγραφέας γιατρός και κατώτερος κληρικός. Βιβλίο πολύ υψηλού επι
πέδου = συγγραφέας ανώτερος κληρικός. 

Χρήση: Ρ1-Ρ6. Εδώ φυσικά πρέπει να αγνοήσουμε την κλάση Ρ5 (βιβλία 
που προορίζονται για τους γιατρούς). Θα δούμε λοιπόν την ακόλουθη γραμμική 
εξέλιξη: Ρ2-Ρ1-Ρ6-Ρ4, που σημαίνει τα εξής: Βιβλία πολύ χαμηλού επιπέδου = 
βιβλία πρακτικά εκλαϊκευτικά. Βιβλία χαμηλού επιπέδου = βιβλία εκλαϊκευτικά 
γενικής παιδείας. Βιβλία μέσου επιπέδου = βιβλία συγχρόνως σχολικής και 
γενικής χρήσης. Βιβλία υψηλού επιπέδου = σχολικά βιβλία. Είναι φυσικό, η κά
πως ιδιαίτερη κλάση Ρ3 (βιβλία που προορίζονται για εμπόρους και ναυτικούς) 
να εξαιρείται από την γραμμική μας εξέλιξη. 

Καταγραφή των περιεχομένων: Δ1-Δ4. Κι εδώ έχουμε μια σαφέστατη γραμ
μική εξέλιξη Δ1-Δ3-Δ2-Δ4 που σημαίνει το εξής: 

Στα βιβλία χαμηλού επιπέδου απουσιάζει ο πίνακας των περιεχομένων ή 
το index. Στα βιβλία μέσου επιπέδου συναντούμε πίνακα περιεχομένων ή index. 
Στα βιβλία υψηλού επιπέδου συναντάμε και πίνακα περιεχομένων και index. 

Ύπαρξη προλόγου ή εισαγωγής: Φ1-Φ4. Εδώ έχουμε μια σχετικά γραμμική 
εξέλιξη Φ2-Φ1-Φ3-Φ4: Βιβλία χαμηλού επιπέδου — ύπαρξη προλόγου. Βιβλία 
μέσου επιπέδου — απουσία προλόγου ή εισαγωγής. Βιβλία υψηλού επιπέδου — 
ύπαρξη εισαγωγής ή προλόγου συν εισαγωγή. 

Εκτός απ' αυτές τις μεταβλητές που παρουσιάζουν ή τείνουν προς γραμμι
κές εξελίξεις, υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον στον συσχετισμό της εξέλιξης των 
υπολοίπων μεταβλητών σε σχέση με τις ομάδες των βιβλίων (βλ. σχήμα 1 και 
4). 

Χρονολογία πρώτης έκδοσης: Χ1-Χ6. Εδώ έχουμε μια κυκλική, όπως θα 
μπορούσαμε να την αποκαλέσουμε, εξέλιξη. Η πρώτη περίοδος (1700-1784) πα
ρουσιάζει την μεταβλητή μας στο κέντρο των αξόνων (XI). Αυτό σήμαινα ότι 
σ' εκείνη την μεγάλη περίοδο δεν ρίχνεται το βάρος στην έκδοση κάποιου ιδιαί
τερου τύπου βιβλίων: εκδίδονται λίγο πολύ απ' όλα, η ζήτηση είναι γενική. 
Έχουμε λοιπόν την λεγόμενη «μέση παραγωγή». 
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Η δεύτερη περίοδος (κλάση Χ2, 1785-1800), στρέφεται προς το λαϊκό βι
βλίο της ομάδας Α. Αρχίζει η μεγάλη ζήτηση του βιβλίου, βγαίνει χαμηλή ποιό
τητα για τον πολύ κόσμο. 

Στην επόμενη περίοδο (Χ3, 1801-1806), η ζήτηση σοβαρότερων βιβλίων 
αυξάνει, και ξαναβρίσκουμε την μεταβλητή μας στην μέση ομάδα, την Γ. Από 
το 1807 ώς το 1812, η στροφή προς το σχολικό βιβλίο είναι σαφέστατη: η υπο-
μεταβλητή μας βρίσκεται προς το κέντρο της ομάδας Β (Χ4). Η επόμενη πενταε
τία 1813-1818, γνωρίζει μια εκδοτική έξαρση των ιατρικών βιβλίων (κλάση Χ5 
στην ομάδα Δ-Ε).Τέλος αμέσως πριν την επανάσταση, επιστρέφουμε στο εκλαϊ
κευτικό βιβλίο (Χ6 στην ομάδα Α). 

Τόπος έκδοσης: Τ1-Τ8. Η μεταβλητή Τ βρίσκεται διάσπαρτη στο σχήμα 
των βιβλίων (σχήμα 1). Οι κύριοι εκδοτικοί χώροι (Ιταλικός και Αυστροουγγρι-
κός, κλάσεις ΤΙ και Τ3) παρουσιάζονται στο κέντρο των αξόνων, πράγμα που 
σημαίνει ότι εκεί βγήκαν όλων των ειδών τα βιβλία. Ο Γερμανικός χώρος (Τ4), 
παρουσιάζεται περισσότερο προς την ομάδα Β του σχολικού βιβλίου και γενικό
τερα του βιβλίου επιπέδου. Τα λίγα βιβλία που βγήκαν στην Ρωσσία ανήκουν 
και αυτά στην ομάδα Β, Η Γαλλία βγάζει γενικά ιατρικά βιβλία υψηλού επιπέ
δου: διατριβές Ελλήνων, εκδόσεις αρχαίων καμένων απ' τον Κοραή κ.ά. Τα λί
γα βιβλία που βγήκαν στην Ρουμαία δεν ανήκουν σε κάποια συγκεκριμένη κα
τηγορία (Τ5 προς το κέντρο των αξόνων). Τα λίγα βιβλία που εκδόθηκαν στην 
Κέρκυρα είναι βιβλία πρακτικών γνώσεων (Τ8) και τα εξίσου λίγα της Κων
σταντινούπολης ως επί το πλείστον ιατρικά (Τ6). 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από τα όσα εκθέσαμε πιο πάνω, είναι σαφές ότι με βάση τα 16 ποσοτικά 
και ποιοτικά χαρακτηριστικά που προσδιορίσαμε και μετρήσαμε στα 134 βιβλία 
είναι δυνατό να αναδείξουμε μια τυπολογία των βιβλίων αυτών. Είναι επίσης 
δυνατό να αναδείξουμε τις στατιστικά σημαντικές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ 
ορισμένων τύπων βιβλίων και ορισμένων ομάδων χαρακτηριστικών. Η ύπαρξη 
συστηματικών τέτοιων σχέσεων μας οδηγεί και στη δημιουργία μιας τυπολογίας 
χαράκτη ριστικών. 

Μέσα από τις τυπολογίες αυτές εκφράζονται ορισμένες σχέσεις-νόμοι που 
διέπουν την εκδοτική παραγωγή της συγκεκριμένης περιόδου^ σ' ότι αφορά τα 
βιβλία θετικών και φυσικών επιστημών. Εκφράζονται επίσης ορισμένες σχέσεις-
νόμοι που συνδέουν το προφίλ ενός έργου όπως ακριβώς προσδιορίζεται με τη 
βοήθεια ορισμένων ποιοτικών παραμέτρων (π.χ. επίπεδο ανάπτυξης του θέμα-
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τος, γλώσσα, χρήση, είδος έργου) με το συγγραφέα (ιδιότητα) και ορισμένες αν
τικειμενικά προσδιορισμένες ποσοτικές παραμέτρους (π.χ. χρονολογία έκδοσης, 
αριθμός σελίδων, σχήμα κ.α.). 

Μια άλλη συμβολή της εργασίας μας συνίσταται στη μεθοδολογία που 
ακολουθήσαμε για την κατασκευή των συγκεκριμένων τυπολογιών. Η εισαγωγή 
μεθόδων αναλύσεως δεδομένων και η επιτυχής εφαρμογή τους απέδειξε ότι με 
βάση ορισμένα μη αμφισβητήσιμα χαρακτηριστικά είναι δυνατό με καθαρά μα
θηματικές διαδικασίες, και χωρίς να απαιτείται από την πλευρά του στατιστικού 
ιδιαίτερη γνώση του αντικειμένου, να αναδειχθούν σχετικά εύκολα οι συσχετί
σεις των χαρακτηριστικών αυτών. Η δυνατότητα ταυτόχρονης ανάλυσης ποιο
τικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών, καθώς και η δυνατότητα ανάλυσης με
γάλων πινάκων δεδομένων ανοίγει ευρύτατους ορίζοντες εφαρμογής των μεθό
δων αυτών στην Ιστορική Έρευνα. Το υλικό που παράγεται από την εφαρμογή 
των μεθόδων αυτών μπορεί να τροφοδοτήσει τον ιστορικό με ερεθίσματα που θα 
τον βοηθήσουν να συλλάβει τις ουσιαστικές συσχετίσεις και την αλληλοεξάρτη-
ση ενός μεγάλου πλήθους παραμέτρων, που αυτός βέβαια θα έχει εντοπίσει και 
«μετρήσει» αλλά που δεν θα είναι εύκολο να αναλύσει χρησιμοποιώντας την 
κλασσική μεθοδολογία. 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠρΥ ΕΙΣΗΓΑΓΑΝ ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑ 1700-1821 

Ο κατάλογος αυτός είναι συνοπτικός. Οι αύξοντες αριθμοί αντιστοιχούν στους αρι
θμούς του σχήματος 1. 

Τα στοιχεία Γ.Κ. παραπέμπουν στον κατάλογο του Γιάννη Καρά των εντύπων 
του τομέα των φυσικών-θετικών επιστημών της περιόδου 1476-1821. 

Οι Έλληνες συγγραφείς δηλώνονται ως μεταφραστές μόνον όταν αυτό αναφέρεται 
ρητά στον τίτλο του βιβλίου, ενώ δεν σημειώνονται οι συγγραφείς των πρωτοτύπων. 

1. Πρακτική των λογαριασμών..., Βενετία 1708 (Γ.Κ. 27). 
2. Εισαγωγή εις τά γεωγραφικά και σφαιρικά..., Χρύσανθος Νοταράς, Παρίσι 

1716 (Γ.Κ. 28) 
3. Μελετίου Γεωγραφία..., Βενετία 1728 (Γ.Κ. 30) 
4. Έγχειρίδιον περί της των σφαιρών χρήσεως..., Κωνσταντίνος Γορδάτος, 

Βενετία 1730 (Γ.Κ. 31) 
5. Διδασκαλία Θεωρητικοπρακτική περίτών πυρετών..., Αντώνιος Στρατηγός, 

μτφ., Βενετία 1745 (Γ.Κ. 32) 
6. Ζυγόμετρον, Βενετία 1746 (Γ.Κ. 33) 
7. 'Οδός Μαθηματικής..., Ανθρακίτης και Μπαλάνος Βασιλόπουλος, Βενετία 

1749 (Γ.Κ. 35) 
8. Σύντομος διήγησις περί φαρμάκων..., Ιωάννης Αδάμης μτφ., Χάλη 1752 

(Γ.Κ. 37) 
9. Παγκόσμιος Ιστορία τής Οικουμένης..., Γεώργιος Κωνσταντίνου μτφ., 

Βενετία 1759 (Γ.Κ. 39) 
10. Γραμματική Γεωγραφική..., Γεώργιος Φατζέας, Βενετία 1760 (Γ.Κ. 40) 
11. Περί τής Φλεβοτομίας..., Δημήτριος Καρακάσσης, Χάλλη 1760 (Γ.Κ. 41) 
12. Στοιχεία Φυσικής..., Νικηφόρος Θεοτόκης, Λειψία 1766 (Γ.Κ. 43) 
13. Τών μαθηματικών στοιχείων..., Ευγένιος Βούλγαρης μτφ., Λειψία 1767 

(Γ.Κ. 45) 
14. Είσοδος φυσικής ακροάσεως..., Θεόφιλος Κορυδαλεύς, Βενετία 1779 (Γ.Κ. 

48) 
15. Γενέσεως καί φθοράς περί κατ' 'Αριστοτέλη..., Θεόφιλος Κορυδαλεύς, Βενε

τία 1780 (Γ.Κ. 49) 
16. 'Απολογία, Ιώσηπος Μοισιόδαξ, Βιέννη 1780 (Γ.Κ. 50) 
17. Νουθεσιαι ε/ς τόν λαόν. Εις διαφΰλαξιν τής σωματικής υγείας..., Γεώργιος 

Βεντότης μτφ., Βενετία 1780 (Γ.Κ. 51) 
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18. Θεωρία της Γεωγραφίας..., Ιώσηπος Μοισιόδαξ, Βιέννη 1781 (Γ.Κ. 53) 
19. Σημειώσεις φυσιολογικοί..., Ιώσηπος Μοισιόδαξ, Βουκουρέστι 1784 (Γ.Κ. 

54) 
20. Επιτομή... φυσικής..., Νικηφόρου Βλεμμίδου, Λειψία 1784 (Γ.Κ. 55) 
21. Έγχειρίδιον του εν Ίατροΐς... ΊΊσσότου..., Κωνσταντίνος Μιχαήλ μτφ., 

Βιέννη 1785 (Γ.Κ. 56) 
22. Περί φιλοσόφου, ...φυσικών ...άρχων..., Χριστόδουλος ο Ακαρνάν, Βιέννη 

1786 (Γ.Κ. 57) 
23. Γεωμετρία..., Δημήτριος Ραζής μτφ., Βιέννη 1787 (Γ.Κ. 58) 
24. Ιατρικοί παραινέσεις..., Γεώργιος Ζαβίρας μτφ., Πέστη 1787 (Γ.Κ. 59) 
25. 'Ονοματολογία Βοτανική..., Κωνσταντίνος Ζαβίρας, Πέστη 1787 (Γ.Κ. 60) 
26. Φυσικής απάνθισμα, Ρήγας Βελεστινλής, Βιέννη 1790 (Γ.Κ. 62) 
27. Γεωγραφία Νεωτερική..., Δανιήλ και Γρηγόριος Δημητριείς, Βιέννη 1791 

(Γ.Κ. 63) 
28. Πινακίδων Άριθμητικόν..., Βιέννη 1791 (Γ.Κ. 64) 
29. Λεξικόν Γεωγραφικόν..., Σπυρίδων Βλαντής, Βενετία 1792 (Γ.Κ. 65) 
30. Χειραγωγός έμπειρος εις τά τής πραγματείας..., Θωμάς Σιατιστεύς, Βιέννη 

1793 (Γ.Κ. 68) 
31. Όμιλίαι περί πληθύος κόσμων... , Παναγιωτάκης Κοδρικάς μτφ., Βιέννη 

1794 (Γ.Κ. 72) 
32. Ποιημάτια 'Ιατρικά..., Δημήτριος Καρακάσσης, Βιέννη 1795 (Γ.Κ. 73) 
33. Στοιχεία αριθμητικής τε και άλγεβρας..., Σπυρίδων Ασάνης και Ιωνάς 

Σπαρμιώτης, μτφ., Βενετία 1797 (Γ.Κ. 77) 
34. Έγχειρίδιον τής των ζώων οικονομίας..., Κήρυκος Χαιρέτης, Βενετία 1798 

(Γ.Κ. 82) 
35. Έκθεσις συνοπτική αριθμητικής, άλγεβρας..., Κοσμάς Βασιλόπουλος, 

Βιέννη 1798 (Γ.Κ. 83) 
36. Στοιχείων μαθηματικών..., Νικηφόρος Θεοτόκης, Μόσχα 1798 (Γ.Κ. 84) 
37. Γραμματική τών φιλοσοφικών επιστημών..., Άνθιμος Γαζής μτφ., Βιέννη 

1799 (Γ.Κ. 85) 
38. Λόγος εισαγωγικός... περί τής αρχής και προόδου τής φυσικής ιστορίας..., 

Δημήτριος Πούλος μτφ., Βενετία 1800 (Γ.Κ. 88) 
39. Στοιχεία τής αριθμητικής και άλγέβρης..., Ζήσης Κάβρας μτφ., Ιένα 1800 

(Γ.Κ. 90) 
40. Έγχειρίδιον συμβουλευτικόν..., Νικόδημος Αγιορείτης, Βιέννη 1801 (Γ.Κ. 

91) 
41. Εισαγωγική δώασκαλία, Δανιήλ Μοσχοπολίτης, Βενετία 1802 (Γ.Κ. 93) 
42. 'Ομιλία φυσιολογική..., Γεώργιος Χρυσοβελόνης, Βιέννη 1802 (Γ.Κ. 95) 
43. Σύνοψις τών κωνικών τομών..., Σπυρίδων Ασάνης και Ιωνάς Σπαρμιώτης 

μτφ., Βιέννη 1802 (Γ.Κ. 97) 
44. Χημική φιλοσοφία..., Θεοδόσιος Ηλιάδης μτφ., Βιέννη 1802 (Γ.Κ. 98) 
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45. 'Αριθμητική εμπορική..., Παναγιώτης Σπανόπουλλος, Τεργέστη 1803 (Γ.Κ. 
99) 

46. 'Επιτομή αστρονομίας..., Δανιήλ Φιλιππίδης μτφ., Βιέννη 1803 (Γ.Κ. 100) 
47. Πρόχειρος αριθμητική..., Δημήτριος Δάρβαρης, Βιέννη 1803 (Γ.Κ. 101) 
48. Του ναυκληρου εφημερινή..., Σπυρίδων Ζαφαράνας, Κωνσταντινούπολη 

1803 (Γ.Κ. 102) 
49. Έκθεσις ακριβέστατη της αριθμητικής..., Μπαλάνος Βασιλόπουλος, Βενε

τία 1803 (Γ.Κ. 103) 
50. 7ων κωνικών τομών..., Σπυρίδων Ασάνης μτφ., Βιέννη 1803 (Γ.Κ. 104) 
51. Έκλογάριον γραικικόν..., Δημήτριος Δάρβαρης, Βιέννη 1804 (Γ.Κ. 105) 
52. Στοιχεία Γεωγραφίας..., Νικηφόρος Θεοτόκης και Άνθιμος Γαζής, Βιέννη 

1804 (Γ.Κ. 106) 
53. Στοιχεία της αριθμητικής και άλγεβρας..., Μιχαήλ Χρησταρής μτφ., Πατά-

βιο 1804 (Γ.Κ. 107) 
54. Στοιχεία γεωμετρίας..., Ευγένιος Βούλγαρης μτφ., Βιέννη 1805 (Γ.Κ. 108) 
55. Περί συστήματος του παντός..., Ευγένιος Βούλγαρης, Βιέννη 1805 (Γ.Κ. 

109) 
56. Σύνοψις όλων τών επιστημών..., Θεόδωρος Ράκκος μτφ., Βιέννη 1805 (Γ.Κ. 

110) 
57. Τά άρέσκοντα τοις φιλοσόφοις..., Ευγένιος Βούλγαρης, Βιέννη 1805 (Γ.Κ. 

111) 
58. Ιδέα γενική περί τίνων ίδιομάτων τών σωμάτων..., Ιωάννης Κωλέττης, Λι

βόρνο 1806 (Γ.Κ. 112Α) 
59. Μαθήματα της ναυτικής επιστήμης..., Αθανάσιος Μουδανιώτης μτφ., 

Βονωνία 1806 (Γ.Κ. 113) 
60. Όνομαστικόν περί του παντός..., Άνθιμος Παπάς μτφ., Πέστη 1806 (Γ.Κ. 

114) 
61. Έκ τών Γεωγραφικών πινάκων περιγραφή..., Δημήτριος Αλεξανδρίδης 

μτφ., Βιέννη 1807 (Γ.Κ. 115) 
62. Ιστορία συνοπτική της 'Ελλάδος... περιέχει έν συντόμω τήν Γεωγραφίαν..., 

Βασίλειος Παπα-Ευθυμίου μτφ., Βιέννη 1807 (Γ.Κ. 118) 
63. Μελετίου Γεωγραφία, παλαιά και νέα..., Βενετία 1807 (Γ.Κ. 119) 
64. Σειράς στοιχειώδους τών μαθηματικών και φυσικών πραγματειών..., Κων

σταντίνος Κούμας, Βιέννη 1807 (Γ.Κ. 120) 
65. Συλλογή τών έν επίτομη τοις πάλαι γεωγραφηθέντων..., [εκδ. Δημήτριος 

Αλεξανδρίδης], Βιέννη 1808 (Γ.Κ. 121) 
66. Περί της μεθοδικής παραδόσεως της Γεωγραφίας..., Κυριάκος Καπετανά

κης μτφ., Βιέννη 1808 (Γ.Κ. 123) 
67. Σχολαστική γεωγραφία..., Κυριάκος Καπετανάκης μτφ., Βιέννη 1808 (Γ.Κ. 

124) 
68. Χημείας επιτομή..., Κωνσταντίνος Κούμας, Βιέννη 1808 (Γ.Κ. 125) 
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69. 'Αποθήκη των παίδων..., Μιχαήλ Γεωργίου, Βιέννη 1809 (Γ.Κ. 126) 
70. Άντιπανάκεια..., Αναστάσιος Γεωργιάδης, Βιέννη 1810 (Γ.Κ. 128) 
71. Εικονολογία παιδική..., Μανουήλ και Κυριάκος Καπετανάκη, Βιέννη 1810 

(Γ.Κ. 129) 
72. 'Επιτομή αριθμητικής..., Αθανάσιος Σταγειρίτης, Βιέννη 1810 (Γ.Κ. 130) 
73. Ίατροφιλοσοφική ανθρωπολογία..., Αναστάσιος Γεωργιάδης μτφ., Βιέννη 

1810 (Γ.Κ. 131) 
74. Οικιακή διδασκαλία της φύσεως..., Δημήτριος Δάρβαρης, Βιέννη 1810 

(Γ.Κ. 132) 
75. Φυσική δημώδης..., Βενετία 1810 (Γ.Κ. 133) 
76. 'Απαγγελία περί τίνος συγγράμματος..., Bosquillon, Παρίσι 1811 (Γ.Κ. 134) 
77. 'Επιτομή φυσικής..., Δημήτριος Δάρβαρης, Βιέννη 1812 (Γ.Κ. 136) 
78. Σύνοψις φυσικής..., Κωνσταντίνος Κούμας, Βιέννη 1812 (Γ.Κ. 138) 
79. Φυσική πειραματική..., Κωνσταντίνος Βαρδαλάχος, Βιέννη 1812 (Γ.Κ. 139) 
80. Έγχειρίδιον περί συντηρήσεως υγείας στομάχου..., Κωνσταντίνος Δάρβαρης 

Ιάσι 1814 (Γ.Κ. 140) 
81. Ξενοκράτους καί Γαληνού περί της από τών ένυδρων τροφής..., Αδαμάντιος 

Κοραής, Παρίσι 1814 (Γ.Κ. 143) 
82. Διατριβή περί τών έν γένει χολερικών πυρετών..., Ιωάννης Σεραφείμ, Παρίσι 

1815 (Γ.Κ. 144) 
83. Ερμής ό Κερδώος ήτοι εμπορική εγκυκλοπαίδεια..., Νικόλαος Παπαδόπου

λος, Βενετία 1815 (Γ.Κ. 145) 
84. Μέθοδος άστρογνωσίας..., Γεώργιος Ζαβίρας μτφ., Πέστη 1815 (Γ.Κ. 146) 
85. Στοιχεία της 'Ελληνικής γλώσσης..., Θεόκλητος Φαρμακίδης, Βιέννη 1815 

(περιέχει φυσική ιστορία και γεωγραφία) (Γ.Κ. 147) 
86. Στράβωνος Γεωγραφικών..., Αδαμάντιος Κοραής, Παρίσι 1815 (Γ.Κ. 148) 
87. Αι της φύσεως έποχαί..., Μιχαήλ Γοβδελάς, Βενετία 1816 (Γ.Κ. 150) 
88. Άντιπελάργησις... προς τό Δήλιον πρόβλημα..., Μπαλάνος Βασιλόπουλος, 

Βιέννη 1816 (Γ.Κ. 151) 
89. Γεωγραφικόν της Ρουμουνίας..., Δανιήλ Φιλιππίδης, Λειψία 1816 (Γ.Κ. 152) 
90. Εισαγωγή γενική τής γεωγραφίας..., αφοί Καπετανάκη μτφ., Βιέννη 1816 

(Γ.Κ. 153) 
91. 'Επιτομή φυσικής ακροάσεως..., Σέργιος Μακραίος, Βενετία 1816 (Γ.Κ. 

154) 
92. 'Ιπποκράτους τό περί Αέρων..., Αδαμάντιος Κοραής, Παρίσι 1816 (Γ.Κ. 

155) 
93. Λοιμολογία ή περί τής πανώλης..., Πετράκης Ηπήτης, Βιέννη 1816'(Γ.Κ. 

156) 
94. Οικονομία πρακτική τε και γενική τών τής αγροικίας κτημάτων..., Δημή

τριος Γοβδελάς, Βιέννη 1816 (Γ.Κ. 157) 
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95. Στοιχεία αριθμητικής και άλγέβρης..., Στέφανος [Δούγκας] Θετταλός, 
Βιέννη 1816 (Γ.Κ. 158) 

96. Χαρτοπαίγνιον Γεωγραφικόν..., Αικατερίνη Ραστή μτφ., Βιέννη 1816 (Γ.Κ. 
159) 
97. 'Οδηγία θαλάσσιος θεωρητική και πρακτική..., Νικόλαος Κεφάλας, Βιέννη 

1817 (Γ.Κ. 163) 
98. Γεωγραφία μεθοδική άπάσης τής οικουμένης..., Διονύσιος Πύρρος, Βιέννη 

1818 (Γ.Κ. 165) 
99. Στοιχεία αριθμητικής..., Δημητρίου Γοβδελά, Ιάσι 1818 (Γ.Κ. 166) 

100. Ποικίλη διδασκαλία..., Πολυζώης Κοντός, Βιέννη 1818 (Γ.Κ. 169) 
101. Πραγματείας Ιατρικής..., Σέργιος Ιωάννου, Κωνσταντινούπολη 1818 (Γ.Κ. 
170) 
102. Στοιχεία αριθμητικής..., Βενιαμίν Λεσβίος, Βιέννη 1818 (Γ.Κ. 171) 
103. Φαρμακοποιία γενική..., Διονύσιος Πύρρος, Κωνσταντινούπολη 1818 
(Γ.Κ. 173) 
104. 'Αριστοτέλους φυσιογνωμικά..., Αναστάσιος Καρακιαλάφης, Κωνσταν
τινούπολη 1819 (Γ.Κ. 176) 
105. Έγχειρίδιον περί τής επαρχίας Φιλιππουπόλεως..., Κωνσταντίνος Φιλιππου-
πολίτης, Βιέννη 1819 (Γ.Κ. 177) 
106. 'Ηπειρωτικά, ήτοι Ιστορία και Γεωγραφία τής 'Ηπείρου..., Αθανάσιος Στα-
γειρίτης, Βιέννη 1819 (Γ.Κ. 178) 
107. Σύνοψις 'Επιστημών..., Κωνσταντίνος Κούμας, Βιέννη 1819 (Γ.Κ. 179) 
108. Σύνοψις τής παλαιάς Γεωγραφίας..., Κωνσταντίνος Κούμας, Βιέννη 1819 
(Γ.Κ. 181) 
109. Γεωμετρίας Εύκλείδου στοιχεία..., Βενιαμίν Λεσβίος, Βιέννη 1820 (Γ.Κ. 
184) 
110. Κωνσταντινιάς..., Κωνστάντιος, Βενετία 1820 (Γ.Κ. 185) 
111. Πρακτική αριθμητική..., Κωνσταντίνος Δούκας, Βιέννη 1820 (Γ.Κ. 186) 
112. Στοιχειώδους Εγκυκλοπαίδειας..., Γεώργιος Γεννάδιος και Γεώργιος Λασ-
σάνης, Μόσχα 1820 (Γ.Κ. 187) 
113. Ύγιεινατάριον..., Σπυρίδων Βλαντής μτφ., Βενετία 1820 (Γ.Κ. 188) 
114. Στοιχεία Άλγεβρας..., Δημήτριος Γοβδελάς, Χάλλη 1806 (Γ.Κ. 112) 
115. Άντιδοτάριον περί τών ιοβόλων δηγμάτων..., Σταύρος Μουλαΐμης, Βενετία 
1724 (Γ.Κ. 29) 
116. Παλαιά 'Ιστορία..., τόμος 15 ...περίτής φυσικής, 'Ιατρικής, Βοτανικής, Χυμι-
κής, Ανατομίας... τόμος 16 ...περίΓεωμετρίας, 'Αριθμητικής..., Αλέξανδρος Κα-
γκελλάριος μτφ., Βενετία 1750 (Γ.Κ. 36) 
117. Μέθοδος γεωμετρικώς χωρούσα περί ευρέσεως τών δύο μέσων συνεχώς έξης 
άνάλογον γραμμών..., Μπαλάνος Βασιλόπουλος, Βενετία 1756 (Γ.Κ. 38) 
118. 'Ιστορία του Βασιλείου τής Κίνας..., Γεώργιος Κωνσταντίνου μτφ, Βενετία 
1763 (Γ.Κ. 42) 
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119. Καλανδάριον..., Λειψία 1767 (Γ.Κ. 44) 
120. Αυνανισμού επιτομή..., Γεοόργιος Βεντότης μτφ., Βενετία 1777 (Γ.Κ. 47) 
121. Περιγραφή της Βλαχίας..., Νικόλαος Λαζάρου, Βουκουρέστι 1789 (Γ.Κ. 61) 
122. Περιγραφή του παντός, Γεώργιος Βεντότης, Βιέννη 1792 (Γ.Κ. 66) 
123. Αριθμητική εις χρήσιν των ελληνικών σχολείων..., Αθανάσιος Ψαλίδας μτφ., 
Βιέννη 1794 (Γ.Κ. 69) 
124. Διαιτητική..., Κωνσταντίνος Μιχαήλ, Βιέννη 1794 (Γ.Κ. 70) 
125. 'Ερμηνεία περί του πώς πρέπει νά θεραπεύεται τό Γαλλικόν Πάθος..., 
Ιωάννης Νικολίδης, Βιέννη 1794 (Γ.Κ. 71) 
126. Στοιχείων της αριθμητικής..., Ιωάννης Εμμανουήλ, Βιέννη 1797 (Γ.Κ. 78) 
127. Θεωρητικο-πρακτική ναυτικής ερμηνεία..., Νικόλαος Παντελής μτφ., Βενε
τία 1802 (Γ.Κ. 94) 
128. Καλλιεργία τών γεωμήλων..., Στέφανος Παραμυθιώτης μτφ., Κέρκυρα 1817 
(Γ.Κ. 162) 
129. Νουθεσία προς τους έγκατοίκους της εξοχής περί τών φαρμακιών..., Γεράσι
μος Καρούσσος μτφ., Κέρκυρα 1818 (Γ.Κ. 167) 
130. Σύνοψις δλων τών ελευθέρων τεχνών και επιστημών..., Βασίλειος Παπα-
Ευθυμίου μτφ., Βιέννη 1819 (Γ.Κ. 180) 
131. Άναίρεσις νοσοκομικής τινός αναφοράς..., Σέργιος Ιωάννου, Κωνσταν
τινούπολη 1806 
132. Βιβλιον προχειρον τοις πασι..., Μανουήλ Γλυζώνιος, Βενετία* 1568 και 
επανεκδόσεις ώς το 1818 (Γ.Κ. 12) 
133. Βιβλιον καλουμενον Γεωπονικον..., Αγάπιος Λάνδος, Βενετία 1643 και 
επανεκδόσεις ώς το 1819 (Γ.Κ. 20) 
134. Μερική διάγνωσις εκ τών παλαιών φιλοσόφων περί φύσεως..., Δαμασκηνός 
Στουδίτης, Βενετία 1643 και επανεκδόσεις ώς το 1782 (Γ.Κ. 21) 
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Πίνακας 1 

α α 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 

Σχήμα 
βιβλίου 

Αριθμός 
σελίδων 

Ύπαρξη εικόνων 

Χρονολογία 
πρώτης 
έκδοσης 

Ύπαρξη πολλαπλών 
εκδόσεων 

Τόπος 
έκδοσης 

Κατηγορία 
έργου 

Αντικείμενο 
έργου 

α; α 

Ι 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 

9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

25 
26 
27 
28 
29 

30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

ΚΛΆΣΕΙΣ 

Σχήμα 1 16 
Σχήμα 1 8 
Σχήμα 1 4 

1-126 σελ. 
127-217 
218-352 
353-580 
581-3000 

-

1700-1784 
1785-1800 
1801-1806 
1807-1812 
1813-1818 
1819-1820 

-

Ιταλία 
Γαλλία 
Αυστροουγγαρία 
Γερμανικός χώρος 
Ρουμανία 
Κωνσταντινούπολη 
Ρωσσία 
Κέρκυρα 

Συμπίλημα 
Πρωτότυπο 
Μετάφραση 
Εγχειρίδιο 
Έκδοση αρχαίου κειμένου 

Φυσική-Αστρονομία-Χημεία 
Μαθηματικά 
Φυσική Ιστορία 
Ιατρική 
Γεωγραφία 
Εμπόριο-Ναυσιπλοΐα 
Γενική Θεματολογία 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

Μ 1 
Μ 2 
Μ 3 

Σ 1 
Σ 2 
Σ 3 
Σ 4 
Σ 5 

Ι 

Χ 1 
Χ 2 
Χ 3 
Χ 4 
Χ 5 
Χ 6 

Π 

Τ 1 
Τ 2 
Τ 3 
Τ 4 
Τ 5 
Τ 6 
Τ 7 
Τ 8 

Κ 1 
Κ 2 
Κ 3 
Κ 4 
Κ 5 

Α 1 
Α 2 
Α 3 
Α 4 
Α 5 
Α 6 
Α 7 

Πλήθος βιβλίων 

76 
55 
3 

30 
29 
26 
23 
26 

65 

29 
25 
25 
19 
25 
11 

17 

40 
6 

69 
7 
4 
4 
2 
2 

45 
10 
51 
22 
6 

19 
26 
11 
29 
26 
9 

14 
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α/α 

9 

10 

Π 

12 

13 

14 

15 

16 

Μ Ε Τ Α Β Λ Η Τ Η 

Χ ρ ή σ η 

Γλώσσα 

Συγγραφέας 

Π ρ ό λ ο γ ο ς ή ε ισαγωγή 

Καταγραφή 
περιεχομένων 

Πολύτομο β ιβλίο 

Ύ π α ρ ξ η αφιέρωσης 

Επίπεδο 

α/α 

37 
38 
39 
40 
41 
42 

43 
44 
45 

46 
47 
48 
49 

50 
51 
52 
53 

54 

55 
56 
57 

58 

59 

60 
61 
62 

ΚΛΆΣΕΙΣ 

Εκλαϊκευτ ικά γεν ικής παιδείας 
Πρακτ ικά εκλαϊκευτικά 
Για εμπόρους-για ναυτικούς 
Σχολ ικά 
Για γ ιατρούς 
Σχολ ικά και εκλαϊκευτικά 

Κοινή 
Απλή λογία 
Λογία 

Λαϊκός 
Κληρ ικός (κατώτερος) 
Γιατρός 
Κληρ ικός (ανώτερος) 

Απουσία προλόγου ή ε ισαγωγής 
Πρόλογος 
Εισαγωγή 
Π ρ ό λ ο γ ο ς και ε ισαγωγή 

Απουσία καταγραφής 
περιεχομένων 

Πίνακας κεφαλαίων 
Index 
Πίνακας και index 

Χαμηλό 
Μέσο 
Υψηλό 

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Σ 

Ρ 1 
Ρ 2 
Ρ 3 
Ρ 4 
Ρ 5 
Ρ 6 

Γ 1 
Γ 2 
Γ 3 

Ψ 1 
Ψ 2 
Ψ 3 
Τ 4 

Φ 1 
Φ 2 
Φ 3 
Φ 4 

Δ 1 

Δ 2 
Δ 3 
Δ 4 

Β 

Υ 

Ε 1 
Ε 2 
Ε 3 

Πλήθος βιβλίων 

26 
16 
12 
53 
11 
16 

51 
42 
41 

67 
30 
25 
12 

14 
63 
41 
16 

42 

72 
13 
7 

22 

54 

34 
58 
42 
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Επίπεδο ανάπτυξης του θ έ μ α τ ο ς . 

Χαμηλό 
34 β ι β λ ί α 

Υψηλό 
U 2 β ι β λ ί α ) 

Παράρτημα του πίνακα 1 (α) 

Συγγραφείς 

Λαϊκοί 
7 βιβλία; 

^=ΞΞΤ71=§Ι§ Ανώτεροι 

Κατώτεροι 
κληρικοί 
(30 βιβλία) 

κληρικοί 
12 βιβλία; 

Γιατροί 
25 βιβλία) 

Παράρτημα του πίνακα 1 (β) 



Κατηγορία έργου. 

Πρωτότυπο 

Μετάφραση 

Συμπί λημα 

Έκδοση 
Αρχαίου 
Κειμένου 

Εγχειρίδιο 

Παράρτημα του πίνακα 1 (γ) 

Φυσική 
Ιστορία 

(11 Βιβλία 

Ιατρική 
29 βιβλία: 

Αντικείμενο έργου. 

Μαθηματικά 
^Χ^^&ίβλία) 

Φυσική-Χημε ία 
Αστρονομία 
(19 βιβλία) 

Γεωγραφία 
(26 βιβλία! 

B = ^ S H Γενική 
Θεματολογία 
U βιβλία) 

Εμπόριο 
Ναυσιπλοΐα 
(9 βιβλία) 

Παράρτημα του πίνακα Ι (δ) 



Για εμπόρους η 
υαυτικούς 
( 1 2 β ι β λ ί α ) Μ-

•Wir 

Χρήση 

Σχολικά και 
εκλαϊκευτικά 
- '--_-= ... (16 βιβλία) 

ΕκλαΊ'κευτ ικά 
γενικής 
παιδε ίας 
(26 βιβλία) 

Σχολικά 
(53 βιβλία) 

Πρακτικά 
εκλαϊκευτικά 
(16 βιβλία) 

Για γιατρούς 
(11 βιβλία) 

Παράρτημα του πίνακα 1 (ε) 

Γλώσσα, 

Λογία 
U1 β ι β λ ί α ) Ι 

Κοινή 
(51 β ι β λ ί α ) 

Απλή λογία 
(42 β ι β λ ί α ! 

Παράρτημα του πίνακα 1 (στ) 
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Σχήμα 1 : Γεωμετρική αναπαράσταση των θέσεων των βιβλίων και των μεταβλητών στους δύο 
πρώτους παραγοντικούς άξονες. Οι αριθμοί των βιβλίων αντιστοιχούν στους αριθμούς του κατα
λόγου, οι αριθμοί των μεταβλητών στους αριθμούς του πίνακα 1. Διακρίνονται πολύ καθαρά οι 4 

μεγάλες ομαδοποιήσεις βιβλίων και μεταβλητών. 



Σχήμα 2: Τρισδιάστατη απεικόνιση των ομάδων των βιβλίων. Η θέση του κάθε βιβλίου-σημείου 
καθορίζεται από τις συντεταγμένες του στους 3 πρώτους παραγοντικούς άξονες. Οι ομάδες Α, Β, 
Γ. Δ και Ε αντιστοιχούν στις ομάδες του σχήματος 1. 

Σχήμα 3: Τρισδιάστατη απεικόνιση των ομάδων των μεταβλητών. Η θέση της κάθε μεταβλητής 
καθορίζεται από τις συντεταγμένες της στους 3 πρώτους παραγοντικούς άξονες. Οι ομάδες Α, Β, 

Γ, Δ και Ε αντιστοιχούν στις ομάδες του σχήματος 1. 
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Σχήμα 4: Γεωμετρική αναπαράσταση των θέσεων των μεταβλητών στους δύο πρώτους παραγον
τικούς άξονες. Διακρίνονται οι 4 μεγάλες ομαδοποιήσεις Α, Β, Γ και Δ-Ε. 



ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑ XP. ΛΟΝΤΟΥ (1811 1881) 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Τά έγγραφα πού συγκροτούν τό 'Αρχείο τού 'Ανδρέα Χριστόδουλου Λόντου 
(Πάτρα 1811-'Ιωάννινα 1881) ευρίσκονται σήμερα στην κατοχή της κ. Μίνας 
Άναστασιάδου-Λόντου, εγγονής τού Νικόλαου Λόντου, γιου τού 'Ανδρέα 
Χριστ. Λόντου. Ό Νικ. Λόντος υπηρέτησε, δπως καί ό πατέρας του, ώς διπλω
ματικός υπάλληλος σέ ποικίλες θέσεις (γιά πρώτη φορά διορίζεται στό Προ
ξενείο Θεσσαλονίκης τό Νοέμβριο τού 1880· ήταν καί Πρόξενος της Ελλάδος 
στό Πόρτ-Σάιδ τό 1891). 

Ή οικογένεια των Λόντων, άπό τόν Κάλανο Νεζερών της 'Αχαΐας, αναφέ
ρεται άπό τά τέλη τού Που αιώνα· γενάρχης ό Γκολφίνος Λόντος. Στίς αρχές 
τού 18ου αιώνα (1715) ό Σωτήριος Λόντος, εγγονός τού Γκολφίνου Λόντου, 
προεστός μέ αξιόλογη δράση στην Πελοπόννησο κατά τήν περίοδο 1715-1821, 
εγκαθίσταται στό Αϊγιο διασπώντας έτσι σέ δύο κλάδους τήν οικογένεια· τά α
δέλφια του Χριστόδουλος, Νικόλαος καί Θάνος μένουν στην Πάτρα. 

Γιοί τού Σωτήριου Λόντου ήταν ό 'Ανδρέας Λόντος, ό γνωστός οπλαρχη
γός (1789-1846), ό 'Αναστάσιος (1791-1856) καί ό Λουκάς (1795-1861). Οί 
Λόντοι της Πάτρας (Χριστόδουλος-Νικόλαος-Θάνος) ανέπτυξαν αξιόλογη 
στρατιωτική καί πολιτική δράση —ΐδίως ό Νικόλαος πού ήταν Πληρεξούσιος 
στην 'Εθνοσυνέλευση τού Άστρους καί μέλος τού 'Εκτελεστικού. 

Ό 'Ανδρέας Χριστ. Λόντος γεννήθηκε στην Πάτρα τό 1811. 'Αδέλφια του 
ή Βασιλικούλα, σύζυγος κατόπιν τού Άντ. Καλαμογδάρτη, ή Μαρία, σύζυγος 
τού ιατρού Λειβαθινόπουλου καί ό Νικόλαος. Σπούδασε Νομικά στην 'Ιταλία ô-
που είχε σταλεί άπό τό θείο του Νικόλαο καί γύρισε νωρίς στην 'Ελλάδα. 

Ή πολιτική του σταδιοδρομία είναι δυνατόν νά διακριθεί σέ τρεις περιό
δους: α) 1832-1843, β) 1843-1862 καί γ) 1862-1881. Οί περίοδοι αυτοί ιδιαίτερα 
σέ δ,τι άφορα στίς υψηλές θέσεις πού υπηρέτησε (Ύπουργός-Πρόεδρος Βουλής) 
εγγράφονται στά πλαίσια γεγονότων εξαιρετικής σπουδαιότητας γιά τίς πολιτι
κές εξελίξεις στην 'Ελλάδα ('Επανάσταση 3ης Σεπτεμβρίου 1843 —Έξωση τού 
"Οθωνα τόν 'Οκτώβριο τού 1862). 

Ύστερα άπό διορισμούς σέ θέσεις πού θά ήταν δυνατόν νά χαρακτηρι
σθούν ώς ήσσονος σημασίας (Γραμματέας τού Πρωτόκλητου Δικαστηρίου Γα-
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στούνης —Απρίλιος 18321—, Β' Βοηθός του Επιτρόπου Επικρατείας στό Ναύ
πλιο —Σεπτέμβριος 1833—, Μέλος της Επιτροπής 'Επιστασίας γιά τή διανομή 
των σιτηρών τής Δημόσιας Αποθήκης στον Καρβασαρά —'Απρίλιος 1834—, 
Άντιεισαγγελέας του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου —Ιανουάριος 1835) γίνεται 
ευρύτερα γνωστός στους πολιτικούς κύκλους γιά τίς Ικανότητες του καί συνδέε
ται μέ ανθρώπους δπως ό Γ. Τερτσέτης, ό Ά . Μαυροκορδάτος κλπ. Τό συντα
ρακτικό γεγονός πού διαμορφώνει τή ριζικά αντίθετη στάση του απέναντι στην 
Αντιβασιλεία, είναι ή δίκη του Κολοκοτρώνη στην όποια καί συμμετείχε ώς 
γραμματέας άλλα αντικαταστάθηκε δταν δέν μπόρεσε νά συγκρατήσει τή συ
γκίνηση του στή θέα τών κατηγορουμένων. 

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τατρών (1836-1840), προσπαθεί νά 
δικαιολογηθεί στον 'Ανδρέα Ζαΐμη γιά επεισόδια πού συνέβησαν κατά τήν διάρ
κεια επίσκεψης του "Οθωνα στην Πάτρα (Νοέμβριος 1838)· τόν 'Ιούλιο του 
1841 διορίζεται Δήμαρχος Πατρών. Τόν Ιδιο χρόνο θά παντρευτεί τήν Χαρί
κλεια Χαραλάμπη2 καί θά αποκτήσουν 8 παιδιά (Ελένη, Βικτωρία, 'Ασπασία, 
Άγλαία-Αίκατερίνη, Χρήστος, Σωτήριος, Νικόλαος καί Παναγής). 

Ό διορισμός του στή θέση του Δημάρχου Πατρών εγκαινιάζει στην πραγ
ματικότητα τήν πολιτική του δράση, άφοϋ ή εκλογή του στίν Εθνοσυνέλευση 
πού ακολούθησε τήν 'Επανάσταση τής 3ης Σεπτεμβρίου (Πληρεξούσιος τής ε
παρχίας Πατρών στίς 11 'Οκτωβρίου 1843), θά δημιουργήσει τίς προϋποθέσεις 
γιά τήν ουσιαστική εμφάνιση του στους πολιτικούς κύκλους τής πρωτεύουσας 
καί στους συσχετισμούς πού έΓ'κρατοϋν. Έτσι τόν Μάρτιο του 1844 διορίζεται 
άπό τόν Ά . Μαυροκορδάτο 'Υπουργός Δικαιοσύνης· δμως θά παραιτηθεί τόν 
Αύγουστο του ίδιου χρόνου έξ αιτίας επεισοδίου πού σχετιζόταν μέ τό τα
ραγμένο κλίμα τής προεκλογικής μάχης καί τήν πολεμική εναντίον του Ά . 
Μαυροκορδάτου (κοινοποιείται επιστολή του Ά . Χ. Λόντου προς φίλο του πο
λιτευόμενο σχετικά μέ τήν μεθόδευση τοϋ προεκλογικού του αγώνα.) 

'Επιστρέφει στην Πάτρα στό Δικαστήριο τής οποίας έχει διοριστεί δικηγό
ρος. Οί δραστηριότητες του στην Πάτρα είναι ποικίλες: έκτος άπό μέλος του 
Δημοτικού Συμβουλίου (16 'Ιουνίου 1855), διορίζεται άπό τόν Ά . Μαυροκορ
δάτο, τότε υπουργό 'Εσωτερικών, στό Γεωργικό Συμβούλιο τής Νομαρχίας 
'Αχαΐας καί 'Ηλείας (Αύγουστος 1855)· επίσης είναι σύμβουλος τής Εταιρείας 
Ελληνικής Οινοποιίας καθώς καί μέλος της διορισμένης άπό τή Βουλή 'Επιτρο
πής πού θά ασχοληθεί μέ τήν εκτύπωση τών 'Αρχείων του Κράτους (Μάρτιος 
1857). 

Διάφορες τιμητικές διακρίσεις (βράβευση στην Παγκόσμια-Έκθεση Λον
δίνου —Μάρτιος/'Απρίλιος 1853, καί απονομή τοΰ 'Αργυρού Σταυρού τοϋ Τά-

1. Ό ίδιος ό Λ. σημειώνει γιά τό διορισμό αυτό δτι έγινε κατά τό 1830, βλ. εγγρ. Β3. 
2. Ό γάμος τους στις 19 'Ιανουαρίου 1841· ή Χαρίκλεια πέθανε τίς 25 'Ιανουαρίου 1866. 
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γματος τού Σωτήρος— 'Ιούλιος 1858) ολοκληρώνουν τήν εικόνα του Ά . Χ. 
Λόντου κατά τή φάση του βίου του, πού δέ συμμετέχει, γιά λόγους οφειλό
μενους κατά μεγάλο ποσοστό σέ δική του πρωτοβουλία, στά κεντρικά όργανα 
της διοίκησης. 

Στά τέλη τού 1859 εκλέγεται Πρόεδρος της Βουλής γιά μία περίοδο εξαιρε
τικά δύσκολη, καθώς στην ευρύτερη πολιτική σκηνή ή κυβερνητική κρίση βα
θαίνει καί οξύνεται ό άντιδυναστικός αγώνας. Ό Ά. Χ. Λόντος είναι στην ώρι
μη φάση της πολιτικής του σταδιοδρομίας καί μετά ακριβώς άπό τήν £ξωση τού 
"Οθωνα επανέρχεται δυναμικά στό πολιτικό προσκήνιο. 

Ύστερα άπό τή διάλυση της Βουλής άπό τόν "Οθωνα θά επιστρέψει στην 
Πάτρα· είναι μέλος της Διοικητικής Έπιτρολής Πατρών δταν ζητείται ('Οκτώ
βριος 1862) ή παράδοση τής διοίκησης της επαρχίας Πατρών στην Προσωρινή 
Κυβέρνηση. "Οπως καί κατά τό 1843, ή εκλογή του στην 'Εθνοσυνέλευση τής 
10ης Δεκεμβρίου 1862 (Πληρεξούσιος Επαρχίας Πατρών) θά τόν οδηγήσει 
στην ανάληψη υπουργείου πού αυτή τή φορά είναι τό 'Υπουργείο 'Εσωτερικών 
στην κυβέρνηση Μπενιζ. Ρούφου. Θά παραιτηθεί άπό αυτή τή θέση μετά τήν 
κρίση τών Ίουνιανών· τό Μάρτιο του 1864 ζητείται ή γνώμη του καθώς καί άλ
λων προσωπικοτήτων γιά τήν ίδρυση Κτηματικής Τράπεζας. 

Διορίζεται 'Υπουργός Δικαιοσύνης καί προσωρινά τών Εκκλησιαστικών 
καί τής Δημόσιας 'Εκπαίδευσης στην κυβέρνηση Κ. Κανάρη (26 'Ιουλίου 
1864). Στή θέση αυτή ό Ά . Χ. Λόντος ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα δείχνο
ντας καθαρά τό μέγεθος τής φροντίδας δσο καί τής ευαισθησίας του σέ τομείς ε
ξαιρετικά ιδιάζοντες, δπως γιά παράδειγμα σέ δ,τι αφορούσε στην προστασία 
τών αρχαιοτήτων ('Εγκύκλιος του τής 4ης Φεβρουαρίου 1865). 'Οδηγείται σέ ε
ξαναγκαστική παραίτηση τόν Μάρτιο του 1865, ένώ ό διορισμός του στό Συμ
βούλιο 'Επικρατείας, ή ίδρυση τοΰ οποίου ε?χε προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, 
δέν είχε ουσιαστική συνέχεια (ή θητεία του διαρκεί άπό τό Μάρτιο §ως τό Νοέμ
βριο 1865)3. Μετά τήν αποτυχία του νά εκλεγεί Πληρεξούσιος στή Βουλή τοΰ 
1865 θά επιστρέψει στην Πάτρα, δικηγόρος στό εκεί Δικαστήριο. Δέν θά αποδε
χθεί τό διορισμό του στή θέση τοϋ Νομάρχη Ζακύνθου, δμως, τελικά, δταν τοΰ 
τό προτείνει ό Θρασ. Ζαΐμης τό Φεβρουάριο τοΰ 1869, θά δεχθεί καί θά υπηρε
τήσει μέ σημαντική επιτυχία σέ μία περιοχή δπου οί προσωπικές αντιθέσεις ή
ταν εξαιρετικά έντονες. 

Στίς 25 'Οκτωβρίου 1870 διορίζεται Γενικός Πρόξενος τής 'Ελλάδος στά 
'Ιωάννινα, θέση πού θά διατηρήσει έΌος τό θάνατο του τόν Σεπτέμβριο τοΰ 1881. 

Φαίνεται τελικά δτι ό Ά . Χ. Λόντος, δπως άλλωστε καί αρκετοί άλλοι σύγ
χρονοι του πολιτικοί, δέν κατάφερε, παρ' δλα τά αναμφισβήτητα προτερήματα 
του, νά αναλάβει πρωτοβουλίες πού θά ήταν δυνατόν νά συμβάλουν στην 

3. Τόν Νοέμβριο τοΰ 1864 τοΰ απονέμεται ό «Χρυσοΰς σταυρός» τοΰ Τάγματος τού Σωτη-
ρος. 
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ανανέωση των θεσμών· μετριοπαθής, μέ υψηλό δμως αίσθημα ευθύνης απέναντι 
στίς απαιτήσεις τών θέσεων πού κατέλαβε (χαρακτηριστική ήταν άπό αύτη τήν 
δποψη ή παραίτηση του στά Ίουνιανά του 1863) καί ένθερμος πατριώτης (είχε 
πολεμήσει στην Ήπειρο κατά τήν εξέγερση του 1854), μπόρεσε νά διοχετεύσει 
δλη του τήν ενεργητικότητα στην υπόθεση του υπόδουλου Ελληνισμού της 
Ηπείρου κατά τήν κρίσιμη περίοδο 1870-1881, μία υπόθεση τήν οποία ήταν ί
σως ό πλέον κατάλληλος νά υπηρετήσει. 

Επεμβαίνει αποτελεσματικά στή ρύθμιση θεμάτων καίριων γιά τήν πόλη 
τών 'Ιωαννίνων ('Ορφανοτροφείο μέ χορηγία του Γ. Σταύρου — 'Ιούλιος 1875) 
αμβλύνοντας αντιθέσεις (δπως του Κ. Ζάππα μέ τόν 'Αρχιεπίσκοπο Δρυϊνουπό-
λεως Ματθαίο) καί εξασφαλίζοντας τήν υλική βοήθεια προς τά 'Ιωάννινα επι
φανών Τούρκων φίλων του. Παίζει αποφασιστικό ρόλο στην προώθηση τών 
δραστηριοτήτων τοϋ «Συλλόγου προς διάδοσιν τών Ελληνικών βιβλίων» τού ο
ποίου είναι καί μέλος, επιτυγχάνοντας καί τήν συμμετοχή τού Π. Βράιλα (Σε
πτέμβριος 1872). Τόν 'Ιούλιο τού 1873 τονίζει στους συμμετέχοντες σέ διαγωνι
σμό γιά τήν ανάληψη έργων στην Ήπειρο καί τήν ελεύθερη Ελλάδα, τήν σπου
δαιότητα της προσφοράς τους γιά τήν υπόθεση τού Ελληνισμού. Οί χειρισμοί 
του στή διοίκηση γίνονται αντικείμενο επαίνων άπό τήν Αθήνα ήδη άπό τό Φε
βρουάριο του 1876 (Έπ. Δεληγιώργης). 

Τίς μεγαλύτερες του προσπάθειες θά επικεντρώσει στό εθνικό ζήτημα σέ 
αρκετά επίπεδα. Έτσι λοιπόν συγκεντρώνει χρηματικές προσφορές τών Ελ
λήνων της 'Ηπείρου (Μάρτιος-Μάιος 1877) γιά νά αποσταλούν ως ενίσχυση 
στην 'Επιτροπή 'Εθνικής "Αμυνας γιά τήν προετοιμαζόμενη εξέγερση μετά τήν 
αποτυχία της οποίας (Φεβρουάριος 1878) προσπαθεί νά πείσει τους προξένους 
της 'Αγγλίας, Γαλλίας καί Αυστρίας νά καταδικάσουν τίς σφαγές καί καταστρο
φές πού προκάλεσαν οί Τούρκοι στην επαρχία Δελβίνου, χωρίς δμως νά τό επι
τύχει (Μάρτιος 1878). 

'Εξακολουθεί νά ε?ναι σέ επαφή μέ τους κύκλους της 'Εθνικής Άμυνας 
στην 'Αθήνα (Νοέμβριος 1878) καί υστέρα άπό τήν αποτυχία εφαρμογής τών α
ποφάσεων της νέας Συνδιάσκεψης τού Βερολίνου γιά τήν προσάρτηση τών 
'Ιωαννίνων στην Ελλάδα, αναλαμβάνει νά υποκινήσει ανεπίσημα συγκεντρώ
σεις καί νά προκαλέσει διαβήματα τών κατοίκων της 'Ηπείρου γιά ένωση μέ τήν 
'Ελλάδα ('Ιούνιος 1880-Φεβρουάριος 1881)4. 

Έως τό τέλος της ζωής του θά επιλαμβάνεται καίριων ζητημάτων, δπως ή
ταν οί απόπειρες έκρουμανισμοΰ στην περιοχή Ζαγορίων (Ιούνιος 1881) καί τά 
επεισόδια πού προκάλεσαν οί Τούρκοι σέ βάρος τών Ελλήνων κατά τή χάραξη 
της όριοθετικής γραμμής ('Ιούλιος 1881). 

"Ο θάνατος του στις 9 Σεπτεμβρίου 1881 συγκίνησε ζωηρά τους κατοίκους 

4. Τόν 'Απρίλιο τοϋ 1879 θά τιμηθεί μέ τό «Σταυρό τών Ταξιαρχών» τοϋ Τάγματος τοϋ Σω-
τηρος. 
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τών Ιωαννίνων· ή σορός του μεταφέρθηκε στή Πάτρα δπου καί κηδεύτηκε επί
σημα μέ δαπάνη τοΰ Δήμου στίς 18 Σεπτεμβρίου. 

Ή συγκρότηση του 'Αρχείου, μέ τή μορφή πού έχει σήμερα, είναι προφανώς α
ποτέλεσμα μεταγενέστερης επέμβασης πού προσγράφεται πιθανότατα στον Νι
κόλαο Ά . Λόντο· αυτό φαίνεται άπό τό γεγονός δτι υπάρχει υλικό (επιστολές 
τοϋ Ά . Χ. Λόντου προς τόν Νικόλαο άλλα καί προς τόν άλλο του γιό, Χρήστο) 
πού Εχει επιστραφεί στό 'Αρχείο στην πρωτότυπη μορφή του. 

'Υπάρχει επίσης καί υλικό πού προστέθηκε στό σώμα του 'Αρχείου μετά τό 
θάνατο του Ά . Χ. Λόντου (κυρίως τά έντυπα τών Νεκρολογιών, ορισμένες εφη
μερίδες άλλα καί μία σημαντική επιστολή πού προέρχεται άπό τήν οικογένεια 
της "Αννας Οίκονομίδου, συζύγου του Χρήστου Ά . Λόντου· τέλος υπάρχει καί 
ένα πωλητήριο οικοπέδου του προηγούμενου). 

Βεβαίως τόν πυρήνα τοΰ 'Αρχείου αποτελούσαν ή προσωπική αλληλογρα
φία του Ά . Χ. Λόντου, ορισμένες εφημερίδες καθώς καί τά επίσημα έγγραφα 
πού τόν αφορούσαν (Διορισμοί κλπ)· ή ενότητα τών Καταλοίπων της οικο
γένειας τοΰ Ά . Χ. Λόντου (δ,τι αφορούσε στον πατέρα του Χριστόδουλο καί 
τόν θειο του Νικόλαο καθώς καί ή αλληλογραφία της συζύγου του, Χαρίκλειας 
Χαραλάμπη μέ τόν αδελφό της Παναγιώτη κατά τήν περίοδο 1829-1832, δταν ό 
τελευταίος σπούδαζε στό Παρίσι) προστέθηκε αργότερα στό σώμα τών έγγρα
φων άπό τόν ϊδιο τόν Λόντο. 

Τά έγγραφα ταξινομήθηκαν ειδολογικά σέ 3 ενότητες πού αριθμήθηκαν μέ 
λατινική αρίθμηση: Ι-Έγγραφα Ά. Χ. Λόντου, Π-Κατάλοιπα οικογένειας Ά . Χ. 
Λόντου, ΙΠ-'Εφημερίδες· οί ενότητες αυτές χωρίστηκαν εσωτερικά πάλι μέ ειδο
λογικά κριτήρια σέ 7 φακέλους μέ συνεχή αρίθμηση (Φάκελοι Α.'-Ζ.'). Τά έγ
γραφα καί τά διάφορα έντυπα τοΰ κάθε φακέλου ταξιθετήθηκαν μέ χρονολογική 
σειρά καί αριθμήθηκαν ξεχωριστά σέ κάθε φάκελο. Τά άχρονολόγητα έγγραφα 
κάθε φακέλου τοποθετήθηκαν στό τέλος (Φάκελοι Δ.'- Ç'. ). Τέλος γιά κάθε έγ
γραφο ή έντυπο έγινε λεπτομερές δελτίο. Στό διάγραμμα ταξινομήσεως πού α
κολουθεί εκτίθενται αναλυτικά τά δεδομένα. 

Δημιουργήθηκε ύποφάκελος στό εσωτερικό τοΰ Φακέλου Δ', γιά νά περι
λάβει δύο αποτυπώματα σφραγίδων τοΰ Χριστόδουλου Λόντου πού δέν ήταν 
δυνατόν νά ενταχθούν στό σύνολο τών έγγραφων τοΰ φακέλου. Μετά τήν τα
ξινόμηση σέ φακέλους τό αρχείο φωτογραφήθηκε καί οί μικροταινίες κατατέθη
καν στό ΚΝΕ/ΕΙΕ. 

'Επιθυμώ νά ευχαριστήσω κατ' αρχήν τήν κ. Μίνα Άναστασιάδου-Λόντου 
γιά τήν πολύτιμη βοήθεια της σέ δλη τή διάρκεια της επεξεργασίας τοΰ 'Αρ
χείου καί τήν διευθύντρια'τοΰ ΚΝΕ κ. Λουκία Δρούλια πού μοΰ ανέθεσε τήν ερ
γασία αυτή. 'Ιδιαίτερα ευχαριστώ τήν καθηγήτρια Αικατερίνη Κουμαριανοΰ καί 
τά μέλη της εκδοτικής επιτροπής τών Τ.Ε. γιά τή βοήθεια τους σέ δύσκολες ανα
γνώσεις καί άλλα προβλήματα της περιγραφής τοΰ 'Αρχείου. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΩΣ 

Ι. Έγγραφα 'Ανδρέα Χ. Λόντου (1833-1881) 

ΦΑΚΕΛΟΣ Α.' 'Αλληλογραφία Ά . Χ. Λόντου αριθ. 1-51. 
ΦΑΚΕΛΟΣ Β.' 'Επίσημα Έγγραφα Ά . Χ. Λόντου 

(Διορισμοί-Έγκύκλιοι-Πρακτικά-Άπονομές) αριθ. 1-45 
ΦΑΚΕΛΟΣ Γ.' Νεκρολογίες Ά . Χ. Λόντου αριθ. 1-19 

II. Κατάλοιπα οικογένειας 'Ανδρέα Χ. Λόντου (1821-1871) 

ΦΑΚΕΛΟΣ Δ', α) Έγγραφα Νικόλαου καί Χριστόδουλου Λόντου 
('Αποδείξεις καταβολής χρηματικών ποσών καί σχετική ε
πιστολή — Κατάλογος εξόδων — Συναλλαγματική) αριθ. 
1-8 

β) 'Αποτυπώματα σφραγίδων Χριστόδουλου Λόντου αριθ. 9. 
ΦΑΚΕΛΟΣ Ε.' 'Αλληλογραφία Παναγιώτη Χαραλάμπη-Χαρίκλειας Χαρα

λάμπη (συζύγου Ά . Χ. Λόντου), Βικτωρίας Χαραλάμπη καί 
'Ασημάκη Χαραλάμπη αριθ. 1-11 

ΦΑΚΕΛΟΣ ç.' Ποικίλα οικογένειας Ά . Χ. Λόντου 
('Ημερολόγιο οίκογενειακό — Πωλητήριο οικοπέδου κλπ.) 
αριθ. 1-4 

III. 'Εφημερίδες (1842-1927) 

ΦΑΚΕΛΟΣ Ζ. Εφημερίδες αριθ. 1-23. 
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Ι. ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΔΡΕΑ Χ. ΛΟΝΤΟΥ (1833-1881) 

ΦΑΚΕΛΟΣ Α.' 'Αλληλογραφία 'Ανδρέα Χ. Λόντου αριθ. 1-51. 

1. 'Ανδρέας Ζαΐμης, 'Αθήνα, προς Ά . Χ. Λόντο, [Πάτρα], 5 Νοεμβρίου 
1838. 

'Αναφέρεται στά δυσάρεστα γεγονότα κατά τή διαμονή τοΰ "Οθωνα στην Πάτρα 
πού αποδίδονται σέ «στιγμιαία λάθη». 
'Αρχή. «Έγνων δσα εύηρεστήθηται...» 
Δίφυλλο. Στή σελ. [δ'] ιδιόχειρη σημείωση τοΰ Λ. γιά τό περιεχόμενο τοΰ έγγραφου. 

2. 'Αντώνης [Καλαμογδάρτης], Πάτρα, προς [Ά. Χ. Λόντο], Καρβασα-
ράς, 9 'Απριλίου [1841]. 

Τοΰ ζητεί νά επιστρέψει επειγόντως στην Πάτρα. 
Αρχή. «Ή έν Καρβασαρα διαμονή...» 
Δίφυλλο. Ή σελ. [β'] λευκή. ΟΙ σελ. [γ'-δ-] σχισμένες. 

3. 'Αντώνης [Καλαμογδάρτης], Πάτρα, προς Ά . Χ. Λόντο, [Καρβασα-
ράς], 10 'Απριλίου [1841]. 

Ζητεί άπό τόν Λ. νά επιστρέψει δσο γίνεται πιό σύντομα στην Πάτρα. 
'Αρχή. «'Απορώ διά τήν βραδύτητα...» 
Μονόφυλλο. Στή σελ. [β'] τά στοιχεία τοΰ παραλήπτη. „ 

4. 'Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, Αθήνα, προς Ά . Χ. Λόντο, [Αθήνα], 
10 'Ιουλίου 1844. 

Τόν διαβεβαιώνει δτι παίρνει τά μέτρα του γιά τήν υπόθεση Πανταζόπουλου. 
'Αρχή. «δλαβα καί τάς δύω...» 
Δίφυλλο. Στή σελ. [δ'] ή διεύθυνση τοΰ Λ. καί σημείωση του γιά τό περιεχόμενο τοΰ έγγραφου. Οί 
σελ. [β'-γ-] λευκές. 

5. Γεώργιος Τερτζέτης, 'Αθήνα, προς [Ά. Χ. Λόντο, Αθήνα], 20 Δεκεμ
βρίου 1859. 

'Αναφέρεται στην εκλογή τοΰ Λ. στή θέση τοΰ Προέδρου της Βουλής. 
'Αρχή. «Λυποΰμαι δτι ώς...» 
Δίφυλλο. Οί σελ. [β'-δ'] λευκές. 
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6. Θεόφιλος, 'Αρχιεπίσκοπος Αίτωλοακαρνανίας, Μεσολόγγι, προς [Ά. 
Χ. Λόντο, Αθήνα], 22 Δεκεμβρίου 1859. 

Συγχαρητήρια γιά την εκλογή τοΰ Λ. στή θέση τοΰ Προέδρου της Βουλής. 
Αρχή. «άπό των εφημερίδων...» 
Μονόφυλλο. Ή σελ. [β] λευκή. 

7. Θεόφιλος, 'Αρχιεπίσκοπος Αίτωλοακαρνανίας, Μεσολόγγι, προς Άν-. 
δρέα [Χ. Λόντο, Αθήνα], 23 Δεκεμβρίου 1859. 

Τοΰ ζητεί νά φροντίσει γιά τόν κομιστή της επιστολής. 
'Αρχή. «χθες κατ' όφαλήν έγραψα...» 
Μονόφυλλο. Στην σελ. [β'] σημείωση τοΰ Λ. γιά τό περιεχόμενο τοΰ έγγραφου. 

8. [Ά. Χ.Λόντος, Αθήνα], προς [Lenormant], [1859]. (Σχέδιο επιστολής). 
Ευχαριστήριο γράμμα· αναφορά στή θετική στάση τοΰ L. απέναντι στην Ελλά
δα καί σύντομη αναφορά τοΰ Λ. στά γεγονότα τοΰ 1854. 
'Αρχή. «La Chambre des deputes...» 
Δίφυλλο. Συνοδεύεται άπό δύο μικρά σημειώματα τοΰ Λ. πού αναφέρονται στην επιστολή του αυ
τή· τό ένα στά γαλλικά. Τό δίφυλλο μέ φθορές. 

9. Ά . Χ. Λόντος, [Αθήνα], προς Βικτωρία Λόντου, [Πάτρα], 13 'Ιουνίου 
1863. 

Στέλνει χρήματα· οικογενειακά νέα. 
Αρχή. «Σ' έστειλα σήμερον...» 
Δίφυλλο. Ή σελ. [δ'] λευκή. 

10. α) Comte de Sponneck, [Αθήνα], προς [Ά. Χ. Λόντο, Αθήνα], 26 
'Ιανουαρίου 1865. 

Τοΰ στέλνει εμπιστευτικά επιστολή τοΰ 'Αριστοτέλη Βαλαωρίτη. 
Αρχή. «Je prends la liberté...» 

β) 'Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Μαδουρή, προς Compte de Sponneck, 
[Αθήνα], 17/29 'Ιανουαρίου 1865. 

Ζητεί διάφορες εξυπηρετήσεις σέ θέματα διορισμών οικείων του προσώπων. 
Αρχή. «J'ai déjà chargé...» 
Δύο δίφυλλα. Οί επιστολές στά γαλλικά. Ol σελ. [β'-δ'] τού πρώτου δίφυλλου λευκές. 

11. 'Ιωάννης Μεσσηνέζης, 'Αθήνα, προς Ά . Χ. Λόντο, [Πάτρα], 8 
'Ιανουαρίου 1868. 

Τόν πληροφορεί δτι σπεύδει νά προκαλέσει Βασιλικό Διάταγμα διορισμού τοΰ 
Λ. στή θέση τοΰ Νομάρχη Ζακύνθου. 
Αρχή. «Ό κοινός φίλος κύριος...» 
Δίφυλλο. 



ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑ Χ. ΑΟΝΤΟΥ 47 

12. Θρασύβουλος Ζαΐμης [Αθήνα] προς [Ά. Χ. Λόντο, Πάτρα], 8 Φε
βρουαρίου 1869. 

Αναφέρεται στό διορισμό τοϋ Λ. στή θέση τοΰ Νομάρχη Ζακύνθου. 
Αρχή. «Διά της παρούσης εκφράζω...» 
Δίφυλλο. Στή σελ. [δ] σημείωση τοΰ Λ. γιά τό περιεχόμενο τοΰ έγγραφου. Οί σελ. [β'-γ'Ι λευκές. 

13. Έπ. Δεληγιώργης, Βασιλική Θαλαμηγός «Αμφιτρίτη», προς Ά . Χ. 
Λόντο, [Ζάκυνθος], 29 Αύγουστου 1870. 

'Ανακοινώνεται ό διορισμός τοΰ Λ. στή θέση τοΰ Γενικού Πρόξενου στά 
Ιωάννινα. 
Αρχή. «Διωρίσθητε Γεν. Πρόξενος...» 
Δίφυλλο. Στή σελ. [δ'] ιδιόχειρη σημείωση τοΰ Λ. γιά τό περιεχόμενο τοΰ έγγραφου. Ή σελ. [γ'Ι 
λευκή. 

14. Έπ. Δεληγιώργης, 'Αθήνα, προς Ά . Χ. Λόντο, [Ζάκυνθος], 28 'Οκτω
βρίου 1870. 

Τοΰ ζητεί, μετά τήν τακτοποίηση των ζητημάτων των αποδοχών του στην Πά
τρα, νά σπεύσει στά 'Ιωάννινα. 
'Αρχή. «Σας απεστάλη κατ' ευθείαν...» 
Δίφυλλο. Οί σελ. [β-δ'] λευκές. 

15. Κων/νος Ζάππας, Βροσθένιο, προς Ά . Χ. Λόντο, [Ιωάννινα], 26 Δε
κεμβρίου 1870. 

Ζητεί τή συνδρομή του εναντίον των προσπαθειών τοΰ αρχιεπισκόπου Δρυινου-
πόλεως Ματθαίου νά σφετεριστεί τήν περιουσία τοΰ Ε. Ζάππα. 
Αρχή. «Δέν £χω τήν τιμήν...» 
Δίφυλλο. Ή σελ. [δ'] λευκή. 

16. Ν. Παπαμιχαλόπουλος, 'Αθήνα, προς Ά . Χ. Λόντο, [Ιωάννινα], 22 
'Ιανουαρίου 1872. 

Τόν ευχαριστεί γιά τίς συμβουλές του· αναφέρεται σέ μία περίπτωση ενοικίασης 
σπιτιού στή Λευκάδα. 
Αρχή. «Έλαβον ευχαρίστως τήν...» 
Δίφυλλο. ΟΙ σελ. [β'-δ'] λευκές. 

17. Δ. Βούλγαρης, 'Αθήνα, προς Ά . Χ. Λόντο, [Ιωάννινα], 23 'Ιανουα
ρίου 1872. 

Ευχαριστίες γιά προηγούμενη επιστολή τοΰ Λ. 
Αρχή. «Έλαβον τήν έπιστολήν...» 
Δίφυλλο. Οί σελ. [β'-δ] λευκές. 
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18. Πέτρος Βράιλας, Λονδίνο, προς Ά . Χ. Λόντο, [Ιωάννινα], 7/19 Σε
πτεμβρίου 1872. 

Δηλώνει δτι θά συνδράμει την προσπάθεια του Λ. γιά την ίδρυση Συλλόγου μέ 
στόχο,την έκδοση βιβλίων. 
Αρχή. «Έλαβον έν καιρώ τάς...» 
Μονόφυλλο. Τό Εγγραφο σχισμένο στή μέση. 

19. Άχμέδ 'Ρασήμ, Τραπεζούς, προς Ά . Χ. Λόντο, [Ιωάννινα], 22 Μαρ
τίου 1873. 

Ευχαριστίες προς τόν Λ. Σημειώνει δτι θά βοηθήσει δσο μπορεί τά "Ιωάννινα. 
'Αρχή. «Σήμερον δλαβον τήν άπό...» 
Δίφυλλο. Ή σελ. [δ'1 λευκή. 

20. Ά . Χ. Λόντος, 'Ιωάννινα, προς Νικόλαο Λόντο, [Αθήνα], 15 Μαίου 
1875. 

Αναφέρεται στην εργασία του Νικόλαου στό 'Υπουργείο καί του δίνει διάφορες 
συμβουλές. 
Αρχή. «Μ' έδωκες δύω λίαν...» 
Δίφυλλο. Στή σελ. [δ'] διάφορες μεταγενέστερες σημειώσεις. 

21. α) Ε. Σίμος, Ταυρική, προς Ά . Χ. Λόντο, [Ιωάννινα], 25 'Ιουλίου 
1875. 

'Αναφέρεται στην ανέγερση του 'Ορφανοτροφείου στά Ιωάννινα σύμφωνα μέ 
τή διαθήκη του Γ. Σταύρου. 
'Αρχή. «Έλαβα τήν φιλικήν έπιστολήν...» 

β) [Γ.] Ζαρίφης, [Κωνσταντινούπολη], προς Ά . Χ. Λόντο, [Ιωάννινα], 
χ.έ\ 

Του συνιστά τόν τρόπο μέ τόν όποιο πρέπει νά ενεργήσει στην υπόθεση του 
' Ο ρφανοτ ροφείου. 
'Αρχή. «Καί έγώ εντολή των...» 
Δύο δίφυλλα. Ή πρώτη επιστολή στίς σελ. [α'-ς'], ή δεύτερη στή σελ. [ζ']. Ή σελ. [η'] λευκή. 

22. Έπ. Δεληγιώργης, Μεσολόγγι, προς [Ά. Χ. Λόντο, Ιωάννινα], 19 
Φεβρουαρίου 1876. 

Τόν συγχαίρει γιά τήν διοίκηση του στά 'Ιωάννινα· τόν παρακαλεί νά μεσολα
βήσει γιά υπόθεση τοϋ κομιστή της 'Επιστολής. 
Αρχή. «Μέ. πολλήν εύχαρίστησιν...» 
Δίφυλλο. Οί σελ. [γ'-δ'] λευκές. 
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23. 'Ιωάννης Μεσσηνέζης, 'Αθήνα, προς Ά . Χ. Λόντο καί Η. Μύσσιο, 
[Ιωάννινα], 22 'Ιανουαρίου 1877. 

'Αποστολή ποσού γιά τά έξοδα επισκευής γέφυρας· συστάσεις γιά τόν περιορι
σμό τών δαπανών. 
Αρχή. «Είς πληρωμή ν της κατά...» 
Δίφυλλο. Οι σελ. [γ'-δ'] λευκές. 

24. Ά . Χ. Λόντος, 'Ιωάννινα, προς την 'Επιτροπή 'Εθνικής "Αμυνας, 
[Αθήνα], 11 Μαρτίου 1877 (σχέδιο επιστολής). 

Παραθέτει κατάλογο προσφορών «υπέρ τών εθνικών αναγκών»· ζητεί νά τηρη
θούν μυστικά τά ονόματα καί ό τόπος άπ' δπου έγιναν οί προσφορές. 
'Αρχή. «Οί εφεξής σημειούμενοι...» 
Δίφυλλο. Οί σελ. [γ'-δ'] λευκές. 

25. Ά . Χ. Λόντος, 'Ιωάννινα, προς τήν 'Επιτροπή 'Εθνικής "Αμυνας, 
[Αθήνα], 20 Μαίου 1877 (σχέδιο επιστολής). 

Νέος κατάλογος προσφορών δπως καί στον αριθ. 24. 
Αρχή. «Οί κατωτέρω σημειούμενοι...» 
Μονόφυλλο. 

26. Χαρ. Τρικούπης, 'Αθήνα, προς [Ά. Χ. Λόντο, Ιωάννινα], 9 'Ιουλίου 
1877. 

Τόν πληροφορεί δτι απεσταλμένος της Κυβέρνησης θά του μεταφέρει οδηγίες 
γιά τό χειρισμό ορισμένων θεμάτων. 
'Αρχή. «Ό κ. Έπ. Μαυρομμάτης, πρόξενος...» 
Δίφυλλο. Ή σελ. [δ'] λευκή. 

27. α) 'Επιτροπή 'Εθνικής "Αμυνας, 'Αθήνα, προς Ά . Χ. Λόντο, 
[Ιωάννινα] 25 'Ιουλίου 1877. 

Βεβαίωση δτι η) Επιτροπή παρέλαβε τά χρηματικά ποσά πού είχαν σταλεί 
'Αρχή. «Τήν άπό 28 Μαΐου έπιστολήν...» 

β) Κ. Δακλής, «Προεδρεύων τής Επιτροπής», [Αθήνα], προς Ά . Χ.Λόν-
το, ['Ιωάννινα, 25 'Ιουλίου 1877]. 

Ό Προεδρεύων τής 'Επιτροπής εκφράζει τίς ευχαριστίες του. 
Αρχή. «Εκφράζω ύμϊν τάς ζωηρός...» 
Δίφυλλο. Ή πρώτη επιστολή στή σελ. [α-], ή δεύτερη στή σελ. [δ']. Οί σελ. [β'-γΊ λευκές. 
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28. Ά. Χ. Λόντος, 'Ιωάννινα, προς Νικόλ. Λόντο, 'Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 
1877. 

Ευχές γιά τήν εορτή του γιου του. 
'Αρχή. «Μετά τήν παρελθοϋσαν...» 
Δίφυλλο. Ή σελ. [γ'] λευκή. Στην σελ. [δ'] τά στοιχεία τοΰ παραλήπτη. 

29. L. Moreau, 'Ιωάννινα, προς Ά. Χ. Λόντο, [Ιωάννινα], 19 Μαρτίου 
1878. 

Τόνιζα δτι δέ συμμερίζεται τήν δποψη του Λ. γιά κοινή καταδίκη των 'Οθω
μανών άπό τους Προξένους Γαλλίας, Αύστ πας καί 'Αγγλίας. 
Αρχή. «En assurant réception...» 
Δύο δίφυλλα συραμμένα. 

30. Ά. Χ. Λόντος, 'Ιωάννινα, προς Νικόλ. Λόντο, [Αθήνα], 14 'Απριλίου 
1878. 

Παραγγελίες καί προτροπές· απευθύνει χαιρετισμούς σέ οικείους. 
Αρχή. «Ό υίός τοΰ Κου Μίκϊου...» 
Δίφυλλο. Ή σελ. [δ'] λευκή. 

31. "Ανθιμος [Αρχιεπίσκοπος] Δρυϊνουπόλεως, Δέλβινο, προς [Ά. Χ. 
Λόντο, Ιωάννινα], 19 'Ιουλίου 1878. 

Συστήνει στον Λ. κάποιο νέο καί τοΰ ζητά νά τόν φροντίσει. 
'Αρχή. «θεία συνάρσει προχθές...» 
Δίφυλλο. Στην σελ. [α-] ή ένδειξη «Ν°/55». Οι σελ. [γ'-δ'] λευκές. 

32. Ά. Χ. Λόντος, 'Ιωάννινα, προς Νικόλ. Λόντο, [Αθήνα], 1 Σεπτεμ
βρίου 1878. 

Τόν ενθαρρύνει νά τελειώσει τίς σπουδές του. 
'Αρχή. «Παρήγορος εις τήν ψυχήν...» 
Δίφυλλο. Στή σελ. [γ'] ή ένδειξη: «Τω Νικολάω». 

33. Ά. Χ. Λόντος, 'Ιωάννινα, προς Νικόλ. Λόντο, [Αθήνα], 16 Σεπτεμ
βρίου 1878. 

Τοΰ ζητεί νά φροντίσει τήν έγγραφη κάποιου νέου στην 'Ιατρική σχολή. 
Αρχή. «Δέν έλαβον παρ' ούδενός...» 
Δίφυλλο. Οι σελ. [γ'-δ-] λευκές. 
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34. [υπογραφή αποστολέα δυσανάγνωστη], 'Αθήνα, προς Ά . Χ. Λόντο, 
[Ιωάννινα] 15 Νοεμβρίου 1878. 

Ευχαριστεί γιά τίς προτάσεις καί τίς περιγραφές πού του μετέφερε ό Λ. 
'Αρχή. «Ελπίζω δτι δέν παύεις...» 
Μονόφυλλο. 

35. Ά . Χ. Λόντος, 'Ιωάννινα, προς [Νικόλ. Λόντο, Αθήνα], 15 Δεκεμ
βρίου 1878. 

Ευχές προς τήν οικογένεια τοΰ γιου του καί προς δλους τους οικείους. 
'Αρχή. «Της επερχόμενης εορτής...» 
Δίφυλλο. Ή σελ. [δ'] λευκή. 

36. Π. Θ. Κολοκοτρώνης, Βασιλική Θαλαμηγός «Αμφιτρίτη», προς Ά . 
Χ. Λόντο, [Ιωάννινα], 8 Φεβρουαρίου 1879. 

Θίγονται ζητήματα σχετικά μέ τίς πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα μετά τή 
συνθήκη του Βερολίνου· σημειώνει τήν ταυτότητα των απόψεων τους. 
'Αρχή. «Άνθρωπο άπό Σπήτι καί...» 
Μονόφυλλο. 

37. Θεόδ. Κολλιγιάννης, 'Αθήνα, προς Ά . Χ. Λόντο, [Ιωάννινα], 31 
Μαρτίου 1879. 

'Ανακοινώνει δτι θά μεριμνήσει γιά τό θέμα της πυρκαϊάς πού ανέφερε ό Λόν
τος· αναφορά στην απονομή στον Λ. του παράσημου τοΰ Σωτηρος. 
Αρχή. «Έλαβον τήν άπό 21...» 
Δίφυλλο. ΟΙ σελ. [γ'-δ'] λευκές. 

38. Χιδαγιέτ, Λάρισσα, προς Ά . Χ. Λόντο, [Ιωάννινα], 22 Μαΐου 1880. 
Τοΰ εκφράζει τή φιλία καί τήν εκτίμηση του. 
'Αρχή. «Άφήκα τήν πόλιν σας...» 
Δίφυλλο. Οί σελ. [β'-δ'Ι λευκές. 

39. [άγνωστος αποστολέας], 'Αθήνα, προς [Ά. Χ. Λόντο, Ιωάννινα], 4 
'Ιουνίου 1880. 

'Αναφορά σέ προετοιμαζόμενη διαδήλωση στά 'Ιωάννινα· ζητείται ή μεσολάβη
ση του στην κοινοποίηση τοΰ σχεδίου ανάμεσα στους Έλληνες (βλ. καί άριθ. 
46). 
Αρχή. «Γνωρίζετε ήδη δτι...» 
Μονόφυλλο. Ή επιστολή κολοβή. Ό αποστολέας είναι ό ίδιος μέ τόν αποστολέα τής επιστολής ά
ριθ. 46 του οποίου ή υπογραφή είναι δυσανάγνωστη. 
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40. Ά . Χ. Λόντος, Ιωάννινα, προς [Χρήστο Λόντο καί Άννα 
Οίκονομίδου-Λόντου, Ιωάννινα], 3 'Οκτωβρίου 1880. 

Ευχαριστίες καί ευχές προς τόν γιό του καί τήν σύζυγο του πού έφθασαν στά 
'Ιωάννινα. 
'Αρχή. «Καλώς ήλθατε· αϊ εύχαί...» 
Μονόφυλλο. Ή σελ. [β'] λευκή. 

41. Ά . Χ. Λόντος 'Ιωάννινα, προς Νικ. Λόντο, [Αθήνα], 12 'Οκτωβρίου 
1880. 

Ευχές γιά τήν ανάρρωση του καί συμβουλές. 
Αρχή. «Περιχαρής άνέγνωσα τήν έπιστολήν...» 
Δίφυλλο. Οί σελ. [γ'-δ'Ι λευκές. 

42. Ά . Χ. Λόντος, 'Ιωάννινα, προς Νικ. Λόντο, [Αθήνα], 12 Νοεμβρίου 
1880. 

'Αναφέρεται στό διορισμό τού Ν. Λ. στό Προξενείο Θεσσαλονίκης. 
'Αρχή. «Έλαβες άξιόλογον διορισμόν...» 
Δίφυλλο. Ή σελ. [δ'] λευκή. 

43. Νικ. Μαυροκορδάτος, 'Αθήνα, προς Ά . Χ. Λόντο, [Ιωάννινα], 12 
Νοεμβρίου 1880. 

Τού έσωκλείει επιστολή προς κάποιο διδάσκαλο καί τόν πληροφορεί γιά τήν εκ
γύμναση τού ελληνικού στρατού στην 'Αθήνα· ζητεί τήν έγκριση τοΰ Λ. γιά τή 
μετάθεση ενός διδασκάλου. 
Αρχή. «Έσωκλείω έπιστολήν προς...» 
Δίφυλλο. Ή σελ. [δ'] λευκή. 

44. Έλίζα Ζαΐμη, 'Αθήνα, προς [Ά.Χ. Λόντο, Ιωάννινα], 27 Νοεμβρίου 
1880. 

Ευχαριστίες άπό τήν χήρα Ζαΐμη προς τόν Λ. γιά τή συμπάθεια καί τή συμπαρά
σταση του. 
Αρχή. «Έλαβον τήν συλλυπητήριον...» 
Δίφυλλο. Οί σελ. [β'-δΊ λευκές. 

45. Ά . Χ. Λόντος, 'Ιωάννινα, προς Χρ. Λόντο, ['Αθήνα], 19 Δεκεμβρίου 
1880. 

Ευχές γιά τήν εορτή του. 
Αρχή. «Σού εύχομαι νά έορτάσης...» 
Δίφυλλο. Οί σελ. [β'-δ'] λευκές. 
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46. [υπογραφή αποστολέα δυσανάγνωστη], Αθήνα, προς [Ά. Χ. Λόντο, 
Ιωάννινα], 21 Φεβρουαρίου 1881. 

Του υποδεικνύει νά υποκινήσει ανεπίσημα συγκεντρώσεις καί διαβήματα των 
προυχόντων τής περιοχής γιά ένωση μέ τήν Ελλάδα δπως συνέβη καί μέ τους 
'Ηπειρώτες τής 'Αθήνας. 
'Αρχή. «Έλαβον τήν τελευταίαν σας...» 
Δίφυλλο. Ή σελ. [δ'] λευκή. 

47. Κύριλλος [Αρχιεπίσκοπος] Γρεβενών, Γρεβενά, προς [Ά. Χ. Λόντο, 
Ιωάννινα], 3 Μαρτίου 1881. 

Δικαιολογείται γιά τίς εναντίον του κατηγορίες στό «Σύλλογο προς διάδοσιν 
τών ελληνικών βιβλίων». Επισυνάπτει δύο αντίγραφα επιστολών πού αποδει
κνύουν τήν αθωότητα του. 
'Αρχή. «'Αναφερόμενος είς τήν άπό...» 

α) 'Ιωακείμ Γ' [Κωνσταντινούπολη] προς [Προκρίτους Γρεβενών, Γρε
βενά], 23 'Οκτωβρίου 1880. 

Τους προτρέπει νά σταματήσουν τίς κατηγορίες κατά του Κυρίλλου. 
Αρχή. «Τιμιώτατοι πρόκριτοι καί...» 

β) 'Ιωακείμ Γ' [Κωνσταντινούπολη] προς [Προκρίτους Γρεβενών, Γρε
βενά], χ.ε\ 

'Αναφέρεται στό ίδιο θέμα μέ τήν προηγούμενη· ζητεί νά σταματήσουν οί εντά
σεις γιά όφελος τής 'Εκκλησίας. 'Εξακολουθεί νά περιβάλλει μέ εμπιστοσύνη 
τόν Κύριλλο Γρεβενών. 
'Αρχή. «Τιμιώτατοι πρόκριτοι καί...» 
Δίφυλλο καί μονόφυλλο. Οί σελ. [γ'-δ] τοΰ δίφυλλου λευκές. Στή σελ. [α] ή τοΰ μονόφυλλου έν
δειξη: «Αντίγραφα» καί ακολουθούν οί επιστολές τοΰ 'Ιωακείμ, σελ. [α'-β']. 

48. Ά . Χ. Λόντος, 'Ιωάννινα, προς Νικόλ. Λόντο, [Θεσσαλονίκη], 7 
Μαίου 1881. 

Ό Ά . Χ. Λόντος αναφέρεται στην υγεία του καί σέ οικεία πρόσωπα. 
Αρχή. «'Ωφελούμαι έκ της επανόδου...» 
Δίφυλλο. Ή σελ. [δ'] λευκή. 

49. [άγνωστος αποστολέας], 'Ιθάκη, προς [Ά. Χ. Λόντο, Ιωάννινα], 12 
Ιουνίου 1881. 

'Αναφέρεται στά προβλήματα πού δημιουργούν οί Βλάχοι στή Σαμαρίνα· κατά 
του έκρουμανισμοϋ πού επιχειρείται στην περιοχή Ζαγορίων. 
'Αρχή. «Πολύς καιρός παρήλθε...» 
Δίφυλλο. 
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50. Μαραθρας, Καλαρρύτες, προς [Ά. Χ. Λόντο, Ιωάννινα], 8 'Ιουλίου 
1881. 

'Αναφέρεται σέ επεισόδια πού δημιούργησαν οί Τούρκοι σέ βάρος Ελλήνων 
χωρικών κατά τήν επίσκεψη της επιτροπής «προς άναγνώρισιν των οροθετικών 
γραμμών» στην περιοχή. 
Αρχή. «χθες τήν πρωΐαν έξήλθεν...» 
Μονόφυλλο. 

51. Ί . Βελιανίτης, Κέρκυρα, προς Ά . Χ. Λόντο, [Ιωάννινα], 15 Αυγού
στου 1881. 

Τοΰ ζητεΐ νά μεσολαβήσει γιά τήν απομάκρυνση τού ηγούμενου της Μονής 
Άγ. 'Ιωάννου τοΰ Προδρόμου Βελλιανής ('Επαρχία Παραμυθίας)· τοΰ εκθέτει 
παράλληλα καί τό Ιστορικό της Μονής. 
'Αρχή. «Δέν θά ενθυμήστε βεβαίως...» 
Δίφυλλο. 

ΦΑΚΕΛΟΣ Β.' 'Επίσημα Έγγραφα 'Ανδρέα Χ. Λόντου αριθ. 1-45. 

1. Γ. Πραΐδης, «'Επί της Δικαιοσύνης Γραμματεύς της Επικρατείας», 
Ναύπλιο, 25 Σεπτεμβρίου 1833· κοινοποιείται Βασιλικό Διάταγμα Διορι
σμού. 

Ό Λ. διορίζεται Β.' Βοηθός τοΰ Επιτρόπου 'Επικρατείας στό Ναύπλιο· μέχρι 
τότε ήταν Γραμματέας «παρά τω έν Θήβαις Δικαστηρίω...» 
'Αρχή. «Διό τοΰ άπό 22 7βρίου...» 
Δίφυλλο. Τό Β.Δ. στή σελ. [β']. Στή σελ. [δ] σημείωση του Λ. γιά τό περιεχόμενο τοΰ έγγραφου. 
Ή σελ. [γ] λευκή. 

2. Γ. Γλαράκης, Έπαρχος Βάλτου, Καρβασαρας, 26 'Απριλίου 1834. 
Διορισμός τοΰ Λ. σέ επιτροπή γιά τήν επιστασία στή διανομή τών σιτηρών της 
Δημόσιας 'Αποθήκης. 
Αρχή. «Συνεπεία διαταγής τοΰ...» 
Δίφυλλο. Στή σελ. [δ'] σημείωση τοΰ Λ. γιά τό περιεχόμενο τοΰ έγγραφου. Οί σελ. [β'-γ'Ι λευκές. 

3. Γ. Πραΐδης, «Ό έκπληρών έργα Γραμματέως έπί τής Δικαιοσύνης», 
'Αθήνα, 4 'Ιανουαρίου 1835. 

Ό Λ. διορίζεται Άντιεισαγγελέας στό Πρωτοδικείο Μεσολογγίου. 
Αρχή. «Ή Αύτοΰ Μεγαλειότης διά...» 
Δίφυλλο. Στή σελ. [δ] τά στοιχεία τοΰ παραλήπτη καί σημείωση τοΰ Λ. γιά τό περιεχόμενο τού 
έγγραφου καθώς καί ή ένδειξη: «Ελλείπει ό διορισμός μου ώς γραμματέως Πρωτοκλήτου κατά τό 
1830». Οί σελ. [β'-γ'Ι λευκές. 
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4. Γ. Πραΐδης. «Ό έκπληρών έργα Γραμματέως έπί της Δικαιοσύνης», 31 
Ιανουαρίου 1835. 

Ό Λ. ειδοποιείται γιά νά παραλάβει 120 δρχ. γιά την υπηρεσία του στό Ναύ
πλιο. 
'Αρχή. «Ειδοποιείται δτι ό Νομάρχης...» 
Δίφυλλο. Στή σελ. [δ'] τά στοιχεία τοΰ παραλήπτη καί σημείωση τοΰ Λ. γιά τό περιεχόμενο τοΰ 
έγγραφου. Οί σελ. [β'-γ'Ι λευκές. 

5. Ί . Άμβροσιάδης, «Διοικητής Αχαΐας», Πάτρα, 24 'Ιουλίου 1841. 
Κοινοποίηση του διορισμού τοΰ Λ. στή θέση τού Δημάρχου Πατρέων. 
Αρχή. «Ή A.M. διά τοΰ...» 
Δίφυλλο. Στή σελ. [δ'] σημείωση τοΰ Λ. γιά τό περιεχόμενο τοΰ έγγραφου. Οί σελ. [β'-γ'] λευκές. 

6. Προκήρυξη τοΰ Ά . Χ. Λόντου, «Δημάρχου Πατρέων» προς τους δημό
τες, Πάτρα, 30 'Ιουλίου 1841. 

Αρχή. «Ή A.M. ό Σεβαστός ημών...» 
Μονόφυλλο. Τό έγγραφο φθαρμένο. 

7. Πρακτικό Δήμου Πατρέων, 11 'Οκτωβρίου 1843. 
Οί Ά . Χ. Λόντος, Κ. Τζερτίδης, Κ. Κωνστάκης καί Ά . Καλαμογδάρτης εκλέ
γονται πληρεξούσιοι της 'Επαρχίας Πατρών. 
'Αρχή. «Σήμερον, Κυριακήν Τρίτην...» 
Δύο δίφυλλα συραμμένα. Στή σελ. [η'] σημείωση τοΰ Λ. γιά τό'περιεχόμενο τοΰ έγγραφου. Ή 
σελ. [ζ'] λευκή. 

8. Βασιλικό Διάταγμα διορισμού, "Αθήνα, 30 Μαρτίου 1844. 
Ό Λ. διορίζεται 'Υπουργός Δικαιοσύνης. 
Αρχή. «Έχοντες ύπ' δψιν τό...» 
Δίφυλλο. Στή σελ. [δ'] σημείωση τοΰ Λ. γιά τό περιεχόμενα τοΰ έγγραφου. Οί σελ. [β'-γ'] λευκές. 

9. Πρακτικά 'Υπουργικού Συμβουλίου, 'Αθήνα, 30/3/1844-22/4/1844. 
Αρχή. «Σήμερον Τριακοστήν τοΰ μηνός...» 
Τετράδιο άπό 13 δίφυλλα συραμμένα. Οί σελ. [β', Γ-νβ'] λευκές. 

10. Ζαφ. Βάλβης, «Ό έπί της Δικαιοσύνης Υπουργός», 'Αθήνα, 20 Αυ
γούστου 1844. 

Ό Λ. διορίζεται Δικηγόρος στό Δικαστήριο Πατρών. 
Αρχή. «Ή Α. Μ. διά τοΰ άπό...» 
Δύο δίφυλλα συραμμένα. Στή σελ. [η'] σημείωση τοΰ Λ. γιά τό περιεχόμενο τοΰ έγγραφου. ΟΙ 
σελ. [γ'-ζ'] λευκές. 



56 ΔΗΜ. ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ 

11. Άνδρ. Πάϊκος, «[υπουργός] έπί τοΰ Βασιλικού Οίκου καί των εξωτε
ρικών Σχέσεων», 'Αθήνα, 13 Μαρτίου 1853. 

'Απονομή Νομισματόσημου της 'Αγγλικής Κυβέρνησης στό Λ. γιά τή συμμετο
χή του στην Παγκόσμια Έκθεση Λονδίνου. 
'Αρχή. «Σας κοινοποιοΰμεν ευχαρίστως...» 
Δίφυλλο. Στή σελ. [δ-] σημείωση του Λ. γιά τό περιεχόμενο του έγγραφου. Οί σελ. [β'-γΊ λευκές. 
Τό έγγραφο απευθύνεται στον 'Αναστάσιο Λόντο· πρόκειται μάλλον γιά παραδρομή (βλ. αριθ. 
12). 

12. Π. Παπαδημητρακάκης, «Νομαρχεύων Γραμματεύς Νομαρχίας Αχαΐ
ας», Πάτρα, 2 'Απριλίου 1853. 

Ό Λ. ειδοποιείται δτι έκτος άπό τό Νομισματόσημο του έχει απονεμηθεί «βι-
βλίον της εκθέσεως έκδεδομένον Άγγλιστί...» 
'Αρχή. «Ή A.M. διά τού άπό...» 
Δίφυλλο. Οί σελ. [β'-δ'] λευκές. 

13. Δημαιρεσιακή 'Επιτροπή τοΰ Δήμου Πατρέων, 16 'Ιουνίου 1855. 
Κοινοποιείται ή εκλογή τοΰ Λ. στό Δημοτικό Συμβούλιο Πατρών. 
'Αρχή. «Συμφώνως μέ τήν διάταξιν...» 
Δίφυλλο. Στή σελ. [δ-] σημείωση τοΰ Λ. γιά τό περιεχόμενο τοΰ έγγραφου καί ή ένδειξη: «Έξηλέ-
χθην Πρόεδρος» Οί σελ. [β'-γΊ λευκές. 

14. Άλ. Μαυροκορδάτος, 'Υπουργός 'Εσωτερικών, 'Αθήνα, 23 Αυγού
στου 1855. 

Ό Λ. διορίζεται τακτικό μέλος τοΰ Γεωργικού Συμβουλίου της Νομαρχίας 
'Αχαΐας καί 'Ηλείας. 
'Αρχή. «Ή A.M. ό Βασιλεύς διά...» 
Δίφυλλο. Στή σελ. [δ'] σημείωση τού Λ. γιά τό περιεχόμενο τοΰ έγγραφου. Οί σελ. [β'-γΊ λευκές. 

15. Ά . Κοντόσταυλος, Πρόεδρος τής Βουλής, 'Αθήνα, 23 Μαρτίου 1857. 
Ό Λ. διορίζεται μέλος επιτροπής γιά τήν τακτοποίηση τών 'Αρχείων τοΰ Κρά
τους ώστε νά αρχίσει ή εκτύπωση τους, τήν επίβλεψη τής οποίας θά έχει ή επι
τροπή. 
'Αρχή. «Τά αρχεία τής Εθνικής...» 
Δίφυλλο. Στή σελ. [δ'] σημείωση τού Λ. γιά τό περιεχόμενο τοΰ έγγραφου. 

16. α) Α. Ρ. Ραγκαβής, «Υπουργός έπί τού Βασιλικού Οίκου καί τών 
'Εσωτερικών Σχέσεων», 'Αθήνα, 12 'Ιουλίου 1858. 

'Απονέμεται στον Λ. ό «'Αργυρούς Σταυρός τών 'Ιπποτών τοΰ Βασιλικού Τά
γματος τοΰ Σωτήρος». 
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'Αρχή. «Ευχαρίστως κοινοποιούμεν ύμΐν...» 
β) Δίπλωμα 'Απονομής, 'Αθήνα, 24 'Ιουνίου 1858. 

Αρχή. «Άπενείμαμεν διό του από...» 
Δύο δίφυλλα. Στό έγγραφο απονομής οί σελ. [β'-γ'Ι λευκές. Στή σελ. [δ'] σημείωση τού Λ. γιά τό 
περιεχόμενο του έγγραφου. Στό δίπλωμα απονομής οί σελ. [β'-δ'Ι λευκές. 

17. Πρακτικό τής Συνέλευσης των μετόχων τής 'Εταιρείας Ελληνικής 
Οινοποιίας, Πάτρα, 21 Σεπτεμβρίου 1858. 

Ό Ά . Χ. Λόντος εκλέγεται τακτικός σύμβουλος. 
'Αρχή. «Τό Προεδρεϊον τής σημερινής...» 
Δίφυλλο. Στή σελ. [δ"] σημείωση του Λ. γιά τό περιεχόμενο του έγγραφου. 

18. «Προσφώνησις τοΰ Προέδρου τής Βουλής 'Ανδρέου Χ. Λόντου 
Κατά τήν έμφάνισιν τοΰ Προεδρείου ενώπιον τής A.M. τοΰ Βασιλέως - Άπάν-
τησις τής A.M. τοΰ Βασιλέως» ['Αθήνα, 1859] 
Αρχή. «Τό Προεδρεϊον συγκροτηθέν κατά...» 
Έντυπο μονόφυλλο, 21,5 x 14, 7. Άβιβλιογράφητο. Ή σελ. [β ] λευκή. 

19. «Λόγος Άπαγγελθείς ύπό τοΰ Κ. 'Ανδρέου Λόντου μετά τήν έκλογήν 
του ώς Προέδρου τής Βουλής» ['Αθήνα, 1859] 

'Αρχή. «Ζωηράν αισθάνομαι συγκίνησιν...» 
Έντυπο μονόφυλλο σέ δύο στήλες, 28,1 χ 21. "Αβιβλιογράφητο. Στή σελ. [β'] σημείωση τού Λ. 
γιά τό περιεχόμενο τοΰ έγγραφου. 

20. Η. Γ. Παπαηλιόπουλος, «Νομάρχης 'Αχαΐας», Πάτρα, 19 'Ιουλίου 
1861. 

Ό Λ. διορίζεται στην 'Επιτροπή γιά τήν αποστολή προϊόντων στην Α.' Παγκό
σμια Έκθεση τοΰ Λονδίνου. 
'Αρχή. «Προκειμένου νά συστηθή...» 
Δίφυλλο. Στή σελ. [δ] σημείωση τού Λ. γιά τό περιεχόμενο τοΰ έγγραφου. Οί σελ. [β'-γ'Ι λευκές. 

21. Ν. Γ. Μΐχος, «Νομάρχης 'Αχαΐας καί Ήλιδος», Πάτρα, 22 'Οκτω
βρίου 1862. 

Ζητείται ή παράδοση άπό τά μέλη τής Διοικητικής 'Επιτροπής Πατρών (ανάμε
σα τους καί ό Λ.) ή παράδοση τής διοίκησης τής δημαρχίας στην Προσωρινή 
Κυβέρνηση. 
'Αρχή. «Συμφώνως προς τήν...» 
Δίφυλλο. Στή σελ. [δ'] σημείωση τοΰ Λ. γιά τό περιεχόμενο τού έγγραφου. Ή σελ. [γ'] λευκή. 
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22. Ν. Γ. ΜΓχος, «Νομάρχης Αχαΐας καί Ήλιδος», Πάτρα, 3 Δεκεμβρίου 
1862. 

Ό Λ. διορίζεται Πληρεξούσιος της Επαρχίας Πατρών. 
Αρχή. «Λαβόντες ύπ' δψιν τά...» 
Δίφυλλο. Στή σελ. [δ'] σημείωση του Λ. γιά τό περιεχόμενο του έγγραφου. Οί σελ. [β'-γΊ λευκές. 

23. «Τά λεχθέντα ύπό του έπί τών Εσωτερικών 'Υπουργού Ά . Χ. Λόν-
του. 'Απόσπασμα έκ τών στενογραφικώς κρατουμένων πρακτικών της 
Συνελεύσεως. Συνεδρίασις της 14 'Ιουνίου 1863» [Αθήνα]. 
Αρχή. «Ά. Λόντος (υπουργός τών...» 
Έντυπο 20 αριθμημένων σελίδων, 21,5 x 14,5. Άβιβλιογράφητο. 

24. Θ. Α. Ζαΐμης, 'Υπουργός 'Εσωτερικών καί Δημ. Χρηστίδης, 'Υπουρ
γός Οικονομικών, 'Αθήνα, 31 Μαρτίου 1864. 

Ζητείται ή γνώμη τοΰ Λ. καθώς καί τών Ι. Α. Σούτσου, Σ. Σωτηρακόπουλου, Γ. 
Π. Σκουζέ, Κ. Δόσιου, Κ. Δουρούτη, Ε. Κεχαγιά καί Δ. Λεβίδη γιά τίς προτά
σεις τού Ε. Βαλτατζή σχετικά μέ την ίδρυση Κτηματικής Τράπεζας. 
'Αρχή. «Ό Κύριος Ε. Βαλτατζής ύπέβαλεν...» 
Δίφυλλο. Στή σελ. [δ'] σημείωση τοΰ Λ. γιά τό περιεχόμενο τοΰ έγγραφου. Οί σελ. [β'-γ'Ι λευκές. 

25. Α. Αυγερινός, 'Υπουργός 'Εσωτερικών, 'Αθήνα, 28 'Απριλίου 1864. 
Τό ϊδιο περιεχόμενο μέ τόν αριθ. 24. 
'Αρχή. «Επειδή υπεβλήθησαν εις...» 
Δίφυλλο. Οί σελ. [β'-γΊ λευκές. 

26. Κ. Κανάρης, Πρόεδρος τού 'Υπουργικού Συμβουλίου, 'Αθήνα, 26 
'Ιουλίου 1864· κοινοποιείται Βασιλικό Διάταγμα διορισμού. 

Διορίζεται 'Υπουργός Δικαιοσύνης καί προσωρινά τών 'Εκκλησιαστικών καί 
της Δημόσιας 'Εκπαίδευσης. 
Αρχή. «Λαμβάνω τήν τιμήν νά...» 
Δίφυλλο. Τό Β.Δ. στή σελ. [β]. Στή σελ. [δ'] σημείωση τού Λ. γιά τό περιεχόμενο τοΰ έγγραφου. 
Ή σελ. [γ'] λευκή. 

27. α) Θ. Δηλιγιάννης, 'Υπουργός 'Εξωτερικών, 'Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 
1864. 

'Απονέμεται στό Λ. ό «Χρυσούς σταυρός» τών 'Ιπποτών τού Βασιλικού Τάγμα
τος τοΰ Σωτήρος. 
'Αρχή. «Μετ' δκρας εύχαριστήσεως...» 

β) Δίπλωμα απονομής, 'Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 1864. 
Αρχή. «Άπονέμομεν τω Κυρίω...» 
Δίφυλλο καί μονόφυλλο. Οί σελ. [β'-δ'] τού έγγραφου καί [β'] τού διπλώματος λευκές. 
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28. Εγκύκλιος «Προς δπαντας τους Νομάρχας καί Έπαρχους του Ελ
ληνικού Κράτους», 'Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 1865. 

Εγκύκλιος τοΰ Λ. ώς υπουργού «Εκκλησιαστικών καί της Δημόσιας Εκπαι
δεύσεως» γιά τήν προστασία των αρχαιοτήτων. 
Αρχή. «Πολλοί των ιδιωτών άπό...» 
Έντυπο μονόφυλλο, 29,2 x 20,5. Ή σελ. [β'] λευκή. 

29. Α. Κουμουνδούρος, Πρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου, 'Αθήνα, 
2 Μαρτίου 1865· κοινοποιείται Βασιλικό Διάταγμα διορισμού. 

Ό Λ. διορίζεται 'Υπουργός 'Εκκλησιαστικών καί Δημόσιας 'Εκπαίδευσης. 
'Αρχή. «Κοινοποιεί ύμΐν, έν όπισθογράφω...» 
Δίφυλλο. Τό Β.Δ. στή σελ. [β']. Στή σελ. [δ] σημείωση του Λ. γιά τό περιεχόμενο τοϋ έγγραφου. 
Ή σελ. [γ] λευκή. 

30. Βασιλικό Διάταγμα (σχέδιο), 'Αθήνα, [26 'Ιουλίου 1864 — αρχές Μαρ
τίου 1865]. 

'Αφορά τήν ανέγερση στην πλατεία 'Ομονοίας αγάλματος τοΰ Πατριάρχη Γρη-
γορίου Ε.' Ή εκτέλεση του ανατίθεται στον υπουργό 'Εκκλησιαστικών καί Δη
μόσιας 'Εκπαίδευσης. 
Αρχή. «Θέλοντες ίνα καί δι' αξιοπρεπούς...» 
Δίφυλλο. Ή σελ. [γ'] λευκή. Στή σελ. [δ'] ή ένδειξη μέ μολύβι: «1862». 

31. Α. Κουμουνδούρος, Πρόεδρος του 'Υπουργικού Συμβουλίου, 'Αθήνα, 
16 Μαρτίου 1865· κοινοποιείται σχετικό Βασιλικό Διάταγμα. 

Γίνεται δεκτή ή παραίτηση του άπό τό 'Υπουργείο 'Εκκλησιαστικών καί Δημ. 
'Εκπαίδευσης. 
'Αρχή. «Ή A.M. διά τοϋ ύπό...» 
Δίφυλλο. Τό Β.Δ. στή σελ. [β] . Στή σελ. [δ'] σημείωση τοΰ Λ. γιά τό περιεχόμενο τοΰ έγγραφου. 
Ή σελ. [γ'1 λευκή. 

32. Α. Κουμουνδούρος, Πρόεδρος τοΰ 'Υπουργικού Συμβουλίου, 'Αθήνα, 
16 Μαρτίου 1865· κοινοποιείται Βασιλικό Διάταγμα διορισμού. 

Ό Λ. διορίζεται Σύμβουλος 'Επικρατείας. 
'Αρχή. «Σας είδοποιοΰμεν, Κύριε,...» 
Δίφυλλο. Τό Β.Δ. στή σελ. [β']. Στή σελ. [δ] σημείωση τοΰ Λ. γιά τό περιεχόμενο τοΰ έγγραφου. 
Ή σελ. [γ'] λευκή. 

33. Μπενιζ. Ροΰφος, Πρόεδρος τοΰ 'Υπουργικού Συμβουλίου, 'Αθήνα, 28 
Νοεμβρίου 1865· κοινοποιείται σχετικό Βασιλικό Διάταγμα. 
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Γνωστοποιείται στον Λ. ή διάλυση του Συμβουλίου Επικρατείας. 
Αρχή. «Κοινοποιοϋμεν ύμΐν, εν όπισθογράφω...» 
Δίφυλλο. Τό Β.Δ. στή σελ. [β']. Στή σελ. [δ-] σημείωση του Λ. γιά τό περιεχόμενο του έγγραφου. 
Ή σελ. [γ'] λευκή. 

34. Μπενιζ. Ροΰφος, 'Υπουργός Δικαιοσύνης, 'Αθήνα, 11 'Ιανουαρίου 
1866. 

Ό Λ. διορίζεται δικηγόρος στό Δικαστήριο Πατρών. 
'Αρχή. «Διά του από 9 Ιανουαρίου...» 
Μονόφυλλο. Στή σελ. [β'] σημείωση του Λ. γιά τό περιεχόμενο του έγγραφου. Τό έγγραφο μέ μι
κρές φθορές. 

35.1. Μεσσηνέζης, 'Υπουργός 'Εσωτερικών, 'Αθήνα, 8 'Ιανουαρίου 1868. 
Ό Λ. διορίζεται Νομάρχης Ζακύνθου. 
'Αρχή. «Διά του Β. Διατάγματος...» 
Δίφυλλο. Στή σελ. [δ-] σημείωση του Λ. γιά τό περιεχόμενο τοΰ έγγραφου. Οί σελ. [β'-γΊ λευκές. 

36. Ι. Μεσσηνέζης, 'Υπουργός 'Εσωτερικών, 'Αθήνα, 20 'Ιανουαρίου 
1868. 

Γίνεται δεκτή ή παραίτηση του Λ. από τή Νομαρχία Ζακύνθου. 
Αρχή. «Κοινοποιοϋμεν ύμΐν, Κύριε,...» 
Δίφυλλο. Στή σελ. [δ'] σημείωση τοΰ Λ. γιά τό περιεχόμενο τοΰ έγγραφου. Οί σελ. [β'-γΊ λευκές. 
Τό έγγραφο μέ φθορές. 

37. Θ. Α. Ζαΐμης, 'Υπουργός 'Εσωτερικών, 'Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 1869. 
Ό Λ. διορίζεται Νομάρχης Ζακύνθου. 
Αρχή. «Κοινοποιοϋμεν ύμΐν, Κύριε...» 
Δίφυλλο. Στή σελ. [δ'] σημείωση τοΰ Λ. γιά τό περιεχόμενο τοΰ έγγραφου. Ή σελ. [γ-] λευκή. 

38. Έπ. Δεληγιώργης, 'Υπουργός 'Εσωτερικών, 'Αθήνα, 25 'Οκτωβρίου 
1870. 

Ό Λ. διορίζεται Γενικός Πρόξενος της 'Ελλάδος στά 'Ιωάννινα. 
Αρχή. «Διά Βασιλικοΰ Διατάγματος άπό...» 
Δίφυλλο. Στή σελ. [δ'] σημείωση τοΰ Λ. γιά τό περιεχόμενο τοΰ έγγραφου. Οί σελ. [β'-γΊ λευκές. 

39. Έπ. Δεληγιώργης, 'Υπουργός Εσωτερικών, 'Αθήνα, 31 'Οκτωβρίου 
1870. 

Ό Λ. καλείται νά παραδώσει τή διοίκηση τοΰ νομού Ζακύνθου μέ τακτικό πρω
τόκολλο υστέρα άπό τόν διορισμό του στά 'Ιωάννινα. 
Αρχή. «'Υπ' δψιν έχοντες τήν...» 
Δίφυλλο. Στή σελ. [δ'1 σημείωση τοΰ Λ. γιά τό περιεχόμενο τοΰ έγγραφου. ΟΙ σελ. [β'-γΊ λευκές. 
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40. α) Φρ. Τζουλάτης, «Ό Δήμαρχος Ζακυνθίων», Ζάκυνθος, 3 Νοεμ
βρίου 1870. 

Ευχαριστίες γιά τίς υπηρεσίες τοΰ Λ. στή θέση τοΰ Νομάρχη Ζακύνθου. 
Αρχή. «Λαμβάνομεν την τιμήν, Κύριε,...» 

β) «Ψήφισμα τοΰ Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου», Ζάκυνθος, 3 Νοεμ
βρίου 1870. 

'Ανάλογου περιεχομένου μέ τό προηγούμενο. 
Αρχή. «Τό Δημοτικόν Συμβούλιον τοΰ...» 
Δύο δίφυλλα. Οί σελ. [β'-γΊ τοΰ πρώτου δίφυλλου λευκές. Στή σελ. [δ-] σημείωση τοΰ Λ. γιά τό 
περιεχόμενο τοΰ έγγραφου. Οί σελ. [γ'-δ'] τοΰ δεύτερου δίφυλλου λευκές. 

41. «Δίπλωμα Τακτικού Μέλους τοΰ προς διάδοσιν των Ελληνικών 
Γραμμάτων Συλλόγου», Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 1872. 

'Αρχή. «Κατά τό Θ.' άρθρον τοΰ...» 
Μονόφυλλο. Ή σελ. [β'] λευκή. 

42. Προτάσεις τοΰ Λ. στους συμμετέχοντες σέ διαγωνισμό γιά τή χρησι
μοποίηση ποσού (150.000 δρχ.) σέ έργα (αποξήρανση έλους κλπ.) πού θά 
ωφελήσουν τόσο τήν Ήπειρο δσο καί την ελεύθερη Ελλάδα. 'Ιωάννινα, 7 
'Ιουλίου 1873. 

Αρχή. «Επισκεφθείς πρό τριών...» 
Τρία δίφυλλα. Στή σελ. [ιβ'1 σημείωση τοΰ Λ. γιά τό περιεχόμενο τοΰ έγγραφου. Οί σελ. [ζ'-ια'] 
λευκές. 

43. Δίπλωμα Τακτικού Εταίρου 'Αρχαιολογικής Εταιρίας, 'Αθήνα, 6 
Νοεμβρίου 1874. 

'Αρχή. «Χορηγεί εις τόν έν Ίωαννίνοις...» 
Μονόφυλλο. Στή σελ. [β'] σημείωση τοΰ Λ. γιά τό περιεχόμενο τοΰ έγγραφου. 

44. α) Θ. Δηλιγιάννης, 'Υπουργός 'Εξωτερικών, 'Αθήνα, 5 'Απριλίου 
1879. 

'Απομένεται στον Λ. ό «Σταυρός τών Ταξιαρχών τοΰ Βασιλικού Τάγματος τού 
Σωτήρος». 
Αρχή. «Ευχαρίστως κοινοποιοΰμεν ύμϊν...» 

β) Δίπλωμα 'Απονομής, 'Αθήνα, 30 Μαρτίου 1879. 
'Αρχή. «Άπονέμομεν τω Κυρίω Α. Λόντω...» 
Δίφυλλο καί μονόφυλλο. Οί σελ. [β'-δ'Ι τοΰ έγγραφου καί [β'] τού διπλώματος λευκές. 

45. Ε. Κανακάρης, Δήμαρχος Πατρέων, Πάτρα, 15 Σεπτεμβρίου 1881. 
'Ανακοινώνεται στους «υίούς τοΰ αποβιώσαντος 'Ανδρέου Λόντου» ή απόφαση 
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τοΰ Δημοτικού Συμβουλίου γιά την τέλεση της κηδείας του μέ δαπάνη τού Δή
μου. 
'Αρχή. «Τό Δημοτικόν Συμβούλιον τοΰ οποίου...» 
Δίφυλλο. Οί σελ. [β'-δ'] λευκές. 

ΦΑΚΕΛΟΣ Γ.' Νεκρολογίες 'Ανδρέα Χ. Λόντου αριθ. 1-19. 

1-8. «Παράρτημα Φορολογουμένου. ΛΟΓΟΣ 'Εκφωνηθείς έν τω νεκροτα
φείο) παρά τού Δημάρχου Πατρέων έπί τού τάφου τού αειμνήστου 'Αν
δρέου Χ. Λόντου», «Έν Πάτραις τήν 18 Σεπτεμβρίου 1881». 

'Αρχή. «Τό ευγενέστερο ν των αισθημάτων...» 
Έντυπο μονόφυλλο σέ τρεις στήλες. Ή σελ. [β'] λευκή. Στον αριθ. 1 στην σελ. [β'] ή ένδειξη «Τω 
Κυρίω Νικολάω Λόντω». Οί αριθ. 7 καί 8 μέ φθορές. 

9-19. «'Ηλία Α. Συνοδινού. 'Επικήδειος Προσφώνησις Εις τόν επιφανή 
Πολίτην Άνδρέαν Χ. Λόντον. Δημοτελώς κηδευόμενον τήν 19ην Σε
πτεμβρίου 1881 έν τω Πάτραις ίερω ναω τού Ευαγγελισμού». 

'Αρχή. «Όχι! Δέν είναι πλέον δυνατόν...» 
Έντυπο μονόφυλλο μεγάλου σχήματος σέ δύο στήλες. Ή σελ. [β'] λευκή. Οί αριθ. 12-19 μέ φθο
ρές. 

Π. ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑ Χ. ΛΟΝΤΟΥ (1821-1871) 

ΦΑΚΕΛΟΣ Δ.' α) Έγγραφα Νικόλαου και Χριστόδουλου Λόντου αριθ. 1-8. 

1. Συναλλαγματική (20.500 γρόσια) τοΰ Ν. Λόντου, Πάτρα, 15 Μαρτίου 
1821. 

2. 'Ανδρέας Ζαΐμης, Όμπλός, προς (Νικ. Λόντο, Σοποτό (;)], 13 Μαρτίου 
1822. (Πρωτότυπο επιστολής). 

Οικονομικές υποθέσεις· ζητεί άπό τόν Ν.Λ. τήν καταβολή ενός ποσού. 
'Αρχή. «χθες βράδυ έλαβον άπό...» 
Μονόφυλλο. Στή σελ. [α'] ή ενδαξη «Γράμμα 'Ανδρέα Ζαΐμη». Ή σελ. [β'] λευκή. 

3. 'Απόδειξη πληρωμής, Κερπινή, 13 'Απριλίου 1822. 
Ό Χριστ. Λόντος καταβάλλει τό οφειλόμενο ποσό (3.000 γρόσια) άπό τόν Ν. 
Λόντο στον Α. Ζαΐμη. 
'Αρχή. «δηλοποιώ ό υπογεγραμμένος δτι...» 
Μονόφυλλο. Ή σελ. [β] λευκή. 
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4. 'Απόδειξη πληρωμής, Σοποτό, 27 'Ιουλίου 1822. 
Ό Ν. Λόντος καταβάλλει 3.000 γρόσια στους πληρεξούσιους της Πελοποννη
σιακής Γερουσίας. 
Αρχή. «Κατά τήν πληρεξουσιώτητα...» 
Μονόφυλλο. Ή σελ. [β'] λευκή. 

5. 'Απόδειξη πληρωμής, Σοποτό, 27 'Ιουλίου 1822, 
Ό Ν. Λόντος καταβάλλει 20.500 γρόσια στους πληρεξούσιους τής Πελοποννη
σιακής Γερουσίας. 
Αρχή. «Κατά τήν πληρεξουσιώτητα...» 
Μονόφυλλο. Ή σελ. [β'] λευκή. 

6. Απόδειξη πληρωμής, Λειβάρτζι, 11 Σεπτεμβρίου 1822. 
Ό Ν. Λόντος καταβάλλει στον Δ. "Αχολο 500 γρόσια γιά έξοδα μετακίνησης 
του στην Ζάκυνθο. 
'Αρχή. «Τά γρόσια των εξόδων μου...» 
Δίφυλλο. Οι σελ. [β'-δ'] λευκές. 

7. 'Απολογισμός εξόδων [Νικ. Λόντου, Λειβάρτζι], 15 Μαρτίου-[11 Σε
πτεμβρίου 1822].-

Άρχή. «έν πρώτοις τοΰ Παλαιών Πατρών...» 
Μονόφυλλο. Στή σελ. [α'] ό τίτλος τοΰ έγγραφου «Τά δσα έχω δοσμένα είς τό Έθνος». Ή σελ. [β'] 
λευκή. 

8. Περιτύλιγμα αποδείξεων. 
«'Αποδείξεις διασωθήσαι των καταβληθέντων υπέρ τοΰ έθνους» (πλήρες κεί
μενο). 
Μονόφυλλο. Ή σελ. [β'] λευκή. 

β) 'Αποτυπώματα σφραγίδων Χριστόδουλου Λόντου αριθ. 9. 

9. Δύο σφραγίδες τοΰ Χρ. Λόντου. 
'Αποτυπωμένες σέ φύλλο χαρτιοΰ. Ή πίσω πλευρά λευκή. 

ΦΑΚΕΛΟΣ Ε.' Αλληλογραφία Παναγιώτη Χαραλάμπη-Χαρίκλειας Χαραλάμπη 
(συζύγου Ά. Χ. Λόντου), Βικτωρίας Χαραλάμπη και 'Ασημάκη 
Χαραλάμπη αριθ. 1-11. 

1. Παν. Χαραλάμπης, Παρίσι, προς Χαρίκλεια Χαραλάμπη, [Ναύπλιο], 5 
Σεπτεμβρίου 1829. 
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Ζητεί τά νέα της οικογένειας καί της ίδιας προσωπικά· αναφέρεται σέ οίκεια 
πρόσωπα. 
Αρχή. «εις την έπιστολήν της...» 
Δίφυλλο. Στή σελ. [γ'] ιδιόχειρο επιστολικό σημείωμα του Κωνσταντίνου Χαραλάμπη καί στή 
σελ. [δ'] τά στοιχεία του παραλήπτη της επιστολής. 

2. Παν. Χαραλάμπης, Παρίσι, προς Χαρίκλεια Χαραλάμπη, [Ναύπλιο], 2 
Μαρτίου 1831. 

Δικαιολογείται γιά τήν σιωπή του· ζητεί νά εγκρίνει ή μητέρα τους Βικτωρία έ
ξοδα του γιά δώρα προς τήν ϊδια, τή Χαρίκλεια καί τόν αδελφό τους Κωνσταν
τίνο. 
Αρχή. «Άπό τόν μήνα Σεπτέμβριον...» 
Μονόφυλλο. Τό έγγραφο σχισμένο στή μέση. 

3. Παν. Χαραλάμπης, Παρίσι, προς Χαρίκλεια Χαραλάμπη, Ναύπλιο, 
18/30 Αυγούστου 1831. 

Διαμαρτύρεται γιά τή σιωπή της καί ζητεί νά του γράφει· της στέλνει καί ένα 
δώρο. 
'Αρχή. «Ήλπιζον έγώ ποτέ...» 
Μονόφυλλο. Στή σελ. [β'] τά στοιχεία του παραλήπτη της επιστολής. 

4. Παν. Χαραλάμπης, Παρίσι, προς Χαρίκλεια Χαραλάμπη, Ναύπλιο, 
13/25 Δεκεμβρίου 1831. 

ΈξηγεΓ τους λόγους πού τόν αναγκάζουν νά αναβάλλει τήν εκπλήρωση των πα
ραγγελιών της· ζητεί νά του γράφει. 
'Αρχή. «Συμβεβηκός τι έμπόδισεν...» 
Μονόφυλλο. Στή σελ. [β'] τά στοιχεία του παραλήπτη της επιστολής. 

5. Παν. Χαραλάμπης, Παρίσι, προς Χαρίκλεια Χαραλάμπη, Ναύπλιο, 
7/19 'Ιανουαρίου 1832. 

Της εκφράζει τήν αγάπη του καί της ζητεί νά του γράφει. 
'Αρχή. «Δέν θέλω παύσει...» 
Μονόφυλλο. Στή σελ. [β'] τά στοιχεία τοΰ παραλήπτη της επιστολής. 

6. Παν. Χαραλάμπης, Παρίσι, προς Χαρίκλεια Χαραλάμπη, Ναύπλιο, 2 
'Απριλίου 1832. 

Άπορεΐ πού δέν έλαβε επιστολή της· τίς παραγγελίες της θά τίς φέρει ό Ιδιος σέ 
4 μήνες πού θά επιστρέψει. 
Αρχή. «Προχθές Ελαβον δύω...» 
Μονόφυλλο. Στή σελ. [β'] τά στοιχεία τοΰ παραλήπτη τής επιστολής. 
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7. Παν. Χαραλάμπης, Παρίσι, προς Βικτωρία Χαραλάμπη, Ναύπλιο, 2 
'Απριλίου 1832. 

'Ανακοινώνει την απόφαση του νά επιστρέψει καί ζητεί τήν άδεια της. 
'Αρχή. «Έκ των επιστολών τοΰ...» 
Μονόφυλλο. Στή σελ. [β-] τά στοιχεία τοΰ παραλήπτη της επιστολής. 

8. Παν. Χαραλάμπης, [Παρίσι], προς Βικτωρία Χαραλάμπη, Ναύπλιο, 
8/20 'Απριλίου χ.έ\ 

'Εκθέτει τήν οικονομική του κατάσταση καί τίς σπουδαστικές του ανάγκες· πα
ραπονείται γιά τήν αδιαφορία της ώς προς τήν αποστολή χρημάτων. 
Αρχή. «Κανείς δέν ημπορεί...» 
Μονόφυλλο. Στή σελ. [β'] τά στοιχεία τοΰ παραλήπτη της επιστολής. Τό έγγραφο φθαρμένο. 

9. Παν. Χαραλάμπης, Παρίσι, προς Χαρίκλεια Χαραλάμπη, Ναύπλιο, 4 
'Ιουλίου χ.ε\ 

Της ζητεί τά νέα της. Έχει οίκονομικές δυσκολίες καί δέν μπορεί νά της στείλει 
èva δώρο. 
Αρχή. «προσμένω καθ' έκάστην...» 
Μονόφυλλο. Στή σελ. [β'] τά στοιχεία τοΰ παραλήπτη της επιστολής. 

10. Παν. Χαραλάμπης, Παρίσι, προς 'Ασημάκη καί Χαρίκλεια Χαραλάμ
πη, [Ναύπλιο], 1/13 'Οκτωβρίου χ.ε\ 

Παραπονείται γιά τή σιωπή τοΰ 'Ασημάκη Χαραλάμπη καί ζητεί νέα του. Σέ ξε
χωριστή επιστολή προς τήν Χαρίκλεια, γραμμένη στό ίδιο επιστολόχαρτο, δι
καιολογείται γιά τή μή εκπλήρωση των υποσχέσεων του. 
Αρχή. «"Αν καί πολλάκις...» 
Μονόφυλλο. Ή πρώτη επιστολή στή σελ. [α'], ή δεύτερη στίς σελ. [α'-β']. Στή σελ. [β] τά στοι
χεία των παραληπτών. 

11. Παν. Χαραλάμπης, [Παρίσι], προς Χαρίκλεια Χαραλάμπη, Ναύπλιο, 
χ.ε\ 

Της ζητεί νά μεσιτεύσει στή μητέρα τους γιά οικονομικά θέματα. 
Αρχή. «Περί τάς αρχάς τοΰ...» 
Μονόφυλλο. Στή σελ. [α] ή διεύθυνση τοΰ Παν. Χαραλάμπη στό Παρίσι «Rue de Tournon Ν° 7»· 
στή σελ. [β'] τά στοιχεία τοΰ παραλήπτη της επιστολής. 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ς' Ποικίλα οικογένειας 'Ανδρέα Χ. Λόντου αριθ. 1-4. 

1. Γεώργιος Οίκονομίδης, Νεόκαστρο, προς Δημήτριο Οίκονομίδη*, Κύ
προς, 4/16 'Οκτωβρίου 1831. (Πρωτότυπο επιστολής). 

Του μεταφέρει τό νέο της δολοφονίας τοΰ Καποδίστρια καί τοΰ περιγράφει τήν 
κατάσταση πού επικρατεί. 'Αποτρέπει τόν Δημ. Οίκονομίδη νάΕλθει στην Ελ
λάδα, τουλάχιστον προσωρινά. 
'Αρχή. «Κ' έγώ, καί ή Οικογένεια...» 
Δίφυλλο. Ή σελ. [γ'] λευκή. Στή σελ. [δ'] τά στοιχεία τοΰ παραλήπτη. 

2. Οικογενειακό ημερολόγιο, 19 'Ιανουαρίου 1841-26 'Ιουλίου 1907. 
'Αναγραφές γεννήσεων, βαπτίσεων, αρραβώνων, γάμων καί θανάτων της οίκο-
γένειας τοΰ Ά . Χ. Λόντου. Οί αναγραφές άπό τή Χαρίκλεια Χαραλάμπη (σύζυ
γο Ά . Χ. Λόντου)· συνεχίζει ό Ά . Χ. Λόντος, ένώ οί 3 τελευταίες αναγραφές 
είναι τοΰ Χρήστου Λόντου. 
Αρχή. «Τήν i9 'Ιανουαρίου 1841...» 
Τετράδιο δεμένο μέ διακοσμημένο εξώφυλλο δπου τά αρχικά «Χ.Σ.Χ.» της Χαρίκλειας Χαραλάμ
πη. 'Αποτελείται άπό 12 φύλλα. Ol σελ. [α', Θ'-Γ, ιβ'-κδ'] λευκές. 

3. Σημείωμα, χ.έ\ 
Μικρό κείμενο σχετικά μέ προσκλητήριο τοΰ γάμου *Α. Χ. Λόντου καί Χαρί
κλειας Χαραλάμπη. Τό σημείωμα απευθύνεται στον Χρήστο Λόντο. 
'Αρχή. «Δώσε εις άνάγνωσιν...» 
Τό σημείωμα γραμμένο στην α' πλευρά έντυπου προσκλητηρίου γιά τό χορό της Βικτωρίας Χα
ραλάμπη μέ τήν ευκαιρία τών γάμων της θυγατέρας της («Πάτραι 1- 'Ιανουαρίου 1841»). Ή β' 
πλευρά λευκή. 

4. «Τό έπί τών Οικονομικών Ύπουργείον». 'Ακριβές αντίγραφο πωλητη
ρίου έγγραφου, 'Αθήνα, 30 'Οκτωβρίου 1871. 

Ό Χρήστος Ά . Λόντος αγοράζει άπό τό Δημόσιο ένα οικόπεδο στό Τουρκοχώ-
ρι Πατρών. 
Μονόφυλλο. 

*Πρόκειται γιά τόν πατέρα της "Αννας Οίκονομίδου, συζύγου τοΰ Χρήστου Ά . Λόντου. Τήν επι
στολή διατήρησε ή "Αννα Οίκονομίδου-Λόντου καί ενσωματώθηκε αργότερα στό 'Αρχείο Ά . Χ. 
Λόντου, τό όποιο περιήλθε στον Χρήστο Ά . Λόντο μετά τόν θάνατο τοΰ πατέρα του. 
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III. ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ (1842-1927) 

ΦΑΚΕΛΟΣ Ζ.' Εφημερίδες αριθ. 1-23. 

1. Καρτερία, Έτος Α', αριθ. 13, Πάτρα, Κυριακή 29 Νοεμβρίου 1842. 
4σέλιδη. 

2. Φιλόπατρις Έλλην, Έτος Β.' αριθ. 96, 'Αθήνα, Τρίτη 8 Μαίου 1856. 
4σέλιδη. 

3. Ό 'Ανεξάρτητος, Έτος ΙΔ.' αριθ. 270, 'Αθήνα, Σάββατο 12 Μαίου 
1856. 

4σέλιδη. 

4. Ή Έλπίς, Έτος ΚΑ.' αριθ. 807, 'Αθήνα, Τρίτη 25 'Ιουνίου 1857. 
4σέλιδη (αριθ. σελ. 3677-3679). Μέ σημαντικές φθορές. 

5. Νεολόγος 'Αθηνών, Έτος Β.' αριθ. 179, 'Αθήνα, Πέμπτη 26 Φεβρουα
ρίου 1876. 

4σέλιδη. 

6. Τηλέγραφος, Έτος Ε.' αριθ. 812, 'Αθήνα, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 
1881. 

4σέλιδη (αριθ. σελ. 1-4). Στή σελ. 2 ή αναγγελία τοΰ θανάτου τοΰ Ά . Χ. Λόντου. Μέ φθορές. 

7. Φορολογούμενος, [Έτος Η.'] αριθ. [364], [Πάτρα, 12 Σεπτεμβρίου 
1881]. 

4σέλιδη (αριθ. σελ. 1-4). Στή σελ. 2 ή αναγγελία τοΰ θανάτου τοΰ Ά . Χ. Λόντου. 'Υπάρχει μόνο 
τό φύλλο των σελίδων 3-4. 

8-11. Φορολογούμενος, Έτος Η.' αριθ. 365, Πάτρα, 19 Σεπτεμβρίου 1881. 
4σέλιδη (αριθ. σελ. 1-4). Στή σελ. 1 αναφορά στην κηδεία τοΰ Ά . Χ. Λόντου, στίς σελ. 1-2 ψηφί
σματα τοΰ Δημοτικοΰ Συμβουλίου καί τοΰ Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών γιά τόν Ά . Χ. Λόντο 
καί στίς σελ. 2-3 επικήδειος «Λόγος εις Άνδρέαν Χ. Λόντον 'Υπό Παυσανία Θ. Χοϊδά». Τέσσερα 
αντίτυπα. 
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12. Νέα Ήμερα, Έτος ΣΤ.' (ΚΕ.') αριθ. 355 (1343), Τεργέστη, Σάββατο 
19 (1) 'Οκτωβρίου 1881. 

4σέλιδη. Στή σελ. [3] ή είδηση τού θανάτου του Ά. Χ. Λόντου. 

13. 'Ακρόπολις, Έτος Ε.' αριθ. 735, [Άθήναί, Τετάρτη 4 'Απριλίου 1884. 
4σέλιδη (αριθ. 1-4). 

14. Αιών, Έτος ΜΣΤ.' αριθ. 4, 459· περίοδος τρίτη, 'Αθήνα, Παρασκευή 
27 'Απριλίου 1884. 

8σέλιδη (αριθ. σελ. 1-8). 

15-18. Στοά, Έτος ΙΑ' αριθ. 113-115, 'Αθήνα, Παρασκευή 27 'Απριλίου, 
Κυριακή 29 'Απριλίου - Τρίτη 1 Μαίου 1884. 

4σέλιδη (αριθ. σελ. 1-4). Οι σελ. 1 (αριθ. 15) και 1-2 (αριθ. 18) με φθορές. 

19. 'Ακρόπολις, Έτος Ε.' αριθ. 777, [Αθήνα], Τετάρτη 23 Μαΐου 1884. 
δσέλιδη (αριθ. σελ. 1-8). Οί σελ. 1-2 μέ φθορές. 

20. Νεολόγος Πατρών, Έτος ΑΓ.' αριθ. 195, Πάτρα, Τετάρτη 20 'Ιουλίου 
1927. 

4σέλιδη (αριθ. σελ. 1-4). Στή σελ. 2 άναγγέλεται ό θάνατος της Ασπασίας Μαξίμου-Λόντου. 

21-22. Νεολόγος Πατρών, Έτος ΑΓ.' αριθ. 196, Πάτρα, Πέμπτη 21 'Ιου
λίου 1927. 

4σέλιδη (αριθ. σελ. 1-4). Στή σελ. 2 ή ίδια αναγγελία μέ τόν αριθ. 20. Δύο αντίτυπα. 

23. 'Ατλαντίς/Atlantis, Τόμος 34ος, Ν° 10.518/Vol.XXXIV Ν° 10.518, 
New York, Παρασκευή 3 Αυγούστου 1927/Wednesday August 3 1927. 

8σέλιδη (αριθ. σελ. 1-8). Στή σελ. 4 ή ίδια αναγγελία μέ τους αριθ. 20, 21 καί 22. 
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Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Ο 

Τό κεφαλαίο γράμμα πού συνοδεύει τά ονόματα παραπέμπει στον οικείο φάκελο, ένώ ό αριθμός στον αριθμό 
του έγγραφου στό εσωτερικό του Γδιου φακέλου. 

Άβακούμ, ηγούμενος Έλαιούσας Α' 25 
Άβδέλα, χ. Ζαγορίων 'Ηπείρου Α' 49 
'Αβραμόπουλος Παναγιώτης Β' 7 
"Αγιοι Σαράντα Α' 29 
'Αγγελόπουλος 'Ανδρέας Β' 7 
'Αγγελόπουλος Κόλιας Β' 7 
'Αγγλία Α' 18, 29 
'Αγλαΐα-Αικατερίνη- βλ. Γιαννόπουλου (Αόντουΐ 

'Αγλαΐα Αικατερίνη 
'Αθανασιάδης Ε. Β' 34 
'Αθήνα Α' 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 16. 17. 22, 23, 26. 

27, 28. 34, 37, 39, 44, 46, 50, 51. Β' 3. 4, 8, 
10, 12. 14, 15, 16, 24, 25, 26, 27. 29. 30, 31, 
32. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, S' 
2, 4. 

Αίγινα Ε' 2 
Αιτωλία Β' 2, 4 
Αιτωλοακαρνανία Α' 6, 7 
Αίσίζης S' 1 
Ακίφ Πασάς Α' 21 
Ακαρνανία Β' 2, 4 
Αλβανία Α' 26 
Αλεξανδρίδης Σπυρίδων Β' 7 
Αλεξόπουλος 'Αλέξανδρος Β' 7 
Αμαλία, Βασίλισσα Β' 16 
Αμβουργερ Ε. Β' 17 
Αμβροσιάδης 'Ιωάννης Β' 5 
Αναγνωσταράς [Αριστείδης] Β' 9 
Αναγνωστόπουλος 'Αντώνιος Β' 7 
Αναμασιάδης Σ. Β' 37 
Αναργύρου 'Ανάργυρος Β' 32 
Αναστασόπουλος 'Απόστολος Β' 7 
Ανδρουτζόπουλος Παναγιώτης Β' 7 
Ανδρουτζόπουλος Χρήστος Β' 7 
Ανθιμος, επίσκοπος Δρυϊνουπόλεως Α' 31 
Αντύπας, διερμηνέας στην Κ(ον/πολη Α' 21 
Αντωνόπουλος Α. Α. Β' 13 
Αντωνόπουλος 1. Δ. Β' 13 
Αντωνόπουλος Σ. Κ. Β' 33 
Αρβανιτόπουλος 'Ιωάννης Β' 7 
Αργολίδα Β' 35 
ΑρεταΓος Χ ρ. Α' 25 
Ασημακόπουλος Άναγν. Β' 7 
Ασημακόπουλος 'Ιωάννης Β' 7 
Ασπασία, βλ. [ Μαξίμου-Αόντου Ι 'Ασπασία 

Αυγερινός 'Ανδρέας Β' 25 
Αυγερινός Δημήτριος Α' 30 
Αυστρία Α' 29 
'Αχαΐα Β' 5. 12, 14. 20. 21. 22 

"Αχολος Δημήτριος Δ' 6 
"Αχολος Χριστόδουλος Δ' 4, 5, 7 

1 αωρίτης 'Αριστοτέλης Α' 10 
Βόλβης Ζαφείριος Β' 10 
Βατατζής (ή Μπαλτατζής) Ε. Β' 24, 25 
Βάλτος, Αίτωλ/ρνίας Β' 2 
Βανακλιώτης Σπυρίδων Α' 25 
Βασιλικούλα, βλ. [Καλαμογδάρτη-Λόντου] Βασι

λικούλα 
Βασιλείου Γεώργιος Α' 24 
Βαφιόπουλος Α' 1 
Βελιανή, χ. Παραμυθιάς 'Ηπείρου Α' 51 
Βελιανίτης 'Ιωάννης Α' 51 
Βέλλος Γ. Β 1 
Βέρας Γεώργιος Β' 7 
Βεργάδος 'Ανδρικός Β' 7 
Βερόπουλος Γεώργιος Β' 7 
Βερύκιος 'Αναστάσιος Α' 10 
Βερύκιος Βασίλειος Α' 10 
Βεσκούσης Άνδρ. Β' 7 
Βιέννη Α' 48 
Βικτωρία. βλ. Στρέϊτ [-Λόντου] Βικτωρία 
Βιλαέτης 'Αλέξανδρος Β' 15 
Βλαντής Α' 16 
Βλαχοπαππαδόπουλος Κ. Β' 7 
Βλάχος Σ. Β' 15 
Βόνιτζα Β' 42 
Βουδούρης Ε' 9 
Βούλγαρης Δημήτριος Α' 17 
Βρά'ίλας Πέτρος Α' 18 

Γαλανόπουλος 'Ιωάννης Β' 7 
Γαλλία Α' 8, 29, Ε' 8 
Γερμανία Α' 20 
Γενεύη Α' 29 
Γερούσης Σωτήριος Β' 7 
Γεωργακόπουλος Χρήστος Β' 7 
Γεώργιος, βλ. [Αειβαθανόπουλος] Γεώργιος 
Γεώργιος Α . Β' 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 44 
Γεωργοβασιλόπουλος Άνδρ. Β' 7 
Γεωργόπουλος Νικόλαος Β' 7 
Γιαννάκης Α' 33 
Γιαννακόπουλος Κυριάκος Β' 7 
Γιαννόπουλος 'Ιωάννης, σύζυγος Άγλαΐας-

Αίκατερ. Αόντου S 2 
Γιαννόπουλος Ι. Δ. Β' 17 
Γιαννόπουλος Γεώργιος Β' 7 
Γιαννόπουλος Δημήτριος Β' 7 
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Γιαννοπούλου-Αόντου Άγλαΐα-Αίκατερίνη Α' 35, 
S' 2 

Γκολφινόπουλος Νικόλαος Β' 7 
Γκοτζόπουλος Άνδριάς Β' 7 
Γλαράκης Γεώργιος Β' 2 
Γλαράκης Κων/νος Β' 17 
Γρεβενά Α' 47, 49 
Γρεβενίτη, χ. Ζαγορίων 'Ηπείρου Α' 49 
Γρήγοριος, επίτροπος Παναγίου Τάφου στον 
Τύρναβο Α' 47 
Γρηγόριος Ε'. Β' 30, 45 
Γρίβας Δ. Β' 33, 32 

Δακλής Κ. Γ. Α' 21, 27, 49 
Δακουρός Δημήτριος Β' 40 
Δαμαλάς Α' 33 
Δάρμας Παναγ. Ν. Β' 7 
Δέλβινο Α' 31 
Δεληγιώργης Επαμεινώνδας Α' 13, 14, 22, Β' 33, 

38, 39 
Δελιγιάννη (οικογένεια) Ε' 1, 8 
Δελιγιάννης 'Ιωάννης Ε' 4, 6 
Δεσινιώτης 'Ιωάννης Β' 7 
Δετζόρτζης Μιχαήλ Α' 10 
Δηλιγιάννης Θεόδωρος Β' 27, 44 
Δημητρακόπουλος 'Αθανάσιος Β' 7 
Δημήτριος, εξάδελφος Βικτωρίας Στρέϊτ [-Λόντου] 

S' 2 
Δημητρόπουλος Β' 37 
Δημητρόπουλος 'Ηλίας Β' 7 
Δημόπουλος Γεώργιος Β' 7 
Δικόπουλος Ααμπρινός Β' 40 
Διομήδης Ε' 2, 3 
Διονύσιος, Μητροπολίτης Β' 9 
Διπλαρόπουλος 'Ιωάννης Β' 7 
Διπλαρόπουλος Θ. 'Ιωάννης Β' 7 
Διπλαρόπουλος Νικόλαος Β' 17 
Δομπρίνοβο, χ. Ζαγορίων 'Ηπείρου Α' 49 
Δοσίθεος, ηγούμενος Μονής Ά γ . 'Ιωάννου τοΰ 

Προδρόμου Βελιανης Α' 51 
Δόσιος Κων/νος Β' 24, 25 
Δόξου Α' 48 
[Δόξου] σύζυγος τού Δόξου Α' 48 
Δούκαρης Σωτήριος Α' 25 
Δουρούτης Κων/νος Β' 24, 25 
Δραγούμης [Νικόλαος] Α' 5 
Δρακόπουλος Γρηγόριος Α' 24 
Δρακόπουλος Κάρολος Β' 7 
Δρασανιότης Δ' 7 
Δρυϊνούπολις, 'Ηπείρου Α' 15, 31 

Έλαιούσα, 'Ηπείρου Α' 25 
Ελλάς Α' 1, 8, 15, 19, 27, 29, 46, Β' 2, 3, 5, 8, 10, 

12, 14, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 45, Ε' 1, S' 1, 4 

Ελένη, βλ. ΙΑόντου] Ελένη 
Εμμανουήλ Ν. Β' 7 
Εύβοια Β' 9, 41 
Εύμορφόπουλος Διονύσιος Β' 7 
Ευρώπη Ε' 5 

Ζαγόρι Α' 49. Β' 42 
Ζαΐμη 'Αγγελική Ε' 2, 3 
Ζαΐμη Έλίζα, σύζυγος Θρ. Ζαΐμη Α' 44 
Ζαΐμης 'Ανδρέας Α' 1, Δ' 2, 3, 7, Ε' 1 
Ζαΐμης Θρασύβουλος Α' 12, Β' 15, 24. 25, 37 
Ζάκυνθος Α' 11, 12, Β' 34, 35, 36, 37, 39, 40 
Ζάππας 'Αθανάσιος Α' 15 
Ζάππας Ευάγγελος Α' 15 
Ζάππας Κων/νος Α' 15 
Ζαρίφης Γεώργιος Α' 21 
Ζωγράφος 'Ιωάννης Β' 37 
Ζωγράφος Χρήστος Α' 21 
Ζώτος Δ. Β' 15 

'Ηλεία Β' 14, 21, 22 
[Ηλιοπούλου] Χαρίκλεια Α' 35 
Ήπειροθεσσαλία Α' 30 
Ήπειρος Α' 30, 51, Β' 38, 40 

Θήβα Β' 1 
Θεοδωρόπουλος 'Ιωάννης Β' 7 
Θεοφάνης Σιατιστεύς Β' 9 
Θεόφιλος [Βλαχοπαπαδόπουλος], αρχιεπίσκοπος 

Αίτωλακ/νίας Α' 6, 7 
Θεόφιλος εκ Πατρών Β' 9 
Θεσσαλία Α' 47 
Θεσσαλονίκη Α' 42 

Ίατρίδης Δημήτριος S' 4 
'Ιθάκη Α' 49 
Ίσχόμαχος Γεώργιος Β' 1 
'Ιωακείμ, Οικουμενικός Πατριάρχης Α' 47 
'Ιωάννινα Α' 13, 14, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 
42, 45, 46, 48, 50, 51, Β' 38, 39 ,41 ,42 ,43 , 44, 
S' 2 

'Ιωάννου Φίλιππος Β' 43 

Καΐρης Θεόφιλος Α' 19 
Καλάβρυτα Β' 42 
Καλαμάς Θεμιστοκλής Α' 22 
[Καλαμογδάρτη-Λόντου] Βασιλικούλα, αδελφή 

Άνδρ. Λόντου Α' 9 
Καλαμογδάρτης 'Αντώνιος Α' 2, 3, Β' 7 
Καλαρύττες, 'Ηπείρου Α' 50 
Καλεντζόπουλος Διονύσιος Β' 40 
Κάλκας Σ. Α' 25 
Καλλέργης Δημήτριος S' 1 
Καλληγάς ή Βελιανίτης, μοναχός ή ηγούμενος της 

Μονής Ά γ . 'Ιωάννου του Προδρόμου Βε-
λιανής Α' 51 

Καλλιφρονάς Δημήτριος Β' 15 
Καλογερόπουλος Β' 9 
Καλογερόπουλος 'Ιωάννης Β' 7 
Κανακάρης Γ. Β' 45 
Κανακάρης Θ. Β' 21 
Κανάκης Δημήτριος Β' 7 
Κανάρης Κων/νος Β' 26 
Κανελλόπουλος 'Ιωάννης Β' 7 
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Καποδίστριας Αυγουστίνος S 1 
Καραβελόπουλος Γ. Ι. Β' 7 
Καραβιάς Κων/νος Β' 7 
Καραγεωργόπουλος Νικόλαος Β' 7 
Καραμπέτζος Κων/νος Β' 7 
Καραμπίνης 'Αλέξανδρος Β' 40 
Καραντζά Ε' 8, 11 
Καράπαυλος 'Ηλίας Δ' 4, 5, 7 
Καρβασαράς-Άμφιλοχία Α' 2, Β' 2 
Καρέλας 'Ιωάννης Β' 7 
Καρίδας Πέτρος Β' 7 
Καρνάλης 'Αρ. Β' 32 
Καρπέτας Θεόδωρος Β' 7 
Καρτζάνης Φίλιας Β' 7 
Κασιμάτης Ε' 5 
Κέρκυρα Α' 26, 46, 51 Ε' 8 
Κερπινή 'Αχαΐας Δ' 3 
Κεχαγιάς Ευθύμιος Α' 21, Β' 24. 25 
Κιάρης Α' 19 
Κλέριτς Α' 48 
Κόκκινης Άνδρ. Β' 40 
Κολλιγιάννης Θεόδωρος Α' 37 
Κολοκοτρώνης Ε' 7, 8 
Κολοκοτρώνης Θεόδωρος S 1 
Κολοκοτρώνης 'Ιωάννης Β' 15 
Κολοκοτρώνης Κων/νος Α' 36 
Κολοκοτρώνης Πάνος Θεοδ. Α' 36 
Κολπόδης Π. Β' 5, 21, 22 
Κομπόττης Α' 37 
Κοντογούρης Β' 37 
Κοντογούρι, Αχαΐας Δ' 7 
Κοντοζωτίδης, γιος του Ίω. Κοντοζωτίδου Α' 47 
Κοντοζωτίδης 'Ιωάννης Α' 47 
Κοντόσταυλος Αλέξανδρος Β' 15 
Κορινθία Β' 35 
Κόρινθος Β' 42 
Κοσμάς Νικόλαος Β' 7 
Κουμανούδης Στέφανος Β' 43 
Κουμουνδούρος Αλέξανδρος Β' 25, 29, 31, 32 
Κουντουριώτης Λ. Α' 19 
Κούρεντα Κων/νος Α' 24 
Κούρεντα Χρήστος Α' 24 
Κούτρας Παναγιώτης Β' 7 
Κρητικός Αναστάσιος Β' 7 
Κριτικός 'Αντώνιος Δ' 7 
Κροϋτζος Α' 1 
Κυργιακόπουλος Χρήστος Β' 7 
Κυριακόπουλος 'Ιωάννης Β' 7 
Κυπαρίσσης Β' 37 
Κυπριώτης Α' 29 
Κύπρος S' 1 
Κύριλλος, Επίσκοπος Γρεβενών Α' 47 
Κωλλέτης 'Ιωάννης S' 1 
Κωνστάκης Γεώργιος Β' 17 
Κωνστάκης Κων/νος Β' 7, 21 
Κωνστανταρόπουλος Σταμάτης Β' 7 
Κωνσταντίνος, βλ. Χαραλάμπης Κων/νος 
Κωνσταντινούπολη Α' 19, 21, 47 
Κώνστας Αριστοτέλης Α' 25 
Κωνστόπουλος Γεώργιος Β' 7 

Κωστάκης Α' 47 

Λάϊστα, χ. Ζαγορίων 'Ηπείρου Α' 49 
Αακωνία Β' 9 
Ααμία Β' 42 
Λάμποβο, 'Ηπείρου Α' 15 
Αάππας Βασίλειος Α' 24 
Λάρισσα Α' 38. 47 
Λεβίδης Δ. Β' 24, 25 
Λεβίδης Ι. M. S' 4 
ίΛειβαθινόπουλος] Γεώργιος Α' 9 
Λειβάρτζι χ. Αχαΐας Δ' 6 
Λέκας Θωμάς Β' 7 
Λένορμαν βλ. Lenormant [Fl. 
Λεονταρίτης Διονύσιος Β' 40 
Λεονταρίτης Θεόδωρος Δ' 4, 5 
Λέσβος Α' 32 
Λεσνίτζα, χ. Ζαγορίων 'Ηπείρου Α' 49 
Λευκάδα Α' 16 
Λεχουρίτης 'Ιωάννης Β' 7 
Λιανός Ζώης Β' 7 
Λιβαθινόπουλος Θεόδωρος Β' 7 
Λιγκιάδες, 'Ηπείρου Α' 25 
Λιμπερόπουλος Αναγνώστης Β' 7 
Λιναρδόπουλος Νικόλαος Β' 7 
Λονδίνο Α' 17 (Παγκόσμια Έκθεση) Β' 11, 20 
Λόντος Ανδρέας Χρ. Α' 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 

15, 16. 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 
30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 
48, 51, Β' 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. 13, 
14. 15, 16. 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, S' 2 

Λόντος Νικόλαος Δ' 3, 4, 5, 6 
Λόντος Νικόλαος, γιος Άνδρ. Λόντου Α' 20, 28, 

30, 32, 33, 41, 42, 48, S' 2 
[Λόντος] Παναγιώτης S' 2 
[ΛόντοςΙ Σωτήριος Α' 9, S'2 
Λόντος Χριστόδουλος Δ' 2 
Λόντος Χριστόδουλος, γιος Άνδρ. Λόντου Α' 9, 

30, 45, 48, S' 2, 3, 4 
[Λόντουΐ 'Ελένη S' 2 
[Λόντου] - Χαραλάμπη Χαρίκλεια Α' 2, Ε' 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, S 2 
Λυκόστορο, χ. 'Ηπείρου Α' 23 
Λυκουργιώτης Γεώργιος Β' 7 

Μαδουρή Α' 10 
Μακρής Α' 48 
Μακρυγιάννης 'Ιωάννης Β' 7 
Μακρύς Ανδρέας Β' 7 
Μαλαμίδας Α. Α' 30 
Μαλτέζος Διονύσιος Β' 17 
Μάνος Α' 15 
Μανσόλας Άλεξ. Β' 25 
Μανσόλας Δρόσος Β' 9 
Μαντζαβΐνος Αθανάσιος Β' 7 
Μάντζας Αθανάσιος Β' 7 
Μαντούκας Νικόλαος Β' 7 
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Μάξιμος Επαμεινώνδας S' 2 
ΙΜαξίμου-Λόντου] 'Ασπασία S' 2 
Μαραθράς Α' 50 
Μαργαρίτης Α. Α' 49 
Μαρίνος Νικόλαος Β' 35 
Μαρίνος Σπυρίδων Β' 40 
Μαρκόπουλος Στυλιανός Β' 40 
Μασαχός Νικόλαος Β' 7 
Μασσαλία Ε' 1 
Μαστοργιάς Γεώργιος Β' 7 
Ματθαίος, αρχιεπίσκοπος Δρυϊνουπόλεως Α' 15 
Μαυροκορδάτος 'Αλέξανδρος Α' 4, Β' 8, 14 
Μαυροκορδάτος Νικόλαος Α' 43, Β' 39 
Μαυρομιχάλης 'Αντώνιος Β' 33 
Μαυρομιχάλης Γεώργιος S' 1 
Μαυρομιχάλης 'Ιωάννης Ε' 8 
Μαυρομιχάλης Κων/νος S' 1 
Μαυρομμάτης 'Επαμεινώνδας Α' 26 
Μαυρομμάτης Νικόλαος Β' 2 
Μαφίτη, χ. Ζαγορίων 'Ηπείρου Β' 49 
Μαχαιρίδης Παύλος Β' 40 
Μέκιος 'Ιωάννης Α' 24 
Μελισσαρόπουλος Δ. Α. Β' 7, 13, 17 
Μεντζενιώτης Δημήτριος Β' 7 
Μερκάτης 'Ιωάννης Β' 40 
Μεσολόγγι Α' 4, 6, 7, Β' 3, 4 
Μεσσηνέζης 'Ιωάννης A l l , 23, Β' 35, 36 
Μεταξάς 'Ανδρέας Α' 10 
Μητρόπουλος Γεώργιος Β' 7 
Μητρόπουλος Παναγιώτης Β' 7 
Μίκιος Α' 30 
Μιχαήλ, ιερέας Σαμαρίνας Α' 47 
Μΐχος Ν. Γ. Β' 21, 22 
Μοθωνιός Δ. Β' 7 
Μολιέρ βλ. Molière 
Μόσχου Θωμάς Α' 31 
Μπαλασόπουλος Μπαλάσης Β' 7 
Μπαλτατζής Ε., βλ. Βαλτατζής Ε. 
Μπήκας Γεώργιος Α' 23 
Μπιρπανάγος Κων/νος Β' 7 
Μπουκαούρης Ά ρ. Β' 21 
Μπουκαούρης Δ. Β' 21 
Μπουντούρης Δ. Σ. Β' 32 
Μυτιλήνη, βλ. καί Λέσβος Α' 35 
Μύσσιος Η. Α' 23 
Μωάμεθ Ε' 1 

Νάξος Ν. Β' 15 
Ναύπακτος Β' 9 
Ναύπλιο Β' 1,4, 9, Ε' 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, S' 1 
Ναύτης Γ. Β 15 
Νεζερά, 'Αχαΐας Δ' 7 
Νενέκος Γεώργιος Β' 7 
Νεόκαστρο, Βλ. καί Ν,αύπακτος S 1 
Νεράγκαθος Ζ. Β' 7 
Νησιώτης Άχιλλεύς Α' 25 
Νικόδημος, αρχιμανδρίτης Α' 24 
Νικολαΐδης 'Ιωάννης Α' 24 
Νικολαίδης Μ. Β' 34 
Νικολακόπουλος Δημήτριος Β' 7 

Νικόλαος, βλ. Λόντος Νικολ. γιος Άνδρ. Λόντου 
Νικολάου Κων/νος Α' 43, 49 
Νυγρί, 'Αχαΐας Δ' 6 

"Οθων Α' 52, Β' 1, 8, 16 
ΙΟίκονομίδης] Γεώργιος S' 1 
Οίκονομίδης Δημήτριος S 1, 2 
[Οίκονομίδηςί Μιχαήλ S' 1 
Οίκονομίδου |-Λόντου] "Αννα, Α' 45, S' 2 
Οίκονομόπουλος 'Αντώνιος Β' 7 
Οικονόμου 'Ηρακλής Α' 11 
'Ολύμπιος Δημήτριος Β' 9 
Όμπλός, 'Αχαΐας Δ' 2, 7 
Ουγγαρία Α' 29 

Πάγκαλος Άνδρ. S' 2 
Παγώνης Β' 9 
Πάϊκος 'Ανδρόνικος Β' 11 
Παλαιοχώρι, χ. Ζαγορίων 'Ηπείρου Α' 49 
Παλαμίδης Ρήγας Β' 15, 25 
Παναγιώτης- βλ. [Λόντοςΐ Παναγιώτης 
Παναγιωτόπουλος Θεόδωρος Β' 7 
Παναγιωτόπουλος 'Ιωάννης Β' 7 
Παναγόπουλος Δημήτριος Α' 6 
Παναγόπουλος Ευθύμιος Β' 7 
Παναγόπουλος 'Ιωάννης Β' 7 
Παναγόπουλος Νικόλαος Β' 7 
Πανταζόπουλος Α' 4 
Παξιμάδης [Ιάκωβος] Α' 30 
Παξοί Α' 51 « 
Παπαδημητρακάκης Π. Β' 12 
Παπαδιαμαντόπουλος 'Ιωάννης Δ- 7 
Παπαδιαμαντόπουλος Π. Β' 21 
Παπαδόπουλος Γρηγόριος Β' 39 
Παπάζογλου Αγγελική Α' 24 
Παπαμιχαλόπουλος Η. Α' 30 
Παπαμιχαλόπουλος Ν. Α' 16 
Παπαρρήτωρ Γαβριήλ Β' 17 
Παπασπηλιωτόπουλος Γερμανός, ιερέας Β' 7 
Παππαβασιλόπουλος Α. Β' 7 
Παππαγεωργόπουλος Αντώνιος Β' 7 
Παππαγιανόπουλος Βασίλειος Β' 7 
Παππαγιανόπουλος Γεώργιος Β' 17 
Παππαδημητρόπουλος Άναγν. Β' 7 
Παππαδιαμαντόπουλος Π. Β' 7 
Παππαδόπουλος Νικόλαος Β' 7 
Παππαδόπουλος Χρήστος Β' 17 
Παππαθανασόπουλος Άνδρ. Β' 7 
Παππαλεξανδρόπουλος Σωτήριος Β' 7 
Πάππας Ανδρέας Β' 7 
Παππασπυρόπουλος 'Ιωάννης Β' 7 
Παραμυθιά Α' 51 
Παρίσι Ε' 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 
Παρσαρίας Σπυρίδων Β' 40 
Πασχαλίδης Ντέκας Α' 5 
Πασχίδης Α' 34 
Πάτρα Α' 1, 2, 3, 14, Β' 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 

17, 20, 21, 22, 35, 37, 42, 45, Δ' 1, S' 4 
Πατρινός Παναγιώτης Β' 7 
Πελοπόννησος Α' 2, Β' 9, S' 1 
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Περιβόλι, χ. Ζαγορύον 'Ηπείρου Α' 49 
Πέτας Παναγιώτης Β' 7 
Πετζάλης Α. Β' 17 
Πετμεζάς Α' 20 
Πετμεζάς Νικόλαος Β' 9 
Πετρόπουλος Δημήτριος Β' 7 
Πήλικας Σπυρίδων Β' 15 
Πίζα Ε'" 1 
Πίκολος [Νικόλαος] Ε' 6 
Πολίτης Βασίλειος Α' 24 
Πόλος 'Ασημάκης Β' 7, S' 2 
Πολυδωρόπουλος Δημήτριος Β' 7 
Πολυχρονόπουλος Π. Β' 7 
Πραΐδης Γεώργιος Β' 1, 3, 4 
Πράτζικας Ζηνόβιος Β' 13 
Προβελέγγιος Β' 4 
Πρεβελλέγγιος [Κων/νος] Α' 30 
(ΠροβελλεγγίουΙ, σύζυγος τού Κων/νου Προβελ-

λέγγιου Α' 30 
Προκοπάκης Ν. Α' 19 
Πυρουνέλας 'Αντώνιος Α' 24 

Ραγκαβής Άλέξανδρος-Ρίζος Β' 16 
Ράδος Κ. Α' 25 
Ραδούσης (ή Ράδοσης) Πέτρος Β' 7 
Ρασήμ Άχμέδ Α' 19 
Ρενιέρης [Μάρκος] Α' 21, 30 
[Ρενιέρη], σύζυγος τού Μάρκου Ρενιέρη Α' 30 
Ροζαμάνης Β. Β' 7 
Ροκάς 'Αλέξανδρος Β' 7 
Ροστσάϊλ, αδελφοί βλ. Rothshild 
Ρουμανία Α' 49 
Ρούμελη Β' 9 
Ρούπας Άνδρ. Β' 7 
Ροΰφος Α. Β' 17 
Ρούφος Μπενιζέλος Β' 33, 34 

Σαλάχας Β' 16 
Σαμαρίνα Α' 43, 47, 49 
Σαράντης Παναγιώτης Β' 7 
Σημιόπουλος Α. Ν. Β' 17 
Σημούρης Κων/νος Α' 24 
Σιδερής Χρύσανθος Β' 7 
Σικελιανός "Αγγελος Α' 10 
Σίμος Ε. Α' 21 
Σισίνης Χρήστος Ε' 8 
Σκαγιόπουλος Κων/νος Β' 7 
Σκαλίδης Ε' 2 
Σκιαδαρέσης Πέτρος Α' 10 
Σκόνδρα Α' 26 
Σκουζές Γεώργιος Β' 24, 25 
Σμαράγδα, εξαδέλφη Παναγ. καί Χαρίκλ. Χαρα

λάμπη Ε' 5 
Σμίζι, χ. Ζαγορίων 'Ηπείρου Α' 49 
Σολομός 'Αθανάσιος Β' 7 
Σοποτό 'Αχαΐας Δ' 4, 5 
Σοϋτζος Μιχ., ηγεμόνας Ε' 8 
Σούτσος 'Ιωάννης Β' 24, 25 
Σπανόπουλος Γ. Β' 7 
Σπανός 'Αθανάσιος Β' 7 

Σπυλιοτόπουλος Ευστάθιος Β' 7 
Σταματόπουλος Άναγν. Β' 7 
Σταματόπουλος Γεώργιος Β' 7 
Σταματόπουλος Δημήτριος Β' 7 
Σταμόπουλος Γεώργιος Β' 7 
Σταύρου Γεώργιος Α' 21 
Στερεά Ελλάς S' 1 
Στήλος Σπυρίδων Α' 25 
[Στρέϊτ] 'Αλέξανδρος S' 2 
Στρέϊτ |-Λόντου] Βικτωρία Α' 9. 35, S' 2 
Στρέϊτ Στέφανος S' 2 
Στριφτόμπολος Α' 2 
Σχίζας 'Ιωάννης Β' 7 
Σωποτό, βλ. Σοποτό 
Σ(οτήρης, βλ. [Λόντοςΐ Σωτήριος 
Σωτηριάδης Γ. Β' 17, 21 
Σωτηρόπουλος Σωτήριος Β' 24, 25, 32, S' 4 

Ταγκαλάκης 'Αθανάσιος Β' 7 
Τατοάς Σπυρίδων Α' 24 
Ταυρική Α' 21 
Ταχέρ Βέης Α' 50 
Τερτζέτης Γεώργιος Α' 5 
Τζαλαμιδόπουλος 'Ιωάννης Β' 7 
Τζαπραζηλής Θεόκλητος, ιερέας Β' 7 
Τζερνέσι (ή Τσερνέσι), χ. Ζαγορίων 'Ηπείρου Α' 

49 
Τζερτίδης (ή Τσερτίδης) Κων/νος Β' 7, 21 
Τζερτίδης Σ. Β' 7 
Τζέτζικας Παναγιώτης Α' 24 
Τζιγαρής Α' 46 
Τζολίνης 'Αντώνιος Β' 7 
Τζουλάτης Φρ. Β' 40 
Τιμολέων Α' 10 
Τοιβανόπουλος Β' 37 
Τουρκοχώρι Πατρών S' 4 
Τραγαριάδης Σ. Α' 25 
Τραπεζούντα Α' 19 
Τρέζελ, γάλλος στρατηγός Ε' 8 
Τρίγκας Κων/νος Β' 7 
Τρικούπης Χαρίλαος Α' 26, 42 
Τρίχας 'Ιωάννης Β' 40 
Τσεπέλοβο, 'Ηπείρου Α' 25 
Τσούφλης Α' 33 
Τύρναβος Α' 47 

Φακήρης Άνδρ. Β' 7 
Φαρμακίδης Θεόκλητος Β' 9 
Φερδάκης Δημήτριος Β' 7 
Φεταλίδης 'Αρ. Β' 24, 25 
Φιλιόπουλος Άναγν. Β' 7 
Φλαμουριάρι χ. Ζαγορίων 'Ηπείρου Α' 49 
Φολιάς Δημήτριος Β' 7 
Φράγκος Αθανάσιος Β' 7 
Φραγκούλιας Αθανάσιος Β' 7 
Φραντσής Β' 9 
Φώτης Δημήτριος Β' 40 
Φωτόπουλος Αθανάσιος Β' 7 

Χαιρόπουλος Δημήτριος Β' 7 



ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑ Χ. ΛΟΝΤΟΥ 77 

Χάλκη Α' 47 
Χαντζής Γεώργιος Β' 7 
Χαραλάμπη Βικτωρία Ε' 7, Ε' 8 
Χαραλάμπη [-Λόντου] Χαρίκλεια Α' 2, Ε' 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, S' 2 
Χαραλάμπης 'Ασημάκης Ε' 1, 2, 5, 10, 11, S' 2 
Χαραλάμπης Δημήτριος S' 2 
Χαραλάμπης Δ. Α' 11 
Χαραλάμπης Κων/νος Ε' 1, 2, 6, 7, 8, 11, S' 2 
Χαραλάμπης Παναγιώτης Ε' 1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, . 

10, 11 
Χαρίκλεια, βλ. [Λόντου]-Χαραλάμπη Χαρίκλ. 
Χατζή-Ραφαήλ S' 1 
Χιδαγιέτ Α' 38 
Χοταχόβα, χ. Ζαγορίων 'Ηπείρου Α' 43, 49 
Χουρμούζης Α. Β' 15 
Χουσνη-Πασσάς Α' 22 
Χρηστάκηδες, σαράφιδες Α' 19 
Χρηστίδης Δημήτριος Β' 24, 25, 33 
Χριστοδουλόπουλος (ή Χρηστοδουλόπουλος) Ζα

χαρίας Β' 7 
Χριστόδουλος, βλ. Λόντος Χριστόδουλος, γιος 

Άνδρ. Λόντου 
Χρυσανθακάκης Ε' 3 
Χρυσανθακίδης Ι. Ε' 4, 5 
Χρυσανθακόπουλος Δημήτριος Β' 7 
Χρυσανθακοπούλου Κρουστάλλω S' 2 
Χρυσούλα, οίκονόμος Ά ν δ ρ . Λόντου στά 

'Ιωάννινα Α' 30, 42 

Charalamby Victoire, βλ. Χαραλάμπη Βικτωρία 
Chateaubriand [de F-R] A' 8 
Ciciliani Ange, βλ. Σικελιανός "Αγγελος 

Dejorji Michael, βλ. Δετζόρτζης Μιχαήλ 

Flinsberg de Karl Β' 1 

Gerard ( M m e ) E' 8 

Kipriotis, βλ. Κυπριώτης 

Lenormant [F.] A' 8 
Lenormant (μητέρα) A' 8 
Londos Α., βλ. Λόντος 'Ανδρέας Χρ. 

Métaxas André, βλ. Μεταξάς 'Ανδρέας 
Molière (οικείος τοΰ Παναγιώτη Χαραλάμπη) Ε' 2 
Moreau L. Α' 29 

Napoléon Α' 10 

Oculi (Μ1) Α' 29 

Rothshild (οικογένεια) Β' 9 
Reinberger Α' 48 

Schiadaressi Pierre, βλ. Σκιαδαρέσης Πέτρος 
Sponneck comte de A' 10 

Timoleon, βλ. Τιμολέων 

Valaoritis Aristote, βλ. Βαλαωρίτης 'Αριστοτέλης 
Vattel de A' 29 
Veriquio Anastase, βλ. Βερύκιος 'Αναστάσιος 
Veriquio Basili, βλ. Βερύκιος Βασίλειος 

Zancacol Nikolas A' 10 





ΧΑΡΗΣ MIX. ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΗΛΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ! 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

Ή καταγραφή των έντυπων καί χειρόγραφων βιβλίων τα όποια εντοπίστη
καν τόσο στην Τήλο δσο καί στην 'Αστυπάλαια, μέ τόν τρόπο πού έγινε, έχει 
περισσότερο ενημερωτικό καί διερευνητικό χαρακτήρα. Ή πρώτη βιαστική διε
ρεύνηση καί ταξινόμηση εκείνων της Τήλου πραγματοποιήθηκε τόν Μάρτιο τού 
1976 άπό τόν γράφοντα, μαζί μέ έγγραφα καί άλλα αντικείμενα πού φυλάγονται 
είτε στό Δημαρχιακό κατάστημα εϊτε στό εκκλησιαστικό γραφείο. Τρία χρόνια 
αργότερα τα έγγραφα, αφού μελετήθηκαν καί σχολιάστηκα^, δημοσιεύτηκαν α
πό τόν γράφοντα στό βιβλίο Ιστορικό Αρχείο νήσου Τήλου, 'Αθήνα 1979. Τα βι
βλία δμως (χειρόγραφα καί έντυπα) στάθηκαν αφορμή να ερευνηθεί άπό τόν ϊδιο 
ή πηγή της προέλευσης τους καί παράλληλα να αναζητηθεί κι άλλο υλικό πού έ-
λάνθανε ή βρισκόταν σέ χέρια ιδιωτών, κυρίως κατοίκων τού νησιού. 

Ή διερεύνηση απέδειξε δτι τό μεγαλύτερο μέρος τους προερχόταν άπό τή 
διαλυμένη βιβλιοθήκη τού μοναστηριού της Τήλου, τού αφιερωμένου στον 
"Αγιο Παντελεήμονα. Τό υλικό αυτό αρχικά προορισμένο νά δημοσιευτεί στά 
«Τετράδια εργασίας» άρ. 8, συμπεριλήφθηκε τελικά στό βιβλίο τού γράφοντα 
"Ay. Παντελεήμονας Τήλου, 'Αθήνα 1985, β' έκδοση (Κεφ. 8, σσ. 76-83). Στην 
παρούσα δημοσίευση καταχωρίζονται οί περιγραφές τών Περγαμηνών χειρο
γράφων καί συμπεριλαμβάνονται δλα τα βιβλιογραφικά καί κτητορικά σημειώ
ματα πού δέν δημοσιεύτηκαν έκεΐ. Διορθώνονται επίσης κάποιες παραδρομές 
πού αφορούν τήν περιγραφή μερικών χειρογράφων καί έντυπων (χφ. άρ. 5, σ. 
79, έντυπα άρ. 14, 16, 17, 18, σ. 82-83). 

Στην 'Αστυπάλαια λειτουργεί Δημοτική δανειστική βιβλιοθήκη άπό τό πιό 
αξιόλογο τμήμα της οποίας προέρχονται καί τα έδώ καταγραφόμενα έντυπα. Τό 
συγκροτούν τά βιβλία τού Άστυπαλιώτη δεσπότη Νάρκισου Μορφινού, ό ό
ποιος έζησε στό Λονδίνο καί διετέλεσε εφημέριος της Ελληνικής Κοινότητας. 
Στίς αρχές τού αιώνα προικοδότησε τήν 'Αστική Σχολή 'Αστυπάλαιας μέ 
100.000 φράγκα, ώστε μέ τους τόκους νά εξασφαλιστεί ή λειτουργία τών δύο 
τμημάτων της, τού Δημοτικού καί τού Ελληνικού σχολείου. Λίγο πρίν πεθάνει, 
άφησε μέ τή διαθήκη του ή δώρησε καί τά βιβλία του στην μικρή πατρίδα του, 
τήν 'Αστυπάλαια1. 

1. Για τήν ευεργεσία τού Νάρκισου Μορφινού βλ. Κων/νου Σκόκου, Έθνικον Ήμερολό-
γιον, ίτος 1914, σ. 327 (λήμμα Αστυπάλαια). 
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Ή είδηση αυτή, στάθηκε ή αιτία να αφιερώσω λίγο άπό τό χρόνο μου στή 
Δημοτική βιβλιοθήκη, δταν τον Ιούλ ιο τού 1980 επισκέφθηκα τό νησί ιδιωτικά, 
αλλά ή καταγραφή τους δέν πρέπει οπωσδήποτε να θεωρηθεί ολοκληρωμένη, α
φού έγινε γρήγορα και μέ τή μορφή σημειώσεων ενός επισκέπτη. Πάντως ελέγ
χθηκε αργότερα (τόν 'Ιανουάριο 1983) ή ορθότητα της άπό τή βιβλιοθηκάριο δί-
δα Άνταϊνΐα Πατηνιώτη. Γιά τή βοήθεια της τήν ευχαριστώ θερμά, καθώς επί
σης και τήν κ. Λουκία Δρούλια, ή οποία μέ παρότρυνε να δημοσιεύσω τό υλικό 
πού είχα καταγράψει. Επ ίσης ευχαριστώ τά μέλη της επιτροπής εκδόσεως τών 
«Τετραδίων Εργασίας» γιά τις χρήσιμες υποδείξεις τους. 

ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Αγ. Παντελεήμονας (Α.Π.) 

ΙΑΤ 

Συμβολή 

Γκίνης Δημήτριος 

Τοΰ ίδιου (εκδ.) 

Μαμώνη Κυριακή 

Πολίτης Λίνος-Κόλλιας 'Ηλίας 

Σεραφετινίδης Άνδρ. 

Χατζηφώτης 'Ιωάννης 

ΓΜ 

Δελιαλής 

Χάρης Μιχ. Κουτελάκης, Αγ. Παντελεήμονας Τή
λου. Ένα μοναστήρι-μνημεΐο γιά τή νίκη τών χρι
στιανών στην πολιορκία της Ρόδου τό 1480, 'Αθήνα 
1984 (α' έκδοση) και 1985 (β' έκδοση). 
Χάρης Μιχ. Κουτελάκης, 'Ιστορικό 'Αρχείο νήσου 
Τήλου, 'Αθήνα 1979, έκδοση Σ.Γ.Τ.Δ. άρ. 9. 
Χάρης Μιχ. Κουτελάκης, Συμβολή στο τοπωνυμικό 
της νήσου Τήλου, 'Αθήνα 1982, έκδοση Σ.Γ.Τ.Δ. άρ. 
13. 
Τό «Κοινάριον» του Καμπάνιας Θεοφίλου, ΠΑΑ 32 
(1957) 246-251. 
Νομικόν ποιηθέν και συνταχθέν εις άπλήν φράσιν υ
πό τοΰ πανιερωτάτου ελογιμωτάτου επισκόπου Καμ
πάνιας κυρίου κυρίου Θεοφίλου τοΰ εξ 'Ιωαννίνων 
1788, Θεσσαλονίκη 1960. 
Ή βιβλιοθήκη τοΰ Θεόφιλου Καμπάνιας, Ό Ερανι
στής 1 (1963) 34-40. 
Χειρόγραφοι κώδικες της Βιβλιοθήκης της «Εστίας» 
Ν. Σμύρνης, Μικρασιατικά Χρονικά 8 (1959) 255 κ.έ. 
Κατάλογος χειρογράφων Παναγίας Λίνδου, Ελληνι
κά 24 (1971) 37. 
Σπάνιαι εκδόσεις βιβλίων και χειρόγραφα της βι
βλιοθήκης Λέρου, Ρόδος 1954. 
Ή 'Ιερά μονή Πανορμίτη Σύμης, Δωδεκανησιακά 

Χρονικά 4 (1978) 38-58 και ανάτυπο. 
Δημήτριος Σ. Γκίνης καί Βαλέριος Γ. Μέξας, Ελ
ληνική Βιβλιογραφία 1800-1863, τ. Α'-Γ', 'Αθήνα 
1939-1957. 
Ν. Π. Δελιαλής, Κατάλογος έντυπων Δημοτικής Βι
βλιοθήκης Κοζάνης. Ι. Έντυπα εκδόσεων 1494-1832 
πλην τών ξενόγλωσσων, Μέρος πρώτον, έν Θεσσα
λονίκη 1948. 
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ΛΧ 15-17 αϊ. Γεώργιος Λαδάς καί 'Αθανάσιος Χατζηδήμος. Προσ
θήκες, διορθώσεις καί συμπληρώσεις στην Ε λ λ η ν ι κ ή 
Βιβλιογραφία του Emile Legrand για τους αιώνες 
XV, XVI καί XVII , Α θ ή ν α 1976. 

ΛΧ 18 αϊ. Γεώργιος Λαδάς καί 'Αθανάσιος Χατζηδήμος, Προσ
θήκες, διορθώσεις καί συμπληρώσεις στην Ε λ λ η ν ι κ ή 
Βιβλιογραφία των Emile Legrand, Louis Petit καί 
Hubert Pernot, Ε λ λ η ν ι κ ή Βιβλιογραφία. Συμβολή 
στο δέκατο όγδοο αϊώνα, τόμος Α' , 'Αθήνα 1964. Τό
μος Β' , 'Αθήνα 1976. 

ΛΧ 1791-1795 Γεώργιος Γ. Λαδάς κα ϊ 'Αθανάσιος Δ. Χατζηδήμος, 
Ε λ λ η ν ι κ ή Βιβλιογραφία των ετών 1791-1795, 
'Αθήνα 1970. 

ΛΧ 1796-1799 Γεώργιος Γ. Λαδάς κα ί 'Αθανάσιος Δ. Χατζηδήμος, 
Ε λ λ η ν ι κ ή Βιβλιογραφία τών ετών 1796-1799, 
'Αθήνα 1973. 

L 18 αϊ. Ε. Legrand, Bibliographie Hellénique: XVII I e siècle, 

τ. I l l , Παρίσι 1918-1928. 

Α'. Χειρόγραφα 

1. Περγαμ. 0,30x0,235 λυτό φύλλο2 Γ ή ΙΑ' αι. 

['Ομιλία πατρός της εκκλησίας]. 
Γραμμένη επιφάνεια 0,26x0,21. Στίχοι 36. Διατήρηση κακή. Λεκέδες από υγρασία, ιδίως 
στην πάνω δεξιά γωνία, έξίτηλο τό πάνω δεξιό άκρο καί αποκομμένο. 'Οπές άπό τό μεταγενέ
στερο ράψιμο σ' δλη τήν αριστερή πλευρά. Δίπλωση μία, στην αριστερή πλευρά. Μελάνι 
φαιό, επιφάνεια ύποκίτρινη. Χαράκωση ευκρινώς διακρινόμενη μέ δύο κάθετες στό δεξιό μέ
ρος του φύλλου. Γραφή ελαφρά δεξιοκλινής, πάντα κάτω άπό τήν χαράκωση, πού δέν αφήνει 
σχεδόν φαθόλου περιθώριο στό δεξιό κάτω τμήμα τού φύλλου ('Αρχή: περί παύλον [....], Τέ
λος: Ό Πατριάρχης υπέρ σφόδρα ανία τών οσοκύτων καί μή). 

2. Περγαμ. 0,30x0,21 λυτό φύλλο Γ ή ΙΑ' αι. 

['Ομιλία πατρός της εκκλησίας]. 
Γραμμένη επιφάνεια 0,225x0,17. Στίχοι 31. Διατήρηση καλή. Λεκέδες άπό υγρασία στά περί 
θώρια. 'Ημικυκλική αποκοπή στή μέση της αριστερής κάθετης πλευράς. 'Οπές στην αριστερή 
πλευρά από μεταγενέστερο ράψιμο. Μελάνι ναιό μέ ίχνη μαύρου, ιδίως στην πίσω όψη τού 
φύλλου. Επιφάνεια ύποκίτρινη στό recto καί ύπόλευκη στό verso. Χαράκωση ευκρινής μέ 
δύο κάθετες καί στις δύο πλευρές του φύλλου. Γραφή ελαφρά δεξιοκλινής κάτω άπό τή χαρά-

2. Καί τά τρία φύλλα (1, 2, 3) ήταν ραμμένα σέ στάχωμα μηναίου 'Οκτωβρίου τού 1775, 
πού βρισκόταν μαζί μέ άλλα σ.τό ίερό της Τιμίας Ζώνης τού Ερήμου πια Μικρού Χωριού, σχεδόν 
πεταμένα. Τά βιβλία παραδόθηκαν μέ πρωτόκολλο καί βρίσκονται στό Δημαρχείο τού Μεγάλου 
Χωριού. Ή χρονολόγηση τών λυτών φύλλων οφείλεται σέ μια πρώτη εκτίμηση τού καθηγητού κ. 
Άθ. Κομίνη. 
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κωση, διαφορετική από εκείνη τού φ. 1. ('Αρχή: παθούσιν τό ίσο... Έσται γέρας, τί καί ποίων 
έσται χαρισμάτων μέτοχος. Τέλος: ... της μετά σαρκός οικονομίας ... καί τό σταυρικόν πάθος 
τό Έπί γης φημι...). 

3. Περγαμ. 0,305x0,215 λυτό φύλλο Γ ή ΙΑ' αί. 

['Ομιλία πατρός της εκκλησίας]. 
Γραμμένη επιφάνεια 0,22x0,175. Στίχοι 32. Διατήρηση καλή. Λεκέδες άπό υγρασία, φθορές 
στην δεξιά άκρη καί οπές άπό μεταγενέστερο ράψιμο στην αριστερή πλευρά. Μελάνι φαιό. 
'Επιφάνεια ύποκίτρινη στο recto καί ύπόλευκη στο verso. Χαράκωση ευκρινής μέ δλλη διπλή 
κάθετη καί στις δύο πλευρές τοΰ φύλλου. Γραφή ελαφρά δεξιοκλινής κάτω άπό τήν χαράκω
ση, δμοια μέ τό φ. Ια'. ('Αρχή: [χορός] αγγέλων έχόρευεν: αστήρ· Τέλος: επειδή άπειρόγαμος 
ούσα σκυ... επειδή τι αύτώ κευ-). 

4. Χάρτ. 0,245x0,18 φφ. 167 Πριν τό 1653. 

Νομοκάνων. ("Αγιος Παντελεήμονας, 1). 
Γραφή δεξιοκλινής, μελάνι μαύρο καί κόκκινο για τους τίτλους των κεφαλαίων καί για τό αρ
χικό γράμμα κάθε παραγράφου. Στο ξύλινο στάχωμα έχουν επικολληθεί σπαράγματα καί τρία 
φύλλα άλλου χφ. νομοκάνονα. 

Στό φ. 167 ή σημείωση: ο ήερομόναχος καί πνευματικός αύτοΰ πατήρ μαρτυρώ αυτόν άξιον 
της προσκυνήσεως καί υπέγραψα εις Τω παρόν βιβλίον υπάρχει καμοί τοΰ παπανικόλα λούππη 
και όποιος τώ διαβάζει άς εύχεται καί υπέρ ημών αχνγ13. 

5. Χάρτ. 0,205x0,15 φφ. 8 1666 

Ή Θεία Λειτουργία τού εν άγίοις ημών τοΰ Χρυσοστώμου. (Α.Π., 2) 
Διατήρηση καλή. Έπίτιτλο σέ σχήμα δράκοντα, μέ πράσινο χρώμα. Μελάνι μαύρο, γραφή μι
κρογράμματη προσεγμένη. Κατακλείδα μέ κόκκινο μελάνι: 

Έτελειώθη ή θεία λειτουργία δια χειρός έμοΰ μανουήλ. Το άφηέροσα αυτό τοΰ δασκάλου μου 
τοΰ παπα-νεοφϋτου της νίσου Τίλου άπό έτος Χ(ριστ)οΰ αχξσ" 

6. Χάρτ. 0,15x0,21 φφ. 253 1693 

Κανονάριο. (Α.Π., 3) 
Γραφή μικρογράμματη δεξιοκλινής. Μελάνι μαύρο στό verso κάθε φύλλου, εναλλασσόμενο 
μέ κόκκινο άπό στίχο σέ στίχο στό recto. Στό τέλος τοΰ βιβλίου πάνω στό στάχωμα έχει επι
κολληθεί απόσπασμα γράμματος. Στα παράφυλλα καί στό 253Γ ενθυμήσεις. Ή αρίθμηση τοΰ 
χφ από τον γράφοντα κάθε 10 φύλλα. 

3. Ή ενθύμηση δημοσιεύτηκε στό Συμβολή, σ. 60. Δέν αποκλείεται ό νομοκάνονας αυτός να 
είναι αντίγραφο τοΰ πρόχειρου νομικού τοΰ Ματθαίου Βλαστάρεως, σύμφωνα μέ τήν πληροφορία 
τοΰ μακαρίτη μητροπολίτη της Κώ Έμμ. Καρπάθιου! πού επισκέφθηκε τό μοναστήρι καί σημείω
σε μεταξύ άλλων καί τό ακόλουθο: «...Ευρομεν μίαν μεμβράνην είλητάριον γραμμένον έβραϊστί 
καί τίνα άλλα παλαιών εκδόσεων Εκκλησιαστικά βιβλία καί δλλα χειρόγραφα έξ αναγραφής έν
τυπων, οίον τό πρόχειρον νομικόν Ματθαίου τού Βλαστάρεως...». Βλ. Διδαχή 'Ορθόδοξος, 1-2 
(1915-16) 238. 

4. Τό χφ. αναφέρεται στον κώδικα 25Β τής μονής τοΰ Ά γ . Παντελεήμονα Τήλου, σέ κατα
γραφή σκευών καί κειμηλίων μέ ημερομηνία 16-8-1903 (σ. 57-60). Ή ενθύμηση δημοσιεύτηκε στο 
ΙΑ Τ, σ. 118. 
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Στό verso τοΰ α' παράφυλλου: 1806 γενάριο 13 διάκο χριστός δάσκαλος έγραψα κε γρά
φο. άγιος κήρηως ώ θεός μων ηψοΰτε κηρήον των θεον ημών.5 

Στό recto τοΰ β' παράφυλλου: t ετούτο το χάρτη υνέ του διάκου αντρέα κωσταντή6 και ό-
πυώς γηρέψη να το) παρη να το παρη να έχυ τυκαταρα του κυ(ρίου) ηυσοΰ Χ(ριστ)οϋ του γενη-
θεντος 

"Αλλο χέρι: 7506 γενάρηου 13 εγω δηάκο χρι q ος έγραψα· ετουτω χαρτή ήνε του σχυοφη-
λακα παπα κηρ ανδρέα ονδματη 

η σπουδή τον μαθηματον και ό πόθος των γραμάτον προξενή την βασυληαν την τημήν καί 
τηναξίαν 

Στό verso τοΰ ίδιου παράφυλλου: 
1822 Ιουλίου 18: αυτή ή παρούσα βίβλος υπάρχει και ην εμού τοΰ αμαρτωλού και δούλου τοΰ 
θεοΰ μιχαήλ ίερέος7 τοΰ εκ της νήσου δήλου, την οποίαν μοΰ την εδωσεν ό μακαρίτης παπά άν-
δρέας και σκευοφύλακας τοΰ μεγάλου χωρίου ζώντος του ετι, καί με ιδίαν αύτοΰ θέλησιν καί 
προαίρεσιν, δια νά τοΰ κάμω κάγώ μετά θάνατον ε~ν σαρανταλείτουργον, καί είτι άλλο με φωτίσει 
ό κύριος. 

Στό φ. 253 recto σέ 7 έμμετρους στίχους: 
1693 

Γραφεύς εγώ μεν της δε της βίβλου πέλω 
μακρής μιχαήλ8 άστεος δι' ίωάννου-
τεθνήξομαι δέ καί γενήσομαι κόνις 
μένει δέ βίβλος ένχρόνων πολλών κύκλοις 
δσοι δέ τυγχάνοιτε τήσδε της βίβλου, 
εΰχεσθε τοΰ γράψαντος χάριν ώς θέμις 
τυχείν με χώρας της άνω τρισολβίας9 

5. Ή ενθύμηση δημοσιεύτηκε στό ΙΑΤ, σ. 118, σημείωση 2. 
6. Φαίνεται, δτι ό διάκος (στα Δωδεκάνησα σημαίνει ψάλτης) 'Αντρέας τοΰ Κωνσταντη, ί

σως γιος τοΰ Κωνσταντη τ' 'Αγγελή (ό όποιος υπογράφει ώς μάστορας σέ δικαιοπρακτικό έγγρα
φο τοΰ 1701) έγινε ιερέας στό Μεγάλο Χωριό καί αργότερα έλαβε τό όφίκιο τοΰ Σκευοφύλακα, 
καθώς προκύπτει από την επόμενη ενθύμηση τοΰ 1806. Ζοΰσε, δπως συνάγεται από τήν ενθύμη
ση, μέσα στην πρώτη εικοσαετία τοΰ 19ο υ αιώνα, οπότε τό βιβλίο περιήλθε στην κυριότητα τοΰ 
παπα-Μιχαήλ. Στά 1838 μαρτυρεΐται ώς «γέρο σκεοφίλακας» στό Κτηματολόγιο τοΰ Μεγάλου 
Χωριού. Βλ. ΙΑΤ, σ. 47 καί Συμβολή, σ. 27. 

7. Ό παπα-Μιχαήλ Τηλιακός (ή Δηλιακός, δπως τοΰ άρεσε νά τον αποκαλούν), τοΰ οποίου 
οί δεσμοί μέ τον Πανορμίτη τής Σύμης υπήρξαν στενοί, γεννήθηκε στό Μεγάλο Χωριό άπό πατέ
ρα Τηλιακό καί μητέρα Συμιακή, υπήρξε καλλίφωνος ψάλτης καί ίερώθηκε από τό 1819. Θεωρεί
ται ώς ένας άπό τους πιό εγγράμματους τοΰ καιρού του, ήταν ένα άπό τά επιφανή μέλη τής Φιλι
κής Εταιρείας στά Δωδεκάνησα, δίδαξε άπό τά 1808 μέχρι τά 1828 στην πρωτεύουσα τής Καρπά
θου Άπέρι καί πέθανε άπό μαρασμό έξ αιτίας φόνου τον όποιο διέπραξε εγγονός του στην Κάρπα
θο. Βλ. Μ. Μιχαηλίδου-Νουάρου, 'Ιστορία τής νήσου Καρπάθου, τεΰχ. 4, 'Αθήναι 1949, σ. 602-604 
καί ΙΑ Τ, σ. 74 καί Ι. Μ. Χατζηφώτης, «Ή 'Ιερά Μονή Πανορμίτη Σύμης», Δωδ. Χρονικά 4 (1978) 
38. 

8. Τό επίθετο Μακρής μαρτυρεΐται στην Τήλο άπό τόν 17° αιώνα. Ή έκφραση δμως «πέ
λω... δστεος δι' ίωάννου» προκαλεί κάποιο ερώτημα σχετικά μέ τήν προέλευση τοΰ βιβλίου. Ση
μαίνει, δτι ό ίδιος κατάγεται άπό τά 'Ιωάννινα καί εγκαταστάθηκε στην Τήλο ή μήπως τό βιβλίο α
κολουθώντας τόν γνωστό δρόμο τής αλλαγής χεριών αγοράστηκε κάποτε άπό Τηλιακό καί έτσι 
κατέληξε στό νησί; Ή μήπως προέρχεται άπό τόν "Αγ. 'Ιωάννη Θεολόγο τής Πάτμου; 

9. Τό επίγραμμα είναι σχεδόν δμοιο μέ αντίστοιχο άλλου χειρόγραφου τής Βιβλιοθήκης τής 
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7. Χάρτ. 0,30x0,215 φφ. 1-160 Τέλη Που ή αρχή 18ου αϊ. 

Νομοκάνων (Α.Π., 4) 
Μελάνι μαύρο και κόκκινο στις επικεφαλίδες. Στα φφ. 159 recto, verso και 160 recto τέσσερα 
πολύστιχα επιγράμματα. 
φ. 159Γ, επίγραμμα σέ 14 στίχους. 
'Αρχή: Προς τον Πανιερώτατον καί θεοπρόβλητον συγγραφέα τησδε της βίβλου δγιον Καμ

πάνιας κύριον κύριον Θεόφιλον10 επιγράμματα. 
Καμπανίης μέγ' δεισμα, θεού φίλε. κ.λ.π. 

Τέλος: εύτελέστατον καί πειθήνιον τέκνον Γεώργιος ό Σκαρλάτος 
φ. 160r, επίγραμμα σέ 14 στίχους. 
'Αρχή: Εις τον Πανιερώτατον πάνσοφόν τε καί πανελλόγιμον συγγραφέα τησδε της Βίβλου 

δγιον Καμπάνιας Κύριον κυρ Θεόφιλον 
Ίθυτενή περί τόνδε πολούμενος άξονα δίκης 
ίσάγε πάντα κ.λ,π. 

Τέλος: Της υμετέρας πανιέρου καί θεοδμήτου ψυχής, εις ακραιφνές ευγνωμοσύνης τεκμή-
ριον ελάχιστον κατά πνεύμα τέκνον Δημήτριος Βαρδάκα ό έκ μεσόβου 

φ. 160ν, επίγραμμα σέ 17 στίχους". 
'Αρχή: Εις τον σοφώτατον καί θεοπρόβλητον δγιον Κομπανίας επίγραμμα. 

Θεόφιλος Πολύϊδρις έλάνων άφθιτον εύχος 
ώς λάτρις Χριστού, Καμπανίης Πρόεδρος 

Τέλος: Της υμετέρας θεοσόφου Πανιερότητος εις αμάραντου ευλάβειας τεκμήριον Κυριάκος 
Νικολάου τζερτζέλη. 

Συνέχεια, στό ίδιο φύλλο, σέ 6 στίχους. 
'Αρχή: Εις τον αυτόν δγιον Καμπάνιας Ίαμβικόν. 

έπεί πέλεις ταμεΐον ορθοδοξίας 
Τέλος: της σης θεοπροβλήτου Πανιερότητος ελάχιστος δούλος Θεόφιλος Νικολάου τζερτζέ

λη. 
Στό recto τοΰ τελευταίου παράφυλλου σχεδιάστηκε σκίτσο κλειστής παλάμης, κιβώριο μέ 
σταυρό καί σύμβολα τοΰ μαρτυρίου. Δεξιά από αυτά προτομή τοΰ Χριστού καί χρονολογία 
κάτω από αυτήν: 1818 μαΐου 30. 

«'Εστίας Ν. Σμύρνης» πού έχει ώς έξης: γραφεύς εγώ μεν της δε της βίβλου πέλω //μένει δε βίβλος 
εις ετών περιόδους II δσοι δε αν τύχητε της δε της βίβλου II εΰχεσθε τοΰ γράψαντος χάριν ώς θέμις 
II τυχεΓν με χώρας της άνω της όλβιου. Τό γεγονός αυτό, καθώς καί ή δμοια διατύπωση των στίχων 
3 καί 4 τοΰ χφ. της Τήλου, μέ αντίστοιχους σέ χφ. από τήν Λίνδο πού άντεγράφη άπό τόν μοναχό 
Γερμανό Πιλωρούση, μέ βάζει στή σκέψη μήπως τό μοντέλο αυτό ήταν ευρύτατα διαδεδομένο στό 
β' μισό τοΰ 17 ο υ αιώνα καί στό α' μισό τοΰ 18 ο υ , οπότε ή σημείωση τοΰ αντιγραφέα τοΰ χφ. της 
Τήλου ή δέν σημαίνει τίποτα ή τό ίδιο τό χφ. προέρχεται άπό τή Μικρασία μέ τήν οποία οί Τηλια-
κοί είχαν πάντα στενές επαφές. Βλ. Κ. Μαμώνη, «Χειρόγραφοι κώδικες της βιβλιοθήκης της 
«Εστίας» Ν. Σμύρνης», Μικρασιατικά Χρονικά 8 (1959) 257, άρ. 11 καί Λ. Πολίτη-Ήλ. Κάλλια, 
«Κατάλογος χειρογράφων Παναγίας Λίνδου», Ελληνικά 24 (1971) 37. 

10. Ό Δημ. Γκίνης πού ασχολήθηκε μέ τή βιβλιοθήκη τοΰ Θεοφίλου Καμπάνιας σημειώνει 
τήν ύπαρξη 6 χειρογράφων τοΰ Νομικού του, δηλ. τά ύπ' άρ. 2120, 2385, 2684 της Ε.Β.Ε., ένα της 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, ένα στή μονή Έσφιγμένου τοΰ 'Αγίου "Ορους καί Ενα στή Δη
μοτική Βιβλιοθήκη Δημητσάνας (βλ. Δημ. Γκίνης, Νομικόν... σ. μγ'-με'). Σ' αυτά πρέπει να προσ
τεθεί καί τό χφ. της Τήλου. 

11. Τό επίγραμμα αυτό, καθώς καί τό επόμενο, βλ. στή φωτογραφία. Τά αντίστοιχα τοΰ 
Ε.Β.Ε. 2120 δημοσιεύτηκαν άπό τόν Δημ. Γκίνη, Νομικόν..., σημείωση 200, 201, 202. 
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8. Χάρτ. 0,20x0,15 φφ. 240 Τέλη Που ή αρχή 18ου αι. 

Νομοκάνων12 (Α.Π., 5) 
Τα φύλλα, αριθμημένα άνά πέντε άπό τον γράφοντα, διαφόρων εποχών, ενσωματωμένα σ' ένα 
τόμο, βομβύκινα καί στιλπνά στό σύνολο τους. Ή στάχωση χάρτινη χονδρή. 
φφ. 1-18 αποτελούν ένα σώμα μέ οδηγίες στους ίερεϊς για τήν τιμωρία ποικίλων περιπτώ

σεων αμαρτιών. 
φφ. 19-22 "Αλλο είδος χαρτιού, παρέμβλητα. Περιέχουν ενθυμήσεις του τελευταίου κτήτορα 

τοϋ βιβλίου. 
φφ. 23-37 "Αλλο χέρι. Φαίνεται πώς αποτελούν τον πίνακα περιεχομένων του χφ, πού άντε-

γράφη επειδή ίσως ό αρχικός ξεθώριασε ή καταστράφηκε. Μελάνι μαϋρο, καί κόκ
κινο για τό αρχικό γράμμα κάθε κεφαλαίου. 
'Αρχή: Περί κριτοΰ του είναι εις πάντας συμπαθήν 
Τέλος: Περί τοϋ πώς γράφεται τό διαζύγιον δταν ό άνδρας λείπη πέντε χρόνοια... 

φφ. 38-39 "Αλλο χέρι. Συστατικό γράμμα τοΰ Δωροθέου Θεσσαλονίκης-Λήμνου μέ χρονολο
γία αχξ ' (1666) για κάποιον Ιερομόναχο καί τή συνοδεία του (δέν αναφέρονται 
ονόματα) πού πηγαίνουν στα 'Ιεροσόλυμα ως προσκυνητές13. 

φφ. 40-234 "Αλλο χέρι. Νομοκάνονας μέ θαυμάσια καλλιγραφική μικρογράμματη γραφή, μέ 
κόκκινο μελάνι στους τίτλους καθώς καί στην αρίθμηση τών κεφαλαίων πού τε
λειώνουν στό σπζ' (=287). 

φφ. 235-239 "Αλλο χέρι. Ή τάξη τών Μητροπολιτών καί τών περιοχών της δικαιοδοσίας 
τους. 

φφ. 240Γ «Τα μοναστήρια τα έξωθι της αγίας πόλεως Ιεροσολύμων». 
φφ. 240ν "Αλλο χέρι. «Ό έβδομος κανών της α ne συνόδου...». 

Στό φ. 239ν τό τέλος τοϋ χφ ώς έξης: 
'Αρχή: Τέλος ούν Θώ τοΰ Τακτικού, Ότε έγένετο τα 'Ιεροσόλυμα Πατριαρχία) τυ-

ποθέντος ύπό τών ήμερων τοΰ άοιδήμου βασιλέως ημών ίουστινιανοΰ... 
Τέλος: ... άρα ν έχει ν ofoc παρασαλεύσει... τοτοιοΰτον τολμήσαι δρον δπερ άντλη-

θέν άπό παλαιοΰ κοδικίου έπί άναστασίου πατριάρχου θεουπόλεως 'Αντιο
χείας καί έπί μεγάλου βασιλέως ίουστινιανοΰ έπί έτους Quß Εν μηνί αύγού-
στου, ίνδικτ. Γ. 

Σημειώματα τοΰ χφ: 
φ. 1Γ: Το παρόν υπάρχει καμού καί δποιος το άποξενόσει νά έχη τήν κατάραν τοΰ Χ(ριστο)ΰ 

καί της παναγίας. Ό Ρόδου Συνέδιος (μονοκονδυλιά). 
φ. 18ν: Μέ μπλε μελάνι: Τω 1866ω Αυγούστου 27 εχειροτονήθην ιερεύς παρά της Α. Σεβα-

12. Ή ενσωματωμένη επιστολή τοΰ Δωρόθεου Θεσσαλονίκης (βλ. φφ. 38-39) μέ χρονολογία 
1666 αποτελεί οπωσδήποτε terminus ante quen γιά τό χφ. καί ιδιαίτερα για τα φύλλα του πού περι
γράφονται ώς βομβύκινα, στιλπνά, μέ προσεγμένη γραφή. 

13. Ή Ρόδος αποτελούσε πάντα σταθμό γιά κείνους πού ταξίδευαν προς τα 'Ιεροσόλυμα. 
Έτσι δέν είναι παράδοξο, γιατί τό συστατικό γράμμα ενσωματώθηκε στό βιβλίο τό όποιο άνηκε 
στον μητροπολίτη Ρόδου Συνέσιο, άλλα ύπό τήν προϋπόθεση, δτι τό χφ προέρχεται άπό τή Ρόδο. 

Ό Συνέσιος άρχιεράτευσε άπό τό 1865-1876, οπότε κηρύχθηκε έκπτωτος. Βλ. Τρυφ. Εύαγγε-
λίδου, Ροδιακά τ. 2, έν 'Αθήναις 1929, σ. 33 καί Έμμ. Κωνσταντινίδου, Ή έν Αωδεκανήσω εκ
κλησία, 'Αθήναι 1970, σ. 53. 

Γιά τή θέση τής Δωδεκανήσου σ' δ,τι άφορα στα ταξίδια τών Άγιοταφιτών καλογήρων βλ. 
Γ. Κουρνούτου «Γράμματα άπό τήν Τουρκοκρατούμενη Δωδεκάνησο», Δωδεκανησιακή Έπιθεώ-
ρησις, τεΰχ. 10 ('Οκτ. 1947) 408 κ.έ. 
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σμιότητος τοΰ Άγιου Ρόδου Κυρίου Κ. Συνεσίου. 
Πιο κάτω: Τό παρόν έδωρήθη έμοί παρά τοΰΣεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άγιου Ρό
δου Κυρίου Κυρίου Συνεσίου, διωρισθείς και επιτελών 'Επίτροπος αύτοΰ έν τη Νήσω 
Τήλω. Τω 1874ω Αύγούστω 9. 
Το 1876ω Σεπτεμβρίου 23 προεβιβάσθψ Οικονόμος παρά της Α. Σεβασμιώτητος τοΰ 
Μητροπολίτου Αγίου Ρόδου Κυρίου Κ. Γερμανού προσέτι δε επίτροπος αύτοΰ έν Τήλω. 
Ό Αρχιερατικός Επίτροπος παπα-Νικόλαος Οικονόμος. 

φ. 19ν: Τω 1888ω Ίουλίω 22α ημέρα Παρασκευή άνεχώρησα έκ της Πατρίδος μου Τήλου. 
Κατά τάς 4aÇ τοΰ Αύγουστου άφήχθην εις την Κωμόπολιν Χαρταλιμήν ιερατικός προ
ϊστάμενος έν τη εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων, διωρισθείς ύπό της Α.Σ. τοΰ Μητρο
πολίτου Αγίου Α. Χαλκηδόνος Κυρίου Καλλινίκου. Απεβίωσεν τη 15V Δεκεμβρίου 
1889. 

φ. 20ν: Τώ 1891 Μαΐου α'άνεχώρησα έκ Κωσταντινουπόλεως. τη ΙΟ1! Μαΐου έ"φθασα έν τη 
πατρίδι μου Τήλω. Τω 1892 Μαρτίω 25 άψίχθην έν Σύμη καί είσήχθην εφημέριος έν τω 
Ναώ τοΰ Άγιου 'Ιωάννου. Τώ 1894 Σεπτεμβρίου 12 ήλθον εις τήν πατρίδα μου εφημε
ρεύων καί επιτελών πνευματικά. 

φ. 21Γ: "Αλλο χέρι: Τω 1911 'Οκτωβρίου 10 ήμερα Δευτέραν απεβίωσεν ό πατήρ μου ιερεύς Νι
κόλαος Οικονόμος14 παρ' ου έκληροδοτήθην τοΰτο τό βιβλίον ό πρωτότοκος υιός του 
'Αντώνιος. 
"Αλλο χέρι: 1920 έδορίθην παρά τοΰ εξαδέλφου μου Αντωνίου παπα-Οίκονόμου μέ ύπό-
σχεσιν δπως χειροτονιθώ ιερεύς νά άντικαταστίσω τον πατέραν του, μέ τήν συγκατάθε-
σιν της μητρός του καί θείας μου Πολυξένης1* πρεσβητέρας. αιωνία ή μνήμη αυτής. 

9. Χάρτ. βομβύκινο - - Τέλη 17 ο υ ή αρχή 18 ο υ αι. 

Νομοκάνων16 (Α.Π., 6) 
Γραφή μικρογράμματη, προσεγμένη. Μελάνι μαΰρο. Στάχωμα δερμάτινο. Σημειώματα στο 
παράφυλλο καί στό 1Γ, 3 ν . 
Στο recto τοΰ παράφυλλου ή σημείωση: υπάρχει καμοΰΠροκοπίου Ιεροδιακόνου11 τοΰ Άγιου 
Παντελεήμονος 1836. 
Στο φ. 1Γ: Τό παρόν νόμιμον υπάρχει τοΰ αγίου ... Παντελεήμονος έν τινήσω Τήλω έλάβα-
μενΧ* αύτώ 178- μηνή νοεμβρίω. 
Πιο κάτω: Τό παρόν νόμιμον ήπάρχη καμοΰ Ξτεφάνου Ιερεος Βεστάρχη εις (;) όκταμπουλιου. 

14. Στον «Κώδικα της νήσου Τήλου Έτει Σωτηρίω 1869» φ. W καί 14ν μέ χρονολογίες 
1877 καί 1881 'Ιουλίου 4, σημειώνεται δτι ό παπα-Νικόλαος Οικονόμος ήταν γιος τοΰ Μαστρο-
παντελή καί αδελφός τοΰ Μιχαήλ Νοταρίου. 

15. Δέκα χρόνια μετά τό θάνατο τοΰ παπα-Νικόλαου Οικονόμου, οι γιοί του 'Αντώνιος καί 
'Ιωάννης, καθώς καί ή πρεσβυτέρα του Πολυξένη, προστρέχουν στή Δημαρχία της Τήλου καί 
συντάσσουν διαθήκη «σύμφωνα μέ τήν επιθυμία τοΰ αποθανόντος συζύγου της», ώστε νά μοιρα
στούν τα κτήματα του στα 5 παιδιά του ('Αντώνιο, 'Ιωάννη καί δύο ακόμη των οποίων δέν αναφέ
ρονται τά ονόματα, καθώς καί στή μία άπό τις τρεις κόρες του). Βλ. ΙΑΤ, σ. 211. 

16. Terminus ante quem αποτελεί ή χρονολογία 1780 στή δεύτερη ενθύμηση. Νομίζω, δτι θά 
μπορούσε νά χρονολογηθεί τό χφ. μέσα στον 17° αι. 

17. Για τον Προκόπιο βλ. ΙΑΤ, σ. 108, 118, 121, 130, 140, 145, 147, 152 καί Άγ. Παντελεή
μονας, Αθήνα 1985, σ. 47, 60, 61, 73, 94, 117," 123, 129, 132. 

18. Τό ρήμα «έλάβαμεν» σημαίνει, δτι τό βιβλίο εστάλη άπό κάπου άλλου κατά παραγγελία ή 
τό πιθανότερο μεταφέρθηκε καί αφιερώθηκε στή μονή τοΰ Ά γ . Παντελεήμονα άπό κάποιο Τηλια-
κό. Σχετικά βλ. ΙΑΤ, σ. 88 δπου καί οί ενθυμήσεις τοΰ χειρόγραφου. 
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10. Εβραϊκό ειλητάριο. (Α.Π., 7) 
Συνίσταται άπό 17 συνεχόμενες σελίδες έπί περγαμηνής, ΰψους 0,11 μ. και πάχους 0,002 μ. 
Κάθε σελίδα του έχει 14 χειρόγραφους στίχους, ένώ ολόκληρο περιτυλίγεται σέ ξύλινο στέλε
χος μήκους 0,23 μ. Προστατεύεται μέ βυσινιά θήκη ΰψους 0,17 μ. Kqì διαμέτρου 0,03 μ. Τό 
κείμενο του αναφέρει τήν ίστορία της Έσθήρ19. 'Αρχή 17ο υ αιώνα. 

Β'. Έντυπα20. 

1. Παρακλητική, ... τύποις Ν. Γλυκεΐ τω έξ 'Ιωαννίνων, Ένετίησιν 1677. 
Άβιβλιογράφητο. 

2. Μηναίον 'Ιανουαρίου21, Βενετία, 'Ιουλιανός, 1684 (ΛΧ 276) 

3. Λόγοι εις τήν Άγίαν και Μεγάλην Τεσσαρακοστήν ... Λειψία, Βρέϊτκόπφ, 
1766 (L. 650). 

Στο α' παράφυλλο ή ενθύμηση: εκ των τοΰΝικάνδρου12 Ιεροδιακόνου ή τιμή του είναι γρόσια 
25. Στην προμετωπίδα, κάτω αριστερά, ενθύμηση σβησμένη μεταγενέστερα μέ άλλο μελάνι: 
Και τόδε συν τοις άλλοις καμοΰ τοΰ ...κου να ...πούλλου. Στην εσωτερική πλευρά τοΰ σταχώμα-
τος, στο τέλος τοΰ βιβλίου γιατροσόφι: 10 δρμ. γόμα αραβική, να κοπανισθή καλά και μέ τήν 
σίταν να περασθη, έπειτα εις μίαν κούπαν τήν ανακατεύετε με ολίγον σιρώπι και άπό αυτό εις 
κάθε δύο ώρες τοΰ δίνετε άπό έ'ν χουλιαράκι τοΰ γλυκοΰ. 

4. Μηναίον 'Οκτωβρίου, Βενετία, Ν. Γλυκύς, 1775 (ΛΧ 366) 

5. Μηναίον 'Ιουλίου, Βενετία, Ν. Γλυκύς, 1777 (ΛΧ 141) 

6. Μηναίον Μαΐου, Βενετία, Ν. Γλυκύς, 1778 (L. 925) 

19. Περιγραφή και σχόλια γύρω άπό αυτό, καθώς και κάποιες απόψεις για τήν ΰπαρξή του 
στην Τήλο βλ. ΙΑ Τ, 28. Τό ειλητάριο είχε δει και ό Έμμ. Καρπάθιος, μητροπολίτης Κω, κατά τήν 
επίσκεψη του στην Τήλο τό 1910. Βλ. έδώ τή σημείωση 3. 

20. Τα έντυπα 1 και 16 άνηκαν στον Τηλιακό μητροπολίτη Άγαθουπόλεως Ησαΐα, πού πα
ραιτήθηκε τό 1828 λόγω τύφλωσης και επέστρεψε στην Τήλο στά παράλια τής οποίας, δταν έφθα
σε, ανέβλεψε και πάλι! Βλ. ΙΑ Τ, σ. 78-88 και ιδιαίτερα για τα βιβλία στή σ. 88. Σήμερα βρίσκονται 
στά χέρια τοΰ Ίω. Φιλ. Καμμα, απογόνου τοΰ πιο πάνω μητροπολίτη. 

21. Παραδόθηκε στις 28-5-1976 άπό τόν γράφοντα μαζί .μ' ένα άγιο Ποτήρι, δύο δισκάρια, 
δύο λαβίδες, μία λόγχη και τρεις εικόνες, στον εφημέριο των Λιβαδιών παπα-Παΰλο Λαρδόπουλο. 
Προέρχονται κι αυτά άπό τήν Τιμία Ζώνη τοΰ Μικροΰ Χωριού. 

22. Γιά τόν Νίκανδρο και τή δράση του βλ. ΙΑΤ, σ. 94, 100, 127, 143, 146 και Συμβολή, σ. 
12. Άπό τα λίγα στοιχεία πού έχω ύπ' δψη μου, φαίνεται έξυπνος και δραστήριος άνθρωπος, μέ 
οργανωτικές ικανότητες καί φιλοδοξίες. Καταγόταν άπό τή ύμη. Βλ. και ~Α γ. Παντελεήμονας, σ. 
62, 81, 117, 124, 125, 128, 129, 130, 134, 135. 

23. Τα Μηναία 7, 8, 9, 10 προέρχονται άπό τό σεντούκι τής Τιμίας Ζώνης τοΰ εγκαταλειμ
μένου Μικρού Χωριού. Παραδόθηκαν μέ πρωτόκολλο στίς 17-7-1980 στον άρχαιοφύλακα Τήλου 
κ. Παντ. Γιαννουράκη. Σήμερα φυλάσσονται στό εκκλησιαστικό γραφείο τοΰ Μεγάλου Χωριού. 
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7. ΜηναΓον Ίαννουαρίου, Βενετία, Ν. Γλυκύς, 1779 (L. 966) 

8. ΜηναΓον Φευρουαρίου, Βενετία, Ν. Γλυκύς, 1779 (L. 967) 

9. ΜηναΓον 'Απριλίου, Βενετία, Ν. Γλυκύς, 1779. 
Άβιβλιογράφητο. 

10. ΜηναΓον Νοεμβρίου, Βενετία, Ν. Γλυκύς, 1779 (L. 971)23 

11. Άγιασματάριον, Βενετία, Ν. Γλυκύς, 1779 (L. 944) 

12. [Εύχολόγιον] 
0,17x0,60, ακέφαλο (σσ. 17-400). Πριν άπό το 1785. Στην τελευταία σελίδα κτητορικό: 1785 
Ιανουαρίου 16 ίγνάτιος ιερομόναχος24. 

13. Λεξικόν Τετράγλωσσον25, Βενετία, Δημ. Θεοδοσίου, 1786 (L. 1170) 

14. Κυριακοδρόμιον ... εις το κατά πασαν Κυριακήν ... Εύαγγέλιον Συντεθέν υ
πό ... Νικηφόρου τοΰ πρώην Άστραχανίου καί Σταυρουπόλεως ... Τόμος 
πρώτος, [καί δεύτερος] έν Μόσχα έν τώ της Κοινότητος Τυπογραφεία) παρά 
Ροδερίγφ καί Κλαυδίφ, 1796 (ΛΧ 1796-99, 21). 

Στο recto τοΰ πρώτου παράφυλλου κτητορικό: Μακάριος Καπνουδάκης ηγούμενος τοΰ άγιου 
Παντελεήμονος26. 

15. [Λόγοι 'Ισοκράτους, Λυσίου, Λουκιανού, Λιβανίου, Δημοσθένους καί 
Πλουτάρχου]. 

'Ακέφαλο καί κολοβό (σσ. 69-367). Τέλη 18 ο υ αι. 

16. ['Ιωάννου Χρυσοστόμου Λόγοι] 
'Ακέφαλο καί κολοβό. Λείπουν οί σσ. 1-96 καί 187-188. 8° μικρό. Στίς σσ. 191-484 τό: 

Έξέτασις της εσωτερικής σαφήνειας τοΰ Χριστιανισμού συγγραφεΓσα μέν 
άγγλιστί ύπό Σ. Ιενυνσίου μεταφρασθεΓσα δέ εις την έλληνικήν ύπό Εύ-

24. Ό 'Ιγνάτιος ήταν Τηλιακός. Ταξίδεψε πολύ για να συγκεντρώσει χρήματα υπέρ τοΰ 
μοναστηρίου τοΰ Ά γ . Παντελεήμονα. 'Αφιέρωσε στο μοναστήρι ζεΰγος ασημένιων έξαπτέρυγων 
μέ χρονολογίες 1761 καί 1768. 'Αναφερόταν καί στην επιγραφή της τοιχογράφησης τοΰ καθολι
κού στα 1776. Βλ. Χάρης Κουτελάκης-Στ. Κανόνης, 'Αρχείο χριστιανικών ελληνικών επιγραφών 
της Δωδεκανήσου (τυπώνεται). 

25. Καταγράφτηκε στον Κώδικα 25Β της μονής τοΰ Άγ . Παντελεήμονα τό 1906 ώς «1 Λεξι
κόν έλληνικόν Βενετίας» (σ. 57). 

26. Ό Μακάριος Καπνουδάκης ή ορθότερα Καπνός είναι ό τελευταίος ηγούμενος της μονής 
τοΰ Ά γ . Παντελεήμονα. Περισσότερα γι' αυτόν βλ. ΙΛΤ, σ. 156, 158, 162, 164, 167, 174, 176, 
177, 178, 209, 212, 213, 216, 217, 222, 224. 'Επίσης έφ. Ό Παλμός της Τήλου, άρ. φ. 54 (Φεβρ. 
1983) σ. 3. 
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γενίου τοΰ Βουλγάρεως. 
'Από τα τυπογραφικά στοιχεία μπορεί νά χρονολογηθεί τέλη 18ου-άρχές 19ου αϊ. Δέν μπόρε
σα νά το ταυτίσω μέ κάποιο λήμμα της ελληνικής βιβλιογραφίας. 

17. Μηναιον Φεβρουαρίου, Βενετία, Ν. Γλυκύς, 1802 (ΓΜ 148) 

18. ΜηναΓον Μαρτίου, Βενετία, Ν. Γλυκύς, 1803 (ΓΜ 216) 

19. ΜηναΓον Μαΐου, Βενετία, Ν. Γλυκύς, 1803 (ΓΜ 217) 

20. ΜηναΓον Ιουνίου, Βενετία, Ν. Γλυκύς, 1804 (ΓΜ 277) 
Στην τελευταία σελίδα σημείωση: Μακάριος 'Ιεροδιάκονος Τω ίερολογιωτάτω Μακαρίω 7ε-
ροδιάκονι 'Ιουνίου 29 1880 Τήλος. 

21. Μηνολόγιον, Βενετία, Ν. Γλυκύς, 1805 (ΓΜ 360) 

22. ΜηναΓον 'Ιουλίου, Βενετία, Ν. Γλυκύς, 1805 (ΓΜ 358) 

23. [Συνοδικόν]. 
Ακέφαλο καί κολοβό (σσ. 143-447). 'Αρχές 19ο υ αι. 

24. [Συναξαριστής]. 1819 ; (ΓΜ 1195) 
0,215x0,16. 'Ακέφαλο καί κολοβό. 
Σπαράγματα. 'Αρχή από φ. γ'. Τέλος στο φ. σκθ'. Κτητορικό στο φ. 98, στο περιθώριο κάτω 
δεξιά: Έτοΰτο το συναξάριον είναι τοΰ άγιου Παντελεήμονος καί οποίος το πάρη να έχει τήν κα-
τάραν τοϋ άγιου Παντελεήμονος11. 

27. Πρώτος, άπ' δσο μπορώ νά ξέρω, ασχολήθηκε μέ τή βιβλιοθήκη της μονής ό μακαρίτης 
μητροπολίτης Κώ Έμμ. Καρπάθιος, ό όποιος σημειώνει: «Κατά ποίον χρόνον έκτίσθη ή Μονή 
δέν ήδυνήθην νά πληροφορηθώ. Τά περισωθέντα ολίγα έγγραφα καί βιβλία της Μονής δέν άναφέ-
ρουσι τίποτε περί τοΰ σημείου τούτου... Έμελετήσαμεν ταΰτα...». Βλ. Διδαχή 'Ορθόδοξος, δ.π., σ. 
236-38. Οί προσπάθειες μου γιά τή συγγραφή τής ιστορίας τοϋ μοναστηρίου καί ή αναδίφηση τών 
μέχρι τώρα κωδίκων πού διασώθηκαν, έφεραν στό φώς μόνο δύο πληροφορίες γιά τά βιβλία τής 
μονής. Στον κώδικα 25Β, σ. 20 σημειώνεται: έδοσα (Φεβρ. 1870) δια παρακλητική καί Sva πεντη-
κοστάρη Ι καί δύο έρμολόγια γρόσια 105. Στις σελίδες 57-60 τοϋ ίδιου κώδικα, δπου αναγράφονται 
τά σκεύη τής μονής μέ χρονολογία 16/8/1903, αναφέρεται: 1 Λεξικόν Βενετίας. Μισό αίώνα σχε
δόν αργότερα, ό Τηλιακός Παντ. Καμμάς σέ εργασία του μέ τίτλο «Τηλιακά παναΰρια — Τό 
παναΰρι τοΰ άη-Παντελεήμονα» σημειώνει: «αρχεία δέν διεσώθησαν μέχρις ημών, fiv καί έκέκτητο 
(ή μονή) βιβλιοθήκην όλόκληρον», Δωδεκανησιακή Έπιθεώρησις, τεΰχ. Φεβρ. 1947, σ. 99. Αυτή 
κατά τή γνώμη μου είναι ή αλήθεια. *Η μονή είχε αξιόλογη βιβλιοθήκη άπό τήν οποία ελάχιστα 
βιβλία διασώθηκαν. Βέβαια ό χρόνος, ή φθορά, ή υγρασία, τό σαράκι, ή άγραμματοσύνη καί πιο 
πολύ ή αδιαφορία τών διαχειριστών ήταν ή κύρια αίτία άλλα δχι ή μόνη. Ό κ. Ν. Παντελίδης ή 
Άλαμάγκος πού γεννήθηκε τό 1896 μέ πληροφόρησε τό 1980, δτι τά βιβλία τής μονής διασκορπί
στηκαν τό 1901-1906. Οί γέροι λέγανε πώς πολλά παλιά βιβλία κάηκαν ώς άχρηστα, γιατί ήταν 
«τής κακιάς στάμπας» δηλ. παλαίτυπα πού δέν μπορούσαν νά τά διαβάζουν. Ό ίδιος, πού ήταν ά
πό τους πιο φιλομαθείς Τηλιακούς πού γνώρισα, μοΰ διηγήθηκε δτι πριν χρόνια ήγέρθη δίκη 
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25. Ή Καινή Διαθήκη, Λόνδρα, Ούαττς, 1828 (Δελιαλής, 28) 

26. Πεντάτευχος του Μωϋσέως, Λόνδρα, Οϋαττς, 1833 (ΓΜ 2301) 

27. Γ. Σουρή, Ό Ρωμηός. 
Τόμοι τρεις: 1 (1883-1891), 2 (1901-1908), 3 (1909-1918). 'Αθήνα. 

28. [Ίωάσαφ βασιλέως Ινδίας]. 
Ακέφαλο, 19°ζ αι. Στό στάχωμα τοΰ βιβλίου το ακόλουθο κτητορικό σημείωμα: εκ των τοΰ 
Παπά Νικολάου Οικονόμου2* ένδιατρίψαντος εν Σύμη εφημερεύων εν τη 'Εκκλησία τοΰ άγιου 
Ιωάννου τοΰ Προδρόμου εν ετει 1892 Μαρτίου 25 μέχρι τοΰ 1894 Σεπτεμβρίου 12. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 

Έντυπα 

1. S. Ioannis Chrysostomi opera Graece, Octo Voluminibus Etonae in Collegio 
Regali, Excudebat Ioannes Norton, Regius Typographus 1613. 
Στή σ. 1 σημείωση: ex libris Georgii D. Ryder Aug. 1830 Hanbury 

2. Του έν άγίοις πατρός ημών Αθανασίου Αρχιεπισκόπου 'Αλεξανδρείας τα 
ευρισκόμενα απάντα, Editio Nova juxta Parisinum,Anni MDCXXVI ador
nata, Coloniae, Sumptibus Mauritii Georgii Weidmanni MDCLXXXVI. Τό
μοι 2. 

3. Μάρκου Άντονίνου Αύτοκράτορος των εις εαυτόν Βιβλία iß'. Oxoniae 
Anno MDCCIV. 

4. Λόγοι Κικέρωνος29, London 1771. 

εναντίον κάποιου Τηλιακου, τοΰ οποίου δέν θέλησε ν' ανακοινώσει τό δνομα, επειδή προσπάθησε 
νά πουλήσει κάποια «περγαμηνή» μεταφέροντας την στή Σύμη. Τελικά επεστράφη άλλα δέν μπό
ρεσα νά εντοπίσω τι ακριβώς ήταν. Λυτά φύλλα, ειλητάριο ή βιβλίο χειρόγραφο; Πάντως ή τύχη 
μερικών βιβλίων ή καί χειρογράφων της Τήλου ήταν οικτρή. Θυμούνται ακόμα, δτι άπό τό 
«Άσκηταργιό» (μιά τρύπα στό βράχο του κάστρου στο Μεγάλο Χωριό) δπου κάποιος καλόγηρος 
άσκήτεψε, «έφευγαν» μέ τό φύσημα τοΰ άνεμου περγαμηνά φύλλα, πού φυσικά κανείς δέν προνόη
σε νά περιμαζέψει. Σέ μιά άλλη περίπτωση, τα βιβλία τοΰ φαρμακοποιού Σπανουδάκη θάφτηκαν 
στό βάθος ενός ξεροπήγαδου πού χρησίμευε σαν σκουπιδόλακκος, έκεϊ πού σήμερα βρίσκεται ό η
λεκτρικός σταθμός. Για τις πιο πάνω περιπτώσεις βλ. Συμβολή, σ. 21 καί 96 στό λήμμα «Άσκη
ταργιό» καί «Τραούνα». 

28. Βλ. στό ύπ' αριθμ. 8 χφ, τήν ενθύμηση τών φφ. 18ν, 21Γ. 
29. Ή βιβλιοθηκάριος δις Άντωνία Πατηνιώτη μέ γράμμα της στις 14-1-1983 μέ πληροφό

ρησε δτι τό βιβλίο αυτό δέν βρέθηκε. Πάντως γιά τήν βοήθεια της τήν ευχαριστώ θερμά. 
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5. Σειρά ενός καί πεντήκοντα ύπομνηματιστών εις τήν Όκτώτευχον, Λειψία, 
Βρέϊτκοπφ, 1772 (L. 771) 

6. Ή Καινή Διαθήκη, Πετρούπολις, Ν. Γκρέτσχος, 1817 (ΓΜ 974) 

7. Ώγυγία ή 'Αρχαιολογία ... ύπό 'Αθανασίου Σταγειρίτου, Βιέννη, Ίω. Τσβέ-
κιος, 1818 (ΓΜ 1013) 

8. [Κιβωτός Ελληνικής Γλώσσης, Κων/πολη 1819] (ΓΜ 1167) 
'Ακέφαλο. 

9. Τ. Livii Patavini Historiarum ... ex typographia Regia anno 1824. 
Στο πρώτο παράφυλλο μέ μολύβι: Henry Beveridge 1850 Glascow University. 

10. Eusebii Pamphili, Historiae Ecclesiasticae, torn. 3, Lipsiae apud Kayser et 
Schumann, 1828. 

11. Διατριβαί περί τής 'Αγγλικής εκκλησίας, έν 'Αθήναις, Ν. 'Αγγελίδης, 1851 
(ΓΜ 5388) 

12. Φωτίου του Σοφωτάτου καί άγιωτάτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 
Έπιστολαί, αίς δύο του αυτού παρήρτηται πονημάτια. Α' 'Ερωτήματα δέκα 
συν ϊσαις ταΐς άποκρίσεσιν. Β' 'Ερωτήματα καί επιλύσεις πέντε κεφαλαίων 
τω Θεοφιλεστάτω, Όσιωτάτω Λέοντι Άρχιεπισκόπω Καλαβρίας, ύπό 
'Ιωάννου Ν. Βαλέττα πρώην Διευθυντού του έν Σύρω Ελληνικού παιδαγω-
γείου. 'Εν Λονδίνω D. Nutt, 270, Strand 1864. 

13. Οί δικαστικοί νόμοι τής Ελλάδος μετά τής σχετικής Νομολογίας του 
'Αρείου Πάγου ύπό Θ. Ν. Φλογαΐτου. Τόμος Τέταρτος, περιέχων τήν Έξά-
βιβλον τού 'Αρμενοπούλου έν πρωτοτυπώ και έν μεταφράσει μετά πολλών 
ερμηνευτικών σημειώσεων, 'Εν 'Αθήναις έκ τού τυπογραφείου τών Κατα
στημάτων 'Ανέστη Κωνσταντινίδη 1888. 

14. 'Ιωακείμ Βαλαβάνη, 'Απάνθισμα Ελληνικών Γραμμάτων Είς Έγκύκλιον 
Διδασκαλιών πασών τών τάξεων Σχολείου καί Γυμνασίου, Τόμος Δεύτερος 
περιέχον τα τρία πρώτα βιβλία τής Ξενοφώντος Κύρου 'Αναβάσεως καί 
τήν 'Ισοκράτους Προς Δημόνικον παραίνεσιν. Έν Κωνσταντινουπόλει Α. 
Κ. Γεράρδος καί Σία, Βιβλιοπώλαι καί Έκδόται. 1894 
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