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ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ 

Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης 

Η
έκδοση τών πρώτων έντυπων βιβλίων 
βρήκε στίς μονές της 'Ανατολάς τίς βι
βλιοθήκες νά λειτουργούν, καθώς οί πα

ραγγελίες τών πατέρων της Εκκλησίας, τά πα
τριαρχικά γράμματα, οί διατάξεις μοναστηρια
κών τυπικών καί διαθηκών επέβαλαν την ίδρυ
ση καί τη λειτουργία τών βιβλιοθηκών1. Στή Μο
νή Βατοπαιδίου υπήρχε συγκροτημένη συλλογή 
χειρογράφων καί λειτουργούσε βιβλιογραφικό 
εργαστήριο2. Παρόλο πού στά έντυπα βιβλία δέν 
συναντήσαμε ενδείξεις γιά τήν ταξιθέτηση τους, 
αντίστοιχες μέ εκείνες πού υπάρχουν στά χειρό
γραφα γιά τή θέση (ράφι) καί τόν αριθμό τους σ' 
αυτό3, μπορούμε νά υποθέσουμε οτι τά χειρό
γραφα καί τά έντυπα τοποθετούνταν χωρίς αυ
τή τή διάκριση στή βιβλιοθήκη της Μονής, όπως 
μαρτυρημένα συνέβαινε καί στή Μονή Μεγίστης 
Λαύρας4. 

Τά παραδείγματα δύο λόγιων μοναχών τοϋ 
16ου καί τοϋ 17ου αιώνα στηρίξουν τήν παρα
πάνω υπόθεση γιά τή συνύπαρξη στή βιβλιοθή
κη της Μόνης χειρόγραφων καί έντυπων βιβλί
ων, καθώς αυτοί χρησιμοποιούσαν παράλληλα 
χειρόγραφα καί έντυπα καί σημείωναν στά έ
ντυπα τίς παρατηρήσεις καί τίς συμπληρώσεις 
τους, γνωρίζοντας μέρος της χειρόγραφης παρά
δοσης τών τυπωμένων κειμένων. Πρόκειται γιά 
τόν Ζακυνθινό Μακάριο Παπαγεωργόπουλο, 
τόν άπό Κορίνθου, μητροπολίτη Θεσσαλονίκης 
(1465-1546), πού έ'ξησε τά τελευταία χρόνια 
της ζωής του στή Μονή Βατοπαιδίου καί σώζο
νται στή βιβλιοθήκη περισσότερα άπό δέκα χει
ρόγραφα του καί τουλάχιστον δύο σχολιασμένα 
έντυπα του, εκδόσεις τού 1517 καί τού 15215. 
Λιγότερα είναι τά χειρόγραφα τού διακόνου Συ-
νεσίου/Συμεών Έλλανικών(οϋ), λογίου καί βι-
βλιογράφου τοϋ 17ου αΙώνα, πού εςησε στή Μο
νή Βατοπαιδίου καί σέ πέντε τουλάχιστον έντυ
πα, εκδόσεων 1503-1555, υπάρχει τό κτητορι-
κό του σημείωμα καί παρασελίδιες σημειώσεις 
με μαύρο καί κόκκινο μελάνι, δείγματα τών ανα
γνώσεων καί της λογιοσύνης του6. Προηγούμε
νος κάτοχος μερικών άπό τά έντυπα τοϋ Συνεσί-
ου ήταν ό Ζακυνθινός λόγιος μοναχός 'Ιωάννης 
Μποναφές, δπως σημειώνεται στον τίτλο τους7. 

ΕΙκ. 554. Ή Θυσία τοϋ Αβραάμ, 'Ιστορία Ψυχωφε-
λεστάτη, Βενετία, Σάρος, 1727. 

Ό 'Ιωάννης Κομνηνός πού επισκέφθηκε τή 
Μονή στό τέλος τού 17ου α'ιώνα μαρτυρεί καί 
γιά τή βιβλιοθήκη: «Έπάνωθεν δέ τοϋ νάρθη-
κος είναι βιβλιοϋάκη πλουσιωτάτη, ευρίσκεται 
δε καί άλλη έν τω σκευοφυλακίω, πολλών δέ 
καί χρησιμωτάτων βιβλίων»*. Ή μαρτυρία τοϋ 
Barskij (1725) είναι περισσότερο διαφωτιστική. 
Στον χώρο πάνω άπό τόν νάρθηκα τού καθολι
κού, πού ανοίχθηκε τό 1700 μέ τήν κατασκευή 
τού έξωνάρθηκα, υπάρχει «μιά μικρά βιβλιοθή
κη, πού έχει διακόσια h καί περισσότερα βιβλία, 
πού χρησιμεύουν γιά τήν ψαλμωδία καί τήν 
ανάγνωση της εκκλησίας, ακόμη καί γιά Ιδιωτι
κή ανάγνωση, δηλαδή Ευαγγέλια, 'Απόστολοι, 
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ΕΙκ. 555. Φιλοκαλία των 'Ιερών Νηπτικών, Βενετία, 
Βόρτολις, 1789. «Και τόδε έκ των τοϋ Διονυσίου τοϋ 
πελοποννησίου τοϋ μηστριώτου τοϋ εφημερεύοντος 
έν τη κώμη μπονρνόβα. ,αψπγ κατά μήνα νοέμβριον. 
δπερ έλαβον δωρεάν». «Και τόδε σύν τοις άλλοις Νι
κηφόρου Μονάχου Βατοπαιδινοϋ Έφεσίου». 

Μηναία, Λειτουργίες, 'Ωρολόγια, Βίοι 'Αγίων, 
Πατερικά, ακόμη καίτών οικουμενικών δασκά
λων τά έργα, όπως τοϋ Βασιλείου, τοϋ Γρηγορί-
ου, τοϋ Χρυσοστόμου, τοϋ Αθανασίου, τοϋ Θε
οδώρου καί άλλα παρόμοια. Όλα αυτά είναι 
χειρόγραφα [...]». Στό σκευοφυλάκιο, στον όρο
φο στό «παλάτι», πάνω άπό τό «δοχείο», υπάρ
χει «μεγάλη βιβλιοθήκη, ή οποία έχει περίπου 
δύο χιλιάδες βιβλία, διαφόρων τύπων, με κά
λυμμα άπό δέρμα h χάρτινα, παλαιά καί και
νούργια, ελληνικά, λατινο-ελληνικά καί λατινι
κά, πνευματικά η δχι!»9. Δεν γίνεται λόγος γιά 
τόν αριθμό των χειρογράφων καί των έντυπων, 
αλλά μπορούμε να υποθέσουμε ότι τά έντυπα 
πρέπει νά είναι τά περισσότερα. 

ΟΙ πληροφορίες, που μπορούμε νά αντλή
σουμε άπό τά σημειώματα πού σώζονται πάνω 
στά βιβλία, μας οδηγούν σέ μικρότερες ή μεγα
λύτερες συλλογές βιβλίων πού εντάχθηκαν στη 

ΕΙκ. 556. 'Ανθολογία διαφόρων επιγραμμάτων, Αλ-
δος,1521. 

βιβλιοθήκη της Μονής, είτε άπό δωρεές των μο
ναχών στή Μονή τους, ε'ίτε ύστερα ά π ό τόν θά
νατο τους. Είναι λίγες οί αποτυπωμένες στά βι
βλία μαρτυρίες ότι τά βιβλία χρησιμοποιήθη
καν ύστερα άπό τήν ένταξη τους στή βιβλιοθή
κη καί αυτό ϊσως νά οφείλεται καί στή φύλαξη 
της στό απρόσιτο σκευοφυλάκιο. 

Ή ευκαιρία γιά τή χρησιμοποίηση της βι
βλιοθήκης άπό τήν Άθωνιάδα Σχολή, π ο ύ λει
τούργησε στά όρια της Μονής Βατοπαιδίου, με 
τήν επιστασία τοΰ προηγουμένου Μελέτιου καί 
τήν οικονομική στήριξη της, δέν αξιοποιήθηκε. 
Ό Ευγένιος Βούλγαρις, σχολάρχης άπό τό 1753 
ως τό 1759, θά αναζητήσει στή βιβλιοθήκη της 
Μονής 'Ιβήρων, άπό τόν βιβλιοφύλακα Μελέτιο, 
βιβλία γιά τους μαθητές του, οί όποιοι «άμοι-
ροϋσι βιβλίων οί πλείονες»10, καί ακόμη θά διεκ
δικήσει μέ επιτυχία, τό 1755, τά βιβλία π ο ύ 
κληροδότησε στή Σχολή ό μοναχός καί διδάσκα
λος Σωφρόνιος". 'Αλλά καί τά βιβλία της Άθω-
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Είκ. 557. Χρησμός ήτοι Προφητεία τοϋ μακαρίου 'Ιε
ρομόναχου' Άγαθαγγέλου, Άγαθόπολις [= Βιέννη 
1790/1791]. Ή έκδοση προσνράφεται στον Ρήγα Βε-
λενστινλή. 

νιάδας υστέρα ά π ό τήν παρακμή καί τή διάλυση 
της δεν φαίνεται νά πέρασαν στη Μονή12. 

Δύο αρχειακές μαρτυρίες, του τέλους τοϋ 
18ου καί της αρχής τοϋ 19ου αιώνα, δείχνουν 
τίς πηγές πλουτισμού τής βιβλιοθήκης νά βελ
τιώνονται καί ποιοτικά καί ποσοτικά. Ή πρώτη 
είναι α π ό τήν Ανατολή: Ό διδάσκαλος Θεόδου
λος Βατοπαιδινός πεθαίνει στά Μουδανιά τό 
1789 καί τά σαράντα πέντε βιβλία του (τά ε'ίκο-
σι εννέα κοσμικά, άπό τά όποια δύο φράγκικα· 
άπό τά βιβλία τά επτά είναι χειρόγραφα), περ
νούν στά χέρια τοϋ επιτρόπου τοϋ μητροπολίτη 
Προύσης καί ύστερα στον επίτροπο τής Μονής 
στην Κωνσταντινούπολη (1790), γιά νά φθά
σουν στή Μονή Βατοπαιδίου1 3. Ή δεύτερη απο
στολή βιβλίων έρχεται άπό τή Δύση. Έδώ δεν 
έ'χουμε κατάλογο, ούτε ποσότητα τόμων: Ό Ά-
βράμιος, αρχιμανδρίτης καί εφημέριος στην Βι
έννη, γράφει στή Μονή τό 1802 οτι έ'στειλε μέ 
τόν συνάδελφο Προκόπιο Καρτσιώτη, άπό τήν 

ΕΙκ. 558. Henricus Stephanus, Θησαυρός τής 'Ελλη
νικής Γλώσσης, Παρίσι, Η. Stephanus, 1572. 

Τεργέστη, εκατό γρόσια καί «ενα σεντούκι εως 
τέσσερα καντάρια βιβλία αξιόλογα, να φυλα-
χϋοϋν εις το Μοναστήριον εως να μέ κατ ευό
δωση h Κυρία Θεοτόκος να έλθω καί να συνευ-
φρανθώ μέ τους συναδέλφους μου»1*. 

Οι νέες προσκτήσεις τής βιβλιοθήκης φαίνε
ται νά φυλάσσονται στό σκευοφυλάκιο, πού 
είναι απρόσιτο στους επισκέπτες. 'Έτσι οί πε
ριηγητές βλέπουν τά χειρόγραφα στά κατηχού-
μενα, δπου ή φύλαξη τους είναι πλημμελής καί 
αυτήν περιγράφουν, μέ μελανά χρώματα, όπως 
άλλωστε καί ό μοναχός Σωφρόνιος (1835)'5. 

Στή μαρτυρία τοϋ R. Curzon (1837) επανέρ
χονται τά ποσοστικά στοιχεία: « Ή βιβλιοθήκη, 
αν καί έχει σχεδόν τέσσερις χιλιάδες τυπωμένα 
βιβλία, δέν έχει κανένα πολύ αρχαίο α μέ άλλο 
θέμα έκτος άπό τή Θεολογία. 'Υπάρχουν επί
σης περίπου χίλια χειρόγραφα, άπό τά οποία 
τριακόσια ώς τετρακόσια είναι σέ περγαμηνή»™. 
Ό αριθμός των εντύπων φαίνεται υπερβολικός, 
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ΕΊκ. 559. Μεθόδιος Άνθρακαης-Μπαλάνος Βασιλό
πουλος, 'Οδός μαθηματικής. Βενετία, Βόρτολις. 1 749. 
Ό τίτλος τοϋ Α' τόμου. 

έ'στω καί αν αναφέρεται σε τόμους, ενώ ή πλη
ροφορία δτι ή βιβλιοθήκη δεν είχε βιβλία της 
θύραθεν παιδείας εΐναι ανακριβής. 

Ό Antonin Capustin (1859) δίνει περισσότε
ρο συγκεκριμένες πληροφορίες γιά τους χώρους 
φύλαξης: «Γον καιρό τοϋ Μπάρσκι ή βιβλιοθή
κη βρισκόταν σέ δύο μέρη, μακριά τό ένα άπό 
τό άλλο, ατό καθολικό καί κοντά στό σκευοφυ-
λάκιο [...]. Τώρα οί βιβλιοθήκες έχουν ένωθεϊ καί 
βρίσκονται σέ δύο άσχημα δωμάτια τοϋ πάνω 
ορόφου τοϋ νάρθηκα τοϋ καθολικού. Στό πρώ
το δωμάτιο βρίσκονται τά έντυπα βιβλία, ένώ 
στό πίσω δωμάτιο τά χειρόγραφα»'1. 

Τό 1867 ανακαινίζεται ό πύργος της Πανα
γίας καί στον δεύτερο ό'ροφό του τοποθετείται ή 
βιβλιοθήκη τών χειρογράφων καί τών εντύπων. 
Ό Ί . Μ. Ραπτάρχης, περιηγητής τήν ϊδια εποχή 
στή Μονή Βατοπαιδίου, αποτυπώνει τή νέα κα
τάσταση επαναλαμβάνοντας καί τόν Curzon: «Ή 

ΕΊκ. 560. 'Αγάπιος Λάνδος ό Κρής. Βιβλίον καλού-
μενον Γεωπονικόν. Βενετία. Θεοδοσίου. 1770. Ό τί
τλος της δωδέκατης έκδοσης τοϋ βιβλίου. 

βιβλιοθήκη, καίτοι συγκειμένη εκ τετρακισχι-
λίων τόμων έντυπων καιχιλιάδος, περίπου, χει
ρογράφων, ων τριακόσια ή τετρακόσια περγαμη-
νά, ουδέν άξιοσημείωτον περιέχει, έκτος τών συ
νήθων Ευαγγελίων και άλλων Πατερικών βιβλί
ων είναι δε κάλλιστα διατετηρημένη. κατέχου
σα την άνω όροφήν πύργου επίτηδες έπιδιορ-
θωθέντος ού προ πολλού»'*. 

Τό 1869 καί τό 1870 ή Μονή βιβλιοδέτησε τά 
χειρόγραφα καί τά έ'ντυπα της βιβλιοθήκης ανα
θέτοντας τό έργο σέ βιβλιοδέτες μοναχούς της 
Σκήτης τού Αγίου Δημητρίου του Βατοπαιδίου1'1. 
Τήν εικόνα τοϋ β' ορόφου της βιβλιοθήκης, ή 
οποία διατηρήθηκε ως σήμερα, περιγράφει ό Γ. 
Α. Νικολόπουλος (1874): «Εις ένα έκ τών επτά 
υψηλών πύργων, είναι ή θαυμάσια βιβλιοθήκη 
της Μονής. Ό θησαυρός ούτος της εκκλησια
στικής φιλολογίας και διαφόρων άλλων πολυτί
μων βιβλίων ευρίσκεται εντός πύργου- έμπεριέ-
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i-t«.. j o j . υμηρος, Οδύσσεια, Βάτραχομνομαχία. Ύ
μνοι, Βενετία 1517. 

χεται δε εντός 12 κομψών έξ ύέλου θηκών, το
ποθετημένων κύκλω ευρύτατου δώματος. Αι 
θήκαι φέρουσι δύο πρόσωπα- εν εσωτερικώς και 
έ'ν έξωτερικώς. Το έσωτερικον πληρούται aitò 
χειρόγραφα βιβλία έκ μεμβράνης, τα πλείστα 
εκκλησιαστικά, κατερχόμενα μέχρι τοϋ έννάτου 
αιώνος- τα περισσότερα των βιβλίων τούτων ο
γκώδη όντα έμπεριέχουσιν εικόνας αξίας μεγά
λης παρατηρήσεως και θαυμασμού, διότι, αν 
και παρίιλθον τόσοι αιώνες, διατηρείται εισέτι 
το ξωηρον τού χρώματος άκμαιότατον. Το έξω-
τερικον περιέχει έντυπα τα πλείστα ελληνικής 
φιλολογίας και εκκλησιαστικής Ιστορίας- άπα
ντα τα βιβλία ε'ισι καλώς δεδεμένα και επίχρυσα. 
Εις το μέσον υπάρχει τράπεζα δια τους βουλο-
μένους να άναγνώσωσιν οιονδήποτε θέλουσιν 
βιβλίον. Ή φιλόκαλος διευθέτησις οφείλεται εις 
τον αληθώς άξιον επαίνου μοναχον τον Πανο-
σιώτατον Νεόφυτον, τον και άντιπρόσωπον της 

ΕΙκ. 562. "Ομηρος, Ίλιάς καί Οδύσσεια μετά της έξη-
γήσεως, Βασιλεία 1535. 

μονής Βατοπαιδίου εν ΚαρυαΙς»20. 
Ή καλή αυτή κατάσταση της βιβλιοθήκης έ

χει αποτυπωθεί στον σωζόμενο στή βιβλιοθήκη 
κατάλογο με τίτλο «Κατάλογος'Ονομαστικός των 
εν τη Βιβλιοθήκη της Ιεράς καί Σεβάσμιας Μεγί
στης Μονής τοϋ Βατοπαιδίου έντυπων βιβλίων. 
Τη 10η Ιουνίου 1880», στον όποιο καταγράφο
νται κατά συγγραφέα αλφαβητικά 1.683 τίτλοι 
βιβλίων, οί όποιοι με υπολογισμό των πολλα
πλών αντιτύπων πού καταγράφονται αντιστοι
χούν σε 3.133 σώματα καί 3.749 τόμους21. 

Τό 1923 ό γέρων Άρκάδιος ύστερα άπό νέα 
ταξιθέτηση τών βιβλίων συντάσσει τόν κατάλο
γο τών εντύπων τού β' ορόφου καί τό 1924 τοϋ 
α ορόφου: 

β' όροφος: 2.100 τίτλοι, 2.300 αντίτυπα, 
3.080 τόμοι. 

α όροφος: 3.500 τίτλοι, 3.600 αντίτυπα, 
4.036 τόμοι. 
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ΕΊκ.563. Πλάτων, "Απαντα, Βασιλεία 1556. 

Τό 1934 άρχισε νά συντάσσεται ό κατάλογος 
των εντύπων τοϋ ισογείου, ό όποιος συμπληρω
νόταν ώς τό 1955: 840 τίτλοι, 845 σώματα, 910 
τόμοι. Συνολικά στον πύργο υπάρχουν κατα
γραμμένοι 6.440 τίτλοι, 7.745 σώματα καί 8.126 
τόμοι. 

Τά άκατάγραφα έντυπα βιβλία, τά όποια συ
γκεντρώθηκαν στη Μονή α π ό τό 1935 ώς σήμε
ρα καί φυλάσσονται κυρίως στή νέα βιβλιοθή
κη, ξεπερνούν τους 23.000 τίτλους καί, αν υπο
λογισθούν καί τά ρωσικά π ο ύ προέρχονται άπό 
τή Σκήτη τού Αγίου Ανδρέου (Σεράι), φθάνουμε 
στον αριθμό 27.000. "Αν υπολογισθούν καί τά 
πολλαπλά, φθάνουμε στίς 40.000 αντίτυπα."Ο
λα αυτά τά βιβλία προέρχονται άπό αντικατα
στάσεις με καινούργια των παλαιών λειτουργι
κών βιβλίων καί ά π ό βιβλιοθήκες σκητών, κε-

ΕΙκ. 564. 'Αριστοτέλης Σταγειρίτης, Τά σωζόμενα, 
Leiden 1590. Από τόν πρώτο ξένο κτήτορα (Αμ
στερνταμ 1748) τό βιβλίο πέρασε στην κατοχή τοϋ 

°ζ νέου κτήτορα: «Έκ των τοϋ Δημητρίου Χρύσανθο
υ- πούλου και τόδε τελέθη φίλοι όνηθέν εν τω σωτηρίω 
10 1784. Βιέν(νη) τοϋ Ιερέως Δημητρίου Χρυσανθο-
α- πούλου». 
Ì6 

λίων καί κοιμηθέντων μοναχών. Μεγάλο μέρος 
υ- τών βιβλίων προέρχεται άπό τό απόθεμα νέων 
ε- καί παλαιών βιβλίων τού Σάββα, βιβλιοπώλη 
ή- στίς Καρυές. 
ο- "Οταν ή βιβλιοθήκη καταλογογραφηθεί, θά 
ιό μπορούμε ασφαλέστερα νά παρακολουθήσουμε 
ιε τά βήματα μιας πορείας αιώνων προς τή συ-
:ά γκρότηση αυτής της μεγάλης μοναστηριακής βι-
)- βλιοθήκης, πού ενσωμάτωσε, μέ διαφορετικούς 
α- ρυθμούς κάθε φορά, τίς βιβλιοθήκες άκμασά-
ι- ντων μετοχιών, σκητών καί κελίων, άλλα καί τών 
ε- λόγιων καί γραμματισμένων μοναχών, πού έ'ςη-
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ΕΙκ.567. Νικόδημος Μοναχός, Πηδάλιον, Λειψία, Βραϊτκόπφ καί "Αιρτελ, 1800. 

σαν με μεγαλύτερη, κατά κανόνα, κινητικότητα 
προς τά κέντρα τής Ανατολής καί της Δόσης. Ή 
κινητικότητα καί oi περιοδείες τους εξασφάλι
σαν τή γνώση καί τίς περιέργειες καί τους οδή
γησαν στην απόκτηση μικρότερων η. μεγαλύτε
ρων συλλογών βιβλίων, ελληνικών καί ξένων, 
θρησκευτικών καί κοσμικών, παλαιότερων καί 
σύγχρονων. Πρώην πατριάρχες, μητροπολίτες, 
επίσκοποι, ηγούμενοι στά βατοπαιδινά μετόχια, 
εφημέριοι στίς ορθόδοξες ενορίες της 'Ανατολίας 
καί τών παροικιών της Διασποράς έφεραν στη 
Μονή από λειτουργικά βιβλία, ερμηνευτικά καί 
δογματικά ώς Ιστορικά καί νεωτερικά βιβλία τής 
κοσμικής σοφίας καί κριτικής. 

Οί συλλογές βιβλίων τοϋ Γρηγορίου, μητρο
πολίτη ΕΙρηνουπόλεως καί Βατοπαιδίου (1761-
1846)2\ τοϋ Γρηγορίου Βυζαντίου, μητροπολίτη 
Άδριανουπόλεως, πού έ'ςησε στή Μονή τά τελευ
ταία χρόνια τής ζωής του (1829-1860)23, τοϋ 
Παϊσίου Κρητός τοϋ Διδάχου, διδασκάλου στό 
σχολείο τής Μονής (1801-1873)24 καί τοϋ Άνα-
νία Βατοπαιδινοϋ (1806-1876), ευεργέτη τοϋ 
Εθνικού Πανεπιστημίου καί τής Μεγάλης τοϋ 
Γένους Σχολής25, είναι καλά δείγματα τών ατο
μικών συλλογών βιβλίων, π ο ύ υπηρέτησαν τήν 
κατήχηση καί τήν κατά Χριστόν ςωή τοϋ μονα
χού ή έδωσαν απαντήσεις στά ερωτήματα καί τή 
φιλομάθεια του. 
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ντας ειλητάριο. Λουκάς γράφοντας καί 'Ιωάννης άναγινώ-
σκοντας τό τελειωμένο κείμενο. 

ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Γρηγόριος Θ. Σ τ ά θ η ς 

1. Είναι πρόδηλο δτι δέν τηρήθηκε ή σειρά παλαιότη
τας τών χειρογράφων καί δέν αποτέλεσε στοιχείο ταξινο
μήσεως τό μέγεθος του σχήματος τους. "Αν οί καταλογογρά-
φοι δέν έσφαλαν στην απόδοση τίτλων, π ο ύ δέν ανταπο
κρίνονται στό περιεχόμενο, βά είχαμε μιά ορθή καί Ικανο
ποιητική ταξινόμηση που δέν θά επιδεχόταν διόρθωση. 
Δέν είναι όμως άσφαλτη Λ ονοματολογία, καί τό πράγμα 
πρέπει νά προβληματίσει τόν μέλλοντα καταλογογράφο. 

2. Ό χειρόγραφος κατάλογος επεκτάθηκε τελευταία 
μέχρι τόν αριθμό 1688», ουσιαστικά 1689, άφοϋ τό μικρό β 
δέν έχει λόγο υπάρξεως, καί τόν 1690. 

3. Πρόκειται γιά τά χειρόγραφα μέ αριθμούς 37-51. 
Βλ. τόν σχετικό κατάλογο Lamberz - Λίτσας, 1978, σσ. 75-
92. 

4. Ώ ς μουσικός κώδικας τών Απάντων ενός μελουρ-
γοϋ είναι γνωστός καί διαδεδομένος αυτός πού άφορα στό 
μελουργικό έργο του Πέτρου Μπερεκέτη τού Βυζαντίου 
(αρχές 18ου αιώνα). Τά Ά π α ν τ α τοΰ Αναστασίου Ραψα-
νιώτου Πρωτοψάλτου Λαρίσης, περί τά μέσα καί τό γ' τέ
ταρτο του 18ου αιώνα, είναι ή δεύτερη περίπτωση παρα
δόσεως κώδικα αύτοϋ τοΰ είδους, σέ ευάριθμα όμως αντί
γραφα. 

5. Καί δέν αποκλείεται ή επικείμενη αναλυτική κατα-
λογογράφηση νά προσθέσει στον πίνακα καί άλλα χρονο
λογημένα χειρόγραφα, πού ή χρονολογία τους ελαθε κατά 
τήν πρώτη τους καταγραφή. 

6. Τρεις-τέσσερις κολοφώνες σταχυολογούνται, γιά 
τήν "ιδιαίτερη σημασία τους, καί προσφέρονται καί εδώ. 

Κώδικας 1486, φ. 299α: «...έτελειώϋη το παρόν Στιχη-
ράριον δια χειρός έμοϋ Δανιήλ αμαρτωλού τάχα και Ιερο
μόναχου τοϋ Άχράδου καί οί ψάλλοντες εϋχεσϋε... μηνί 
Δεκεμβρίω ιγ' Ινδ. φ' ετει ,ςω' [= 1292] έπι της βασιλείας 
Ανδρόνικου...». 

Κώδικας 1527. φ. 321β: «Έτελειώϋη το παρόν ψαλ-
τικόν βιβλίον γραφέν παρ' έμοϋ τοϋ ελαχίστου 'ιερομόνα
χου Μάρκου τοϋ έκ Ξανϋοπούλων συνδρομή κα'ι έξόδω 
τοϋ τιμιωτάτου Ιερομόναχου κυροϋ Νεοφύτου έν ετει 
,ς^μβ [= 1434] 'ινδ. ιβ'. μηνί Σεπτεμβρίω α' ήμερα γ. δόξα 
σοι ό Θεός». 

Κώδικας 1497. φ. 297α: «Έπληρώθη τό παρόν βιβλίον 
δια χειρός έμοϋ Νικολάου τοϋ ευτελούς ιερέως καί Ίερο-
μνήμονος Κορίνθου έν ετει ,ς^νγ' [= 1445], Ίνδ. η', φεβρου-
αρίου ια' ήμερα πέμπτη ώρα θ. ό ελεών πτωχώ δανείζει 
Θεώ». 

Κώδικας 1473. στην αρχή: «Έγράφη ένδον έν τη σε
πτή μονή τοϋ Βατοπαιδίου ύπό μουσικού τετελειωμένου 
εις τήν τέχνην. όμως αρχή του ητο εις τό γράψιμον. Δα
μιανός Ιερομόναχος, έν ετει αχπ' 'Ιανουαρίου κε». Καί 
στό τέλος: «Τελειώσας εϊπον σοι Χριστέ πρέπει δόξα. 
,αχοθ». 

7. Ό Σπυρίδων στον Α' τόμο της σειράς τών κωδίκων 
του μέ τίτλο Συλλογή Νέα ( Βατοπαιδίου 1500) τό έ'τος 1868 
μαρτυρεί, στή δεύτερη σελίδα τοϋ «Προλόγου»: «... συγγρα-
φείσα τό πρώτον παρ' έμοϋ τοϋ ιδίου γραφέως, ήτις και 
έγένετο παρανάλωμα τοϋ πυρός παρά τής πυρκαίάς της 
γενομένης κατά τό 1854 Φεβρουαρίου β' τό εσπέρας, νϋν 

δέ τη αιτήσει τών έν τώ Βατοπαιδίω αδελφών γράφεται και 
άναπληροϋται σήμερον...». 
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νετία, Aldus, 1521 (β' όροφος άρ. 620). Στό πρώτο έντυπο 
υπάρχει σημείωμα 16ου-Που ai.: «καί τόδε προς τοϊς 
άλλοις τής τοϋ Βατοπεδίου μονής». 

6. Ζαβίρας, 1872, σσ. 526-527. Σμυρνάκης. 1903, σ. 
435. Γεδεών. 1916, σ. 94. Πάσχος, 1988, σσ. 832-834. Στό 
έντυπο (β' όροφος 625) Έπιφάνιος Κύπρου, 1544, σ. [544] 
υπάρχει επίγραμμα τού Συνεσίου γιά τόν συγγραφέα καί 
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ενα χειρόγραφο συνάντησα στή βιβλιοθήκη μέ τίς σημειώ
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Ph. Hunt: Anghelou. 1965, σσ. 36-37. Walpole. 1817, σ. 
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