"Ο Γιάννης Καράς γεννήθηκε τό
1934 στον Πειραιά, όπου περάτωσε
καί τίς γυμνασιακές του σπουδές.
Είναι πτυχιούχος της Φιλοσοφι
κής Σχολής του Πανεπιστημίου
τοϋ Βουκουρεστίου καί τής Ecole
Pratique des Hautes Etudes του
Παρισιού (μεταπτυχιακό)· διδάκτο
ρας τής Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ
Πανεπιστημίου 'Ιωαννίνων. 'Από
τό 1977 εργάζεται ώς ερευνητής
στό Κέντρο Νεοελληνικών 'Ερευ
νών τοϋ Έθνικοϋ 'Ιδρύματος 'Ε
ρευνών, όπου διευθύνει τό ερευνη
τικό πρόγραμμα « ' Επιδράσεις τής
ευρωπαϊκής επιστημονικής σκέ
ψης στον ευρύτερο ελληνικό, βαλ
κανικό χώρο (18ος-19ος αιώνας)».
"Εχει εκδώσει 10 βιβλία καί έχει
δημοσιεύσει μελέτες σέ ελληνικές
καί ξένες περιοδικές εκδόσεις· έ
χει πάρει μέρος, μέ εισηγήσεις καί
ανακοινώσεις, σέ ελληνικά καί διε
θνή Συνέδρια. Κεντρικό θέμα των
ερευνών του είναι ή 'Ιστορία καί
Φιλοσοφία τών 'Επιστημών, κυ
ρίως ή 'Ιστορία τών Φυσικών Θετικών 'Επιστημών στον ελλη
νικό πνευματικό χώρο κατά τήν
περίοδο τοϋ οθωμανικού ζυγοϋ.
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Ί ε ρ . Λαλάνδ

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ πού παρουσιάζουμε στον τόμο αυτόν -τόν δεύτερο της σειράς
Οι ' Επιστήμες στην Τουρκοκρατία- είναι αυτά κ υ ρ ίω ς πού δείχνουν την
Εξέλιξη, μέσα άπό τη γνώση του άνθρωπου γιά τή φύση, της σχέσης του
ανθρώπου μέ τή φύση.
Τό τονίσαμε καί σέ προηγούμενη μελέτη μας1, οι επιστήμες τής φύσης
υποδηλώνουν άφ ' ενός τή μελέτη του φυσικού φαινομένου, ώς ευρισκόμενου
εκτός καί ανεξάρτητα του υποκειμένου, καί άφ ' ετέρου τή σχέση, τό διάλογο
του ανθρώπου μέ τή φύση, ώς σχέση υποκειμένου καί αντικειμένου, σχέση τής
οποίας ή γνώση βαθαίνει όσον ό άνθρωπος παύει νά ζει «κατά φύσιν», νά
συμβιώνει απόλυτα μέ τή φύση, αλλά συναντά τή φύση, επικοινωνεί μέ τή
φύση καί συνεπώς αποδεσμεύεται άπό τή φύση. Είναι αυτές, οϊ επιστήμες τής
φύσης, οι όποιες -ώς γνώση τής εξωτερικής πραγματικότητας, ώς έρευνα καί
ερμηνεία των φυσικών φαινομένων, άλλα καί μελέτη των αιτίων πού τά
προκαλούν-, αποτελούν τόν Λατ ' εξοχήν εκείνον τομέα τής γνώσης πού
μπορεί νά μας δώσει τίς συντεταγμένες του πνευματικού γενικότερα επιπέδου
μιας εποχής -στη δική μας τήν περίπτωση, τής εποχής τής Τουρκοκρατίας-,
τό βαθμό πνευματικής απελευθέρωσης του άνθρωπου, αποδέσμευσης του άπό
τίς διάφορες μεταφυσικές κατασκευές.
Μέσα άπό τά κείμενα πού παρουσιάζουμε εδώ, ό ιστορικός τής επιστήμης
μπορεί νά σταθμίσει τήν εξέλιξη, στή σκέψη των ανθρώπων τής εποχής
εκείνης, τού δυνατού τής γνώσης, νά εντοπίσει, μέσα στό χώρο καί στό χρόνο,
τή συνεχή αλλαγή των ορίων μεταξύ πιθανότητας καί βεβαιότητας, μεταξύ
των όσων βρίσκονται 'έξω άπό κάθε εμπειρία καί των όσων ή πείρα μας
προσφέρει, μεταξύ υπερβατικού καί ένδοκοσμικοΰ, μεταξύ (θρησκευτικής)
1
Γιάννης Καράς, ΟΙ θετικές επιστήμες στον ελληνικό χώρο (15ος - 19ος αιώνας),
«Δαίδαλος» - Ι. Ζαχαρόπουλος, 1991.
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πίστης καί (επιστημονικής) γνώσης. Μπορεί νά εντοπίσει τή μετάβαση από τη
στοιχειώδη στην εμπειρική γνώση, από τήν ανωριμότητα στην ωριμότητα της
(ελληνικής) επιστημονικής σκέψης. Μιά μετάβαση πού δεν υπήρξε οΰτε
ξαφνική, απότομη, άλλα οΰτε καί μονόγραμμη, ευθύγραμμη.
Τά κείμενα των επιστημών τής φύσης -τόσο τά έντυπα, 'όσον καί τά
χειρόγραφα πού παρουσιάζουμε στον τόμο αυτόν-, πέρα του δτι εκφράζουν,
κατά τόν πιστότερο τρόπο, τό πνεύμα μιας ολόκληρης εποχής, σκιαγραφούν
καί τή στροφή πού συντελείται στην 'ελληνική σκέψη κατά τόν προεπαναστα
τικό αιώνα, χάρη στην επαφή του ελληνισμού με τήν Ευρώπη καί τις αρχές
του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού.
Τό νέο πνεύμα, τό απαλλαγμένο από τίς προκαταλήψεις καί τίς δεισιδαι
μονίες, τό θεμελιωμένο πάνω στά νεώτερα επιστημονικά δεδομένα, πού ό
"Ελληνας λόγιος συναντά στίς περιδιαβάσεις του στην Ευρώπη, γίνεται
προσπάθεια ν ' αναπληρώσει, μέ τήν όποια μεταφορά του στον ελληνικό
πνευματικό χώρο, τά κενά, ή μάλλον τίς επιβραδύνσεις τοΰ ρυθμού των
πρώτων αιώνων, τίς αδράνειες πού χαρακτήριζαν τήν ελληνική σκέψη
γενικότερα μέχρι τά μέσα τοΰ 18ου αιώνα. 'Αναφερόμαστε σέ μιά περίοδο καί
σ' 'ένα χώρο στον όποιο -όπως τά κείμενα τού τόμου αυτού, Ιδίως τά
ανώνυμα μαρτυρούν- τήν εικόνα τών συλλογικών νοοτροπιών καί αντιλή
ψεων τή διαμορφώνουν, πάντα στον τομέα τών επιστημών τής φύσης,
κείμενα πρωτοβάθμιας φυσικής σκέψης, όπως τά βροντολόγια, τά σεληνοδρόμια, τά σεισμολογία, ή κι αυτά τά προγνωστικά, οπού περιγράφονται
απλώς τά διάφορα φυσικά φαινόμενα, ενώ τήν 'έλλειψη μιας σωστής,
επιστημονικής αναζήτησης τών αίτιων πού τά προκαλούν, αλλά καί τών
μέσων αντιμετώπισης τους, καταλαμβάνει ή προσπάθεια 'ερμηνείας'' τους, ή
μέ βάση τήν όποια παράφραση αρχαίων καί κυρίως αριστοτελικών κειμένων
(τό αριστοτελικό κείμενο ήταν αυτό πού διατήρησε καί μέ τήν πάροδο τού
χρόνου τόνωσε τό ενδιαφέρον τοΰ πνευματικού "Ελληνα γιά τή φύση ώς
φύση), ή μέ στοιχεία αντλημένα από τήν εκκλησιαστική φιλολογία, όπως από
τίς προφητείες τών Δαυίδ καί Δανιήλ, 'πλουτισμένα' μέ πλήθος δεισιδαιμο
νίες, προλήψεις καί ποικίλες δοξασίες. Καταστάσεις, ή μάλλον αδράνειες, τίς
όποιες έξωπνευματικοί παράγοντες, 'όπως ή ανάπτυξη τοΰ εμπορίου, πού
'έφερε σ' επαφή τόν ελληνισμό μέ τήν Ευρώπη, αλλοίωσαν, μετέβαλαν σέ
μεγάλο βαθμό μετά τά μέσα τοΰ 18ου αιώνα. Ή ανάγκη απόκτησης νέων
γνώσεων, μέ νέες μεθόδους καί στοιχεία, ξεκινώντας άπό νέες γνωστικές
αφετηρίες, πού οι νέοι πνευματικοί ορίζοντες επέβαλαν, οδήγησε σέ νέους
πνευματικούς προβληματισμούς, σέ άλλες, νέες κατευθύνσεις τή σκέψη, μέ
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αποτέλεσμα ν ' αλλάξει τώρα κι αυτός ό ϊδιος ό χαρακτήρας της διαδικασίας
της επιστημονικής
σκέψης.
'Από περισσότερους συνεχώς πνευματικούς ανθρώπους της περιόδου
αυτής γίνεται προσπάθεια νά μελετηθεί ό περιβάλλον φυσικός κόσμος έτσι
δπως αυτός είναι, χωρίς υπερβατικές παρεμβάσεις, άλλα μέ τους δικούς του
καθολικούς νόμους και μέ γνωστικά εργαλεία τό λογικό και τό πείραμα, σέ
συνάρτηση τής μαθηματικής ακρίβειας μέ τά μέσα του πειραματισμού, μέ τά
στοιχεία πού προσφέρουν ο'ι επιστήμες τής φύσης. Ό αινιγματικός κόσμος
τής εσωτερικότητας δίνει τη θέση του στη διερεύνηση του φυσικού περιβάλ
λοντος χώρου καί οί μεταφυσικές ενοράσεις στίς επιστήμες τής φύσης. Κι
αυτός ό 'ίδιος ό άνθρωπος αποκτά νέα υπόσταση μέσα στον φυσικό κόσμο τής
επιστημονικής έρευνας- δέν αποτελεί πλέον υποκείμενο άλλα αντικείμενο τής
γνώσης, δχι παθητικό άλλα ενεργό παράγοντα στη μελέτη των μυστικών τής
φύσης, πού 'επί αιώνες ταλάνιζαν τή σκέψη.
Ό άνθρωπος του προεπαναστατικού αιώνα στρέφει τά βλέμματα του προς
τόν ουρανό, προς τά γύρω του άστρα καί αστερισμούς, μέσα στή γενικότερη
προσπάθεια του ν' αναζητήσει τίς φυσικές αιτίες πού θεμελιώνουν την
ενοποίηση του σύμπαντος, μικρόκοσμου καί μακρόκοσμου, καί 'έναν αιώνα
πρίν από τόν Einstein, ό Στέφανος Δούγκας, ό παραγκωνισμένος αυτός λόγιος
των χρόνων τής 'Επανάστασης, διατυπώνει στό περίφημο έργο του Έ ξ έ τ α σ ι ς
της Φύσεως, δχι βέβαια μέ εξισώσεις καί γεωμετρικούς τύπους, άλλα
διαισθητικά -γεγονός δχι λιγότερης, γιά την εποχή εκείνη, σημασίας- την
αρχή τής ενότητας ύλης, χώρου, χρόνου καί κίνησης, θεωρώντας -στηριζόμενος στους νεώτερους φυσικούς καί κυρίως στον Νεύτωνα- τόν τόπο καί τό
χρόνο, αλλά καί την κίνηση, βασικές, άλληλοπροσδιοριζόμενες
καί αλληλέν
δετες κατηγορίες τής ΰλης μέσα σ ' ένα τετραδιάστατο
χωρόχρονο.
Ή νευτώνεια φυσική, σύμφωνα μέ τήν οποία οί φυσικοί νόμοι πού ισχύουν
στην επιφάνεια τής γής είναι οί ίδιοι πού ισχύουν σέ ολόκληρο τό σύμπαν,
παρουσιάζοντας μας τήν εικόνα ενός σύμπαντος πού λειτουργεί σάν μιά
μεγάλη μηχανή, μέ τους δικούς του αναλλοίωτους νόμους, σηματοδοτεί τήν
αλλαγή, μιά επαναστατική αλλαγή, άπό τήν αριστοτελική στή νεώτερη φυσική
σκέψη, μιά αλλαγή πού συντελείται στό όνομα ... τοΰ
'Αριστοτέλη!
Μέσα άπό τό αριστοτελικό κείμενο προετοιμάστηκε ή αναίρεση τής
παντοδυναμίας τής αριστοτελικής, δχι μεθοδολογίας, άλλα Φυσικής, πού
grosso moto τήν τοποθετούμε γύρω στό 1800, έτος μηδέν, συμβατικά πάντα,
τής εμφάνισης τών νέων επιστημονικών ιδεών στον ελληνικό πνευματικό
χώρο.
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Τούς κανόνες τοΰ «κλεινού Νεύθωνος», ό οποίος άνοιξε «τό θέατρον της
αληθινής φιλοσοφίας» καί του οποίου ή δόξα «άμαυροϊ την δόξαν παντός
φιλοσόφου άλλου» (Ίώσηπος Μοισιόδαξ), του «πατέρα της νέας φιλοσο
φίας», κατά τόν Βενιαμίν Λεσβίο, ή του «θαυμάσιου σοφού» κατά τόν Μιχαήλ
Περδικάρη ή Πρεδικάρη, «τής αιώνιας δόξας της 'Αγγλίας καί όλης της
οικουμένης, όστις έξώρισεν άπό τήν πειραματικήν φυσικήν πάσας τάς
ματαίας υποθέσεις» (Λόγιος Ερμής), συνδύασε τά πειράματα «μέ τόν ορθόν
συλλογισμόν» (K.M. Κούμας) καί ερμήνευσε «τούς νόμους τής φύσεως»
(Σέργιος Ιωάννου), τούς κανόνες αυτούς -τήν ιδιαίτερη σημασία των οποίων
γιά τή σύγχρονη φυσική σκέψη εξαίρουν, εκτός των παραπάνω, ό Κωνσταντί
νος Βαρδαλάχος, ό Ευγένιος Βούλγαρις, ό Δημήτριος Ν. Δάρβαρις, ό
Στέφανος Δούγκας, ό Νικόλαος Ζερζούλης, ό Νικηφόρος Θεοτόκης κ.α.-,
πρέπει νά σέβονται όσοι επιθυμούν νάμελετήσουν «τά εν τή φύσει φαινόμενα»,
όπως γράφει ό αρχιμανδρίτης Κυπριανός προλογίζοντας 'ένα αριστοτελικό
έργο, τήν Είσοδο Φυσικής 'Ακροάσεως κατ' ' Αριστοτέλην τοΰ Θεόφιλου
Κορυδαλέα (1779).
Ή 'έρευνα τής φύσης, ή μάλλον τό πώς πρέπει νά διερευνούμε τά μυστικά
τής φύσης, επέφερε τώρα αλλαγή καί στή στάση απέναντι στή φιλοσοφία ή
οποία δέν αντιμετωπίζεται πλέον ώς θεωρία άλλα ώς συγκεκριμένη, πρακτική
δραστηριότητα γιά τήν ανίχνευση καί μελέτη τών μυστικών τής φύσης, αλλά
καί αυτής τής βαθύτερης ουσίας τών πραγμάτων (Ίώσηπος Μοισιόδαξ), γιά
τήν ερμηνεία τών φυσικών φαινομένων, τήν ερμηνεία τών προβλημάτων πού
ή σχέση του άνθρωπου μέ τή φύση 'έθετε καθημερινά' είναι φυσική φιλοσοφία.
Ή φιλοσοφία ταυτίζεται τώρα μέ τις επιστήμες. Δέν 'έχει προσλάβει ακόμη
τό χαρακτήρα τής επιστήμης τών επιστημών, πού είχε τόσο κατά τήν
αρχαιότητα οσο καί στό Βυζάντιο, καί τόν όποιο πήρε μετά τήν 'Επανάσταση
καί τήν επικράτηση τής γερμανικής φιλοσοφικής σκέψης. "Οταν δηλαδή,
όπως σωστά παρατηρεί ό Henderson, πήρε διαζύγιο άπό τις επιστήμες τής
φύσης2.
Ώς φιλόσοφος μιλάει, στα κείμενα μας, ò Δανιήλ Φιλιππίδης όταν λέει 'ότι
«ό άνθρωπος πρέπει δχι μόνον νά κατοικεί τήν γήν άλλα καί νά τήν σπουδάζει
εις τήν αχανή καί αμετρον εκτασιν του χρόνου καί του χώρου», ότι ό
φιλόσοφος πρέπει νά σπουδάζει «τήν φύσιν, νά μήν καταφρονεί τήν σπουδήν
2

G.P. Henderson,

Ή αναβίωση τοΰ ελληνικού στοχασμού

1620-1830,

Ή

ελληνική φιλοσοφία στά χρόνια τής Τουρκοκρατίας, (μτφρ. Φ.Κ. Βώρος), 'Αθήνα

1977, σ. 290.
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τής φύσεως, νά σκέπτεται επάνω εις την φόσιν, ν ' αναζητά τάς αρχάς και τά
στοιχεία των φυσικών σωμάτων», μέσα από την έρευνα της φύσης3.
«Ό φυσικός», θά μας πει ό Βενιαμίν Λεσβίος, κι αυτός στά κείμενα μας,
«άλλο δέν είναι εί μη αναγνώστης τις, έχων διά βιβλίον αυτό τό σύμπαν, τό
όποιον είναι άνεωγμένον ακαταπαύστως έμπροσθεν τών οφθαλμών αύτοΰ, και
άναγινώσκεται δχι μόνον διά της οράσεως, άλλα καί διά τών λοιπών
αισθήσεων, καί φαίνεται, δτι ή ζωή του άνθρωπου δέν έδιορίσθη προς άλλο, ε!
μή προς άνάγνωσιν του είρημένου βιβλίου».
Ή έρευνα της φύσης, πού συμπαρέσειρε γενικότερα τίς φυσικές - θετικές
επιστήμες, ολόκληρο τό οικοδόμημα της γνώσης, έθεσε παράλληλα τά στέρεα
θεμέλια του ορθολογισμού τών προεπαναστατικών χρόνων, ορθολογισμού ό
όποιος, εκτός τών άλλων, μας έδωσε ένα κοσμοείδωλο θεμελιωμένο πάνω
στις επιστήμες τής φύσης, στή νευτώνεια ιδιαίτερα φυσική, ένα κοσμοείδωλο
απαλλαγμένο από τίς προκαταλήψεις καί τις δεισιδαιμονίες τον παρελθόντος,
όπλο δχι μόνον πνευματικής αφύπνισης αλλά καί κοινωνικής καί εθνικής
άπε^θέρωσης.
Στό χαρακτήρα καί στίς επιδιώξεις του τρίτομου αύτοΰ έργου Οι 'Επι
στήμες στην Τουρκοκρατία, αναφερθήκαμε στην εισαγωγή του πρώ
του τόμου καί δέ θεωρούμε δτι πρέπει νά επαναλάβουμε τά δσα εκεί
σημειώσαμε. Γιά τόν χρήστη ειδικά του δεύτερου αυτού τόμου, επαναλαμβά
νουμε, εν συντομία, τά δσα σχετίζονται μέ τή διάρθρωση (καί) τού παρόντος
τόμου:
Παραθέτουμε πρώτα τά επώνυμα έργα κατά αλφαβητική σειρά συγγραφέα,
κατόπιν, σε ομάδες δσο τό δυνατόν περισσότερο ομογενείς («Γενικά έργα
Φυσικής καί Χημείας», « Αστρονομία», «Γεωγραφία, Κοσμογραφία», «Καλενδάρια» καί «Φυσιολογία»), τά ανώνυμα έργα, καί, τέλος, τά έργα τών
αρχαίων καί βυζαντινών συγγραφέων, πού αντιγράφτηκαν κατά τήν περίοδο
του οθωμανικού ζυγού. Ειδικότερα γιά τά επώνυμα έργα, μετά τήν παρου
σίαση τών κειμένων πού έχουν διασωθεί σέ χειρόγραφη μορφή καί τίς
αναφορές, άπό έμμεσες πηγές, σέ δσα ή έρευνα δέν έχει μέχρι σήμερα
3
Τήν περίοδο αυτή, ή φιλοσοφία —σύμφωνα μέ μιά ευρωπαϊκή καί πάλι
αντίληψη τής εποχής— δέν είναι «άλλο τι παρά ή κοινή Φυσική» (Άν.
Πολυζωΐδης), «γνώσις τής φύσεως» (Στέφανος Δούγκας), «φυσική φιλοσοφία»
(K.M. Κούμας), πού οφείλει τή γέννηση της στή «σπουδήν τών φυσικών όντων»
(Δημ. Ν. Δάρβαρις).
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εντοπίσει, παραθέτουμε τά έντυπα έργα του αντίστοιχου συγγραφέα. Τά
ανώνυμα έντυπα εντάσσονται στην αντίστοιχη γνωστική κατηγορία των
ανώνυμων έργων.
"Οπου ό τίτλος ενός χειρόγραφου έργου είναι Ιδιαίτερα μεγάλος, δίνουμε
πρώτα έναν συνοπτικό, θεματικό, τίτλο και αμέσως μετά ολόκληρο τόν τίτλο
του έργου. Στά έντυπα ό τίτλος δίνεται με ορισμένες συντομεύσεις.
Τέλος, μ ' έναν αστερίσκο στην αρχή (*) σημειώνουμε τά χειρόγραφα πού
παρουσιάζουμε άπό αυτοψία (πού είναι καί τά περισσότερα), ή εκείνα πού
έχουμε εμείς ταυτίσει.
Γιά τους αγιορείτικους κώδικες, πού περιγράφονται στον Κατάλογο του
Σπ. Λάμπρου, δίνουμε τόν αριθμό της βιβλιοθήκης της μονής καί, σε
παρένθεση, τόν γενικό αριθμό του Καταλόγου του Σπ. Λάμπρου.
Σημειώνουμε επίσης οτι στην παρουσίαση των έργων πού μας έχουν
διασωθεί σέ, ή καί σέ χειρόγραφη μορφή, δέν ακολουθείται πάντα ή Ίδια
διαδικασία. Διαφορετικός ό τρόπος παρουσίασης όταν τό χειρόγραφο είναι
αντιγραφή εντύπου, ή τό αντίθετο· διαφορετικός δταν τό αντίστοιχο έργο μας
έχει παραδοθεί μόνο σέ χειρόγραφη μορφή, ή είναι σπάνιο- διαφορετικός δταν
διαπιστώνουμε οτι πρόκειται γιά απλή μετάφραση, χωρίς καμιά επέμβαση του
μεταφραστή, ενός ξενόγλωσσου κειμένου.
Πάντα γιά τόν αναγνώστη του δευτέρου αΰτοϋ τόμου, ορισμένα ακόμη
στοιχεία, πού πιστεύουμε οτι μπορούν νά του φανούν χρήσιμα:
Παρουσιάζονται 151 έργα, πού φέρουν τήν υπογραφή 94 λογίων τής
εποχής (ή τύχη άλλων 10 έργων των ίδιων λογίων αγνοείται). 61 άπό τά έργα
αυτά έχουν διασωθεί μόνο σέ χειρόγραφη μορφή, 22 βρίσκονται σέ χειρό
γραφη καί έντυπη μορφή (σύνολο χειρογράφων 628), ενώ τά υπόλοιπα 58 είναι
μόνον έντυπα. Σέ αυτά προσετέθησαν καί τά 423 έργα (49 Γενικά έργα
Φυσικής καί Χημείας, 237 'Αστρονομίας - 140 Γενικά κείμενα 'Αστρονομίας,
97Σεισμολογία, Βροντολόγια καίΣεληνοδρόμια - 72 Γεωγραφίας, Κοσμογραφίας, 37 Καλενδάρια καί 28 Φυσιολογίας), των οποίων οι συγγραφείς έχουν
παραμείνει, μέχρι στιγμής, άγνωστοι. Τέλος, τά 46 έργα τής αρχαιοελληνικής
ή βυζαντινής παράδοσης καί τά 56 'Ανώνυμα Σχόλια σέ έργα του 'Αριστο
τέλη (25 Φυσικής, 13 Περί Ουρανού, 9 Περί Γενέσεως καί Φθοράς καί 9 Περί
ζώων γενέσεως, Περί ζώων 'ιστορίας καί Περί ζώων μορίων), συμπληρώνουν
τήν εικόνα των επιστημών τής φύσης τής εποχής εκείνης.
ΓΙΆΝΝΗΣ ΚΆΡΑΣ

« Π Α Σ Α Ι ΑΙ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Α Ι
ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ»
Παραθέματα από τους προλόγους των 'έντυπων βιβλίων

...τόν άνθρωπον ουδέν άλλο κοσμεί, καί ευφραίνει, όσον ή
γνώσις των όντων, ή οποία διά πολλών επιστημών τοις έθέλουσι
πονείν προσπορίζεται, αλλ' άπασών τούτων ουδεμία άλλη περισσοτέραν γνώσιν χαρίζεται, από την Γεωγραφίαν, καί μάλιστα
την Ι σ τ ο ρ ι κ ή ν... ποίον άλλο ευφραίνει τοσούτον τόν κοσμοπο
λίτη ν άνθρωπον, όσον ή Γεωγραφία; δι' αυτής άνευ κινδύνων καί
εξόδων, εντε Γή καί Θαλασσή, ό φιλόλογος περιέρχεται άπασαν
τήν έπιφάνειαν τής Γής. ... Ά ν ί σ ω ς λοιπόν ούτος ό Κόσμος δέν
είναι άλλο, παρά μία μεγάλη Πόλις τοΰ άνθρωπου, τί άλλο
άχρειοδέστερον, καί ούτιδανώτερον ήθελεν ήστε είς τόν Πολίτην ταύτης, τόν άνθρωπον, άπό τό νά μην ήξεύρη, μητέ τίνα
εϊδησιν νά εχη περί αυτής, καί νά μή γινώσκη μήτε τάς πύλας τής
Πόλεως, μήτε τάς οδούς, μήτε τάς πλατείας, μήτε τους στενοπούς, αλλά μήτε τά περίφημα καί διάσημα Παλάτια ταύτης, καί
τά παραπλήσια;
Μελετίου Γεωγραφία
Έντευξομένοις».

παλαιά

καί νέα... Βενετία

1728, «Τοις

... τήν βίβλον [ταύτην] πάσαν εκ τών άρτίως τά τής Φύσεως
πολυπραγμονησάντων συνερανισάμην, ταύτη τοι καί ώς ' Υπόθεσιν ψιλήν τήν τής Γής κίνησιν έκλαβών, κινητήν αυτήν ειπείν
σ
χ ° λ ή γε συνεστάλην, καί τω τριπλω δε τής 'Αποδείξεως
έχρησάμην, άρίστφ δόξαντι εν τη τών προτιθεμένων εμπεδώ
σει ... ή Φυσική διαλαμβάνει περί πάντων τών Σωμάτων, παθών,
ενεργειών, κατηγορουμένων, καί ιδιωμάτων αυτών ... ή Φυσική
εν Μέρος τής Φιλοσοφίας εστί, τό τερπνότερον πάντως, καί τό
προς τόν Βίον συμφορώτερον κατανοούντων γάρ ημών τίνι λόγφ
τά αόρατα ορατά γίνεται, καί τά μικρά μεγάλα φαίνεται, καί τά
άθλαστα τεθλασμένα, καί τά κινούμενα ακίνητα, καί τό άνάπαλιν, καί τά ευμορφα δύσμορφα, καί τουναντίον ... ' Υποκείμενον
δέ τής Φυσικής εστί πάν ύλικόν Σώμα, ούράνιόν τε καί έπίγειον,
καί πάντα τά οίωδήποτε λόγω αύτω έπανήκοντά ... Πέλαγος
αχανές είσίν αί φυσικαί θεωρίαι, πολλοί τε αιώνες, καί πολλοί οί
2
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όσημέραι περί τάς φυσικός παρατηρήσεις, καί Πείρας απασχο
λούμενοι αναγκαίοι είσι τω της αυτών Επιστήμης συναπαρτισμώ ... "Ινα δέ τω καθήκοντι λόγφ τά φαινόμενα άναπτύσσωμεν,
τους τρεις του Νεύτωνος Κανόνας τηρητέον, ους αυτός άναγκαίως δεΐν τηρείσθαι ύπείληφεν ύπό πάντων τών ορθώς φιλοσο
φείν εθελοντών.
Στοιχεία Φυσικής εκ νεωτέρων συνερανισθέντα ύπό Νικηφόρου
του Θεοτόκου... Τόμ. Α', Λειψία 1766, σσ. β', 2, 3, 5, 6.

... της Φυσιολογίας εις δύω διαιρούμενης, εις τε τό ιστορικόν,
καί αίτιολογικόν, τω της αληθείας θηρευτή ούχ άπλήν τίνα
Ίστορίαν τών έν τή φύσει γινομένων ζητητέον αφελή καί
άπράγμονα, αλλά τοις αίτίοις τούτων έμβατεύειν μετιτέον δέ καί
τής τών έν τή φύσει γνώσεως, άλλα γουν εφ' όσον αϋτη προς την
τά αϊτια άνιχνεύουσαν οδός εστί καί άνάβασις· μηδέ κατ'
άφαίρεσιν τής ύλης Μεταφυσικός χρή διώκειν αιτίας, άλλα
φυσικωτέρας ... τόν Φυσιολόγον τήν έγκρυπτομένην άλήθειαν
πειρασθαι έκ μυχών άνιμήσασθαι φύσεως· δει τοίνυν τή πείρα
τόν λόγον συνάπτειν ... ή πείρα ουδέν εις έπιστήμην ισχύει μή
ύπό του λόγου οδηγούμενη ... όστις δέ άναπτύσσειν βούλεται τά
έν τή Φύσει φαινόμενα τοις ... κανόσι δει προσέχειν τοις
ύποτεθεϊσι τω Νεύθωνι ... έγγύτερον προσβέβηκε τή άληθεία ô
σοφότατος Νεύθων, διορίσαι τάς αρχάς, καί τά στοιχεία τών
σωματικών όντων βουλόμενος ... ή Φυσική ύποκείμενον έχει τήν
Φύσιν, τά έν τω παντί πολυπραγμονοϋσα, τάτε σώματα, καί τά
προσόντα αυτών εξετάζουσα, τάς ιδιότητας, τάς ενεργείας, τάς
δυνάμεις, τάς αρχάς, τάς αιτίας, τά αποτελέσματα, ου μόνον διά
λόγου, άλλα καί διά πείρας άποδεικνύουσα.
Είσοδος Φυσικής 'Ακροάσεως κατ ' Άριστοτέλην, συνερανισθείσα ύπό του σοφωτάτου Θεοφίλου τοΰ Κορυδαλεως ... Βενετία
1779, σσ. δ ' , ς'.
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. . . ή Γεωγραφία εϊναι μία από των αναγκαιοτάτων επιστη
μών ... Πάντες οί 'Αρχαίοι είχον αυτήν εν ύπολήψει μεγάλη, καί
ήδη οί Νεωτερικοί... πάντες ένασχολοϋνται έν αύτη. Ουδείς νέος
ευρωπαίος κλείει τόν δρόμον της καλής μαθήσως αύτοϋ, χωρίς
προτού νά μυσταγωγηθή ολίγον ή πολύ έν τοις όργίοις τοις
γεωγραφικοΐς... Ή γη, ολικώς λαμβανομένη, είναι λογιστέα ώς
προς τους ανθρώπους μία οϊκησις κοινή ... πάντα περιέχονται έν
τη γη ώς έν μια, έν τη αύτη οικήσει. Τίς διατρίβει έν οϊκω τινί
εύρυχώρω, οίκω πολυάνθρωπο) όπωσοϋν, είτα δέν είναι πρέπον
αύτω, ενίοτε δέ χρήσιμον, πολλάκις δέ άναγκαίον, δτι νά γινώσκη τήν θέσιν αύτοΰ του οϊκου, έτι δέ τους ορόφους, τάς εξόδους,
τάς κλίμακας αύτου, έτι δέ τους ανθρώπους, τουλάχιστον τους
άξιολογωτέρους, οί'τινες οίκουσιν ομοίως έν αύτω;
Θεωρία τής Γεωγραφίας, συντεθεΐσα ύπό Ίωσήπου του Μοισιόδακος ... Βιέννη 1781, σσ. VI, VII.

Τό της Γεωγραφίας χρήσιμον, ϊνα μή τάναγκαΐον εϊπωμεν,
ουδείς έστιν ό άγνοών ... όσοι τήν Γεωγραφίαν όμμα τής
ιστορίας καί λαμπτήρα του Κόσμου έκάλεσαν, τό χρήσιμον ή μι ν
διά τούτων δεικνύουσιν ... άνευ τής Γεωγραφίας ή ιστορία
συγκεχυμένον τι καί τυφλόν έστι μάθημα.
Γεωγραφία Νεωτερική έρρανισθείσα από διαφόρους συγγραφείς
παρά Δανιήλ Ιερομόναχου καί Γρηγορίου ιεροδιακόνου των Δημη
τρίων, Βιέννη 1791, σσ. [11], [12].

Ή Χημική έχει κοινωνίαν με περισσοτέρας Έ π ι σ τ ή μ α ς οίον
Ιατρικήν καί μάλιστα τήν Φυσικήν, εϊλκυσε διά τήν ώφέλειαν
τ
ή ζ χρήσεως της πλήθος σοφών ανδρών ... εις αυξησιν, καί
ενδεχομένην τελειοποίησίν της. Τό νά ίδεασθή τινάς μίαν Έ π ι στήμην ή γνώσιν άνθρωπου, τέλειον, είναι τη άληθεία σημείον
έσχατης μωρίας, μάλιστα τήν Χημικήν, ήτις στρέφεται πρό
πάντων περί τόν Λαβύρινθον τής απόκρυφου Φύσεως. "Επειτα
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ομολογείται, δτι όσω μάλλον προχωρεί είς αυξησιν, τόσφ περισσότερον πολυειδώς πολλαπλασιάζονται είς αυτήν αϊ κοιναί
άλήθειαι. Ή εποχή της είναι όψιμος, αί πρόοδοι της όμως
θαυμάσιοι.
Χημική Φιλοσοφία, ή στοιχειώδεις άλήθειαι τής νεωτέρας Χημικής
... υπό Λ.Φ. Φουρκροά ... εκ γραικισθεϊσα ... υπό Θεοδοσίου Μ.
Ήλιάδου. Έπιδιορθωθεϊσα ... υπό 'Ανθίμου Γαζή, Βιέννη 1802,
σσ. ΙΧ-Χ.
... κάμμία 'Επιστήμη δέν ήμορεΐ νά καυχηθή, ότι είς αυτήν αί
πρόοδοι του πνεύματος εγείρουν περισσότερον θαυμασμόν καί
περισσοτέραν εύχαρίστησιν, παρά ή 'Αστρονομία ... Είς τί
χρησιμεύει ή 'Αστρονομία; μέ όλον όπου τό ζήτημα αυτό δέν
είναι ανθρώπων έχεφρόνων, επειδή καί ή σπουδή είναι μία άπό
τάς χρείας των. Ά φ ' ου δοκιμάση τινάς μίαν φοράν έκείνηντήν
δραστικήν καί διαπεραστικήν περιέργειαν, όπου μας κινεί εις τό
νά έρευνώμεν κατά βάθος τά θαύματα της φύσεως, δέν ζητεί
πλέον, είς τί χρησιμεύει ή σπουδή; επειδή τότε χρησιμεύει είς
τήν εύτυχίαν μας ... "Εν άπό τά καλά, όπου έπροξένησεν ή
'Αστρονομία είναι καί τούτο, οτι διεσκέδασε τάς άπάτας της
αστρολογίας. Πόσον πρέπει νά νομίζουν τόν εαυτόν τους οί
άνθρωποι ευτυχή, διά τό νά έτελειοποιήθη ή 'Αστρονομία είς
τόσον βαθμόν, ώστε έλευθερώθησαν άπό έκείνην τήν δύστηνον
ηλιθιότητα, άπό τήν οποίαν έστάθησαν τόσον πολύν καιρόν
ήπατημένοι! ... Ούτως, ή σπουδή των γνώσεων των τω λόγω
έρειδομένων, καί αί πρόοδοι τής αληθινής 'Αστρονομίας διεσκόρπισαν τάς άτοπους προλήψεις, καί άπεκατέστησαν πάλιν τό
λογικόν μας είς όλα του τά δικαιώματα. Ή ωφέλεια αυτής τής
επιστήμης δέν περιορίζεται μόνον είς τούτο, άλλα συνεισφέρει
κατά πολλούς τρόπους καί είς τό κοινόν καλόν των ανθρώπων.
'Επιτομή 'Αστρονομίας Συγγραφείσα ύπό 'Ιερωνύμου Ααλάνδ ...
Μεταφρασθεϊσα ... παρά Δ.Δ. του Φιλιππίδου... εκδοθείσα επιστα
σία ... 'Ανθίμου Γαζή ... Τόμ. Α', Βιέννη 1803, σσ. IX, XII,
XVIII, XXI.
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'Ημείς τάς των 'Αρχαιοτέρων περί των φύσει όντων αιρέσεις
παραθεμένοι, ουδέ των Νεωτέρων έπινοιών, καί ταύτα τοσούτων
τε, καί τηλικούτων διαβοωμένων, όλιγωρήσομεν, αλλά ... ούχ'
άπλήν αιρέσεων ' Ιστορίαν έξυφάναι προστησάμενοι, αλλά δογ
μάτων, καί υπολήψεων φιλοσοφικών είσήγησιν παραδοϋναι θεω
ρητική ν, καί φιλόσοφον. Έ φ ' οίς καί τάς των 'Αρχαιοτέρων
άμα καί Νεωτέρων δόξας καταμαστεύσαντες ... τάξει δέ εύμεθόδω
τε, καί προσφυώς έχούση, όσον ένι χρήσασθαι πειρασόμεθα - πρό
πάντων δέ τους εύρετάς των αρίστων ειδήσεων άγασόμεθα,
μηδένα γόνον άλλότριον είσποιεΐσθαι.
Τά Άρέσκοντα τοις Φιλοσόφοις ήτοι τά περί των φύσει 'όντων
φιλοσοφούμενα ... υπό του ... Ευγενίου του Βουλγάρεως... Βιέννη,
1805, σσ. [γ - ], [ δ ' ] .

"Αν μέ μίαν καλήν άκρίβειαν άρχήσωμεν νά έξετάζωμεν όλα
τά συστήματα, όπου διαδοχικώς οί φιλόσοφοι τών άπερασμένων
αιώνων έστερέωσαν επάνω εις τόν αριθμόν, καί εις τήν φύσιν τών
στοιχείων, τή άληθεία θέλομεν μείνη αναμφιβόλως εις μίαν
μεγάλην έκστασιν, καί εις έναν μεγάλον θαυμασμόν βλέποντες
τήν μεγάλην διαφοράν τών στοχασμών των, καί τών συμπερα
σμάτων των: Πράγμα, τό οποίον προήλθεν, επειδή ακολουθούσε
καθεκαστος τήν φαντασίαν του, καί όχι τήν άλάνθαστον όδηγίαν
τών πειραμάτων.
'Ιδέα Γενική Περίτινων ιδιοτήτων τών Σωμάτων καί περί τής φύ
σεως, καί τών Ιδιοτήτων του Θερμαντικού ... Λιβόρνο, 1806, σ. 3.

• ·· ή τών σωμάτων προς άλληλα ενέργεια καί ή εξ αυτής
γινομένη σύνθεσις καί άνάλυσις αυτών, είναι ό πρώτιστος χαρακτήρ της αληθινής Χημείας ... [αυτή] εξηγεί τά πλειότερα τών
φυσικών φαινομένων ... είναι αναγκαία εις τόν κοινωνικό ν βίον
•·· η Χημεία είναι αξία νά όνομασθή επιστήμη καθολική, επειδή
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άγαθοποιεί πάσαν τάξιν ανθρώπων, καί ερμηνεύει ολα σχεδόν τά
εϊδη τών ανθρωπίνων γνώσεων, οσαι ασχολούνται περί τήν
φυσικήν έξέτασιν τών σωμάτων της γης.
Χημείας 'Επιτομή, Συγγραφεϊσα ... ύπό Πέτρου Αυγούστου Άδήτου ... Μεταφρασθείσα δέ ... ύπό K.M. Κούμα ... Μέρος πρώτον,
Περί συνθέσεως. Βιέννη, 1808, σσ. ιδ', ις', μζ', νδ'.

... εν φ τά φωτισμένα γένη της Ευρώπης έξιχνιάζουσι τήν
φύσιν, στολίζουν τό πνεύμα των μέ τάς γνώσεις τών όντων, καί
επομένως υπερασπίζονται γενναίως τήν ύπερτάτην εύδαιμονίαν,
ήτις είναι ή θεοδώρητος ελευθερία, ημείς κατακοσκινίζωμεν τά
επτά φωνήεντα, καί τά ύπερασπιζόμεθα ώς ένα τι πατροπαράδοτον καί μέγα κειμήλιον!
Σχολαστική Γεωγραφία ... Συντεθεϊσα ... ύπό του 'Αδάμ Χριστια
νού Γασπάρεως ... μεταφρασθείσα ... ύπό του Κυριακού Καπετα
νάκη ... Βιέννη 1808, σ. ι η ' .

Τό ανά χείρας Βιβλίον δέν αποβλέπει εις άλλο, ει μή εις τό νά
φωτίση τόν νουν τών πολλών, καί επομένως νά κατάλυση τήν
δεσποτείαν της δεισιδαιμονίας, ή οποία είναι ώς λοιμός του
ανθρωπίνου γένους, παρασύρουσα όχι μόνον είς άτοπους πλάνας,
άλλα καί εις αίσχροτάτας πράξεις, καί ώς κακή πηγή, εξ ης
άναβρύουσιν απλώς πικρότατα νάματα, καί φαρμακώνουν τήν
ύγιείαν, τήν ζωήν, καί τήν οίκονομίαν τών ανθρώπων, όθεν πολύ
συμφέρει αναμφιβόλως είς κοινόν καλόν τό νά έκριζωθή τούτο
τό κακόν. ... ή γνώσις της Φυσικής αντίκειται είς τήν δεισιδαιμονίαν, ώς τό πρόχωμα είς τό ποτάμιον ρεύμα - διότι πόθεν άλλοθεν
λαμβάνουσι τήν αρχή αί δεισιδαίμονες μωρίαι, ή άπό τήν
άγνοιαν τών φυσικών πραγμάτων, μητέρα πασών τών άτοπιών;...
μοί φαίνεται ότι μέσον άσφαλέστερον εις εξάλειψαν τής δεισιδαι
μονίας δέν δίδεται άλλο, εί μή αν είσάξωμεν μίαν δημώδη
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Φυσικήν εις τά Σχολεία, δι' ης λαμβάνουσιν οί νέοι όρθάς ίδέας
των φυσικών συμβεβηκότων.
Φυσική Δημώδης εις παΰσιν της δεισιδαιμονίας ... Βενετία 1810,
σσ. 7, 8, 9.

... ή Φυσική, ή γνώσις δηλαδή της φύσεως, διά μέσου της
οποίας μανθάνομεν τά αϊτια τών εν τή φύσει φαινομένων, κανείς
δέν ημπορεί νά άρνηθή, ότι είναι ή χαριεστάτη άπό ολας τάς
έπιστήμας, διότι οποίαν καί αν έπιθυμήσωμεν, θέλομεν τήν εϋρει
εις τους κόλπους του απέραντου τούτου πελάγους. Ή Χημεία, ή
Φυσιολογία, ή 'Αστρονομία, ή Γεωγραφία, ένί λόγω, αϊ έπιστήμαι πάσαι είναι εϊδη τής Φυσικής. "Ωστε όποιος λέγει, ότι
σπουδάζει τήν Φυσικήν, έπαγγέλεται εν γένει ολας τάς έπιστή
μας, καί τό ύποκείμενόν του είναι ή δημιουργία πάσα ... "Ολοι
κοινώς οί πεπαιδευμένοι του γένους εξεύρουν, ότι ή Φυσική
είναι, ή μαθηματική ή πειραματική. Ή πρώτη αποδεικνύει μέ
τήν Γεωμετρίαν καί μέ τόν ' Υπολογισμόν. ' Η δευτέρα μέ τά
φαινόμενα καί τάς πείρας. "Οθεν έμπορεΐ νά όνομασθή ή μία
θεωρητική, καί ή άλλη πρακτική.
Φυσική Πειραματική, περιεκτική τών νεωτέρων εφευρέσεων ...
υπό ... Κωνσταντίνου Βαρδαλάχου ... Βιέννη 1812, σσ. γ', δ ' .

Πάν γένος τότε αρχίζει νά άνθη, όταν άρχίζη νά περιθάλπη
τάς μούσας ... ή ευδαιμονία τών πολιτειών είναι αχώριστος άπό
τήν μάθησιν. Τό έμπόριον καί μάλιστα ή γεωργική πλουτίζει τά
γένη, τό στράτευμα τά διαφεντεύει, ή μάθησις δέ τά φωτίζει ...
Ουδεμία δέ τών άλλων επιστημών δέν φέρει τόσον εις τοϋτο τό
τέλος, όσον ή Φυσική, διότι ολαι μεν κοινώς συντρέχουσι προς
στολισμόν καί τελειότητα τής ψυχής, όμως αυτή παρά τάς άλλας
ενεργεί αμέσως εις τόν άνθρωπον ... ή Φυσική, επιστήμη ούσα
περί τών ιδιοτήτων καί δυνάμεων τών σωμάτων, είναι αναγκαιό
τατη εις τόν άνθρώπινον βίον. Ή Φυσική είναι τερπνότατη άμα
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καί ώφελιμωτάτη επιστήμη, διότι διά ταύτης γνωρίζομεν ημείς ...
ορθώς τόν κόσμον καί πάντα τά εν τω κόσμω πράγματα... Αυτή
μας έλευθερόνει καί από της επιβλαβούς καί θλιβεράς δεισιδαι
μονίας, υπό της οποίας τόν ζυγόν τόσοι άνθρωποι, άπειροι καί
άνείδεοι της Φυσικής, συνεχώς ταράττονται καί δεινώς βασανί
ζονται, διότι ... θέλει λείψει ό έκ τής δεισιδαιμονίας φόβος ...
όταν έξεύρη ό άνθρωπος άπό τήν Φυσικήν, ότι ταύτα είναι απλώς
φυσικά φαινόμενα ... αύτη ή επιστήμη φωτίζει τόν νουν καί εις
άλλα πολλά πράγματα, επειδή αποδεικνύει, πώς γίνονται αυτά,
καί ποίαν σχέσιν έχουσι μέ άλλα φαινόμενα εις τόν κόσμον, όθεν
αυξάνει ή ησυχία καί ή εύχαρίστησις ημών, καί αποδιώκεται πάς
μάταιος φόβος καί άλογος φρίκη ... Τό νά έχη τις όρθάς ιδέας
περί τών πραγμάτων, τούτο είναι τω οντι φωτισμός, καί απάγει
τόσον άπό τής πλάνης καί δεισιδαιμονίας, όσον ή άγνοια φέρει
εις αύτάς ...
'Επιτομή Φυσικής ... υπό Δημητρίου Νικολάου του Ααρβάρεως ...
Τόμ. Α', Βιέννη 1812, σσ. δ', ς', ζ', η ' , θ', Γ.

' Ο άνθρωπος ορέγεται νά μανθάνη όλων τών φαινομένων τους
λόγους διά τούτο αί πρώται λέξεις, τάς οποίας άκούομεν άπό τά
αρχόμενα νά λαλώσι βρέφη, είναι ως επί τό πλείστον τί; καί διά
τί; Τί θαυμαστόν είναι, εάν, στερούμενος τήν άπό τής φιλοσο
φίας όρθήν καί άληθινήν έξήγησιν τών όντων καί φαινομένων,
αποδέχεται, όσα πλάττει ή αμάθεια καί ή βαρβαρότης μωρά καί
ανύπαρκτα; Είναι αυτή τρανή καί λαμπρά έξήγησις τής χρείας,
τήν οποίαν έχει ό ανθρώπινος νους άπό τάς μαθήσεις. Μάρτυς
αξιόπιστος, ότι ή μάθησις έχει εις τόν νουν ακριβώς τόν αυτόν
λόγον, τόν όποιον έχει ή τροφή εις τό σώμα ... όταν έλλείπωσιν
αί όρθαί εξηγήσεις καί έρμηνείαι τών πραγμάτων, άναπληρώνουσι τήν έλλειψίν των μύθοι γραώδεις, βλαβερώτεροι πολύ
παρά τάς αηδείς βαλάνους, εκφυλίζοντες καί κατακρημνίζοντες
τόν ηγεμόνα νουν τοΰ άνθρωπου εις πολλά κατώτερον βαθμό ν
παρά τόν όποιον κατέχουσι τά ανόητα κτήνη. ... Καμμία γνώσις
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αληθινή, καθό τοιαύτη, δεν έμπορεΐ νά νομισθή περιττή εις τόν
άνθρωπον καί εάν τινές δέν φαίνωνται κατ' αρχάς χρήσιμοι εις
τόν κοινωνικόν βίον, έμπορουν νά χρησιμεύσωσιν είς τό μετέ
πειτα, όταν γνωσθή ή είς τά 'έργα μας εφαρμογή των. Καί κατά
τούτο ήτο κοινόν όλων των ανθρώπων χρέος νά άσχολώνται είς
αληθειών γνώσεις καί ευρέσεις, καί των εγνωσμένων έφαρμογάς
είς τά έργα μας.
Σύνοψις Φυσικής ... υπό K.M. Κούμα...
η ' , θ'.

Βιέννη 1812, σσ. ς ' , ζ ' ,

Ημείς καί των πάλαι καί των ύστερον καί τών νυν περικλεών
φιλοσόφων τάς δόξας άναδιφώντες καί άπροσπαθώς άνακρίνοντες επί τόν ορθόν λόγον, τήν άλήθειαν πρό παντός προτιμώμεν,
καί ταύτην αποδεχόμενοι, εν τω όρθώ λόγω συναινοϋμεν τάς
γνώμας, καί τους μεν εύτυχήσαντας αυτής εν ταίς σφών θεωρίαις
μακαρίζομεν, τους δέ έντισι άτυχήσαντας ουδόλως κατολιγωροϋμεν ... Τούτον τοίνυν τόν κανόνα παραλαβόντες καί ημείς, καί
φυλάττοντες, ειμή πάντα κατ' 'Αριστοτέλη ν, ή Πλάτωνα, ή τίνα
έτερον τών πάλαι, εί καί μή κατά Βόλφιον, ή Νέφθωνα, ή
Καρτέσιον, ή τίνα άλλον τών νεωτέρων, αλλά κατά τόν ορθόν
λόγον, φυσιολογοϋμεν έν#ώ δε τω ύπομνήματι, ήκιστα μεμπτέοι,
μάλιστα δέ άποδεκτέοι μαστεύοντες, καί εκλέγοντες εκ τών
πολλών τ' αληθή. Ού γάρ έκ τύφου καί ματαίας οίήσεως, καί
αυταρέσκειας καινοτομουμεν, άλλ' έρωτι αληθείας αγόμενοι,
πρό πάντων ηγεμόνα τόν ορθόν λόγον ποιούμεθα, φίλος γάρ
Πλάτων, φίλος 'Αριστοτέλης, φιλτάτη δ' αλήθεια.
'Επιτομή Φυσικής 'Ακροάσεως ... παρά ... Σεργίου Μακραίου ...
Βενετία 1816, σσ. Γ , ι α ' , ι β ' .

Η άνάγνωσις τών παλαιών συγγραφέων χωρίς κάποιαν γνώ
σιν της παλαιάς Γεωγραφίας δέν δύναται νά ανάπαυση άναγνώστας, οϊτινες ζητούν είς τά συγγράμματα τήν έκ τών πραγμάτων
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ώφέλειαν, καί οχι ψιλήν την των λεξειδίων συνάθροισιν έάν
μάλιστα είναι ιστορικά τά συγγράμματα, ή χρεία της Γεωγρα
φίας είναι τόσον μεγαλητέρα, ώστε γίνεται ανάγκη. ... Γενικώς
είς κατάληψιν των αφανών ωφελεί μεγάλως ή αυτών προς τά
φανερά σύγκρισις· καί είς γνώσιν της παλαιάς Γεωγραφίας, οπού
καί έθνη καί πόλεις καί επαρχίαι έγιναν εις ημάς τώρα άφαντα,
είναι μέγα όφελος είς τόν άναγνώστην αν έξεύρη καν τά σημε
ρινά ονόματα, μέ τά οποία σημαίνονται ή αύταί αί παλαιαί πόλεις
καί χώραι, ή αί πλησίον τών οποίων 'έκειντο αί παλαιαί.
Σύνοψις της Παλαιάς Γεωγραφίας. Μεταφρασθεΐσα ... υπό K.M.
Κούμα ... Βιέννη 1819, σσ. γ', ε'.

...ή 'Ιστορία απαιτεί ... τόν σύνδεσμον της χρονολογίας, καί
την σύγχρονον αύτη Γεωγραφίαν, είς διασάφησιν, καί προσδιο
ρισμό ν κατά χρόνον τε καί τόπον, καί δεΐξιν καί έπικύρωσιν τών
ίστορουμένων, καθ' όλας τάς είς ταύτα συντελούσας περιστά
σεις.
'Ηπειρωτικά, ήτοι 'Ιστορία καί Γεωγραφία της 'Ηπείρου παλαιά
τε καί νέα, καί βίος του Πύρρου ... υπό 'Αθανασίου του Σταγειρίτου ... Βιέννη 1819, σ. α'.

...είναι γνωστόν, οτι οί περίεργοι της Φύσεως, έρευνώντες
συνεχώς τους νόμους αυτής, εφευρίσκουν καθεκάστην πολλάς
ωραίας εφευρέσεις, αναγκαίας είς τόν κόσμον, καί ωφελίμους είς
τόν άνθρωπον. ... είναι άνόητον πράγμα ό λογικός άνθρωπος,
προικισμένος ών μέ τόσας αισθήσεις, νά μή θέλη νά βλέπη [δλα
τούτα] μέ θάμβος ... καί νά τά έξετάζη, άλλα νά κάθεται οΰτως
άργώς, καί νά ρογχάζη είς τήν άμάθειαν, παρομοίως μέ τά άλογα
ζώα [ενώ αντιθέτως πρέπει νά καταγίνεται] είς τήν μάθησιν καί
σοφίαν, άπό τά όποια πηγάζει όλη ή ευδαιμονία του άνθρωπου.
Χυμική τών Τεχνών ... Παρά ... Διονυσίου Πύρρου του θετταλοϋ
... Ναύπλιον 1829, σσ. 3, 4.

ΕΠΩΝΥΜΑ

η

ΕΡΓΑ

ΑΔΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(ΙΖ' - IH' ai.)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. Σύνοψις Φυσιολογική
Σύνοψις φυσιολογική, περιέχουσα ως έν επιτομής εϊδει πάντα δσα αρμόζει
προς τήν Φυσικήν Φιλοσοφίαν, δηλαδή τά 'Ακροαματικά, τά περί Κόσμου,
περί Ούρανοΰ, περί Στοιχείων, περί Μετεώρων, περί Μινέρων καί Μετάλλων,
καί περί Ψυχής- έν δε τω τέλει προσετέθησαν καί τινά περί ζώων καί φυτών
ολίγα καί περί Γεωγραφίας, έκ διαφόρων βιβλίων συλλεχθέντα Λατινικών τε
καί 'Ελληνικών.
•Ι.Ε.Β.Ε. 1182
0,145x0,103
ετ. 1709
σσ. 11 + 440.
Τό περιεχόμενο:
σ. Ι, Ό γενικός τίτλος δίπλα στον όποιο ή σημείωση: « Έ ν Συμπινίω
ετει 1709 μηνί Μαΐω 9. Συνεγράψατο ό ελάχιστος Ίωάν[νης] Ά δ ά μ η ς ό
έξ Άρβάν».
σ. Π, λευκή.
σ. 1, υπότιτλος: 'Επιτομή εις τά οκτώ βιβλία των φυσικών τοΰ
'Αριστοτέλους κατά μίμησιν τοΰ Άκινάτου Θωμά καί άλλων τινών Συγγρα
φέων, έν ή προγράφεται έν πρώτοις ή ύπόθεσις της ημετέρας συγγραφέως.
'Αρχ. (της εισαγωγής) Έντυγχάνωντας ό ελάχιστος έγώ άναγινώσκων εις μερικά βιβλία, όπου μοι ένεχείρησεν ό ευρισκόμε
νος...
Τελ. (σ. 4) ...καί αύτω μόνω πρέπει ϋμνος καί δοξολογία, τιμή
καί ευχαριστία, νυν καί άεί καί εις τους ατελεύτητους αιώνας τών
αιώνων αμήν.
Τό κείμενο της Φυσικής αρχίζει άπό τή σελ. 5:
'Αρχ. 'Επειδή γοΰν διεμειράσαμεν ποτέ έν τοις προλεγομένοις
τήν θεωρητικήν φιλοσοφίαν εις τρία μέρη, δηλαδή Μεταφυσικόν,
Φυσικόν, καί Μαθηματικόν, ανάγκη είναι...
Τελ. ... Έρρωσθε ο'ι άναγινώσκοντες καί σύγνωτε τή άμαθία.
"Ετει άπό θεογονίας Χιλιοστω Έπτακοσιοστω
Ένάτω. 'Εν
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Συμπινίφ της Τρανσυλβανίας, Μηνί Νοεμβρίου ιζ ' ώρα της
'Ημέρας τετάρτη πρωί. Τέλος της Φυσιολογίας καί τω θεώ
χάρις.

II. Τερατολογία
Τερατολογία διαλαμβάνουσα ώς επί τό πολύ περί διαφόρων τεράτων καί
παρασήμων μορφών ανθρωπίνων, όπου άναφέρουσι πολλάκις οι τε παλαιοί
καί οί νεώτεροι ιστοριογράφοι.
* 1. Ε.Β.Ε. 1182
0,145x0,103
ετ. 1710
σσ. 441-514.
' Αρχ. 'Απάνω εις ό'λα εκείνα όπου άναφέραμεν έν τη Φυσιολο
γία...
Τελ. ...καί δσα είναι πιθανά καί άξια νά τά πιστεύση τινάς,
συντόμως είρήκαμεν, μέχρι τοϋδε.
Εύρήκαμεν δέ ταΰτα εις ενα Καλεντάριον Τυρναβιώτικον της
απάνω Ουγγαρίας, όπου μας ένεχείρησεν χάριν φιλίας ό λογιώτατος κύρ Ευστράτιος Δημητρίου, καί βάνοντες σκοπόν, μέ τό νά
αρμόζουν ολίγον εις την ύπόθεσιν τών φυσιολογικών ακουσμά
των τά έμεταγλωττίσαμεν κατά τό δυνατόν, από την Λατινικήν
φράσιν, εις τήν ήμετέραν άπλήν διάλεκτον διά εύκολωτέραν
άνάγνωσίν τε καί κατάληψιν. "Ερρωσθε οί άναγινώσκοντες, καί
σύγνωτε τη άμαθία καί πανταχού τά σφάλματα φιλομαθώς
επιδιορθώσατε. "Ετει από Χριστογονίαςχιλιοστώ
έπτακοσιοστώ
δεκάτω Μηνί Ίουνίω 4. Έν Συμπινίφ της Τρανσυλβανίας.
Β. ΕΝΤΥΠΑ:

Πρβλ. Τόμ. Γ ' , 'Επιστήμες της Ζωής.
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(περ. 1780 - ;)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Β. ΕΝΤΥΠΑ:
1. Γολδσμίθ, 'Ιστορία τής 'Ελλάδος. Άπό της πρώτης καταβολής των
'Ελληνικών πραγμάτων άχρι της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό
των 'Οθωμανών. Μεταφρασθείσα εκ του πρωτοτύπου της 'Αγγλικής διαλέ
κτου κατά την νεωτάτην εν Λονδίνω εκδοσιν εις την καθ ' ημάς τών
'Ελλήνων διάλεκτον, άμα δέ καί έπαυξηθεϊσα υπό Δημητρίου
Άλεξανδρίδου
ίατροΰ, τον εκ Τνρνάβον τής θετταλίας... Τόμος Α '. Μεθ ' ενός γεωγραφικού
πίνακος τής 'Ελλάδος. Βιέννη 1807, σσ. θ ' + 3 χ.ά. + 404 + κ ' .
Τόν ϊδιο χρόνο καί πάλι στη Βιέννη:
Τόμος Β '. Μεθ ' 'ενός γεωγραφικού πίνακος τής 'Ασίας, σσ. 4 χ.ά. + 396
+ μγ'.
Τόμος Γ '. Περιέχων τήν Βυζαντινήν Ίστορίαν καί σύντομον πραγματείαν
περί επιστημών καί τεχνών... μεθ ' ενός γεωγραφικού πίνακος τής σήμερον
'Ελλάδος, σσ. 4 χ.ά. + 395 + ι ζ ' + 9 χ.ά. (ΓΜ/ΕΒ. 452).
2. Άμπουλφέδα 'Ισμαήλ βασιλέως
Άπαμείας, έκ τών Γεωγραφικών
Πινάκων περιγραφή Χορασμίας, Μαουαραλνάχρης ήτοι τών πέρα τοΰ ποτα
μού "Ωξου τόπων, 'Αραβίας, Αιγύπτου, Περσίδος, έτι δέ τής Περσικής καί
'Ερυθράς θαλάσσης. Μεταφρασθείσα έκ τοΰ πρωτοτύπου τής 'Αραβικής
διαλέκτου κατά τό έν τη Καισαροβασιλική τής Βιέννης Βιβλιοθήκη κώδηκα,
μετά τίνων υποσημειώσεων ϋπό Δημητρίου Άλεξανδρίδου... Βιέννη 1807,
σσ. 291 + 1 χ.ά. (ΓΜ/ΕΒ. 442).
3. Δύο πίνακες γεωγραφικοί ό μέν Νασσίρ Έδδίνου Πέρσου ό δέ Ούλούγ
Μπει Τατάρου. 'Επιμέλεια καί σπουδή Δημητρίου Άλεξανδρίδου...
Κατάτήν
εν Οξωνία εκδοσιν τοΰ σοφοΰΓραυίου... 1807. Τόπος έκδοσης, προφανώς
ή Βιέννη, σσ. 79 + 2 χ.ά. (ΓΜ/ΕΒ. 455).
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ΒΑΜΒΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ
(1776-1855)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:
Ι. Χημεία (μετάφραση του έργου τοΰ L.J. Thenard).
Τήν πληροφορία αντλούμε άπό την «Προκήρυξι», μέ ημερομηνία 25
Μαρτίου 1817, πού δημοσιεύεται στον Λόγιο Έρμη (1 'Ιουνίου 1817, σσ.
251-253). Τήν πληροφορία επαναλαμβάνουν ό Ά ν . Γούδας, Βίοι παράλ
ληλοι, τόμ. Β'. 'Αθήνα 1870, σελ. 295 καί ό Κων. Ι. Άμαντος, Τά
Γράμματα εις τήν Χΐον κατά τήν Τουρκοκρατίαν 1566-1822, σ. 164.
Σύμφωνα μέ τόν ϊδιο τόν Βάμβα —ό όποιος, όπως γράφει ό Έρμης ό
Λόγιος, «είσήξεν τήν Χημείαν εις τήν δημόσιον Σχολήν της πατρίδος
του, ακολουθών τό σύγγραμμα καί τήν μέθοδον τοΰ σοφοΰ διδασκάλου
τοΰ Θενάρδου, ενδόξου χημικοΰ της Γαλλίας»— τό σύγγραμμα αποτε
λείται άπό πέντε τόμους. « Ό πρώτος πραγματεύεται περί της χημικής
συγγενείας καί της συνεκτικής δυνάμεως τών σωμάτων Περί πυρός,
φωτός, ηλεκτρισμού καί μαγνητισμού, όσον ανήκει είς τήν Χημείαν
Περί τών απλών άμετάλλων καί μεταλλικών σωμάτων Περί τών συνάλ
ληλος αυτών συνθέσεων καί τελευταϊον περί οξέων. Ό δεύτερος, Περί
οξειδίων Περί της συναλλήλως ενεργείας αυτών Περί τών μεταλλικών
οξέων Περί τής συνθέσεως τών οξειδίων καί τών οξέων, ή περί αλάτων.
Περί διαφόρων άλλων χημικών συνθέσεων, καί τελευταϊον περί τής
εξαγωγής τών μετάλλων. ' Ο τρίτος, Περί τών φυτικών καί ζωικών υλών.
Ό τέταρτος, Περί αναλυτικής μεθόδου. Ό τελευταίος περιέχει πίνακας
καί όνομαστικόν τών χημικών αγγείων καί εργαλείων».
Τό έργο δέ διασώθηκε.
Β. ΕΝΤΥΠΑ:
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ΒΑΡΔΑΛΑΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

(1755-1830)
Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Β. ΕΝΤΥΠΑ:
1. Φυσική Πειραματική, περιεκτική των νεωτέρων εφευρέσεων, συγγραφείσα
καί εκδοθείσα

χάριν

των αρχάριων

υπό ... Κωνσταντίνου

Βαρδαλάχου,

Βιέννη 1812, σσ. ι β ' + η ' + 773 (ΓΜ/ΕΒ. 734).

ΒΕΛΙΣΆΡΙΟΣ

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. Σ ε λ η ν ο δ ρ ό μ ι ο ν π α ν τ ο τ ε ι ν ό ν
* 1. Μ.Ι. 889 (5009)

0,190 χ 0,135

ΙΖ' αι.

φφ. 23α-35α.

Τίτλος: Πρόχειρον 'εγχειρίδιον παντοτεινοΰ σεληνοδρομίου· πόνημα του
ίερολογιωτάτου κυρίου βελισαρίου, του πρωτοσυγγέλου της μεγάλης εκκλη
σίας καινω τύπω εκδεδομένον, δαπάνη μεν τοΰ μακαριωτάτου
αρχιεπισκόπου
άχρειδών κυρίου κυρίου ίωάσαφ· επιμέλεια δε τοΰ κυρίου μιχαήλ Γκόρας. Έν
μοσχοπόλει αψμα '. Παρά γρηγορίφ ίερομονάχω τω κωνσταντινίδη.
Σύνθεσις τοϋ έργου: φ. 23β, «'Επίγραμμα μιχαήλ εις τόν βελισάριον»· φ. 24α, «χρήσις τοΰ παρόντος εγχειριδίου»· φ. 24α, «μέθοδος της
ευρέσεως του κύκλου της σελήνης»· φ. 25β, «επίγραμμα Γρηγορίου» καί
φφ. 26α-35α, «Σελήνης κύκλοι».
Β. ΕΝΤΥΠΑ:
Επαναλαμβάνοντας τόν Σπ. Λάμπρο {Κατάλογος των εν ταΐς βιβλιοθήκαις τοΰ 'Αγίου "Ορους ελληνικών κωδίκων, τόμ. Β', Κανταβριγία 1900,
σ. 234) όλοι οί καταλογογράφοι εντύπων αναφέρουν οτι τό παραπάνω
3
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χειρόγραφο αποτελεί αντίγραφο εντύπου, τό όποιο λανθάνει (αν βεβαίως
τό έργο τυπώθηκε ποτέ καί τό χειρόγραφο δεν είναι τό κείμενο πού
δόθκε στό τυπογραφείο γιά έκδοση).

ΒΕΛΛΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. Βοτανική
Γιά τό έργο του αυτό, πού δέ διασώθηκε, ό Παν. Βελλαράς γράφει:
«συνερανισάμην έκ διαφόρων Λατινικών, καί Γερμανικών συγγραφέων,
μάλιστα δέ έκ τών του περίφημου της Χημείας, καί Βοτανικής Διδασκά
λου Βαρόνου Ζακένου, καί εις την ήμετέραν Έλληνικήν μεταφράσας,
συνεταξάμην συστηματικήν Βοτανικήν, είς δύο τόμους διηρημένην ής
ό μέν πρώτος τόμος περιέχει είσαγωγήν, όνοματολογίαν, διαίρεσιν του
συστήματος κατά τόν Λινναϊκόν τρόπον, ελεγχον κατ' άλφάβητον... καί
τέλος πίνακαν αναγκαιοτάτων χαλκογραφικών εικόνων ό δέ δεύτερος
περιέχει συνοπτικήν περιγραφήν πολλών κατά πάσαν τήν ' Ελλάδα, καί
άλλαχοΰ φυομένων αυτών κατά τάξεις, γένη, καί εί'δη συστηματικώς
διηρημένων... Τό αίτιον δέ, ότι έξελεξάμην Βοτανικήν, καί ουχί άλλην
τινά ϋλην, εστίν, επειδή πρό αιώνων ήδη ήμελήθη παρ' ήμϊν παντάπασιν αΰτη ή επιστήμη... χρήσιμος οΰσα, καί αναγκαιότατη, ουχί μόνον
τοις πεπαιδευμένοις, αλλά καί παντί όπωσοΰν φιλομαθεΐ» ( Έρμης ό
Λόγιος, 15 'Ιανουαρίου 1817, σελ. 28-29).
Β. ΕΝΤΥΠΑ:

ΕΠΠΝΪΜΑ ΕΡΓΑ

ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΛΕΣΒΙΟΙ
(1762-1824)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. Στοιχεία Φυσικής
1. Γ.Μ. 14α
Ιτ. 1801
φφ. 170.
Ό τόμος αυτός, ό πρώτος της Φυσικής τοϋ Βενιαμίν, περιλαμβάνει τά
κεφάλαια: «Περί σωμάτων», «περί εκτάσεως», «περί π ο ι ό τ η τ ο ς » , «περί
βαρύτητος», «περί έλξεως», «περί στεορότητος καί αδρανείας», «περί
κινήσεως», «περί τής ομοειδούς κινήσεως», «περί της άνομοειδοϋς
κινήσεως», «περί δυνάμεων», «περί τής ομοειδούς συνθέτου κινήσεως»,
«περί τής συνθέτου καμπύλης κινήσεως», «περί των κεντρικών δυνά
μεων», «περί κινήσεως των ουρανίων σωμάτων», «περί σφαιρών», «περί
τών πλανητών ιδίως καί περί τοΰ ηλίου», «περί τής παραλλάξεως καί
έκκεντρικότητος», «περί τών ύποπλανητών», «περί τής αιτίας τής
κινήσεως τών πλανητών καί ύποπλανητών», «περί τών κομητών καί
απλανών», «περί τής Ισορροπίας ήτοι στατικής», «περί τών μηχανών»,
«περί τής τροχιλαίας καί έντροχίου άξωνος», «περί τοΰ κεκλιμένου
επιπέδου, κοχλιού καί σφηνός», «περί τών συνθέτων μηχανών», «περί
τής τριβής τών σωμάτων καί τής ακαμψίας τών σχοινιών», «περί τής
δυναμικής», «περί τής έπικρούσεως τών ελαστικών σωμάτων», «περί
κινήσεως σωμάτων έπί κεκλημένων επιπέδων», «περί τοϋ παλμού τών
εκκρεμών», «περί τής ισορροπίας τών ρευστών», «περί ισορροπίας
σωμάτων διαφόρων ειδών όθεν περί ειδικής βαρύτητος τών στερεών καί
ρευστών σωμάτων», «περί τών φαινομένων τών τριχοειδών σωλήνων»,
«περί κινήσεως τών ρευστών, εϊτε υδραυλικής».
2. Β.Μ. 14β
'έτ.
1805
φφ.286.
Ο δεύτερος τόμος τής Φυσικής, πού περιλαμβάνει τά κεφάλαια:
«Περί Μαγνητισμού». «Περί τής θεωρίας του μαγνητισμού», «περί
ηλεκτρικών φαινομένων», «περί τής μαγικής πλακός καί περί φύσεως
τ
ής λέϋδος», «περί τοΰ ηλεκτροφόρου καί τοΰ φυσικού ηλεκτρισμού
τίνων όντων», «περί τών ηλεκτρικών φαινομένων ώς προς τά φυτά καί τά
ςωα», «περί τής θεωρίας τοΰ ηλεκτρισμού», «περί τής φύσεως τοΰ
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ηλεκτρικού ρευστού», «περί τοϋ γαλυανισμου», «περί της όμοιότητος
τοΰ γαλυανικοϋ καί ηλεκτρικού ρευστού, θεωρία τοΰ Γαλυανισμου»,
«περί των φυσικών ιδιοτήτων τοΰ αέρος», «περί των χυμικών ιδιοτήτων
του αέρος», «περί άεροειδών ρευστών είτε ελαστικών», «περί νεροΰ»,
«περί νεροΰ πεπηγμένου ή πάγου», «περί φύσεως τοΰ νεροΰ», «περί
πηγών, πόταμου καί θαλάσσης», «περί πυρός», «περί αναπνοής εϊτε
θέρμης τών ζώων», «περί φωτός», «περί κατοπτρικής», «περί κατό
πτρων», «περί τής διοπτρικής», «περί θλάσεως», «περί μικροσκοπίων»,
«περί τηλεσκοπίων», «περί χρωμάτων», «περί τής θεωρίας τοΰ φωτογόνου». Καί στή συνέχεια:
«Περί Μετεωρολογικών». «Περί ύδατωδών», «περί ηλεκτρικών μετε
ωρολογικών», «περί εμφαντικών φαινομένων», «περί τής ατμοσφαιρικής
κράσεως», «περί σεισμών», «περί τής αιτίας τών άνεμων», «περί τών
βαρομετρικών μεταβολών».
Στό τέλος του κειμένου ή σημείωση: «Τέλος τής τοΰ κυρου Βενιαμίν Λεσβίου
Φυσικής πραγματείας, ήτις ή'ρξατο μέν κατά τό 1801 νοεμβρίου ζ' εϊληφε δε
τέρμα κατά τους 1805 νοεμβρίου ια'». 'Επίσης τά ονόματα του γραφέα: «Νικόδη
μος», καί του κτήτορα, «Πολύκαρπος ίεροδιδάσκαλος».
3. Γ.Μ. 11α
0,241x0,175
Ετ. 1801
σσ. 334,
Τίτλος: Στοιχεία φυσικής. Συνταχθέντα καί παραδοθέντα εν τη κλεινή σχολή
τών Κυδωνιών παρά τοΰ σοφωτάτου διδασκάλου κυροΰ Βενιαμίν, 'ιερομόνα
χου τοΰ Καρέ, τοΰ εκ τής Λέσβου- έν ετει αωα '.
Ό πρώτος τόμος τής Φυσικής. Κείμενο παρεμφερές μέ τό 1,1.
4. Γ.Μ. 11 β.
0,241x0,175
ετ. 1805
σσ. 590.
"Ο ϊδιος τίτλος μέ τό προηγούμενο.
Ό Β ' τόμος τής Φυσικής.
Κείμενο παρεμφερές μέ τό 1,2 χωρίς όμως τό κεφάλαιο «Περί
Μετεωρολογικών».
Σύμφωνα μέ μιά σημείωση, τοΰ τέλους: «ώδε είληφε τό πέρας 1805
κατά μήνα άπρίλιον».
Σημ. Κρίνοντας άπό τή χρονική διαφορά τής αντιγραφής τών χειρογράφων
1,2 καί 1,4 —τά οποία, όπως καί τά 1,1, 1,3, 'έχουν χαθεί— ό Μιχ. Κ. Στεφανίδης
(Ai φυσικαί έπιστήμαι έν 'Ελλάδι πρό τής 'Επαναστάσεως, 'Αθήνα 1926, σελ. 31-32)
καταλήγει στό συμπέρασμα δτι στό διάστημα μεταξύ 'Απριλίου καί Νοεμβρίου
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1805 ό Βενιαμίν δίδαξε τά Μετεωρολογικά, γι' αυτό καί τό κεφάλαιο αυτό λείπει
από τό 1,4.
Στό τέλος τό όνομα του γραφέα, «Ιγνάτιος», καί κτητορικό ση
μείωμα του μητροπολίτη Μυτιλήνης Μελετίου.
* 5/6. Ε.Β.Ε. 2967/2968
0,165 χ 0,227
ετ. 1801-1805
σσ. 234
(τό 2967) + 1α-259α (τό 2968).
Τίτλος: Φυσική.
' Αρχ. 'Εγώ πρόσκειμαι καί ερευνώ τάς προσβολάς τάς οποίας
τά σώματα, ουράνια τε καί έπήγεια, ένεργοΰσιν επάνω εις τάς
αισθήσεις μου- ή φυσική περιέργεια δεν με αφήνει μόνον εις τά
αποτελέσματα, εκείνη με σύρει ε/ς τό νά ζητήσω καί τάς αιτίας
τούτων των προσβολών καί τοΰτο είναι εκείνο, τό όποιον
όνομάζουσιν φυσικήν...
Τά «ΜΣΤ'» κεφάλαια (του κώδ. 2967): «Περί σωμάτων», «Περί
Εκτάσεως», «Περί πορότητος», «Περί βαρύτητος», «Περί έλξεως»,
«Περί στερ^ότητος καί αδρανείας», «Περί κινήσεως», «Περί της
ομοειδούς
κινήσεως»,
«Περί
της
άνομοειδοϋς
κινήσεως»,
«Περί Δυνάμεων», «Περί της ομοειδούς συνθέτου κινήσεως»,
«Περί της συνθέτου καμπύλης κινήσεως», «Περί των κεντρικών
δυνάμεων», «Περί κινήσεως των ουρανίων σωμάτων», «Περί σφαί
ρας», «Περί τών πλανητών ιδίως καί περί του ηλίου», «Περί της παραλλάξεως καί έκκεντρικότητος», «Περί τών ύποπλανητών», «Περί
αιτίας της κινήσεως τών πλανητών καί ύποπλανητών», «Περί τών
Κομητών καί απλανών», «Περί της Ισορροπίας είτε στατικής»,
«Περί τών Μηχανών», «Περί της τροχιλίας καί έντροχίου άξονος»,
«Περί τοϋ κεκλιμένου επιπέδου, κοχλιού καί σφηνός», «Περί
τών συνθέτων Μηχανών», «Περί της τριβής τών σωμάτων καί
της ακαμψίας τών σχοινιών», «Περί τής δυναμικής», «Περί της
έπικρούσεως τών ελαστικών σωμάτων», «Περί κινήσεως σωμάτων
επί κεκλημένων επιπέδων», «Περί τοϋ παλμού τών εκκρεμών»,
«Περί τής ισορροπίας τών βευστών», «Περί Ισορροπίας σωμάτων
διαφόρων ειδών, όθεν περί ειδικής βαρύτητος τών στερεών καί ρευ
στών σωμάτων», «Περί τών φαινομένων τών τριχοειδών σωλή
νων», «Περί κινήσεως φευστών, είτε υδραυλικής».
Τελ. ...αυτό δέν υπόκειται εις άλλο, παρά εις μόνην την ύψηλήν
γεωμετρίαν, ώστε άφήνωντες εις αυτήν τήν λύσιν τούτου τοϋ
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ζητήματος, ημείς ας μεταβώμεν
υποκείμενα

ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

εις τά κατά μέρος της φυσικής

φ. 181 β, λευκό.
'Ακολουθεί: «Περί μαγνητισμού».
'Αρχ. Μαγνήτις είναι λίθος ύπομέλας, είτε λευκόφαιος, και
τόσον σκληρός, ώστε ύποκρουόμενος υπό χάλυβος δίδει σπινθή
ρας...
Στη συνέχεια: «Περί της θεωρίας τοϋ Μαγνητισμού», «Περί ηλεκτρικών
φαινομένων», «Περί της φύσεως της λεΐδος καί περί της μαγ[νητ]ικής
πλακός», «Περί τοΰ ηλεκτροφόρου καί τοϋ φυσικού ηλεκτρισμού τινών
όντων», «Περί τών ηλεκτρικών φαινομένων, ώς προς τά φυτά καί τά
ζώα», «Περί της θεωρίας τοΰ ηλεκτρισμού», «Περί της φύσεως του
ηλεκτρικού ρευστού», «Περί τοΰ Γαλυανισμοΰ», «Περί της όμοιότητος
τοΰ Γαλυανικοΰ καί ήλεκτρικοΰ βευστοΰ», «Θεωρία τοΰ γαλυανισμοΰ»,
«Περί της βαρύτητος» (ό τίτλος τοΰ τελευταίου αύτοΰ κεφαλαίου
γράφτηκε πάνω στον σβησμένο: «Περί φυσικών ιδιοτήτων τοΰ αέρος»).
Τό κείμενο σταματά μετά τό κεφάλαιο αυτό καί την § 699. Τό «Κεφ. ΜΖον»
είναι στό τέλος του φ. 234β καί προορίζεται γιά τό επόμενο φύλλο, πού είναι στον
κώδ. 2968. Ό κώδ. 2968 αποτελεί συνέχεια τοϋ 2967.
Τά κεφάλαια Μ Ζ ' - Ξ Η ' καί Α ' - Ζ ' (τών «Μετεωρολογικών») τοΰ
κώδ. 2968: «Περί της ώφελιμότητος τοΰ αέρος».
'Αρχ. 'Απεδείχθη εν τω παρελθόντι κεφαλαίω ότι ό αήρ είναι
βαρύς...
'Ακολουθούν: «Περί ήχου», «Περί ανέμων» (στό φ. 37α «Πίναξ περί
ανέμων συντεθείς υπό Κορα'ί»), «Περί τών χυμικών ιδιοτήτων τοΰ
αέρος», «Περί άεροειδών ρευστών, εϊτε ελαστικών», «Περί νεροΰ»,
«Περί πάγου εϊτε νερού πεπηγμένου», «Περί της φύσεως τοΰ νεροΰ»,
«Περί υδάτων ανά μέρος, πηγών δηλ. καί θαλάσσης», «Περί παλίρ
ροιας», «Περί πυρός», «Περί της αναπνοής, ή θερμής τών ζώων», «Περί
φωτός», «Περί Κατοπτρικής», «Περί κατόπτρων», «Περί τής Διοπτρικής», «Περί τής διαθλάσεως τών άκτίνων», «Περί ακτινών», «Περί
οράσεως», «Περί Μικροσκοπίου», «Περί τηλεσκοπίων διαφόρων ει
δών», «Περί χρωμάτων, εϊτε αναλύσεως τών άκτίνων τοΰ φωτογόνου»,
«Περί τής θεωρίας τοΰ φωτογόνου».
Στη συνέχεια: «Περί Μετεωρολογικών». Καί πρώτα «Περί ΰδατοδών».
' Αρχ. Άφ ' ου έκτέθησαν τά επί γής φαινόμενα, καί ο'ι τούτων,
τό δυνατόν, λόγοι, επόμενον είναι νά άναχωρήσωμεν από τής
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γήινης επιφανείας, καί νά άναβώμεν διά τοϋ νοός είς την
άτμοσφαϊραν διά νά έξετάσωμεν όποσοϋν καί εκεί τά φαινό
μενα καί τους τούτους όσον είναι της ημετέρας δυνάμεως
λόγους, τό όποιον Μετεωρολογικά οι φυσικοί όνομάζουσι...
'Ακολουθούν: «Περί ηλεκτρικών Μετεωρολογικών», «Περί τών εμ
φαντικών φαινομένων», «Περί της ατμοσφαιρικής κράσεως», «Περί
σεισμών», «Περί της αιτίας τών ανέμων», «Περί τών βαρομετρικών
μεταβολών».
Τελ. ...'επειδή εις τόν Ίσημερινόν δεν εχουσι χώραν αρκτικοί
άνεμοι ελλείπει καί τό εκείνων αποτέλεσμα. Τέλος καί τω θεώ
δόξα.
Τό φ. 259β, λευκό.
Σύμφωνα μέ μιά σημείωση στό τέλος τοϋ έργου, φ. 259α τοϋ κώδ. 2968, ή
παράδοση της Φυσικής «ήρξατο μεν κατά τους 1801 νοεμβρίου 5, εϊληφε δέ τέρμα
κατά τους 1805 νο[εμβρίου] 11».
Ό ορισμός του Πανταχηκινητού: φ. 12β του κώδ. 2967 (ή ϊδια
διατύπωση καί στην περιγραφή του Μιχ. Κ. Στεφανίδη, ό.π., σελ. 46):
«§ 38. Είς τούτο τό θέατρον τοΰ κόσμου, ένα ρευστόν κινείται προς τά
ανω, προς τά κάτω, καί προς ολα τά πλάγια μέρη, πώς διέρχεται καί
εξέρχεται άεννάως, πανταχόθεν, καί σφαιροειδώς έκ της ϋλης, πώς είναι
άνάλογον μέ τήν ποσότητα τής ϋλης, καί έστω όνομα είς αυτό Πανταχηκίνητον. Τό Πανταχηκίνητον έρχεται είς τήν γήν άπό τόν ήλιον,
πλανήτας, ύποπλανήτας, αστέρας ακίνητους· καί έκ τής γής πάλιν
επιστρέφει προς όλους αυτούς τους αστέρας».
* 7/8. Ε.Β.Ε. 3054/3055
0,225*0,170
έτ. 1801-1805
φφ. 348
(τό 3054) + 416 (τό 3055).
Τίτλος: Φυσική.
'Αρχ. 'Εγώ πρόσκειμαι καί ερευνώ...
Τό κείμενο πανομοιότυπο μέ τό 1,5/6 (αντιγραφή εκείνου). ' Η μόνη
διαφορά έγκειται στη στάχωση τών τόμων: τό τελευταίο κεφάλαιο του
2967, «Περί βαρύτητος τοΰ αέρος», είναι πρώτο στό 3055.
Αρχ. "Αν τινάς διασείστ} ριπίδιον εφ ' 'εκάστου μέρους τής
γψντ\ς επιφανείας θέλει αίσθανθή αύρας τινάς...
Στο φ. 416β, τοϋ κώδ. 3055, ή ϊδια, στην ουσία, σημείωση δπως στον
κωο. 2968: «ήρξατο μέν τοΰ συγγράφεσθαι καί παραδίδεσθαι είς τους
1801 νοεμβρίου 5, έλαβε δέ πέρας κατά τους 1805 νοεμβρίου 11».
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* 9. Β.Ρ.Α. 1203

0,227x0,162

ετ. 1807-1809

φφ. 257.

Τίτλος: Στοιχεία Φυσικής Σοφωτάτου Κυροΰ Βενιαμίν λεσβίου.
Ό Α ' τόμος της Φυσικής.
'Αρχ. Φύσις είναι νόμοι εγκεχαραγμένοι εν τοις σώμασιν...
Τά κεφάλαια: «Περί της έν γένει φυσικής», «Περί εκτάσεως διάτρη
του καί σχήματος», «Περί του αδιαχώρητου», «Περί πορότητος ή
πυκνότητος», «Περί βαρύτητος», «Περί έλξεως», «Περί αδρανείας καί
κινητού», «Περί Κενοϋ καί Χρόνου», «Περί κινήσεως έν γένει», «Περί
της ομοειδούς κινήσεως», «Περί της άνομοειδοϋς κινήσεως, ή όμοειδώς
ταχυνομένης», «Περί των κινητικών δυνάμεων», «Περί τής ευθείας
συνθέτου κινήσεως», «Περί τής συνθέτου καμπύλης κινήσεως», «Περί
των κεντρικών δυνάμεων», «Περί τής των ουρανίων σωμάτων κινήσεως,
ή περί του Κόσμου συστήματος», «Περί σφαίρας», «Περί του προσδιο
ρισμού τής τοποθεσίας τών ουρανίων σωμάτων», «Περί τών πλανητών
ιδίως καί περί ' Ηλίου», «Περί ύποπλανητών», «Περί εκλείψεων», «Περί
κομητών», «Περί τής αιτίας τής τών πλανητών κινήσεως», «Περί τών
απλανών», «Περί 'Ισορροπίας, ή στατικής», «Περί Μηχανικής, ή
μηχανών», «Περί τροχιλίας καί έντροχίου άξωνος», «Περί κεκλιμένου
επιπέδου, κοχλιού καί σφηνός», «Περί συνθέτων μηχανών», «Περί
τριβής τών σωμάτων, καί ακαμψίας τών σχοινιών», «Περί του παλμού
τών εκκρεμών, ή παλμού τής κινήσεως», «Περί δυναμικής εϊτε έπικρούσεως τών σωμάτων», «Περί έπικρούσεως τών ελαστικών σωμάτων»,
«Περί υδροστατικής ή ισορροπίας τών ρευστών», «Περί ισορροπίας
ρευστών καί στερεών», «Περί 'Ισορροπίας ρευστών διαφόρων, ειδικής
βαρύτητος καί περί τριχοειδών σωλήνων», «Περί υδραυλικής, εϊτε
κινήσεως τών ρευστών».
Τελ. (σελ. 245β). ...ο αήρ είναι ή ζωή τών

ζώντων.

Στά φφ. 246α-251β, «Πίναξ κεφαλαιώδης τής παρούσης φυσικής
πραγματείας» (κολοβός), ενώ στά φφ. 252α-257α, 'έξι πίνακες μέ 44
σχήματα.
Στό φ. Ια, ή ημερομηνία, «1807 σεπτεμβρίου α'», κατά την οποία άρχισε ή
διδασκαλία τής Φυσικής, ενώ στό φ. 245β διαβάζουμε δτι «ή παρούσα πραγματεία
ν
έλαβε τέλος κατά τό α° αυτής μέρος τό αωθ' έτος κατά Βενιαμίν λέσβιον», οτι ή
διδασκαλία έγινε «έν τή φιλολογική ακαδημία παραδοθείσα ύπό τοΰ σοφωτάτου
Βενιαμίν του λεσβίου» καί οτι «δσοι τοιγαροϋν λάβητε άνά χήραν ταύτην την
βίβλον παρακαλήτε τόν θεόν υπέρ τοΰ διδασκάλου καί μαθητού αύτοΰ Δημητρίου
Ιθακήσιου».
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* 10. Β.Ρ.Α. 1205
0,238x0,175
ετ. 1805
φφ. 305 (ακέφαλο).
Τά φφ. 85α, 86β, 87αβ, 92β, 93α, 95β, 96α-97β, 151α-152β, 155β-160β,
252α-254β καί 294β, λευκά.
Ό Β' τόμος της Φυσικής του Βενιαμίν.
'Αρχ. ...έάν τ/ς όιασείση ριπίδιον προς παν μέρος της γήινης
επιφανείας, ήθελεν αίσθανθή...
Τά κεφάλαια: «Περί αέρος ή περί των φυσικών αύτοΰ ιδιοτήτων»,
«Περί τής τοΰ αέρος έλαστικότητος», «Περί Βαρομέτρου ή ατμοσφαί
ρας», «Περί αντλιών», «Περί ύγρότητος καί ξηρότητος αέρος, ή ύγρομέτρου», «Περί ήχου», «Περί του γεννήτορος τοΰ ήχου», «Περί παραβεβλημένων ήχων ή αρμονίας», «Περί φωνής», «Περί ήχους τηλεφωνίου
καί πυκνοφωνίου», «Περί τών στοιχείων, ή συνθετικών μερών τοΰ αέρος
τουτέστιν όξυγονικοΰ καί άζωτικοΰ αέρος», «Περί τών ιδιοτήτων τοΰ
αεροξυγόνου καί άεροαζώτου», «Περί άεροανθρακικοΰ οξέως», «Περί
υδρογόνου ή άεροϋδρογόνου», «Περί αλκαλίου ή αλκαλικού αέρος»,
«Περί αναπνοής», «Περί ζυμώσεως», «Περί νεροΰ», «Περί νερού πεπηγμένου, ή πάγου», «Περί τής τοΰ νεροΰ συνθέσεως», «Περί πηγών
πόταμου καί θαλάσσης», «Περί Μαγνητισμού», «Περί φύσεως τής
λέϋδος», «Περί τοΰ ηλεκτρονίου, καί τοΰ φυσικοΰ ήλεκτρισμοΰ τών
κοντούτων», «Περί τών ηλεκτρικών φαινομένων ως προς τά φυτά καί
ζώα», «Περί τής θεωρίας τοΰ ηλεκτρισμού», «Περί Γαλυανισμοΰ» (καί ή
συνέχεια από άλλο χέρι:) «Περί παλλοιρίας, τής παλαιάς φυσικής»,
«Περί φωτός», «Περί κατοπτρικής», «Περί κατόπτρων», «Περί τής
διοπτρικής», «Περί τής διαθλόσεως τών άκτίνων [...] εκ τών επιφανειών
τών μέσων», «Περί φακών», «Περί θλάσεως», «Περί Μικροσκοπίου»,
«Περί τηλεσκοπίου διαφόρων ειδών», «Περί χρωμάτων, καί τής αναλύ
σεως τών άκτίνων τοΰ φωτογόνου», «Περί τής θεωρίας τοΰ φωτογόνου».
'Ακολουθεί, φφ. 255α-293β, μέ άλλη αρίθμηση κεφαλαίων, Α ' - Ζ ' , καί
άλλη σειρά παραγράφων, 1-124, τό μέρος «Περί Μετεωρολογικών» (βλ.
Ι, 6). Τά κεφάλαια: «Περί ύδατωδών».
Ά ρ χ . Άφ ' ου έκτέθησαν τά επί γης φαινόμενα...
και ακολουθοΰν: «Περί ηλεκτρικής μετεωρολογίας», «Περί τών εμφαν
τικών φαινομένων», «Περί τής ατμοσφαιρικής κράσεως», «Περί σει
σμών», «Περί τής αιτίας τών ανέμων», «Περί τών βαρομετρικών μετα
βολών».
Τελ. ...επειδή εις τόν Ίσημερινόν δεν εχουσι χώραν
άνεμοι ελλείπει καί τό τούτων
αποτέλεσμα.

ενάντιοι
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Στό φ. 294, «Πίναξ των Μετεωρολο»
Στίς πρώτες σελίδες τών φύλλων 295-305, σχήματα.
Στό φ. 293β σημείωση του γραφέα: «ή παρούσα φυσική πραγματεία έτελείωσε
κατά τό αωε' έτος τό σωτήριον νοεμβρίου ι η ' ημέρα σάββατον ύπό της άμαθους
χειρός δημητρίου Ιθακήσιου» καί πώς αν, «κατά τύχην αναγνώσετε ταύτη ν,
εϋχεσθε υπέρ αύτοϋ καί διορθοϋντες τά εν αύτη εσφαλμένα».
Σημ. Στά χγφ. 9 καί 10 ή ίδια στάχωση, σέ τόμους, μέ τά 7/8. Τό 1,10 είναι
συνέχεια του 1,9. Τό 1,9 αποτελείται άπό § 663 καί τό 1,10 από τίς § 664 - 1328 + §
125 (των Μετεωρολογικών). Γιά τους λόγους αυτούς δέ σεβαστήκαμε εδώ τή
χρονολογική σειρά (όπως καί στά 1,1 - 1,4).
Κρίνοντας άπό τίς συχνές διακοπές καί τά χάσματα, άπό τό ακατάστατο της
αρίθμησης τών πινάκων καί άπό τά διαφορετικά χέρια γραφής, καταλήγουμε στό
συμπέρασμα ότι είναι, κι αυτά, σημειώσεις μαθητών (μαθηματάρια).

•11.Λ.Ι.5
0,230x0,175
ετ. 1811
φφ. 90α-120β (κολοβό).
Τίτλος: Φυσική κύρ Βενιαμίν, διδασκάλου
άϊβαλίου.
' Αρχ. 'Εγώ πρόσκειμαι καί ερευνώ τάς προσβολάς τάς οποίας
τά σώματα ουράνια τε καί έπήγεια...
Περιέχει τά πρώτα 9 κεφάλαια καί μέρος του 10ου κεφαλαίου, «περί
δυνάμεων» (πργρ. ρ λ δ ' ) , τοΰ Α ' τόμου (βλ. 1,5).
Τελ.... οί λεϊβυτιάνοι, λοιπόν λέγουν, πώς θέλουν εΰρει ϊσας τάς
δυνάμεις, αν άντή νά λάβουν απλώς την ταχύτητα, ήθελον λάβη...
Ή χρονολογία του χγφ. καί τό όνομα τοϋ γραφέα στό φ. 74β τοΰ
κώδικα: « Ά ν τ ε γ ρ ά φ η δέ διά χειρός 'Αντωνίου τεϊρμετζόγλου μουσιοϋ
λευκοσιάτου υίοϋ ποτέ χατζή πιερή έξ ενορίας αγίου 'Ιωάννου. "Ετη
αωια' μηνί μαΐω ι σ τ ' » .

* 12. Β.Ρ.Α. 54

0,240x0,190

ετ. 1817
φφ. 75α-190β.
Τά φφ. 143α-146β, λευκά.

Τίτλος: Στοιχεία Φυσικής.
Στά φφ. 75α-142β, τά πρώτα 15 κεφάλαια του πρώτου τόμου (βλ. 1,9).
'Αρχ. Φύσις είναι νόμοι έγκεχαραγμένοι εν τοις σώμασιν...
Τελ. ...καί επειδή ή κίνησις είναι τό ύποκείμενον της φυσικής,
αυτής 'έργον ήθελε είναι καί ή θεωρία τής τών ουρανίων σωμάτων
κινήσεως, τής οποίας ή επιστήμη ονομάζεται αστρονομία,
'Ακολουθεί, φφ. 147α-190β, τό «Περί Μετεωρολογικών» (βλ. 1,10).
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' Αρχ. Άφ ' ob εξετέθησαν τα επί γης φαινόμενα, καί ο'ι τούτων,
τό δυνατόν λόγοι, έπόμενον

είναι...

Τελ. ...επειδή εις τόν Ίσημερινόν δεν εχουσι χώραν ενάντιοι
άνεμοι, ελλείπει καί τό τούτων αποτέλεσμα.
Στα φφ. 142β καί 190β, ή"δια σημείωση: «εγραφον έν Ρωμάνω της
Μολδαβίας τω 1817 Δεκεμβ. 12».
Πρβλ. τόμ. Α ' , Τά Μαθηματικά.
* 13. Β.Μ. 100 0,280x0,180 Ι Θ ' αϊ. σσ. 238 (κολοβό) + φφ. 3 χ.ά.
Τίτλος: Στοιχεία Φυσικής συγγραφείσα υπό του αρίστου καί σοφωτάτου
κυροΰ βενιαμίν του λ,εσβίου.
Καί αυτό μόνον τά πρώτα 15 κεφάλαια του πρώτου τόμου (βλ. 1,9).
'Αρχ. Φύσις είναι νόμοι έγκεχαραγμένοι έν τοις σώμασιν...
Τελ. ...επειδή ή κίνησις είναι τό ύποκείμενον τής φυσικής, αυτής
ήθελεν είναι καί ή θεωρία τής των ουρανίων σωμάτων
κινήσεως...
Τό κείμενο γραμμένο σε πλαίσιο. Στη σελ. 1 τό όνομα του κτήτορα:
«Γεώργιος Κλεόβουλος».
'έργον

Στά φφ. 3 χ.ά., 22 σχήματα αριθμημένα, 1-22, καί άλλα 9 αριθμημένα
14-22.
* 14. Μ.Α. 35
0,235x0,160
Ι Θ ' αϊ.
Τίτλος: Φυσική Βενιαμίν του Λεσβίου, χειρογραφεΐο
πούλου του εξ "Ανδρου.

σσ. 758 + 2 χ.ά.
παρά φιλόθεου Ράίσο-

Ό Β' τόμος (ακέφαλος) τής Φυσικής του Βενιαμίν. Τό κείμενο
αρχίζει άπό τήν § 553: «πόλους μαγνίτιδος ονόμασαν...»
Τό πρώτο κεφάλαιο — τ ό «Κεφ. ΛΖ ον Περί τής θεωρίας τοϋ μαγνητι
σμού»—, του τόμου αύτοΰ, στή σελ. 15.
'Αρχ. "Οσον τά αίτια είναι κεκαλυμμένα τόσον ερεθίζουν τόν
ανθρωπον...
Ακολουθούν τά κεφάλαια: «Περί ηλεκτρικών φαινομένων», «Περί τής
φύσεως τής λεΰδος», «Περί τοϋ ηλεκτροφόρου καί του φυσικού ηλεκτρι
σμού τινών όντων», «Περί τών ηλεκτρικών φαινομένων ώς προς τά φυτά
και τα ζώα», «Περί τής θεωρίας του ηλεκτρικού, καί δόξα του Λολέτου»
(ακολουθεί ή «δόξα τοΰ φραγγλίνου», ή «δόξα τοϋ Κουλόμβου»), «Περί
της φύσεως τοϋ ήλεκτρικοϋ ρευστοΰ», «Περί τοϋ Γαλβανισμοϋ», «Περί
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ανελκύσεως τοΰ νεροΰ», «θεωρία του γαλυανικοΰ ρευστού», «Περί
αέρος», «Περί φυσικών Ιδιοτήτων τοΰ αέρος, καί α ' περί της βαρύτητος», «Περί της βαρύτητος του αέρος», «Περί της έλαστικότητος του
αέρος», «Περί θερμομέτρου», «Περί ύγρομέτρου», «Περί άντλειών»,
«Περί ήχου», «Περί φωνής», «Περί τής ήχους», «Περί τοΰ ερεθίσματος
τής ακοής», «Περί άνεμων» (στή σελ. 217, ό «Πίναξ περί ανέμων
συντεθείς ύπό Κοραΐ»), «Περί των χυμικών ιδιοτήτων τοΰ αέρος», «Περί
οξυγόνου», «Περί αζώτου», «Περί άεροειδών ρευστών, εϊτε ελαστικών»,
«Περί άεροειδοΰς άνθρακικοΰ οξέως», «Περί άεροϋδρογόνων», «Περί
τοΰ άεραμονίου», «Περί τοΰ άεραλικοΰ οξέως», «Περί τοΰ άλικου
ΰπεροξέως», «Περί νεροΰ», «Περί πάγου, εϊτε νεροΰ πεπηγμένου», «Περί
τής φύσεως τοΰ νεροΰ», «Περί νερών άνά μέρος πηγών, περί θαλάσσης»,
«Περί παλίρροιας», «Περί πυρός», «Περί τής αναπνοής, ή θέρμης τών
ζώων», «Περί φωτός», «Περί κατοπτρικής», «Περί κατόπτρων», «Περί
τών κυρτών κατόπτρων», «Περί τής διοπτρικής», «Περί τής διακλάσεως
τών άκτίνων ώς έκ τών επιφανειών τών μέσων», «Περί κύκλων μέσων»,
«Περί φακών», «Περί οράσεως», «Περί μικροσκοπίου», «Περί τηλεσκο
πίων διαφόρων ειδών», «Περί άχρωματιστικών τηλεσκοπίων», «Περί
τοΰ τηλεσκοπίου τοΰ 'Ιακώβου Μέτιους», «Περί χρωμάτων, εϊτε περί
αναλύσεων τών άκτίνων τοΰ φωτογόνου», «Περί τής θεωρίας του
φωτογόνου».
'Ακολουθεί, σσ. 664-758, τό μέρος «Περί Μετεωρολογικών», δπουτά
κεφάλαια ( α ' - ζ ' ) : «Περί ύδατωδών», «Περί ηλεκτρικών μετεωρολογι
κών», «Περί τών εμφαντικών φαινομένων», «Περί τής ατμοσφαιρικής
κράσεως», «Περί σεισμού», «Περί τής αιτίας τών άνεμων» καί «Περί
τών βαρομετρικών μεταβολών».
Τελ. ...Επειδή εις τόν Ίσημερινόν δεν εχουσι χώραν ενάντιοι
άνεμοι, ελλείπει καί τό εύκτέον αποτέλεσμα. Τέλος καί τω θεώ
δόξα».
Σχήματα εντός κειμένου. Σέ όλες τίς σελίδες, ώς έπίτιτλοι οί τίτλοι
τών κεφαλαίων.
Μετά τό τέλος τοΰ κειμένου, «Πίναξ τών εμπεριεχομένων έν αυτή»
(σσ. 2 χ.ά.)
* 15. Ε.Β.Ε. 1245

0,250><0,185

Ι Θ ' αϊ.
φφ. 305
(ακέφαλο καί κολοβό).

Τά φφ. 8αβ, 135β-136α, 301β-302α, λευκά.
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πρώτος τόμος της Φυσικής τοϋ Βενιαμίν.
'Αρχ. ..όποιων διακρίνεται εκαστον είδος των σωμάτων: ό
χρυσός, φέρ ' ειπείν του αργύρου, καί ή έλαια της δάφνης.
§ 6. Σώμα πάλιν ονομάζεται παν εκείνο, τό όποιον ενεργεί εις τάς
ημετέρας αισθήσεις, εϊτε πάν όρατόν, παν άκουστόν, πάν όσφραντικόν, παν γευστόν, καί παν άπτόν είναι σώμα. οΰτως τά άστρα,
ή γη, ή θάλασσα, ό καπνός, τά σύννεφα, οι κώδωνες, τά άνθη, τά
φαγητά, ό άήρ, ή τάξις, είναι σώματα, ώστε παν εκείνο τό όποιον
υποπίπτει εις τάς ημετέρας αισθήσεις είναι ύποκείμενον της
φυσικής...
Τά κεφάλαια:

Ό

— φ. 4α. «Κεφ. Β ο ν . Περί εκτάσεως, διαιρετού, καί σχήματος».
'Αρχ. § 15. 'Εκείνο τό όποιον παρίσταται πρώτως εις τά
ημέτερα αισθήματα, καί εις τόν νουν ημών, όταν εν σώμα...
— φ . 11 β. «Κεφ. Γ ο ν . Περί τοϋ αδιαχώρητου».
' Αρχ. § 31. 'Ημείς εϊπομεν, οτι τά σώματα είναι έκτατα, ο εστίν
'ότι εκτασις είναι κατηγορούμενον τών σωμάτων...
— φ . 15α. «Κεφ. Δ ο ν . Περί πορρότητος καί πυκνότητος».
'Αρχ. § 38. "Εκαστον τών σωμάτων καθό άδιαχώρητον είναι
ϋλη. καί καθό τριχή διαστατόν 'έχει καί μέγεθος καί πάχος, ώστε
ή ιδέα τοϋ σώματος σύγκειται εκ τών 'Ιδεών ϋλης καί μεγέθους,
άλλ ' επειδή καί ό νους δύναται νά διαχωρήση καί τά πραγματικώς αδιαχώριστα...
—φ. 23β. «Κεφ. Ε ο ν . Περί βαρύτητος».
'Αρχ. § 53. Βαρύτις είναι δύναμίς τις ήτις βιάζει εν σώμα νά
τείνει κατ ' ευθείαν γραμμήν περί τό κέντρον τής γης...
—φ. 37α. «Κεφ. ΣΤ° ν . Περί έλξεως».
'Αρχ. § 71. "Ελξις είναι φορά τις βίαιος ενός σώματος προς
άλλο, είναι όμως ανάγκη...
ον
—φ. 50α. «Κεφ. Ζ . Περί αδρανείας καί κινητού».
' Αρχ. § 89. Εϊτε όμως τήν ελξιν θεωρεί τις, εϊτε τήν βαρύτητα,
αυτός άλλο δεν θεωρεί...
φ. 55β. «Κεφ. Η ο ν . Περί κενοϋ καί χρόνου».
'Αρχ. § 98. 'Ημείς εϊπομεν ($ 31) οτι αν τούτο τό όρώμενον
σύμπαν ην διάκενον σωμάτων, τούτο ήθελεν ήναι τό λεγόμενον
διάστημα...
φ. 61 β. «Κεφ. Θ ο ν . Περί κινήσεως έν γένει».
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' Αρχ. § 109. Φύσις, κατά τόν άριστοτέλην, είναι αρχή κινήσεως
και ηρεμίας, ώστε τό ύποκείμενον της φυσικής ήθελεν είναι καθ '
αυτό ή κίνησις...
ν
— φ . 66β. «Κεφ. Γ . Περί της ομοειδούς κινήσεως».
' Αρχ. § 120. Κίνησις ομοειδής είναι, όταν τό κινητόν διαγραφή
εις ίσους χρόνους ίσα διαστήματα...
— φ . 69α. «Κεφ. ΙΑ ο ν . Περί της άνομοειδοΰς κινήσεως, ή όμοειδώς
ταχυνομένης».
'Αρχ. § 130. "Αν λοιπόν μία κίνησις δεν είναι ομοειδής, αϋτη
ήθελεν είναι άνομοιοειδής...
— φ . 76α. «Κεφ. ΙΒ ο ν . Περί των κινητικών δυνάμεων».
Αρχ. § 148. "Απασαι αϊ έκτεθεϊσαι μέχρι τοΰδε κινήσεις
λαμβάνουσιν ΰπαρξιν εκ τίνος αιτίας, τό όποιον ονομάζεται
δύναμις...
— φ . 82α. «Κεφ. ΙΓ ο ν . Περί της ευθείας συνθέτου κινήσεως».
'Αρχ. § 159. "Οταν λοιπόν τό σώμα βάλλεται εις κίνησιν, δ
εστίν ωθείται ή ελκύεται εις τόν αυτόν χρόνον ή κίνησις ονομάζε
ται σύνθετος...
— φ . 90α. «Κεφ. ΙΔ ο ν . Περί της συνθέτου καμπύλης κινήσεως».
Ά ρ χ . § 175. "Αν όμως του σώματος κινημένου...
— φ . 95α. «Κεφ. ΙΕ ο ν . Περί των Κεντρικών Δυνάμεων».
'Αρχ. § 187. 'Επειδή και τά σώματα είναι αδρανή, ώς τούτο
απεδείχθη, και διά τούτο ούτε βάλλουσιν έαυτά εις κίνησιν, ούτε
δύνανται νά άλλάξουσιν τήν ύπό τής δυνάμεως δοθεϊσαν εύθυβολίαν...
ν
— φ . 105β. «Κεφ. ΙΣΤ° . Περί Κινήσεως τών ουρανίων σωμάτων, ή περί
του Κόσμου συστήματος».
'Αρχ. § 212. "Αν τις ρίψη τους οφθαλμούς του εις τόν ούρανόν,
ήθελεν ιδεί σώματα άπειρα, ώς εις μίαν κοίλην σφαϊραν κυάνεον
ενεσπαρμένα...
— φ . 118α. «Κεφ. ΙΖ ο ν . Περί Σφαίρας».
' Αρχ. § 230. Σφαίρα, εις τήν άστρονομίαν, είναι αυτό τό σύμπαν,
τουτέστιν αυτό τό όρατόν κοίλωμα τοΰ ουρανού...
— φ . 129α. «Κεφ. ΙΗ ο ν . Περί τοϋ Προσδιορισμού τής τοποθετήσεως τών
ουρανίων σωμάτων».
'Αρχ. § 250. Άφ ' ού άπαξ διά τής σφαίρας έσημειώθησαν εις
τόν ούρανόν κύκλοι τινές, καί σημεία διά τών όποιων έπροσδιο)-
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ρίσθη κατά τι ή τοποθεσία των ουρανίων σωμάτων,
είναι νά προσδιωρισθή ετι άκριβέστερον καί...
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— φ . 147α. «Κεφ. ΙΘ° ν . Περί των Πλανητών ιδίως, καί περί του ' Ηλίου».
'Αρχ. § 274. Ό ήλιος είναι τό λαμπρότερον των ουρανίων
σωμάτων, αυτός φωτίζει καί ζωογονεί τόν κόσμον διά της
παρουσίας αύτοΰ...
— φ . 163β. «Κεφ. Κ ο ν . Περί ύποπλανητών».
'Αρχ. § 298. 'Εκείνο τό οποίον είναι οί πλανήται ώς περί τόν
ήλιον είναι καί οί ύποπλανήται ώς προς τους ιδίους πλανήτας.
καθώς δηλ. ό ήλιος είναι κέντρον κινήσεως των πλανητών, ού'τω
καί ο! πλανήται τών ίδιων ύποπλανητών...
— φ . 176β. «Κεφ. ΚΑ ο ν . Περί εκλείψεων».
'Αρχ. § 329. 'Επειδή καί ή σελήνη περιφέρεται περί τήν γήν, καί
περνά διά τοΰ επιπέδου της εκλειπτικής...
— φ . 184β. «Κεφ. ΚΒ ο ν . Περί Κομητών».
'Αρχ. § 345. 'Εκτός όμως τών πλανητών καί ύποπλανητών
δίδονται καί άλλοι αστέρες οϊτινες εμφανίζονται εις ημάς εκ
καιρού εις καιρόν ε/ς ϊσην άπόστασιν με τους πλανήτας καί
ονομάζονται κομήτες...
— φ . 188α. «Κεφ. ΚΓ ο ν . Περί της αιτίας της τών πλανητών κινήσεως».
'Αρχ. § 357. Ό προς δν ορός τοΰ ανθρωπίνου νοός άλλο δέν
είναι, ειμή ή ζήτησις καί γνώσις τοΰ λόγου τών φαινομένων, καί
τοΰτο ένεκεν, ημείς όρώμεν καί αυτά τά βρέφη νά ζητώσιν εις
έκαστον φαινόμενοι τό διατί. καί είναι εκτός πάσης άντιλογίας
ό'τι ό άνθρωπος ονομάζεται λογικός όχι δι ' άλλο, ειμή διότι ζητεί
τους λόγους τών φαινομένων ή αισθημάτων...
— φ . 204β. «Κεφ. ΚΔ ο ν . Περί τών απλανών».
'Αρχ. § 385. Μετά τόν μικρόν αριθμόν τών άστέροιν, καί τών
πλανητών, ύποπλανητών καί κομητών, έρχονται οί απλανείς...
ν
—φ. 214α. «Κεφ. ΚΕ° . Περί ισορροπίας ή Στατικής».
' Αρχ. § 400. 'Ημείς εξετάζοντες μέχρι τοΰδε τήν κίνησιν, είτε
τών καθ ' ημάς, είτε τών ουρανίων σωμάτων, άλλο δέν έξετάζομεν, ειμή αποτέλεσμα μιας, ή πολλών δυνάμεοιν, αν δηλονότι ήν
απλή, ή σύνθετος ή κίνησις...
φ. 225β. «Κεφ. ΚΣΤ° ν . Περί Μηχανικής, ή μηχανών. Καί α ον Περί
μοχλού».
Αρχ. § 420. 'Ημείς εϊπομεν (§ 400) ό'τι μηχανική είναι εκείνο τό
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μέρος της φυσικής τό όποιον ερευνά τους νόμους καί της
ισορροπίας καί της κινήσεως των σωμάτων...
— φ . 238α. «Κεφ. ΚΖ° ν . Περί τροχιλαίας καί έντροχίου άξονος».
'Αρχ. § 442. Ή β" των απλών μηχανών είναι ή τροχιλαϊα.
ταύτης τά μέρη είναι ε/ς κύλινδρος, μικρού πάχους...
— φ . 242α. «Κεφ. Κ Η ο ν . Περί κεκλιμένου επιπέδου, Κοχλίου καίσφηνός».
'Αρχ. § 451. Παν έπίπεδον, τό όποιον δέν είναι...
— φ . 250β. «Κεφ. ΚΖ ο ν . Περί Συνθέτων μηχανών».
' Αρχ. § 489. 'Ημείς εϊπομεν f§ 420) ό'τι μηχανή είναι τό όργανον
τό όποιον μετοχετεύει τήν ένέργειαν της δυνάμεως...
— φ . 257β. «Κεφ. [ΚΗ ο ν ]. Περί τριβής των σωμάτων Καί ακαμψίας των
σχοινιών».
Ά ρ χ . § 490. "Αν τά σώματα έκ τών οποίων κατασκευάζονται ai
μηχαναί...
— φ . 265α. «Κεφ. ΚΘ ο ν . Περί Καθόδου τών σωμάτων επί κεκλιμμένων
επιπέδων».
'Αρχ. § 510. Ήμεϊς θεωρήσαντες τό κεκλιμμένον έπίπεδον, ώς
μίαν τών απλών μηχανών, άλλο δέν έκάμαμεν εκεί, ειμή νά
εΰρωμεν τήν άναφοράν της σχετικής προς τήν απόλυτον βαρύ
τητα (§ 253)...
— φ . 271 β. «Περί τοϋ παλμού τών 'Εκκρεμών, ή Παλμικής κινήσεως».
'Αρχ. § 426. 'Εκκρεμές ονομάζεται σωμάτιον βαρύ...
— φ . 288β. «Κεφ. ΛΑ ον . Περί δυναμικής, ή περί κρούσεως τών σωμάτων».
Ά ρ χ . § 561. 'Ημείς μέχρι τούδε όμιλήσαντες περί κινήσεως
σωμάτων ΰποτιθέμεθα τοΰ νά μήν άπαντώσι κώλυμα τι καθ '
όδόν, αν ό'μως...
— φ . 294β. «Κεφ. ΛΒ ο ν . Περί Έπικρούσεως τών ελαστικών σωμάτων».
Ά ρ χ . § 575. 'Ημείς όνομάσαμεν (§ 562) σώμα έλαστικόν εκείνο
τό όποιον θλιβόμενον...
Τελ. ...Καθότι έστω τό βάρος αυτού 6.400 λιτρών, καί ή της
σφαίρας εις 1.600 ποδών, τότε εξω ταύτην...
Τό κείμενο, πού αποτελεί σημειώσεις μαθητών άπό τη διδασκαλία της
Φυσικής τοϋ Βενιαμίν, καί συνοδεύεται άπό γεωμετρικά σχήματα καί σχήματα
φυσικής, διακόπτεται στην § 603 (βλ. 1,1 καί 1,5).
Ό ορισμός τοΰ Πανταχηκινητού (φ. 33α): «είναι ρευστόν τι ρέον
ακαταπαύστως άπό σώματος προς σώμα, καί δτι ή ροή καί εκροή αύτου
είναι ανάλογος μέ τόν σωρόν του σώματος, καί οτι τοΰτο pèov συνάγει
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μεθ' εαυτού καί τά σώματα, καί ενεργεί όχι είς τά υλικά μόρια των
σωμάτων, ά λ λ ' είς τό εξ αυτών έκρέον ομοιον ρευστόν, καί επομένως ή
ενέργεια αύτοϋ είναι ανάλογος μέ την διαφοράν της θέσεως τών μορίων
τοΰ είσρέοντος καί έκρέοντος, ή μέ την ύπεροχήν. είς τοϋτο λοιπόν τό
ρευστόν δίδω όνομα Πανταχηκίνητον. Καί ήδη μέν ή ϋπαρξις αύτοϋ είναι
απλή ύπόθεσις, απασα όμως ή εξής πραγματεία τής φυσικής θέλει είναι
απόδειξις τής αύτοϋ υπάρξεως καί ιδιοτήτων».
* 16. Ε.Β.Ε. 2968

0,227* 0,165

Ι Θ ' αϊ.

φφ. 261α-377β.

Τίτλος: Στοιχεία Φυσικής.
'Αρχ. Φύσις είναι νόμοι έγκεχαραγμένοι εν τοις σώμασιν...
Ό τόμος αυτός, ό Α ' τής Φυσικής τοΰ Βενιαμίν, περιλαμβάνει τά
πρώτα 22 κεφάλαια (βλ. 1,9): φ. 261α, «Περί τής Φυσικής εν γένει»·
φ. 264β, «Περί εκτάσεως, διάτρητου καί σχήματος»· φ. 270β, «Περί τοΰ
αδιαχώρητου»· φ. 272β, «Περί πορότητος, ή πυκνότητος»· φ. 278α,
«Περί βαρύτητος»· φ. 284β, «Περί έλξεως»· φ. 292α, «Περί αδρανείας
καί κινητοϋ»· φ. 295β, «Περί κενοϋ καί χρόνου»· φ. 299α, «Περί
κινήσεως εν γένει»' φ. 302β, «Περί τής όμοειδοϋς κινήσεως»· φ. 304β,
«Περί τής άνομοειδοϋς κινήσεως, ή όμοειδώς ταχυνομένης»· φ. 309β,
«Περί τών κινητικών δυνάμεων»· φ. 313β, «Περί τής ευθείας συνθέτου
κινήσεως»· φ. 318β, «Περί τής συνθέτου καμπύλης κινήσεως»· φ. 322α,
«Περί τών κεντρικών δυνάμεων»· φ. 328α, «Περί κινήσεως τών ουρανίων
σωμάτων, ή περί τοϋ κόσμου συστήματος»· φ. 335β, «Περί σφαίρας»'
φ. 342β, «Περί τοϋ προσδιορισμού τής τοποθεσίας τών ουρανίων σω
μάτων»' φ. 351 β, «Περί τών πλανητών ιδίως καί περί ηλίου»· φ. 361 β,
«Περί ΰποπλανητών»· φ. 372α, «Περί εκλείψεων»· φ. 376α, «Περί
κομητών».
Τελ. ...της αιτίας τής τών πλανητών
εκλείψεως.
Στό κάτω μέρος τών σελίδων αριθμούνται τά 16σέλιδα: Α, Β, Γ... ΙΔ '
(τό τελευταίο, 8σέλιδο).
* 17. Μ.Λ. 371

0,175x0,110

Ι Θ ' αί.

σσ. 220.

>-ιτλος: Στοιχεία Φυσικής καί υπότιτλος (μεταγενέστερος): Φυσική Βενια
μίν τοΰ Λεσβίου. Τόμος α '.
'Αρχ. Φύσις είναι Νόμοι έγκεχαραγμένοι εν τοις σώμασιν...
Στο περιθώριο τής σελ. 1: « Έ κ τών τοϋ Προκοπίου 'Ιεροδιακόνου
του έξ Αγιάσου».
4
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Τό κείμενο ακολουθεί την ίδια ακριβώς σειρά, καί είναι παρεμφερές,
μέ τό Ι, 15 μόνον πού αυτό διακόπτεται στη σελ. 198.
Ό ϊδιος ακριβώς ορισμός τοΰ Πανταχηκινήτου, σσ. 61-62, § 64, μέ τό
Ι, 15.
Στη σελ. 220: «Πίναξ των περιεχομένων».
* 18. Ε.Β.Ε. 3090
0,240><0,168
ΙΘ' αι.
φφ. 4α-70β.
Ό Α ' τόμος της Φυσικής. 'Αρχίζει μέ τό «Περί Φυσικής εν γένει».
'Αρχ. Φύσις είναι νόμοι έγκεχαραγμένοι εν τοις σώμασιν...
Τά πρώτα 15 κεφάλαια τοΰ Α ' τόμου τής Φυσικής του Βενιαμίν
Λεσβίου (πρβλ. 1,9).
Τελ. ...ή θεωρία τής των ουρανίων σωμάτων κινήσεως.
* 19. Β.Ρ.Α. 1268
0,230x0,160
Ι Θ ' αι.
φφ. 1α-219β
(ή φυλλαρίθμηση νεώτερη. 'Από παλαιότερη σελιδαρίθμηση οί πρώτες
142 σελίδες· έχουν εκπέσει οϊ σσ. 1-18' κώδικας κολοβός).
Άρχ. (σ. 19)
οΰδ ' αλλήλων ήρξαταν où yap ούδ ' ή εκτασις
τό δραστήριον τής δυνάμεως...
Τά κεφάλαια: φ. 2β (σ. 21), «Κεφ. Γ ον . Περί αρχών τοΰ Φυσικού
Σώματος»· φ. 23α (σ. 63), «Κεφ. Δον Περί 'Εκτάσεως. Καί Σχήματος. Καί
Διαιρέσεως Σωμάτων»· φ. 34β (σ. 86), «Κεφ. Εον Περί ταχύτητος καί του
πορώδους, καί σκληρότητος, καί εύθραυστίας, καί άπολυτότητος καί
ευκαμψίας, καί έλαστικότητος, ετι δέ καί άδρανίας τών σωμάτων»'
φ. 42β (σ. 102), «Περί χρόνου, καί τόπου, ένθα καί περί τοΰ κενοΰ»'
φ. 53α (σ. 123), «Κεφ. Ζ ον περί κινήσεως καί ηρεμίας»· φ. 66β, «Κεφ. Ηον
Περί προβολής σωμάτων»· φ. 73β, «Κεφ. Θον περί βαρύτητος»· φ. 86α,
«Κεφ. Γ ν Περί καθόδου τών βαρέων επί επιπέδων πλανών»· φ. 92α, «Κεφ.
ΙΑον Περί άναλικνιτομένων σωμάτων»· φ. 95α, «Κεφ. ΙΒ ον Περί κινήσεως
ον
τών προβαλλομένων σωμάτων»· φ. 97α, «Κεφ. ΙΓ περί κεντρικών
Δυνάμεων»· φ. 101 β, «Περί σωμάτων ηλεκτρικών» φ. 106α, «Κεφ. ΙΕ°
ν
Περί έφελκύσεως τών σωμάτων»· φ. 123β, «Κεφ. ΙΣΤ° Περί σωμάτων
παγιότητος καί προσκολλήσεως»· φ. 128α, «Κεφ. ΙΖ ον Περί ροωδων
σωμάτων έν γένει»· φ. 132β, «Κεφ. ΙΗ ο ν Περί τής παρά τό βάρος τών
υγρών ενεργείας»· φ. 136β, «Κεφ. ΙΘ ον Περί Ύγροΰ τοΰ δι' οπής
σκεύους έκκρέοντος»· φ. 143α, «Κεφ. Κον Περί σωμάτων στερρεών τοις
ύγροϊς έμβαπτομένων καί περί τής ειδικής τών σωμάτων βαρύτητος»
(στά φφ. 151β-156α: «Πίναξ τής ειδικής βαρύτητος τινών σωμάτων»)'
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φ. 156β, «Κεφ. ΚΑ
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Περί της Γης» (στά φφ. 164β-165β, «Πίναξ των

κλιμάτων παρά Ούολφίω»)· φ. 181α , «Κεφ. ΚΒ ο ν Περί ύδατος»· φ. 193α ,
«Κεφ. ΚΓ° ν Περί αέρος» καί φ. 206α, «Κεφ. ΚΔ ο ν Περί πυρός».
Τελ. ...έκ των εϊρημένων

καταφανές.

Σημ. "Ενα ακόμη μαθηματάριο άπό τη διδασκαλία τοϋ Βενιαμίν, προφανώς
στό Βουκουρέστι.
Βλ. Βούλγαρις Ευγένιος, Ι, 6.
* 20. Σ.Σ. 9

0,225x0,165

Ι Θ ' αϊ.

σσ. 524.

Οί σσ. 488-496, 498, 500, 502, 504, 506, 508, 510, 512, 514, 516, 518, 520
καί 522 λευκές.
' Αρχ. / Έ]γώ πρόσκειμαι καί ερευνώ τάς προσβολάς τάς οποίας
τά σοψατα...
Περιλαμβάνει τά 34 (ΛΔ') κεφάλαια, § 1-549 (σσ. 1-392) τοϋ Ι, 1 καί
τό «Περί Μετεωρολογικών» (κεφάλαια Α ' - Ζ ' , § 1-125), σσ. 393-496
(νεώτερη σελιδαρίθμηση). Λείπει δηλαδή ολόκληρο τό μέρος «Περί
μαγνητιμοϋ» (κεφ. ΛΕ ' κ.ε.). Στό τέλος της σελ. 392 μόνον ό τίτλος:
«Κεφ. Λ Ε ' , περί μαγνητισμού» καί ή υπόμνηση: «"Ορα είς τόν Β '
τόμον». Προφανώς τά κεφάλαια Α '-ΛΔ ' αποτελούσαν τόν πρώτο τόμο,
ένώ τά μέρη «Περί μαγνητισμού» (κεφ. ΛΕ ' κ.έ.) καί «Περί Μετεωρολο
γικών» (κεφ. Α ' - Ζ ' ) τό δεύτερο τόμο, όπως στό 1,1 καί 1,2, πού όμως στη
στάχωση αποτέλεσαν έναν τόμο παραλείποντας τό «Περί μαγνητισμού».
Στίς σσ. 497-520 τά σχήματα 1-39 καί 41-106, πού αναφέρονται σέ
κεφάλαια της Φυσικής, ένώ σ"τή σελ. 521 τά σχήματα 1-4, πού αναφέρον
ται στό «Περί Μετεωρολογικών». Στίς σσ. 523-524, πίνακας περιεχο
μένων.
Στην § 38 της Φυσικής ό ορισμός τοϋ Πανταχηκινήτου, ό ϊδιος μέ τό
1,5.
* 21. Μ.Α.Τ.Μ. 7
0,380x0,258
Τίτλος: Φυσικής συντάγματα, συνερανισθέντα
τοϋ Λεσβίου.
'Αρχ. 'Εγώ πρόσκειμαι
* 22. Δ.Β.Ρ. 1

0,180x0,114

ΐιτλος: Του έν Ίεροδιδασκάλοις

Ι Θ ' αι.
παρά Βενιαμίν

φφ. 98.
ιερομόναχου

καί ερευνώ...
Ι Θ ' αι.

βενιαμίν μιτυληναίου,

φφ. 261.
φυσική (φ. Ια).

Ιίεριλαμβάνει ολόκληρο τόν Α ' καί κεφάλαια τοϋ Β ' τόμου (συνο-
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λικά: κεφάλαια Μ Ζ ' , παράγραφοι 705). Άναλυτικώτερα τά κεφάλαια:
φ. Ια, «περί σωμάτων»· φ. ]β, «περί εκτάσεως»' φ. 6α, «περί πορρότητος»· φ. 9α, «περί βαρύτητος»· φ. 15α, «περί έλξεως»· φ. 20β, «περί
στερ^ότητος καί αδρανείας» - φ. 24α, «περί κινήσεως»· φ. 26β, «περί της
ομοειδούς κινήσεως»· φ. 29α, «περί της άνομοειδοϋς κινήσεως»· φ. 34β,
«περί δυνάμεων»· φ. 37β, «περί της ομοειδούς συνθέτου κινήσεως»·
φ. 41 β, «περί της συνθέτου καμπύλης κινήσεως»' φ. 46α, «περί των
κεντρικών δυνάμεων»· φ. 52α, «περί κινήσεως των ουρανίων σωμάτων»·
φ. 60β, «περί σφαιρών»· φ. 65α, «περί τών πλανητών ίδίως, καί περί του
ηλίου»· φ. 80β, «περί της παραλλάξεως καί έκκεντρικότητος»' φ. 84β,
«περί τών ύποπλανητών»· φ. 91 β, «περί της αιτίας της κινήσεως τών
πλανητών καί ύποπλανητών»' φ. 99β, «περί τών κομητών καί απλανών»·
φ. 105β, «περί της ισορροπίας ήτοι στατικής»· φ. 113α, «περί τών
μηχανών»· φ.122β, «περί της τροχιλαίας καί έντροχίου άξονος»· φ. 126β,
«περί τοΰ κεκλιμένου επιπέδου, κοχλίου καί σφηνός»· φ. 128α, «περί τών
συνθέτων μηχανών»· φ. 132β, «περί της τριβής τών σωμάτων καί της
ακαμψίας τών σχοινιών»· φ. 141β, «περί της δυναμικής»· φ. 147β, «περί
της έπικρούσεως τών ελαστικών σωμάτων»· φ. 155β, «περί κινήσεως
σωμάτων καί κεκλιμένων επιπέδων»· φ. 159β, «περί τοΰ παλμού τών
εκκρεμών»· φ. 167β, «περί τής ισορροπίας τών ρευστών»· φ. 173β, «περί
ισορροπίας σωμάτων διαφόρων ειδών δθεν, περί ειδικής βαρύτητος»·
φ. 180α, «περί τών φαινομένων τών τριχοειδών σωλήνων»· φ. 183β, «περί
κινήσεως τών φευστών εί'τε υδραυλικής».
Στή συνέχεια: φ. 188α, «περί μαγνητισμού»· φ. 195α, «περί τής
θεωρίας τοΰ μαγνητισμού»' φ. 199α, «περί ηλεκτρικών φαινομένων»'
φ. 207α, «περί τής φύσεως τής λεύδος, καί περί τής μαγνητικής πλακός»'
φ. 211β, «περί τοΰ ηλεκτροφόρου καί τοΰ φυσικοΰ ηλεκτρισμού τίνων
όντων»· φ. 216α, «περί τών ηλεκτρικών φαινομένων ώς προς τά φυτά καί
τά ζώα»· φ. 217α, «περί τής θεωρίας τοΰ ηλεκτρισμού»· φ. 230α, «περί
τοΰ γαλβανισμοΰ»· φ. 239α, «περί τής όμοιότητος τοΰ ηλεκτρικού καί
γαλβανικοΰ ρευστού»· φ. 241 β, «περί θεωρίας τοΰ γαλβανισμοΰ»·
φ. 256α, «περί τής έλαστικότητος τοΰ αέρος».
Κτητορικά: φ. Ια, «καί τόδε ξύν τοις άλλοις άφιερώθη τη εκκλησία
ρεθύμνης ύπό Ιωάννου λαζαροπούλου» καί στό φ. 1β, «καί τόδε ύπαρχε 1
τή εκκλησία ρεθύμνης αωλη '» καί ή υπογραφή: «ό ρεθύμνης καλλίνικος
βέβαιοι».
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Σημ. Στον κώδικα αυτόν, όπως καί στον δεύτερο τοϋ Βενιαμίν της ίδιας
βιβλιοθήκης (βλ. τόμ. Α', Μαθηματικά, Βενιαμίν Λεσβίος IV, 5), αναφέρονται οι:
Ν. Δρανδράκης, «Έκ της βιβλιοθήκης τοϋ 'Ιωάννου Μεταξά Λαζαρίδου»,
Κρητική 'Εστία, τχ. 10 ('Ιαν. 1950)' Γιάννης Παπιομύτογλου, «Τά κατάλοιπα της
βιβλιοθήκης τοϋ επισκόπου Ίωαννικίου», Δελτίο Φίλων Δημόσιας Βιβλιοθήκης
Ρεθύμνου, Ι (1988) καί Κωνσταντίνος Μιχ. Παπαδάκης, «Τά χειρόγραφα της
Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου», Νέα Χριστιανική Κρήτη, έτος Γ', τχ. 5-6(1991).
Β. ΕΝΤΥΠΑ:

Πρβλ. Τόμ. Α ' , Τά Μαθηματικά.

ΒΛΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
(1765 — 1830)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Β. ΕΝΤΥΠΑ:
1. Λεξικόν Γεωγραφικόν πρόχειρον Ίταλο-Γραικικόν...
Βλαντή. Βενετία 1792, σσ. XL + 420. (Λ.Χ. 85).

παρά

Σπυρίδωνος

Δεύτερη έκδοση: Βενετία 1806 (Στό τέλος τοϋ Νέου Λεξικού
ΊταλοΓραικικοΰ), σσ. XL + 418 (ΓΜ/ΕΒ. 424, 429).
Τρίτη έκδοση: Βενετία 1815 (Αυτοτελής έκδοση). L.BI/875.
Τέταρτη έκδοση: Βενετία 1819 (Αυτοτελής έκδοση), σσ. 46 + 1 χ.ά.
(ΓΜ/ΕΒ. 1168).
Πρβλ. Τόμ. Γ ' , 'Επιστήμες της Ζωής.
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ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
(1605 ή 1607-1685)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. Εις τά οκτώ βιβλία της φυσικής ακροάσεως
παραφράσεις τε καί ζητήματα
* 1. Ε.Β.Ε. 1170
0,210x0,50
ετ. 1640
φφ. 372.
Τίτλος: Εις άπασαν τήν φυσικήν πραγματείαν προοιμιακά ζητήματα παρά
Γερασίμου ιερομόναχου Βλάχου του Κρητός εκτεθέντα
Προτάσσεται, φφ. 1α-6α, «Προοίμιον».
'Αρχ. Ή φιλοσοφία τό μέγα δώρον...
Τά κεφάλαια: φ. 6β, «Κεφ. α ο ν . Περί τοΰ της φιλοσοφίας ονόματος»'
φ. 147β, «Κεφ. β°ν. Περί άρχων κατά τοΰ Παρμενίδου καί Μελίτου»·
φ. 172β, «Κεφ. γ ο ν . Των Παρμενίδου καί Μελίτου λόγων λύσις»· φ. 181α,
«Κεφ. δ ο ν . Περί άρχων κατά των φυσικών»· φ. 209β, «Κεφ. ε ον . "Οτι καί
έναντίαι άρχαί φυσικαί»· φ. 223α, «Κεφ. στ ο ν . Περί τοΰ αριθμού των
άρχων»· φ. 226α, «Κεφ. ζ ο ν . "Οτι αί άρχαί των πραγμάτων πράγματι είσί
δύο λόγοι καί τρεις»· φ. 249α, «Κεφ. η ο ν . Περί της πρώτης ύλης καί περί
της δόξης τών φιλοσόφων περί της αυτής φύσεως»· φ. 250β, «Κεφ. θ ο ν .
"Οτι ή Ολη καί ή στέρησις κατά λόγον διαφέρουσι κατά δέ τό πράγμα ού
διαφέρουσι».
Τελ. ...τοΰ όλου καί τών μερών θετικώς λέγεται.
πρώτου της φυσικής καί τών εν εκείνα) ζητήματι.
Στό φ. Ια: «αχμ' πρώτη νοεμβρίου έν Κρήτη».

Τέλος τοΰ

Σημ. Στη μελέτη του Γεράσιμος Βλάχος ό Κρής (1605/7-1685) Βενετία 1973, ό
Β.Ν. Τατάκης διατυπώνει τήν άποψη ότι πρόκειται γιά αυτόγραφο τοΰ Γερ.
Βλάχου γραμμένο στό 'Ηράκλειο της Κρήτης.
2. Μ.Ι. 232 (4352)

8°

ετ. 1640

φφ. 339α-487β.

Ό ίδιος τίτλος μέ τό προηγούμενο.
Μόνο τό πρώτο βιβλίο της Φυσικής (κολοβό).
Ή χρονολογία στή σελίδα τίτλου: «αχμ' α ' Νοεμβρίου».
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* 3. Μ.Π.Τ. 157

0,203x0,155
Ι Ζ ' αι.
φφ. 1 χ.ά. + 163.
Τά φφ. 4αβ, 8β-10β, 92β-93β καί 141 α-142α, λευκά.
Προτάσσεται, φφ. 1-3, «Προοίμιον».
'Αρχ. Ή φιλοσοφία τό μέγα τοις άνθρώποις εξ ούρανοΰ
χαρισθέν δώρον...
Στά φφ. 5α-8α, «Πίναξ».
φφ. 11α-18α, «ζητήματα προοιμιακά. ζήτημα α ο ν . Πότερον ή φυσική
φιλοσοφία εστίν επιστήμη».
' Αρχ. Πρώτη δόξα εστί των λεγόντων την φυσικήν φιλοσοφίαν
μη είναι έπιστήμην. οϋτωσι φάσιν ήράκλειτος, καίκράτυλος κατά
τόν πλάτωνα εν Θεαίτητο)...
— φ φ . 18β-92α, «Εις τό πρώτον της φυσικής ακροάσεως, παραφράσεις
τε, καί ζητήματα. Κεφάλαιον α ον ».
'Αρχ. Σκοπός εστίν έν τω αψ κεφαλαίω τω φιλοσοφώ έπεκδηλώσαι τινί τρόπω εις την φυσικήν φιλοσοφίαν...
φφ. 94α-140β, «Εις τό δεύτερον βιβλίον της του φιλοσόφου φυσικής
ακροάσεως παραφράσεις τε, καί ζητήματα παρά Γερασίμου ιεροδιακό
νου βλάχου του Κρητός του των επιστημών κ α τ ' άμφοτέρας τάς
διαλέκτους καθηγητού εκδοθέντα. Προοίμιον, καί διαίρεσις παντός του
βον βιβλίου».
'Αρχ. Τό του φιλοσόφου βον βιβλίον εις πέντε διαιρείται μέρη...
— φ . 142β, «προοίμιον εις τό γ ο ν της φυσικής».
' Αρχ. Άπεδώθη σπουδαίως εν τω παρελθόντι βιβλίφ ή περί της
φύσεως ουσιώδης έξέτασις...
φφ. 143-168β, «Εις τό γ ο ν βιβλίον της φυσικής ακροάσεως, παραφράσεις
τε, καί ζητήματα παρά γερασίμου ιεροδιακόνου βλάχου εκδοθέντα.
Κεφάλαιον α ον ».
'Αρχ. Σκοπός εστίν ενταύθα τω φιλόσοφο) περί την της κινή
σεως εϊδησιν διαλαβεϊν...
Τελ. ...άλλα μένει άκίνητον κατά τό άπειρον αΰτοΰ μέγεθος.
Τέλος του γογ βιβλίου τής φυσικής ακροάσεως.
Στό φ. 1β χ.ά., κτητορικό σημείωμα: «έκ τών τοϋ διδασκάλου Ά ν α νίου· άφιερώθη τω Παναγίω Τάφω κατά τό α ψ ο ' έτος».
* 4. Β.Ρ.Α. 448

0,216x0,167

ετ. 1730

σσ. 495 + 1 λ.

Οί σσ. 14, 25-28, λευκές.
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Προτάσεται, σσ. 1-13, «Τοις εν τη φυσική φιλοσοφία φιλοσπουδαίοις. προοίμιον».
'Αρχ. Ή φιλοσοφία τό μέγα τοϊς άνθρώποις εξ ουρανού
χαρισθέν δώρον...
Στίς σσ. 15-24, «Πίναξ σύν θεώ τοΰ βιβλίου».
— σσ. 29-53, «Εις τά οκτώ Βιβλία της φυσικής ακροάσεως παραφράσεις
τε, καί ζητήματα έκδωθέντα. Παρά γερασίμου ιερομόναχου βλάχου του
κρητός, του τών επιστημών κατ' αμφοτέρων τάς διαλέκτους κοινοΰ
διδασκάλου καί τοϋ ίεροϋ ευαγγελίου κήρυκος, ζητήματα προοιμιακά.
ζήτημα α ον . Πότερον ή φυσική φιλοσοφία εστίν επιστήμη».
' Αρχ. Πρώτη δόξα εστί τών L·γóvτωv την φυσικήν φιλοσοφίαν
μη είναι επιστήμη...
— σσ. 54-278, «Εις τό πρώτον της φυσικής ακροάσεως παραφράσεις τε,
καί ζητήματα. Κεφ. αον».
'Αρχ. Σκοπός εστίν έν τω α™ κεφαλαίω...
—σσ. 279-426, «Είς τό δεύτερον βιβλίον της τοϋ φιλοσόφου φυσικής
ακροάσεως παραφράσεις τε, καί ζητήματα».
Άρχ. Τό τοΰ φιλοσόφου β™ βιβλίον...
—σσ. 427-495, «Είς τό τρίτον βιβλίον της φυσικής ακροάσεως, παρα
φράσεις τε, καί ζητήματα».
Άρχ. Σκοπός εστίν ένταΰθα τω φιλοσοφώ...
Τελ. ...άλλα μένει άκίνητον κατά τό άπειρον αΰτοϋ μέγεθος.
Τέλος τοϋ τρίτου βιβλίου της φυσικής ακροάσεως. 1730.
Σημ. Τό παραπάνω κείμενο καί τό κείμενο «Κορυδαλεύς Θεόφιλος» II, 53,
είναι γραμμένα από τό ίδιο πρόσωπο.
* 5. Μ.Α.Λ. 21 (28)
0,185*0,125
ετ. 1786
φφ. 165.
Κώδικας ακέφαλος, πυρίκαυστος. "Οπως καί ό επόμενος περιλαμβά
νει καί αυτός τά 'βιβλία' 4-8.
Άρχ. ...γραπτώς εστίν επί τόπω καί τίνι τρόπω. Τηρητέον β"
κατά τόν φιλόσοφον ύστάτην σφαϊραν...
"Ως τό φ. 33β (στό τέλος: «Τέλος τοϋ δ°" τής φυσικής ακροάσεως), τά
κεφάλαια τοϋ δ ου βιβλίου όπου «σκοπός τω φιλοσοφώ... περί κενοϋ...
περί χρόνου...»
— φ . 34α, «Είς τό πέμπτον βιβλίον τής φυσικής ακροάσεως παραφράσεις
τε καί ζητήματα παρά γερασίμου ιερομόναχου βλάχου τοΰ κρητός
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ευαγγελικού κήρυκος καί των επιστήμων διδασκάλου εκδοθέντα».
— φ . 58α (στό φ. 57α, «τέλος του ε ου βιβλίου της φυσικής ακροάσεως»,
ενώ τό φ. 57β, λευκό). «Εις τό έκτον βιβλίον της φυσικής ακροάσεως
παραφράσεις τε καί ζητήματα παρά γερασίμου ιερομόναχου βλάχου του
κρητός ευαγγελικού κήρυκος καί των επιστημών διδασκάλου εκδοθέντα».
— φ . 83α (στό φ. 81 β, «τέλος τοϋ έκτου τής φυσικής ακροάσεως», έ ν ώ τ ό
φ. 82αβ, λευκό), «Εις τό εβδομον τής φυσικής ακροάσεως παραφράσεις
τε καί ζητήματα εκδοθέντα παρά γερασίμου καθηγουμένου βλάχου τοϋ
κρητός τοϋ ίεροϋ ευαγγελίου κήρυκος καί τών επιστημών κ α τ ' άμφοτέρας τάς διαλέκτους κοινού διδασκάλου».
— φ. 98α (στό φ. 96β, «τέλος του ζ ο υ βιβλίου τής φυσικής άκροάεως», ένώ
τό φ. 97αβ, λευκό), «Εις τό όγδοον βιβλίον τής φυσικής ακροάσεως
παραφράσεις τε καί ζητήματα εκδοθέντα παρά γερασίμου βλάχου καθη
γουμένου τοϋ κρητός τοϋ τών επιστημών κατ ' άμφοτέρας τάς διαλέκτους
κοινοϋ διδασκάλου καί τοϋ ίεροϋ ευαγγελίου ταπεινοϋ κήρυκος».
Τέλ. ...περίμεν τής φυσικής ακροάσεως άρκείσθωσαν
τοσαΰτα,
διά
'Ακολουθεί ή
λου Κυρίλλου
βιβλίον. 1786

δέ τό τέλος τω θεώ δόξα».
σημείωση: «Τό αυτό βιβλίον υπάρχει έμοϋ τοϋ διδασκά
ιερομόναχου, καί τό έγραψα έγώ ό άλέξανδρος αυτό τό
άπριλίου λβ».

* 6. Μ.Ι. 239 (4359)
0,190x0,132
IH ' αι.
φφ. 274.
Τάφφ. 1β-2β,9β-10β,92β-95β\ 105β-106α, 131α-132β, 170β, 192β-193β, λ.
Τίτλος (γενικός) (φ. Ια): Εις τά οκτώ τή φυσικής ακροάσεως
παραφράσεις
τε καί ζητήματα εκδοθέντα παρά Γερασίμου, ιερομόναχου, βλάχου τοϋ
Κρητός του τών επιστημών κατ ' άμφοτέρας τάς διαλέκτους κοινοϋ διδασκά
λου, καί τοϋ ίεροϋ ευαγγελίου κήρυκος. Τόμος β°\
Στά φφ. 2α-9α, «Πίναξ τών περιεχομένων εν τωδε τω δευτέρω τόμω
τής φυσικής ακροάσεως κεφαλαίων τε, καί ζητημάτων, βιβλία 4-8».
Τό κείμενο, από τό φ. 11α: «Εις τό τέταρτον βιβλίον τής φυσικής
ακροάσεως παραφράσεις τε καί ζητήματα, εκδοθέντα παρά Γερασίμου
ιερομόναχου βλάχου τοϋ κρητός· τοϋ τών επιστημών κ α τ ' άμφοτέρας
τας διαλέκτους κοινοϋ διδασκάλου, καί τοϋ ίεροϋ ευαγγελίου ταπεινοϋ
κήρυκος. προοίμιον».
'Αρχ.

'Εκδοθείσης

κινήσεως καί απείρου

έν τω προτεθέντι
διδασκαλίας...

τρίτω βιβλίω τής περί
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'Ακολουθούν τά 13 κεφάλαια του Δ ' 'βιβλίου': φφ. 13α, 15β, 16β, 18β,
21β, 51β, 53β, 56α, 57β, 70β, 76α, 75β καί 77β.
— φ. 96α, «Εις τό Ε ο ν της φυσικής ακροάσεως παραφράσεις τε καί
ζητήματα παρά γερασίμου ιερομόναχου βλάχου, ευαγγελικού κήρυκος
καί κοινού τών επιστημών διδασκάλου τοϋ κρητός εκδοθέντα. Προοίμιον, καί διαίρεσις, τοϋ ε ου βιβλίου».
'Αρχ. Περί του μέτρου τοϋ κινητού δ εστίν ό τόπος καί περί του
μέτρου της κινήσεως...
'Ακολουθούν τά 6 κεφάλαια του Ε ' 'βιβλίου': φφ. 96β, 98β, 114β, 116β,
124β καί 126β.
— φ. 133α, «Εις τό έκτον της φυσικής ακροάσεως βιβλίον παραφράσεις
τε καί ζητήματα, εκδοθέντα παρά Γερασίμου 'Ιερομόναχου Βλάχου τοϋ
Κρητός, τοϋ τών επιστημών κατ' άμφοτέρας τάς διαλέκτους κοινοϋ
διδασκάλου καί τοϋ ίεροϋ ευαγγελίου ταπεινοϋ κήρυκος. Προοίμιον».
'Αρχ. 'Επειδή εν τοις προτεθεϊσι βιβλίοις εναγχος άπέδωθη τάς
της κινήσεως αρχάς...
Άκολουθοϋν τά 10 κεφάλαια τοϋ Σ Τ ' 'βιβλίου': φφ. 133β, 135α, 145α,
149β, 150α, 152α, 160α, 161β, 163β καί 166α.
— φ . 171α, «Εις τό εβδομον τής φυσικής ακροάσεως παραφράσεις τε καί
ζητήματα εκτεθέντα παρά Γερασίμου 'Ιερομόναχου Βλάχου τοϋ Κρη
τός, τοϋ τών επιστημών κ α τ ' άμφοτέρας τάς διαλέκτους κοινοϋ διδασκά
λου, καί τοϋ ίεροϋ ευαγγελίου ταπεινοϋ κήρυκος. Προοίμιον καί διαίρεσις παντός τοϋ βιβλίου».
' Αρχ. Παρέδοθε ό φιλόσοφος έν τοις προτεθεϊσι βιβλίοις τάς
αρχάς καί τάς αιτίας τής κινήσεως...
Άκολουθοϋν τά 5 κεφάλαια τοϋ Ζ ' 'βιβλίου': φφ. 172α, 178α, 186β, 188α
καί 189β.
— φ. 194α, «Εις τό ογδοον βιβλίον τής φυσικής ακροάσεως τοϋ φιλοσό
φου παραφράσεις τε, καί ζητήματα συντεθέντα παρά Γερασίμου, 'Ιερο
μόναχου, βλάχου, τοϋ κρητός τοϋ τών επιστημών κατ' άμφοτέρας τάς
διαλέκτους κοινοϋ διδασκάλου, καί τοϋ ίεροϋ ευαγγελίου κήρυκος.
Προοίμιον».
'Αρχ. Πολλών τε καί καλών θεωρημάτων τό ογδοον βιβλίον τής
φυσικής ακροάσεως πλήρες κατέστη...»
Άκολουθοϋν τά 13 κεφάλαια τοϋ Η ' 'βιβλίου': φφ. Ι95α, 196α, 224β,
233β, 237β, 246α, 247β, 249α, 251 β, 255β, 256α, 257α καί 266β.
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Στό φ. Ια, κτητορικό σημείωμα: «εκ των σιλβέστρου πρωτοσυγκέλου
Ιωαννίνων».
* 7. Β.Ρ.Α. 534
0,213x0,165
I H ' αϊ.
σσ. 440.
Τίτλος (γενικός): Είς τά οκτώ βιβλία τής φυσικής ακροάσεως παραφράσεις
τε, καί ζητήματα εκδωθέντα, Παρά γερασίμου ιερομόναχου βλάχου του
κρητός του των επιστημών κατ ' άμφοτέρας τάς διαλέκτους κοινού διδασκά
λου καί του Ίεροΰ ευαγγελίου κήρυκος. Τόμος β°\
σελ. 2 λευκή.
Στίς σσ. 3-22, «Πίναξ σύν θεώ τοΰ δευτέρου τόμου της φυσικής
ακροάσεως».
Τό κείμενο αρχίζει άπό τή σελ. 23, μέ τόν τίτλο: «Είς τό τέταρτον
βιβλίον τής φυσικής ακροάσεως παραφράσεις τε, καί ζητήματα εκδοθέν
τα, Παρά γερασίμου ιερομόναχου βλάχου...»
'Αρχ. 'Εκδοθείσης εν τω προτεθέντι τρίτα) βιβλίω τής περί
κινήσεως καί απείρου διδασκαλίας...
Τελ. ...Κατά τόν φιλόσοφον ό θεός κατ ' ανάγκην ενεργεί άρα καί
εστίν απείρου δυνάμεως· τότε γάρ ήεν άπειρα
αποτελέσματα.
Προς τό ßm φαμέν τόν θεόν ένεργεϊν ελευθέρως ώς έρρέθη. Τέλος
τοΰ ηου βιβλίου τής φυσικής ακροάσεως καί τω θεώ χάρις.
Είναι ή συνέχεια του Ι, 4.
* 8. Μ.Α.Λ.(η')
0,185x0,130
I H ' αϊ.
Μερικά μόνο φύλλα άπό ,πυρίκαυστο καί διαλυμένο κώδικα.
9. Μ.Ι. 238 (4358)

8°

I H ' αί.

φφ. 293.

Ό πρώτος τόμος τών 'παραφράσεων τε καί ζητημάτων'.

Π. Είς τά του 'Αριστοτέλους βιβλία
Περί ουρανού διαλέξεις
1. Β.Γ.Ζ. 47

I H ' αί.

σσ. 158.

ΠΙ. Σχολαστικά Ζητήματα είς τό Α', Β' καί Γ ' Βιβλίον
τών 'Αριστοτέλους Μετεωρολογικών
* 1-Ε.Β.Ε. 1221
0,230x0,160
ΙΖ'αι.
ος. Εις τό α β°ν καίγ°ν βιβλίον τών μετεωρολογικών

σσ. 139 (όχι 129).
τοΰ άριστοτέλους,
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σχολαστικά ζητήματα Εκδοθέντα παρά γερασίμον 'Ιερομόναχου βλάχου του
κρητός, κήρυκος του Ίεροΰ Ευαγγελίου, καί κοινού κατ ' άμφοτέρας τάς
διαλέκτους των επιστημών διδασκάλου.
Στην αρχή, σσ. 1-2, «Προοίμιον».
'Αρχ. Ή των μετεωρολογικών
επιστήμη, μετεώρους
τους
ανθρώπους καθίστησι, καί τά αισθητά τοις όφθαλμοίς νοητά τω
νοΐ καθιστώσα...
Τά 'βιβλία':
Στή σελ. 3, «βιβλίον α ο ν . Εις τό Α ον των μετεωρολογικών ζητήματα».
— σελ. 3, «ζήτημα α ο ν . πότερον τά ουράνια σώματα έν τοις ύποσελήνησιν σώμασιν ένεργοΰσι;»· σελ. 8, «ζήτημα β ον . Τίνι τρόπψ τά ουράνια
σώματα έν τοις γηΓνης ένεργοΰσι, καί αρα κινήσει, ή φωτός»· σελ. 11,
«ζήτημα γ ο ν . Πότερον δίδονται έπιρροαί, δ ι ' ών καί του φωτός, καί της
κινήσεως τά ουράνια σώματα έν τωδε τω επί γείω ένεργοΰσι κόσμω;»·
σελ. 15, «ζήτημα δ ο ν . Τίς ή υλη των μετεωρολογικών;»· σελ. 17, «ζήτημα
ε ον . Πότερον αί αναθυμιάσεις διαφέρουσι τών στοιχείων, δΓ ών φέρον
ται;»· σελ. 19, «ζήτημα στ ο ν . Τίς εστί ή ποιητική, τελική, καί ειδική
αιτία τών μετεώρων;»· σελ. 20, «ζήτημα ζ ο ν . Τίς εστίν ό τόπος, έν ώ τά
μετέωρα έπιτελοΰσι πάθη;»· σελ. 22, «ζήτημα η ο ν . Πόσα εΐσί τά γένη τών
μετεώρων;»· σελ. 23, «ζήτημα θ ο ν . Τίς ή γενική αίτία τών πύρινων
μετεώρων παθών;»' σελ. 24, «ζήτημα ι°ν. Τίς ή μερική αιτία τών πύρινων
μετεώρων παθών;»· σελ. 26, «ια ο ν . Τίς ή κίνησις, καί ή πρόγνωσις τών
πυρίνων μετεώρων παθών;»· σελ. 28, «ζήτημα ιβ° ν . Τίνα τά πύρινα
μετέωρα πάθη τοΰ κάστορος, πολυδεύκους, καί έλένης λεγόμενα ά
στρα;»· σελ. 29, «ζήτημα ιγ ο ν . Τίς ή αιτία τών φαινομένων έν τω αέρι
ον
χρωμάτων;»· σελ. 31, «ζήτημα ιδ . Τίς ή αίτία τών χασμάτων βοθύνων
ν
τών έν ταΐς νεφέλαις καί αστρασι χρωμάτων;»· σελ. 33, «ζήτημα ιε° . Τίς
ν
εστίν ό κομήτης καί πώς τελείται;»· σελ. 36, «ζήτημα ιστ° . Τίς ό τόπος,
ή ποσότης, ή αίτία, ή έξαψις, ό χρόνος, ή κίνησις, τά σχήματα, τά
χρώματα, αί διαφοραί, καί αί προγνώσεις τών κομητών;»· σελ. 40,
«ζήτημα ιζ ο ν . Πότερον ό έν τη τοΰ κυρίου γενέσι όφθείς αστήρ κομήτης
ήν;»· σελ. 42, ζήτημα ιη ο ν . Τίς εστίν ό γαλαξίας;»· σελ. 45, «ζήτημα ιθ ο ν .
Πόθεν, καί τίς έστιν ή νεφέλη, καί τίς ή ομίχλη;»· σελ. 47, «ζήτημα κ°ν.
Τίς εστίν ή αίτία τών όμβρεων, τών ύετών, καί της βροχής;»· σελ. 53,
«ζήτημα κα ο ν . Τίς ή αίτία της δρόσου, πάχνης, μάλιτος, μάννα, καί
λαδάνου»· σελ. 58 , «ζήτημα κβ ο ν . Τίς εστί καί πώς τελείται ή χιών;»' σελ.
ν
60 , «ζήτημα κγ° . Τίς ή χάλαζα , καί πώς τελείται;»· σελ. 63 , «ζήτημα
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κδ° . Περί πάγου, καί κρυστάλλου, πώς τελείται;»· σελ. 64, «ζήτημα κε ο ν .
Τίς ή αρχή των πηγών, καί των ποταμών;»· σελ. 69, «ζήτημα κστ ο ν .
Πόθεν ή αιφνίδιος γένεσις καί ελλειψις των πηγών, καί περί διαφόρων
ιδιοτήτων, των τε πηγών, καί ποταμών;»· σελ. 73, «ζήτημα κζ ο ν . Πώς καί
τίνι τρόπω γίνονται οι κατακλυσμιοί γενικοί καί ειδικοί;»· σελ. 75,
«ζήτημα κη ο ν . Πώς γεννάται καί αυξάνεται ό νεΐλος;»
Στή σελ. 78, «Εις τό βον βιβλίον των μετεώρων του σοφοϋ άριστοτέλους σχολαστικά ζητήματα, εκδοθέντα παρά γερασίμου βλάχου τοϋ
κρητός». «ζήτημα α ο ν . Πόθεν γεννάται ή θάλασσα;»' σελ. 80 , «ζήτημα
β°ν. Ποσαχώς εστίν ή θάλασσα;»· σελ. 81, «ζήτημα γ° ν . Πόθεν ή
άλμυρότης έγένετο της θαλάσσης;»· σελ. 84, «ζήτημα δ ο ν . Πόθεν ή
κυμάτωσις καί μετακυμάτωσις της θαλάσσης, ήτοι πόθεν αϊ πλημμύραι,
καί άμπώτηδες της θαλάσσης;»· σελ. 89, «ζήτημα ε°ν. Πότερον ή
θάλασσα τήν ιδίαν μεταβάλλει θέσιν, ώστε όπου νυν εστί θάλασσα
δύναται γήν τελεσθήναι, καί τουναντίον;»· σελ. 90, «ζήτημα στ ο ν . Τίς ή
αιτία της των ανέμων γενέσεως;»· σελ. 94, «ζήτημα ζ ο ν . Τίς ή αιτία της
τών ανέμων πνεύσεως, καί τίς ή μερική αυτών φύσις, καί τίνες αί
ιδιότητες αυτών;»· σελ. 97, «ζήτημα η ο ν . Τίς ή αίτία τών σεισμών;»· σελ.
104, «ζήτημα θ ο ν . Πόθεν ή αστραπή τελείται;»· σελ. 106, «ζήτημα ιον. Τίς
ή αίτία της βροντής;»
Στή σελ. 108 , «Εις τό γ ο ν βιβλίον τών μετεώρων τοϋ σοφού άριστοτέλους σχολαστικά ζητήματα , εκδοθέντα παρά γερασίμου βλάχου τοϋ κρη
τός». «ζήτημα α ο ν . Πώς επιτελείται ό κεραυνός;»· σελ. 110 , «ζήτημα β°ν.
Πώς επιτελείται τό έκνέφιον ,<;καί ότυφών;»· σελ. 113, «ζήτημαγ ο ν . Κατά
τίνα τρόπον επιτελείται ή άλως;»' σελ. 115 , «ζήτημα δ ο ν . Τίς ή αίτία κ α θ '
ην ή ίρις επιτελείται;»· σελ. 122 , «ζήτημα ε°ν. Τίς ή τών φαινομένων
ον
ράβδων αιτία , καί τών παρήλιων;»' σελ. 123 , «ζήτημα στ . Πώς ή
ν
εκλειψις τοϋ ηλίου τελείται;»· σελ. 126, «ζήτημα ζ° . Π ό τ ε , καί τίνι
τρόπω ή σελήνη εκλείπει;»· σελ. 129 , «ζήτημα η ο ν . Τ ί , καί πώς γίνεται τό
εμφαινόμενον πρόσωπον κύκλω της σελήνης , καί ή φαινόμενη κηλίς , ή
σπίλος;»· σελ. 132 , «ζήτημα θ ο ν . Τίς ή αίτία τοϋ έαρος , τοϋ θέρους , τοϋ
φθινοπώρου , καίτοΰχειμώνος;»·σελ. 135 , «ζήτημα ιον. Τίς ή αίτία , καί ή
τροφή τοϋ έκ της γης εξερχόμενου πυρός; καί τών έν γή άεί καιομένων;»·
ον
°ελ. 136, «ζήτημα ια . Τίς ή της γενέσεως τών μετάλλων αίτία;»
Τελ. ...καί ούτωσί τίμιος λίθος επιτελείται,
μετεωρολογικών αλις- τω δε θεώ δόξα.

καί περί μεν τών

Βλ. Κορέσιος Γεώργιος II, 2.
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Σημ. Στην ανάπτυξη του θέματος του, ό συγγραφέας ακολουθεί τη σειρά:
«δόξα κατά τόν φιλόσοφον», «ή ημετέρα θέσις». Σέ ορισμένα σημεία αναφέρει
καί τίς «θέσεις» άλλων συγγραφέων.
* 2. Β.Ε.Β. 49
0,194x0,145
ετ. 1728
φφ. 180+ 1 χ.ά.
Κείμενο παρεμφερές με τό προηγούμενο, III, 1. Τά 'βιβλία' στά
φφ. 4α, 105α καί 143α.
Στό παράφυλλο της αρχής ή χρονολογία «1728 φευρουαρίου η ' ήτοι
8» καί στό φ. Ια τό κτητορικό « Έ κ των του Σπυρίδωνος Μίλια».
Στό φ.1 χ.ά., «Πίναξ των ζητημάτων των εν τοις τρισί βιβλίοις των
Μετεωρολογικών».
3. Μ.Μ.Σ. 77

0,308x0,200

ετ. 1734

φφ. 139.

* 4. Β.Ε.Β. 43
0,210x0,153
ετ. 1784
φφ. 2α-120α.
Κείμενο παρεμφερές με τό III, 1. Τά 'βιβλία', στάφφ. 3β, 63α καί 91α.
Στό φ. 118β, μετά τό τέλος του κειμένου, τό κτητορικό: «θεοϋ τό
δώρον, κτήμα δέ σωτηρίου ίερόπαιδος του έκ άκαρνανίας».
Στά φφ. 119α-120α, «Πίναξ του παρόντος».
* 5. Π.Β. 306
0,210x0,175
I H ' αί.
φφ. 1α-106β.
Ό τίτλος (φ. Ια), ô ϊδιος μέ τό III, 1.
'Αρχ. [Ή] τών μετεωρολογικών
επιστήμη, μετεώρους τους
ανθρώπους
καθίστησι...
Τά 'βιβλία' (πρβλ. III,1), στά φφ. 3α, 60β καί 83α.
Τελ. ...καί ούτωσί τίμιος λίθος επιτελείται. Καί περί μεν των
μετεωρολογικών αλις, τω δέ θεώ δόξα άένναος.
* 6. Ε.Β.Ε. 1324

0,220x0,160

I H ' αϊ.

φφ. 21-112.

Ό τίτλος (φ. 25α), ό ϊδιος μέ τό III, 1.
' Αρχ. Ή τών μετεωρολογικών
επιστήμη, μετεώρους τους
ανθρώπους καθίστησι, καί τά αισθητά τοις όφθαλμοϊς νοητά τω
voi" καθιστώσα...
Τά 'βιβλία' (πρβλ. III, 1), στά φφ. 26β, 73β καί 93α.
Τελ. ...καί ούτωσί επιτελείται ό τίμιος λίθος. Καί περί μεν τών
μετεωρολογικών αλις. Τέλος τών τριών βιβλίων του άριστοτέλους μετεωρολικών καί τω θεώ προσκύνησις δόξα τιμή και
κλέος.
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Προτάσσεται, φφ. 21α-22β, «Πίναξ των έν τοις περί μετεώρων
ζητημάτων, έν τοϊς τρισί τοϋ φιλοσόφου βιβλίοις περιεχομένων» (άλλο
χέρι).
φφ. 23α-24β, λευκά.
Βλ. 'Ανώνυμα, Α ' , 13.
* 7. Μ.Π. 248 (5755)
0,240><0,175
I H ' αϊ.
Ό τίτλος (φ. 100α), ό 'ίδιος με τό III, 1.
'Αρχ. Ή τών μετεωρολογικών
επιστήμη,
ανθρώπους
καθίστησι...
Τά 'βιβλία' (πρβλ. III, 1), στά φφ. 102α, 159β καί
Τελ. ...καί ουτωσί τίμιος λίθος επιτελείται,
μετεωρολογικών
αλις· τω δε θεώ δόξα.

φφ. 100α-207β.
μετεώρους

τους

182β.
καί περί μεν των

* 8. Β.Ζ. 53
0,210x0,150
I H ' αι.
φφ. 190.
Ό τίτλος (φ. 4α), ό Ί'διος με τό III, 1.
'Αρχ. Ή τών μετεωρολογικών
επιστήμη, μετεώρους τους
ανθρώπους
καθίστησι...
Τά 'βιβλία' (πρβλ. III,1), στά φφ. 7β, 107α καί 148α.
Τελ. ...καί ουτωσί τίμιος λίθος επιτελείται. Καί περί μεν του γ°"
τών μετεώρων συν θεώ αλις.
ον

ν

ον

Προτάσσεται, φφ. 1α-3β, «Πίναξ σύν θεώ άγίω, εις τό α , β° καί γ
βιβλίον τών μετεωρολογικών, του άριστοτέλους, σχολαστικά ζητήματα».
Στά φφ. Ια, 4α, 7β, 107α, 148α καί 190β, κτητορικό σημείωμα «έκ τών του
Καλλινίκου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως» καί ή γνωστή αφιέρωση στό
σχολείο της Ζαγοράς. 'Επίσης οί σημειώσεις: στό παράφυλλο της αρχής, «τό
παρόν δίς κλαπέν, διά τους έν αύτω αφορισμούς καί αράς φοβηθέντες οί
κλέψαντες ευρέθη» καί στό παράφυλλο τοΰ τέλους, «ή βίβλος ήγοράσθη δίς, τό
α γρόσια 6, κλαπεΐσα δέ καί πωληθείσα δεύτερον ήγοράσθη γρόσια 5 καί
μετεδέθη γρόσια 1. τό γον ευρέθη διά φόβον άρών».
Παρατήρηση: στον τίτλο τοϋ β' 'βιβλίου', αντί «σοφοϋ», «του θείου άριστο
τέλους»!
9. Κ.Α.Ι. 99
10. Ε.Σ.Σ. 17

0,210x0,165
2°

I H ' αι.
I H ' αϊ.

φφ. 1α-88β.
φφ. 150α-213β.
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»11.Π.Β.307
0,320x0,280
IH'αι.
φφ. 10α-42β(κολοβό).
Ό ίδιος τίτλος μέ τό III,1. Τό «προοίμιον» στά φφ. ΙΟα-ΙΙα.
'Αρχ. Ή τών μετεωρολογικών
επιστήμη, μετεώρους τους
ανθρώπους
καθίστησι...
Περιλαμβάνονται μόνον τά κ γ ' 'ζητήματα' του πρώτου 'βιβλίου'.
Στά φφ. 43α-49α, διάφορες αριθμητικές πράξεις μέ κλάσματα.
* 12. Β.Σ.Λ. 35
0,200x0,140
Ι Θ ' αι.
σσ. γ ' - ρ ο ' .
Κείμενο παρεμφερές μέ τό III, 1. Τά 'βιβλία', στίς σσ. γ ' , ^ ζ ' καί
ρλδ'.
Στη σελ. po' μετά τό τέλος του κειμένου, κτητορικά: «θεοϋ μεν δώρον, πόνος
δε μελετίου ιερομόναχου, του έξ Ιθάκης» καί νεώτερο: «κτήμα δέ Άβραμίου
Κουζηνοπούλου του έκ Καισαρείας» (τό ϊδιο κτητορικό στό εσωτερικό του
αρχικού εξωφύλλου, μέ την προσθήκη: «έν Κωνσταντινουπόλει 1853»).
* 13. Μ.Πρ. 19
0,205x0,153
Ι Θ ' αι.
σσ. 334.
' Ο τίτλος: Εις τό α°ν καί ßm, βιβλίον των μετεωρολογικών του άριστοτέλους
σχολαστικά ζητήματα, έκδοθέοντα παρά γερασίμου βλάχου του Κρητός,
κήρυκος του ΐεροΰ ευαγγελίου, καί κοινού κατ ' άμφοτέρας τάς διαλέκτους
επιστημών διδασκάλου (τά 'σχόλια' καί στά τρία 'βιβλία').
'Αρχ. Ή τών μετεωρολογικών
επιστήμη, μετεώρους τους
ανθρώπους καθίστησι, καί τά αισθητά τοις όφθαλμοΐς νοητά τω
voi" καθίστησι...
Τελ. ...καί ούτωσί τίμιος λάθος επιτελείται. Καί περί μεν τών
μετεωρολογικών
αλις- τω δε θεώ δόξα άένναος· αμήν.
Τά 'βιβλία': σσ. 7, 180 καί 236 (Οι σσ. 190-221 λευκές, χάσμα).
Μεταξύ τών σσ. 319-334, «Πίναξ της παρούσης βίβλου κατά στοιχείον» (κολοβός, σταματά στό γράμμα Ο).
Στη σ. 1: «Κτήμα άναπόσπαστον της ιεράς μονής του Προυσου παρά
Κυρίλλου», ενώ στό παράφυλλο τής αρχής: «Πρόσεχε παις ό άναγινώσκων τήν δε τήν βίβλον μήπως έκ τής αμελείας αποξενωθεί».

IV. Περί γενέσεως, καί φθοράς
παραφράσεις τε καί ζητήματα
* 1. Μ.Α.Λ. 31
0,230x0,165
Τίτλος (φ. 3α): Εις τό περί γενέσεως,

έτ. 1668
φφ. 134καί φθοράς παραφράσεις τε και
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ζητήματα παρά γερασίμου Ιερομόναχου βλάχου του Κρητός, κοινού των
επιστημών ύφηγητοΟ καί του ίεροΰ ευαγγελίου ταπεινού κήρυκος εκδοθέντα.
Τοΰ τίτλου προτάσσεται ό χρόνος καί ό τόπος γραφής του κειμένου:
«αχξη' Οκτωβρίου στ' έν κερκύρα» (αυτόγραφος;)
— φφ. 3α-4β, «προοίμιον».
'Αρχ. 7ων οκτώ της φυσικής άκροάσως βιβλίων αλις παραφρασθέντων, καί ζητήμασιν ποικίλοις διεξετασθέντων, έν οις περί
τών άρχων των φυσικών πραγμάτων, ΰλης λέγω καί είδους, καί
στερήσεως, καί περί τών κοινών πασι τοις φυσικοϊς παρακολουθούντων, άρχεται νυν περί τών έν γενέσει καί φθορά, καί πάντων
τών παρακολουθούντων αΰτοϊς διαλαβείν...
φφ. 5α-90α, «Εις τό αον βιβλίον, περί γενέσεως καί φθοράς τοΰ άριστοτέλους, παραφράσεις τε καί ζητήματα» (στό τέλος: «τέλος του αου βιβλίου
περί γενέσεως καί φθοράς, έν κερκύρα»).
—φ. 5α, «κεφ. α ον . σκοπός εστίν ενταύθα τω φιλοσοφώ δεΐξαι τήν
διαφοράν τής γενέσεως, καί της αλλοιώσεως κατά τήν τών αρχαίων
δόξαν».
—φ. 6α, «κεφ. βον. σκοπός εστίν ενταύθα τω φιλοσοφώ τάς αρχάς καί τά
αϊτια τής γενέσεως, τής αυξήσεως, καί τής αλλοιώσεως έκδηλώσαι».
—φ. 6β, «κεφ. γ ον . σκοπός εστίν ενταύθα τω φιλοσοφώ, τί άρα εστί
γένεσις απλώς έπιδεϊξαι». 'Εδώ τά 'ζητήματα': «πότερον δίδεται γένεσις
απλώς», «πότερον δίδεται γένεσις ουσιώδης», «πότερον ή φθορά νοείται
παρά τής φύσεως, ήτοι εστίν εκθυμος τη φύσει», «τί εστί γένεσις, τί
φθορά, καί τίς ή κοινωνία .pai ή διαφορά αμφοτέρων», «πότερον ή
γένεσις εστί μεταστροφή», «έν τίνι ί'σταται ή γένεσις τών όντων»,
«πότερον ή κεχωρισμένη ουσία μόνη εστίν αιτία ποιητική, άπασών τών
γενέσεων», «πότερον ή ουράνιος κίνησις αιτία εστί πάσης γενέσεως, καί
άπασών τών ύπό τήν σελήνην κινήσεων», «τίς εστί καθ' αυτό αιτία τής
άϊδίου καί άπαύστου τών ύπό τήν σελήνην γενέσεων», «τίς ή τών
έμψυχων γενέσεως αιτία», «τί εστί τό ΰποκείμενον τής μεταβολής»,
«πότερον μία εστίν ή ύλη κατά αριθμών, άπασών τών μεταβολών»,
«πότερον ή πρώτη δλη εστίν άμεσον τών συμβεβηκότων ΰποκείμενον»,
18
«πότερον έν τη γενέσει καί τη φθορά δίδεται άνάλυσις εως τής α' ΰλης»,
«πότερον έπί παντός συνθέτου τοσαΰτα είσίν είδη οσα ουσιώδη κατηγο
ρούμενα», «πότερον έν τω άνθρώπφ τυγχάνουσιν ούσαι πολλαί ψυχαί ή
μια και μόνη», «πότερον τά οργανικά μέρη καί οι χυμοί τοΰ σώματος
ιαφορους μορφάς καί διάφορα εί'δη κέκτηνται», «τίς ό τής γενέσεως
5
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ορος», «πότερον τά γενόμενα εκ σπέρματος ή εκ σεσηπωμένης ύλης του
αύτοΰ εστίν εί'δους», «πότερον ή γένεσις του ενός εστί φθορά τοΰ ετέρου
ή τουναντίον».
— φ. 62β, «κεφ. δ ο ν . τίνι τρόπω ή γένεσις διαφέρει της φθοράς, σκοπός
έστι τω φιλοσοφώ την διαφοράν της γενέσεως καί της αλλοιώσεως
δείξαι».
— φ . 63α, «κεφ. ε°ν. τίνι διαφέρει αΰξησις γενέσεως καί αλλοιώσεως καί
πώς αυξάνεται των αυξανομένων εκαστον καί φθίνει ότιοϋν τών φθινό
ντων». 'Εδώ τά 'ζητήματα': «πότερον ή αϋξησις τών κινήσεων διαιρεί
ται», «τί εστί τό της αυξήσεως ύποκείμενον. εϊ άρα εστίν ον ενεργεία
ποσόν καί ένσώματον, ή μόνον δυνάμει ποσόν καί άσώματον oö προς
διάλυσιν εστί», «κατά τίνα δέ τρόπον γίνεται ή αϋξησις», «πότερον ή
αυξησις εστί κίνησις συνεχής ή διωρισμένη», «πότερον τό αύξανόμενον
κατά πάντα τά μέρη αυξάνεται ή κατά τίνα», «περί μανότητος καί
πυκνότητος».
— φ. 73α, «κεφ. στ°ν. περί αφής».
— φ. 73α, «κεφ. ζ ον . περί τοΰ ποιεΐν καί πάσχειν».
— φ . 74α, «κεφ. η ο ν . έν τώδε τω κεφαλαίω τάς τών παλαιών φέρεται δόξας
καί συγκρίνει προς άλλήλας» (μόνον ό τίτλος).
— φ. 74α, «κεφ. θ ο ν . πώς τελείται τό ποιεΐν καί τό πάσχειν». 'Εδώ τά
'ζητήματα': «πότερον τό ομοιον έν τω όμοίω δύναται ένεργεϊν», «πότε
ρον παν ενεργών άντιπάσχει».
— φ . 80α, «κεφ. ιον. περί μίξεως». Έδώ τά 'ζητήματα': «πότερον εστί
δυνατόν γενέσθαι τήν μίξιν», «πότερον τά στοιχεία ειδικώς μένουσιν έν
τω μικτω».
φφ. 90β-133α, «Εις τό βον βιβλίον περί γενέσεως καί φθοράς, παραφρά
σεις τε καί ζητήματα».
Ια, «κεφ. α . σκοπός εστίν ενταύθα τω φιλοσοφώ εν τω α·
κεφαλαίω περί της υλικής αιτίας της τών στοιχείων γενέσεως διαλαβεΐν».
— φ. 92β, «κεφ. βον. σκοπός εστίν ένταΰθα τω φιλοσοφώ τά τών στοι
χείων εϊδη έπεκδηλώσαι».
— φ. 94β, «κεφ. γ ον . σκοπός εστίν ένταΰθα τω φιλοσοφώ έπιδεϊξαι τόν
αριθμόν τών στοιχείων κατά τόν αριθμόν τών πρώτων ποιοτήτων». Έδώ
τό 'ζήτημα': «πότερον αί πρώται τών ποιοτήτων είσίν ουσιώδη εϊδη ή
επουσιώδη τών στοιχείων».
ον
— φ. 99α, «κεφ. δ . σκοπός εστίν ένταΰθα τω φιλοσόφφ δείξαι τόν
τρόπον καθ' ον άλλήλοις τά στοιχεία εις άλληλα μεταβάλλεται, ήτοι
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καθ' ον τρόπον τό εν των στοιχείων έκ τοΰ ετέρου γεννάται, ή έκ
πλειόνων, ή έκ των φθειρομένων».
— φ . 101α, «κεφ. ε ον . σκοπός εστίν ενταύθα τω φιλοσοφώ έπιδείξασθαι τί
εστίν ή υλική αρχή, ή τό ύποκείμενον της αλληλοδιαδόχου των
στοιχείων γενέσεως».
— φ . 104α, «κεφ. στ ο ν . σκοπός εστί τω φιλοσοφώ κατά τοΰ έμπεδοκλέους
δεϊξιν ποιήσαι τά στοιχεία είναι μεταβλητά». 'Εδώ τό 'ζήτημα': «πότερον έκαστον τών στοιχείων, έξ εκάστου στοιχείου αμέσως γεννηθήναι
δύναται».
— φ. 109α, «κεφ. ζ ο ν . σκοπός εστίν ενταύθα τω φιλοσοφώ περί γενέσεως
τών έκ τών στοιχείων μικτών διαλαβεΐν».
— φ. 111α, «κεφ. η° ν . σκοπός εστίν ενταύθα τω φιλοσοόφω έπιδεΐξαι
πάντα τά μικτά έκ τεσσάρων στοιχείων συνίστασθαι». 'Εδώ τό 'ζήτημα':
«πότερον δίδεται τις έν τοις μικτοίς κρδσις κατά σταθμόν όμοία».
— φ . 117β, «κεφ. θ ο ν . σκοπός εστίν ενταύθα τω φιλοσοφώ περί τών της
γενέσεως καί φθοράς έκ τινών κατά τό καθόλου διαλαβεΐν».
— φ. 118β, «κεφ. ι°ν. σκοπός εστίν ενταύθα τω φιλοσοφώ μετά την θέσιν
της τών παλαιών δόξης τήν Ιδίαν προθέσθαι δόξαν περί της ποιητικής τε
γενέσεως καί φθοράς αιτίας τών φυσικών όντων».
— φ . 121 β, «κεφ. ια ο ν . σκοπός εστίν ένταϋθα τω φιλοσόφφ έπιδείξασθαι
τάς τε γενέσεις καί τάς φθοράς είναι άϊδίους, ού κ α τ ' ευθείαν γραμμήν,
άλλα κατά πλαγίαν καί κυκλικήν. ώστε έκ τοΰ αύτοΰ φέρεσθαι, καί εις τό
αυτό τοΰτο πάλιν έπαναστρέφειν, χωρίς τινός όρου». Έ δ ώ τά 'ζητήμα
τα': «πότερον τό ταυτόν καί 'φυσικόν διαμένον πράγμα άπαξ τη φθορά
δοθέν φυσικώς έπανακάμνεται ταυτόν δύναται», «πότερον ό αυτός κατά
αριθμόν άνθρωπος δύναται μεταγενέσθαι ή αναιστήναι».
Τελ. ...τήν δέ αυτήν κίνησιν ουδαμώς διά τό τήν παρουσίαν αυτή
άντικεϊσθαι. τέλος τοΰ β°υ βιβλίου περί γενέσεως.
Στά φφ. 1α-2β, πίνακας τών περιεχομένων.
Β. ΕΝΤΥΠΑ:

68

ΟΙ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ε Σ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΟΓΟΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. Φυσική καί πολιτική γεωγραφία της ' Ε λ λ ά δ ο ς
Τό έργο δε διασώθηκε. Τήν πληροφορία αντλούμε από τόν ' Αγαθόφρονα Λακεδαιμόνιο, ό όποιος στον πρόλογο του στό έργο Διάλογος περί
τής ελληνικής επαναστάσεως, συγγραφείς μεν εν Κισνέβη, κατά τό έτος 1822
υπό του μακαρίτου Γρηγορίου Γεωργιάδου Ζαλύκου, Παρίσι 1928, σημειώ
νει ότι ό 'Αθανάσιος Βογορίδης, ό όποιος «ήταν εγκρατής της ελληνι
κής, λατινικής, γαλλικής, ιταλικής, αγγλικής καί γερμανικής γλώσσης,
των φυσικομαθηματικών καί ιατρικών επιστημών, κτλ. ...περιπεσών
αιφνιδίως εις πυρετόν έγκεφαλικόν, έτελεύτησεν εν Παρισίοις, καταλιπών άτελείωτον μέγα σύγγραμμα, έπιγραφόμενον «Φυσική καί πολιτική
γεωγραφία τής Ε λ λ ά δ ο ς » (σελ. η ' ) .
Β. ΕΝΤΥΠΑ:

ΒΟΥΛΓΑΡΙΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
(1716-1806)
Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. Περί συστήματος του παντός (βλ. έντυπα, 1).
1. Φουρτουνάτου του εξ Βριξίας του εκ τής τάξεως των έλαττόνων λεγομένων
του 'Αγίου Φραγκίσκου, Περί Συστήματος τοΰ Παντός. Έξελληνισθέν παρά
του σοφωτάτου καί επιστημονικωτάτου
Ίεροδιδασκάλου εν Ίωαννίνοις τής
'Ηπείρου σχολαρχοϋντος Κυρίου Κυρίου Ευγενίου Διακόνου του Βουλγαρέως
χάρις των ομιλητών αύτοΰ».
Μετάφραση τής Dissertatio IV «De systemate Universi», άπό τό έργο:
Philosophia Sensuum Mechanica Methodice Tractata atque ad usus Academicos Accommodata secundis Curis P.F. Fortunati a Brixia... Tomus tertius.
Physices Particularis, Pars prima. De coelo, et Astris. Brixiae MDCCXL VII-
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•Ι.Χ.Μ. (Μ.Α.Τρ.10)
0,295*0,205
έτ. 1754
σσ. 79-192.
Τίτλος: Περί συστήματος τοΰ παντός.
Γιά τη λεπτομερή περιγραφή του κειμένου, βλ. τόμ. Γ ' «Συμπληρώ
σεις - Προσθήκες».
* 2 . Β.Ζ. 56
0,300*0,210
IH'αϊ.
σσ. 250 + φφ. 10 χ.ά.
Τίτλος: Φορτουνάτου Άμπρίτζια Ίησουϊτου, Περί Συστήματος Τοΰ Παντός.
Τά κεφάλαια:
— σ. 1, «Κεφ. Α ον . Περί Παραλλάξεως Αστέρων».
'Αρχ. Παράλλαξις ακούει τοις άστρονομοΰσιν ή των τόπων τοΰ
αύτοΰ αστέρος...
— σ. 5, «Κεφ. Β ον . Διαιρουμένων των αστέρων εις απλανείς, καίπλάνητας, όσοι τόν αριθμόν οι πλανήτες δείκνυνται».
'Αρχ. 'Αστήρ ή άστρον καλείται, των εν ουρανοί φαινομένων
άπειρον...
—σ. 8, «Κεφ. Γ ο ν . Εί ουρανών φύσις άντίτυπος, ή ροώδης».
'Αρχ. 'Εμπεδοκλής καί Άναξιμένης καίΕΰδοξοςΚαλίππος καί
'Αριστοτέλης καί σύν αύτοίς...
—σ. 15, «Κεφ. Δ ο ν . Δείκνυταί τίνα τω Συστήματι τοΰ Παντός έπανήκοντα».
'Αρχ. Τροχιά πλανήτου εϊρηται, ην άπό τοΰ αύτοΰ επί τό αυτό
έπανιώνει...
—σ. 25, «Κεφ. Ε ο ν . Περί θέσεως, ήτοι εντοπισμού ηλίου καί γής έν τω
παντί, ένθα καί περί των επισημότερων συστημάτων».
'Αρχ. Εύθυπορεΐν λέγεται ό πλανήτης κατά τήν τάξιν των
σημείων υπό τόν ζωδιακόν βαίνων...
[Στή σ. 29, «Σύστημα τό κατά Πτολεμαϊον»· στή σ. 36, «Σύστημα τό
κατά Κοπέρνικον» καί στή σ. 62, «Σύστημα τό κατά Τύχωνα»].
ν
— σ. 112, «Κεφ. ΣΤ° . Περί του κινητικού τών αστέρων».
' Αρχ. Πολλοί πολλά είσήνηγκαν αϊτια τής αστέρων κινήσεως, οι
μέν υπό εξωτερικού τούτου αίτιου κινεϊσθαι...
[ Εδώ: «Δόξα τών στωικών καί τοΰ Αριστοτέλους» (σ. 112)· «Δόξα
Πλάτωνος, Κικέρωνος, Φίλωνος 'Ιουδαίου καί Ώριγένους» (σ. 114)·
«Δόξα ή τών θείων Πατέρων, καί θεολόγων» (σ. 116)· «Δόξα Κεπλέρου
καί Γασένδου» (σ. 117)· «Δόξα Καρτεσίου» (σ. 123)· «Δόξα Δεϊβνιτίου»
(σ. 128)· «Δόξα Νεύθωνος» (σ. 134). 'Ακολουθείται ή σειρά: «Δόξα» καί
στή συνέχεια «Κρίσις»].
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— σ . 148, «Κεφ. Ζ ο ν . Περί αστέρων έν εϊδει, καί πρώτον περί Η λ ί ο υ » .
'Αρχ. Πυρώδη είναι τήν ηλίου φύσιν, αρχαίων αμα καί νεωτέ
ρων...
— σ. 146, «Κεφ. Η ο ν . Περί Σελήνης».
'Αρχ. Καίτοι 'Αναξίμανδρος, πλήρη πυρός άπηφήνατο τήν
σελήνην, καί Ξενοφάνης...
— σ. 166, «Κεφ. Θ ο ν . Περί Σελήνης καί ' Η λ ί ο υ εκλείψεως».
'Αρχ. "Εκλειψίς εστί τοις άστρονομονσι φωτισμού κατάπαυσις
επί των ουρανίων
σωμάτων...
['Εδώ: «Σελήνης εκλειψις» (σ. 179)· «'Ηλίου εκλειψις» (σ. 180)].
— σ. 182, «Κεφ. Γ ν . Περί τών πέντε ελασσόνων Πλανητών».
'Αρχ. Κρόνος, Ζευς, "Αρης, 'Αφροδίτη, Έρμης, οι πέντε
ελάσσονες καλούμενοι πλανήτες...
— σ. 191, «Κεφ. ΙΑ ο ν . Περί Πλανητών αποστάσεως καί μεγέθους».
'Αρχ. 'Αναξίμανδρος παρά Πλουτάρχω 'ισομεγέθη τόν ήλιον τη
γη έδόξαζεν...
[Στή σ. 203, « ' Απόστημα τών αυτών άφ ' ηλίου έν ήμιδιαμέτροις γης
έκ του καλενδαρίου του αστρονομικού της Βασιλικής ακαδημίας τών
παρισίων»].
— σ . 210, «Κεφ. ΙΒ°ν. Περί αστέρων απλανών».
' Αρχ. Παρά του 'Ηλίου καί τους απλανείς αστέρας εχειν τό φως
δόξα φέρεται ποτέ Μητροδώρου...
ν
— σ . 223; «Κεφ. ΙΓ° . Περί 'Ανατολής καί Δύσεως 'Αστέρων καί περί
τοΰ λυκαυγούς φωτός».
'Αρχ. Άνατέλλειν λέγεται άπας αστήρ έν γένει ήμϊν φαινόμενος,
δύειν δέ κρυπτόμενος...
— σ. 235, «Κεφ. ΙΔ ο ν . Περί Κομητών».
'Αρχ. Πρώτη περί Κομητών δόξα κείσθω 'Αριστοτέλης, καί
τών σχολαστικών, οϊς εδοξε...
Τελ. ...ή γοΰν μάλλον ευμενείς τε καί φίλαις γένοιντο, καί
σωτήριοι. Περί μέν ούν Κομητών τοσαΰτα. Τέλος, τω δέ θεώ
Δόξα. Καί στή συνέχεια: Έμεταφράσθη έκ της λατινικής
διαλέκτου παρά Εύγενείου Βουλγάρεως.
Στά φφ. 10 χ.ά.: 52 (νβ') αστρονομικά σχήματα.
Στην αρχή, α ' παράφυλλο, ή σημείωση: «άστρονομικόν τοΰ Εύγενείου»,
ενώ στό β' παράφυλλο, εννέα γραμμές, άπό άλλο χέρι, «περί θεού».
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3. Β.Ε.Κ.Β. 4
16°
I H ' αϊ.
Μετά τόν τίτλο, τό όνομα του γραφέα καί κτήτορα: «αντιγραφή δέ
καί κτήμα Γεωργίου Ζαβίρα του έκ Σιατίστης τής Μακεδονίας».
Προέρχεται από τή βιβλιοθήκη του Φίλιππου Τιαλίου, γιου τοϋ
γραμματέα τής κοινότητας.
* 4. Μ.Β. 203
0,230x0,160
ετ. 1816
φφ. 2 + σσ. 171.
Κείμενο παρεμφερές μέ τό 1,1.
Τά κεφάλαια (βλ. 1,2) στίς σσ. 1, 4, 11, 19, 22, 74, 92, 96, 109, 119, 126,
135, 142, 151 καί 159. Τό κείμενο τελειώνει στή σ. 170' στή σ. 171:
«Παροράματα τοϋ χειρογράμματος».
Στά πρώτα δύο φύλλα: Στό φ. Ια, ô τίτλος του έντυπου (βλ. Β', 1) μόνον πού
αντί 'Βιέννη 1805' γράφει: « Έ ν σιατίστη τής Μακεδονίας έν τή τοϋ έλληνομουσείου χειρογραφία παρά Γεωργιάδη Άναστασίφ τω εν Μαθητιώσι πολλοστώ
1816» καί τά κτητορικά: «κτήμα Δ. Καλαβακίδου», «νυν δέ 'Ανθίμου ιερομόνα
χου Βατοπαιδινού», ενώ στό φ. 1β, «άφιεροΰται τή Βατοπαιδινή βιβλιοθήκη 3
9/βρίου 1903 Προηγ. "Ανθιμος Βατοπαιδινός». Στό φ. 2αβ, «Κεφαλαιώδης πίναξ
των εμπεριεχομένων έν τή βίβλω» (αντιγραφή τοϋ έντυπου), πού υπογράφει: «ό
Γραφεύς τοϋ παρόντος Γεωργιάδης». Ή χρονολόγηση τοϋ χειρογράφου καί στή
σ. 1: «1816 έν τή τοϋ ίουνίου φθίνοντος έβδόμφ έν σιατίστη».
*5.Δ.Β.Κ. 12
0,265x0,180
ετ. 1818
Τίτλος: Περί συστήματος του παντός.
Κείμενο, κι αυτό, παρεμφερές μέ τό 1,2.

φφ. 169α-230α.

Τά κεφάλαια (βλ. 1,2) στά φφ. 169α, 170α, 170β, 172α, 175α, 197α,
203α, 204α, 208α, 212β, 214β, 220β, 223β καί 226β.
Τό φ. 230β, λευκό.
* 6. Β.Ρ.Α. 1268

0,230x0,160

Ι Θ ' αϊ.

φφ. 221α-314β.

Τά φφ. 304α-305β, λευκά.
Τίτλος: Περί συστήματος τοϋ παντός.
ον
Τά κεφάλαια: φ. 221α, «Κεφ. Α . Περί παραλλάξεως αστέρων»·
ον
Ψ· 222α, «Κεφ. Β . Διαιρουμένων των αστέρων εις απλανείς, καί
πλάνητας, όσοι τόν αριθμόν οι πλανήτες δείκνυται»· φ. 223α, «Κεφ. Γ ο ν .
Ει ουρανών φύσις άντίτυπος, καί ροώδης»· φ. 225β, «Κεφ. Δ°ν. Δείκνυταί
τίνα τω συστήματι τοϋ παντός έπανήκοντα»· φ. 229α, «Κεφ. Ε° ν . Περί
εσεως, ήτοι εντοπισμού ηλίου καί γής έν τω παντί, ένθα περί τών
επισημότερων συστημάτων».
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Μετά τό πέρας τοΰ ε ' κεφαλαίου ή σημείωση: «τέλος του περί
συστήματος του παντός, τω δέ θεώ δόξα», όμως τό κείμενο συνεχίζεται,
από άλλο χέρι: φ. 257α, «Κεφ. ΣΤ ο ν . Περί του κινητικού των αστέρων» 1
φ. 266β, «Κεφ. Ζ ο ν . Περί αστέρων έν εί'δει, καί α ον Περί ηλίου»· φ. 268β,
«Κεφ. Η ο ν . Περί σελήνης»· φ. 280α, «Κεφ. Θ ο ν . Περί των πέντε ελασσό
νων πλανητών»· φ. 283β, «Κεφ. ΙΑ ον . Περί πλανήτων αποστάσεως καί
μεγέθους» [στά φφ. 287β-288β, ό πίνακας: «αποστάσεις των πέντε
ελασσόνων πλανητών άπό της γης»]' φ. 291α, «Κεφ. ΙΒ ο ν . Περί αστέρων
απλανών»· φ. 295α, «Κεφ. ΙΓ ο ν . Περί ανατολής, καί δύσεως αστέρων, καί
περί τοϋ λυκαυγούς φωτός»· φ. 299α, «Κεφ. ΙΔ ο ν . Περί κομητών».
Συνολικά τό κείμενο παράγραφοι: ρ σ δ ' .
Στά φφ. 306α-314β, πίνακες μέ 49 συνολικά σχήματα.
Πρβλ. Βενιαμίν Λεσβίος, Ι, 19.
* 7. Μ.Βλ. 56
0,230x0,160
Ι Θ ' αι.
σσ. 184.
'Αρχ. "Εκλειψίς εστί τοις άστρονομοΰσι...
Τό κείμενο αρχίζει άπό τό κεφ. Θ ' . Στό τέλος οι πίνακες.
Σημ. Τά χγφ. 1,5-1,7 δεν αναφέρουν όνομα συγγραφέα. Ή παραβολή του
κειμένου των χγφ. αυτών μέ τά προηγούμενα, άλλα καί μέ τό έντυπο κείμενο, μας
οδήγησε στό συμπέρασμα ότι πρόκειται γιά τό «περί συστήματος τοϋ παντός»
τοϋ Εύγ. Βούλγαρη.
Παρατήρηση: Τό χειρόγραφο, πού μέ τόν αριθμό 86 διασώζεται στή Βιβλιο
θήκη τών Μηλεών (βλ. φφ. 129α-135β, μέ δική του σελιδαρίθμηση, σσ. 1-14),
είναι μέν τοϋ Ευγένιου Βούλγαρη, άλλα όχι «περί της υδρογείου σφαίρας», όπως
σημειώνεται στον Κατάλογο τοΰ Α. Παπαδόπουλου Κεραμέα, άλλα ομιλία στή
Μεταμόρφωση τοΰ Σωτήρος (ή ταύτιση τοΰ συναδέλφου Κρίτωνα Χρυσοχοΐδη'
ευχαριστώ).

II. 'Ιωάννου Φριδερίκου Βουκερέρ. Εισηγήσεις της εκλε
κτικής φυσικής φιλοσοφίας. Μεταφρασθεΐσαι εκ της Λατινίδος εις την τών 'Ελλήνων διάλεκτον παρά του σοφωτάτου Διδασκάλου Ευγενίου τοϋ Βουλγάρεως. Τό λατινικόν
πρωτότυπον ή ν τετυπωμένον έν Ίέννη της Γερμανίας τω
ετει 1725
Μετάφραση του έργου, Institutiones philosophiae naturalis τοϋ Johann
Friedriech Wucherer, έκδοση Ί έ ν ν η ς , 1725.
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* 1. Β.Ο. 34
0,280x0,200
ετ. 1759
φφ. 65α-165α.
Στό φ. 65α τό όνομα του γραφέα, «Κράτυνον ϊφι τόν γραφέα της
βίβλου, "Ανθιμον διάκονον τόν χρήσιμον τοις φίλοις. Έ κ της εν
Έλασσώνι Ύπεραγίας» καί στό τέλος, φ. 165α, ή ημερομηνία κατά την
οποία αποπερατώθηκε ή αντιγραφή: «αψνθ' σ τ ' Αυγούστου πέρας
εϊληφεν έν Σιατίστη».
* 2. Ε.Β.Ε. 1168
Τίτλος: Φυσική

0,210x0,150
'Ιωάννου Φριδερίκου

ετ. 1777

φφ. 180.

Βουκερέρ Εισηγήσεων τής

φυσιολο

γίας μέρος τό κατά γένος.
'Αρχ. Τάς περί των φυσικών πραγμάτων εισηγήσεις ή'κωσοι
προτιθέμενος τω άναγινώσκοντι, όπως φύσιν τε, καί σύνδεσμον
αϊτίαν τε τούτων...
— φ . 52α, «Φυσικής μέρος δεύτερον ήτοι Φυσική κ α τ ' είδος. Περί
ούρανοΟ».
'Αρχ. Ή των ουρανίων σωμάτων ακριβής θεωρία, αστρονομία
προσείρηται οίον τε διδασκαλία ούσα, των καθ ' ους οι αστέρες
κινεϊσται πεφύκασι νόμων...
— φ. 90α, «Των τής φυσικής φυσιολογίας εισηγήσεων του κ α τ ' εϊδος
μέρους, τμήμα δεύτερον. Περί γής καί τών έν αυτή σωμάτων».
' Αρχ. "Εστω δέ α ον περί στοιχείων ημών ό λόγος, στοιχεία δέ τά
έν τη επιστήμη νοεΐν δίδωσιν οίον δή στοιχεία έν τοις φυσικοϊς τά
πρώτα τών φυσικών όντων...
— φ . 144α, «Περί ανθρώπου».
'Αρχ. Ίστέον άρα έπίτήν τιμιωτάτην διδασκαλίαν, τήν περί του
ν
άνθρωπου έν ή διαληπτέον α° περί κατασκευής τών μερών τοΰ
ον
ανθρωπίνου σώματος, β περί τών ζωτικών του καί εμψύχων
ενεργειών...
Τό κείμενο τελειώνει στό φ. 173β με τή σημείωση: «Πέρας εί?νηφε ή
παρούσα βίβλος ετει έπτακοσιοστω εβδομηκοστά) ζ ν ».
Στά φφ. 174α-180α, πίνακας τών περιεχομένων παραγράφων.
φ. 180β, λευκό.
* 3. Π.Β.Ι. 165
Ιιτλος: Φυσική 'Ιωάννου
βέρος τό κατά γένος.

0,265x0,187

ετ. 1778

Φριδερίκου

Βουκερέρ, εισηγήσεων τής

Αρχ. Τάς περί τών φυσικών πραγμάτων

φφ. 144.

εισηγήσεις...

φυσικής
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Παρεμφερές μέ τό Π, 2.
Στά φφ. Ια-ΙΟα, αλφαβητικός πίνακας των περιεχομένων παραγράφων, ένω
στό τέλος ή ημερομηνία έναρξης καί αποπεράτωσης της συγγραφής (ή παράδο
σης) του κειμένου: «δρξας, τελέσας τήν δόξαν απονέμω θεω τω έν Τριάδι, αψοη '
σεπτεμβρίου ιβ'» καί «άρξας μεν αύγούστου δ ' , τελέσας δέ σεπτεμβρίου ι β ' τήν
δόξαν απονέμω θεω τω τρισηλίω» καθώς καί τό όνομα του γραφέα: «Δημήτριος ό
του παπά 'Αθανασίου του Σιατιστέως».
* 4. Ε.Β.Ε. 2682
0,247*0,194
ετ. 1782
φφ. 165 + σσ. 7λ.
Τίτλος (φ. 12α): Φυσική 'Ιωάννου Φριδερίκου μεταφρασθεϊσα εις τήν
'Ελλάδα φωνήν άπό της λατινίδος (φ. 12β, λευκό).
'Υπότιτλος (φ. 13α): Εισηγήσεων

της Φυσιολογίας Μέρος τό κατά Γένος.

Τά άλλα μέρη (βλ. II, 2): φ. 57α, τό Β ' μέρος· φ. 93α, τό Β ' τμήμα·
φ. 140α, τό «Περί άνθρωπου».
Κείμενο παρεμφερές, κι αυτό, μέ τό 11,2.
Προτάσσεται, φφ. Ια-ΙΟα, «Πίναξτών παραγράφων κ α τ 1 άλφάβητον».
φφ. 10β-11β, λευκά.
Στό φ. ΙΟβ, τό έτος καί ό τόπος γραφής τοδ κειμένου: «έγραψα τήν
παροϋσαν πραγματείαν έν τω 1782 έν Βιέννη».
* 5. Δ.Β.Κ. 11
0,265*0,195
έτ. 1796
φφ. 134.
Τίτλος (γενικός, φ. Ια): Φυσική 'Ιωάννου Φριδερίκου Βουκερέρ, εισηγή
σεων της φυσιολογίας μέρος τό κατά γένος (φ. Ιβ, λευκό).
Τίτλος (ειδικός, φ. 2α): φυσική Ιωάννου φριδερίκου βουκερέρ.
'Αρχ. Τάς περί των φυσικών πραγμάτων
εισηγήσεις...
Τά άλλα μέρη (βλ. Π, 2): φ. 38α, τό Β ' μέρος· φ. 69α, τό Β ' τμήμα καί
φ. 107α, τό «Περί ανθρώπου».
Στά φφ. 128α-134β, «πίναξ των παραγράφων». Σύνολο παραγράφων:
901.
Κείμενο παρεμφερές, κι αυτό, μέ τό 11,2.
Στό φ. Ια, ή σημείωση: «άντιγραφέν κατά τό σωτήριον έτος, αψςστ'»
καί: «έκ των του ταπεινού επισκόπου σερβίων καί κοζάνης Θεοφίλου του
Βερφοίας».
6. Β.Γ.Ζ.

I H ' ai.

σσ. 626.

Στό τέλος ή σημείωση: «Καί τόδε έκ της βιβλιοθήκης τοΰ Γεωργίου
'Ιωάννου Ζαβίρα τοΰ έκ Σιατίστης τής Μακεδονίας».
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* 7. Μ.Π. 241 (5748)

0,210" 0,160
I H ' αϊ.
φφ. 100.
Τά φφ. Ια, 12α-14β καί 60β, λευκά.
Τίτλος (φ. 15α): Φυσική 'Ιωάννου φριδερίκου Βουκερέρ. Εισηγήσεων τής
φυσιολογίας μέρος τό κατά γένος.
'Αρχ. Τάς περί των φυσικών πραγμάτων εισηγήσεις...
Στό φ. 90α, «Των της φυσικής φυσιολογίας εισηγήσεων του κ α τ '
είδος μέρους, τμήμα β ον . Περί Γής καί των εν αυτή σωμάτων».
Τελ. ...πρό πάντων μάλιστα τη ύγρα ΰλη αίσθητόν απεργάζεται...
Στά φφ. 2α-12α, «Πίναξ τών παραγράφων» (αλφαβητικός).
Στά φφ. 1β καί 15α, κτητορικό σημείωμα: «Δημητρίοιο κτείαρ μευ
καί τόδε εστί».
* 8. Π.Β.Ι. 367
0,230x0,165
I H ' αϊ.
φφ. 150.
Τά μέρη (βλ. II, 2):
— φ. Ια, «φυσική ίωάννου φριδερίκου βουκερέρ· εισηγήσεων φυσικής
μέρος τό κατά γένος» (παράγραφοι α'-σξθ').
'Αρχ. τάς περί τών φυσικών
πραγμάτων...
— φ . 42β, «φυσικής μέρος β ον , ήτοι φυσικής κ α τ ' είδος· περί του
ουρανού» (παράγραφοι σο'-υμζ').
'Αρχ. Ή τών ουρανίων σωμάτων...
— φ . 74β, «τών τής φυσικής φιλοσοφίας εισηγήσεων τοΰ κ α τ ' είδος
ον
μέρους, τμήμα β . περί γής, καί τών εν αύτη σωμάτων» (παράγραφοι
υ
μη'-χ£ε').
Ά ρ χ . "Εστω δέ α ο ν περί στοιχείων...
— φ. 117α, «περί άνθρωπου» (παράγραφοι χ ^ σ τ ' - ω ^ ζ ' ) .
Ά ρ χ . Ίστέον άρα επί τη τιμιωτάτη...
Στά φφ. 142α-150α, «Πίναξ τών παραγράφων κ α τ ' άλφάβητον».
Στό παράφυλλο τής αρχής, τό έμμετρο: «Φθόνω φθονήσας ραδιούργου τών
πάνυ, / ος τήν δε βίβλον άναγνούς μή διδόναι / θέλων μ ' άπεϊρξαι, ης τρόπους ώς
μή μάθω / ταύτ' αντιπαθώς πάσαν άντεγραψάμην / άρχιθύτης Φιλαδέλφου
Λεόντιος».
9. Μ.Α.Λ. 6
8°
I H ' αϊ.
φφ. 260α-270β.
Κτήτορας τοϋ χγφ: «Κύριλλος».
Ο κώδικας αυτός, πού αναφέρεται στον κατάλογο τοϋ Λίνου Πολίτη
{'Ελληνικά, 11 (1940), σελ. 91), δέ βρέθηκε.
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* 10. Ε.Β.Ε. 1246
0,240χ 0,180
I H ' αι.
σσ. 183.
Τίτλος (γενικός): Φυσική κατά τους νεωτέρους συγγραφεΐσα ποτέ, παρά του
'Ιωάννου Φριδερίκου Βουκερέρ εις λατινικήν διάλεκτον, νυν δέ έξελληνισθείσα παρά του σοφωτάτου και έπιστημονικωτάτου
tv ίεροδιδασκάλοις
κυρίου Ευγενίου διακόνου του Βουλγάρεως.
'Υπότιτλος (σελ. 11): Φυσική 'Ιωάννου Φριδερίκου Βουκερέρ.
της φυσιολογίας μέρος τό κατά γένος.
'Αρχ. Τάς περί των φυσικών πραγμάτων

Εισηγήσεων

εισηγήσεις...

Τό κείμενο παρεμφερές μέ τό II, 2.
Τό Β ' μέρος στη σ. 143, τό Β ' τμήμα στη σ. 204, ένώ τό «Περί αν
θρώπου», στη σ. 331. Τέλος, ό «Πίναξ των παραγράφων» στίς σσ. 3-10.
Σημειώματα κτητορικά: Σελ. 1: «Έδωρήθη μοι παρά του έμοϋ Αύθέντου καί
δεσπότου κυρίου κυρίου λογιωτάτου κυρίου Γεωργίου 'Ιωάννου Ζαβίρα τόν έν
σιατίστη 1788 νοεμβρίου 28», ενώ στό εσωτερικό του πρώτου εξωφύλλου: «Καί
τόδε έκ της βιβλιοθήκης του Γεωργίου 'Ιωάννου Ζαβίρα 1785».

* 11. Ε.Β.Ε. 1167
0,290><0,210
IH ' ai.
σσ. 303 + 1 λ.
Τίτλος: Φυσική 'Ιωάννου Φριδερίκου Βουκερέρ. Εισηγήσεων της φυσιολο
γίας τό κατά γένος μέρος.
Αρχ. Τάς περί των φυσικών πραγμάτων
Καί αυτό παρεμφερές μέ τό II, 2.

εισηγήσεις...

Τό Β ' μέρος στη σελ. 94· τό Β ' τμήμα στη σελ. 165, ένώ τό «Περί
ανθρώπου» στη σελ. 256.
Τό έργο έχει δική του σελιδαρίθμηση καί αποτελεί τό δεύτερο μέρος του
κώδικα. Τό πρώτο μέρος, γραμμένο άπό άλλο χέρι, μέ δική του καί αυτό
σελιδαρίθμηση, μας παραδίδει τό έργο: «Μεταφυσική 'Αντωνίου Γεννουενσίου
'Εκλεκτικού φιλοσόφου, μεταφρασθεϊσα εις την έλληνικήν διάλεκτον από της
λατινίδος παρά Ευγενίου. Στοιχεία της Μεταφυσικής» (τό έργο εξεδόθη, ως
γνωστόν στή Βιέννη τό 1806). Στό τέλος τοϋ κειμένου αύτοΰ, σημείωση του
γραφέα: «Είληφεν τέλος διό χειρός έμοϋ Νεοφύτου Δούκα ιερομόναχου έν
βουκουρεστίω κατά τό 1792 έτος τό σωτήριον αϋγούστου 10».

* 12. Μ.A.A. 46
0,220x0,150
I H ' αϊ.
[σσ. 281]·
Κείμενο πυρίκαυστο, ακέφαλο.
Ά ρ χ . ...σαλευόμενα έοικεν, α συρράπτουσι... (από την § ξθ )
Στή σελ. [61], «Των τής φυσικής φιλοσοφίας εισηγήσεων τοϋ κατ
είδος μέρους. Τμήμα δεύτερον, περί γής καί των έν αύτη σωμάτων».

77

ΕΠΩΝΥΜΑ ΕΡΓΑ

Τελ. ...παράγονται καί συνέχονται καί πανσόφως
Τέλος το) δέ θεώ δόξα.
Τό κείμενο διαιρείται σέ 899 παραγράφους.
Στίς τελευταίες 23 σελίδες,

διοικούνται.

«Πίναξ των παραγράφων κ α τ ' άλφά-

βητον».
* 13. Χ.Η.Κ.
Τίτλος: Φυσική

0,210x0,150

I H ' αι.

'Ιωάννου Φριδερίκου Βουκερέρ. Εισηγήσεων

σσ. 354.
της φυσιολο

γίας μέρος τό κατά γένος.
'Αρχ. Τάς περί του φυσικού πραγμάτων εισηγήσεις
ήκωσοι
προτιθέμενος τω άναγινώσκοντι...
Κείμενο παρεμφερές μέ τό II, 2. Παράγραφοι 900 (-?ί)
Τά άλλα μέρη (βλ. Π, 2): σ. 99, τό β' μέρος· σ. 176, τό β' τμήμα·
σ. 288, τό «περί άνθρωπου».
Τελ. ...καί τά πάντα παράγονται καί συνέχονται, καί πανσόφως
διοικούνται.
Σημ. Κατά την καταγραφή καί αρίθμηση ιών κωδίκων της Βικελαίας
βιβλιοθήκης, ô κώδικας αυτός δέ βρέθηκε (πληροφορία: Νίκος 'Ανδριώτης·
ευχαριστώ).
* 14. Β.Ρ.Α. 279
0,222χ 0,170
Ι Θ ' αί.
φφ. 222.
Τίτλος: Φυσική 'Ιωάννου φριδερίκου βουκερέρ. Εισηγήσεων της φυσιολο
γίας μέρος τό κατά γένος.
Ά ρ χ . Τάς περί των φυσικών πραγμάτων
εισηγήσεις...
Τελ. (φ. 213α) ...τά πάντα παράγονται καί συνέχονται καί
πανσόφως διοικούνται. Τέλος τω δέ Θεοί δόξα
φ. 213β, λευκό.
Στά φφ. 214α-222β, «Πίναξ των παραγράφων κ α τ ' άλφάβητον».
* 15. Β.Κ.Μ. 119

0,230x0,170
Ι Θ ' αί.
φφ. 1α-191α.
Τά φφ. 54β, 55α-56β, 154β, 155α-156β, λευκά.
Ιιτλος: Φυσική 'Ιωάννου Φριδερίκου Βουκερέρως. Εισηγήσεων της Φυσιο
λογίας μέρος τό κατά γένος.
Ά ρ χ . Τάς περί των φυσικών πραγμάτων
εισηγήσεις...
Στα φφ. 57α-98α, τό Β ' μέρος, ή «φυσική κ α τ ' είδος» καί στά φφ.
8α-154α, τό β' τμήμα, τό «περί γής καί των έν αυτή σωμάτων», ένω στά
ΦΦ- 157α-191α, τό «περί άνθρωπου».
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Στό φ. Ια, κτητορικό σημείωμα: « Έ κ των τοΟ Γεωργίου 'Ιωάννου
Παχαρκοϋ».
Τελ. ...τά πάντα παράγονται καί συνέχονται και πανσόφως
διοικούνται. Τέλος τω δέ θεώ δόξα.
Σύνολο παραγράφων: ω 4 η ' .
Βλ. Σκυλίτζης 'Ιωάννης Ι, 9.
* 16. Δ.Β.Σ. 13
0,185x0,130
Ι Θ ' αι.
φφ. 146.
Τίτλος: Φυσική 'Ιωάννου Φριδερίκου Βουκερέρ Εισηγήσεων της φυσιολο
γίας μέρος τό κατά γένος.
'Αρχ. Τάς περί των φυσικών πραγμάτων εισηγήσεις ή'κωσοι
προτιθέμενος τω άναγινώσκοντι όπως φύσιν τε...
Μετά τό τέλος του πρώτου μέρους, ή σημείωση τοϋ συγγραφέα (δασκάλου):
«Καί ταύτα μέν εστίν, α έν τη κατά γένος φυσική κατά την ήμετέραν πρόθεσιν
εδοξε παραινέσαι, ήδη δέ έπί την εϊδικωτέραν φυσικήν θεωρίαν μεταβώμεν».
Τά διάφορα μέρη τοϋ κειμένου (βλ. II, 2): φ. 45α, τό Β ' μέρος· φ. 77α,
τό Β ' τμήμα καί φ. 118α, τό «Περί άνθρωπου».
Στά φφ. 141α-146α, «Πίναξ των παραγράφων» (αλφαβητικός).
φ. 146β, λευκό.

* 17. Δ.Β.Κ. 49
0,200x0,160
ΙΘ'αϊ.
φφ. 147 (κολοβό).
Τίτλος: Φυσική 'Ιωάννου φριδερίκου βουκερέρ. Εισηγήσεων της φυσιολο
γίας μέρος τό κατά γένος.
Ά ρ χ . Τάς περί τών φυσικών πραγμάτων εισηγήσεις...
Τά άλλα μέρη (βλ. II, 2): φ. 34β, τό Β ' μέρος· φ. 62α, τό Β ' τμήμα καί
φ. 105α, τό «Της περί άνθρωπου διδασκαλίας κεφάλαιον».
Τελ. ...ήδυτέρα γάρ έστιν ή μετά τών άλλων, καί μάλιστα ην

αγαθός καί...

III. Τά άρέσκοντα τοις φιλοσόφοις
* 1. Δ.Β.Κ. 12
Τίτλος: Τά άρέσκοντα

0,265x0,180
ετ. 1818
τοις φιλοσόφοις... άωτευόμενα

φφ. 2α-165α.
(βλ. "Εντυπα, 2).

φ. 2α, « Ό σκοπός τοϋ πονήματος».
' Αρχ. Τά άρέσκοντα τοις φιλοσόφοις άναλεξαμένω, καί ταΰτα εν
επίτομη μή παντελή φερούση άσάφειαν...
'Ακολουθούν, φφ. 2α-165α, τά κεφάλαια α ' - κ δ ' (στό έντυπο εως τη

79

ΕΠΩΝΤΜΑ ΕΡΓΑ

σ. 363). Λείπουν τά κεφάλαια Κ Ε ' - Λ Α ' του έντυπου. Τά φφ. laß καί
165β-168β, λευκά.
Ω ρ α ί α σχήματα εντός κειμένου.

IV. Περί παλλιρροιών
«Τώ Θεοφιλεστάτψ, Σεβασμιωτάτω καί Έλλογιμωτάτω Έ π ι σ κ ό π φ
Καμπάνιας κυρίφ μοι κυρίφ Θεοφίλφ, τίνα των πάλαι, καί νυν περί των
παλλιρροιών φιλοσοφηθέντα ζητήματα, ό εύπειθής καί υπήκοος υιός εν
Χριστώ, καί δοϋλος Ε. Ί ε ρ . Β.».
Τό έργο εκδόθηκε από τόν Γεώργιο Αίνιάν στή Συλλογή ανεκδότων
συγγράμματος Ευγενίου του Βουλγάρεως, τόμ Α ' 'Αθήνα 1838, σελ. 13-40.
* 1. Ε.Β.Ε. 1171
Άρχ.Έμοίμέν
ελλογιμώτατε

0,220x0,160
I H ' ai.
σσ. 47.
εις την παροΰσαν κατάστασιν Θεοφιλέστατε, καί
Δέσποτα...

Τελ. ...ώς ψευδής πολλάκις καί ούτιδανή, καί ή ακριβεστέρα
θεωρία ελέγχεται. "Αλις των παλιρροιών, καί καταβάλλωμεν.
"Οπως σημειώνεται στή σελίδα τίτλου, πρόκειται γιά «ΐδιόχειρον σχεδίασμα
περί παλιρροιών του σοφωτάτου Ευγενίου του Βουλγάρεως».
Στή σελ. 1 επίσης ή σημείωση: «Τουτί τό σχεδίασμα έπέμφθη μέν τω ζητήσαντι επισκοπώ Καμπάνιας, αίτηθέν δ' έπειτα παρά του Παναγιότατου α
γίου Θεσσαλονίκης κυρίου Γαβριήλ εστάλη τη αύτου Παναγιότητι, ύφ' ής
αίτήσαντί μοι έδωρήθη τω γνησίώ μαθητή, τό του οικείου διδασκάλου σοφόν καί
τερπνόν ΐδιόχειρον πόνημα».
Σημ. Τό χγφ. είναι συσταχωμένο μέ τήν «'Απολογία της αναχωρήσεως του
Ευγενίου άπό της στασιασάσης κατ' αύτου σχολής, Τω παναγιωτάτω καί
πανσέπτω μοι έν Χριστώ Δεσπότη τω πρώην Οίκουμενικώ Πατριάρχη κυρίφ
Κυρίλλφ, τήν μετά της οφειλομένης ύποκλίσεως δουλικήν προσκύνησιν» (φφ.
1α-8α, χ. ά.). Τό κείμενο γραμμένο άπό άλλο χέρι. Τό ίδιο μέ τό προηγούμενο,
μόνον ή σημείωση στό φ. Ια: «'Απολογία της αναχωρήσεως του Ευγενίου άπό
τ
ής στασιασάσης κατ' αύτοϋ σχολής».
Άρχ. Ουδείς νόμος, Παναγιότατε Δέσποτα, κύριε μου κύριε Κύριλλε,
οϋτε θείος οΰτε ανθρώπινος κατακρίνει ποτέ τινά ανεξέταστους, άλλ ' οι
νόμοι δίδουσιν...
Τελ. ...ή υμετέρα παναγιώτης εις τό έξης υπέρ έμοΰ εϋμενέστερον. κθ '
Ιανουαρίου αψνθ '.
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* 2. Β.Ε.Β. 29
0,212x0,163
I H ' αι.
σσ. 28.
'Αρχ. Έμοί μέν εις τήν παροΰσαν κατάστασιν
παναγιώτατε
δέσποτα
άρμοδιώτερον...
Στό τέλος ή σημείωση: «Καλλινίκου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως καί
άφιερώθη εις τό σχολεϊον Ζαγοράς καί ό άφαιρέσας ένοχος του πυρός της γεένης,
καί έπικατάρατος».
3. Κ.Α.Ι. 99
'Αρχ.

0,210x0,165
I H ' αι.
φφ. 89α-108β.
Έμοί μέν εις την παροΰσαν
κατάστασιν...

* 4. Δ.Β.Σ. 9
'Αρχ.

0,210x0,140
I H ' αι.
φφ. 106α-116β.
Έμοί μέν εις τήν παροΰσαν
κατάστασιν...

Σημ. Σύμφωνα με σημείωση, γραμμένη με τό Ιδιο χέρι, στό φ. 117α, «Είς τήν
συζυγίαν των φωστήρων όπου συμβαίνουσιν αί παλίρροιαι συμβαίνουσιν έτι καί
τά καταμήνια τών γυναικών, καί οί σεληνιασμοί, καί ή ύγρότης των ξύλων, καί ή
γένεσις τών οστρακόδερμων καί μαλακίων, έν ταύταις καί ό άήρ δροσοβολεΐ
πλεΐον, ή έν τοις τετραγωνισμούς, καί αί εγγυοι εύτοκοϋσι, καί ό σίτος άπό τες
αλω εις τάς άποθήκας συναγόμενος γεννά φθείρας» (πρβλ. IV, 10).
* 5. Γ.Μ. 18
0,235x0,170
I H ' αί.
φφ. 1α-20β.
' Αρχ. Έμοί μέν εις τήν παροΰσαν κατάστασιν,
θεοφιλέστατε,
καί ελλογιμώτατε δέσποτα, άρμοδιώτερον ήθελεν είναι...
Τά κεφάλαια: φφ. 1β, 3α, 5α, 8β καί 12β.
Τελ. ...ώς ψευδής πολλάκις καί ούτιδανή καί ή ακριβεστέρα
θεωρία ελέγχεται, άλις των παλιρροιών, καί καταβάλλωμεν.
Στό φ. Ια, κτητορικό σημείωμα: «εκ τών του ίγνατίου λεσβίου».
* 6. Μ.Μπ(α) 57
'Αρχ.

0,309x0,213

I H ' αϊ.

Έμοί μέν εις τήν παροΰσαν

φφ. 166α-175β.

κατάστασιν...

* 1. Μ.A.A. 77
0,200x0,115
Ι Η ' - Ι Θ ' αϊ.
φφ. 15.
'Ακέφαλο καί κολοβό, πυρίκαυστο' στάχωση εξαιρετικά ταραγμένη, σελίδες
του Ε' κεφαλαίου πρίν άπό τό Γ' κεφάλαιο κ.O.K.
Σέ μία σελίδα του κώδικα, τή 10, διαβάζουμε τό όνομα: «Νεόφυτος ιερομόνα
χος πελοποννήσιος».
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8. Ά δ . 102
'Αρχ.
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0,320x0,215
Ι Θ ' αϊ.
Έμοί μεν εις τήν παροΰσαν
κατάσταση...

* 9. Δ.Β.Κ. 59
0,215x0,160
Ι Θ ' ai.
φφ. 131α-149β.
Τίτλος: Τω θεοφιλέστατα) τε σεβασμιότατο), καί ελλογιμωτάτω
επισκοπώ
καμπάνιας κυρία) μοι κυρία) θεοφίλω, τίνα των πάλαι καί νΰν περί των
παλιρροιών φιλοσοφηθέντα ζητήματα, ό εϋπειθής καί υπήκοος υιός εν χριστώ
καί δοΰλος εύγένιος ό βούλγαρις.
' Αρχ. Έμοί μεν εις τήν παροΰσαν κατάσταση θεοφιλέστατε, καί
έλλογιμώτατε
δέσποτα...
Τά κεφάλαια: φ. 132α, τό α°ν- φ. 133β, τό β°ν· φ. 135α, τό γ ο ν · φ. 139α,
τό δ ο ν καί φ. 144α, τό ε ον .
Τελ. ...ή ακριβεστέρα θεωρία ελέγχεται. "Αλις των παλιρροιών
καί καταβάλωμεν.
Σημ. Στην αρχή του κώδικα, «Θέματα κατ' είδος του σοφωτάτου διδασκάλου
της έν Κωνσταντινουπόλει σχολής κυρίου Δωροθέου του εκ Μιτυλίνης», καί ή
χρονολογία: αψοε' Ιουνίου εη».
'Αρχ. "Οποιος επιθυμεί τήν προκοπήν του, βέβαια αγαπά καί
τους κόπους, καί τάς συναναστροφάς των σοφών...
Στό παράφυλλο της αρχής: «θέματα μικρά διά τους αρχαρίους
Δωροθέου».
'Αρχ. "Ολοι οϊ άνθρωποι του παρόντος καιρού, άγαποΰσι τόν
πλοΰτον περισσότερον από τήν φιλοσοφίαν, μή γνωρίζοντες τό
ώφέλιμον από τό βλαβερόν...
* 10. Δ.Β.Κ. 138
0,150x0,105
Ι Θ ' ai.
σσ. 213-261.
Ο ϊδιος τίτλος μέ τό προηγούμενο· κείμενο παρεμφερές.
ον
ον
ον
ον
Τά κεφάλαια: σ. 215, τό α · σ. 218, τό β · σ. 223,τόγ ·σ. 233, τό δ
ον
καί σ. 246, τό ε .
Σημ. Μετά τό τέλος του κειμένου, σημείωση γραμμένη άπό άλλο χέρι (πρβλ.
, 4): «Εις τάς συζυγίας τών φωστήρων οποΰ συμβαίνουσιν αί παλίρροιαι,
"υμμαινουσιν ετι καί τά καταμήνια των γυναικών, καί οι σεληνιασμοί, καί ή
γροτης τών ξύλων, καί ή γένεσις τών οστρακόδερμων καί μαλακίων, έν ταυταις
1
ο αηρ δροσοβολεΐ πλεΐον, ή έν τοις τετραγωνισμούς, καί αί εγγυαι εΰτοκοϋσι,
ι ο σίτος άπό τες άλω εις τάς άποθήκας συναγόμενος γεννά φθείρας, ταϋτα
μοι φαίνεται ταϊς παλίρροιαις ταυτόν εχειν τόν αίτιον επειδή τω αύτω
ν
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καιρώ ταύταις κάκείνοις συμβαίνουσιν ίσως ή ελκυστική δύναμις κατά τόν σοφόν
νευθωνα, ή άλλο τό αίτιον αιτία πέφυκεν».
σελ. 262, λευκή.
* 11. Β.Ε.Β. 203
0,210x0,160
Ι Θ ' at.
Τίτλος: Περί τών παλιρροιών κατά Νευθωνα.
'Αρχ. α°" Κατά τόν Νευθωνα τι τό αίτιον των
Τό Ε ' κεφάλαιο τοΰ έργου. Στό έντυπο σσ. 33-40.

φφ. 6.
παλιρροιών...

Β. ΕΝΤΥΠΑ:
1. Περί συστήματος τοΰ Παντός... εκ διαφόρων Φιλοσόφων έρανισθεϊσα
υπό... Ευγενίου του Βουλγάρεως... προς άκρόασιν τών παρ ' ούτω μαθητιώντων. Βιέννη 1805, σσ. 4 χ.ά. + 1 4 6 + 1 χ.ά. (ΓΜ/ΕΒ. 370).
2. Τά άρέσκοντα τοις φιλοσόφοις ήτοι τά περί τών φύσει όντων φιλοσοφούμενα έπιτετμημένως μεν, σαφώς δε ώς οίον τε τοις Φιλοσοφίας έρασταϊς εκ
διαφόρων Φιλοσόφων άωτευόμενα υπό Ευγενίου Διακόνου τοΰ Βουλγάρεως
σχολαρχοΰντος ποτέ εν τε Ίωαννίνοις, "Αθωνι, καίΒυζαντίω. Βιέννη 1805,
σσ. VI + 4 3 2 + 1 χ.ά. (ΓΜ/ΕΒ. 377).
Πρβλ. Τόμ. Α ' , Τά Μαθηματικά.

ΒΟΥΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ι. Πορτολάνος της Μεσογείου
* 1. Ε.Β.Π. 1094
Ι Σ Τ ' αί.
Χάρτης διαστάσεων: 0,690 * 0,505
Στην άνω δεξιά γωνία: «ποίημα Νικολάου άναγνόστου Βουρδοπούλου, άπό την Πάτμον».
' Από την περιγραφή του Charles Astrae στον Cataloque des manuscrits
grecs, Troisième partie, Le supplément grec. Παρίσι I960, σελ. 224,
ξεσηκώνουμε:
«La carte affecte la forme d'un rectangle échancré en manière d'écu à la
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partie supérieure. La composition en est axée à angle droit par rapport aux
cartes modernes correspondantes (son axe vertical coïnciderait à peu près
avec le 37e parallèle), et le système de triangulation qui remplace longitude
et latitude est centré sur un point situé au milieu de la Sicile.
A partir du détroit de Gibraltar, les noms des localités sont inscrits
perpendiculairement au tracé des côtes: il en résulte que, sur la côte
orientale de l'Italie, par exemple, ou sur la côte africaine, les noms sont
disposés à l'envers par rapport à l'ordonnancement général. A l'intérieur
des terres sont dessinés, sans grande exactitude, des animaux (du côte
africain: un cerf, un éléphant, un dromadaire), des arbres (quatre palmiers,
de côté africain), et divers schémas de villes stylisées, répartis un peu
partout sans égard à la réalité des sites (sauf pour Gênes et Venise, et
peut-être pour Salonique); en outre, six roses des vents (où semblent être
employées des initiales latines); disposées avec symétrie (deux d'entre elles
sont coupées à moitié par les bords de la carte».
Ό χάρτης αναπαράγεται σέ διαστάσεις παραπλήσιες τοϋ πρωτοτύ
που, 0,560 χ 0,410 άπό τόν Α. Delatte, Les Portulans grecs, Λιέγη-Παρίσι
1947 (στό τέλος του τόμου).

ΓΑΖΗΣ

ΑΝΘΙΜΟΣ

(1758-1828)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Β. ΕΝΤΥΠΑ:

1· Ατλας ή Χάρτης περιέχων καθολικούς γεωγραφικούς πίνακας της
νορογειου σφαίρας... καίμερικόν πίνακα της Βλαχίας... Πονηθείς χάριν των
φιλομαθών υπό Γεωργίου υίοΰ τοϋ ενδοξότατου άρχοντος μεγάλου Βορνίκου
Ραδουκάνου Γολέσκου, ού καί άναλώμασι τύποις εξεδόθη 1800.
Κάτω: «έχαράχθη υπό Καρόλου Σχινδελμάυερ εν Βιέννη. Έπιστα<? καί διορθώσει 'Ανθίμου Α. Γαζή Μηλιώτου».
Διαστάσεις: 0,95» 1,22. (ΓΜ/ΕΒ.3).

σι
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2. Πίναξ Γεωγραφικός τής 'Ελλάδος. Μέ τά παλαιά καί νέα ονόματα. Έπιδ.
υπό A.A. Γαζή Μηλιώτου, καί εκδοθείς Παρά Φρανσοα Μΰλλερ. 'Αφιερωθείς
τω Γένει των 'Ελλήνων. Έν Βιέννη 1800.
Διαστάσεις: 1,05 χ 1,53. (ΓΜ/ΕΒ. 23).
3. Πίναξ Γεωγραφικός της Ευρώπης. 'Ελληνιστί εκδοθείς υπό του Άρχιμ.
'Ανθίμου Γαζή του άπό Μηλεών του Πηλίου "Ορους χάριν των φιλομαθών
του 'Ελληνικού Γένους. Βιέννη 1801. Έχαράχθη υπό Κ. Σχινδελμάϋερ έν
Βιέννη.
Διαστάσεις: 1,12 χ 1,00 (ΓΜ/ΕΒ. 92).
4. Πίναξ Γεωγραφικός τής 'Ασίας, εκδοθείς υπό 'Ανθίμου Γαζή... χάριν των
φιλομαθών. Άναλώμασι των Κυρίων Ζωσιμάδων. Βιέννη 1802. Έχαράχθη
υπό Κ. Σχινδελμάϋερ έν Βιέννη.
Διαστάσεις: 2,20><2,00 (ΓΜ/ΕΒ. 164).
5. Ή Μαγνησία, ύπό Ά. Γαζή. 1814. [Τόπος εκτύπωσης, ασφαλώς ή
Βιέννη]. Χάρτης διαστάσεων: 0,18χ0,11 (ΓΜ/ΕΒ. 814).
Πρβλ. Τόμ. Γ', "Εργα Γενικών Γνώσεων.

ΓΟΒΔΕΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Β. ΕΝΤΥΠΑ:
1. Ai τής Φύσεως εποχαί. 'Εκ τοϋ Γαλλικού επί τό Έλληνικόν μετενεχθεΐσαι,
σημειώσεσί τε καί προσθήκαις έπαυξηθεΐσαι Ίδίαις ύπό Μιχαήλ ΠαναγιωτάδουτοΰΓοβδελα... Τόμος πρώτος. Μετά εξ πινάκων. Βενετία 1816 (ΓΜ/ΕΒ.
883).
Τό πρωτότυπο: Georges - Louis Ledere de Buffon, Histoire naturelle
générale et particulière, vol. XII-XIII. Epoque de la nature. Paris 1774-1778Πρβλ. Τόμ. A', Τά Μαθηματικά καί Τόμ Γ', "Εργα Γενικών
Γνώσεων.
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ΓΟΡΔΑΤΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
(; - 1739)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:
Ι. Π ε ρ ί τ η ς τ ω ν σ φ α ι ρ ώ ν χ ρ ή σ ε ω ς

(βλ. έντυπα, 1)

* 1. Μ.Π.Τ. 161
0,202x0,145
I H ' αι.
Τίτλος: Κωνσταντίνου γορδάτου χίου Περί της των σφαιρών
Τοΰ κειμένου προτάσσεται «Προοίμιον».
'Αρχ. Καί πάντα μεν ό'σα ήμΐν οί αρχαίοι δι'
είδήσεως ακριβώς τήν γνώσιν τών όντων...

φφ. 56.
χρήσεως.

επιστήμης, καί

'Ακολουθούν τά 'κεφάλαια' (= θέματα): φ. 2α, «Περί της του ούρανοΟ
διαφόρου οράσεως»· φ. 3β, «Περί της διαφόρου τών σφαιρών θέσεων»·
φ. 4α, «Περί της παραλλήλου της σφαίρας θέσεως»' φ. 4β, «"Οπως ή
σφαίρα λοξώς τίθεται»· φ. 5β, «"Οπως ή του ηλίου ευρίσκεται εποχή»·
φ. 6α, «"Οπως τό ϋψωμα τοΰ πόλου, ήτοι τό πλάτος εκάστου τόπου
ευρίσκεται»' φ. 7β, «Περί της τοϋ ύψους τοΰ ηλίου, καί αστέρων κατά
τήν τυχοϋσαν ώραν ευρέσεως»· φ. 9α, «Τήν σφαΐραν κατά μίμησιν τοϋ
παντός στήσαι»· φ. 10α, «"Οπως ευρίσκεται ή μεσημβρινή»· φ. 11α,
«"Οπως ή τοΰ ζωδιακοΰ κλίσις ευρίσκεται»· φ. 11β, «"Οπως ή τοΰ ήλιου
εποχή διά τών άκτίνων αύτοΰ ευρίσκεται»· φ. 12α, «Τίνι τρόπω διά της
τεχνητής σφαίρας δυνατόν τους κ α τ ' ούρανόν αστέρας γνώναι»· φ. 13α,
«Περί της ορθής ηλίου καί αστέρων αναβάσεως»· φ. 14β, «Περί της
λοξής τοΰ ηλίου καί τών αστέρων αναβάσεως τε, καί καταβάσεως»·
φ. 15α, «Περί τών διαφόρων ανατολών, καί δύσεων τών αστέρων
παραβαλλομένων τω ήλίφ, καί τής ευρέσεως αυτών»· φ. 18α, «Τό μήκος,
και πλάτος, καί κλίσιν τών αστέρων εύρεϊν»· φ. 19α, «Τόν τόπον κ α θ ' ον
επι τοΰ ορίζοντος κατά τήν τυχοϋσαν ήμέραν ανατέλλει ό ήλιος, ή ό
τυχών αστήρ δείξαι»· φ. 19β, «"Οπως τό κ α θ ' έκάστην μέγιστον τοΰ
ήλιου ϋψωμα ευρίσκεται»· φ. 20α, «Τήν ώραν κ α θ ' ην ό ήλιος ά φ '
έκαστου τοΰ πόλου υψώματος ανατέλλει, καί δύει εύρεϊν»' φ. 20α, «Τήν
ωραν της ανατολής καί δύσεως εκάστου αστέρος κατά τήν τυχοϋσαν
ημεραν, καί τόν χρόνον κ α θ ' ον υπέρ τόν ορίζοντα διατελεί εύρεϊν»·
ψ. //ρ, «Τόν μεταξύ τής ανατολής δύο αστέρων, ήγουν τής εκλειπτικής
μοιρών χρόνου εύρεϊν»· φ. 23α, «τί τό άζιμούθ ηλίου, καί τών άλλων
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αστέρων, καί όπως ευρίσκεται»· φ. 25α, «Περί των αναφορικών κύκλων,
των καί άλμουκανταράτ λεγομένων, καί όπως ευρίσκονται»· φ. 26β,
«Δοθέντος τοϋ ύψους του ηλίου, τό άζιμούθ αύτοϋ, καί την ώραν της
ημέρας κατά τόν τυχόντα χρόνον εύρεΐν»· φ. 27β, «Του άζιμούθ του
ηλίου δοθέντος, τό υψος αύτου καί την της ημέρας ώραν εύρεΐν»· φ. 27β,
«Κατά τόν δοθέντα χρόνον, διά μόνου τοϋ ηλίου, τό υψος, καί άζιμούθ
αυτού, καί την ένεστώσαν ώραν εύρεΐν»' φ. 28α, «Τοΰ υψώματος των
αστέρων ενός δοθέντος, τό άζιμούθ εκείνου, καί την της νυκτός ώραν
εύρεΐν»' φ. 28β, «Δοθέντος τοϋ άζιμούθ τοϋ αστέρος, τό υψος αύτοϋ καί
την νυκτερινήν άνιχνεϋσαι ώραν»· φ. 29α, «Δύο δοθέντων αστέρων έπί
τοϋ αύτοϋ άζιμούθ την νυκτερινήν ώραν εύρεΐν»· φ. 29β, «Δοθέντων της
ανατολής, ή δύσεως, ή μεσουρανήματος των αστέρων τινών, την ώραν
τής νυκτός θηράσθαι»· φ. 31 β, «Τής ώρας δοθείσης τό άζιμούθ, καί
άλμουκανταράτ ηλίου τε καί των αστέρων εύρεΐν»' φ. 31 β, «Τάς Ιταλικός
ώρας έπί τής σφαίρας διά τοϋ ηλίου εύρεΐν»· φ. 33α, «νυκτός διά των
αστέρων τάς αύτάς ίταλικάς ώρας εύρεΐν»· φ. 33β, «"Οπως αί βαβυλωνικαί ώραι τους εΐρημένους τόπους ευρίσκονται»' φ. 33β, «Τάς άνισους,
καί καιρικός, ήτοι των πλανητών καλουμένας ώρας εύρεΐν»· φ. 35β,
«"Οπως ό χρόνος τοϋ λυκαυγούς φωτός ευρίσκεται»· φ. 36β, «"Οπως αί
των πλανητών έποχαί έπί τοϋ τής σφαίρας σημειοΰνται ζωδιακού»'
φ. 39α, «"Οπως τοις ιβ οΐκοις τά οϊκοδεσπόζοντα τών ζωδίων εκτίθεν
ται»' φ. 43β, «"Οπως διά τών σφαιρών τά ηλιακά ωρολόγια καταγράφε
ται»' φ. 43β, «Καταγραφή τοΰ επιπέδου τοΰ ορίζοντος καταγραφομένου
ωρολογίου»' φ. 46α, «"Οπως τό έπί τοϋ τεταρτημορίου κινητόν ώρολόγιον, διά τής σφαίρας γράφεται»' φ. 49α, «Περί τής χρήσεως τής γήινης
σφαίρας· όπως τό μήκος, καί πλάτος τοϋ δοθέντος τόπου ευρίσκεται»'
φ. 49β, «Τήν σφαΐραν κατά μίμησιν τοΰ παντός στήσαι»' φ. 50α, «Την
μεταξύ τοΰ μήκους, καί πλάτους διαφοράν δύο τόπων εύρεΐν»' φ. 50α,
«Τήν μεταξύ δύο τόπων διάστασιν εύρεΐν»' φ. 50β, « Ό π ο ι α ποτέ εστίν
ώρα κατά τόν δοθέντα χρόνον κατά πάντα τοΰ παντούς τόπου μαθεΐν»'
φ. 51α, «Κατά πάντα τόν δοθέντα χρόνον τους τόπους εύρεΐν έν οίς ή
δοθείσα ώρα έστιν»' φ. 51 β, «Δεΐξαι έπί τής σφαίρας, όν γράφει παράλληλον ό ήλιος, ήτοι τίνας κατά κάθετον τόπους διέρχεται κατά την
δοθεϊσαν ήμέραν»' φ. 51 β, «Καί κατά πδσαν ώραν τόν ον κατά κάθετον
φωτίζει τόπον ό ήλιος εύρεΐν»· φ. 52α, «Κατά πάντα χρόνον τό ύπό του
ηλίου φωτιζόμενον τής γής μέρος εύρεΐν»· φ. 52α, «Δεΐξαι έπί τής
σφαίρας τους τόπους καθ ' ους κατά τόν δοθέντα χρόνον ανατέλλει, ή
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δύει ô ήλιος»· φ. 52α, «Τους περιοίκους, άντοίκους, καί αντίποδας τοϋ
δοθέντος τόπου έπί της σφαίρας εύρείν»· φ. 53β, «Τό ποσόν της ημέρας
εύρεΐν, έφ ών αυτή την φυσικήν υπερβαίνουσα, μείζω τών κδ ω ν ωρών
γίνεται»' φ. 54α, «Τάς οικήσεις εύρείν, κ α θ ' ας τοσούτων ήμερων
'Ισημερινών γίνεται ή ήμερα, όσων αν ύποθείη τις άχρι της εξαμη
νιαίου»· φ. 54β, «Πόσον κατά μεσημβρίαν, τοϋ κατά κορυφήν σημείου
απέχει ό ήλιος κ α θ ' έκάστην εύρείν»· φ. 54β, «Διαφόρους τόπους εύρείν
καθ' ους ό ήλιος κατά τόν αυτόν χρόνον όραται, τό αυτό ύψωμα
ύπερανεστηκώς του ορίζοντος»· φ. 55α, «Δεΐξαι αισθητώς πώς ανατέλ
λει, καί δύει ό ήλιος τίνων τε κατά κορυφήν έστι, καί άλλ ' άττα κατά τήν
τυχοϋσαν ώραν».
Τελ. ...ο'ι τόποι δηλωθήσωνται καθ ' ους τό σκότος επέρχεται.
Στό έντυπο σσ. 1-72 (πανομοιότυπο του έντυπου).
Βλ. Πρόκλος.
Β. ΕΝΤΥΠΑ:
1. Έχειρίδιον Περίτής των Σφαιρών Χρήσεως, συντεθέν παρά... Κωνσταντί
νου Γορδάτου Χίου. "Ετι δέ καί Πρόκλου Περί Σφαίρας... Βενετία 1730, σσ.
4 χ.ά. + 84 (L/BH./18.I.199).

Δ Α Μ Α Σ Κ Η Ν Ο Σ ό ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ
(; - 1577)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. Φυσική
* 1. Μ.Μ.Λ. 1325
0,210 χ 0,150
I H ' αι.
φφ. 1α-45β.
Φ· Ια, «Περί τού ουρανίου σώματος, καί τί εστί, καί έν ποίφ στοιχείφ
υπάρχει, καί πόσαις σφαίραις κείνται έν αύτω, καί περί των δώδεκα
ςωδιων, καί τών επτά πλανητών, καί τοΰ ηλίου τήν κίνησιν, καί τής
ον
σελήνης, καί τών τριάκοντα οκτώ αστέρων τών πλανητών. Κεφ. α ».
Αρχ. Ό ουρανός λέγουσιν ο'ι φιλόσοφοι των ελλήνων, ό'τι εστί
κρυσταλοειδής, ό δέ μέγας βασίλειος λέγει αυτόν...
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'Από τά κεφάλαια, πού ακολουθούν: «περί των εννέα σφαιρών του
ούρανοΰ», «εις ποίαν ζώνην περιπατεί κάθε πλανήτης», «περί του πώς
εκλαμβάνει ή σελήνη τό φώς παρά του ηλίου», «περί τών λη ' αστέρων,
καί πώς καλούνται», «περί της συνόδου της σελήνης», «περί τών ι β '
ζωδίων», «περί τοΰ ηλίου», «περί τών ι β ' ζωδίων, ποία είναι αρσενικά,
καί θηλυκά», «περί τών ι β ' ζωδίων έν ποίφ μηνί», «περί τών ι β ' ζωδίων
τών ονομάτων άο|3αβικώς», «περί θέσεως τοΰ άνθρωπου» (έδώ σχήμα του
ανθρώπου ολοσέλιδο)... «περί της κινήσεως τών αστέρων, εκ τοϋ
πτολεμαίου της αστρονομίας»... «περί τοϋ πώς είναι ή γη, καί πώς
ϊσταται», «περί τών κλιμάτων της γης», «περί τών ι β ' μεγάλων ορέων
της γης»... «περί τών τεσσάρων θαλασσών», «περί τοϋ ώκεανοϋ πότα
μου»... «περί βροντής καί αστραπής».
— φ . 36α, «Προγνωστικά σημεία περί βροχής, άνεμων, έκ τών αστέρων
καί έκ τής σελήνης, έκ διαφόρων ποιητών, καί διδασκάλων, ποίημα
κυρίου δαμάσκηνου μητροπολίτου ναυπάκτου καί αρτης».
— φ. 38β, «Προγνωστικά τής σελήνης, τί δηλοϊ όταν φανή ορθή, καί τί
δηλοί όταν είναι πλαγία».
— φ . 40β, «Περί τών ζ ' πλανητών».
Στό φ. Ια κτητορικό σημείωμα: « Έ μ ό ν τό κτήμα οίκτροϋ ίωσήφ
ρακένδυτου τουρνόβου».
Βλ. 'Ανώνυμα, Β, β, 77.

II. Φυσιολογία (βλ. έντυπα, 1)*
1. Π.Β.Ι. 271
0,205x0,150
ετ. 1596
φφ. 68.
'Αρχ. Ό αετός εϊναι βασιλεύς εις όλα τά πετώμενα. καί ποτέ εις
όλην του την ζωήν νερόν δεν πίνει διότι πρέπει επειδή είναι
βασιλεύς τών όρνέων πάντων, νά μην είναι δούλος εις ολα τά
θελήματα τής σαρκός καθώς είναι τά παρακάτω του πουλιά...
Ή χρονολογία μετά τό τέλος τοϋ κειμένου: «ζρδ ' ».
* Πρβλ. Έ π ι φ ά ν ι ο ς , 'Επίσκοπος Κύπρου.
* 2. Π.Β.Ι. 208
0,203x0,160
ετ. 1599
φφ. 1α-68β.
' Αρχ. ' Ο αετός είναι βασιλεύς εις ολα τά πετώμενα. καί ποτέ εις
ό'λην του τήν ζωήν...
Στην αρχή αφιερωματικό σημείωμα: « Ό έν έπισκόποις ελάχιστος
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Δαμασκηνός τω εύγενεστάτω καί ένδοξοτάτω έν αρχουσιν κύρ Μιχαήλ
τω Καντακουζηνό) καί μεγάλω δομεστίκω εϋ πράττειν».
'Αρχ. Συνήθειαν εχουσιν οΐ άνθρωποι ό'ταν θέλωσιν νά ίόοΰν
τινά μέγαν άρχοντα...
Στό τέλος τό όνομα τοΰ γραφέα καί ή ημερομηνία πού τέλειωσε ή
γραφή τοϋ κειμένου: «Θεοϋ τό δώρον καί Πορφυρίου πόνος, ελαχίστου
τε τοϋ ιεροδιακόνου άπριλλίω δ ' 1599».
»3.Β.Ζ.89

0,190x0,130

ΙΣΤ'αί.

φφ. 155α-227β(κολοβό).

Τίτλος: Φυσιολογία νέα την όποια την έκαμεν ό Δαμασκηνός άπό των
παλαιών φιλοσόφων τά βιβλία καί έχει των χερσαίων ζάχον καί των
θαλασσίων εις φράσιν κοινήν. «Περί άετοΰ».
'Αρχ. Ό αετός είναι βασιλεύς εις όλα τά πετάμενα. Καί ποτέ εις
ό'λην του την ζωήν...
'Ακολουθούν: «Περί άλεκτριώνος» (φ. 157β)· «περί άηδώνος» (φ. 158α)·
«περί άρκτου» (φ. 159α)' «περί αίτναίου» (φ. 160α)· «περί άσπίδος»
(φ. 160β)· «περί αράχνης» (φ. 161 β)· «περί αίγός» (φ. 162α)· «περί αλώπε
κος» (φ. 163α)· «περί βοός» (φ. 164β)· «περί βοός θαλασσίου» (φ. 165α)·
«περί βατράχων» (φ. 165β)" «περί γυπός» (φ. 166β)· «περί γερανού»
(φ. 167α)' «περί γλαυκός» (φ. 168β)" «περί γλαυκού» (φ. 169α)· «περί
δελφίνος» (φ. 169β)· «περί δράκοντος» (φ. 170β)' «περί έλέφαντος»
(φ. 171α)· «περί ερωδιού» (φ. 173β)· «περί έχίνου» (φ. 175α)· «περί έχίνου
θαλασσίου» (φ. 176α)· «περί οχεως» (φ. 176β)' «περί έλάφου» (φ. 176β)·
«περί ϊβεως» (φ. 178α)· «περί ΐχνούμωνος» (φ. 178β)· «περί ιππόκαμπου»
(φ. 179β)· «περί κόρακος» (φ. 180α)' «περί κύκνου» (φ. 181 β)· «περί
κόκυγος» (φ. 182α)· «περί κυναμώνου» (φ. 182β)' «περί κυνός» (φ. 183α)·
«περί κροκοδείλου» (φ. 185β)· «περί κητών θαλασσίων» (φ. 185β)' «περί
κεφάλου» (φ. 187β)'«περίκοσϋφου»(φ. 187β)· «περί κερδαλής»(φ. 188α)·
«περί καρκίνου» (φ. 188β)· «περί καστρέως» (φ. 188β)' «περί λέοντος»
(φ. 189α)' «περί λύκου» (φ. 191ßV «περί λαγωού θαλασσίου» (φ. 192α)·
«περί λάβρακος» (φ. 192β)' «περί μυραίνης» (φ. 195β)' «περί μυγαλής»
(φ. 196α)' «περί μελανούρου» (φ. 196β)' «περί μύρμηγκων» (φ. 197α)'
«περί σκαντζοχείρου» (φ. 198β)· «περί κυνοκόλου» (φ. 199β)· «περί
ναυκράτου» (φ. 201 β)· «περί νήσσης» (φ. 202α)' «περί μονοάγρου»
(<Ρ· 203α)· «περί Οφεως» (φ. 203β)· «περί έτερου οφεως» (φ. 204α)' «περί
έτερου οφεως» (φ. 204β)' «περί έτερου οφεως» (φ. 204β)' «περί σκώλικ
°ς» (φ. 205α)· «περί πελαργού» (φ. 205β)' «περί πέρδικος» (φ. 206α)·
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«περί πολύποδος» (φ. 207β)' «περί πίνης» (φ. 209çx)· «περί στρουθοϋ»
(φ. 209β)· «περί σαλαμάνδρας» (φ. 21 Ια)· «περί σαύρας» (φ. 211β)· «περί
σαργού» (φ. 211β)· «περί σκούρου» (φ. 212α)· «περί σηπίου» (φ. 212β)·
«περί ταώνος» (φ. 213α)· «περί τρυγώνος» (φ. 214α)· «περί τέττιγος»
(φ. 214β)· «περί ταράνδου» (φ. 215α)· «περί τρώκτου» (φ. 215β)" «περί
τρυγώνος θαλασσίου» (φ. 216α)· «περί τρίγλας» (φ. 216β)' «περί φρύνης»
(φ. 217α)· «περί φαλαγγίου» (φ. 217β)· «περί τοΰ λέοντος» (φ. 218α)·
«περί άετοΰ» (φ. 219α)· «περί ύδροπόρου» (φ. 219α)· «περί έλάφου»
(φ. 219β)· «περί αϊχιδνας» (φ. 221α)· «περί πελεκάνου» (φ. 222α)' «περί
δενδροκολάπτου» (φ. 222β)' «περί επωνος» (φ. 222β)· «περί της περιστε
ράς» (φ. 223α)· «περίτήςπέρδικος»(φ. 223α)' «περί τής έλάφου» (φ. 223β)·
«περί ήλεκτρου» (φ. 224α).
Στό φ. 155α, οί σημειώσεις: «Έκ των του Κωνσταντίνου Δημητρίου», «Καλ
λινίκου μεγάλου πρωτοσυγκέλλου άφιερώθη εις τό σχολεϊον της Ζαγοράς» καί
«Καλλινίκου πατριάρχου».
Στά φφ. 3β καί 241α του κώδικα, οί χρονολογίες: «στωοε'» καί «ζρβ'».
* 4. Μ.Π.Τ. 462
0,213x0,155
Ι Σ Τ ' αϊ.
φφ. 1α-133α.
Τίτλος (φ. 11α): Φυσιολογία νέα, τήν οποία Εκαμε τούτος όπου είναι την
σήμερον μητροπολίτης ναυπάκτου ονόματι κύριος δαμασκηνός. "Εσοντας
όπου επήρε καί έδανείσθη από των παλαιών φιλοσόφων τά βιβλία καί
εξηγείται περί των ζώων τής γής καί τής θαλάσσης, καί περί των πετεινών
πουλιών. «Περί άετοΰ. Κεφ. α ον ».
'Αρχ. Ό αετός είναι βασιλεύς εις ό'λα τά πετάμενα καί ποτέ εις
ό'λην τον τήν ζωήν...
'Ακολουθούν τά κεφάλαια: φ. 14α, «Περί άλέκτωρος, ήγουν πετεινού»'
φ. 15β, «Περί άηδώνος»' φ. 16α, «Περί άρκουδίου»' φ. 18β, «Περί αίτναίου»· φ. 19α, «Περί άσπίδος»· φ. 20α, «Περί αράχνης»· φ. 21α, «Περί
γιδών, καί οτι ποτέ αυτή δέν σμίγη μέ τόν τράγον»· φ. 22β, «Περί τής
αλεπούς»· φ. 24α, «Περί βοϊδίου τής γής»· φ. 25α, «Περί βοϊδίου τής
θαλάσσης»· φ. 26α, «Περί βοθρακών, καί βύδρας»· φ. 26β, «Περί του
γυπός, οτι μετά τόν άετόν»· φ. 28α, «Περί γερανού»· φ. 29β, «Περί
κοκουβάϊας»· φ. 30β, «Περί γλαυκού, καί είναι όψάρι τής θαλάσσης»'
φ. 32α, «Περί δελφίνου»· φ. 32β, «Περί δράκοντος»· φ. 33α, «Περί
έλέφαντος»' φ. 36β, «Περί ερωδιού»· φ. 38α, «Περί έχίνου τής γης»'
φ. 39β, «Περί έχίνου θαλασσίου»· φ. 40β, «Περί εχεως, ήτοι οχεως»'
φ. 41β, «Περί έλάφου»· φ. 43β, «Περί ί'βεως»· φ. 45α, «Περί ίχνούμω-
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νος»' φ. 46β, «Περί ιππόκαμπου»· φ. 48α, «Περί κόρακος»· φ. 5 Ια, «Περί
κύκνου»· φ. 52α, «Περί κόκυγος»· φ. 53α, «Περί κιναμώνου»· φ. 54α, «Πε
ρί κυνός»' φ. 55β, «Περί κροκοδείλου»· φ. 59β, «Περί κητών της θαλάσ
σης, ή θηρίων»' φ. 67β, «Περί Κεφάλου»· φ. 63α, «Περί κοσύφου»· φ. 64α,
«Περί κερδαλης»· φ. 65β, «Περί καρκίνου, ήγουν καβούρου»· φ. 67α, «Πε
ρί κεστρέως»· φ. 67β, «Περί κυνός ποταμίου»· φ. 68β, «Περί λεονταρίου»·
φ. 73α, «Περί λύκου»· φ. 74β, «Περί λαγωού»· φ. 76β, «Περί λαύρακος»·
φ. »77β, «Περί μελίσσης»· φ. 81 β, «Περί σμύραινας»· φ. 82β, «Περί μυγαλής· φ. 83β, «Περί ποντικών ινδικών»· φ. 84α, «Περί μελανούρου»· φ. 84β,
«Περί μυός, χερσαίου»· φ. 85β, «Περί μυρμήκων»· φ. 87β, «Περί μαντιχώρου»· φ. 89β, «Περί μονοκέρου»· φ. 93α, «Περί ναυκράτου»' φ. 93β, «Περί
νήσσης, ήγουν πάπιας»· φ. 95α, «Περί ονάγρου»· φ. 96α, «Περί οφεως»·
φ. 97β, «Περί άλλου οφεως»· φ. 98α, «Περί οφεως άλλου»· φ. 99β, «Περί
άλλου οφεως»· φ. 100α, «Περί οφεως άλλου»' φ. ΙΟΟβ, «Περί άλλου ο
φεως»· φ. 101α, «Περί σκώληκος»· φ. 102α, «Περί πελαργού»· φ. 103α,
«Περί πέρδικος»'φ. 105α, «Περί όκταποδίου»' φ. 107β, «Περί πίνης»·
φ. 109α, «Περί στρουθοκαμήλου»· φ. 11 Ια, «Περίσαλαμάνδρας»· φ. l l l ß ,
«Περί σαύρας»' φ. 112β, «Περί σάργου»' φ. 113α, «Περί σκάρου»· φ. 114α,
«Περί σηπίας»· φ. 115α, «Περί παγωνιού»· φ. 116β, «Περί τρυγώνος»·
φ. 118α, «Περί τέττιγος»· φ. 118β, «Περί ταράνδου»'φ. 119β,«Περί τρώκτου»· φ. 120β, «Περί τρυγώνος θαλασσίου»· φ. 121α, «Περί τρίγλας»·
φ. 122α, «Περί φάσσης»· φ. 122β, «Περί φρύνης»' φ. 123β, «Περί φαλαγ
γίου»· φ. 124α, «Περί άλλου φαλαγγίου»· φ. 124β, «Περί φυσάλου»·
<Ρ· 125β, «Περί χηνός»· φ. 127β, «Περί χελιδώνος»· φ. 128α, «Περί χελώνης της θαλάσσης»· φ. 129α, «Περί χαμαιλέοντος»· φ. 130α, «Περί οψαρίου μικρούτοΰ ποταμού»· φ. 131α, «Περί ύαίνης, αγριόχοιρου θηλυκού»·
ψ· 132β, «Περί όνοκενταύρου».
Τελ. ...κάλλιον 'έχει τόν θάνατον του, παρά νά δουλωθη εις χείρας
ανθρώπων.
Στό φ. Ια ψευδότιτλος: Φυσιολογία νέα τοΰ πανιερωτάτου
μητροπολίτου
ναυπάκτου και αρτης κυροΰ δαμάσκηνου εις πεζήν φράση. (φφ. 1 β-2β, λ.)
Στά φφ. 3α-6α, « Ό εν έπισκόποις ελάχιστος δαμασκηνός, τω ευγενέ
στατο) καί ένδοξοτάτω έν άρχουσι κυρω μιχαήλω τω καντακουζηνω καί
μεγάλφ δομεστίκω εύ πράττειν».
'Αρχ. Συνήθειαν εχουσιν οι άνθρωποι, όταν θέλ.ουσι νά δοΰσι
τινάν μέγαν άρχοντα καί νά ομιλήσουν μετ ' εκείνου, καί νά
ζητήσουν τίποτε χάρισμα...
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Καί στά φφ. 6α-10α: «Πίναξ των ζώων όπου περιέχει τοϋτο τό
βιβλίον» (φ. 7α). Χρονολογίες: 1669 (φ. 29α, 30α)· 1658 (φ. 120α)· 1598
(φ. 133β)" όλες από άλλο χέρι.

5. Δ.Β.Ζ. 2

Ι Σ Τ ' αϊ.

Τό πρώτο μέρος τοΰ κώδικα.

* 6. Μ.Ι. 348 (4468)

0,205><0,135

ΙΣΤ'αι.

φφ. ρ λ θ ' - ρ ο σ τ ' .

Τίτλος: Φυσιολογία νέα ην έποίησεν δαμασκηνός ό νυν ναυπάκτου, έρανισάμενος Εκ των πάλαι φιλοσόφων τά βιβλία διηγήσατο δέ περί των τε χερσέων
καί θαλασσίων ζώων καί πετεινών.
Ά ρ χ . «περί άετοΰ». ό αετός είναι μεν βασιλεύς εις δλα τά
πετούμενα...
Τά κεφάλαια (πρβλ. 11,4): «περί άλεκτριώνος», «περί άηδώνος»,
«περί άρκουδίου», «περί αίτναίου», «περί άσπίδος», «περί αράχνης»,
«περί αίγός», «περί αλώπεκος», «περί βοός», «περί βατράχου», «περί
γυπός», «περί γερανού», «περί γλαυκός», «περί γλαυκού», «περί δελφί
νος», «περί δράκοντος», «περί έλέφαντος», «περί ερωδιού», «περί έχίνου», «περί έχίνου θαλασσίου», «περί οχεως», «περί έλάφου», «περί
ίβεως», «περί ίχνούμονος», «περί ιππόκαμπου», «περί κόρακος», «περί
κύκνου», «περί κόκυγος», «περί κυναμώνου», «περί κυνός», «περί κορκονδύλου», «περί κητών», «περί κεφάλου», «περί κοσύφου», «περί
κερδαλής», «περί καρκίνου», «περί κεστρέως», «περί λέοντος», «περί
λύκου», «περί λαγωοΰ θαλασσίου», «περί λαύρακος», «περί μελίσσης»,
«περί μιραίνης», «περί μιγαλής», «περί ποντικός», «περί μελανουρίου»,
«περί κυνών», «περί μιρμήγκων», «περί μαντιχώρου», «περί ρινόκερου»,
«περί ναυκράτου», «περί νήσσης», «περί όνοάγρου», «περί οφεως»,
«περί σκόλικος», «περί πελαργού», «περί πέρδικος», «περί πολύποδος»,
«περί πίνης», «περί στρουθοΰ», «περί σαλαμάνδρας», «περί σαύρας»,
«περί σαργού», «περί σκάρου», «περί σηπίας», «περί ταός», «περί
τρυγώνος», «περί τέττιγος», «περί ταράνδου», «περί τρώκτου», «περί
τρίγωνος θαλασσίου», «περί τρίγλας», «περί φάσσης», «περί φρύνης»,
«περί φαλαγγίου», «περί φυσάλου», «περί χηνός», «περί χελιδώνος»,
«περί χελώνης θαλάσσιας», «περί χαμαιλέοντος».
Τελ. ...καί παρ ευθύς αφήνει τό ξύλον καί έμβαίνει εις την τρύπαν
καί οΰτω έλευθεροΰται τοΰ κινδύνου.
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'Ακολουθεί δεύτερος 'φυσιολόγος' γραμμένος από τό ϊδιο άτομο. Πρβλ.
Έπιφάνιος επίσκοπος Κύπρου.
»7.Β.Κ.Μ. 118
0,147x0,098
Ι Σ Τ ' αι.
φφ. 100(ακέφαλο).
'Αρχ. ...μετά της πτέρυγος αύτοϋ και ρύπτει...
Κείμενο παρεμφερές μέ τό προηγούμενο.
»8.Μ.Μ.Λ. 1816

0,110χ 0,100

ΙΣΤ'αΐ.

φφ. 102α-194β.

Κείμενο παρεμφερές μέ τό II, 4.
Στό φ. 102αβ, «πίναξ των ζώων τών περιεχομένων έν τήδε τη βίβλω»,
ενώ στό φ. 194β, ή σημείωση: «εως έδώ είναι ή νέα φυσιολογία του
προειρημένου μητροπολίτου ναυπάκτου κυροΰ δαμασκηνού, καί α π '
έδώ αρχίζει....» (Πρβλ. Έπιφάνιος επίσκοπος Κύπρου).
* 9. Μ.Ι. 152 (4272)
0,205*0,145
Ι Σ Τ ' αϊ.
φφ. 1α-38β.
Τίτλος (φ. 4α): Φυσιολογία συγγραφεϊσα παρά τοΰ πανιερωτάτου μητροπολί
του ναυπάκτου καί άρτης δαμάσκηνου. Καί πρώτα «περί άετου»
' Αρχ. ' Ο αετός είναι μεν βασιλεύς εις δλα τά πετώμενα. καί ποτέ
εις δλην του την ζωήν...
'Ακολουθούν: «περί άλεκτριώνος» (φ. 5α)· «περί άηδώνος» (φ. 5β)· «περί
ερωδιού» (φ. 6α)· «περί κόρακος» (φ. 6β)· «περί κύκνου» (φ. 7β)· «περί
κόκυγος» (φ. 7β)· «περί κιναμώνου» (φ. 8α)· «περί πελαργού» (φ. 8α)'
«περί πέρδικος» (φ. 8β)· «περί γυπός» (φ. 9β)· «περί γερανού» (φ. 9β)·
«περί γλαυκός» (φ. 10β)· «περί οφεως» (φ. 10β)· «περί στρουθοκαμήλου»
(φ. 11α)· «περί ταώνος» (φ. 11β)· «περί τρυγώνος» (φ. 12α)· «περί φάσσης» (φ. 12β)· «περί φρυνός» (φ. 12β)· «περί χηνός» (φ. 13α)· «περί
χελιδώνος» (φ. 13α)· «περί τέττιγος» (φ. 13β)' «περί μελισσών» (φ. 13β)'
«περί λέοντος» (φ. 15α)· «περί άρκτου» (φ. 16α)· «περί λύκου» (φ. 16β)'
«περί άσπίδος» (φ. 17α)· «περί έλέφαντος» (φ. 17β)· «περί μαντυχώρου»
(φ. 19α)· «περί κυνοκόλου» (φ. 19β)· «περί ονάγρου» (φ. 20β)· «περί
ονοκενταύρου» (φ. 20β)· «περί ταράνδου» (φ. 21α)· «περί αίτναίου»
(φ. 21α)· «περί αιγών» (φ. 21β)· «περί αλώπεκος» (φ. 22α)· «περί βοός»
(φ. 22β)· «περί έλάφου» (φ. 23β)· «περί κυνός» (φ. 23β)· «περί άγριοκώτων» (φ. 24α)· «περί σκαντζόχοιρου» (φ. 24β)· «περί κροκοδείλου»
(φ. 25α)· «περί ίχνούμωνος» (φ. 26α)· «περί ιππόκαμπου» (φ. 26β)· «περί
λαγωοϋ» (φ. 27α)· «περί αράχνης» (φ. 27α)· «περί φαλαγγίου» (φ. 27β)'
"περί μυών» (φ. 27β)· «περί μυρμίκων» (φ. 28α)· «περί χαμαιλέωντος»
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(φ. 28β)· «περί σαύρας» (φ. 29α)' «περί σαλαμάνδρας» (φ. 29α)' «περί
οχεως» (φ. 29α)· «περί οφεως» (φ. 29β)· «περί έτερου οφεως» (φ. 30α)·
«περί έτερου οφεως» (φ. 30α)' «περί ετέρου οφεως» (φ. 30β)" «περί
σκόλικος» (φ. 30β)' «περί κητών θαλασσίων» (φ. 31α)· «περί δρακένης»
(φ. 32α)· «περί κεφάλου» (φ. 32α)· «περί νήσσης» (φ. 32β)· «περί ναυκράτου» (φ. 33α)· «περί αίγός» (φ. 33α)· «περί σκολίου» (φ. 33α)· «περί
τρίγλας» (φ. 33β)· «περί φύσας» (φ. 33β)· «περί μελανουρίου» (φ. 33β)·
«περί σμύρνας» (φ. 34α)1 «περί λαίλαπος» (φ. 34α)· «περί δελφίνου»
(φ. 34α)· «περί κεστρέως» (φ. 35α)' «περί κοτσίφου θαλασσίου» (φ. 35α)·
«περί καρδαλής» (φ. 35β)" «περί κάστορος» (φ. 35β)" «περί λαγωοϋ
θαλασσίου» (φ. 36α)' «περί τρυγώνος» (φ. 36α)' «περί όκταποδίου»
(φ. 36α)' «περί σηπίας» (φ. 37α)· «περί έχίνου» (φ. 37β)' «περί καρκίνου»
(φ. 37β)· «περί χελώνης» (φ. 38α)· «περί βατράχων» (φ. 38α)· «περί
διψάδος» (φ. 38β).
Τελ. ...πρίσκεται ή κοιλία του καί σκάζει.
Τοΰ κειμένου προτάσσεται ή αφιέρωση: « Ό έν έπισκόποις ελάχι
στος δαμασκηνός, τω εύγενεστάτω έν άρχουσι κύρ μιχαήλ τω Καντακου
ζηνό) καί μεγάλω δομεστίκω εύ πράττειν».
'Αρχ. Συνήθειαν εχουσιν οι άνθρωποι όταν θέλωσιν νά ίδοΰν
τινάν μέγαν άρχοντα...
Στό φ. 2β, «ό πίνακας του βιβλίου» (ατελής), ένώ τό φ. 3αβ, λευκό.
Στό παράφυλλο της αρχής, ό τίτλος (νεώτερη γραφή): «Φυσιολογία
ζώων συγγραφεΐσα παρά τοΰ πανιερωτάτου αγίου Ναυπάκτου καί αρτης
τοΰ Δαμάσκηνου».
* 10. Μ.Μ.Λ. 1728
0,200*0,140
ετ. 1612
φφ.94α-119β.
Τό κείμενο αρχίζει στό φ. 96α: «Περί άετοϋ, κεφ. α ον ».
'Αρχ. Ό αετός είναι βασιλεύς εις ό'λα τά πουλιά τά πετάμενα,
καί ποτέ...
Τελ. ...πρίσκεται ή κοιλία του, καί δεν δύναται νά άνοίζη το
στόμα του νά φάγη... (κολοβό).
Πρβλ. II, 9.
Σημ. Τοϋ κειμένου προτάσσεται, φφ. 94α-95α, «Πίναξ των ζώων των περιεχο
μένων έν αύτη τη βίβλφ» (όπου καταγράφονται ό'λα τά ζώα καί πτηνά, όπως αυτά
δίνονται στό 11,4 καί όχι μόνον αυτά του παρόντος (κολοβού) κώδικα).
Γιά τή χρονολόγηση του κώδικα, πρβλ. Παύλος ό Αιγινήτης 1.
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* 11. Μ.Ξν. 92 (794)

0,150><0,110

Τίτλος (φ. 3α): Δαμασκηνού

άρχιερέως τοΰ στονδίτου.

βιβλία τών παλαιών φιλοσόφων,
περί τών χερσαίων

ετ. 1614

φφ. 72.

Συνάθροισις από τά

ό'σα είπαν περί των πετεινών όρνέων, και

ζώων, και περί τών θαλασσίων, καί μετάφρασις

εις τό

κοινότερον. Καί πρώτα «περί άετοϋ».
'Αρχ. Ό αετός είναι βασιλεύς εις ολατάπετώμενα.

καίποτέτου

εις ό'λην την ζωήν του νερόν δεν πίνει, διότι πρέπει αυτός ως
βασιλεύς
θελήματα

τών όρνέων πάντα νά μήν είναι δουλωμένος
της

εις όλα τά

σαρκός...

'Ακολουθούν: «περί άλεκτριώνος» (φ. 4β)· «περί άηδόνος» (φ. 5α)· «περί
άρκου» (φ. 5β)" «περί αίτναίου» (φ. 7α)· «περί αράχνης» (φ. 7α)· «περί
άσπίδος» (φ. 7β)' «περί αίγός» (φ. 8β)' «περί αλώπεκος» (φ. 9β)' «περί
βοός» (φ. 11α)· «περί βατράχων» (φ. 12α)· «περί γυπός» (φ. 12β)· «περί
γερανού» (φ. 13α)· «περί γλαυκός» (φ. 14α)· «περί γλαυκού» (φ. 15α)·
«περί δελφίνος» (φ. 15α)· «περί δράκοντος» (φ. 16β)· «περί έλέφαντος»
(φ. 17α)· «περί ερωδιού» (φ. 19α)· «περί άχινοϋ χερσαίου» (φ. 20α)· «περί
άχινοΰ θαλασσίου» (φ. 21α)· «περί οχεως» (φ. 21 β)· «περί έλάφου»
(φ. 22α)· «περί Γβεως» (φ. 23α)· «περί ίχνούμωνος» (φ. 24α)· «περί κόρα
κος» (φ. 25α)· «περί κύκνου» (φ. 27α)' «περί κόκυγος» (φ. 27α)· «περί
κιναμώνου» (φ. 28α)· «περί κυνός» (φ. 28β)· «περί ιππόκαμπου» (φ. 29α)'
«περί κροκοδείλου» (φ. 30α)· «περί κητών θαλασσίων» (φ. 31 β)' «περί
κεφάλου» (φ. 33β)· «περί κοτσίφου θαλασσίου» (φ. 34α)· «περί κερδαλής» (φ. 34β)· «περί καρκίνου» (φ. 35β)' «περί καστρέως» (φ. 36α)· «περί
κυνός ποταμίου» (φ. 36α)· «περί λέοντος» (φ. 36β)' «περί λύκου» (φ. 39β)'
«περί λαγωοΰ» (φ. 40α)· «περί λάβρανος» (φ. 41α)· «περί

μέλισσας»

(φ. 41α)· «περί μυγαλής» (φ. 43β)· «περί ινδικού» (φ. 44α)· «περί μυραίνης» (φ. 44β)· «περί μελανουρίου» (φ. 45α)· «περί μυός» (φ. 45α)· «περί
μυρμήγκων»

(φ. 45β)·

«περί νήσσης»

(φ. 46β)·

«περί μαντυχώρου»

(φ. 47β)· «περί μονοκέρου» (φ. 48β)· «περί ναυκράτου» (φ. 50β)· «περί
ονάγρου» (φ. 51α)· «περί οφεως» (φ. 51β)· «περί άλλου οφεως» (φ. 52β)·
«περί άλλου οφεως» (φ. 53α)· «περί άλλου οφεως» (φ. 53β)" «περί σκωλήκων» (φ. 54α)· «περί πελαργού» (φ. 54β)· «περί πέρδικος» (φ. 55α)· «περί
πολύποδος» (φ. 56β)· «περί πίννης» (φ. 57β)· «περί στρουθοκαμήλου»
(φ. 58β)· «περί σαλαμάνδρας» (φ. 60α)· «περί σαύρας» (φ. 60β)' «περί
σκάρου» (φ. 61α)· «περί σαργού» (φ. 61 β)· «περί σηπίας» (φ. 62α)· «περί
ταοΰ» (φ. 62α)· «περί τρυγόνος» (φ. 63α)· «περί τέττιγος» (φ. 63β)· «περί
ταράνδου» (φ. 64α)· «περί τρώκτου» (φ. 64β)· «περί τρυγόνος» (φ. 65α)·
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«περί τρίγλας» (φ. 65β)· «περί ύαίνης» (φ. 65β)· «περί φάσσης» (φ. 66β)·
«περί φρήνας» (φ. 67α)· «περί φαλαγγίου» (φ. 67β)' «περί φησαλοϋ»
(φ. 68α)· «περί άλλου οφεως» (φ. 68β)' «περί χηνός» (φ. 68β)· «περί
χελιδόνος» (φ. 69α)· «περί χαμαιλέοντος» (φ. 69β) - «περί χελώνης θα
λάσσιας» (φ. 70β)· «περί χερσυδόρου» (φ. 71α)· «περί διψάδος» (φ. 71α)·
«περί ονοκενταύρου» (φ. 71 β).
Τελ. ...καί κάλιο 'έχει τόν θάνατον του, παρά νά δουλωθη εις
χείρας ανθρώπων. Καί: ζρκγ ' ώκτωβρίφ ιδΆ Ίωάσαφ ιερομόνα
χος έκ της μονής του αγίου σίμονος πέτρας.
Στην αρχή, φφ. 1α-2α, «Πίναξ των ζώων τών περιεχομένων έν τήδε τη
βίβλω.
Στά φφ. 2α καί 3α, κτητορικά: «του Κοινοβίου Ξενοφώντος» καί «Κτήμα του
ΊεροΟ Κοινοβίου Ξενοφώντος».
12. Μ.Λ. 92

0,200x0,145

ετ. 1625

13. Μ.Μ.Λ. 1734
0,140><0,120
Ι Ζ ' ai.
Στην αρχή ή αφιέρωση στον Καντακουζηνό.
14. Μ.Μ.Λ. 1730
0,210x0,150
'Ακέφαλο καί κολοβό.

Ι Ζ ' αϊ.

φφ. 236β-291β.
φφ. 59.

φφ. 182β-189α.

15. Χ.Μ. 89
0,211x0,155
Ι Ζ ' ai.
φφ. 5α-24β.
Τίτλος: Φυσιολογία νέα' ην έποίησε ό Δαμασκηνός ό Ναυπάκτου- έρανισάμενος έκ των παλαιών φιλοσόφων τά βιβλία- διηγείται δε περί τών χερσαίων καί
θαλασσίων καί πτηνών ζώων.
* 16. Μ.Δν. 243 (3777)

0,195x0,145

ΙΖ'αΐ.

φφ. 1α-48α.

Τίτλος (φ. 3α): φυσιολογία νέα ην έποίησε δαμασκηνός ό ναυπάκτου μητρο
πολίτης, έρανισάμενος έκ τών παλαιών φιλοσόφου τά βιβλία. Διηγείται τό
περί τών τε χερσαίων, καί θαλασσίων καί πετεινών ζώων. Καί πρώτα «περί
άετοΰ».
' Αρχ. ' Ο αετός είναι μέν βασιλεύς εις δλα τά πετάμενα, ποτέ εις
ό'λην του την ζωήν, νερό δέν πίνει...
'Ακολουθούν: «περί άλεκτριόνος» (φ. 4β)· «περί άηδόνος» (φ. 5α)' «περί
αρκου» (φ. 5β)· «περί αίτναίου» (φ. 6β)· «περί άσπίδος» (φ. 7α)' «περί
αράχνης» (φ. 7β)' «περί αίγός» (φ. 7β)· «περί αλώπεκος» (φ. 8β)' «περί
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βοός»(φ. 9β) «περί βοός θαλασσίου» (φ. 10α)· «περί βατράχων» (φ. 10α)·
«περί γυπός» (φ. 10β)' «περί γερανού» (φ. 11α)· «περί γλαυκός» (φ. 12α)'
«περί γλαυκού» (φ. 12β)' «περί δελφίνος» (φ. 12β)· «περί δράκου, ή
δρακαίνης» (φ. 13β)· «περί ελέφαντος» (φ. 14α)· «περί έρωδιοΰ»(φ. 15β)·
«περί έχίνου» (φ. 16β)· «περί έχίνου [θαλασσίου]» (φ. 17α)· «περί οχεως»
(φ. 17β)· «περί έλάφου» (φ. 17β)· «περί Γβεως» (φ. 18β)· «περί ίχνούμωνος» (φ. 19α)· «περί ιππόκαμπου» (φ. 19β)· «περί κόρακος» (φ. 20α)·
«περί κύκνου» (φ. 21α)· «περί κόκυγος» (φ. 21α)· «περί κιναμώνου»
(φ. 21 β)" «περί σκύλου» (φ. 22α)· «περί κροκοδείλου» (φ. 22α)· «περί
κητών» (φ. 23β)- «περί κεφάλου» (φ. 24β)· «περί κότσιφος» (φ. 25α)·
«περί κερδαλής» (φ. 25β)" «περί καρκίνου» (φ. 25β)" «περί κάστωρος»
(φ. 26α)· «περί λέοντος» (φ. 26α)· «περί λύκου» (φ. 28α)· «περί λαγωοϋ»
(φ. 29α)· «περί λάβρακος» (φ. 29α)· «περί μέλισσας» (φ. 29β)' «περί
μυραίνης» (φ. 31 β)· «περί μυγαλής» (φ. 32α)· «περί μυός» (φ. 32β)· «περί
μελανουρίου» (φ. 33α)' «περί μυρμήγκων» (φ. 33β)' «περί μαντυχώρου»
(φ. 34β)· «περί μονοκέρου» (φ. 35β)' «περί ναυκράτου» (φ. 37α)· «περί
νήσσης» (φ. 37β)· «περί ονάγρου» (φ. 38α)· «περί οφεων» (φ. 38β)· «περί
σκώληκος» (φ. 40β)" «περί πελαργού» (φ. 41α)· «περί πέρδικος» (φ. 41β)'
«περί πολύποδος» (φ. 43α)· «περί πίννας» (φ. 43β)' «περί στρούθου»
(φ. 44α)· «περί σαλαμάνδρας» (φ. 44β)· «περί σαύρας» (φ. 44β)· «περί
σάργου» (φ. 44β)· «περί σηπίας» (φ. 45α)· «περί ταοϋ» (φ. 45α)· «περί
τρυγόνος» (φ. 46α)· «περί τέττιγος» (φ. 46α)· «περί ταράνδου» (φ. 46β)·
«περί τρώκτου» (φ. 46β)· «περί τρυγονίου θαλασσίου» (φ. 47α)· «περί
φρήνας» (φ. 47α)· «περί φησαλοΰ» (φ. 47α)· «περί χελιδόνος» (φ. 47β)'
«περί χελώνης θαλάσσιας» (φ. 47β)' «περί χαμαιλέοντος» (φ. 48α).
Τελ. ...καίπαρευθύς αφήνει τό ξύλον καί εμβαίνει εις την τρύπαν
καί ούτω ελευθεροΰται του κινδύνου.
Στην αρχή, φφ. 1α-2β, ή αφιέρωση στον Καντακουζηνό: «ό έν
Επισκόποις ελάχιστος δαμασκηνός τω εύγενεστάτω καί ένδοξοτάτω έν
αρχουσιν κύρ μιχαήλ τω καντακουζηνω καί μεγάλφ δομεστίκω ευ
πράττειν».
' Αρχ. Συνήθειαν εχουσιν οί άνθρωποι όταν θέλουσιν Ιδοΰσι τινάν
μέγαν άρχοντα...
* Π. Μ.Ι. 139 (4259)
0,205><0,150
Τα κεφάλαια: «περί άετοϋ» (φ. 10α).

Ι Ζ ' αί.

φφ. 9α-30α.

' Αρχ. Ό αετός είναι μεν βασιλεύς εις δλα τά πετώμενα. καί ποτέ
7
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του εις δλην του την ζωήν νερόν δεν πίνει, διότι πρέπει αυτός ώς
βασιλεύς των όρνέων πάντων...
'Ακολουθούν: «περί άλεκτριόνος» (φ. 11α)· «περί άηδώνος» (φ. 11α)·
«περί άρκου» (φ. 11β)· «περί αιτναίου» (φ. 12α)· «περί άσπίδος» (φ. 12α)·
«περί αράχνης» (φ. 12β)· «περί αίγός» (φ. 12β)' «περί αλώπεκος» (φ. 13α)·
«περί βοός» (φ. 13β)· «περί βατράχων» (φ. 13β)· «περί γυπός» (φ. 14α)·
«περί γερανού»(φ. 14α)· «περί γλαυκός»(φ. 14β)· «περί γλαυκού» (φ. 15α)·
«περί δελφίνος» (φ. 15α)· «περί δράκοντος» (φ. 15β)· «περί έλέφαντος»
(φ. 15β)· «περί άχίνου» (φ. 16α)· «περί οχεως» (φ. 16α)· «περί ϊβεως»
(φ. 16β)· «περί ΐχνούμωνος» (φ. 17α)· «περί ιππόκαμπου» (φ. 17α)· «περί
κόρακος» (φ. 17β)· «περί κύκνου» (φ. 18α)' «περί κιναμώνου» (φ. 18α)·
«περί κυνός»(φ. 18α)· «περί κροκοδείλου» (φ. 18β)· «περί κητών» (φ. 19α)·
«περί κεφάλου» (φ. 19β)· «περί κοτσίφου» (φ. 19β)· «περί κερδαλής»
(φ. 20α)· «περί καστρέως» (φ. 20α)· «περί κυνών» (φ. 20α)' «περί λέο
ντος» (φ. 20α)' «περί λύκου» (φ. 21α)' «περί λάβρακος» (φ. 21β)' «περί
μέλισσας» (φ. 21 β)' «περί μυγαλής» (φ. 22β)' «περί ποντικός» (φ. 22β)·
«περί μυραίνης» (φ. 23α)' «περί μυών» (φ. 23α)' «περί μυρμήγκων»
(φ. 23α)· «περί μονοκέρου» (φ. 23β)- «περί νήσσης» (φ. 24β)· «περί
ναυκράτου» (φ. 24β)· «περί οφεως» (φ. 25α)· «περί πελαργού» (φ. 25β)'
«περί πέρδικος» (φ. 26β)' «περί πολύποδος» (φ. 26β)' «περί πίννης»
(φ. 27α)' «περί στρουθοϋ» (φ. 27α)- «περί σαύρας» (φ. 27β)' «περί σαρ
γού» (φ. 27β)' «περί σηπίας» (φ. 27β)· «περί ταώνος» (φ. 27β)' «περί
τρυγόνος» (φ. 28α)' «περί τέττιγος» (φ. 28α)' «περί ταράνδου» (φ. 28β)'
«περί τρωκτοΰ» (φ. 28β)· «περί τρυγονίου θαλασσίου» (φ. 28β)' «περί
τρίγλας» (φ. 28β)' «περί ύαίνης» (φ. 29α)' «περί φάσσης» (φ. 29α)' «περί
φαλαγγίου» (φ. 29α)' «περί φησαλοΰ» (φ. 29α)' «περί χηνός» (φ. 29β)'
«περί χελιδόνος» (φ. 29β)' «περί χελώνης [θαλάσσιας]» (φ. 29β)· «περί
χαμαιλέοντος» (φ. 29β).
Τελ. ...καί παρ ευθύς αφήνει τό ξύλον καί εμβαίνει εις την τρύπαν
καί οϋτω ελευθεροΰται του κινδύνου.
Στά φφ. 9α-9β, πίνακας περιεχομένων (ατελής).
18. Μ.Α.Α.Σ. 2122

0,215><0,160

Ι Ζ ' αι.

φφ. 92β-126α.

'Αρχ. Ό αετός είναι βασιλεύς εις δλα τά πετάμενα, καί ποτέ εις
δλην του την ζωήν...

ΕΠΩΝΥΜΑ ΕΡΓΑ

'•Κ-,

* 19. Μ.Α.Α.Σ. 1930
0,175><0,125
ΙΖ'-ΙΗ'αί.
φφ. 57.
Χωρίς γενικό τίτλο. Τό πρώτο κεφάλαιο: «Περί άετοϋ».
'Αρχ. Ό αετός είναι μεν βασιλεύς εις δλα τά πετάμενα, καίηοτέ
μεν, εις ό'λην του την ζωήν νερόν δεν πίνει, διότι πρέπει αϋτω, ώς
βασιλεύς των όρνέων πάντων νά μην είναι δουλομένος εις δλα τά
θελήματα της σαρκός...
'Ακολουθούν: φ. 4β, «περί άλεκτρυώνος»' φ. 5β, «περί άηδώνος»· φ. 7α,
«περί ερωδιού»' φ. 9α, «περί κόρακος»' φ. 10α, «περί μονοκέρατος»'
φ. 12α, «περί ονάγρου»· φ. 12β, «περί όνοκενταύρου»· φ. 13β, «περί
ταράνδου»· φ. 14α, «περί αιγών»' φ. 15β, «περί αλώπεκος»' φ. 17β, «περί
βοός»' φ. 19α, «περί έλάφου»' φ. 20β, «περί κυνός»' φ. 21 β, «περί μιγαλής»' φ. 22α, «περί εχίνου»· φ. 22β, «περί κροκοδήλου»' φ. 25α, «περί
ίχνούμωνος»' φ. 26α, «περί Ιππόκαμπου»' φ. 26β, «περί λαγωοϋ»' φ. 27α,
«περί αράχνης»' φ. 28α, «περί φαλαγγίου»' φ. 28β, «περί ποντικών»'
φ. 28β, «περί μύρμηκων»' φ. 30α, «περί χαμαιλέωντος»' φ. 31α, «περί
σαύρας»· φ. 31α, «περί σαλαμάνδρας»· φ. 31β, «περί οχεως»· φ. 33α,
«περί σκώληκος»· φ. 33β, «περί κήτους θαλασσίου»· φ. 35β, «περί
κεφάλου»· φ. 36α, «περί νήσσας»' φ. 36β, «περί ναυκράτου»· φ. 37α,
«περί σαργοϋ»' φ. 37β, [περί σκάρου]· φ. 39α, «περί λαύρακος»' φ. 39β,
«περί δελφίνος»' φ. 40β, «περί γλαυκός»· φ. 41 β, [περί κυνός ποταμίου]'
φ. 42α, [περί λαγωοΰ θαλασσίου]' φ. 44α, «περί πίνας»' φ. 44β, [περί
έχίνου]' φ. 48α, [περί βασιλίσκου]' φ. 50α, [περί υδρωπος]' φ. 51α, [περί
φοίνικος]· φ. 52β, [περί πελεκάνου]' φ. 55β, [περί ϊδρωπος]· φ. 56α, [περί
χαραδριοϋ]' φ. 57α, [περί νυκτοκόρακος].
Τελ. ...νά κάμη την φωλέαν του, και φάγη τους αντιδίκους του
και κάμνει πουλιά
* 20. Κ.Ε.Μ.Ν.Ε.
0,207*0,140
ετ. 1723
σσ. 449-497.
Τίτλος: Μερική διάγνωσις εκ των παλαιών φιλοσόφων περί φύσεως και
ιδιωμάτων τινών ζώων, συναθροισθείσα παρά του εν άρχιερεΰσι λογιωτάτου
κυρίου δαμασκηνού τοΰ στουδίτον.
Γιάτή λεπτομερή περιγραφή τοΰ κειμένου, βλ. τόμ. Γ ' , «Συμπληρώ
σεις - Προσθήκες».
* 21. Β.Ρ.Α. 357
0,194><0,140
Ι Θ ' αι.
φφ. 45α-77β.
Πτλος: δαμασκηνού άρχιερέως τοΰ στουδίτου, συνάθροισις εκ τών παλαιών
φιλοσόφων, περί φύσεως ιδιωμάτων τινών ζώων. καί πρώτον περί αετού.
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'Αρχ. Ό αετός είναι βασιλεύς εις ό'λα τά πετώμενα. καίποτέ εις
δλην του τήν ζωήν νερόν δεν πίνει, διότι πρέπει επειδή είναι
βασιλεύς των όρνέων πάντων, νά μην είναι δούλος εις δλα τά
θελήματα της σαρκός καθώς είναι τά παρακάτω του πουλία...
'Ακολουθούν: φ. 46β, «περί άλεκτρυόνος»· φ. 46β, «περί άηδόνος»·
φ. 47α, «περί αρκούδας»· φ. 48α, «περί αίτναίου»· φ. 48α, «περί αρά
χνης»' φ. 48β, «περί άσπίδος»' φ. 49α, «περί αίγός»· φ. 49β, «περί
αλώπεκος»· φ. 50β, «περί βοός»· φ. 51α, «περί βατράχων»· φ. 51α, «περί
γυπός»· φ. 51β, «περί γερανού»· φ. 52α, «περί γλαυκού»· φ. 52β, «περί
άλλων θαλασσίων»· φ. 52β, «περί δελφίνος»· φ. 53β, «περί δρακαίνης»·
(ρ. 53β, «περί έλέφαντος»· φ. 55α, «περί έρωδιοϋ»· φ. 55β, «περί άχηνοϋ
χερσαίου ήγουν σκαντζόχοιρου»· φ. 56α, «περί άχηνοϋ θαλασσίου»·
φ. 56β, «περί έχίδνης»· φ. 56β, «περί έλάφου»· φ. 57α, «περί ί'βεως»·
φ. 57β, «περί ίχνούμωνος»· φ. 58α, «περί κόρακος»· φ. 59α, «περί κύ
κνου»' φ. 59α, «περί κόκυγος»· φ. 59β, «περί κιναμώνου»· φ. 59β, «περί
κυνός»' φ. 60α, «περί ιππόκαμπου»· φ. 60α, «περί κροκοδείλου»· φ. 61α,
«περί κήτους θαλασσίου»' φ. 62α, «περί κεφάλου»· φ. 62α, «περί κοτσίφου»' φ. 62β, «περί κερδαλής»· φ. 62β, «περί καρτήνου»' φ. 63α, «περί
κάστωρος»' φ. 63α, «περί κυνός ποταμίου»' φ. 63β, «περί λέοντος»'
φ. 64β, «περί λύκου»' φ. 65α, «περί μέλισσας»' φ. 66α, «περί μυγαλής»'
φ. 66α, «περί μυός»' φ. 66β, «περί μυραίνης»' φ. 66β, «περί μελανουρίου»' φ. 66β, «περί μυός χερσαίου»' φ. 67α, «περί μυρμήγκων»· φ. 67α,
«περί νήσσας»' φ. 67β, «περί μαντυχώρου»· φ. 68α, «περί μονοκέρου»'
φ. 69α, «περί ναυκράτου»' φ. 69α, «περί ονάγρου»' φ. 69β, «περί οφεως»'
φ. 70α, «περί άλλου οφεως»· φ. 70α, «περί άλλου οφεως»· φ. 70β, «περί
άλλου οφεως»' φ. 70β, «περί σκώληκος»' φ. 70β, «περί πελαργού»'
φ. 71α, «περί πέρδικος»· φ. 71β, «περί πολύποδος»· φ. 71β, «περί πίννας»'
φ. 72α, «περί στρούθου»· φ. 72β, «περί σαλαμάνδρας»· φ. 72β, «περί
σαύρας»' φ. 73α, «περί σάργου»' φ. 73α, «περί σηπίας»· φ. 73β, «περί
ταού»· φ. 74α, «περί τρυγόνος»' φ. 74α, «περί τέττιγος»· φ. 74α, «περί
ταράνδου»' φ. 74β, «περί τρώκτου»' φ. 74β, «περί τρυγονίου θαλασσίου»'
φ. 74β, «περί τρίγλας»' φ. 74β, «περί ύαίνης»' φ. 75α, «περί φάσσας»'
φ. 75α, «περί φρήνας»· φ. 75β, «περί φαλαγγίου»· φ. 75β, «περί ετέρου»'
φ. 75β, «περί φησαλοΰ»' φ. 76α, «περί χηνός»' φ. 76α, «περί χελιδόνος»'
φ. 76β, «περί χαμαιλέοντος»· φ. 76β, «περί χελώνης θαλάσσιας»' φ. 77α,
«περί χερσυδόρου»' φ. 77α, «περί διψάδος»' φ. 77α, «περί όνοκενταύρου»·
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Τελ. ...οταν δε τόν πιάσουν οι άνθρωποι, δεν θέλει νά ζή
παντελώς, διότι δεν τρώγει τίποτες φαγίν, εις τρόπον όπου ετζι
αποθνήσκει- και κάλλιο έχει τόν θάνατον του, παρά νά δουλωθή
εις χείρας άνθροΜων.

III. Παρέκτασις των ιθ' έτηρίδων
Μιχαήλ του Χρυσοκόκκου
* 1 . Μ.Π.Τ. 317
0,210*0,155
ετ. 1574
φφ. 41β-68β (κολοβό).
'Αρχ. Ai μέν της εύρέσεοις τών ήμερων, καί ωρών, και τών
λεπτών...
Προτάσσεται, φ. 41 β, προλογικό σημείωμα « Ό έν έπισκόποις ελάχι
στος Δαμασκηνός τοις ένταυξομένοις χαίρειν».
'Αρχ. 'Επειδή πρό ημών ό σοφώτατος Μιχαήλ ό χρυσοκόκκης
πολλήν εις τήν τοΰ ιουδαϊκού έξαπτερύγου έρμηνείαν, φροντίδα
κατεβάλετο...
Στό τέλος τοΰ προλόγου ή χρονολογία: «ζπβ [= 1574] φευρ. ιε'»
Στά φφ. 142α-149α, «"Ετει ζ π β ' του ταπεινού μητροπολίτου ναυπάκτου καί αρτης δαμάσκηνου, έξάπλωσις καί τεχνολογία, εις τό του
έξαπτερύγου υπόδειγμα τοΰ χρυσοκόκκη».
Β. ΕΝΤΥΠΑ:
1. Μερική διάγνωσις έκ τών παλαιών φιλοσόφων περί Φύσεως, καί Ιδιωμά
των τινών ζώων, συναθροισθείσα παρά τοΰ έν άρχιερεΰσι λογιωτάτου κυρίου
Δαμάσκηνου του στουδίτου. Βενετία 1643, σσ. 120 χ.ά. (L./BH. 17.1.332).
Ά λ λ ε ς εκδόσεις: 1666 (Η.57), 1671 (L./BH. 17.11.494), 1682 (Λ.-Χ.
Πρ. 271), 1687 (Λ.Χ.294), 1695 (Η.82), 1742 (Λ.-Χ. Πρ. 33), 1743 (L./BH.
18.1.306), 1744 (Λ.-Χ.Πρ. 44), 1753 (L. /ΒΗ. 18.1.495), 1760 (L./BH.
•8.11.553). "Ολες στη Βενετία.
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ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΑΜΟΔΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ
(1679-1752)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. Φυσιολογία (= Φυσική)
«Φυσιολογία αιτιολογική εις την κοινήν διάλεκτον αριστοτελική
καί νεωτερική, έν ή περί των φυσικών σωμάτων εστίν ό λόγος, συντεθείσα παρά τοΰ λογιωτάτου καί σοφωτάτου έν φιλοσοφία καί ιερά
θεολογία καί έν άμφοτέροις τοις νόμοις δαφνοφόρου Βικέντιου Δαμοδου
έκ πατρίδος Κεφαλληνίας».
Διαιρείται σε τρία μέρη:
— «Μέρος πρώτον. Φυσιολογία γενική
σώματος απλώς καί τών αύτοΰ ποιοτήτων»

έν ή περί τοΰ φυσικού

— »Μέρος δεύτερον. Φυσιολογία μερική, περί τοΰ αψύχου σώματος»
— «Μέρος τρίτον της Φυσικής, ήτοι τής Φυσιολογίας. Φυσιολογία
μερική, περί τοΰ έμψυχου σώματος»
* 1. Ε.Β.Ε. 2311 0,260x0,195 ετ. 1738
Περιλαμβάνει τά μέρη Α ' καί Β ' .
Μέρος Α ' (οί σσ. 371):

φφ. 2 + σσ. 371+7 λ.+ 396.

Τοΰ κειμένου προτάσσονται (σελ. 1-12) «Προλεγόμενα εις τήν
φυσιολογίαν» (όπου: «τί είναι ή φυσιολογία καί τί δηλεϊ τής φύσεως τό
όνομα», «τί είναι ή φύσις κατά τόν άριστοτέλην», «ποίον τό ύποκείμενον τής φυσιολογίας», «ότι ή φυσική είναι επιστήμη ατελής», «τής
φυσιολογίας μερισμός, καί διανομή εις τά μέρη αυτής»).
'Αρχ. Διά νά άρχίσωμεν τήν φυσικήν ταύτην επιστήμην μέ τήν
πρέπουσαν καί σαφεστάτην μέθοδον...
«Μέρος πρώτον. Φυσιολογία γενική. Περί τοΰ φυσικού σώματος
απλώς» (σσ. 12-371).
'Αρχ. 'Επειδή ή γενική φυσιολογία έχει σκοπόν νά έζηγήση τα
προσόντα τω σώματι απλώς, διά τοΰτο διαιροϋμεν αυτήν εις τόσα
τμήματα, ό'σα είναι αρκετά νά φανερώσουν τήν φύσιν καί τα
ιδιώματα τοΰ φυσικού σώματος κοινώς, εις εξ τμήματα λοιπόν
διαιροϋμεν άπασαν τήν γενικήν φυσιολογίαν...
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'Ακολουθούν τά «εξ τμήματα» της φυσιολογίας:
—σελ. 12: «Τμήμα πρώτον, περί τοϋ φυσικού σώματος απλώς θεωρουμέ
νου. Κεφ. α ο ν . Τί εστί τό φυσικόν σώμα».
'Αρχ. Ό φιλόσοφος λέγει ευθύς εν τοις περί φυσικής ακροά
σεως ό'τι δίδει αρχήν τής περί φύσεως επιστήμης από τάς πρώτας
αρχάς, διότι ή αληθής καί φυσική μέθοδος ζητεί νά άρχίσωμεν
άπό τά πλέον γνωστά...
Στή σελ. 20, «Κεφ. β ον . Περί τών πρώτων τοϋ φυσικού σώματος
άρχων».
— σελ. 21: «Τμήμα δεύτερον, περί τών πρώτων τοϋ φυσικοϋ σώματος
άρχων».
'Αρχ. Φανερόν είναι ό'τι εις τόν κόσμον καθ ' έκάστην γενώνται
σώματα, καί φθείρονται...
Τά κεφάλαια: «α ον Περί τών άρχων κοινώς καί αιτίων» (σελ. 21)· «β ον
Περί τών πρώτων τοϋ φυσικοϋ σώματος αρχών κατά τό άριστοτελικόν,
ήτοι περιπατητικόν σύστημα» (σελ. 27)· «γον Περί τών περιπατητικών
άρχων κατ' ιδίαν καί πρώτον περί τής ΰλης, καί στερήσεως» (σελ. 31)·
«δον Περί τής τρίτης αρχής τών περιπατητικών τουτέστι περί τής
φυσικής μορφής καί είδους τοϋ σώματος» (σελ. 40)' «ε°ν Περί τής
ενώσεως τής ΰλης καί μορφής, ήτοι περί τοϋ όλου συνθέτου» (σελ. 49)'
«στον Περί τών πρώτων τοϋ φυσικοϋ σώματος αρχών κατά τό έπικούρειον, ήτοι δημοκριτικόν σύστημα άνανεούμενον, καί διορθούμενον
παρά πέτρου τοϋ γασένδου» (σελ. 51)' «ζ ον Περί τοϋ κενοϋ» (σελ. 58)'
«η°ν Περί τών πρώτων τοϋ φυσικοϋ σώματος αρχών κατά τό καρτεσιανόν
σύστημα» (σελ. 66)· «θ°ν Δικαιώματα τών περιπατητικών, κατά τών
γασενδιστών, καί καρτεσιανών, καί λύσις εκείνων» (σελ. 70)· «ι°ν Περί
τών πρώτων τοϋ φυσικοϋ σώματος άρχων κατά τό σύστημα τινών
νεωτέρων περιπατητικών, καί χυμικών» (σελ. 73).
—σελ. 79: «Τμήμα τρίτον. Περί γενέσεως καί φθοράς, καί τών άλλων
ειδών τής φυσικής μεταβολής».
'Αρχ. 'Επειδή εις τό έπερασμένον τμήμα έφανερώσαμεν τάς
πρώτας τοΰ φυσικού σώματος αρχάς...
Τά κεφάλαια: «α ον . Περί τής μεταβολής κοινώς καί ποσαχώς γίνεται»
(σελ. 80)· «βον. Τί εστίν ή γένεσις, καί ή φθορά, καί πώς διαφέρουσιν έκ
τής αλλοιώσεως» (σελ. 84)· «γ ον . Περί τοϋ όρου καί τοϋ υποκειμένου τής
γενέσεως καί φθοράς» (σελ. 88)· «δ ον . Περί αλλοιώσεως, αυξήσεως καί
ψσησεως, πώς διαφέρουσι μεταξύ αυτών καί έκ τής γενέσεως καί
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φθοράς» (σελ. 96)· «ε . Περί του ποιείν, καί πάσχειν καί περί των
κοινών αιτίων της γενέσεως καί φθοράς» (σελ. 99).
— σ ε λ . 104: «Τμήμα τέταρτον. Περί των δευτέρων αρχών του μικτού
σώματος, ήτοι περί τών στοιχείων».
'Αρχ. Μετά την έξήγησιν τών πρώτων τον φυσικού
άρχων, ακολουθεί νά φανερώσωμεν τάς β™ αρχάς...

σώματος

Τά κεφάλαια: «α ον Τί εστί τό στοιχείον, ποσαπλοΰν εστί, καί πώς
υπάρχει έν τω μικτω» (σελ. 104)· «β ο ν Περί του πώς διανέμονται αί
πρώται ποιότητες έκάστω τών στοιχείων, καί περί τής έπ ' άλληλα αυτών
μεταβολής» (σελ. 112)· «γ ον Πότερον τά στοιχεία βαρέα είσίν έν τω ίδίω
τόπω» (σελ. 117)· «δ ον Περί τής μείξεως τών στοιχείων» (σελ. 121)· «εον
Περί τών στοιχείων κ α τ ' ιδίαν, καί α ο ν Περί του πυρός» (σελ. 124)· «στ ον
Περί τοϋ αέρος» (σελ. 138)· «ζ ον Περί ύδατος καί γής» (σελ. 149)· «η ον
Περί τών χυμικών στοιχείων» (σελ. 152).
— σ ε λ . 156: «Τμήμα ε ον . Περί τών πρώτων καί αρχικών τοϋ σώματος
ποιοτήτων ποσαχώς έκ τής φύσεως αυτού προερχόμεναι».
'Αρχ. Κατά τών περιπατητικών την διδασκαλίαν, τό θερμόν, τό
ύγρόν, τό ψυχρόν, καί τό ξηρόν λέγονται πρώται ποιότητες...
Τά κεφάλαια: «α ον Περί του απείρου (σελ. 157)· «β°ν Περί μεγέθους,
καί περί τοϋ πώς εστί διαιρετόν τό συνεχές σώμα» (σελ. 162)· «γ ον Περί
σχήματος καί θέσεως» (σελ. 176)· «δ ον Περί κινήσεως απλώς, καί πώς
ον
διαιρείται τό ποιείν, καί πάσχειν» (σελ. 177)· «ε Περί τών διαφόρων
τής κινήσεως ειδών, περί τοΰ υποκειμένου, όρου, καί εναντιώσεως
αυτής» (σελ. 180)· «στ ον Περί τών άλλων 'Ιδιωμάτων ήτοι παθών τής
κινήσεως» (σελ. 186)· «ζον Περί τής κατά τόπον κινήσεως, ήτοι φθοράς,
καί τών ειδών αυτής» (σελ. 193)' «η ο ν Περί τής ηρεμίας, ήτοι μονής»
(σελ. 199)· «θ ον Περί τών κυριωτέρων παθών, ήτοι ιδιωμάτων τής
κινήσεως, δηλ. τής φθοράς» (σελ. 202)· «ι ον Περί τών οργάνων τής κατά
ον
τόπον κινήσεως, καί τών άρχων τής μηχανικής» (σελ. 209)· «ια Περί
ον
ον
χρόνου» (σελ. 215)· «ιβ
Περί Τόπου» (σελ. 231)· «ιγ
Περί τής
ποιητικής καί φυλακτικής αιτίας τής κινήσεως, καί φθοράς» (σελ. 243)'
«ιδ ον Περί τής αίτιας τής άνακαμπτομένης κινήσεως, καί περί ελατη
ρίου» (σελ. 254)· «ιε ον Περί τών κανόνων, ήτοι φυσικών νόμων τής
κινήσεως» (σελ. 259)· «ιστ ο ν Περί τής κινήσεως τών βαρέων καί κούφων
σωμάτων, όπου περί βάρους καί κουφότητος» (σελ. 263).
— σελ. 279: «Τμήμα έκτον: Περί τών δευτέρων του φυσικού σώματος
ποιοτήτων».
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' Αρχ. Τό 'έκτον τούτο τμήμα έστίτό εσχατον, καί τελευταΐον της
γενικής φυσιολογίας, αλλ ' εστί καί τό κυριώτερον...
Τά κεφάλαια: «α ον Περί των ποιοτήτων κοινώς, ήγουν τί εστίν ή
ποιότης, πώς διαιρείται τοϋ σώματος καί ποία εστί τών ποιοτήτων ή
γένεσις, καί αρχή» (σελ. 280)' «β ον Περί της διαιρέσεως τών ποιοτήτων,
εις ποιοτικάς, καί παθητικός, καί περί της φύσεως αυτών» (σελ. 290)'
«γον Περί της επιτάσεως, καί άνέσεως τών ποιοτήτων» (σελ. 295)" «δ ον
Περί τών εργασιών τών δύω στοιχειωδών ποιοτήτων, θερμού καί ψυ
χρού» (σελ. 299)· «εον Περί τών απτών ποιοτήτων καί πρώτον περί
θερμού καί ψυχρού» (σελ. 305)· «στ ον Περί υγρού καί βοώδους» (σελ.
317)· «ζον Περί σκληρού, ήτοι στερεού, ξηρού καί μαλακού» (σελ. 321)·
«η ον Περί μανού, καί πυκνού» (σελ. 326)· «θ ον Περί τών λοιπών απτών
ποιοτήτων, περί ών φησίν ό άριστοτέλης εν τω τετάρτω τών μετεωρολο
γικών» (σελ. 327)' «ι°ν Περί τών ορατών ποιοτήτων, καί πρώτον περί
φωτός» (σελ. 334)· «ια ον Περί τών ιδιωμάτων τοΰ φωτός, δηλαδή περί τής
έπαναστροφής, ήτοι έπανακάμψεως αυτού, καί αντανακλάσεως» (σελ.
344)· «ιβ ον Περί χρωμάτων» (σελ. 347)· «ιγ ον Περί τών ακουστών
ποιοτήτων, δηλαδή περί τών ήχων, ήτοι περί τών ψόφων» (σελ. 356)'
«ιδον Περί τών γευστών ποιοτήτων, δηλαδή περί τών χυμών, ήτοι χυλών»
(σελ. 363)· «ιε ον Περί τών οσμών, ήτοι τών όσφραντών ποιοτήτων» (σελ.
366)· «ιστ ον καί τελευταΐον. Περί τών λεγομένων άγνωστων, καί αδήλων
ποιοτήτων» (σελ. 369).
Τελ. ...έτελειώσαμεν

τό πρώτον μέρος τής ημών φυσιολογίας, τό

όποιον όνομάσαμεν

φυσιολογίαν

γενικήν.

Τέλος

τής

γενικής

φυσιολογίας, αψλη ' μαίου β '.
Στην αρχή τοΰ πρώτου αυτού μέρους, φφ. 1β-2β, «Πίναξ τοΰ πρώτου
μέρους τής φυσικής όπερ διαιρείται εις τμήματα εξ», ένώ στό φ. Ια, τό
κτητορικό: «Καί τόδε σύν τοις άλλοις Νικολάου Κ. Νέγρη».
Μέρος Β ' (οι σσ. 396): Φυσιολογία αιτιολογική εις την κοινήν διάλεκτον
αριστοτελική, σχολαστική, καί νεωτερική, εν ή περί τών φυσικών σωμάτων
εστίν ό λόγος, συντεθεϊσα παρά τοΰ λογιωτάτου, καί σοφωτάτου έν φιλοσο
φία, καί ιερά θεολογία, καί έν άμφοτέροις τοις νόμοις δαφνοφόρου βικεντίου
οαμοδοΰ, εύπάτριδος κεφαληνίου, μέρος δεύτερον τής φυσιολογίας, φυσιολοϊ'α μερική, περί τοΰ αψύχου σώματος.
'Αρχ. Κατά την δοθεϊσαν παρ ' ημών τής φυσιολογίας διαίρεσιν,
εις τρία μέρη θεοΰ συνεργεία ετελέσαμεν τό πρώτον μέρος την
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γενικήν δηλαδή φυσικήν, εις τήν οποίαν έθεωρήσαμεν τήν φύσιν,
τάς αρχάς καί Ιδιώματα του φυσικού σώματος απλώς...
— σελ. 2: «Τμήμα πρώτον. Περί της φύσεως του κόσμου παντός καί των
Ιδιωμάτων αύτοΰ. κεφ. α ον Τί εστί τό πάν, ήτοι ό κόσμος, ποία τά μέρη
αύτοϋ, καί ιδιώματα».
'Αρχ. Παρά των πυθαγορείων ό κόσμος ορίζεται ή των όλων
περιοχή...
Τά υπόλοιπα κεφάλαια: «β ον Περί της του κόσμου γενέσεως καί
διαμονής» (σελ. 8)· «γ ον Κατά ποίον τρόπον έκτίσθη ό κόσμος, ήγουν
περί τής εργασίας τών εξ ημερών» (σελ. 12).
— σελ. 20: «Τμήμα δεύτερον. Περί τών αρχών τής γεωμετρίας καί
κοσμογραφίας. Κεφ. α ο ν . Περί τών γραμμών καί γωνιών».
' Αρχ. Ή κοσμογραφία δεν είναι άλλο πάρεξ ή καταγραφή τής
ουρανίου, καί επιγείου σφαίρας, ό'θεν περιέχει τήν ούρανομετρίαν,
γεωγραφίαν, καί ύδρογραφίαν...
Τά υπόλοιπα κεφάλαια: «β ον Περί τών γεωμετρικών σχημάτων» (σελ.
22)4 «γ ον Περί τών διαφόρων γεωμετρικών μέτρων» (σελ. 27)· «δ ον Περί
τής σφαίρας τοϋ παντός τής λεγομένης κρικωτής» (σελ. 27)· «εον Περί
τών κύκλων τής σφαίρας κ α τ 5 ιδίαν» (σελ. 36)· «στ°ν Περί τών ζωνών,
όπου εννοούνται εις τόν ούρανόν, καί εις τήν γήν» (σελ. 52)· «ζ ον Περί
τών περιοίκων, άντοίκων, καί αντίποδων» (σελ. 60)· «η ο ν Περί τοϋ
κλίματος τής γής» (σελ. 60).
— σελ. 65: «Τμήμα γ ο ν . Περί τών κυριωτέρων τοϋ κόσμου, ήτοι του
παντός συστημάτων».
'Αρχ. Σύστημα τοϋ παντός δεν σημαίνει άλλο, πάρεξ τήν
διάταξη, τήν θέσιν καί τόν τόπον τών στοιχείων τοϋ ούρανοΰ,
καί τών αστέρων, όπου είναι τά κυριώτερα μέρη τοϋ κόσμου...
ον
Τά κεφάλαια: «α
Περί του συστήματος του παντός κατά τόν
Πτολεμαΐον, καί τόν Ά ρ ι σ τ ο τ έ λ η ν » (σελ. 65)· «β ον Περί τοϋ συστήμα
τος τοϋ παντός κατά τόν Κοπέρνικον» (σελ. 75)' «γ ον Περί του συστήμα
τος τοϋ παντός κατά τόν Τύχωνα» (σελ. 89)· «δ ον Ά π ο ρ ί α ι καί λύσεις,
τάς οποίας αμοιβαίως ποιοϋσιν οί πτολεμαϊκοί, τυχονικοί καί κοπερνιον
κοί» (σελ. 92)· «ε ' Ανάκρισις τών προεκτεθέντων τοϋ παντός συστημά
των» (σελ. 104).
—σελ. 129: «Τμήμα τέταρτον. Περί ούρανοϋ, καί τών αστέρων αύτοΰ»·
' Αρχ. Μετά τήν έξήγησιν τών κυριωτέρων τοϋ παντός συστημά
των, ακολουθεί νά θεωρήσωμεν τά κυριώτερα μέρη τοϋ κόσμου. ••
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Τά κεφάλαια: «α Περί της φύσεως και τών Ιδιωμάτων τοΰ ούρανοΰ»
(σελ. 130)· «β ον Περί τών αστέρων κοινώς, καί της διαιρέσεως αυτών»
(σελ. 139)· «γ°ν Περί τοΰ μεγέθους, καί αποστάσεως τών αστέρων έκ της
γης» (σελ. 147)· «δ°ν Περί τών πλανητών κοινώς θεωρουμένων» (σελ.
153)· «εον Περί της σελήνης» (σελ. 158)· «στ°ν Περί τοΰ ηλίου» (σελ.
172)' «ζ°ν Περί τοΰ έρμου, της άφροδίτης, τοΰ άρεως, τοΰ διός καί τοΰ
κρόνου» (σελ. 177)· «η°ν Περί τών απλανών αστέρων κ α τ ' Ιδίαν» (σελ.
184)' «θ ον Περί τών επιρροών τών αστέρων εις την γ ή ν όπου περί της
μαντευομένης αστρολογίας» (σελ. 198)· «ι ον Περί τοΰ γαλαξίου, καί τών
κομητών» (σελ. 221)· «ια ον Κατάλογος τών κομητών παρατηρηθέντων εις
τόν ούρανόν έκ τοΰ κατακλεισμοΰ εως τοΰ Χρίστου, καί έκ τοΰ Χρίστου
εως είς τους 1682» (σελ. 236).
Στη σελ. 243, «Προσθήκη περί τοΰ καλενδαρίου της 'Εκκλησίας,
οπού περί τών κύκλων ηλίου καί σελήνης, καί τοΰ θεμελίου αυτής καί
άλλων τοΰ χρόνου ιδιωμάτων».
—σελ. 313: «Τμήμα πέμπτον. Περί τής στοιχειώδους χώρας. Καί περί
των μετεώρων».
'Αρχ. Μετά την θεωρίαν τών ουρανίων σωμάτων, ως ευγενέστε
ρων διαβαίνει ό φιλόσοφος είς την εξέταση της στοιχειώδους
χώρας, καί τών εν αύτη γενομένων αποτελεσμάτων,
χώραν
στοιχειώδη καλοΰμεν ό'λον τόν στοιχειακόν κόσμον, πλην τοΰ
ούρανοΰ...
Τά κεφάλαια: «α ον Περί τών μετεώρων κοινώς» (σελ. 313)· «β ον Περί
τών ανέμων, ήτοι τών πνευμάτων» (σελ. 314)· «γ ον Περί τών νεφών,
ν
ύετοΰ, καί τών άλλων υγρών μετεώρων» (σελ. 324)· «δ° Περί βροντής,
αστραπής, κεραυνού, καί τών άλλων πυροειδών μετεώρων» (σελ. 335)
«ε Περί τών εμφαντικών μετεώρων, ήτοι περί τών φασμάτων» (σελ.
335).
—σελ. 352: «Τμήμα έκτον. Περί τής ύδρογηΐου σφαίρας, καί τών έν
αύτη φαινομένων».
'Αρχ. Μέχρι τοΰδε έθεωρήσαμεν τά ουράνια σώματα, καί τά έν
τω αέρι φαινόμενα, ακολουθεί νΰν νά θεωρήσωμεν την γήν καί
τήν θάλασσαν, καί τά έν αύτοίς κυριώτερα 'έργα...
ον
Τά κεφάλαια: «α Περί τοΰ σχήματος τής ύδρογηΐου σφαίρας» (σελ.
ον
352)· «β Περί τοΰ μεγέθους τής γής καί τοΰ σταδιασμοΰ, ήτοι τής
ναμετρήσεως αυτής» (σελ. 355)· «γον Περί τοΰ μήκους καί πλάτους τής
νής, ήτοι υψώματος τοΰ πόλου» (σελ. 358)· «δ ον Περί τοΰ πώς γίνονται οί
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Γεωγραφικοί πίνακες, καί πώς τίθεται έν αύτοΐς εκάστη πόλις» (σελ.
363)' «εον Περί της διαιρέσεως της ύδρογηί'ου σφαίρας καί τά μέρη
αυτής» (σελ. 366). [εδώ περί Ευρώπης, 'Ασίας, 'Αφρικής, 'Αμερικής,
'Αρκτικής καί 'Ανταρκτικής μή εγνωσμένης γης]' «στ ον Κατάλογος
μήκους καί πλάτους τινών επισήμων πόλεων, νήσων καί επαρχιών»
(σελ. 379)' «ζον Περί των φαινομένων έν τη θαλασσή καί πρώτον περί τής
κινήσεως αυτής» (σελ. 394).
Τελ. ...ζητοΰσι ο'ι φιλόσοφοι ποία έστίτά αίτια του βρασμού τής
θαλάσσης... (κολοβό).
* 2. Σ.Α.Τ.Α. 13
0,310x0,210
ετ. 1738
σσ. 174.
Τίτλος: Φυσιολογία αιτιολογική εις τήν κοινήν διάλεκτον,
αριστοτελική,
σχολαστική καί νεωτερική, έν ή περί των φυσικών σωμάτων εστίν ό λόγος,
συντεθεΐσα παρά του σοφωτάτου έν φιλοσοφία, καί ιερά θεολογία άμφοτέροις
τοις νόμοις δαφνοφόρου βικεντίου δαμοδοΰ εύπατριδος κεφαληνίου έν ετει
Α ΨΛΗ ' κατά μήνα ίανουάριον. τόμος πρώτος περιέχων τό πρώτον μέρος τής
φυσιολογίας, περί του φυσικού σώματος απλώς, καί τών αύτοΰ ποιοτήτων.
Περιλαμβάνει τό «Προοίμιον» (σελ. 3-4), τά «Προλεγόμενα εις τήν
φυσιολογίαν» (σελ. 5-13) καί τά πρώτα πέντε 'τμήματα' του Α ' μέρους
(βλ. Ι, 1).
'Αρχ. Άναγκαϊον δέν είναι καθώς συνηθοΰσιν όσοι γράφουσι
βιβλία νά επαινέσω αυτούς εις τήν αρχήν τών ζητημάτων τούτων
τής φυσιολογίας περί τής οποίας απεφάσισα νά ομιλήσω, διατί
μόνον τό αυτής όνομα είναι άρκετόν νά κινήση εις όλους τήν
περιέργειαν, καί τής σπουδής τήν έπιθυμίαν...
* 3. Σ.Μ.Α. 15
0,212*0,152
ετ. 1738
φφ. 2 χ.ά. + σσ. 428.
Τό Β ' μέρος τής Φυσιολογίας (πρβλ. Ι, 1, Β'), σσ. 1-421.
Στον τίτλο, φ. 2β, ή χρονολογία: «αψλη 01 κατά μήνα όκτώβριον».
'Επιπλέον στο τέλος, σσ. 425-428, ένα κεφάλαιο (κολοβό), μέ τόν
τίτλο: «Περί μετάλλων, καί δυνάμεως τών λίθων. Διά τό μέταλλον
ύδράργυρον, καί θειάφι».
'Αρχ. Εις τό άνω βιβλίον εί'πομεν έν συντομία περί μετεώρων
ατινα ο'ι φυσιολόγοι μετά σώματα καλοΰσι, καί ατελή τής πρώτης
συνθέσεως...
Μέ σχήματα εντός κειμένου.
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* 4. Μ.Μπ(α). 228
0,220><0,160
ετ. 1738
φφ. 54α-57β (κολ.).
Τίτλος: Περί της γεωμετρίας, καί κοσμογραφίας επιτομή συντεθείσα παρά
του λογιωτάτου, καί σοφωτάτου εν φιλοσοφία, καί έν άμφοτέροις τοις νόμοις
δαφνοφόροΌ, βικεντίοο δαμοδοϋ εύπατρίδος κεφαλ.ήνου εν έτει αψλή* κατά
μήνα όκτώβριον.
'Αρχ. Ή κοσμογραφία δεν είναι άλλο, πάρεξ ή καταγραφή της
ουρανίου, καί επιπέδου σφαίρας, δθεν περιέχει τήν ούρανομετρίαν, γεωγραφίαν, καί ύδρογραφίαν...
Τά κεφάλαια: φ. 54α, «Κεφ. α ο ν . Περί των γραμμών καί γωνιών»·
φ. 55α, «Κεφ. β ον . Περί τών Γεωμετρικών σχημάτων»· φ. 56α, «Κεφ. γ ο ν .
Περί τών ιδιωμάτων τοΰ φωτός, δηλ. περί της έπαναστροφής, ήτοι
έπανακάμψεως αύτοΟ, καί αντανακλάσεως».
Τελ. ...καί ούτως αναχωρεί από τήν κάθετον γραμμήν τό φως...
Σημ. Στον κώδικα αυτόν (προφανώς μαθηματάριο), περιλαμβάνονται τό α '
καί β' κεφάλαιο από τό Β' μέρος καί τό ια' κεφάλαιο από τό Α' μέρος της
Φυσιολογίας τοΰ Βικέντιου Δαμοδοϋ, πρβλ. Ι, 1.

* 5. Α.Κ. 53
0,200^0,150
ετ. 1738
φφ. 269β-445β.
Τίτλος (γενικός): φυσιολογία αιτιολογική εις τήν κοινήν διάλεκτον αριστοτε
λική, σχολαστική, καί νεωτερική, εν ή περί τών φυσικών νοημάτων εστίν ό
λόγος, συντεθείσα παρά του λογιότατου, καί σοφωτάτου εν φιλοσοφία καί ιερά
θεολογία, καί εν άμφοτέροις τοις νόμοις δαφνοφόρου, βικεντίου δαμοδοϋ εύ
πατρίδος κεφαληνίας, αψηλή ' κατά μήναν όκτώβριον.
Τίτλος (ειδικός), φ. 270α: Μέρος δεύτερον της φυσιολογίας,
φυσιολογία
μερική περί τοΰ άψυχου σώματος.
'Αρχ. Κατά τήν δοθεϊσαν παρ ' ημών της φυσιολογίας διαίρεσιν...
Περιλαμβάνει (πρβλ. Ι, 1, Μέρος Β'): Τ ά τ ρ ί α κεφάλαια τοΰ πρώτου
τμήματος, φφ. 270β, 273α καί 276α' τά οκτώ κεφάλαια του δευτέρου
τμήματος, φφ. 282β, 285α, 288β, 289α, 296β, 310α, 314β καί 316β· τόν
πρόλογο καί τά πέντε κεφάλαια του τρίτου τμήματος, φφ. 320β, 321α,
·>28β, 342β, 345α καί 357β· ενώ άπό τό τέταρτο τμήμα, τά πρώτα εξ ι
κεφάλαια, φφ. 388α, 397β, 406α, 411α, 415β καί 427β. Στή συνέχεια, άπό
άλλο χέρι, άλλα κεφάλαια άπό τή Φυσιολογία τοϋ Βικέντιου Δαμοδοϋ:
~<ρ. 428α, «Τμήμα δ ο ν . Περί τών φαινομένων εις τόν αέρα, εις τήν γήν
κα
ι εϊς την θάλασσαν. Κεφ. α ο ν . Περί τών μετεώρων».
Αρχ. Τά μετέωρα είναι εκείνα όπου φαίνονται εις τόν αέρα...
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'Ακολουθούν τά κεφάλαια: «Περί των εν τη γη φαινομένων» (φ. 429α)
καί «Περί τών έν τη θαλασσή φαινομένων» (φ. 430α).
— φ . 431α, «Τμήμα ε ον . Περί της υδρογείου σφαίρας, καί διαιρέσεως
αυτής».
'Αρχ. Σφαίρα υδρόγειος είναι ή γη μέ τήν θάλασσαν εις τήν
οποίαν κάτοικου μεν...
Μετά τό φ. 431 β μικρό χάσμα καί ακολουθούν τά κεφάλαια ( δ ' - η ' ) :
«Περί τών πρώτων ποιοτήτων του σώματος» (φ. 432α)· «Περί τόπου»
(φ. 432β)· «Περί τών άλλων ποιοτήτων όπου υπόκεινται είς τήν αϊσθησιν
της αφής» (φ. 433α)· «Περί τών ποιοτήτων όπου υπόκεινται είς τήν
αϊσθησιν τής οράσεως» (φ. 433β) καί «Περί τών ποιοτήτων όπου υπόκειν
ται είς τήν αϊσθησιν τής ακοής καί γεύσεως».
— φ . 435α, «Τμήμα ζ ο ν . Περί τών εξωτερικών αρχών τοϋ φυσικού σώ
ματος».
'Αρχ. "Εως τώρα έξηγήσαμεν τάς έσωτερικάς αρχάς καί τάς
διαφόρους ποιότητας του φυσικού σώματος...
Τό κείμενο διακόπτεται στό φ. 435β.
Τελ. ...είναι εκείνη όπου μόνη δέν έχει δύναμιν, νά ένεργήση...
Στά φφ. 436α-445β, σημειώσεις από κεφάλαια του δευτέρου καί
τρίτου μέρους τής Φυσιολογίας.
Σημ. Πρίν από τό κείμενο, φφ. 265α-268β (στά φφ. 1α-264α, ή «Λογική» του
ίδιου), τμήμα, ακέφαλο, από τό πρώτο μέρος τής Φυσιολογίας.
Άρχ. ...τής γης 6 περί τό μέσον, άλλος δέ ό τοϋ κύκλου...
Τελ. ...τά δύο ταΰτα αποτελέσματα βεβαίως φανερώνουσι τοϋ αέρος τό
βάρος καί έκ τοϋ βάρους του τήν άνάβασιν τών υγρών.
6. Π.Θ. 52
0,300x0,270
έτ. 1739
σσ. 181-667.
Περιλαμβάνει καί τά τρία μέρη τής Φυσιολογίας (Α': σσ. 180-314,
Β': 315-450 καί Γ ' : 451-667).
Παραβάλοντας μέ τήν αναλυτική περιγραφή, πού κάνει ή συνάδελ
φος Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη ( Ό Βικέντιος Ααμοδός. Βιογραφία- Έργογραφία 1700-1752. 'Αθήνα 1982, σελ. 231-273), διαπιστώνουμε ότι άπό
τό «Μέρος πρώτον» λείπουν τά κεφάλαια ι ε ' καί ι σ τ ' (βλ. Ι, 1)·
Στό τέλος του κειμένου: «Τέλος τής γενικής φυσιολογίας παρά βικεντίου δαμοδοΰ ημετέρου διδασκάλου κατά τό έτος 1738 Οκτωβρίου 3»·
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* 7. Ε.Β.Ε. 2342
0,200><0,140
έτ. 1754
σσ. 2 χ.ά. + 362.
Τίτλος (σ. 1 χ.ά.): Φυσιολογία αιτιολογική εις τήν κοινήν διάλεκτον αρι
στοτελική, καί νεωτερική, έν ή περί των φυσικών σωμάτων εστίν ό λόγος,
συντεθείσα παρά του λογιωτάτου έν φιλοσοφία καί Ιερά θεολογία άμφοτέροις
τοις νόμοις δαφνοφόρου βικεντίου Ααμωδοΰ εΰπάτριδος Κεφαληνίου. αψνδ '
κατά μήνα όκτώβριον. Τόμος πρώτος περιέχων τό α ο ν μέρος της φυσιολογίας,
περί του φυσικού σώματος απλώς, καί τών αΰτοΰ ποιοτήτων.
Στή σελ. 1 : «Φυσιολογία αιτιολογική κατά την κοινήν διάλεκτον, έν
ή περί τών φυσικών σωμάτων εστίν ό λόγος. Προοίμιον.
'Αρχ. Άναγκαίον
βιβλία...

δέν είναι καθώς συνηθοϋσιν δσοι γράφουσι

'Ακολουθούν τά «Προλεγόμενα εις τήν φιλοσοφίαν» (σελ. 2-14) καί
τό «Μέρος πρώτον. Φυσιολογία γενική, περί του φυσικού σώματος
απλώς» (σελ. 14-362). Κείμενο παρεμφερές μέ τό Α ' μέρος του Ι, 1.
8. Μ.Σ. 242 (1510)
8°
ετ. 1755.
Τό Β ' μέρος της Φυσιολογίας, «περί του άψυχου σώματος».
Ή χρονολογία, σύμφωνα μέ τόν καταλογογράφο, στή σελίδα τίτλου.
Ό κώδικας έχει καταστραφεί.
* 9. Ι.Μ.Σ. 67

0,170x0,120
ετ. 1770
φφ. 445.
Τά φφ. 1β, 192αβ, 193β, 445β, λευκά.
Τίτλος: Φυσιολογία αιτιολογική εις τήν κοινήν διάλεκτον
αριστοτελική,
σχολαστική, καί νεωτερική, έν ή περί τών φυσικών σωμάτων εστίν ό λόγος,
συντεθείσα παρά του λογιωτάτου καί σοφωτάτου έν φιλοσοφία καί ιερά
θεολογία άμφοτέροις τοις νόμοις δαφνοφόρου Βικέντιου Δαμοδοΰ εύ πατρίδος
Κεφαληνίας αψλη ' κατά Μήνα Ίανουάριον. Τόμος πρώτος περιέχων τό α°ν
Μέρος της Φυσιολογίας περί του φυσικού σώματος απλώς καί τών αύτοΰ
ποιοτήτων. 1770 Αύγουστου 31.
Περιλαμβάνονται, τό «Προοίμιον» (φ. 2α), τά «Προλεγόμενα εις τήν
φυσιολογίαν» (φφ. 2β-8β) καί όλα τά κεφάλαια τών εξι 'τμημάτων' του
Α' μέρους (βλ. Ι, 1).
Ακολουθεί, φ. 193α: «Φυσιολογία αιτιολογική... κατά μήνα όκτώPpiov. Τόμος Δεύτερος περιέχων τό β ον Μέρος της φυσιολογίας περί του
φυσικού αψύχου σώματος καί τών ιδιωμάτων αύτοΟ». Στό φ. 194α,
υπότιτλος: «Μέρος δεύτερον της φυσιολογίας. Φυσιολογία μερική. Περί
τοΰ
αψύχου σώματος» (μέ δική του φυλλαρίθμηση).
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Περιλαμβάνονταν όλα τά κεφάλαια του Β ' μέρους καί επιπλέον:
«κεφ. η ο ν . Περί της άλμυρότητος της θαλάσσσης, καί τίνων άλλων
ποιοτήτων έν τοις υδασι φαινομένων» (φ. 425β)· «κεφ. θ ο ν . Περί των
φαινομένων έν τη γη, καί πρώτον περί της αρχής των πηγών, καί τών
ποταμών, καί διαφόρων ιδιωμάτων αυτών» (φ. 427β)· «κεφ. ιον. Περί τοΰ
υπογείου πυρός» (φ. 430β)· «κεφ. ια ον . Περί σεισμού» (φ. 432α).
— φ. 436β, «Τμήμα εβδομον. Περί τών ορυκτών σωμάτων».
'Αρχ. 'Επειδή είπομεν περί τών φαινομένων επί τής γης...
Τά κεφάλαια: «α°ν. Περί τών διαφόρων γαιών, ήτοι ειδών τής γής»
(φ. 437α)· «βον. Περί του άλατος καί τών ειδών αύτοΰ» (φ. 438α)· «γον.
Περί τών ελαιωδών χυμών, ήτοι περί τοΰ θείου, καί τών είδών αύτοϋ, καί
περί τής ηλεκτρικής δυνάμεως» (φ. 440β).
Τελ. (φ. 445α ή παλαιά 261α) ...εκ μιας αιτίας εις αλλην, περί
τούτου μεν ούκ εχομεν πεϊραν. Καί ταΰτα περί τών μετάλλων, καί
περί τοΰ αψύχου σώματος. Τέλος τοΰ βου Μέρους τής Φυσιολο
γίας.
Μέ σχήματα εντός κειμένου.
Στίς σελίδες τίτλου τοΰ Α ' καί του Β ' μέρους, φ. Ια καί 193α, τό ϊ'διο
κτητορικό σημείωμα: «καί τόδε Θεοδοσίου ιερομόναχου».
10. Μ.Π.Τ. 18
0,236*0,173
έτ. 1773
σσ. 788.
Περιλαμβάνει τό Α' μέρος τής Φυσιολογίας, «περί τοΰ φυσικού
σώματος».
Στό τέλος: «γέγραπται κατά τό αψογ' νοεμ. κε'».
Ό κώδικας Εχει χαθεί.
11. Β.Ι.Α. 4
0,269*0,182
ετ. 1773.
Σημειώσεις άπό διάφορα κεφάλαια τής Φυσιολογίας του Βικέντιου
Δαμοδοΰ.
—φφ. 220α-245β, «Φυσιολογία γενική».
'Αρχ. Ό περί τών αισθητών καί υλικών λόγος Φυσιολογία
λέγεται...
— φφ. 245β-259β, «Φυσιολογία μερική, περί κόσμου καί ούρανοϋ».
' Αρχ. Περί του κόσμου κατά γένος καί τών αύτοΰ συστημάτων...
Τελ. ...όπου ενοΰται μετά τοΰ αίματος καί ύστερον τρέφεται.
— φφ. 419α-424α, «Βραχέα σύνοψις τής σφαίρας».
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'Αρχ. Ή σφαίρα είναι εν σώμα σφαψοειδές, όπου φανερώνει τήν
τάξιν καί σύνθεσιν τοΰ είδους τοΰ κόσμου...
— φ . 424β, «Περί αντίποδων».
'Αρχ. 'Αντίποδες
λέγονται...
Τελ. ...ουχί νά τοΰ έξηγή τάς φωνάς.
Στο φ. Ια τό όνομα τοΰ γραφέα: «έμετεγράφη ύπ' έμοϋ τοϋ ταπεινού
χαραλάμπου ιερέως φλωρίου [Λαγκούση] 1773 ίουλίου 8».
Στην περιγραφή χρησιμοποιήθηκε τό έργο της κ. Βασιλικής Μπόμπου-Σταμάτη (ρ.π.).
* 12. Ε.Β.Ε. 3060
0,234 χ 0.165
έτ. 1780
σσ. 849.
Τίτλος (σελ. 1): Φυσιολογία αιτιολογική εις τήν κοινήν διάλεκτον, αριστοτε
λική, σχολαστική, καί νεωτερική. Έν ή περίτών φυσικών σωμάτων εστίν ό
λόγος. Συντεθεΐσα παρά τοΰ λογιωτάτου, καί σοφωτάτου έν φιλοσοφία, καί
'ιερά θεολογία, καί έν άμφοτέροις τοις νόμοις δαφνοφόρου Βικέντιου Δαμωδοΰ
έκ πατρίδος Κεφαλψίου. αψλη ' κατά μήνα όκτώβριον. Τόμος δεύτερος.
Περιέχων τό Bm μέρος της φυσιολογίας. Περί τοΰ φυσικοΰ άψυχου σώματος,
καί των ιδιωμάτων αύτοΰ.
Τό κείμενο, άπό τη σελ. 3 (ή σελ. 2 λευκή): «Μέρος δεύτερον της
φυσιολογίας. Φυσιολογία μερική. Περί του άψυχου σώματος».
'Αρχ. Κατά τήν δοθεΐσαν παρ ' ημών της φυσιολογίας διαίρεσιν...
Τό κείμενο παρεμφερές μέ τό Β ' μέρος τοΰ Ι, 1 τό όποιο συμπληρώ
ον
νεται έδώ μέ τά κεφάλαια: «Η Περί της άλμυρότητος της θαλάσσης,
ον
καί τίνων άλλων» (σελ. 75)· «Θ Περί των φαινομένων έν τη γη, καί
πρώτον περί της αρχής των πηγών καί τών θαλασσών, καί διαφόρων
ιδιωμάτων αυτών» (σελ. 759)- «ιον Περί του υπογείου πυρός», (σελ. 769)'
«ια Περί σεισμού» (σελ. 774). Στη σελ. 787, «Σημεία σεισμού».
Ακολουθεί, σελ. 790: «Τμήμα εβδομον. Περί τών ορυκτών σωμάτων».
'Αρχ. 'Επειδή εΐπομεν περί τών φαινομένων επί της γης,
ακολουθεί ειπείν νΰν έν τω παρόντι τμήματι περί τών έν τη γη
σωμάτων...
Καί τά κεφάλαια: «αον Περί τών διαφόρων γαιών, ήτοι ειδών τής γίης»
(σελ. 792)· «β°ν Περί του άλατος καί τών ειδών αύτοΰ» (σελ. 795)' «γον
ε
ρι τών ελαιωδών χυμών, ήτοι περί τοΰ θείου, καί τών ειδών αύτοΰ, καί
πε
ον
Ρί τής ηλεκτρικής δυνάμεως» (σελ. 805)' «δ Περί τών κοινών, καί
μιων λίθων, καί περί τών μεταλλικών σωμάτων, μή όντων δηλαδή
άπ
λώς ούτε λίθων, ού'τε μετάλλων» (σελ. 815)' «εον Περί τοΰ μαγνήτου»
Η
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(σελ. 815)· «στον Περί των μετάλλων, ήτοι των μεταλλικών σωμάτων»
(σελ. 839) [έδώ «περί χρυσοΰ», «περί αργύρου, καί κασσιτέρου», «περί
μολύβδου, καί χαλκοΰ», «περί σιδήρου», «περί υδραργύρου»].
Τελ. ...καί ταΰτα περί τών μετάλλων καί περί άψυχου σώμα
τος. Τέλος του β°υ μέρους της φυσιολογίας αψπ ' μαΐω κβ".
"Ιδια γραφή μέ τό επόμενο, Ι, 13.
* 13. Ε.Β.Ε. 3061
0,231><0,170
ετ. 1780
σσ. 896 + 10 χ. ά.
Τίτλος (επιμέρους, σελ. 1): Μέρος τρίτον της Φυσικής (σ. 2 λευκή).
Τίτλος (γενικός, σελ. 3): Μέρος τρίτον της Φυσιολογίας. Φυσιολογία
μερική. Περί του εμψύχου σώματος.
'Αρχ. Πάντες όμολογουσιν ό'τι τό τρίτον τούτον μέρος της
φυσιολογίας εστί τό εύγενέστερον όμοΰ καί ωφελιμότεροι·...
Τό περιεχόμενο:
— σελ. 5, «Τμήμα πρώτον. Περί τής ψυχής γενικώς, καί περί εμψύχου
σώματος απλώς».
Τά κεφάλαια: σελ. 5, «Α°ν. Τί εστί σώμα έμψυχον, καί τί εστί ή ψυχή
κατά τους αρχαίους»· σελ. 13, «Βον. Περί του τί εστίν ή ψυχή γενικώς
κατά τόν άριστοτέλην».
—σελ. 19, «Τμήμα δεύτερον. Περί τών φυτών, καί τής φυτικής, ήτοι
θρεπτικής ψυχής».
ον
Τά κεφάλαια: σελ. 20, «Α . Περί του τί εστίν ή φυτική ψυχή, καί
ον
ζωή»· σελ. 22, «Β . Περί τής γενέσεως τών φυτών, όπου περί τής
γενητικής δυνάμεως τής φυτικής ψυχής»· σελ. 29, «Γ°ν. Περί τών μερών
τοΰ φυτοϋ, καί τής ανατομίας αύτοϋ»· σελ. 34, «Δον. Περί τής τροφής, καί
αυξήσεως τών φυτών, οπού περί τής θρεπτικής, καί αυξητικής δυνάμεως
ον
τής φυτικής ψυχής»· σελ. 47, «Ε . Ζητήματα τινά τών σχολαστικών
περί τής ψυχής γενικώς, καί τών δυνάμεων αυτής, καί άναίρεσις αυτών»'
σελ. 62, «ΣΤ°ν. Περί αναλύσεως των φυτών, καί τών δυνάμεων, ήτοι
αγαθών αυτών»· σελ. 80, «Ζ°ν. Περί τών νόσων, καί τής φθοράς, ήτοι του
θανάτου τών φυτών».
—σελ. 82, «Τμήμα τρίτον. Περί τών ζώων γενικώς, όπου περί της
αισθητικής ψυχής».
Τά κεφάλαια: σελ. 82, «Αον. Τί εστίν ή αισθητική ψυχή»' σελ. 11Λ
ον
ον
«Β . Περί αίσθήσεως κοινώς θεωρούμενης»· σελ. 141, «Γ . Περί των
ον
εσωτερικών αισθήσεων»· σελ. 167, «Δ . Περί τής γεννήσεως τών ζώων»'
ον
σελ. 215, «Ε . Περί τοΰ πώς γεννώνται άλλα τών ζώων άρρενα, καί άλλα
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θήλεα, άλλα όμοια καί άλλα ανόμοια τοις γονεϋσιν, ή έτέροις κατά τόν
άριστοτέλην σελ. 235, «ΣΤ°ν. "Εκθεσις κ α τ ' έπιτομήν των πέντε βι
βλίων τοΰ φιλοσόφου περί γενέσεως των ζώων»- σελ. 284, «Ζ ο ν . Περί των
διαφόρων ειδών των ζώων»· σελ. 300, «Η ο ν . Περί τοϋ θανάτου των ζώων,
όπου καί περί της μακρότητος, καί βραχύτητος της ζωής, περί νεότητος
καί γήρατος»' σελ. 314, «Προσθήκη, έν ή γίνεται ή κ α τ ' έπιτομήν
εκθεσις των περί ιστορίας των ζώων βιβλίων τοϋ άριστοτέλους».
—σελ. 380, «Τμήμα τέταρτον. Περί τοϋ ανθρωπίνου σώματος καί τής
ψυχικής αύτοΰ δυνάμεως, ήτοι περί τοϋ ψυχικοϋ μέρους αύτοϋ».
Τά κεφάλαια: σελ. 381, «Αον. Περί των κυριωτέρων τοϋ ανθρωπίνου
σώματος μερών»· σελ. 422, «Β ον . Περί τοϋ εγκεφάλου κ α τ ' ιδίαν, όπου
περί των οργάνων των εσωτερικών αισθήσεων, περί των ψυχικών
πνευμάτων, περί έγρηγόρσεως, καί ΰπνου»· σελ. 440, «Γ ο ν . Περί τών
νεύρων, καί μυώνων, όπου καί περί τής φυσικής καί προαιρετικής τοϋ
ανθρωπίνου σώματος κινήσεως, καί περί τών σωματικών έξεων»· σελ.
486' «Δον. Περί τών παθών τής ψυχής κοινή θεωρουμένων»· σελ. 522 ,
«Εον. Περί τών πρώτων καί αρκτικών παθών τής ψυχής κατ ' ιδίαν»· σελ.
549, «ΣΤ°ν. Περί τών παραλόγων παθών»· σελ. 567, «Ζ" ν . Περί τών
εξωτερικών αισθήσεων, κατ ' ιδίαν, καί πρώτον περί τής αφής, γεύσεως,
καί οσφρήσεως»' σελ. 586, «HÜV. Περί τής ακοής, καί ώτός»' σελ. 593,
«Θον. Περί τής όψεως, ήτοι οράσεως, καί τοΰ όφθαλμοϋ»· σελ. 604, «Γ ν .
Περί τοϋ πώς γίνεται ή όρασις έν τω όφθαλμώ»' σελ. 621, «ΙΑ ον . Περί
τών κυριωτέρων τής οράσεως φαινομένων, ήτοι προβλημάτων, όπου
έξηγοΰνται αί άρχαί τής οπτικής»· σελ. 650' «ΙΒ ο ν . Περί τών τηλεσκο
πίων, μικροσκοπίων, καί διόπτρων, καί περί τών κατόπτρων».
—σελ. 667, «Τμήμα Ε ο ν . Περί τής ζωτικής δυνάμεως τοϋ ανθρωπίνου
σώματος».
Τά κεφάλαια: σελ. 668, «Αον. Περί τών οργάνων τής άναπνονής»·
σελ. 674, «Β ον . Περί τοϋ τί εστίν ή αναπνοή, πώς γίνεται, καί ποία τά
αποτελέσματα αυτής, όπου εξηγείται ή τοϋ άριστοτέλους διδασκαλία»'
σελ. 699, «Γ ον . Περί τής κινήσεως τής καρδίας, καί τοϋ αίματος»' σελ.
/20, «Δον. Περί τοΰ σφυγμοϋ τών αρτηριών, καί περί τών πυρετών».
—σελ. 739, «Τμήμα ΣΤ° ν . Περί τής φυσικής δυνάμεως τοϋ ανθρωπίνου
σώματος».
Ια κεφάλαια: σελ. 739, «Αον. Περί τής προετοιμασίας τής τροφής,
οργάνων αυτής, καί περί τής πείνης, καί δίψης»· σελ. 748, «Β ον .
ε
ι
Ρ της πέψεως τών τροφών, ήτοι περί τής χυλώσεως, καί αίματώσεως,
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όπου καί περί της θρέψεως, καί αυξήσεως του ανθρωπίνου σώματος»·
σελ. 756, «Γ ο ν . Περί της διαφόρου διηθήσεως, καί καθαρισμού του
αίματος, διά των σπλάγχων»· σελ. 764, «Δ ο ν . Περί της χυμικής καί
μηχανικής αναλύσεως του αίματος, καί περί των διαφόρων του σώματος
κράσεων».
— σελ. 771, «Τμήμα Ζ ο ν . Περί τής ανθρωπίνου, καί λογικής ψυχής».
Τά κεφάλαια: σελ. 771, «Α°ν. Τί εστίν ή ανθρώπινος, καί λογική
ψυχή· πότερον διαιρείται έκ του σώματος, καί περί τής αρχής αυτής, καί
των ίδιομάτων»· σελ. 786, «Β ον . Περί τοΰ πώς γινώσκει έαυτήν ή ψυχή,
καί πότερον δυνάμεθα άποδείξαι αυτήν άθάνατον»' σελ. 801, «Γ ο ν . Περί
τών δυνάμεων τής λογικής ψυχής, πότερον διαιροϋσι τής ψυχής, καί
αλλήλων»· σελ. 816, «Δ°ν. Περί τής ανθρωπίνου διανοίας, ήτοι περί του
ανθρωπίνου νοός»· σελ. 845, «Ε ο ν . Περί τών ενεργειών, ήτοι πράξεων του
νοός, καί περί τών έμφυτων ιδεών τε καί εννοιών»· σελ. 871, «ΣΤ ο ν . Περί
τής ανθρωπινής θελήσεως, καί ελευθερίας, όπου καί περί τών πράξεων
τής θελήσεως»· σελ. 881, «Ζ° ν . Περί τών έξεων τής ανθρωπινής ψυχής».
Τελ. ...βραχεία εστίν ή θεωρία, καίώς επίτό πλείστον ή γνώσις
σφαλερά.

Τέλος τής φυσιολογίας

αψπ ' κατά μήνα

Στις σσ. 10 χ.ά., «Πίναξ του τρίτου μέρους τής
Φυσιολογίας».

αΰγουστον.

Αιτιολογικής

"Ιδια γραφή μέ τό προηγούμενο, Ι, 12.
* 14. Μ.Κ.Λ. 38

0,230x0,180

ετ. 1781

σσ. 858 + 4 χ. ά.

Κείμενο παρεμφερές μέ τό προηγούμενο, Ι, 13.
Τίτλος (συνοπτικός, σ. 1): Μέρος τρίτον τής φυσικής (σ. 2, λευκή).
Τίτλος (γενικός, σ. 3): Μέρος τρίτον τής φυσικής, ήτοι τής φυσιολογίας.
Φυσιολογία μερική. Περί τοΰ εμψύχου σώματος.
Ά ρ χ . Πάντες όμολογοΰσιν, δτι τό γ°ν τοϋτον μέρος τής
φυσιολογίας εστί τό εύγενέστερον όμοΰ καί ώφελιμώτερον...
Τά 'τμήματα' (πρβλ. Ι, 13): τό πρώτο, σ. 5 (τά κεφάλαια: σσ. 6, 14)· τό
δεύτερο, σ. 22 (τά κεφάλαια: σσ. 23, 25, 34, 40, 55, 73, 95)· τό τρίτο, σ. 99
(τά κεφάλαια: σσ. 99, 142, 170, 198, 243, 259, 296, 312 καί 327 ή
«προσθήκη»)· τό τέταρτο, σ. 373 (τά κεφάλαια: σσ. 374, 410, 425, 463,
496, 517, 532, 546, 551, 558, 570, 595)· τό πέμπτο, σ. 609 (τά κεφάλαια: σσ.
610, 615, 638, 652)· τό έκτο, σ. 668 (τά κεφάλαια: σσ. 668, 675, 683, 690)
καί τό έβδομο, σ. 696 (τά κεφάλαια: σσ. 696, 709, 727, 747, 783, 822, 835).
Τελ. ...οΰ βραχεία εστίν ή θεωρία, καί ώς έπί τό πλείστον ι]
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γνώσις σφαλερά. τέλος τής φυσιολογίας, έδιδάχθην ταύτην κατά
τό 'έτος αψπα" κατά μήναν αΰγουστον.
Στίς 4 χ.ά. σελίδες, πίνακας των περιεχομένων.
*15.Μ.Γ. 102(649)
0,210x0,155
Τίτλος: προσθήκη περί τοΰ καλενδαρίου

ετ. 1785
της 'Εκκλησίας,

φφ. 1α-208α.
όπου περί των

κύκλων τοΰ ηλίου, καί σελήνης, καί τοΰ θεμελίου αυτής καί άλλων τοΰ χρόνου
ιδιωμάτων εστίν ό λόγος.
'Αρχ. Έκ των
πρέπον νά ϊξεύρη
φαίνεται νά είναι
(τό τελευταίο κεφάλαιο

αναγκαιοτέρων πραγμάτων,
ό άνθρωπος, καί μάλιστα ό
καί ή δραστική περί χρόνου
τοϋ τετάρτου τμήματος του

τά όποια είναι
σπουδαίος, μοΰ
διδασκαλία...
Β ' μέρους της

Φυσιολογίας).
'Ακολουθούν τά πέντε κεφάλαια του πέμπτου, τά έντεκα (καί τά
«Σημεία σεισμού») τοϋ έκτου καί τά εξι του έβδομου τμήματος τοΰ Β '
μέρους της Φυσιολογίας (πρβλ. Ι, 1 καί Ι, 12).
Τελ. ...περί τούτου γάρ ουκ εχομεν πεΐραν. καί ταΰτα περί των
μετάλλων καί περί άψυχου σώματος, τέλος τοΰ β°" μέρους της
φυσιολογίας. αψπεον σεπτεμβρίου
κθΆ.
Κενός ό χώρος των σχημάτων, εντός κειμένου.
* 16. Μ.Π.Τ. 340
0,240x0,178
ετ. 1787.
Ό κώδικας έχει διασωθεί σέ κακή κατάσταση. Στη στάχωση επίσης
έχουν μπερδευτεί κεφάλαια τοϋ Α ' καί τοϋ Β ' μέρους της Φυσιολογίας
καί μέ ορισμένα κεφάλαια της 'Λογικής' τοϋ ιδίου.
'Αναλυτικότερα: Στην αρχή, 4 σελίδες χωρίς αρίθμηση, όπου, σελ.
γ , ô τίτλος: «Φυσιολογία αιτιολογική εις τήν κοινήν διάλεκτον αριστο
τελική, σχολαστική, καί νεωτερική, εν ή περί των φυσικών σωμάτων
εστίν ό λόγος, συντεθείσα παρά τοΰ λογιωτάτου, καί σοφωτάτου εν
φιλοσοφία, καί ίερά θεολογία, καί έν άμφοτέροις τοις νόμοις δαφνοφόρου βικεντίου δαμοδοΰ έκ πατρίδος κεφαληνίας. αψλη ' κατά μήνα
οκτωβριον. Τόμος δεύτερος, περιέχον τό δεύτερον μέρος τής φυσιολο
γίας, περί τοΰ φυσικοΰ αψύχου σώματος, καί τών ιδιωμάτων αύτοΰ», καί
Π Χρονολογία: «αψπζ' κατά μήνα άπρίλλιον π α ρ ' έμοϋ».
Το κείμενο, από σελ. 1: «Μέρος δεύτερον τής Φυσιολογίας. Φυσιο
λογία μερική. Περί τοΰ αψύχου σώματος».
' Αρχ. Κατά τήν δοθείσαν παρ ' ημών τής φυσιολογίας διαίρεσιν...
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Καί ακολουθούν τά κεφάλαια: α ' - γ ' (στίς σσ. 2, 11, 16)τοΰ πρώτου
'τμήματος'· α '-η ' (στίς σσ. 25, 28, 33, 34, 43, 64, 70 καί 73) του δεύτερου
'τμήματος' ό πρόλογος καί τά κεφάλαια α ' - ε ' (στίς σσ. 80, 81, 92, 109,
113 καί 127) τοΰ τρίτου 'τμήματος'· δ '-Θ' (στίς σσ. 188, 194,207,213,221
καί 237) του τετάρτου 'τμήματος'· ό πρόλογος καί τά κεφάλαια α'-ε'
(σελ. 87, 88, 89, 102, 108 καί 116) του πέμπτου 'τμήματος'· ό πρόλογος
καί τά κεφάλαια α ' - ε ' καί η ' - ι α ' (σελ. 140, 145, 150, 158, 162, 203, 208,
215 καί 218) καί έκτου 'τμήματος' καί τέλος ό πρόλογος καί τά κεφάλαια
α ' - γ ' (σελ. 230, 231, 233 καί 240) τοϋ έβδομου 'τμήματος'.
'Επίσης, άπό τό Α ' μέρος της Φυσιολογίας, τά κεφάλαια: γ ' - ι σ τ '
(σελ. 1, 3, 9, 22, 34, 44, 48, 58, 106, 124, 133 καί 139) του πέμπτου
'τμήματος'· ό πρόλογος καί τά κεφάλαια α ' - Γ καί ι γ ' - ι ε ' (σελ. 165, 181,
189, 194, 203, 222, 228, 235, 237, 249, 283, 295 καί 300) τοϋ έκτου
'τμήματος'.
Πρβλ. Ι, 2 (τό Β ' μέρος), 11 καί Ι, 2 (τό Α ' μέρος).
Τό κείμενο «έγράφη παρ ' έμου τοϋ ταπεινού σταυράκη υίοϋ γρηγορίου» (σελ.
140) ένώ στη σελ. 308, μετά τό «τέλος της γενικής φυσιολογίας», μιά ακόμη
χρονολογία: «αψπζ' μαρτίου ιθ'».
17. Μ.Μ.Σ. 134

0,260><0,182

I H ' ai.

φφ. 790.

Περιλαβαίνει καί αυτό τά μέρη Α ' καί Β ' .
Τό κάθε μέρος έχει δική του σελιδαρίθμηση.
Στό τέλος ή τιμή του χ γ φ : 35 γρόσια.
18. Κ.Π.Β. 2

0,252x0,180

I H ' αι.

φφ. 1α-436β.

Πρίν άπό τό κείμενο τά «Προλεγόμενα εις τήν Φυσιολογίαν».
'Αρχ. Δια νά άρχίσωμεν τήν φυσικήν ταύτην έπιστήμην μέ την
πρέπουσαν...
*19. Μ.Π.Α. 18

0,195x0,135

IH'αϊ.

Τίτλος: μέρος τρίτον της φυσιολογίας, φυσιολογία

σσ. 873 (κολοβό).
μερική περί τοΰ εμψύχου

σώματος.
' Αρχ. Πάντες όμολογοΰσιν, δτι τό τρίτον μέρος της φυσιολογιοζ
εστί τό εύγενέστερον

όμοΰ, καί

ώφελιμώτερον...

Περιλαμβάνει (πρβλ. Ι, 13) τά πρώτα τέσσερα τμήματα καί τά τρία
πρώτα κεφάλαια τοϋ πέμπτου τμήματος τοΰ τρίτου μέρους της «Φυσιο
λογίας».
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Στό παράφυλλο της αρχής: «βιβλίον λεγόμενον περί ανθρώπου καί
ζώων».
20. Ε.Β.Π. 639
0,175*0,120
I H ' αι.
φφ. 306.
Τίτλος: Φυσιολογία αιτιολογική εις τήν κοινήν διάλεκτον
αριστοτελική,
σχολαστική καί νεωτερική, εν β περί τοΰ φυσικού σώματος εστίν ό λόγος,
συντεθεϊσα παρά τοΰ λογιωτάτου καί σοφωτάτου εν φιλοσοφία καί ιερά
θεολογία καί εν άμφοτέροις τοις νόμοις δαφνοφόρου Βικέντιου τοΰ Δαμοδοΰ
εκ πατρίδος Κεφαληνίας κατά μήνα όκτώβριον. Τόμος τρίτος, περιέχων τό
τρίτον μέρος της φυσιολογίας περί τοΰ εμψύχου σώματος, Μέρος τρίτον της
φυσιολογίας. Φυσιολογία μερική περί τοΰ εμψύχου σώματος.
'Αρχ. Πάντες όμολογοΰσιν, δτι τό τρίτον τούτον μέρος της
φυσιολογίας εστί τό εύγενέστερον όμοΰ καί ώφελιμώτερον...
Τελ. ,,.ού βραχεία εστίν ή θεωρία καί ώς επί τό πλείστον

ή

γνώσις σφαλ.ερά.
Στό φ. 306 ή τιμή τοΰ κώδικα: γρόσ. 26.
•21.Β.Ρ.Α. 1408
0,216*0,150
Ι Θ ' αι.
φφ. 81α-84β.
Κείμενο ακέφαλο καί κολοβό' σπάραγμα άπό τό έργο τοϋ Δαμοδοΰ.
'Αρχ. ...εις την οποίαν διατηρούνται τά εϊδη των αισθήσεων, καί
αισθητικών
πραγμάτων...
φ. 81 β, «Τμήμα τρίτον. Κεφ. α ο ν . Περί τοΰ ανθρωπίνου σώματος».
'Αρχ. Κατά τήν διδασκαλίαν των ιατρών τό άνθρώπινον σώμα
καί κοινώς κάθε σώμα ζώου, σύγκειται άπό είδη δύο μερών...
(χάσμα)
φ. 83α, «Τμήμα Β ' . Περί των ζώων κοινώς».
'Αρχ. Μετά τήν θεωρίαν των φυτών ακολουθεί ή θεωρία τών
ζώων, τήν οποίαν διαιροΰμεν εις δ" κεφάλαια...
—«Κεφ. α ο ν . Περί τής αισθητικής ψυχής».
'Αρχ. 'Ορίζεται άπό τους περιπατητικούς ή αισθητική ψυχή...
ον
«Κεφ. δ τής φυσικής τοϋ Δαμωδοΰ. Περί τών ιδιωμάτων, ήτοι
ενεργειών τών φυτών».
'Αρχ. θεωροΰσιν οι βοτανικοί (τών οποίων είναι ίδιον νά
έξετάζωσι τών βοτάνων τάς ενεργείας), δτι τά φυτά εχουσιν
μεγάλην δύναμιν εξόχως διά τάς αρρώστιας...
Τελ. ...ό ταμπάκος ήρχόμενος άπό τήν νήσον ταμπάκαν,
ωφέλιμος, ό'ταν λαμβάνεται μετρίφ, ομοίως...

είναι
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* 22. Μ.Κ.Κ. 38
0,220x0,165
Ι Θ ' αϊ.
σσ. 265.
Μόνον τά τρία πρώτα 'τμήματα' του Γ ' μέρους της Φυσιολογίας.
σ. 1, τίτλος (συνοπτικός): Μέρος τρίτον της φυσικής» (σ. 2 λευκή).
σ. 3, τίτλος (γενικός): Μέρος τρίτον της φυσικής, ήτοι της φυσιολογίας.
Φυσιολογία μερική περί τοΰ έμψυχου σώματος.
'Αρχ. Πάντες όμολογοΰσιν ό'τι τό τρίτον
φυσιολογίας εστί τό εύγενέστερον...

τούτον μέρος

της

Τά 'τμήματα' (πρβλ. Ι, 13): τό πρώτο, σ. 3 (τά κεφάλαια: σσ. 5, 10)· τό
δεύτερο: σ. 15 (τά κεφάλαια: σσ. 15, 17, 22, 26, 35, 46 καί 59)· τό τρίτο,
σ. 61 (τά κεφάλαια: σσ. 62, 88, 122, 161, 183, 238 καί 261). Τό κείμενο
διακόπτεται μετά τό πέρας τοΰ Η ' κεφαλαίου του τρίτου 'τμήματος', δεν
περιλαμβάνει δηλαδή τήν «προσθήκη...» καί ούτε τά υπόλοιπα 'τμήμα
τα' Δ ' - Ζ ' .
Κτητορικό: Στό παράφυλλο της αρχής: «εστί καί τοϋτο, έκ τών του
Σωφρονίου».
Β. ΕΝΤΥΠΑ:

ΔΑΡΒΑΡΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(1757 - 1823)
Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Β. ΕΝΤΥΠΑ:
1. 'Επιτομή Φυσικής ... προς χρήσιν τών φιλομαθών νέων συλλεχθείσα ύπό
Δημητρίου Νικολάου τοΰ Δαρβάρεως. Βιέννη 1812, σσ. ι β ' + 4 χ.ά. + 144
(ΓΜ/ΕΒ 700).
Τόν ϊδιο χρόνο, ό δεύτερος τόμος, σσ. 12 χ.ά. + 228 καί τό 1813 ο
τρίτος τόμος, σσ. 8 χ.ά. + 176 + 3 πίν. (ΓΜ/ΕΒ. 756).
Πρβλ. Τόμ. Α ' ,
Γνώσεων.

Τά Μαθηματικά καί Τόμ. Γ ' ,

"Εργα Γενικών
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ΔΟΥΓΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
( ; - 1830)
Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Έξέτασις της φύσεως
Μόνο γιά τήν περίπτωση του σημαντικού αύτοϋ έργου φυσικής
φιλοσοφίας, δέν επεκτεινόμαστε περισσότερο. 'Εκτενή ανάλυση του
περιεχομένου του καί τοϋ ιστορικού τής γραφής του κάνουμε στό
βιβλίο: Γερμανικές επιδράσεις στή σκέψη των χρόνων τής Νεοελληνικής
'Αναγέννησης. Στέφανος Δούγκας ή περί φυσικής φιλοσοφίας πού κυκλοφό
ρησε τό 1993. 'Απλώς σημειώνουμε εδώ ότι, σέ διάφορες παραλλαγές,
τό έργο αυτό διασώζεται σέ 16 κώδικες τής αγιορείτικης μονής Βατοπεδίου, αρθ. 691-706 του 19ου αιώνα (φφ. 383, 4+330, 257, 141, 245, 248, 245,
167+144, 296, 224, 272, 248, 349, 164α-249α, 239 καί 346 αντίστοιχα)
καθώς καί στην αγιορείτικη επίσης μονή Παντελεήμονος, αρθ. 517
(6024), φφ. 274α-321β.
Β. ΕΝΤΥΠΑ:

Πρβλ. Τόμ. Α ' , Τά Μαθηματικά.

ΔΟΥΚΑΣ

ΝΕΟΦΥΤΟΣ

(1760 - 1845)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. 'Επιτομή Φυσικής.
"1-Β.Ρ.Α. 724
0,240x0,190
ΙΘ'αι.
φφ.95(κολοβό).
'Αρχ. 'Ηδύ μέν καί τερπνόν τό τήν φύσιν...
Συνοπτικά τό περιεχόμενο:
Φ· 3α, «Φυσικής βιβλίον πρώτον. Κεφάλαιον Α ον . 'Ορισμός τής φύσεως»
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[φ. 3β, «Περί των κοινών ιδιοτήτων των σωμάτων»· φ. 15α, πίνακας των
σωμάτων, όσα είναι «ειδικώς βαρύτερα του ύδατος»- φ. 16α, «Περί της
ελκτικής καί άπωστικής δυνάμεως τών σωμάτων»].
— φ. 19β, «Κεφάλαιον Β'. Περί ισορροπίας [φ. 21α, «Περί μοχλού»].
— φ. 23β, «Κεφάλαιον Γ '. Περί τών ιδιαιτέρων τών σωμάτων ιδιοτήτων»
[φ. 24α, «Περί στερεών καί ρευστών σωμάτων»].
— φ. 28α, «Κεφάλαιον Δ ' . Περί σωμάτων όμοιομερών καί άνομοιομερών»
[φ. 28β, «Περί στοιχείων τών σωμάτων»· φ. 31 β, «Περί ζυμώσεως»].
φ. 34β, λευκό.
φ. 35α, «Φυσικής βιβλίον δεύτερον. Κεφάλαιον Α ' . Περί ύδατος».
— φ . 42β, «Κεφάλαιον Β'. Περί ατμοσφαιρικού αέρος».
— φ. 51 β, «Κεφάλαιον Γ ' . Περί ήχου».
— φ. 53β, «Κεφάλαιον Δ ' . Περί ποικίλων αέρων».
— φ . 55α, «Κεφάλαιον Ε ' . Περί πυρός».
— φ. 62α, «Κεφάλαιον Σ Τ ' . Περί φωτός».
— φ . 69β, «Κεφάλαιον Ζ ' . Περί ηλεκτρικής ύλης».
— φ . 70β, «Κεφάλαιον Η ' . Περί μαγνητικής ύλης».
φ. 72α, «Φυσικής βιβλίον τρίτον. Κεφάλαιον Α ' . Περί του συστήματος
του παντός».
— φ. 75β, «Κεφάλαιον Β'. Περί του ηλιακού συστήματος (εδώ σημειώ
νει, § ρμα', ότι «κέντρον τοίνυν εκ γε τών είρημένων ούτος τοΰ ηλίου,
εικός τους πλανήτας στερφεσθαι περί αυτόν»).
— φ. 84α, «Κεφάλαιον Γ ' . Περί τής υδρογείου σφαίρας».
— φ . 89β, «Κεφάλαιον Δ'. Περί μετεώρων».
Τό κείμενο διακόπτεται στην § ροη'. Στό τέλος τοΰ προλόγου, φ. 2α,
διαβάζουμε: «Έν Στεφανουπόλει 1825 Ίαννουαρίου αη» (φ. 2β, λευκό).
Ή Φυσική του Νεόφυτου Δούκα εκδόθηκε πολύ αργότερα, τό 1834, σσ. 8 χ.α.
+ λβ' + 256. (ΓΜ/ΕΒ. 2397).
Πρβλ. Τόμ. Γ', "Εργα Γενικών Γνώσεων.
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ΔΩΡΟΘΕΟΣ Ο ΛΕΣΒΙΟΣ
(IH' αϊ.)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. Φυσική
* 1. Ε.Β.Ε. 1154
0,220x0,160
ετ. 1761
φφ. 3α-6β.
Τίτλος: Τοϋ σοφωτάτου διδασκά/Μυ τής έν Κωνσταντινουπόλει ακαδημίας,
τοϋ εκ μιτυλήνης δωροθέου, εις άπασαν την Κορυδαλέως φυσικήν πραγματείαν.
Μόνον τό «προοίμιον».
'Αρχ. Πολύ τοις φύσει των όντων συνιστώσι τό δυνάμει επιπο
λάζει...
Μετά τό «προοίμιον», ακολουθεί (ίδια γραφή): «Εις άπασαν την λογικήν του
άριστοτέλους μέθοδον, προδιοίκησις· ήτοι εισαγωγή».
Στό τέλος, ή σημείωση: «έτελειώσαμεν τήν της παρούσης εισαγωγής παράδωσιν, κατά τό σωτήριον έτος αψξαον Ιανουαρίου κη ' έν τη κατά βουκουρέστιον
Σχολή τή κοινώς λεγομένη αγιον σάββαν καί έπί τής ηγεμονίας του υψηλοτάτου
αύθέντου κυρίου κυρίου 'Ιωάννου σκαρλάτου γκίκα βοεδόδα».

»2.Β.Ρ.Α. 141
0,225x0,166
IH'αι.
' φφ. 1α-67α, 98α-112β.
Σύνθεση του έργου:
—φφ. 1α-20β, «Περί των εντόμων ότι ούκ άπό σπέρματος κατά τους
νεωτέρους, αλλ' έκ σήψεως κατά τόν φιλόσοφον. Δωροθέου».
'Αρχ. Τήν άλήθειαν αεί πρό παντός εστί ποιητέον...
—φφ. 21α-40β, «Περί των του 'Αριστοτέλους, καί τοϋ Δημοκρίτου
αρχών».
'Αρχ. Έπεί δέ στερήσεως καί είδους, καί των τοιούτων έν τοΤς
έμπροσθεν λόγοις έμνήσθημεν...
~φφ. 41α-67α, «Τοϋ αύτοϋ ηρεμίας γης».
'Αρχ. Παν μέρος προστιθέμενον
ρούμενον κολοβοί...

συμπληροΐ

τό όλον, καί άφαι-

Τελ. ...περί μεν ούν τής έν το) μέσω του παντός μονής καί
ηρεμίας τής γης έπί τοσούτον
ειρήσθω.
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— φφ. 98α-112β, « Έ ξ ιδιοχείρου πρωτοτύπου. Ά π ο ρ ί α ι προς την κατά
πυθαγορείους τε καί Κοπέρνικον της γης κίνησιν».
' Αρχ. ΕΙ κινείται ή γη την ύπό τόν ζωδιακόν κύκλον κατά τους
πλάνητος κίνησιν...
Τελ. ...αυτός τε χάριν έσόμενος μεγίστην
άλλους αγνοίας δεινής άπαλλάξεως.

της γνώσεως, καί τους

Σημ. Στον ί'διο κώδικα περιέχονται επίσης καί άλλα μέρη όπως: «του αύτοΰ,
Προοίμιον της λογικής» (φφ. 67β-73β), «του αύτοΰ προς τους αύτοΰ μαθητάς, περί
νηστείας» (φφ. 74α-92β), «τοΰ αύτοΰ, περί εκεχειρίας» (φφ. 93α-97α).
* 3. Μ.Π.Τ. 474
0,238x0,172
I H ' αϊ.
φφ. 4χ.ά. + σσ. 298.
Τίτλος: Του σοφωτάτου διδασκάλου της εν κωνσταντινουπόλει
ακαδημίας,
τοΰ εκ μυτιλήνης κυρίου δωροθέου, τοΰ ημετέρου, καθηγεμόνος, εις άπασαν
την τοΰ κορυδαλέως φυσικήν πραγματείαν.
Τά περιεχόμενα:
— σσ. 1-9, «προοίμιον»:
'Αρχ. Πολύ τοις φύσει των όντων συνιστώσι τό δυνάμει 'επιπο
λάζει...
— σσ. 9-91: «Περί τών εντόμων ότι ουκ από σπέρματος κατά τους
νεωτέρους, ά λ λ ' έκ σήψεως κατά τόν φιλόσοφον. Δωροθέου».
'Αρχ. Την άλήθειαν άεί πρό παντός εστί ποιητέον...
— σ σ . 91-146, «Τοϋ αύτοΰ απορία καί λύσις εις τε την περί ουρανού
πραγματείαν καί εις τό προοίμιον τοΰ φιλοσόφου κορυδαλέως».
'Αρχ. Εϊρηται πολλάκις ήδη περί τοΰ όλου καί τών μερών, ώς
εναλλάξ έχει προς άλληλα κατά την γένεσιν καί κατά την
γνώσιν...
Τελ. ...περί μεν ούν τής tv τω μέσω τοΰ παντός μονής καί
ηρεμίας τής γής επί τοσούτον ειρήσθω.
— σσ. 277-295, «τοΰ αύτοΰ άπορίαι προς την κατά πυθαγορείους τε καί
Κοπέρνικον τής γής κίνησιν».
'Αρχ. Ei κινείται ή γή τήν ύπό τόν ζωδιακόν κύκλον κατά τους
πλάνητας κίνησιν...
Στίς σσ. 297-298: «Πίναξ τών εμπεριεχομένων ταύτη τή βίβλω».
Στην αρχή, φ. 4β, «Οί ευρεθέντες λόγοι τοΰ μακαρίτου δωροθέου,
συνταχθέντες επιμελώς ύπό τοΰ μαθητοΰ αύτοΰ άνανίου» [ό μητροπολί
της Κυζίκου Άνανίας;]
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Σημ. Μεταξύ των σελίδων 147-277, τά μέρη: «προοίμιον της λογικής» (σσ.
233-243), «δωροθέου προς τους αύτοΰ μαθητάς περί νηστείας» (σσ. 244-271), «του
αύτοΰ περί εκεχειρίας» (σσ. 271-276) καθώς καί «γράμμα πατριαρχικόν [Παϊσίου
τοΰ Β'] περί του έν κωνσταντινουπόλει σχολείου, πόνημα του σοφωτάτου
διδασκάλου κυρίου δωροθέου λεσβίου του καί πρωτοσυγκέλλου τοΰ άγιωτάτου
πατριαρχικού οικουμενικού θρόνου» (σσ. 147-175), μέ χρονολογία: «αψμη ' έν
μηνί ίανουαρίω» καί όπου ό μισθός του διδασκάλου «των φιλοσοφικών μαθημά
των» στη Μεγάλη του Γένους Σχολή καθορίζεται σέ «πεντακόσια γρόσια» καί
τοΰ «των γραμματικών» σέ «διακόσια πεντήκοντα».
* 4. Ε.Σ.Ο.
8°
IH ' αϊ.
σσ. 37.
Χωρίς τίτλο. Μέρος τοΰ Ι, 3, γ ' .
'Αρχ. Αεικνύουσιν ώς οϊοντια, διά της πείρας ο'ι νεώτεροι παν
σώμα βάρος έχειν...
Τελ. ... έτέρωθι τάχα

είρήσεται.

* 5. Ε.Β.Ε. 1342
0,230x0,170
Τό περιεχόμενο:
—φφ. 1α-21α, τό Ι, 2, α ' .

IH ' αί.

φφ. 1α-61β.

— φφ. 21α-41α, τό Ι, 2, β' (τό φ. 41β, λευκό).
— φ φ . 42α-61β, τό Ι, 4.
Β. ΕΝΤΥΠΑ:

ΖΑΒΙΡΑΣ ΙΩ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(1744 - 1804)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. Μέθοδος Ά σ τ ρ ο γ ν ω σ ί α ς (βλ. έντυπα, 1).
*1· Ε.Β.Ε. 1250
0,180x0,120
ex. 1788
σσ. 58.
ιιτλος (σελ. 3): Μέθοδος Άστρογνωσίας
ήτις διδάσκει άνευ σφαίρας, ή
ινακος ουρανίου, την γνώσιν των διασημότερων αστέρων τών εν τω της
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Ουγγαρίας όρίζοντι φαινομένων συνεγράφη μεν ποτέ παρά του Γεωργίου
Μαρότου νυν δέ εκ της λατινίδος έξελληνισθεϊσα
παρά του Γεωργίου
'Ιωάννου Ζαβίρα του Σιατιστέως.
σελ. 4, λευκή.
Τό κείμενο από τη σελ. 5 καί τήν πρώτη παράγραφο της « Ά σ τ ρ ο γνωσίας», πού τιτλοφορείται: « Ά σ τ ρ ο γ ν ω σ ί α τί εστί».
'Αρχ. Άστρογνωσία εϊρηται από της των αστέρων γνώσεως·
εστί δέ επιστήμη άναπτύσσουσα τάς φάσεις, καί σχήματα των έν
τω ούρανψ αστέρος...
Τελ. ...τον αυτόν λόγον έχουσι καί οι λοιποί αστέρες. Πέρας.
Ή χρονολογία τοΰ χειρογράφου, στη σελίδα τίτλου: «αψπη η έλαφηβολιώνος γ η ισταμένου».

II. Όνομαστικόν έμπορικόν καί ονομαστικόν της φυσικής
ιστορίας συλλεχθέν εκ διαφόρων αρχαιοτέρων 'Ελλήνων
καί Λατίνων συγγραφέων παρά του Γεωργίου 'Ιωάννου
Ζαβίρα τοΰ εκ Σιατίστης τής έν Μακεδονία έν τω Δούνα
Βέτζιε τής Ουγγαρίας 1785.
1. Β.Γ.Ζ. 36

ετ. 1785

σσ. 41.

Β. ΕΝΤΥΠΑ:
1. Μέθοδος Άστρογνωσίας, ήτις διδάσκει άνευ σφαίρας, ή πίνακας Ουρανίου
τήν Γνώσιν τών διασημότερων αστέρων τών έν τω τής Ουγγαρίας όρίζοντι
φαινομένων. Συνεγράφη μέν ποτέ παρά Γεωργίου Μαρότου, έκ τής Λατινίδος
δέ έξεληνισθεΐσα παρά Γεωργίου Ίωάν. Ζαβείρα... Πέστη 1815, σσ. 23 + 5
χ.ά. (ΓΜ/ΕΒ. 862).
Σύμφωνα μέ τόν Horvath Endre {Ούγγροελληνική Βιβλιογραφία, Βου
δαπέστη 1940, σελ. 29), ό Γεώργιος Ζαβίρας μετέφρασε τό έργο Methodus Astrognosiae του Ούγγρου G. Maróthi, από τό χειρόγραφο που
διαφυλάσσεται καί σήμερα στην Κοινοτική Βιβλιοθήκη τής Πέστης
καθ' όσον τό λατινικό πρωτότυπο δεν τυπώθηκε ποτέ.
Πρβλ. Τόμ. Γ ' , 'Επιστήμες τής Ζωής-
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ΖΑΦΑΡΑΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Β. ΕΝΤΥΠΑ:
Ι. Του ναυκλήρου Έφημερινή εις τό πέλαγος πραξις· ήγουν Μέθοδος βραχεία
και εύκολος του νά κρατούν λογαριασμόν της όδοιπορίας ενός καραβιού εις
θάλασσαν μεγάλην. Περιέχουσα καί Πίνακας τους εις την πραξιν της Ναυτικής
αναγκαίους. ΜεταφρασΟεϊσα μέν έκ τής 'Ιταλικής διαλέκτου παρά του
'Ιεροδιακόνου κυρίου Σπυρίδωνος Ζαφαράνα Κεφαληνιέως... Έν τω του
Πατριαρχείου τής Κα>νσταντινουπόλεως Τυπογραφεία) 1803, σσ. 192. ( Γ Μ /
ΕΒ. 238).

ΖΕΡΖΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(περ. 1706 - 1772)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. Στοιχεία Φυσικής
1. B.I. VI-9
0,334x0,224
ετ. 1760
φφ. 24α-203β.
—φφ. 24α-79β, Τής του σοφωτάτου Δημοκρίτου των ημετέρων προγόνων
Ελλήνων αρχαιοτάτου, φυσικής θεωρίας, υπό των νεωτέρων, καί μάλιστα
του άγχινουστάτου καί μέγα έπί σοφία κεκτημένου όνομα 'Ισαάκ του
Νευτόνου άνανεωθείσης, έπιδιορθωθείσης, αναπτυχθείσης, αύξηθείσης καί εις
φως προαχθείσης Στοιχεία, κατά Μουσχεμβροέκιον έκφρασθέντα καίέλληνι°Ή εκδοθέντα παρά τοΰ σοφολογιωτάτου διδασκάλου καί γυμνασιάρχου τής
Αθωνιάδος 'Ακαδημίας Νικολάου Κυριάκου Τζερτζέλη, καί ήδη πρώτον
<φ αύτοΰ έν Ελλάδι φωνή τοις 'Ελλήνων παισί καί έαυτοΰ μαθηταϊς έν τω

π

Γ

Λγιφ Ορει παραδοθέντα. Κεφ. Α '. Περί φιλοσοφίας, διαιρέσεως αυτής, καί
ών κανόνων τοΰ φιλοσοφείν.
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' Αρχ. Φιλοσοφία εστί γνώσις θείων καί ανθρωπίνων πραγμά
των, των τε ιδιοτήτων αυτών, ενεργειών τε καί αποτελεσμάτων...
' Ακολουθούν τά κεφάλαια Β ' καί Γ ' : «Περί τοΰ σώματος έν γένει, καί
των αύτω αποδιδόμενων», «Περί του κενοϋ διαστήματος».
— φφ. 80α-145β, Τών στοιχείων της Γεωμετρίας βιβλίον πρώτον (μετά
φραση τών Στοιχείων Γεωμετρίας τοΰ Christian Wolff). Βλ. τόμ. Α ' .
'Αρχ. 'Επιστήμης έργον τό έξ εννοιών τινών απλούστερων...
— φ φ . 146α-203β, ή συνέχεια τών 'Στοιχείων Φυσικής'.
Έ δ ώ τά κεφάλαια Δ ' - Ζ ' : «Περί τοϋ τόπου, του χρόνου καί της
κινήσεως», «Περί τών πιεζουσών δυνάμεων», «Περί τών ισχύων τών
κινουμένων σωμάτων» καί «Περί βαρύτητος».
Τελ. ...διττού γάρ γένους είσίν οι νόμοι της φύσεως καί θεσμοί,
φύσεως νοούμενης της τοΰ... (κολοβό).
Ή χρονολογία τοΰ χειρογράφου στό φ. 109α.
Ή παρουσίαση μέ βάση τόν ύπό σύνταξη Περιγραφικό Κατάλογο τών
Χειρογράφων της Βιβλιοθήκης 'Μιχαήλ Έμινέσκου' τοΰ 'Ιασίου από τόν Χ.
Καρανάσιο (ανακοίνωση Λίνου Μπενάκη στό Διεθνές Συνέδριο « Ό Νεοελληνι
κός Διαφωτισμός. Οι ευρωπαϊκές ιδέες καί ό άναγεννώμενος ελληνισμός», Βόλος
27-30 Μαΐου 1993).
Β. ΕΝΤΥΠΑ:

ΗΛΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Β. ΕΝΤΥΠΑ:
1. Χημική Φιλοσοφία, ή στοιχειώδεις άλήθειαι της νεωτέρας Χημικής,
νεωτέρα τινί μεθόδω τεταγμέναι, ύπό Α. Φ. Φουρκροά 'Ιατρού καί Διδάσκα
λου της Χημικής έν Παρισίοις. Έκ Γρακισθείσα μετά προσθήκης καί τίνων
σημειωμάτων ύπό Θεοδοσίου Μ. Ήλιάδου. Έπιδιορθωθεϊσα
καί τύποΚ
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Εκδοθείσα ύπό 'Ανθίμου Γαζή ... χάριν των Φιλολόγων. Βιέννη 1802, σσ.
XXI + 1 χ.ά. + 184 + 1 χ.ά. (ΓΜ/ΕΒ. 178).
Μετάφραση του έργου: Philosophie Chimique, ou Vérités Fondamentales de la Chimie Moderne, Disposées dans un nouvel ordre; Par A.E.
Fourcroy. Παρίσι 1792. Β' έκδ.: 1795. Γ' εκδ. 1806.

ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
(1731 - 1800)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. Στοιχεία Γεωγραφίας
Τό έργο εκδόθηκε στη Βιέννη τό 1804 από τόν "Ανθιμο Γαζή, ό
όποιος πρόσθεσε σημειώσεις «κατά τους νεωτέρους» (βλ. έντυπα, 2).
Τά χειρόγραφα πού ακολουθούν διασώζουν μόνον τό κείμενο του
Νικ. Θεοτόκη.
•Ι.Μ.Π. 684 (6191)
0,230><0,175
IH'ai.
φφ. 279α-324β.
Τίτλος: Του σοφολογιοτάτου και επιστημονικότατου καί εν μαθηματικοϊς
καί φιλοσόφοις αρίστου κυρίου νικηφόρου Θεοτόκη, γεογραφίας στοχείων
βιβλίον α°". Κεφάλαιον α°ν. Περί τον προς κατάληψιν της γεογραφίας
αναγκαίων τοις άγεωμέτροις είδήσεον.
'Αρχ. Γραμμή εστί μήκους, πλάτους καί βάθους αμειρον σημεία
δέ τά πέρατα αυτής...
Ακολουθούν τά κεφάλαια: «περί γεωγραφίας», «περί της κρικωτής
σφαίρας», «περί της τεχνητής ουρανίου σφαίρας, καί περί αστέρων»,
«περί πλανητών άστρων», «περί ηλίου», «περί σελήνης», «περί εκλεί
ψεως ηλίου καί σελήνης» (χάσμα) «περί τών λοιπών πλανητών, καί περί
κομητών», «περί τών εν γη ζωνών», «περί τών έν γη κλιμάτων», «περί
πλάτους καί μήκους» (χάσμα) «περί χρήσεως της γηΐνης τεχνητής
σφαίρας», «περί γεωγραφικών πινάκων, ήτοι χαρτών», «περί τών παοιων, καί νέων γεωγραφικών μέτρων». «Σημειώματα άπό του ßou
Ρψλιου τής γεωγραφίας του Θεοτόκου· περί φυσικής τής γής διαιρέ9
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σεως», «περί της γερμανίας», «περί της έλουητίας», «περί της Ιταλίας»,
«περί του βελγίου, ήτοι περί των κάτω χωρών, καί τών ούνίτων
επαρχιών, ήτοι της όλανδίας», «περί της αριστοκρατίας τών επτά
ούνίτων επαρχιών, ήτοι περί της ολανδίας», «περί της μεγάλης βρετανίας», «περί της δανίας, ήτοι δανιμαρκίας», «περί της νορουεργίας, ή
νορβηγίας, της καί Νηρίγου», «περί της σουηκίας, ή σβεκίας, ή
σβετζίας, ή σουηδίας ή σουηκίας», «περί της ρωσίας, ή μοσχοβίας»,
«περί της προυσίας», «περί της πολωνίας, ήτοι λεχίας», «περί της
ούγγαρίας, καί τών οικιστών καί στρατιωτικών δυνάμεων της άουστρικής επαρχίας», «περί ευρωπαίας τουρκιάς», «περί της άσίας», «περί της
λιβύης, ήτοι άφρικής», «περί της άμερικής».
Σημ. Εϊναι μάλλον σημειώσεις μαθητή (ή δασκάλου) από τό βιβλίο του
Νικηφ. Θεοτόκη. Πλούσιες σημειώσεις στά περιθώρια τών σελίδων.

* 2. Β.Ρ.Α. 1423
0,222><0,171
ετ. 1758
σσ. 233 ή φφ. 60α-182α.
Τίτλος: Γεωγραφίας Στοιχείων Βιβλίου πρώτου Κεφ. Α°ν. Περί τών προς
κατάληψη της Γεωγραφίας αναγκαίοι τοις άγεωμέτροις ειδήσεων.
'Αρχ. Γραμμή εστί μήκους, πλάτους καί βάθους αμειρον...
Τά υπόλοιπα κεφάλαια τοϋ 'πρώτου βιβλίου': «περί γεωγραφίας»,
«περί της κρικωτής σφαίρας», «περί τών έν τη κρικωτή σφαίρα κύ
κλων», «περί τών της σφαίρας θέσεων», «περί της τεχνητής σφαίρας της
ουρανίου, καί τών αστέρων», «περί πλανητών, καί αστέρων», «περί
ηλίου», «περί σελήνης», «περί εκλείψεως ηλίου καί σελήνης», «περί
αστρονομικών δογμάτων».
'Αρχ. Τρεις ai κυριώτεραι περί τοϋ συστήματος τοϋ παντός τών
αστρονόμων δόζαι, ή τοϋ Πτολεμαίου, ή τοϋ Τύχωνος, καί ή τοϋ
Κοπερνίκου...
«περί τών λοιπών πλανητών, καί περί κομητών», «περί γής καί της
αυτήν έμφαινούσης τεχνητής γηΐνης σφαίρας», «περί τών έν γη ζωνών»,
«περί τών έν γη κλιμάτων», «περί πλάτους καί μήκους», «περί οική
σεων», «περί χρήσεως τής τεχνητής γηΐνης σφαίρας», «περί γεωγραφι
κών πινάκων, ήτοι χαρτών», «περί τών παλαιών, καί νέων γεωγραφικών
μέτρων».
σ. 59 (ή φ. 89α), Βιβλίον Β'. Κεφάλαιον Α ' . «Περί φυσικής τής γής
διαιρέσεως».
'Ακολουθούν τά κεφάλαια: «περί πολιτικής τής γής διαιρέσεως».
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«περί της Ευρώπης καί των έν αύτη διοικήσεων», «περί της καθολικής
της Ευρώπης διαιρέσεως», «περί τής Λουσιτανίας, ή Λυσιτανίας, εί'τ'
ούν Πορτογαλλίας», «περί τής 'Ιβηρίας, ήτοι Ι σ π α ν ί α ς » , «περί τής
Κελτογαλατίας, εί'τ' ούν Γαλλίας, τής καί Φραγκιάς καί Φράνζας»,
«περί τής Γερμανίας», «περί τής Έλουητίας», «περί τής Ι τ α λ ί α ς » ,
«περί του Βελγίου, εί'τ' ούν περί των Κατωχωρών, καί των ούνίτων
επαρχιών», «περί τής 'Αριστοκρατίας των επτά ούνίτων επαρχιών, εί'τ'
ούν περί τής 'Ολλανδίας», «περί τής μεγάλης Βρετανίας, τής Κοινώς
Ίγγλιτέρας», «τά περί τής Δανίας, ήτοι Δανιμαρκίας», «περί τής
Νορουεγίας, ή Νορβεγίας τής καί Νηρίγου», «περί τής Σουηκίας, ή
Σβετζίας, ή Σουηδίας, ή Συηκίας», «περί τής Ρωσσίας, ή Μοσχοβίας»,
«περί τής Προυσίας», «περί τής Πολωνίας, ήτοι Λεχίας», «περί τής
Ουγγαρίας, καί τών οικιστών καί στρατιωτικών δυνάμεων τής Ά ο υ στριακής Επικρατείας», «περί τής Ευρωπαίας Τουρκίας», «περί τής
Ασίας», «περί τής Λιβύης, εί'τ' ούν Α φ ρ ι κ ή ς » , «περί τής Αμερικής».
Στίς σσ. 217-233 (ή φφ. 174α-182α) πίνακες: «Σύστημα τοΰ παντός
κατά τόν Πτολεμαΐον», «Σύστημα του παντός κατά τόν Τύχωνα»,
«Σύστημα τοΰ παντός κατά τόν Κοπέρνικον», πίνακες ανέμων, οι
αυξήσεις τών ημερών καί νυκτών από τό «Κλεομήδους κυκλικής θεω
ρίας, βιβλίον α ον », «Πίναξ κεφαλαιώδης τής Γεωγραφικής Ε π ι σ τ ή μ η ς » ,
«Περιγραφή τοΰ Κόσμου. Γενική τής Γής διαίρεσης», «Αύθέντες μολδαβίας» από τό 1352 μέχρι τό 1758.
Συσταχωμένα δύο έντυπα φύλλα, στά γερμανικά, «Allgemeine Stati
stisch-Geographische. Uebersicht der Preussischen Erb-Monarche ... von
Joseph Marx Freyherrn von Eiechtenstern» πού μας δίνουν στοιχεία γιά
τή Γερμανία (φφ. 58 καί 59), τήν Ουγγαρία (φ. 101) καί τή Γιουγκοσλα
βία (φ. 112). 'Από τήν ϊδια επίσης έκδοση, έντυποι χάρτες τής Ουγγα
ρίας καί τής Ί σ τ ρ ί α ς («Istrien»).
* 3. Β.Ρ.Α. 151
0,168«0,115
I H ' αϊ.
φφ. 159.
Κείμενο παρεμφερές μέ τό Ι, 2. Στά φφ. 148α-159α, πίνακες, κι έδώ, μέ
γεωγραφικά σχήματα (τό πτολεμαϊκό, τό τυχωνικό καί τό κοπερνικαϊο
σύστημα, 3 πίνακες ανέμων, πίνακας ωρών, πίνακας κίνησης τοΰ ηλίου
κατά «Κεπλέρον», «Τύχωνα», «Ροκκιόλον», «Δελαΐ'ρον», «Γρηγόριον»,
και
°ελήνης, σχήματα εκλείψεων ηλίου καί σελήνης).
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* 4. Μ.Π. 748 (6255)
0,300><0,210
IH'od.
φφ. 41 (κολοβό).
Μιά ακόμη παραλλαγή των Στοιχείων Γεωγραφίας του Νικηφόρου
Θεοτόκη. 'Αναλυτικά τό περιεχόμενο του κώδικα:
— φ. Ια, «Κεφ. α ο ν . Περί των προς κατάληψιν της γεωγραφίας αναγκαίων
τοις άγεωμέτροις ειδήσεων».
'Αρχ. Γραμμή εστί μήκους, πλάτους καί βάθους αμειρον σημεία
δε τά πέρατα αυτής...
— φ. 3α, «Κεφ. β ον . Περί Γεωγραφίας».
' Αρχ. Γεωγραφία εστί Γής περιγραφή, Μαθηματική, φυσική καί
πολιτική. Τούτων ή μεν Μαθηματική...
'Ακολουθούν τά κεφάλαια γ ' - κ ' , τοΰ 'πρώτου βιβλίου': «Περί της
κρικωτής σφαίρας», «Περί των εν τη κρικωτή σφαίρα κύκλων», «Περί
των της σφαίρας θέσεων», «Περί της τεχνητής ουρανίου σφαίρας καί
αστέρων», «Περί πλανητών άστρων», «Περί [ηλίου]», «Περί σελήνης»,
«Περί εκλείψεως ' Η λ ί ο υ καί Σελήνης», «Περί αστρονομικών δογμά
των», «Περί των λοιπών πλανητών, καί περί κομητών», «Περί Γής, καί
της αυτής έμφαινουσης τεχνητής σφαίρας», «Περί τών έν τη γή ζωνών»,
«Περί τών έν τη Γή κλιμάτων», «Περί πλάτους καί μήκους», «Περί
οικήσεων», «Περί χρήσεως τής γήινης τεχνητής σφαίρας», «Περί
γεωγραφικών πινάκων, ήτοι χαρτών», «Περί τών παλαιών καί νέων
γεωγραφικών μέτρων».
Στη συνέχεια: φφ. 33α-41α, «Βιβλίου ßou Κεφ. Α ον . Περί φυσικής τής
Γής διαιρέσεως», «Κεφ. β ον . Περί πολιτικής τής Γής διαιρέσεως», «Κεφ.
γ ο ν . Περί τής Ευρώπης, καί τών έν αύτη διοικήσεων», «Κεφ. δ ο ν . Περί τής
καθολικής τής Ευρώπης διαιρέσεως», «Κεφ. ε ον . Περί τής Λουσιτανίας,
ή Λυσιτανίας, τοϋτ' εστί Πορτογαλλίας», «Κεφ. στ ο ν . Περί τής 'Ιβη
ρίας, ήτοι Ι σ π α ν ί α ς » .
Τελ. ...of δέ καρποί, ήγουν ai όπώραι καί τά...
Σημ. Οι σελίδες χωρίζονται καθέτως στά δύο: αριστερά τό κείμενο ένω ή
δεξιά πλευρά έχει άφαιθεΐ γιά τίς σημειώσεις. Ή φυλλαρίθμηση νεώτερη,

* 5. Μ.Β. 45
0,210x0,150
I H ' αι.
σσ. 136-219+5 πίν.
Τίτλος: Γεωγραφίας στοιχείων. Βιβλίον πρώτον. Κεφ. Α '. Περί τών προς
κατάληψιν τής Γεωγραφίας αναγκαίων τοις άγεωμέτροις ειδήσεων.
' Αρχ. Γραμμή εστί μήκους, καί πλάτους καί βάθους αμειρον
^•"ΐιεϊα δέ τά πέρατα αυτής...
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Κείμενο παρεμφερές μέ τό Ι, 4. Τό κείμενο διακόπτεται (σέ σύγκριση
μέ τό Ι, 4) μετά τό δεύτερο κεφάλαιο τοϋ δευτέρου βιβλίου.
Στό τέλος, πέντε πίνακες μέ 25 σχήματα.
Πρβλ. Τόμ. Α ' , Τά Μαθηματικά, Θεοτόκης Νικηφόρος Ι, 7.
6. Β.Α.Α. 11

0,220*0,170

IH ' αι.

σσ. 81-193.

Τίτλος: Γεωγραφία Νικηφόρου τοϋ Θεοτόκη ην εν Γιασίω της
τοις εαυτού μαθηταϊς

Μολδαβίας

έξέδοτο.

Β. ΕΝΤΥΠΑ:
1. Στοιχεία Φυσικής εκ των νεωτέρων συνερανισθέντα

ύπό Νικηφόρου τοϋ

Θεοτόκου. Λειψία 1766, σσ. 16 χ.ά. + 326 + 16 χ.ά. + 2 λ. + φφ. 20
πτυσσόμενα μέ 145 σχήματα.
Ό

δεύτερος τόμος τό 1767, σσ. 8 χ.ά. + 244 + 20 χ.ά. + φφ. 18

πτυσσόμενα μέ 141 σχήματα. (L/BH. 18.11.652).
2. Στοιχεία Γεωγραφίας έρανισθέντα ύπό τοϋ 'Αρχιεπισκόπου
Θεοτόκου πλείστοις δε σημειώμασι

Νικηφόρου του

καί σχήμασι πλουτισθέντα ύπό

'Ανθίμου

Γαζή. Βιέννη 1804, σσ. VIII + 245 + 2 χ.ά. (ΓΜ/ΕΒ. 296).
Πρβλ. Τόμ. Α ' , Τά Μαθηματικά.

ΙΩΑΚΕΙΜ, μοναχός

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. Γεωγραφία
1. Ε.Β.Π. 1183
0,210*0,155
Ι Σ Τ ' αϊ.
φφ. 80.
πτλος: 'Ιωακείμ μονάχου τοϋ Άναστασιώτου,
πόνημα γεωγραφικόν, εκ
οιαφόρων συναθροισθεν πολυμαθών καί σοφών γεωγράφων, καί μάλιστα του
Στράβωνος.
Αρχ. Ή της γεωγραφικής
φιλοσοφίας είναι νομίζηται...

πραγματείας

ύπόθεσις

ούκ 'έξω
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Τελ. ...ώσπερ και ημάς θαρρήσαντες τοΰτονί τόν πόνον άνεδεξάμεθα, καί τέλος αύτω νυνί έπεθήκαμεν.
Ό Charles Astrae (βλ. Cataloque des manuscrits grecs, Troisième partie,
Le supplément grec, Παρίσι 1960, σσ. 351-352) γράφει ότι ό 'Ιωακείμ
«transcrit l'essentiel de Strabon XVII, 3, § 24 (jusqu' à νομαδικώς
οικείται, cf éd. Meineke, Leipzig 1877, p. 1171, I. 16); alors seulement il
tient compte de la réalité de son temps, et sans, être gêné par la
contradiction avec ce qui précède, il enchaîne sur les conquêtes musulmanes: της δ ' 'Ασίας τά πλείω μέρη τό πρώτον ύπό Ρωμαίοις υπήρχε, νυν
δ ' ύπό Ί σ μ α η λ ι τ ώ ν κατέχεται, καί τά πλείω της Ευρώπης, ή τε
Αίγυπτος πάσα, καί της Λιβύης μέρος..., καί νϋν ... τό τούτων εν
Βυζαντίω της Κωνσταντίνου τε βασίλειον δη κατεστήσαντο ..., enfin (f.
80ν), il rappelle ce qu'il doit à ses devanciers (καί μάλιστα δη του
Στράβωνος), ainsi qu'à l'aide de Dieu».
Πρβλ. Τόμ. A ' , Τά Μαθηματικά.
Β. ΕΝΤΥΠΑ:

ΙΩΑΣΑΦ, ι ε ρ ο μ ό ν α χ ο ς

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Β. ΕΝΤΥΠΑ:
1. Γεωγραφικός Πίναξ των δύο ημισφαιρίων άπάσης παλαιάς τε καί νέας
εγνωσμένης γης, ελληνιστί εκδοθείς δαπάνη καί επιμέλεια Ίωάσαφ ιερομόνα
χου. Βιέννη 1797. Διαστάσεις: 0,89x0,54.
Κάτω: « Έ χ α λ κ ο χ α ρ ά χ θ η π α ρ ' έμοϋ, Λουδοβίκος Σμίδ» (Λ.Χ. 192).
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ΚΑΒΑΛΙΩΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

( ; - 1786)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. Φυσική πραγματεία συντεθεΐσα παρά του σοφολογιωτάτου διδασκάλου κυρίου Θεοδώρου άναστασίου Καβαλιώτου
του εκ Μοσχοπόλεως. Καί παρ' αύτοϋ εκδοθείσα εν τη της
ιδίας πατρίδος νεωστί ίδρυθείση σχολή
* 1. Β.Ρ.Α. 383
0,316x0,218
ετ. 1808
σσ. 1-122.
'Αρχ. Ουδέν των εν τω μετά σώματος βίω άλλο, είναι, καί
λέγεσθαι αγαθόν δίκαιον...
Τά 39 κεφάλαια τοΰ έργου: σ. 5, « Ή φυσική εστίν επιστήμη»· σ. 6,
«Περί της φυσικής έλξεως υποκειμένου»· σ. 8, «Περί του ορισμού καί
της διαιρέσεως της φυσικής» 1 σ. 9, «Περί άρχων»· σ. 13, «Περί ϋλης»
[«ή ϋλη άπειρος εστί καί κ α θ ' αυτή υπάρχει»]· σ. 16, «Διαιρείται ή ΰλη ή
οϋ» [«ή ϋλη εστίν άφθαρτος»]· σ. 20, «Περί είδους» [«το άθροισμα των
ιδιοτήτων τοις σωματικοΐς τρόποις εστίν ουσιώδες είδος»]· σ. 25, «Περί
στερήσεων»' σ. 26, « Ά ρ χ α ί μηχανικαί εκτίθενται» [«ή υλη ήτοι ή
εκτεταμένη ουσία ούκ εστίν ομογενής»]· σ. 30, «Περί αρχών χυμικών»·
σ. 31, «Περί τόπου»· σ. 35, «Περί κενοϋ» [«πάν τό μή έχον υπαρξιν ούκ
έστιν, αλλ' τό κενόν εστί μή έχον ϋπαρξιν, άρα τό κενόν ουκ εστίν»)·
σ. 38, «Περί τής πνευματικής μηχανής»· σ. 40, «Περί βαρομέτρου»'
σ. 42, «Περί τής κατά τόπον κινήσεως»· σ. 48, «Περί ηρεμίας»' σ. 51,
«Περί αιτίας κινήσεως»· σ. 56, «Περί σωμάτων θερμών, καί ψυχρών»·
σ. 61, «Περί υγρών, ήτοι ρευστών, καί περί ξηρών»· σ. 63, «Περί
κινήσεως, καί ηρεμίας τών στερεών έν τοις ύγροΐς»· σ. 64, «Περί
ελατηρίου»· σ. 66, «Περί μανότητος, καί πυκνότητος»' σ. 67, «Περί
ραρύτητος, καί κουφότητος»· σ. 70, «Περί ελκτικής δυνάμεως» [«πάντό
κινουμενον σώμα ύπό τίνος κινείται»]· σ. 72, «Περί φωτός» [«τό φώς
ουσία εστί»]· σ. 77, «Περί στοιχείων»· σ. 82, «Περί γης»· σ. 82, «Περί
ατός»· σ · 84, «Περί αέρος»· σ. 85, «Περί πυρός» [«πυρ εστί σώμα
συγκειμενον εκ μορίων λεπτότατων, στερρεοτάτων τε, καί εύδιαιρέων
» ] ' σ. 88, «Περί δευτέρων ποιοτήτων»' σ. 91, «Περί δευτέρων ποιοτή-
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των»· σ. 91, «Περί κόσμου»· σ. 93, «Περί ούρανοΰ»· σ. 98, «Περί σφαί
ρας»· σ. 103, «Περί μετεώρων»· σ. 109, «Περί ψυχής ζωτικής»· σ. 111,
«Περί αίσθήσεως»· σ. 113, «Περί τής καταμέρος αίσθήσεως»· σ. 117,
«"Εσχατον. Περί φαντασίας καί μνήμης».
Τελ. ...μετά τών σωματικών κινήσεων υφίσταται ή του νοός
ενωσις μετά του σώματος.
Μετά τό κείμενο ακολουθεί (σελ. 125-228) «μεταφυσική, συντεθεϊσα
παρά του αύτοϋ ίεροκήρυκος καί πρωτοπαπά ίεροϋ 'Αναστασίου Καβαλιώτου».
Στή σελ. 1 κτητορικό σημείωμα: «έκ των του οικονόμου κυρίου
Δανιήλ πελει ή παρούσα σύνοψις τής φυσικής καί μεταφυσικής πραγμα
τεία» καί ή χρονολογία: «αωη ' φεβρ. θ ' », καί τό όνομα του γραφέα:
«χείρ άναστασίου ιερέως, του ταύτην συντεθείσαντος».
Β. ΕΝΤΥΠΑ:

ΚΑΙΡΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
(1784 - 1853)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. Φυσική
* 1. Σ.Σ. 10
0,235x0,175
ετ. 1818
σσ. 274.
Τίτλος: Πραγματεία Φυσικής επιστήμης του Σοφωτάτου Θεοφίλου τον
άνδρίου, φιλοπονηθεϊσα παρ ' αύτοΰ εν τή τών Κυδωνιών Σχολή.
'Αρχ. "Οτι μεν ώς αΐσθανόμενοι διατιθέμεθα πάντες οϊδαμεν...
Τά κεφάλαια:
ον
— σελ. 1: «Τοΰ στοιχειώδους μέρους τής φυσικής Κεφ. Α ».
ον
— σελ. 4: «Κεφ. Β . Περί τών κατά τών σωμάτων έν γένει κατηγορουμέ
νων» [όπου «Περί έκτατου εί'τε τριχή διαστατοϋ», «Περί πορώδους»,
«Περί πιεστού», «Περί διαρετοΟ», «Περί αδιαχώρητου», «Περί άδρα-
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νείας», «Περί κινητού», «Περί έλαστικότητος», «Περίάραιωτοϋ», «Περί
πυκνωτοΰ»].
— σελ. 17: «Κεφ. Γον. Περί των κατά μικρά διαστήματα έκτελουμένων
κινήσεων» [οπού «Περί ολκής», «Περί πυρός ή θερμογόνου», «Περί
φωτός», «Περί ηλεκτρισμού», «Περί μαγνητισμού», «Περί κρυσταλλώσεως»].
—σελ. 90: «Κεφ. Δον. Περί απλών σωμάτων» [όπου «Περί οξυγόνου»,
«Περί απλών φλογιστών», «Περί υδρογόνου», «Περί άνθρακος», «Περί
φωσφόρου», «Περί θείου», «Περί εμπρησμού, ή κοινού πυρός», «Περί
υπογείων εμπρησμών, είτε ηφαιστείων τόπων», «Περί απλών άφλογίστων», «Περί αζώτου», «Περί όξυαλικοϋ», «Περί μετάλλων», «Περί
χρυσοΰ», «Περί λευκοχρύσου», «Περί αργύρου», «Περί υδραργύρου»,
«Περί παλλαδίου», «Περί ροδίου», «Περί ίριδίου», «Περί οσμίου»,
«Περί χαλκού εί'τε κυπρίου», «Περί σιδήρου», «Περί νικέλου, ή άρτεμίου», «Περί κασσιτέρου», «Περί μολύβδου», «Περί ψευδαργύρου, εϊτε
καδμίου», «Περί βισμούθιου, είτε ηραίου», «Περί αντιμονίου, είτε
στιμμίου», «Περί τελλουρίου, εί'τε κυβελίου», «Περί αρσενικού», «Περί
κοβάλτου, ή περσεφονίου», «Περί χρωμίου», «Περί μολυβδαίνης»,
«Περί ουρανίου», «Περί τουγξενίου, είτε ηρακλείου», «Περί τιτανίου»,
«Περί Κολομβίου, εί'τε ηφαιστείου τανταλίου καί δημητρίου»].
—σελ. 134: «Κεφ. Ε ον . Περί συνθέτων [σωμάτων]» [όπου «Περί καλίων,
είτε κονίων», «Περί αμμωνίας», «Περί ποτάσης, εί'τε χούνης», «Περί
σόδας, εϊτε λίτρου», «Περί γαιών», «Περί τιτάνου», «Περί μαγνησίας»,
«Περί βαρείας», «Περί στραντιανής», «Περί καθαρών γαιών», «Περί
άργίλλου», «Περί ύτρίας», «Περί γλυκίνης», «Περί ζυρκονίας, εϊτε
ύακινθίας», «Περί πυρίτιδος, εϊτε χαλυκίας», «Περί πρωτοσυνθέτων καί
πρώτον περί όξειδών», «Περί ύδατος», «Περί οξέων», «Περί όξυρευτικοΰ», «Περί οξυγορακικοΟ, εϊτε χρυσοκωλικοΰ οξέως», «Περί φλογιστικών οξέων», «Περί φλογιστών οξέων», «Περί κρυσταλλωτών καί έξατμιστών, περί όξυκοϋ οξέως», «Περί βενζοϊκοϋ οξέως», «Περί ηλεκτρικού
οξέως», «Περί φλογικοΰ οξέως», «Περί καμφορικοϋ οξέως», «Περί
ζαχαρικοϋ οξέως», «Περί κρυσταλλωτών καί άνεξατμίστων οξέων, περί
μελιτικοϋ οξέως», «Περί ταρταρικοΰ οξέως», «Περί κιτρικού οξέως»,
«ΙΙερί στατικού οξέως», «Περί άκρυσταλλώτων οξέων, περί μηλικοΰ
°ξεως», «Περί φελλικοΰ οξέως», «Περί μυρμηκικού οξέως», «Περί
ΧΡωματιστικών οξέων», «Περί κηκιδικου οξέως», «Περί προυσικού, εϊτε
μυγδαλικοΰ οξέως», «Περί συνθέτων φλογιστών», «Περί σικερίου»,
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«Περί αιθέρος, ή αιθέριου», «Περί ελαίων», «Περί ασφάλτων», «Περί
δευτεροσυνθέτων», «Περί αλάτων», «Περί οξυαλικών αλάτων», «Περί
άλατος», «Περί αμμωνίου», «Περί οξυρευτικών», «Περί όξυβορακικών»,
«Περί οξυφωσφορικών», «Περί όξυφωσφορικοΰ λίτρου», «Περί όξυφωσφορικης τιτάνου», «Περί όξυανθρακικών», «Περί οξυθειϊκων», «Περί
όξυνιτρικοΰ», «Περί ύπεροξυαλικών», «Περί μεταλλικών αλάτων», «Πε
ρί γεωδών δευτεροσυνθέτων», «Περί ύαλου», «Περί σαπόνων ή σμιγμάτων»].
σελ. 171: «Της Στοιχειώδους φυσικής Τμήμα δεύτερον. Κεφ. Α ον . Περί
ορυκτών ή ανόργανων σωμάτων» [όπου «Περί ατμοσφαίρας», «Περί
μετεώρων», «Περί ατμοσφαιρικής κράσεως», «Περί τής τοΰ ύδατος
έξατμήσεως καί περί βροχής», «Περί ανέμων», «Περί τών εν τή ατμό
σφαιρα ηλεκτρικών φαινομένων», «Περί άερολίθων», «Περί υδάτων»,
«Περί αλμυρών υδάτων», «Περί μεταλλικών υδάτων», «Περί ορυκτών»].
—σελ. 210: «Κεφ. Β ον . Περί φυτών».
—σελ. 223: «Κεφ. Γ ον . Περί ζώων» [οπού «Περί πέψεως», «Περί
αναπνοής», «Περί διαπνοής», «Περί αφομοιώσεως», «Περί διαφθοράς ή
σήψεως τών ζωικών υλών»].
— σελ. 241: «Κεφ. Δ ο ν . Περί ζώων ιστορίας έν γένει» [όπου «Περί
ζωοφύτων», «Περί εντόμων», «Περί σκωλήκων», «Περί μαλακοστρά
κων», «Περί μαλακίων», «Περί ιχθύων», «Περί ερπετών», «Περί πτη
νών», «Περί μαστοφόρων», «Περί άνθρωπου»].
Στη σελ. 1 κτητορικό σημείωμα: «Καί τόδε ξύν τοις άλλοις Γρηγορίου
ίερο[μονάχου] τουπίκλην Σαβαρη Συμαίου. 1818 δεκεμβρίου 17».
Σχήματα εντός κειμένου.
* 2. Β.Ε.Β. 118
0,220x0,160
Ι Θ ' αϊ.
φφ. 309.
Ά ρ χ . "Οτι μεν ώς αίσθανόμενοι διατιθέμεθα πάντες οϊδαμεν...
Παρεμφερές κείμενο με τό Ι, 1.
Στά φφ. 306α-309α (οί ζυγές σελίδες λευκές): «Πίναξ χρονολογικός
τών κυρίων ονομάτων, όσα αναφέρονται εις τήν παροΰσαν φυσικήν».
Σχήματα εντός κειμένου.
* 3. Σ.Δ. 78
0,210x0,150
Ι Θ ' αι.
φφ. 165.
'Αρχ. "Οτι μεν, ώς αίσθανόμενοι, διατιθέμεθα πάντες οίδαμεν...
Κείμενο, κι αυτό, παρεμφερές μέ τό Ι, 1.
Στά φφ. 162α-165α, 23 σχήματα φυσικής.
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Στό παράφυλλο της αρχής: «Δωρεά αρχιεπισκόπου 'Αργολίδος Καλλινίκου
Τερζοπούλου, 1875».
* 4. Β.Ε.Β. 148
0,224*0,160
Ι Θ ' αι.
φφ. 390.
Τίτλος: Τοΰ Μηχανικού Μέρους τής Φυσικής Κεφ. Α°ν Περί κινήσεως εν
γένει.
'Αρχ. 'Απόλυτος εκτασις έν γένει λέγεται τό άπέραντον τοΰτο
τριχη διαστατόν...
[όπου «Περί απλής κινήσεως», «Περί συνθέτου κινήσεως», «Περί
καμπυλόγραμμου κινήσεως», «Περί κινήσεως περιφερούς ετι περί κε
ντρικών δυνάμεων»].
—φ. 39β, «Κεφ. Β ον . Περί βαρύτητος, είτε τής κατά μεγάλας αποστάσεις
ενεργούμενης ολκής» [όπου καί «Περί πλαγίας των σωμάτων καταβάσεως»].
— φ . 80β,«Κεφ. Γ° ν . Περί κρούσεως» [όπου καί «Περί ήχου»].
— φ. ΠΟβ, «Κεφ. Δ°ν. Περί μηχανών» [οπού καί «Περί μοχλοΰ», «Περί
τροχιλαίας», «Περί έντροχίου αξωνος», «Περί κεκλιμένου επιπέδου»,
«Περί κοχλιού», «Περί σφηνός», «Περί συνθέτων μηχανών»],
—φ. 115α, «Κεφ. Ε ο ν . Περί υδροστατικής» [οπού «Περί υδραυλικής»,
«Περί υδραυλικών μηχανών»].
—φ. 146α, «Κεφ. Σ Τ ν . Περί των κατά τό φως φαινομένων κινήσεων»
[όπου «Περί οπτικής», «Περί κατοπτρικής», «Περί διοπτρικής», «Περί
οπτικών οργάνων», «Περί οφθαλμού», «Περί πολεμοσκοπίων», «Περί
σκοτεινών θαλάμων», «Περί τηλεσκοπίων», «Περί κατοπτροδιοπτρικών
τηλεσκοπίων», «Περί μικροσκοπίων», «Περί ηλιακού μικροσκοπίου»,
«Περί μαγικού λύχνου», «Περί πρίσματος»].
Μέρος Β ' (φ. 212α): «'Αστρονομίας Κεφ. Α ον ».
'Αρχ. Ή 'Αστρονομία περί τά ολικά τοΰ παντός μόρια ενασχο
λούμενη...
ον
-—<Ρ· 242α, «Κεφ. Β . Περί τής του ηλίου μερικότερος κινήσεως».
ον
—<Ρ· 265α, «Κεφ. Γ . Περί των τής σελήνης κινήσεων».
~<Ρ· 281β, «Κεφ. Δ ο ν . Περί τής των πλανητών κινήσεως έν γένει» [όπου
και «Περί ΰποπλανητών», «Περί κομητών»].
Φ· 302α, «Κεφ. Ε ο ν . Περί απλανών αστέρων».
'•ημ. Τό κείμενο τελειώνει στό φ. 329β· μέχρι εδώ παλαιά αρίθμηση: σσ. 654.
Τά φφ. 330α-331β, λευκά.
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— φ. 332α, «Κεφ. ΣΤ° . Περί χρονολογίας».
Τά φφ. 357β-365β, λευκά.
Μέρος Γ ' (φ. 366α): «Της ποσοτικής έπίτινων τής Μηχανικής
θεωρημάτων καί προβλημάτων εφαρμογή».
'Αρχ. 'Επειδή καί ύποτεθεισών AB, ΑΓ, είτε 77, Σ (σχ. 1) των
συνεργουσών
δυνάμεων...
Τά φφ. 387β-388β, λευκά.
Σχήματα καί σημειώσεις στα περιθώρια των σελίδων.
* 5. Σ.Δ. 54
0,212x0,152
Ι Θ ' αϊ.
φφ. 113.
Στά φφ. 1α-98β, κείμενο παρεμφερές με τό Ι, 4 Μέρος Α ' .
Στά φφ. 100α-107β, «Του Μηχανικού» (91 καλοσχεδιασμένα σχή
ματα)· φ. 108α, «Αστρονομίας» (5 σχήματα)· φφ. 111α-113α, «της
Φυσικής» (25 σχήματα).
Στό φ. Ια, πάνω άπό τόντίτλο, «Δωρεά αρχιεπισκόπου άργολίδος Καλλινίκου
Τερζοπούλου. 1875».
* 6. Π.Β. 359
Τίτλος: Στοιχειώδους
Άνδρίου.

0,235*0,180
Ι Θ ' αι.
φφ. 193.
Φυσικής Του σοφωτάτου Διδασκάλου ημών Θεοφίλου

Ό κώδικας, προφανώς σημειώσεις μαθητή του Θεόφιλου Κα'ί'ρη,
περιλαμβάνει επιμέρους κεφάλαια άπό τά μέρη Περί φυσικής (φφ.
1α-88β), Μηχανικής (φφ. 89α-154α, τό φ. 154β λευκό) καί αστρονομίας
(φφ. 155α-193β). 'Αναλυτικότερα:
Α ' [Περί φυσικής].
'Αρχ. Μόλις ό άνθρωπος ανοίγει τό όμματα τής ψυχής, βλέπει
τό θείον τοϋτο δημιούργημα καί ευθύς ανάγεται εις την θεωρίαν
αϋτοϋ...
Ακολουθούν: «περί εκτάσεως», «περί πορότητος», «περί διαιρετού»,
«περί πιεσμοϋ», «περί αδιαχώρητου», «περί αδρανείας», «περί έλαστικότητος», «περί κινητού», «περί ολκής», «περί τίνων κ α τ ' έπιφάνειαν
έλξεων καί ωθήσεων», «περί θερμογόνου», «περί φωτός», «περί ηλεκτρι
σμού», «περί γαλβανισμοϋ», «περί μαγνητισμού», «περίκρυσταλώσεως»,
«περί απλών σωμάτων, εϊτε στοιχείων», «περί όξυγώνου», «περί απλών
φλογιστών», «περί ύδρογώνου εϊτε φλογογώνου», «περί άνθρακος και
αδάμαντος», «περί φωσφόρου», «περί θείου», «περί εμπρησμού», «περί
υπογείων εμπρησμών, είτε ύφαιστείων τόπων», «περί απλών άφλογι-
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στων», «περί αζώτου», «περί οξυαλικοϋ», «περί μετάλλου», «περί χρυ
σού», «περί χρυσαργύρου, εϊτε πλατύνος», «περί αργύρου», «περί υδραρ
γύρου», «περί παλαδίου», «περί λοστού», «περί ίριδίου», «περί χαλκού
εί'τε κυπρίου», «περί σιδήρου», «περί νικέλου, είτε άρτεμίου», «περί
κασσιτέρου», «περί μολύβδου», «περί καδμίου», «περί εύθραυστων καί
εύχωνεύτων μετάλλων», «περί βισμούθιου εϊτε ηραίου», «περί στιμμίου
εί'τε αντιμονίου», «περί πελλουρίου εϊτε κυβελίου», «περί αρσενικού»,
«περί δυθραύστων καί δυσχωνεύτων», «περί κοβάλτου εϊτε περσεφανίου», «περί χρωμίου», «περί μολυβδαίνης», «περί τουγξενίου, εϊτε
ηρακλείου», «περί άχωνεύτων», «περί τετανίου», «περί συνθέτων [σωμά
των]», «περί καλίων εϊτε κονίων», «περί άμωνίας», «περί ποτάσης, εϊτε
χούνης», «περί σόδας, εϊτε λίτρου», «περί γεών», «περί τιτάνου», «περί
μαγνησίας», «περί βαρείας», «περί στραντιανής», «περί καθαρών γεών»,
«περί άργύλου», «περί ύτρίας», «περί γλυκίνης», «περί ζυρκωνίας, εϊτε
ϋακινθίας», «περί πυρίτιδος», «περί πρωτοσυνθέτων», «περί όξωδών»,
«περί ύδατος», «περί οξέων», «περί οξυρευτικοΰ», «περί οξυγορακικοΰ,
εϊτε χρυσοκολικοΰ οξέως», «περί φλογιστικών οξέων», «περί φλογιστών
οξέων», «περί κρυσταλλωτών καί έξατμιστών», «περί οξυκοΰ οξέως»,
«περί βενζοϊκοϋ οξέως», «περί ηλεκτρικού οξέως», «περί φλογικοΰ
οξέως», «περί καμφορικοΰ οξέως», «περί ζαχαρικοΰ, εϊτε οξαλικού
οξέως», «περί κρυσταλλωτών καί άνεξατμίστων», «περί μελιτικοΰ ο
ξέως», «περί ταρταρικοΰ οξέως», «περί κιτρικού οξέως», «περί στεατικου οξέως», «περί άκρυσταλώτων οξέων», «περί μηλικοΰ οξέως», «περί
φελικοΰ οξέως», «περί μηρμυκικοΰ οξέως», «περί ουρικού οξέως», «περί
χρωματιστικών οξέων», «περί κηκιδικοΰ οξέως», «περί προυσικοΰ, εϊτε
άμυγδαλικοϋ οξέως», «περί συνθέτων φλογιστών», «περί σικερίου»,
«περί αιθέρος», «περί ελαίων», «περί ασφάλτων», «περί δευτεροσυνθέτων», «περί άλλάτων», «περί οξυαλωτών», «περί αλλατος», «περί αμμω
νίου», «περί όξυρευτικών», «περί όξυγοβαροκικών», «περί χρυσοκώλης», «περί οξυφωσφορικών», «περί όξυφωσφορικοϋ λίτρου», «περί
οςυφωσφορικής τιτάνου», «περί όξυανθρακωτών», «περί οξυανθρακωτης τιτάνου», «περί οξυθειϊκών», «περί οξυνητρικοΰ», «περί όξυνητρωτι
Κ χούνης εϊτε νίτρου», «περί ύπεροξυαλλωτών», «περί οξαλωτής
χούνης», «περί μεταλλικών άλλάτων», «περί γαιωδών δευτεροσυνθέτων», «περί κεραμίου», «περί πορσελάνης», «περί ύάλλου», «περί σα
πώνων».
~«Ιής στοιχειώδους φυσικής τμήμα Β°ν» , «περί ατμοσφαίρας» , «περί
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μετεώρων», «περί κράσεως της ατμοσφαίρας», «περί έξατμήσεως του
ύδατος και περί βροχής», «περί ανέμου», «περί των έν τή ατμόσφαιρα
ηλεκτρικών φαινομένων», «περί μετερεωλίθων», «περί υδάτων», «περί
αλμυρών υδάτων», «περί μεταλλικών υδάτων», «περί ορυκτών», «περί
συνθέτων ορυκτών»· «Κεφ. Β ον . Περί φυτών», «περί φυτικών υλών»,
«περί βλαστήσεως», «περί της των φυτών αυξήσεως», «περί της των
φυτών είς διάφορα γένη καί είδη διαιρέσεως»' «Κεφ. Γ ο ν . Περί ζώων»,
«περί ζωικών ουσιών», «περί μερών τών ζώων», «περί όστέων», «περί
κεράτων, ονύχων καί λεπίδων», «περί μυόνων», «περί δέρματος», «περί
μεμβρανών, τενόντων, συνδέσμων, καί αδένων», «περί εγκεφάλου καί
νεύρων», «περί τριχών καί εντέρων», «περί μετάξης», «περί αίματος»,
«περί γάλατος», «περί ώών», «περί σιέλου», «περί χωλής», «περί κυψέ
λης», «περί δακρύων, μύξης καί ίστοϋ υγρού», «περί τών υγρών του
οφθαλμού», «περί αρθρικού καί έμηνικοΰ υγρού καί περί σπέρματος»,
«περί φαρμακερών υγρών», «περί ούρου καί περιττωμάτων», «περί τών
έν διαφόροις μέρεσι τών ζώων παραγομένων σκληρών σωμάτων», «περί
τίνων τών ζώων ενεργειών», «περί πέψεως», «περί αναπνοής», «περί της
τών νεφρών ενεργείας», «περί διαπνοής», «περί αφομοιώσεως», «περί
διαφθοράς τών ζωικών ουσιών, είτε σήψεως»' «Κεφ. Δ ον περί ζώων
ιστορίας έν γένει», «περί ζωοφύτων», «περί εντόμων», «περί σκωλήκων
έν γένει», «περί μαλακοστράκων», «περί μαλακίων», «περί ένασπονδύλων», «περί ιχθύων», «περί ερπετών», «περί πτηνών», «περί μαστοφόρων», «περί ανθρώπου».
Β ' «Τοΰ μηχανικού μέρους τής φυσικής. Κεφ. Α ον . Περί κινήσεως έν
γένει».
' Αρχ. Τά φαινόμενα τής φύσεως ουδέν άλλον ε'ισίν, ειμή φαινό
μενα τής κινήσεως...
[έδώ επίσης: «περί απλής κινήσεως», «περί συνθέτου κινήσεως», «περί
καμπύλης κινήσεως», «περί κινήσεως περιφερούς»].
'Ακολουθούν:
— «Κεφ. Β ο ν . Περί βαρύτητος».
— «Κεφ. Γ ο ν . Περί κρούσεως» [έδώ καί «περί ήχου»].
— «Κεφ. Δ ο ν . Περί μηχανών» [έδώ καί «περί μοχλού», «περί τροχιλαίας», «περί έντροχίου άξωνος», «περί κεκλιμένου επιπέδου», «περί
κοχλιού», «περί σφηνός», «περί συνθέτων μηχανών»].
ον
— «Κεφ. Ε . Περί υδροστατικής».
Μεταξύ τών φφ. 124β καί 125α χάσμα. 'Ακολουθούν: «περί Διοπτρι-
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κής», «περί διοπτρίων», «περί πολεμοσκοπίων», «περί σκοτεινών θαλά
μων», «περί τηλεσκοπίων», «περί κατοδιοπτρικών τηλεσκοπίων», «περί
ηλιακού μικροσκοπίου», «περί μαγικού [λύχνου]», «περί πρίσματος».
Μεταξύ των φφ. 136β καί 137α δεύτερο χάσμα. 'Ακολουθούν: «περί
υδραυλικής είτε ρευσταλικής», «περί υδραυλικών μηχανών».
— «Κεφ. ΣΤ ο ν . Περί οπτικής» [εδώ καί «περί κατοπτρικής»].
— «Κεφ. Ζ ο ν . Περί τών ηλεκτρικών φαινομένων» [εδώ «περί μαγνητικών
φαινομένων»].
Γ ' «Περί αστρονομίας. Κεφ. Α ον ».
'Αρχ. Άφ ' ου έθεωρήσαμεν εις την φυσικήν Ευγενίου τους
νόμους καθ ' ους καί ai κατά μικρά συμβαίνουσα! διαστήματα
κινήσεις γίνονται...
'Ακολουθούν:
— «Κεφ. Β ον . Περί τής τού ηλίου μερικωτέρας κινήσεως».
—«Κεφ. Γ ο ν . Περί τών τής σελήνης κινήσεων».
—«Κεφ. Δ ο ν . Περί τής τών πλανητών ευγενούς κινήσεως» [εδώ καί «περί
ύποπλανητών» καί «περί κομητών»].
—«Κεφ. Ε°ν. Περί απλανών αστέρων».
—«Κεφ. ΣΤ° ν . Περί χρονολογίας».
Πολλά σχήματα εντός κειμένου.
* 7. Μ.Β. 708
0,310-0,210
ΙΘ'αί.
φφ. Ια-108α.
Μιά ακόμη παραλλαγή τής «Φυσικής» τού 'σοφωτάτου διδασκάλου'
(βλ. Ι, 4 μέρος Α ' καί Β ' (κεφ. Α ' ) καθώς καί Ι, 1 κεφ. Δ ' κ. ε.).
'Αναλυτικότερα:
—φ. Ια, «Τού Μηχανικού μέρους τής φυσικής Κεφ. Α ον . Περί κινήσεως
έν γένει».
'Αρχ. 'Απόλυτος εκτασις έν γένει λέγεται τό άπέραντον τοΰτο
τριχή διαστατόν, έν ω πάντα τά τής φύσευις ευρίσκονται σώματα...
Ακολουθούν: «Περί 'Απλής Κινήσεως», «Περί Συνθέτου Κινήσεως»,
«Περί Καμπυλόγραμμου Κινήσεως», «Περί Κινήσεως περιφερούς έτι δέ
περί Κεντρικών δυνάμεων». «Κεφ. Γ ο ν . Περί Κρούσεως» [οπού καί «Περί
Ηχου»] (γιά τό Κεφ. Β ' , βλ. παρακάτω). «Κεφ. Δ ο ν . Περί Μηχανών»
[οπού «Περί Μοχλού», «Περί τροχιλαίας», «Περί έντροχίου αξωνος»,
«ΙΙερί Κεκλιμένου επιπέδου», «Περί Κοχλίου», «Περί Σφηνός», «Περί
Συνθέτων Μηχανών»]. «Κεφ. Ε°ν. Περί υδροστατικής» [όπου «Περί
ον
Πυραυλικής», «Περί υδραυλικών Μηχανών»]. «Κεφ. ΣΤ . Περί τού κατά
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τό φως φαινομένων κινήσεων», όπου «Περί οπτικής», «Περί Κατοπτρι
κής», «Περί Διοπτρικής», «Περί οπτικών οργάνων», «Περί οφθαλμού»,
«Περί Σκοτεινών θαλάμων», «Περί Τηλεσκοπίων», «Περί Κατοπτροδιοπτρικοΰ Τηλεσκοπίου», «Περί Μικροσκοπίων», «Περί 'Ηλιακού Μι
κροσκοπίου», «Περί μαγικού λύχνου», «Περί πρίσματος».
Τελ. (φ. 43α): ...εϊτε διαφόρους τής ενύ?·.ου ατμοσφαίρας ενοϋται,
φως παράγει, ώς εν τω περί 'Ηλεκτρισμού ϊδομεν.
— φ. 43β, «'Αστρονομίας Κεφ. Α'».
'Αρχ. Ή 'Αστρονομία περί τά ολικά του παντός μόρια ενασχο
λούμενη...
— φ . 48β, «Κεφ. Βον. Περί βαρύτητος, εί'τε τής κατά μεγάλας αποστάσεις
ενεργούμενης ολκής» [οπού καί «Περί πλαγίας τών σωμάτων καταβάσεως»] (βλ. παραπάνω).
— φφ. 55α-62β, τά κεφάλαια: «Περί απλών άφλογίστων», «Περί αζώ
του», «Περί Μετάλλων», «Περί Χρυσού», «Περί λευκοχρύσου», «Περί
Αργύρου», «Περί υδραργύρου», «Περί Παλλαδίου», «Περί Ροδίου»,
«Περί Ίριδίου», «Περί 'Οσμίου», «Περί Χαλκού, εϊτε Κυπρίου», «Περί
σιδήρου», «Περί Νικέλλου, εί'τε ' Αρτεμίου», «Περί Κασσιτέρου», «Περί
Μολύβδου», «Περί Ψευδαργύρου, εί'τε Καδμίου», «Περί βισμούθιου,
εϊτε Ηραίου», «Περί 'Αντιμονίου, εϊτε Στιμμίου», «Περί Τελλουρίου,
εί'τε Κυβελλίου», «Περί Αρσενικού», «Περί Κοβάλτου, εϊτε Περσεφονίου», «Περί Μαγγανισίου, εί'τε Μαγνητίου», «Περί Χρωμίου», «Περί
Μολυβδαίνης», «Περί Ουρανίου», «Περί τουγξενίου, εϊτε " Ηρακλείου»,
«Περί Τιτανίου», «Περί Κολομβίου, εϊτε 'Ηφαιστείου Τανταλίου καί
Δημητρίου».
—φφ. 62β-73β, «Κεφ. Ε ον . Περί συνθέτων [σωμάτων]», [όπου «Περί
καλίων, εί'τε κονίων» καί στή συνέχεια τά υπόλοιπα κεφάλαια του 1,1
σσ. 134-170].
—φφ. 74α-88α, «Τής στοιχειώδους φυσικής Τμήμα Βον. Κεφ. Αον, Περί
ορυκτών καί ανόργανων σωμάτων» [οπού «Περί ατμοσφαίρας» καί στη
συνέχεια τά κεφάλαια τοΰ Ι, 1 σσ. 171-209].
ον
ον
—φφ. 88β-98α, «Κεφ. Β . Περί φυτών» [καί τό «Κεφ. Γ . Περί ζώων»,
βλ. Ι, 1 σσ. 210-240· χάσμα, λείπουν οι παράγραφοι 728-739].
—φφ. 98β-108α, «Κεφ. Δ ον . Περί ζώων ιστορίας εν γένει» (βλ. Ι, '
σσ. 241-274).
Τό φ. 108β, λευκό.
Ωραία σχήματα στά περιθώρια τών σελίδων.
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Σημ. Ή συνέχεια του κώδικα: Πρβλ. Τόμ. Α', Τά Μαθηματικά, Καΐρης
Θεόφιλος.
Β. ΕΝΤΥΠΑ:

ΚΑΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
( ; - 1824/5)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Β. ΕΝΤΥΠΑ:
1. 'Ιδέα γενική περί τίνων ιδιοτήτων των σωμάτων, και περί της φύσεως, καί
των ιδιοτήτων του Θερμαντικού. Έράνισμα, Λιβόρνο 1806, σσ. 80(ΓΜ/ΕΒ.
416).
Πρβλ. Τόμ. Α ' , Τά Μαθηματικά.

ΚΑΝΕΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
(1792 - 1823)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. Φυσική Δημώδης
1/2. Ε.Κ.Ε.Ο. 38 καί 39

8°

Ι Θ ' αι.

Η μετάφραση (ιδιόχειρη;) τοΰ έργου:
Β. ΕΝΤΥΠΑ:
Φνσική δημώδης εις παΰσιν της δεισιδαιμονίας.
Ίζ μεταφρασθεϊσα, καί φιλοτιμώ
10

Έκ της Γερμανικής

γλώσ-

δαπάνη τοΰ εντιμότατου Κυρίου Χατζή
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Κωνσταντίνου Πώππ του έκ Σιμπινίου εις φως εκδοθείσα... Βενετία 1810,
σσ. 14 χ.ά. + 3 8 1 + 1 πίν. (ΓΜ/ΕΒ. 615).
Τό γερμανικό πρωτότυπο: Volksnaturlehre zur Dämpfung des Aberglanbens von Johann Heinrich Helmuth.

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ καί ΜΑΝΟΥΗΛ
Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. Γεωγραφία της 'Ασίας
Τό έργο δέν διασώθηκε βλ. Έρμης ό Λόγιος, 15 'Απριλίου 1816, σελ.
126.
Β. ΕΝΤΥΠΑ:
1. Α.Χ. του Γασπάρεως ό νέος μεθοδικός σχολαστικός
"Ατλας εκ νέου
χαραχθείς προς χρήσιν των 'ελληνικών Σχολείων ... επιστασία Κυριάκου
Καπετανάκη. Πρώτη περίοδος. Βιέννη 1808, σσ. 4 χ.ά. + 15 πίν. (ΓΜ/ΕΒ,
494).
2. Περί της μεθοδικής παραδόσεως της Γεωγραφίας καί των αρμοδίων προς
τοΰτο βοηθητικών μέσων. Του Α.Χ. του Γασπάρεως. Διερμηνευθέν εκ της
Γερμανικής εις την νυν Έλληνικήν διάλεκτον υπό του Κ. Καπετανάκη.
Βιέννη 1808, σσ. 1 2 6 + 1 χ.ά. (ΓΜ/ΕΒ. 516).
3. Σχολαστική Γεωγραφία διερμηνευτική του νέου μεθοδικού σχολαστικού
ατλαντος. Συντεθεϊσα Γερμανιστί imo του 'Αδάμ Χριστιανού Γασπάρεως...
μεταφρασθεϊσα εις τήν νυν Έλληνικήν διάλεκτον εκ τής τελευταίας ογδόης
εκδόσεως υπό του Κυριάκου Καπετανάκη. Προς χρήσιν τών Ελληνικών
σχολείων. Πρώτη περίοδος. Βιέννη 1808, σσ. μ' + 512 + 3 χ.ά. (ΓΜ/ΕΒ.
520).
4. Εισαγωγή γενική τής Γεωγραφίας, εις πλήρη τής γής γνώσιν. Συντεθεϊσα
μέν Γερμανιστί υπό 'Αδάμ Χ. του Γασπάρεως.
Έξελληνισθεισα
δε και
εκδοθείσα υπό τών αδελφών Καπετανάκη. Τόμος Α '. Βιέννη 1816, σσ. θ +
4 1 5 + 1 πίν.
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Τόν ϊδιο χρόνο, ό δεύτερος τόμος, σσ. 2 χ.ά. + 416 + δ' + 20 χ.ά.
(ΓΜ/ΕΒ. 903).
Πρβλ. Τόμ. Γ', "Εργα γενικών γνώσεων.

ΚΑΡΑΚΙΟΥΛΑΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Β. ΕΝΤΥΠΑ:

1. 'Αριστοτέλους Φυσιογνωμικά. Μεταφρασθέντα από του 'Ελληνικού εις
τήν καθ ' ημάς, όμιλουμένην άπλήν φράσιν. "Ετι δέ εις τήν Τουρκικήν άπλήν
διάλεκτον μεθερμηνευθέντα, και σύν τω πρωτότυπο) εκδοθέντα παρά 'Ανα
στασίου Χ. Γρ. Καρακιουλάφη Καισαρέως ήδη πρώτον τύποις έκδίδοται.
Κωνσταντινούπολη 1819, σσ. 4 χ.ά. + ιβ' + 2 χ.ά. + 203. (ΓΜ/ΕΒ 1127).

ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(1566 - 1633)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. Παράφρασις καί υπομνήματα
είς τό περί ουρανού του 'Αριστοτέλους
1. Μ.Μ.Σ. 159
0,300x0,220
έτ. 1673
φφ. 91α-202β.
Ή χρονολογία στό τέλος του β' βιβλίου, σ. 120β: «αχογ' Ιουνίου γη».
2· Β.Μ.Λ.(Π,). 8225
Fol.
Τό δεύτερο μέρος τού κώδικα.
Β- ΕΝΤΥΠΑ:

ΙΖ' αϊ.

φφ. 143.
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ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
( ; - 1663)
Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. Είς τήν τοϋ Αριστοτέλους περί ουρανού θεωρίαν
υπόμνημα
1. Π.Β.Ι.(Λ) 504
0,212x0,158
Ι Ζ ' αί.
φφ. 174α-226β.
'Αρχ. "Εδει μεν μετά τήν παράδοσιν...
Στη σελίδα τίτλου ή ημερομηνία πού ό Νικ. Κεραμεύς άρχισε τήν
παράδοση του έργου «περί ουρανού» του 'Αριστοτέλη: «αχλστ' αύγούστου β».
Πρβλ. Τόμ. Γ', 'Επιστήμες τής Ζωής.
Β. ΕΝΤΥΠΑ:

ΚΕΦΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Β. ΕΝΤΥΠΑ:
1. 'Οδηγία θαλάσσιος θεωρητική και Πρακτική. Συναθροισμένη ... και
πλουτισμένη ... παρά τοϋ Θαλασσοπόρου Καπιτάν Νικολάου Κεφάλα. Βιέννη
1817, σσ. 227 + 20 χ.ά. + 140 χ.α. + 5 πίν. (ΓΜ/ΕΒ. 985).
2. Σχεδιον τοπογραφικόν του Θρακικού Βοσπόρου ή Καταστένου Κωνσταντι
νουπόλεως, μέ τά περίχωρα αΰτοΰ, σχεδιασθέν καί εκδοθέν παρά τοϋ Καπετάν
Νικολάου Κεφάλα. Λονδίνο 1818.
Έχαλκοχαράχθη παρά τοϋ Σ.Τ. Νέελε καί υίοΰ. (ΓΜ/ΕΒ. 1099).
Διαστάσεις: 0,86 Χ 0,51.
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3. Χάρτα εκτεταμένη τοΰ 'Αρχιπελάγους σχεδιασθείσα επιμελώς παρά του
Καπετάν Νικολάου Κεφάλα... εις ην προσδιοιρίσθη ή αληθής θέσις των μερών
και Νήσων, ην έχει τό εν προς τό άλλο, εσημειώθησαν δέ διάφοροι ξηραί και
σκόπελοι, ai όποϊαι παρά τοΰ Ιδίου παρετηρήθησαν εις τά διάφορα κατά
καιρούς ταξείδιά του, προς χρήσιν τών ομογενών του Γραικών. Παρίσι 1818
(ΓΜ/ΕΒ. 1108).
Διαστάσεις 1,00><0,65.
4. Χάρτα Ναυτική συμμαζωμένη τοΰ πρώτου μέρους της Μεσογείου Θαλάσ
σης, άπό τό στενόν Γιπιράλτας έως Μάλτας, σχεδιασθείσα επιμελώς παρά
τοΰ Καπετάν Νικολάου Κεφάλα... μεταφερμένη δέ εις τόν Μεσημβρινόν της
Κωνσταντινουπόλεως,
προς χρήσιν καί μεταχείρισιν τών ομογενών του
Γραικών. Παρίσι 1818.
Κάτω: Έχαράχθη παρά τοΰ Βασιλικού Χαλκογράφου Πιέρ Πικέτ, έπιστατοΰντος τοΰ εκδότου.
Διαστάσεις: 1,00><0,65.
Τόν ϊδιο χρόνο: Χάρτα Ναυτική συμμαζωμένη, τοΰ δευτέρου μέρους της
Μεσογείου Θαλάσσης άπό Μάλτας 'έως 'Αλεξανδρείας, καί μέχρι Κωνσταντι
νουπόλεως σχεδιασθείσα επιμελώς παρά τοΰ Καπετάν Νικολάου Κεφάλα.
(ΓΜ/ΕΒ. 1109).
Διαστάσεις: 1,00 χ 0,65.

ΚΙΓΑΛΑΣ

ΙΛΑΡΙΩΝ

(ΙΖ' αι.)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. Του μακαριωτάτου αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρίου Ίλαριωνος Κιγάλα ποίημα άστρονομικόν κατά πτολεμαϊκούς.
Περί σφαίρας
* 1. Β.Ρ.Α. 493
0,220x0,160
Ι Ζ ' αϊ.
'Αρχ. Σφαίρα μεν εστί τι σώμα...

σσ. 267-279.
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* 2. Β.Ρ.Α. 538
0,207x0,156
I H ' αϊ.
φφ. 181-196.
'Αρχ. Σφαίρα μέν εστί τι σώμα...
'Αμέσως μετά, σσ. 197-209, «Του μακαριότατου καί σοφωτάτου
αρχιεπισκόπου κύπρου κυρίου Ί λ α ρ ί ω ν ο ς κιγάλα της τοΰ Χρίστου
μεγάλης εκκλησίας θεολόγου μεγάλου περί τοΰ πάσχα καί των κύκλων
του ηλίου καί της σελήνης καί της του έτους διορθώσεως, καί έπακτών
μηνών, καί δίσεκτου, καί ετέρων τούτοις εχομεν πλείστων».
Βλ. Παύλος 'Αλεξανδρινός.
* 3. Β.Ρ.Α. 184
0,213x0,150
I H ' αϊ.
φφ. 235α-243β.
'Αρχ. Σφαίρα εστί σώμα...
'Αμέσως μετά, φφ. 247α-255α (τά φφ. 244α-246β, λευκά), ακολουθεί
«ποίημα ΐλαρίωνος κιγάλα κυπρίου, μεγάλου θεολόγου του οικουμενι
κού θρόνου χρονολογίαι τών Ζ ' αιώνων διά μέτρων ποικίλων» (χρονο
λογική απαρίθμηση γεγονότων αρχαίων).
'Αρχ. τό εν έλαχίστφ μέγιστον ήτοι τοΰ εν μικρό) μεγάλου...
Β. ΕΝΤΥΠΑ:

ΚΛΑΡΟΥΖΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ [ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ]
( ; - 1645)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. Περί της φυσικής ακροάσεως, ή άρχων
* 1. Π.Β.Α. 348
0,205x0,150
Ι Ζ ' αί.
φφ. 86.
' Αρχ. Μέγα τωόντι καί ούράνιόν τι χρήμα ή φιλοσοφία, καί τών
άνθρώποις φαινομένων τό βέλτιστον. ού μόνον ό'τι έπιστήμας και
τέχνας ώς τέχνη τεχνών, καί επιστήμη
επιστημών...
Τά κεφάλαια, τοΰ α ' καί μοναδικοΰ διασωθέντος βιβλίου: φ. 1α>
«Κεφ. α ο ν . Προοίμιον»· φ. 1β, «Κεφ. β ον . Περί όρου»· φ. 2β, «Κεφ. γ°ν· Τ«
εστίν ορισμός»· φ. 3α, «Κεφ. 8m. Έ ν ω εκθεσις τών μή καλώς ρηθέν-
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των»' (καί μέ άλλο χέρι: «καί διόρθωσις»)· φ. 4α, «Κεφ. ε ον . Λόγος μη
δυνατόν είναι αγωνιζόμενος όρισμόν ορισμού άποδοΰναι καί ή τούτου
λύσις»' φ. 6α, «Κεφ. στ ο ν . Περί όρισμοΰ έτι οτι συνίσταται έξ υποκειμέ
νου, καί τέλους καί του συναμφοτέρου, καί πώς ταΰτα αναλογεί»· φ. 6β,
«Κεφ. ζ ο ν . Τίνες οί της φιλοσοφίας οροί καί πόθεν συνίσταται έκαστος»'
φ. 8α, «Κεφ. η ο ν . Λόγος άπορεϊν μη έκ τοΰ υποκειμένου είναι, ά λ λ ' εκ
του τέλους τους ρηθέντας ορισμούς, καί λύσις μετά μετρίας αύθις
σκέψεως»' φ. 9α, «Κεφ. θ ο ν . Περί των άπαριθμηθέντων λοιπών της φιλο
σοφίας όρων»· φ. 12α, «Κεφ. ιον. Έ ν ώ διαίρεσις της φιλοσοφίας άπάσης»' φ. 13β, «Κεφ. ια ο ν . Έ ν ώ μικρά τίνα περί διαιρέσεως, καί εις πόσα
ή του θεωρητικού διαίρεσις, καί μετρία επίσκεψις διατί εις τόσα»·
φ. 15β, «Κεφ. ιβ ο ν . Έ ν ώ κατασκευάζομεν πλείστους λόγους είς τά
ρηθέντα τρία διαιρείσθαι τό θεωρητικόν»· φ. 18α, «Κεφ. ιγ ο ν . Λόγοι των
εναντίων, δΓ ων ηγούμαι την τοΰ θεωρητικού ορθότατη ν έπιδιαίρεσιν
άφαιρεϊν, καί ή ενός εκάστου λύσις»· φ. 19β, «Κεφ. ιδ ο ν . Δεύτερος λόγος
των αυτών περί τοΰ αύτοΰ, καί ή τούτου λύσις»· φ. 20β, «Κεφ. ιε° ν . Λόγον
ετι κατά της δοθείσης έπιδιαιρέσεως καί ή τούτου λύσις»· φ. 21α,
«Κεφ. ιστ ο ν . Λόγος έτι των εναντίων, καί ή τούτου λύσις»· φ. 22α,
«Κεφ. ιζ ο ν . Λόγοι έτι τών αυτών καί αί τούτων σύντομοι λύσεις»· φ. 23α,
«Κεφ. ιη ο ν . Μικρά τις επίσκεψις περί της τοΰ μαθηματικού ύποδιαιρέσεως»· φ. 23β, «Κεφ. ιθ ο ν . Περί της τοΰ πρακτικού έπιδιαιρέσεως»·
φ. 24β, «Κεφ. κ ο ν . "Οτι ή φυσιολογία εστίν επιστήμη»· φ. 26α, «Κεφ. κα ο ν .
αν
Λόγος δεύτερος περί τούτου»· φ. 26β, «Κεφ. κβ . "Ετι άπόδειξις, καί
ζήσεις άριστοτέλους, περί τοΰ αύτοΰ»· φ. 27β, «Κεφ. κγ ο ν . Έ ν ώ τίνες οί
την φυσικήν τοΰ της επιστήμης ονόματος άλλοτριοΰντες»· φ. 28β,
«Κεφ. κδ ο ν . Έ ν ώ ό τών εναντίων πρώτος λόγος, ή ή τούτου λύσις»'
φ. 29β, «Κεφ. κε ο ν . Λόγος ετι τών αυτών περί τοΰ αύτοΰ, καί αί τούτων
λύσεις»· φ. 30β, «Κεφ. κστ ο ν . "Ετι περί τών αυτών, καί αί τούτων λύσεις»·
ον
φ. 31α, «Κεφ. κζ . "Ετι περί τοΰ αύτοΰ, καί ή τούτου λύσις»· φ. 32β,
ον
«Κεφ. κη . Λόγος ετι τών αυτών περί τοΰ αύτοΰ, καί ή τούτων λύσις»·
φ. 34β , «Κεφ. κθ ο ν . Τί τό της φυσιολογίας ύποκείμενον»· φ. 37α , «Κεφ.
Λ
· t v ω οι των ενάντιων λογού αναιρουντες είναι το κινητον σώμα της
φυσιολογίας ύποκείμενον, καί ή ενός εκάστου λύσις»· φ. 38α, «Κεφ. λα ο ν .
Εν ώ λόγος δεύτερος τών εναντίων καί ή τούτου λύσις»· φ. 39β,
ν
ον
«Κεφ. λβ° . "Ετι περί τοΰ αύτοΰ»· φ. 40β, «Κεφ. λγ . "Ετι περί τοΰ
ον
αυτού»· φ. 42β, «Κεφ. λδ . Έ ν ώ έν βραχεί περί πάσης τών άριστοτελιω ν
βιβλίων διαιρέσεως, πληρέστατα δέ περί της τών φυσικών»· φ. 44α,
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«Κεφ. λε . Περί της των οκτώ ακροαματικών βιβλίων διαιρέσεως»·
φ. 45β, «'Αριστοτέλους φυσικής ακροάσεως, ή περί αρχών, τό α ο ν του
κειμένου κεφ. α ο ν , κατά δέ την άκολουθίαν τών ημετέρων προλεγομένων
κεφ. λστ ο ν »· φ. 46β, «Κεφ. λζ ο ν . Έ ν ω δόξαι τών πάλαι περί της έλάττονος»· φ. 48α, «Κεφ. λη° ν . Πόσα τά αϊτια Πλάτων ήβούλετο, καί πώς
ταύτα, καί ότι ου σύμφωνος άριστοτέλει»' φ. 49α, «Κεφ. λθ ο ν . Πρώτος
λόγος τών εναντίων, ότι εστίν ίδέαι, ή τών όντων παραδειγματικόν
αίτιον, καί ή τούτου λύσις»· φ. 50α, «Κεφ. μ ον . Λόγος ετι περί του αύτου,
καί ή τούτου λύσις»· φ. 51α, «Κεφ. μα ο ν . Λογισμοί έπί τών αυτών, καί αί
τούτων λύσεις»· φ. 52α, «Κεφ. μβ ο ν . Πέμπτος λόγος ετι τών αυτών, καί ή
τούτου λύσις»· φ. 53β, «Κεφ. μγ ο ν . Λόγος ετι τών αυτών, καί ή τούτου
λύσις»· φ. 54α, «Κεφ. μδ ο ν . Λόγος ετι τών αυτών, καί ή τούτου λύσις»·
φ. 55β, «Κεφ. με ο ν . Λόγος ετι τών αυτών, καί ή τούτου λύσις»· φ. 56β,
«Κεφ. μστ ο ν . Έ ν ώ λόγοι αριστοτελικοί τάς ιδέας σκόπτοντες καί
υποβάλλοντες»· φ. 58α, «Κεφ. κζ ο ν . Λόγοι αυτήν καθαυτήν την πλάτωνος
δόξαν άνασκευάζοντες»· φ. 59α, «Κεφ. μη ο ν . Λόγοι ετι άνασκευάζοντες
τήν αυτήν ύπόθεσιν»· φ. 60α, «Κεφ. μθ ο ν . Λόγος ετι άνασκευάζων τό
αυτό»· φ. 60β, «Κεφ. ν° ν . Έ ν ώ πώς σκότος, ό τών λατίνων διδάσκαλος
τάς ιδέας είναι ήθελεν καί τούτου έλεγχος»· φ. 61 β, «Κεφ. να ο ν . "Οτι καί
τό πέμπτον αίτιον τό όργανικόν περιττόν, καί τοιούτου έν τή φύσει
φρονεΐν ψεύδεται»· φ. 62β, «Κεφ. νβ° ν . Έ ν ώ τελειότερα έξήγησις του
πρώτου χωρίου, καί τί διαφαίρει έν τή προτάσει αρχή, αίτιον, καί
στοιχεΐον»· φ. 64α, «Κεφ. νγ ο ν . Λύσις τοΰ άλεξάνδρου λόγου, καί λόγοι
πλείστοι τό εναντίον κηρύττοντες, ή εκείνος φρονεί»· φ. 65β, «Κεφ. νδ ον .
ον
Έ ν ώ πώς τό δ χωρίον αρχάς, αίτια, καί στοιχεία, έξέλαβεν άβερόης»'
ον
φ. 67β, «Κεφ. νε . Λογισμός τω αύτώ χωρίω πορφυρίου, καί γραμματι
ον
κού ίωάννου, καί επίσκεψις τοΰ μή καλώς εχειν»· φ. 68β, «Κεφ. νστ .
ον
"Οτι καθολικωτέρα ή αρχή τοΰ αιτίου»· φ. 69β, «Κεφ. νζ . Άναίρεσις
κοινώς τής δόξης περί αρχών, αιτίων, καί στοιχείων τών προρηθέντων
σοφών, καί. οτι οΰ νοείται διά τών τοιούτων τά πολλάκις είρημένα
τέσσαρα αίτια»· φ. 70β, «Κεφ. ν η ο ν . Έ ν ώ ότι τήν ανωτέρω δόξαν έσχεν
καί ό άλέξανδρος, καί λόγοι σιμπλικίου κατά τε άλεξάνδρου, καί λύσεις
τών ανωτέρων ρηθέντων συλλογισμών»· φ. 71 β, «Κεφ. νθ ο ν . Άναίρεσις
τών τοΰ σιμπλικίου ανωτέρω λόγων ώς μηδέν άναγκαϊον εχόντων»'
φ. 72β, «Κεφ. ξ ο ν . 'Απορία ότι ού νοείται τά κοινά αξιώματα έν τω
ρηθέντι χωρίω, καί ή τούτου λύσις, έν ώ έτι ώς έν βραχεί κατά τήν έμην
ον
θεωρίαν τελειότερα έξήγησις τοΰ χωρίου»· φ. 73β, «Κεφ. ξα . Έ ν ώ
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κείμενον χωρίον β°ν ου ή έξήγησις απλούστατη, καί άπορίαι οτι ταυτόν
εστίν ήμΐν γνωστόν, καί τη φύσει»· φ. 75β, «Κεφ. ξβ ο ν . Έ ν ώ αϊ άπορίαι
οτι τό ήμΐν πρώτον καί γνωστόν καί τη φύσει πρώτον καί γνωστόν»'
φ. 76α, «Κεφ. ξγ ο ν . Λύσις των ρηθέντων έν ώ πρώτον τά σημαινόμενα τών
προτέρων καί γνωριμότερα τη φύσει»· φ. 77β «Κεφ. ξδ ο ν . Λύσις καί τοΰ
τούτου συλλογισμού»· φ. 78β, «Κεφ. ξε ο ν . Έ ν ώ όπως οί παλαιοί έξέλαβον έν τε τοις άναλυτικοϊς, καί έν τη παρούση πραγματεία τό καθόλου
δι' ών καί ή δλη τοΰ δοθέντος καί λυθέντος απόρου»' φ. 81α, «Κε
φ. ξστ° ν . Του δέ κειμένου κεφάλαιον β ον έν ώ του κειμένου μετρία
επίσκεψις»' φ. 82β, «Κεφ. ξζ ο ν . 'Εκτεταμένος ή έν τω βφ κεφαλαίω α°"
χωρίου έξήγησις, καί τίνες οί έν έκάστω μέρει της διαιρέσεως εμπίπτο
ντες»' φ. 85β, «Κεφ. ξη° ν . Έ ν ώ περί τών βουλομένων πλείοις τάς αρχάς,
καί τίνες οί εκάστου λόγοι».
Τελ. ..Αναξαγόρας γάρ αρχάς άπειρους τών όντων τάς όμοιομερίας ετίθετο.
Σημ. Τό κείμενο αυτό, τό όποιο ô συγγραφέας του τό τιτλοφορεί «βιβλίοναον»
(σ. Ια), αποτελεί μάλλον τά «προλεγόμενα» του έργου «Περί φυσικής ακροά
σεως», βλ. φ. 45β.
Τό όνομα του συγγραφέα δίπλα στον τίτλο: «Του σοφωτάτου Νικολάου ιερέως
του κλαρουζάνου».
Β. ΕΝΤΥΠΑ:

ΚΟΔΡΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(; - 1827)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Β· ΕΝΤΥΠΑ:
• Ομιλίαι περί Πληθύος Κόσμων τοΰ Κυρίου Φοντενέλ...
Μεταφρασθεϊσαι
0 τ
Κ Γαλλικής διαλέκτου εις την καθ ' ημάς άπλήν Ρωμαίϊκην γλώσσαν,
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καί ύποσημειωθεΐσαι, παρά Παναγιωτάκη Καγκελαρίου Κοδρικα του έξ
'Αθηνών... Βιέννη 1794, σσ. Π Ι + 488. (Λ.Χ. 179).
Τό πρωτότυπο: Entretiens sur la pluralité des Mondes πού βρίσκεται
στά Oeuvres de Monsieur De Fontenelle. Tome seconde. Παρίσι 1766.

ΚΟΜΜΗΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
(1770 - 1834)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. Πάρεργα, ή Κόσμου συντήρησις
* 1. Ε.Β.Ε. 1228
0,220><0,160
ετ. 1796
φφ. 55α-90α.
Κείμενο γραμμένο σέ μορφή διαλόγου. Ό τίτλος, στό φ. 55α.
— φ. 57α, «Διάλογος πρώτος. Κριτόβουλος ή διά των κεντρικών δυνά
μεων του κόσμου συντήρησις». Τά πρόσωπα: Κριτόβουλος καί Πολύ
φημος.
— φ. 76α, «Διάλογος Δεύτερος. 'Αριστόβουλος, ή του των επί γης ειδών
κόσμου συντήρησις». Τά πρόσωπα: 'Αριστόβουλος καί Παλαίφατος.
Του έργου προτάσσεται, φ. 56α, «Τοις έντευξομένοις».
'Αρχ. 'Επειδή τινές περί υποθέσεων...
Στό τέλος: « Έ ν Βουκουρεστίοις είς μήνα Ίούλιον αψ·£ ζ».
Τά φφ. 55β, 56β, λευκά.
Β. ΕΝΤΥΠΑ:
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ΚΟΡΑΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
(1748 - 1833)
Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Β. ΕΝΤΥΠΑ:
1. Στράβωνος Γεωγραφικών βιβλία έπτακαίδεκα 'Εκδίδοντος
καίδιορθονντος Α. Κοραή... Μέρος Πρώτον. Παρίσι 1815, σσ. 4 χ.ά. + £ + 1 χ.ά. + 391
+ 1 χ.ά. (ΓΜ/ΕΒ 874).
Το 1817 τό Δεύτερο, σσ. 2 χ.ά. + δ ' +515 καί Τρίτο Μέρος, σσ. 4 χ.ά.
+ ια' + 461 + 3 χ.ά. (ΓΜ/ΕΒ 1005) καί τό 1819 τό Τέταρτο Μέρος, σσ. 2
χ.ά. + 546 + 2 χ.ά. (ΓΜ/ΕΒ 1194).
Οί τόμοι Θ ', Γ, ΙΑ ' καί IB ' της ' Ελληνικής Βιβλιοθήκης του ' Αδαμαντίου
Κοραή.
Πρβλ. Τόμ. Γ ' , 'Επιστήμες της Ζωής.

ΚΟΡΕΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(1563 - 1654)
Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. Είς τά του 'Αριστοτέλους
περί φυσικής ακροάσεως υπομνήματα
1. Π.Β.Ι. 103
0,330x0,220
Ι Ζ ' αϊ.
φφ. 284.
Τίτλος: Γεωργίου Κορεσίου περί φυσικής ακροάσεως.
'Αρχ. Πότερον ή φυσική επιστήμη εστίν ή τέχνη; εφη ό 'Αριστο
τέλης έν τω τέλει του β' τών υστέρων...
* 2. Μ.Π. 294 (5801)
0,340x0,230
Ι Ζ ' αι.
φφ. 15 χ.ά. + σσ. 296.
ιιτλος: Γεωργίου Κορεσίου ιατροφιλοσόφου καί θεολόγου τής μεγάλης
t-κκλησίας, ζητήματα είς τά οκτώ τοΰ άριστοτέλους βιβλία Περί φυσικής
ακροάσεως.
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' Αρχ. "Εφη ό άριστοτελης έν τω τελεί τοΰ β°" τών ύστερων, την
μεν έπιστήμην καταγίνεσθαι περί τό δν, τήν δέ τέχνην, περί την
γένεσιν...
Στίς σσ. 99, 112, 130, 166, 180, 217 καί 238, τά 'ζητήματα' στά οκτώ
'βιβλία' του 'Αριστοτέλη.
Στη σ. 1, κτητορικό: «εκ των του Δωροθέου 'Ιθακήσιου βουλησμα».
Στά πρώτα 15 χ.ά. φύλλα: «Πίναξ κεφαλαιώδης, εις τήν παροΰσαν
φιλοσοφικήν βίβλον τοΰ έν ϊατροφιλοσόφοις, καί έν θεολογία αρίστου
κυρίου Γεωργίου Κορεσίου τοΰ έκ Χίου. Κατά άλφάβητον». Στό τέλος,
φ. 15β, ή σημείωση: «δρα τά λοιπά τοΰ πίνακος έν τω τέλει της βίβλου».
3. Ε.Σ.Σ. 5

2ο

I H ' αι.

Στό φ. Ια επίγραμμα μέ τά ονόματα τοΰ συγγραφέα καί τοΰ κτήτορα:
«Γεωργίου πόνημα Χίου Κορέση 'Ιεροθέου κτήμα δ ' Ίθηκησίου».

Π. 'Υπομνήματα συνοπτικά
είς τά περί ουρανού καί μετεωρολογικά Αριστοτέλους
* Ι . Μ . Π . 294(5801)
0,330><0,220
ΙΖ'αϊ.
σσ. 297-666.
Α ' , σσ. 297-560: «Τοΰ αύτοΰ, Είς τά περί ούρανοΰ τοΰ φιλοσόφου
βιβλία» (βλ. Ι, 2).
' Αρχ. Μέγας τω ό'ντι καί θαυμαστός ύπήρξεν ό άριστοτέλης καί
πάντας τους άλλους φιλοσόφους...
(άπό λάθος στή σ. 307 γράφει 362 καί συνεχίζει τή σελιδαρίθμηση:)
— σ . 364, «Περί της Ευρώπης».
'Αρχ. 'Αλλ ' επειδή είς δ" ή Γη διαιρείται, Εύρώπην, άσίαν...
— σ. 367, «Περί της άσίας»· σ. 368, «Περί της άφρικής»' σ. 368, «Περί
της άμερικής». Καί στή συνέχεια: σ. 372, «Περί τής σελήνης»· σ. 373,
«Περί τοΰ ηλίου»· σ. 376, «Περί τής έπιτολής των αστέρων»· σ. 378,
«Περί των παθών τών πλανητών»' σ. 378, «Περί ανέμων»" σ. 381, «Περί
ούρανοΰ πρώτον»· σ. 416, «Περί ούρανοΰ τό βον»· σ. 451· «Περί τοΰ β"
βιβλίου»· σ. 476, «Περί τοΰ γ° υ βιβλίου περί ούρανοΰ»· σ. 511, «Περί τοΰ
ν
δ™ βιβλίου περί ούρανοΰ»· σ. 537, «Περί ούρανοΰ τό δ° ».
Β ' , σσ. 560-666: «Τοΰ αύτοΰ Γεωργίου Κορεσίου ζητήματα είς τά περί
τών μετεώρων».
Ά ρ χ . Ζήτησις

η

α . Τί σημαίνει

μετέωρον;...

ΕΠΩΝΥΜΑ ΕΡΓΑ

157

— σ. 562, «Περί των πυρίνων, ήγουν φλογών, αιγών, άλομένων, λογχών,
άστρων θεόντων, καί καταπιπτόντων, καί δρακόντων, καί άλλων ο
μοίων»' σ. 563, «Περί βροντής καί αστραπής»· σ. 563, «Περί τοϋ
κεραυνού»' σ. 564, «Περί κομητών»· σ. 565, «Περί τοϋ γαλαξίου»· σ. 567,
«Περί τών φαινομένων έν τω αέρι χρωμάτων»' σ. 568, «Περί βόθρου καί
στεφάνου»· σ. 568, «Περί ράβδων, καί παραλλήλων, καί παραλίων»·
σ. 569, «Περί τής ίριδος»· σ. 570, «Περί ανέμων»· σ. 573, «Περί νεφών,
καί ύετών»· σ. 574, «Περί χιόνος»· σ. 574, «Περί χαλάζης»· σ. 574, «Περί
κρυστάλλου»· σ. 575, «Περί θαλάττης»· σ. 576, «Περί τοϋ άλατος»·
σ. 576, «Περί πηγών, καί ποταμών»· σ. 578, «Περί σεισμού»· σ. 579,
«σημειώσεις εις τό κείμενον τών τοϋ άριστοτέλους μετεώρων».
'Αρχ. Περί μεν οΰν τών πρώτων αίτιων τής φύσεως, ήγουν 'ύλης,
καί είδους, καί στερήσεως, ή άλλαιώς τών τεσσάρων αιτίων...
Άκολουθοϋν: σ. 603, «Σημειώσεις εις τό β ον τών μετεωρολογικών
βιβλίον»· σ. 610, «Είς τό γ ο ν τών άριστοτέλους μετεωρολογικών»· σ. 614,
«Εις τό δ ο ν τών μετεώρων»· σ. 632, «Ζητήσεις μετεωρολογικαί»' σ. 642,
«"Ετερα περί μετεώρων».
* 2. Ε.Β.Ε. 1221
0,230>< 0,160
Ι Ζ ' αϊ.
σσ. 5 χ.ά.
(οπού ό πίνακας τών περιεχομένων τών 'μετεωρολογικών' τοϋ Κορεσίου,
άλλα καί τοϋ Γερ. Βλάχου, βλέπε) + 3 λ. + 238 + 6 λευκές.
Τίτλος: Έκ τών του γεωργίου κορεσίου χίου μετεωρολογικών καί διαφόρων
ζητημάτων καί λύσεων. Καί πρώτα Περί προβλημάτων ανηκόντων εις τάς ε '
αισθήσεις.
'Αρχ. Ζητείται διατί κατά τόν άριστοτέλη βιβ. στ ' περί γενέ
σεως τών ζώων κεφάλαιον δ ' οι οφθαλμοί μετά τάς αλλάς
αισθήσεις γίγνονται;...
Τά επιμέρους κεφάλαια τοϋ πρώτου 'βιβλίου' τών Μετεωρολογικών:
ο. 3, «Περί όφθαλμοϋ καί περί οράσεως»' σ. 5, «Περί τοϋ διάφανους»'
σ. 6, «Προς τί άναγκαίως φέρει τό φώς»' σ. 7, «Πώς γίνεται ή ορασις
κατ' έκπομπήν, ή εις πομπήν»' σ. 8 καί 136, «Περί τής ενεργητικής
αισθήσεως»· σ. 10, «Προβλήματα περί ακοής καί περί τών ακουστών»'
σ
· 12, «Περί ϋπνου καί αγρυπνίας»' σ. 18, «Περί κενώσεως καί πλησμο
νές»' σ. 22, «Περί τών ψυχικών παθών»' ο. 29, «ζητήματα ιατρικά καί
φιλοσοφικά»·
'Αρχ. 'Επειδή εΐσιν αιτιατά νοΰ καί υγείας, ζητείται, τί εστίν
αίτιον, ή τί διαφέρει τής αρχής ή τις ή διαίρεσις;...
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σ. 34, «Περί κινήσεως καί ηρεμίας»· σ. 39, «Περί βρώσεως, καί πόσεως»·
σ. 46, «Περί σεισμού»· σ. 48, «Περί ύποχθονίου πυρός καί άλλα όμοια»·
σ. 49, «Περί μετεώρων»·
'Αρχ. ζήτησις αη. Ti σήμαινα
μετέωρον;...
σ. 55, «Περί του αέρος»· σ. 65, «Περί ανέμου καί φλογός»· σ. 69, «Περί
νεφών καί ύετών»· σ. 71, «Περί χιόνος»· σ. 72, «Περί χαλάζης»· σ. 73,
«Περί δρόσου καί πάχνης»· σ. 74, «Περί ομίχλης καί πάχνης»· σ. 74,
«Περί των γινομένων έκ τοΰ άτμοΰ»' σ. 75, «Περί των φλογοδών
συστάσεων»· σ. 77, «Περί τών πυρίνων, ήγουν φλογών»· σ. 78, «Περί
των φαινομένων εν τω αέρι χρωμάτων»· σ. 82, «Περί τών κομητών»·σ. 87,
«Περί του γαλαξίου»· σ. 89, «Περί έλλάμψεως καί κεραυνού»· σ. 91,
«Περί βροντής καί αστραπής»· σ. 93, «Πώς γίγνονται οι θέοντες αστέρες
καί άπασαι αί φλόγες»· σ. 94, «Περί ράβδων, καί παραλλήλων καί
παραλίων»· σ. 96, «Περί τής "Ιριδος»· σ. 97, «Περί θαλάττης»· σ. 99,
«Περί τοΰ άλατος»· σ. 99, «Περί πηγών καί ποταμών»· σ. 103, «Πώς
γίγνονται τά εύδιάλυτα, δισδιάλυτα ώς καί τά ΰδατα, έ φ ' ων ενίοτε
έπιπλέουσι λίθοι»· σ. 104, «Περί τών ορυκτών καί μετάλλων»· σ. 106,
«Ei ή γή κυκλική υπάρχει, καί εί κείται εν μέσω του κόσμου»· σ. 110,
«Περί τής Ευρώπης»· σ. 115, «Περί τής άσίας»· σ. 116, «Περί τής
άφρικής»· σ. 116, «Περί τής καινής, ήγουν τής άμερικής»· σ. 121, «Περί
τής σελήνης»· σ. 124, «Περί τοΰ ηλίου»· σ. 129, «Περί τής έπιτολής τών
αστέρων»· σ. 131, «Περί τών παθών τών πλανητών»· σ. 132, «Περί
άνεμων»· σ. 134, «Περί τών ζητημάτων τών είς αέρα τεινόντων»· σ. 136,
«Περί τής ενεργητικής αίσθήσεως»' σ. 137, «Περί τών όντων αισθη
τών»· σ. 139, «Περί τών β ων ποιοτήτων»· σ. 144, «Περί τών ενόντων τω
μικτώ στοιχείφ»· σ. 146, «Περί ξηρών καί σκληρών»· σ. 147, «Περί
κλημάτων κατά τό άλεξανδρινόν χρονικόν»· σ. 148, «Σημειώσεις είς τό
κείμενον τών τοΰ 'Αριστοτέλους μετεώρων».
Ά ρ χ . Περί μεν οΰν τών πρώτων αιτίων τής φύσεως, ήγουν ΰλης,
καί είδους, καί στερήσεως, ή άλλαιώς τών τεσσάρων αιτίων...
'Ακολουθούν: σ. 180: «Είς τό β ο ν βιβλίον τών Μετεώρων, σημειώσεις»'
σ. 189, «Είς τό γ ο ν τών τοΰ 'Αριστοτέλους Μετεωρολογικών»' σ. 195,
«Είς τό δ ο ν τών Μετεώρων» καί σ. 222, «Ζητήσεις μετεωρολογικού».
Στην πρώτη, άπό τίς 6 λευκές σελίδες, ή σημείωση: «Καί τόδε σύν τοις άλλοις
Μελετίου ' Ιεροδιακόνου Παρίου».
Βλ. Βλάχος Γεράσιμος, ΠΙ, '•
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3.Μ.Μ.Σ. 220
0,320x0,210
IH'αι.
φφ. 137.
Τό κείμενο στά φφ. 3α-104α. Μεταξύ των φφ. 136α-137β πίνακας
περιεχομένων γραμμένος στην Πάτρα τό 1755.
4. Ε.Σ.Σ. 5
Τίτλος: Ζητήματα

2°
περί ούρανοΰ.

I H ' αι.

III. Υπομνήματα συνοπτικά
εις τό περί γενέσεως καί φθοράς
* 1. Μ.Π. 294 (5801)
0,330 * 0,220
Ι Ζ ' αι.
σσ. 667-846.
Τίτλος: Του αύτοΰ (βλ. Ι, 2 καί Π, 1) περί γενέσεως καί φθοράς ζητήματα.
' Αρχ. Πρό των (ϋ.λων λη ' ζητήσωμεν α ο ν τί εστίν άλλοίωσις,
/?ον πώς έχει προς τήν γένεσιν, y0" τίς ή διαφορά, δον πότερον
συνεχής εστίν ή ου...
σ. 804, «Περί ζητημάτων ανηκόντων εις τό περί γενέσεως καί φθοράς»'
σ. 822, «ζητήματα περί του γενητοΰ καί φθαρτού σώματος».
Στη σελ. 835 διαβάζουμε: «Περί φυσικής ακροάσεως τω θέλοντι
μαθητευθήναι πρώτον περί φύσεως άνιχνεϋσαι».
('Ακολουθούν τά 'ζητήματα' τοΰ ί'διου στό «Περί ψυχής»).
Πρβλ. Τόμ. Γ ' , 'Επιστήμες τής Ζωής.
Β. ΕΝΤΥΠΑ:

ΚΟΡΥΔΑΛΕΥΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ [ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ]
(1574 - 1646)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. Γεωγραφία
σ(

«Συνοψις είσαγωγικωτέρα εις γεωγραφίαν, καί πρότερον είς θεωρίαν
Ραιρική ν ».
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* 1. Μ.Π.Τ. 121

0,213x0,157

ετ. 1626

φφ. 25.

Προτάσσεται, φφ. 1α-2α, « ' Ε π ι σ τ ο λ ή προσφωνητική προς τόν εύγενέστατον καί τιμιώτατον άρχοντα κύριον σκαρλάτον», υπογραφή: «Θεο
δόσιος ό κορυδαλλεύς».
'Αρχ. Δόγμα σοφόν ούχ ήττον, ή
'Ακολουθεί, φ. 2β, «Προοίμιον».

πάλαιαν...

' Αρχ. Πλάττει ταΐς μούσαις ό φυσικός μύθος
συμπεπλεγμέναις
μίαν μέ την άλλην, νά κάμνουσι χορόν...
Τά κεφάλαια:
— φ. 3α, « Ά π α ρ ί θ μ η σ ι ς καί τάξις τ ο ν μερών του κόσμου».
Ά ρ χ . "Ολος ούτος ό αισθητός κόσμος είναι
στρογγυλός ωσάν μία σφαίρα, ή μπάλα...

σχηματισμένος

— φ. 5β, «Περί άξωνος καί πόλων».
'Αρχ. Καί επειδή πάσα σφαίρα όπου περιστρέφεται μένουσα εις
τόν αυτόν τόπον, ανάγκη είναι τό γύρο εις ϊδιόν της άξονα νά
περιέρχεται...
— φ. 5β, «Περί των εννοουμένων παραλλήλων κύκλων της σφαίρας του
παντός».
'Αρχ. Εις ταύτην την σφαϊραν του κόσμου όλου, έννοοΰσιν οι
αστρονόμοι πέντε κύκλους

παραλλήλους...

— φ. 6β, «Περί κύκλων μή παραλλήλων».
'Αρχ. "Εξω άπό τούτους τους πέντε παραλλήλους κύκλους,
άλλους πέντε μέγιστους κύκλους έννοοΰσιν οι τεχνικοί εις την
σφαϊραν του κόσμου...
— φ. 8α, «Περί ζωνών τών έν ούρανω νοουμένων».
' Αρχ. Άπό τους πέντε κύκλους τους παραλλήλους όπου εϊπομεν
παραπάνω, χωρίζεται ό ουρανός ό'λος εις εξ, τά όποια κράζοοσι
ζώνας...
— φ. 8β, «Περί ζωνών τών έν τη γη».
'Αρχ. Κατά τά αυτά μέρη, ήτοι ζώναις, αναλόγως χωρίζεται και
όλη ή γη...
— φ. 9α, «Σημειώματα εις τά ιδιώματα τών κατοικήσεων διά τό σφαιροειδές της γης, καί την του ηλίου καϋσιν».
'Αρχ. Δεδομένου νά κατοικήται ή γη, καθ' ύπόθεσιν, εις τρία
μερίζουσι

τους κατοικοΰντας

οι

τεχνικοί...

— φ. 9β, «Περί τών περιοίκων, άντοίκων καί αντίποδων».
Ά ρ χ . Νοούμενης πάλιν της σφαίρας της γης νά είναι χωρισμένη,
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από μεν τοΰ Ισημερινού

εις δύω ημισφαίρια...

— φ . 1 Ια, «Περί διαφοράς ήμερων καί νυκτών καί περί εναλλαγής ωρών
τοϋ ένιαυτοΰ».
'Αρχ. Ό ήλιος περιερχόμενος
ύποκάτω εις τόν ζωδιακόν
καθώς εϊπομεν, όταν ελθη εις την αρχήν τοΰ κριού...
— φ. 12β, «Περί κλιμάτων, ή περί διαφοράς ήμερων καί νυκτών κατά
ημέρας, έπί τοΰ βορείου ημισφαιρίου».
'Αρχ. Έδιηγηθήκαμεν καθολικώτερον την διαφοράν των ήμε
ρων καί νυκτών...
— φ . 14β, «Εις γεωγραφίαν ιδία».
'Αρχ. 'Επειδή εις τήν αρχήν ή πρόθεσις εγινεν νά όμιλήσωμεν
διά τήν γεωγραφίαν, καιρός είναι νά είπώμεν ολίγα τινά έπιπολαιότερον είς αυτήν κατά τήν κατάληψιν των πρωτόπειρων...
— φ. 19α, « Ά π ό κ ρ ι σ ι ς προς τους ζητήσαντας τήν πρόγνωσιν του

αέρος».
' Αρχ. 'Εκείνος όπου ζητεί τήν πρόγνωσιν της μεταβολής τοϋ
αέρος...
— φ . 21α, «Οί τόποι όπου ευρίσκονται οί πλανήται είς τόν ζωδιακόν, είς
τήν αχκστ' Οκτωβρίου ιη ' όπου είναι Ί σ η μ ε ρ ι ν ή ήμερα είναι έτοΰτοι».
'Αρχ.

Ό κράνος ευρίσκεται

είς μοίρας...

Τελ. ...δεν είναι πολλά καλοί, ή σύνοδος τών καλών είναι καλή
μετρίως, τών κακών είναι πολλά κακή.
Στό φ. Ια, κτητορικό σημείωμα: « Έ κ τ ω ν τοϋ Χρύσανθου ιερομό
ναχου».
* 2. Μ.Μπ.(α).250
0,220><0,160
ετ. 1637
φφ.8α-21β.
Προηγείται, φ. 8αβ, ή προσφωνητική επιστολή: «Σκαρλάτω τω
πανευκλεεΐ άνδρί λογίφ τε καί εύγενεστάτω, Θεόφιλος ό κορυδαλλεύς».
'Αρχ. Δόγμα σοφόν ούχ ήττον, ή παλαιόν...
"Επεται, φφ. 8β-9α, τό «Προοίμιον» καί ακολουθεί, φφ. 9α-21β, τό
κείμενο (βλ. Ι, 1).
Άρχ.

"Ολος ούτος ό αισθητός

κόσμος...

Τελ. ...ή σύνοδος τών καλών είναι καλή μετρίως καί τών κακών
είναι πολλά κακή.
Η χρονολογία, στό τέλος τοϋ κειμένου.

//
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* 3. Μ.Ξν. 38 (740)
0,190><0,135
ετ. 1638
φφ. 65.
Μέ την «προσφώνηση» στον πρίγκιπα Σκαρλάτο.
Στό τέλος ή χρονολογία καί τό όνομα του γραφέα: « Έτελειώθη τό
παρόν βιβλίον έν ετει αχλη ' της θείας οικονομίας, θεοϋ τό δώρον καί
παρθενίου πόνος».
* 4. Ε.Β.Ε. 4108
0,210><0,150
ετ. 1670
φφ. 1 α-19β.
Τίτλος (φ. 2α): Σύνοψις είσαγωγικαπέρα εις γεωγραφίαν, καί πρότερον
εις θεωρίαν σφαιρικήν, συγγραφεϊσα από φωνής τοΰ σοφωτάτου Θεοφίλου τοΰ
κοροδαλίως.
Προτάσσεται, φ. laß, ή αφιέρωση: «Σκαρλάτφ τω πανευκλεεΐ άνδρί
λογίω τε καί εΰγενεστάτω θεόφυλος ό κορυδαλεύς».
'Αρχ. Δόγμα σοφόν ούχ ήττον, ή παλαιόν...
'Ακολουθεί, 1β, τό «Προοίμιον»
'Αρχ. Πλάττει ταϊς μούσαις ό φυσικός μύθος...
Κείμενο παρεμφερές μέ τό Ι, 1.
Τό τελευταίο κεφάλαιο, «Του αύτοΰ σοφωτάτου Θεοφίλου τοΰ κορυδαλέως του ύστερον μετονομασθέντος θεοδωσίου καί χειροτονηθέντος
μητροπολίτου αρτης, Περί αστρολάβου».
' Αρχ. Άστρόλαβον
καλείται τό κατ ' έπίπεδον στρογγύλον τοΰ
ουρανού...
Τελ. ...καίβλέπε τήνμέθοδονεις
τάπροτίτεραμαθήματα.
Τέλος.
'Αμέσως μετά, φ. 20β, «αϊ των πλανήτων κινήσεις» (αρχ. Ό κράνος
ε/ς 30 χρόνους περνά όλον τόν ούρανόν... καί Τελ. ...εις κεφαλήν, καίούράν).
Σημ. φ. 1β, «εκ των τοϋ βησσαρίωνος» καί φ. 20α, «έγράφη δε ΰπό χειρός
βησσαρίωνος ιερομόναχου τοϋ έξ ΐωαννίνων, έν κωνσταντινουπόλει, έν έτει
σωτηριώδει αχο' δεκεμβρίω μηνί».
Πρβλ. Πορφυρόπουλος Μάρκος Ι, 4.
* 5. Δ.Β.Κ. 75
0,205x0,145
ετ. 1675
φφ. 67α-78β.
Μέ τήν «προσφώνηση»: «Σκαρλάτφ τω πανευκλεεΐ άνδρί λογίω τε,
καί εΰγενεστάτω Θεόφιλος ό κορυδαλεύς».
'Αρχ. Δόγμα σοφόν ούχ ήττον, ή παλαιόν...
Τό κείμενο, παρεμφερές μέ τό Ι, 1, τελειώνει στό φ. 76α.
Τά κεφάλαια στά φφ. 67β, 68α, 68β, 69α, 69β, 70α, 70β, 71α, 71 β, 72β,
74β, 75β.
— φ. 76α, «Τοΰ αύτοΰ σοφωτάτου τοΰ κορυδαλλέως τοΰ ύστερον μετονο-
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μασθέντος Θεοδοσίου καί χειροτονηθέντος μητροπολίτης άρτης. Περί
αστρολάβου».
'Αρχ. Άστρόλαβον καλείται τό κατ ' έπίπεδον στρογγύλον του
ούρανοΰ...
Τελ. ...πρώτα εις κάθε μέρος εις άλλα τρία καί βλέπε τήν
μέθοδον εις τά προτήτερα μαθήματα. Τέλος.
Στό φ. Ια, μέ αλλο χέρι, τό όνομα του κτήτορα: «έκ των τοΰ Θεοφίλου
διάκονος τοΰ βερροίας του ύστερον επισκόπου σερβίων», ενώ στό φ. 42α, τό
ΰνομα του γραφέα καί ή χρονολογία γραφής: «έγράφη παρ' έμοΰ άλεξίου
μαθητού τοΰ σοφωτάτου διδασκάλου εΰγενίου τοΰ ίωαννουλίου κατά τό αχοε'
ετει άπό Χρίστου».
* 6. Ε.Β.Ε. 1858
0,210x0,160
Ι Ζ ' αι.
φφ. 68α-88α.
Κείμενο παρεμφερές μέ τό Ι, 1.
Τά κεφάλαια στά φφ. 68α, 70β, 72α, 73β, 74α, 74β, 75α, 76β, 78α, 80α,
85α, 87β.
Στό φ. 2α τοΰ κώδικα (στά φφ. 2α-67β, «Προλεγόμενα εις τήν φιλοσοφία
Δαβίδ φιλοσόφου», γραμμένα άπό τό ίδιο χέρι), κτητορικό σημείωμα: « Έ κ των
τοΰ γερασίμου ιεροδιακόνου καί διδασκάλου τοΰ κερκυραίου».
* 7. Δ.Β.Τ. 17
0,215x0,160
Ι Ζ ' αι.
φφ. 114α-135β.
Ή προσφώνηση: «Σκαρλάτω τω πανευκλεεΐ άνδρί λογίφ τε καί
εύγενεστάτφ, Θεόφιλος ό κορυδαλεύς» (φ. 114α).
'Αρχ. Δόγμα σοφάν ούχ ήττον, ή πάλαιαν...
Μετά τό «προοίμιον» (βλ. Ι, 1), ακολουθεί, φ. 115α, «Σύνοψις
είσαγωγικωτέρα εις γεωγραφίαν, καί πρότερον εις θεωρίαν σφαιρικήν,
συγγραφείσα από φωνής του σοφωτάτου Θεοφίλου τοΰ κορυδαλέως.
Απαρίθμησις καί τάξις τών μερών του κόσμου».
'Αρχ. "Ολος ούτος ό αισθητός κόσμος...
Στά φφ. 131α-135β, «τοϋ αύτοϋ σοφωτάτου Θεοφίλου του κορυδαλέως
του ύστερον μετονομασθέντος Θεοδοσίου, καί χειροτονηθέντος μητρο
πολίτης αρτης. Περί αστρολάβου».
'Αρχ. Άστρόλαβον
ούρανοΰ...

καλείται τό κατ ' έπίπεδον στρογγύλον

τοΰ

Τελ. ...καί βλέπε τήν μέθοδον εις τά προτήτερα μαθήματα, τέλος.
Βλ. Μάρκος αρχιεπίσκοπος 'Εφέσου.
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* 8. Μ.Α.Α.Σ. 1864
0,160*0,120
Ι Ζ ' αϊ.
φφ. 81α-92α.
Μετά τό γενικό τίτλο, ή ένδειξη: «συντεθεΐσα παρά του σοφωτάτου
καί λογιωτάτου διδασκάλου Θεοφίλου του κορυδαλέως».
' Αρχ. Πλάττει ταϊς μούσαις ό φυσικός μΰθος συμπεπλεγμέναις
μίαν τήν αλλην...
Προτάσσεται, φ. 81αβ, ή αφιέρωση: «σκαρλάτω πανευκλεεΐ καί
λογιωτάτφ άνδρί Θεόφιλος ό κορυδαλεύς» (άρχ. Δόγμα σοφόν οΰχ ήττον ή
πάλαιαν... )
9. Μ.Μ.Σ. 82
0,210x0,145
Ι Ζ ' αί.
φφ.51α-80β.
Μέ την «προσφώνηση» στον πρίγκιπα Σκαρλάτο πού υπογράφει:
«Θεοδόσιος ό Κορυδαλεύς».
Στά φφ. 73α-80β τό κεφάλαιο: «Περί Άστρολαβίου».
Ά ρ χ . Άστρόλαβον καλείται τό κατ ' έπίπεδον στρογγύλον τοΰ
ούρανοΰ...
10. Π.Β.Ι. 354
0,165x0,111
Ι Ζ ' - Ι Η ' αί.
φφ. 21α-36β.
Τίτλος: Θεοφίλου Κορυδαλέως υπόμνημα περί αστρολογίας.
Ά ρ χ . Πλάττει ταϊς μούσαις ό φυσικός μΰθος συμπεπλεγμέναις
μίαν τήν αλλην...
* 11. Β.Ρ.Α. 576
0,226x0,160
ετ. 1717
σσ. 173-191.
Τίτλος: Εις Γεωγραφίαν, καί πρότερον εις θεωρίαν σφαιρικήν εϊσαγωγικωτέρα σύνοψις τοΰ σοφωτάτου καί λογιωτάτου
κορυδαλέως.
Ά ρ χ . "Ολος ούτος ό αισθητός κόσμος είναι σχηματισμένος
στρογγυλός ωσάν μία σφαίρα· ή αύγόν...
Σε σύγκριση μέ τό Ι, 1 λείπουν τά δύο τελευταία κεφάλαια. 'Αντί
αυτών, σελ. 185, τό κεφάλαιο «Γεωγραφίας πέρι».
Ά ρ χ . Ή Γεωγραφία λοιπόν είναι μία μέθοδος, κατά τήν οποίαν
εκείνοι όπου τήν εχουσι...
Στό τέλος του κεφαλαίου αύτοΰ διαβάζουμε, μεταξύ άλλων: «...ταύτα
άρα όσα πιό επάνω εί'πομεν, θέλουσι γίνει φανοσιώτατα, εχωντας το
βιβλίον τοΰ πτολεμαίου· γνωρίζω πώς ή ύπόθεσίς μας, ζητά όχι μόνον
διεξωδικωτέρους τους λόγους, άλλα καί πληρέστερους· καί ήθελα
πρόσθεση καί άλλα, όχι ολίγα, τυχόν ουδέ ολίγα χρήσιμα, αλλά δεν
συγχωρεί ό καιρός ό όποιος μέ βιάζει νά σπουδάζω τήν άποδήμησιν. και
μέ πολυειδεΐς φωνάς μέ προσκαλεί εις τό πλεύσιμον. διά τοϋτο θέλει
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δεχθεί προς τό παρόν ή υψηλοτάτη σου σύνεσις τό ολίγον ετούτο καί
παραμικρόν συγγραμμάτιον εις δείγμα της πολλής καί μεγάλης ευλαβη
τικής μου διαθέσεως...
Στην αρχή, σσ. 173-174, ή αφιέρωση: «σκαρλάτφ τω πανευκλεεΐ, καί
λογίω άνδρί, Θεόφιλος ô κορυδαλεύς».
'Αρχ. Δόγμα σοφόν, ούχ ήττον, ή πάλαιαν...
Στή σ. 177 εικόνα του σύμπαντος καί ή σημείωση: «τό κέντρον του
παντός δηλονότι ή γη».
Στή σελ. 191 τό όνομα τοϋ γραφέα καί ή χρονολογία γραφής: «τη του
ευτελούς γρηγορίου μονάχου χειρί, του ιής μεγάλης εκκλησίας συγκέλου.
άντεγράφη κατά τό αψιζ ' έτος τό σωτήριον».
* 12. Β.Ρ.Α. 345
0,175*0,120
ετ. 1769
φφ. 190α-209β.
Τίτλος: Τοϋ σοφωτάτου Θεοφίλου κορυδαλέως περί κόσμου καί των μερών
αύτοΰ.
'Αρχ. Πλάττει ταϊς μούσαις ό φυσικός μΰθος
συμπεπλεγμέναις
μίαν την αλλην νά κάμνουσι χορόν εις τόν ελ.ικώνα...
Τελ. ...ή σύνοδος των καλών είναι καλή μετρίως, τών κακών
πολλά κακή.
Κείμενο παρεμφερές μέ τό Ι, 1.
Στή σελ. 209β: «Έγράφη καί τόδε κατά τό Ούγγροβαχίαν» καί σέ συνέχεια:
«Έγράφη ύπό παναγιώτου έν ετει θαργηλιωνος τρίτη μεσοϋντος κατά τό αψξθ'
έτος τό σωτήριον».
* 13. Μ.Κ.Κ. 6
0,215x0,160
I H ' αι.
φφ. 376β-395α.
Προτάσσεται, κι εδώ, ή 'προσφώνηση': «σκαρλάτφ τφ πανευκλεεΐ
ανδρί λογίω τε καί εύγενεστάτω Θεόφιλος ό κορυδαλλεύς».
'Αρχ. Δόγμα σοφόν ούχ ήττον, ή παλαιόν...
Ακολουθούν (πρβλ. Ι, 1): φ. 377β, «προοίμιον« [άρχ. πλάττει ταΐς
μούσαις...]- φ. 378α, «σύνοψις είσαγωγικωτέρα εις γεωγραφίαν, καί
προτερον εις θεωρίαν σφαιρική ν, συγγραφείσα άπό φωνής τοϋ σοφωτά
του καί λογιωτάτου κυρίου Θεοφίλου του κορυδαλλέως. Ά π α ρ ί θ μ η σ ι ς
και τάξις τών μερών τοϋ κόσμου» [άρχ. "Ολος ούτος ό αισθητός κόσ
Μος...]· φ. 380α, «περί άξονος καί πόλων»· φ. 380α, «περί τών εννοουμέ
νων παραλλήλων κύκλων της σφαίρας τοϋ παντός»- φ. 381α, «περί
κύκλων μή παραλλήλων»· φ. 382α, «περί ζωνών τών έν ούρανω νοουμέων

» ' φ. 382β, «περί ζωνών τών έν τη γή»· φ. 383β, «σημειώματα εις τά
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ιδιώματα των κατοικήσεων διά τό σφαιροειδές της γης, καί την του
ηλίου καυσιν»' φ. 383β, «περί τών περιοίκων, άντοίκων, καί αντίποδων»'
φ. 384β, «περί διαφοράς ήμερων καί νυκτών, καί περί εναλλαγής ωρών
του ένιαυτοΰ»· φ. 386α, «περί κλιμάτων, ή περί διαφοράς ήμερων καί
νυκτών κατά μέρος, επί τοϋ βορείου ημισφαιρίου»· φ. 389α, «εις
γεωγραφίαν ιδία»· φ. 393α, «άπόκρισις προς τους ζητήσαντας τήν
πρόγνωσιν τοϋ αέρος»· φ. 394α, «περί αστρολάβου».
Τελ. ...ή σύνοδος τών καλών, είναι καλή μετρίως, τών κακών
είναι πολλά κακή.
Στό φ. 395β, στίχοι στή Θεοτόκο τοϋ Κύκκου, ένώ τό φ. 396, λευκό.
14. Ε.Β.Α.(σ). 82
0,208*0,155
I H ' αϊ.
' Αρχ. Πλάττει ταϊς μούσαις ό φυσικός μΰθος
μίαν τήν άλλην...

φφ. 128α-151β.
συμπεπλεγμέναις

Τελ. ...ή σύνοδος τών καλών είναι καλή μετρίως, τών κακών
είναι πολλά κακή.
Στην αρχή, φφ. 128α- 129β, ή «προσφώνηση»: «Σκαρλάτω τω πανευκλεεϊ άνδρί λογίω καί εύγνεστάτω Θεόφιλος ό Κορυδαλεύς».
'Αρχ. Δόγμα σοφόν ούχ ήττον, ή παλαιόν...
15. Μ.Π. 229 (5736)
0,220*0,160
I H ' αι.
Μέ τήν «προσφώνηση»: «Σκαρλάτω τω πανευκλεεΐ άνδρί λογίω τε
καί εύγενεστάτω Θεόφιλος ô Κορυδαλεύς».
'Αρχ. Δόγμα σοφόν ούχ ήττον, ή παλαιόν...
Τό 6ο μέρος τοϋ κώδικα.
* 16. Β.P.A. 493
0,220*0,160
I H ' ai.
σσ. 53-92.
'Αρχ. Πλάττει ταϊς μούσαις ό φυσικός μΰθος συμπεπλεγμέναις
μίαν τήν άλλην...
Στην αρχή, ή « ' Επιστολή προσφωνητική προς τόν εύγενέστατον και
τιμιώτατον άρχοντα κύριον σκαρλάτον».
'Αρχ. Δόγμα σοφόν ούχ ήττον, ή παλαιόν...
* 17. Π.Β.Α. 79

0,210*0,160

Παρεμφερές, κι αυτό, μέ τό Ι, 1.

I H ' ai.

φφ. 135a-l59ß.
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18.Μ.Μ.Σ. 95
0,228x0,165
IH'αι.
φφ. 324α-338β.
Μέ την «προσφώνηση»: «Σκαρλάτφ τω πανευκλεεί άνδρί λογίφ τε
καί εύγενεστάτφ Θεόφιλος ό Κορυδαλεύς».
'Αρχ. Δόγμα σοφόν ούχ ήττον, ή παλαιόν...
19. Αδ. 129
0,215x0,160
I H ' ai.
Μέ την «προσφώνηση»: «Σκαρλάτφ τω πανευκλεεί άνδρί λογίω τε
καί εύγενεστάτφ».
'Αρχ. Δόγμα σοφόν ούχ ήττον, ή παλαιόν...
* 20. Μ.Π.Τ. 315
Τίτλος: Του σοφωτάτου

0,210x0,154
σ. 244.
Κοροδαλίως, υπόμνημα περί

αστρονομίας.

' Αρχ. Πλάττει ταΐς μούσαις ό φυσικός μΰθος
συμπεπλεγμέναις
μίαν μέ την άλλην...
Κείμενο παρεμφερές μέ τό Ι, 1. Τά κεφάλαια στίς σσ. 213, 217, 218,
219, 222, 223, 224, 226, 229, 232, 240 καί 243.
* 21. Δ.Β.Κ. 95
0,200x0,140
I H ' αι.
φφ. 26.
Στά φφ. 3α-4β(τάφφ. 1α-2β λευκά): «'Επιστολή προσφωνητική προς
τόν εύγενέστατον καί τιμιώτατον κύριον σκαρλάτον».
'Αρχ. Δόγμα σοφόν ούχ ήττον, ή παλαιόν...
Κείμενο κι αυτό παρεμφερές μέ τό Ι, 1. Τά κεφάλαια: 5α, 7α, 7β, 8β,
10α, ΙΟβ, 11α, 12α, 13α, 14β, 16β, 21 β καί 23β.
Στό φ. Ια, «καί τόδε προς τοις άλλοις του λογιότατου έν διδασκάλοις κυρίω
Υεωργίου τραπεζοϋντος» καί στό φ. 3α, «έκ των του γεωργίου υίοϋ Θεοδώρου του
τραπεζουντίου».
22. Β.Ε.Κ.Β. 3

δ«

I H ' αϊ.

σσ. 1-33.

Μέ την «προσφώνηση» στον πρίγκιπα Σκαρλάτο.
'Αρχ. Δόγμα σοφόν ούχ ήττον, ή παλαιόν...
* 23. Μ.Πρ. 29
0,210x0,160
I H ' αϊ.
φφ. 341α-345β.
Στην αρχή ή προσφωνητική επιστολή «σκαρλάτφ τω πανευκλεεί
ανδρί λογίω καί εύγενεστάτφ Θεόφιλος ό Κορυδαλεύς».
'Αρχ. Δόγμα σοφόν ούχ ήττον, ή παλαιόν...
π

Ακολουθούν, φ. 342α, τό «προοίμιο» καί στά φφ. 342α-345β, τά
Ρώτα τέσσερα μόνον κεφάλαια (βλ. Ι, 1).
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24. Μ.Μ.Σ. 83
0,210*0,152
I H ' αϊ.
φφ. 104α-108β.
Μόνο τό κεφάλαιο περί αστρολάβου.
'Αρχ. Άστρόλαβον
καλείται τό κατ ' έπίπεδον στρογγυλοί· του
ουρανού...

Π. Είσοδος Φυσικής 'Ακροάσεως (βλ. έντυπα, 1)
Ά ρ χ . 7ων δσα θηράσιμα πέφυκε τοις άνθρώποις καλά εν τω
μετά σώματος βίω, φιλοσοφία εστί τό θειότατον, αμα καί
σωστικώτατον...
Τελ. ...ή πρέπει δόξα άΐδιος, έπ ' άϊδίου αιώνος αμήν.
* 1. Π.Β.Α. 180
0,220*0,160
ετ. 1634
φφ. 78.
Μόνον τά «σχόλια» στό δεύτερο βιβλίο της Φυσικής.
Στό φ. 78β, μετά τό τέλος τοΰ κειμένου, ή χρονολογία καί ό τόπος όπου
γράφτηκε: «εις κέρκυραν αχλδ' ποσειδώνος έκτη επί δέκα».
* 2. Μ.Π.Τ. 690
0,220x0,160
ετ. 1668
φφ. 421.
' Η γραφή του κώδικα άρχισε τό Φεβρουάριο του 1668 καί τελείωσε τό
Νοέμβριο του ϊδιου χρόνου, ενώ ή διδασκαλία, με βάση τό κείμενο αυτό,
άρχισε τόν 'Ιανουάριο του επόμενου έτους· βλ. σημειώσεις, στην αρχή:
«αχξη ', θεός ήγεμών του έργου τούτου εί'ης, φευρουαρίου Γ » καί στό φ.
421 β, «νοεμβρίου α ' του γράψαντος θεού βοηθεία, Ιανουαρίου ξ θ ' της
αναγνώσεως» (οί λέξεις «τού γράψαντος» καί «της αναγνώσεως», σβη
σμένες από άλλο χέρι).
011

Μετά τό πέρας του κειμένου φφ. 422α-426α, «Παραπλήρωσις του α
της φυσικής ακροάσεως», τό όποιο:
Ά ρ χ . Ει καί μετά τοΰ 'Αριστοτέλους

άχρι

τοΰδε...

Τελ. ...καί ταΰτα περί στερήσεως Ίκανώς είρήσθωσαν.
Στό παράφυλλο τοΰ τέλους, κτητορικό: «καί αϋτη λογιωτάτου κυρίτζη
άγγελάτου» καί «τόδε ϋπάρχη, τό τοσούτον βιβλίον δηλαδή τοΰ λογιότατου
άρχοντος κυρίτζη άγγελάτου καί Γραμματικοΰ, τοΰ έκλαμπροτάτου άφθέντου
κυρίου κυρίου 'Ιωάννου Γρηγοράσκου γκίκα βοεβόδα, πάσης μολδοβλαχίας εν
ήμέραις ηγεμονεύοντος τοΰ γαλινοτάτου καί αύτοκράτορος βασιλέως του σουλτάν μεχμούτ των ώθωμανόν».
3. Δ.Β.Γ. 27

8"

ετ. 1669.
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4. Μ.Γ.Σ. 8
0,277 " 0,185
ετ. 1676
σσ. 505.
Στη σελ. 1 ή σημείωση: « Έ κ των οικεία χειρί γραφεισων βιβλίων
'Ιωάννου Κομνηνού αχοστ'».
Μετά τό τέλος του κειμένου, σελ. 505, ή υπογραφή του αντιγραφέα καί ό
τόπος αντιγραφής: «Τέλος των οκτώ τής φυσικής ακροάσεως βιβλίων, τω
συντελεστή των καλών Θεώ χάρις, μετεγράφη παρ' έμοΰ 'Ιωάννου Κομνηνού εν
Κωνσταντινουπόλει».
5. Π.Β.Ι. (Λ). 115
0,220x0,157
ετ. 1678
φφ.410.
Μετά τό τέλος του κειμένου ή σημείωση: «'Υπάρχει καί τούτο πόνος τε καί
δαπάνη του ταπεινού καί ελαχίστου Χριστοδούλου του τής Γαζαίων είΤιηψεν ούν
τέρμα έν τή αγία πόλει, έν τή 'Αρχαγγέλου μονή, κατά τό χιλιοστόν έξακοσιοστόν έβδομηκοστόν όγδοον έτος τό σωτήριον, θαργηλιώνος τρίτη ισταμένου».
* 6/7. Δ.Β.Τ. 16/23
0,210*0,155
ετ. 1679
φφ. 223
(τό 16) + 155 (τό 23).
Τά οκτώ 'βιβλία' του «Περί Φυσικής Ακροάσεως» του Θεόφιλου
Κορυδαλέα (τά πρώτα τέσσερα στό Δ.Β.Τ. 16 καί τά υπόλοιπα τέσσερα
στό Δ.Β.Τ. 23).
Στά φφ. Ια καί των δύο κωδίκων τό όνομα τοΰ κτήτορα: «νικηφόρου
ιεροδιακόνου άντωνοπούλου τοϋ κυπρίου» καθώς καί ή υπόμνηση ότι «νυν»
αποτελούν κτήμα «τής σχολής τυρνάβου».
Στό φ. 155α, τοΰ Δ.Β.Τ. 23, τό όνομα του γραφέα καί τό έτος γραφής:
«μέμνησθε του γράψαντος οι άναγινώσκοντες δαμιανοϋ ταπεινού οικτρού καί
θύτου, έτος αψοθ" μαρτίου κεη».
* 8. Ε.Β.Ε. 1145
0,310*0,220
ετ. 1683
φφ. 358.
Τό χειρόγραφο κολοβό, στό έντυπο μέχρι τή σελ. 594.
Στό φ. Ια, οι σημειώσεις: «1683 δεκεμβρίφ 17 ημέρα β° έκ των τοΰ ίωάσαφ»
και «καί τόδε σύν τοις άλλοις Ιωάννου τοΰ έκ τής πελοποννησιακής μεθύμνης τού
βελισαρίου».
' · Έ.Β.Α. (σ). 78
0,215*0,155
ετ. 1683
φφ. 1α-559.
Η χρονολογία τοϋ χγφ. μετά τό τέλος τοϋ κειμένου: «1683 Ιουλίου
26».
* 10. Μ.Ι. 229 (4349)
0,205*0,155
ετ. 1684
Σημειώσεις καί σχήματα στά περιθώρια των σελίδων.

φφ. 353.
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Τ ό κ ε ί μ ε ν ο τ ε λ ε ι ώ ν ε ι σ τ ό φ. 315β. Μ ε τ ά τ ό τ έ λ ο ς τ ο υ κ ε ι μ έ ν ο υ , ή
χ ρ ο ν ο λ ο γ ί α : « Ε ϊ λ η φ ε π έ ρ α ς α υ τ ή ή β ί β λ ο ς π α ρ ' έμοϋ έ ν ετει α χ π δ ' τω
από Χ ρ ί σ τ ο υ » .
Στό φ. 352αβ, διάφορες σημειώσεις από τό κείμενο τοϋ Κορυδαλέα, ενώ στό
φ. 353α, σημειώσεις

με θέμα τά μαθηματικά: «ή μαθηματική διαιρείται εις

γεωμετρίαν, ήτις περί τό συνεχές ποσόν καταγίνεται καί αϋτη εις όπτικήν καί
άστρολογίαν» καί «εις άριθμητικήν, ήτις περί τό διορισμένον ποσόν καταγίνεται,
ΰποβέβηκε δέ ταύτης [- της αριθμητικής] καί αρμονική ήτις καί μουσική
λέγεται». Στή συνέχεια, ό ανώνυμος γραφέας σημειώνει ότι «τά φυσικά εϊδει
χωρίζονται μέν της κ α θ ' εκαστον ϋλης, ού μέν της καθόλου, τά δέ μαθηματικά
καί τής καθόλου», επίσης «ο,τι π ο τ ' έστιν έν τοις φυσικοϊς, τοΰτο ή φύσις εστίν,
ή φύσιν έχον, ή καθ' αυτό υπάρχει... ή μέν γάρ φύσις αρχή εστί κινήσεως... τό δέ
ούν έχον φύσιν ουσία εστί σύνθετος καί ϋλης καί είδους».
* 11. Μ . Π . Τ . 679

0,230x0,162

ετ. 1684

φ φ . 11 χ . ά . + σ σ . 824.

Στή σελ. 823: «Εϊληφε πέρας ή παρούσα βίβλος κατά τό α χ π δ ' έτος από
Χρίστου» καί στή σελ. 824: «Τέλος των οκτώ τής φυσικής ακροάσεως βιβλίων
καί τω θεώ ημών δόξα πολλή καί χάρις άπειρος, έλαβε τέλος ή παρούσα βίβλος
τής γραφής έν έτει άπό τής βροντείου γένους ελευθερώσεως χιλιοστω έξακοσιοστώ όγδοηκοστω τετάρτω. μηνός δεκεμβρίου επτά επί δέκα».
Πρίν άπό τό κείμενο, στά φφ. 1α-8α, χ.ά.: «Πίναξ τοΰ παρόντος βιβλίου» καί
στό φ. 11β χ.ά., σημείωση τοΰ Πατριάρχη Παρθενίου (1737-1766): « Έ κ των
ιδιογράφων του έν μακάρια τη λήξει διδασκάλου ημών καί υπάτου των φιλοσό
φων κυρίου 'Ιακώβου τοΰ Ά ρ γ ε ί ο υ . ήτις άφιερώθη τω παναγίφ τάφω παρά τοΰ
άνηψιοΰ αύτοΰ κυρίου μάρκου είς μνημόσυνον τοΰ γράψαντος. ό τοΰτο δέ ποτέ
άποξενώσων τής τοΰ αγίου τάφου βιβλιοθήκης εί'η τω άναθέματι υπόδικος. Ό
'Ιεροσολύμων Παρθένιος».
Μέ πολλές σημειώσεις στά περιθώρια των σελίδων.
12. Μ.Μ.Λ.

1353

0,220>< 0,160

Σ τ ό τ έ λ ο ς : « α χ ξ ζ ' Οκτωβρίου 4 εις
* 13. Β.Ρ.Α. 674

0,240><0,170

ετ. 1697

σσ. 698.

Ιωάννινα».
ετ. 1697

σσ. 920.

Μετά τό τέλος τοΰ κειμένου σημείωμα τοΰ γραφέα: «ΕίΤιηφε πέρας ή παρούσα
βίβλος κατά α χ ^ ζ ' έτος άπό Χριστού διά χειρός 'Ιωάννου λογοθέτου γενικού
τής μεγάλης εκκλησίας».
* 14. Β.Α.Ν. 7
Τ ά ' β ι β λ ί α ' : σ.

0,210x0,155
105, « ' Υ π ο μ ν ή μ α τ α

ετ. 1699

σσ. 1107.

εις τ ό α ο ν τ ω ν περί φυσικής
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ακροάσεως»' σ. 379, «εις τό βον των περί άρχων υπομνήματα»· σ. 569,
«βιβλίον γ ο ν συνοπτικά! υπομνήσεις είς τό γ ο ν τοϋ περί φυσικής ακροά
σεως»' σ. 630, «εις τό δ ο ν των φυσικών υπομνήσεις συνοπτικαί»· σ. 693,
«είς τό ε ον των φυσικών υπομνήματα»' σ. 778, «είς τό ζ ο ν (— σ τ ' ) τ ώ ν περί
φυσικής ακροάσεως εκθεσις συνοπτική» (ή αρίθμηση σ τ ' στή σ. 780)·
σ. 880, «τής έβδομης εν τάξει των περί φυσικής ακροάσεως βιβλίων» 1
σ. 955, «βιβλίον η ο ν είς τό θ ο ν τής φυσικής ακροάσεως» καί σ. 1104,
«επίλογος περί τής φυσικής ακροάσεως».
Σημειώσεις: σ. 1, «Καί τούτο προς τοις άλλοις 'Ιγνατίου άρχιερέως του είς
την άρχιεπισκοπήν τής Χαλδαίας χρηματίσαντος, ανδρός σπουδαιότατου καί
σοφωτάτου καί τη μαθήσει, καί τη φρονήσει», ένώ στή σ. 1107: «Τέλος των οκτώ
τής φυσικής ακροάσεως βιβλίων τω δέ θεώ ημών δόξα πολή καί χάρις άπειρος
αμήν. α χ ^ θ ' φευρ. ιε' έν βουκουρεστίφ διήλθομεν τοϋτο».
* 15. Μ.Ι. 247 (4367)
0,215><0,160
ετ. 1699
φφ. 335.
Μετά τό τέλος του κειμένου σημείωμα του γραφέα: «Είληφεν ήδε ή του
σταγειρήτου φιλοσόφου περί φυσικής ακροάσεως χρήσιμος τε καί αναγκαιό
τατη, άλλα βαρύμοχθος καί δύσληπτος τοις πρωτοπείροις όκτάτμητος βίβλος
τέρμα, έπί έτους, α χ ί θ ' του άπό τής βροντείου γένους ελευθερώσεως, μηνός
ϊουνίου ζη\ ημέρας δ η ϊ έν τη περιφήμω κωμοπόλει τυρνάβου τής λαρίσσης, καί
έστω μνήμη είς τόν είσέπειτα χρόνον. Γέγραπται δέ δι' έμής άμαθους καί
ακαταλλήλου έν τω όρθογράφειν τε καί καλλιγραφεΐν δυσκίνητου χειρός,
νεοφύτου δηλονότι, καί ελαχίστου ιερομόναχου, του έκ τής ιεράς, βασιλικής τε
καί πατριαρχικής μεγίστης μονής τών Ιβήρων τής έν τω άγιονύμω ορει του
δθωνος, του καί άκροις χείλεσι ταύτης τής περί φύσεως επιστήμης βίβλου
άψαμένου (άπάσης μέν οΰν, καί τών οκτώ δηλαδή έν αύτη βιβλίων, ήτοι
τμημάτων, ού μέντοι ω λώστε όστις αν ής ό άναγινώσκων, κατά βάθος, καί οίον
δός ειπείν δευσοποιώς, άλλ' έπιπολαίως, καί ακροθιγώς, φροντίσι τε καί τύρβαις
ου παις τυχούσαις προσπαλαίων), καί διδαχθέντος, τω σοφωτάτω τε καί λογιωτ
<*τφ, καί έκ ψυχής έρασμίω μοι διδασκάλω, μάρκω φημί τω κυπρίου ευχεσθε
τοινυν οί άναγινώσκειν μέλλοντες, καί άνά χείρας τήνδε τήν βίβλον λαβείν, υπέρ
τε του διδάσκοντος, καί τοϋ διδαχθέντος' τω μέν δοθήναι παρά θεού αίώνιον
μασιλείαν, τω δέ, συγχώρησιν, καί αφεσιν τών απείρων πλημμελημάτων, καί
°Ί>γγνωτεμοι xàv πολυαρίθμων έν αύτη καί μυρίων σφαλμάτων, ώνπερ τυχόν
λήθη πνί ούκ έμνημόνευσα». Καί ή υπογραφή (όπως καί στην αρχή): «προηγου
μένου νεοφύτου ΐβηρίτου».
* 16. Μ.Π.Τ. 555
0,208x0,148
Ι Ζ ' ai.
σσ. 702 (ή φφ. 361).
Τό κείμενο αρχίζει άπό τή σελ. 1 ή φ. 22α. Στά φφ. 2α-4β, «πίναξ τών
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κεφαλαίων του παρόντος βιβλίου». Τά φφ. laß καί 5α-21β, λευκά.
Σημειώσεις στά περιθώρια τών σελίδων.
* 17. Μ.Π.Τ. 688
0,220x0,160
Ι Ζ ' αϊ.
φφ. 567 (ή σσ. 1107).
Στό φ. Ια (ή σελ. 1), κτητορικό σημείωμα: «είς χρήσιν Σεβαστού Τραπεζουντίου τοϋ Κυμινήτου» καθώς καί σημείωμα του Πατριάρχη Χρύσανθου Νοταρά:
« Ό 'Ιεροσολύμων πατριάρχης Χρύσανθος άφιερώσατο τη τοΰ αγίου τάφου
βιβλιοθήκη· όστις δε έκ ταύτης αποξενώσει τούτο ποτέ καθ' οιονδήποτε τρόπον,
έχέτω τό παρά τοΰ αγίου θεού αΐώνιον ανάθεμα. Ό 'Ιεροσολύμων πατριάρχης
Χρύσανθος».
Σημειώσεις στά περιθώρια τών σελίδων.
* 18. Γ.Β. 47
0,216x0,154
Ι Ζ ' ai.
σσ. 668 (ακέφαλο).
'Αρχ. ...τών όντων τάμέν εισίκατά φύσιν, τά δέ παρά φύσιν, τά
δέ υπέρ φύσιν, ή φυσική επιστήμη εστί τών κατά φύσιν καί πάλιν,
τών όντων, τά μέν είσί έφ ' ήμϊν, τά δέ ούκ εφ ' ήμϊν ή φυσική
, εστί τών έφ' ήμϊν...
'Ακολουθεί: «Είς φιλοσοφίαν προδιοίκησις, όποιον τό της φιλοσο
φίας αξίωμα, προοίμιον».
Τά 'σχόλια' στά 'οκτώ βιβλία' της Φυσικής τοΰ 'Αριστοτέλη,
ολοκληρώνονται στη σελ. 638.
Οι σσ. 639-644, λευκές.
'Ακολουθεί, σσ. 645-667, «Τίς ό σκοπός τοΰ φιλοσόφου έν τοις περί
φυσικής ακροάσεως βιβλίοις».
'Αρχ. Ό σκοπός τοϋ φιλοσόφου έν τοϊς περί φυσικής ακροά
σεως βιβλίοις εστί παραδοΰνται ήμϊν τάς τε αρχάς καί τά πάθη...
Τελ. ...καί άδιαίρετον, καί ϋλης είς τό παντελές κεχωρισμένον.
Τω δέ θεώ χάρις, αμήν.
Βλ. II, 81 καί 85.
19. Π.Β.Ι. 427
χγφ. κολοβό.

0,212x0,160

Ι Ζ ' αϊ.

* 20. Μ.Π.Τ. 438
0,298x0,208
Ι Ζ ' αϊ.
Σημειώσεις στά περιθώρια τών σελίδων.
* 21. Β.Ρ.Α. 539

0,200x0,150

Ι Ζ ' αϊ.

— σ . 100, «Είς τό Em υπόμνημα τών φυσικών»

φφ.θ'-τξ'.

φφ. 123.

σσ. 100-327.
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Ή επί τοϋ ε°Ό βιβλίου

θεωρία φαίνεται

αμέσως...

Τελ. ...ένθα δείκνυσι πάν τό κινούμενον συνεχές είναι καί σώμα.
σσ. 174, 175 λευκές
— σ. 176, «τοΰ σοφωτάτου καί λογιωτάτου κορυδαλέως τοϋ έξ άθηνών,
έκθεσις εις τό ζ ' των περί φυσικής ακροάσεως».
' Αρχ. Των οκτώ περί φυσικής
χείρας ήδε βίβλος

ακροάσεως, έκτη εστίν ή ανά

τό ζ? έπιγραφομένη...

Τελ. ...πολυπραγμόνων τε καί διορίζων, κατά τε τόν χρόνον καί
τό διάστημα μέχρι τέλους.
Σημειώσεις στά περιθώρια των σελίδων.
* 22. Μ.Π. 247 (5754)

0,225*0,170

ΙΖ'αί.

φφ. 3 χ.ά. + σσ. 1052.

Στά φφ. 3 χ.ά.: «Κατάλογος των περιεχομένων έν τήδε τη βίβλφ».
Πολλές σημειώσεις στά περιθώρια των σελίδων.
* 23. Μ.Π.Τ. 450
0,293*0,205
Ι Ζ ' αί.
φφ. 276.
Στό φ. Ια, «Καί τόδε Ιωακείμ πρωτοσυγκέλλου τοϋ μακαριωτάτου
κυρίου κυρίου χρυσάνθου 1724».
Σημειώσεις στά περιθώρια των σελίδων.
24. Μ.Σ. 179 (1447)

fol.

Ι Ζ ' αί.

χγφ. ακέφαλο καί κολοβό.
* 25. Μ.Β. 402
0,210*0,150
Ι Ζ ' αί.
Πυκνές σημειώσεις στά περιθώρια των σελίδων.

φφ. 3α-416β.

26. Α.Μ.Α. 60
0,220*0,165
Ι Ζ ' αί.
φφ. 457.
Στό φ. Ια ονόματα κτητόρων καί γραφέα: « Έ κ των του Καλλινίκου ιερομόνα
χου του Φυτιάνου, όπερ έγράφη διά χειρός Νικηφόρου μονάχου Βυζαντίου έν τη
σκήτη της 'Αγίας "Αννης· καί ήγοράσθη ύπό 'Αρσενίου μονάχου τοΰ έπιστημονικωτάτου έξ εκείνου δε έδωρήθη έμοί Καλλινίκω».
27. Α.Μ.Α. 24
0,220*0,165
Ι Ζ ' αί.
Στό φ. Ια ή ί'δια σημείωση μέ τό II, 26.
* 28. Μ.Μπ.(α). 224

0,210*0,185

ΙΖ'αί.

φφ. 360.

φφ. 366α-377β (κολ.).
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29. Ε.Β.Π. 313
* 30. Β.Ι. III. 58

8°
0,210x0,165

31. Β.Βερ. 312

8°

32. Β.Μ.Λ.(Π) 8225

Fol.

33. Δ.Β.Λ. 702

Fol.

Ι Ζ ' ai.
Ι Ζ ' ai.
Ι Ζ ' ai.
Ι Ζ ' αι.
Ι Ζ ' - Ι Η ' ai.
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φφ. 479.
φφ. 285.
φφ. 368.
φφ. 2α-47β.
φφ. 313.

* 34. Μ.Π.Τ. 693
0,220>< 0,166
ετ. 1701
φφ. 308.
Μετά τό τέλος του κειμένου, φφ. 307α-308α, ή «Παραπλήρωσις του
α ο υ της φυσικής ακροάσεως» (βλ. II, 2).
Στό φ. Ια, «αψα' θεός ήγεμών του έργου τούτου εΐ'ης, Ιουλίου 22» καί στη
συνέχεια: «καί τόδε στεφάνου τοΰ πατμίου υπάρχει», ενώ στά παράφυλλα της
αρχής: «τό παρόν υπάρχει στεφάνου τοϋ πατμίου» καί «πράγματα καί θεωρία, άμα
τέλος της θεωρίας αρχή πραγμάτων καί τέλος πραγμάτων αρχή θεωρίας καθ'
εαυτής, έκ των αρχών κατά τάξιν καί χάριν πραγμάτων έκ του τέλους». 'Επίσης:
«ό 'Ιεροσολύμων 'Αθανάσιος, έκ τής ιεράς βιβλιοθήκης ό δ' άφαιρέσας
έπικατάρατος».
Πυκνές σημειώσεις στά περιθώρια των σελίδων.
* 35. Μ.Δ. 266 (2940)

0,210*0,166

ετ. 1707

σσ. 811.

Πολλές σημειώσεις στά περιθώρια των σελίδων, κυρίως στά εισαγω
γικά μέρη.
Στό τέλος ή σημείωση: «Τέλος τών οκτώ τής φυσικής ακροάσεως βιβλίων και
τω θεώ ημών δόξα πολλή καί χάρις άπειρος. Έγράφη δέ ύπό ελαχίστου εν
σπουδαίοις κριτίου ετει αψζ' γαμηλιώνος ε' ισταμένου».
* 36. Μ.Β. 726

0,210*0,150

ετ. 1707

φφ. 224.

Τά «σχόλια» στά 'βιβλία' γ ' - η ' (ή σελιδαρίθμηση νεώτερη)φ. Ια, «βιβλίον γ ον συνοπτική ύπόμνησις εις τό γ ο ν τής περί φυσικής
ακροάσεως».
'Αρχ. Αιορισάμενος επί τής προληφθείσης βίβλου τά προγι^ω'
σκόμενα τής περί φύσεως επιστήμης...
Στό φ. 224β: «Τέλος των οκτώ τής φυσικής ακροάσεως βιβλίων κ
τφ θεώ ημών πολλή δόξα καί χάρις άπειρος, α ψ ζ ' Οκτωβρίου γ "•
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37. Δ.Β.Λ. 642

4°

38. Α.Μ.Α. 37

ετ. 1709

0,215><0,160

φφ. 455.

ετ. 1710

φφ. 278.

Σημείωμα του γραφέα: «Λαζάρου 'Ελευθερίου Τραπεζουντίου του
Σκρίβα κ α τ ' έτος α ψ ι ' ίανουαρίου α'».
* 39. Μ.Α.Α.Σ. 2134

0,230 χ 0,172

Τίτλος: Τοϋ σοφοπάτου

κυρίου Θεοφίλου τον κορυδαλέως, εις

ετ. 1712

σσ. 991 (ή φφ. 462).
φιλοσοφίαν

προδιοίκησις.
Τά 'βιβλία': σ. 94 (φ. 47β), σ. 247 (φ. 159α), σ. 437 (φ. 234α), σ. 483
(φ. 257β), σ. 623 (φ. 282β), σ. 686 (319α), σ. 789 (φ. 361α), σ. 755 (φ. 394α)
καί στη σ. 989 (φ. 461α), ό «επίλογος επί της φυσικής ακροάσεως».
Σημειώσεις: στην πρώτη σελίδα: «Καί τόδε προς τοις άλλοις ήσαΐου ιεροδια
κόνου χρυσοπολίτου», ένώ στην τελευταία, μετά τό τέλος του κειμένου: «παρά
ήσαΐου ιεροδιακόνου» καί ή χρονολογία: «1712 κατά μήνα άπρήλλιον».
* 40. Μ.Π.Τ. 666
0,218x0,162
ετ. 1713
φφ. 269.
Στό φ. Ια, «καί τόδε προς τοις άλλοις κτήμα Άνανίου Ίεροδιδασκάλου»
(κείμενο σβησμένο) καί κάτω: «νικοδήμου πέφυκε ιερομόναχου του καρούσου»,
ένω στό φ. 269β, μετά τό τέλος του κειμένου, σημείωμα του γραφέα: « ' Εγράφη δέ
καρά 'Ιακώβου ιερομόναχου μιτυληναίου τοϋ επονομαζομένου πάριδος· ού καί οι
δναγινώσκοντες μέμνησθε αψιγ ' ϊουλίφ ιη ' ».
Στό παράφυλλο της αρχής: «έκ τών τοϋ διδασκάλου άφιερώθη τω παναγίω
ταφψ κατά τό αψο ' έτος, καί πάς τις τάς προγεγραμμένας θύραθεν αράς
άναγνώτω».
Μέ λίγες σημειώσεις στά περιθώρια τών σελίδων.
* 41. Μ.Πρ. 22

0,205x0,150

ετ. 1713-14

σσ. 854 (η φφ. 432).

Η διδασκαλία τών οκτώ βιβλίων της Φυσικής 'Ακροάσεως άπό τόν διδάσκα
λο, καί γραφέα του κειμένου, Ζαχαρία Καραντινό, άρχισε τίς 14 'Απριλίου 1713
α
ι ολοκληρώθηκε στίς 13 'Απριλίου 1714, στό πατρικό σπίτι τοϋ δασκάλου· βλ.
"ίμειωσεις: σ. 3 (ή φ. Ια), «Ήρξάμεθα σύν θεώ άναγινώσκειν την φυσικήν
σ
τημην κατά τό 1713 έτος άπριλλίου ιδ' εν τη πατρώα ημών οικία συνεργοΰ^°ς έμοί τοΰ θείου βουλεύματος»· σ. 83 (ή φ. 42α), «1713 έν μηνί μαίω 13»· σ. 435
VM 9· 218α), «τέλος τοϋ ßOL βιβλίου 1713 νοεμβρίου 9 έν τη πατρώα ημών οικία»· σ.
<<τ
so«
'•
)' έλος τοϋ περί χρόνου συνοπτικής ύπομνήσεως, καί παντός τοϋ
Ρΐρλιου της φυσικής ακροάσεως, 1713 δεκεμβρίου 10 έν τή πατρώα ημών
"" σ · ^99 (ή φ. 302), «τέλος τοΰ ε°υ βιβλίου 1714 ίανουαρίου 23 έν τή πατρώα

176

ΟΙ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ε Σ Σ Τ Η Ν

ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

ημών οικία»' σ. 685 (ή φ. 345α), «τέλος του στ"" βιβλίου, 1714φευρουαρίουκα' έν
τη πατρώα ημών οικία»· σ. 745 (ή φ. 375α), «τέλος του ζ°" βιβλίου της φυσικής
ακροάσεως, 1714 μαρτίου 11 έν τη πατρώα ημών οικία»· σ. 854 (ή φ. 432β), «τέλος
τών οκτώ βιβλίων εις τό άνατολικόν έν τη πατρώα ημών οικία κατά τό αψιδ' έτος
από χριστού μηνί άπριλλίου ιγ' την γ ' της εβδομάδος, πόνος διδασκάλου
Ζαχαρίου ιεροδιακόνου καραντινοϋ έκ αίτωλίας».
Πολλές σημειώσεις στά περιθώρια τών σελίδων.
Στη σ. 3 (ή φ. Ια), αλλά καί στη σ. 5 (ή φ. 2α), «Καί τόδε προς τοις άλλοις
Κωνσταντίνου του έκ λεπαινοϋ της άκαρνανίας ήγοράσθη καί άφιερώθη είς τήν
μονήν του προυσοϋ».
* 42. Β.Α.Κ. 89

0,325x0,225

ετ. 1714

φφ. 253.

' Η χρονολογία στό φ. 253β: «Τέλος τών οκτώ της φυσικής ακροάσεως
βιβλίων καί τω θεώ ημών δόξα πολλή καί χάρις άπειρος αψιδ ' φευρουαρίου 8».
Στό φ. Ια κτητορικό σημείωμα: «Καί τόδε σύν τοις άλλοις Άκακίου
ιερομόναχου» (ή υπογραφή του στό παράφυλλο τής αρχής).
* 43. Κ.Δ.Β. 17

0,275x0,200

ετ. 1714

σσ. 686.

Τό κείμενο, στίς σσ. 1-646, ένώ στίς σσ. 649-680 (οι σσ. 647-648
λευκές), «Πίναξ τοΰ παρόντος βιβλίου τής φυσικής ακροάσεως κατ'
άλφάβητον».
Στό «Τέλος τών οκτώ τής φυσικής ακροάσεως βιβλίων» (σ. 646), σημείωμα
του γραφέα: « ' Εγράφη χειρί του ταπεινοί) άναστασίου νικοπούλου του έξ άρτης».
καί «έγράφη αψιδ™ νοεμβρίου κβα άνεγνώσθη δέ μοί αϋτη ή πραγματεία αψιβ
σεπτεμβρίω».
* 44. Ε.Β.Ε. 1290

0,210x0,150

ετ. 1717

σσ. 800.

Στό παράφυλλο τής αρχής: «'Ιωάννης ίεροδιάκων ό λογοθέτης έγραψα 1717
φευρουαρίου 2».
* 45. Π.Β.Α. 215

0,220x0,165

ετ. 1720

φφ. 334.

Στό φ. Ια, ή σημείωση: «Καί τόδε σύν τοις άλλοις υπάρχει τοΰ θρόνου της
άλεξανδρείας».
* 46. Μ.Κ.Κ. 5

0,215x0,170
ον

ετ. 1720
ον

φφ. 515·
ον

Τ ά ' υ π ο μ ν ή μ α τ α ' : τό α , φ. 44α· τό β , φ. 183α· τ ό γ , φ. 269β' το ο .
ον

ον

ον

ν

φ. 284α· τό ε , φ. 327β· τό στ , φ. 370α· τό ζ , φ. 430α καί τό η° , <Ρ·

456|?

·
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Στό φ. 2α (τό φ. laß, λευκό), ή σημείωση: «αψκ' ίουλίου η η ήρξάμεθα» (τη γραφή ή την παράδοση;)
* 47. Ε.Β.Ε. 2130
0,214><0,160
ετ. 1721
φφ. 1α-343β.
Γιά τη χρονολογία τοΰ χγφ. πρβλ. δεύτερο μέρος, «περί ουρανού», III, 18.
Πολλές σημειώσεις στά περιθώρια τών σελίδων.
*48.Μ.Μπ.(α)122
0,225x0,155
ετ. 1723
φφ. 246(κολοβό).
Τίτλος: Τοΰ λογιωτάτου, καί σοφωτάτου Θεοφίλου του κορυδαλέως, καί
χρηματίσαντος μητροπολίτου
ναυπάκτου καί άρτης, προς φιλοσοφίαν προδιοίκησις. Όποιον τό της φιλοσοφίας αξίωμα».
'Αρχ. Τών ό'σα θηράσημα πέφυκε...
Τελ. ...ενεννόει συγκεχυμένως καί αορίστως, ό'πως ποτέ γινομένην ομοίως δε καί τό άπειρον συγκεχυμένως εννενόει...
Πολλές σημειώσεις στά περιθώρια των σελίδων.
Στό φ. 3α, σημείωση γραμμένη άπό τό ίδιο χέρι τοΰ κειμένου: «1723 άπριλίω
26, ήμερα στ', έν τη αγία μαύρα ήρξάμην ταύτην γράφειν έκ των του δημητρίου
πρώη» (= Δωρόθεος Πρώϊος). Καί άπό άλλο χέρι: «έκ των τοΰ Δωροθέου
'Ιερομόναχου Πρωΐου του Χίου».
* 49. Μ.Π.Τ. 569
0,208x0,148
ετ. 1724
φφ. 201.
"Ο σχολιασμός μόνον των πρώτων δύο 'βιβλίων'.
Τελ. ...λόγον δέ εννοεί ό'ν φαμεν όρισμόν τοΰ συναμφοτέρου.
Μετά τό τέλος του κειμένου, ή χρονολογία κατά την οποία αποπερατώθηκε, ή
Υραφη καί τό όνομα του γραφέα: «τέλος είλήφασι αί περί των φυσικών αρχών
ριρλοι, έτει άπό θεογονίας χιλιοστώ έπτακοσιοστώ τετάρτω, μαιμακτηριώνος
πέμπτη παρά χειρός παναγιώτου γερένη τοΰ έξ άθηνών».
ΤοΟ κειμένου προηγείται ή Λογική του Σουγδουρή γραμμένη άπό τόν ίδιο,
ενα
Χρόνο πρίν: «παναγιώτου γερένη τού έξ άθηνών καί τόδε προς τοις άλλοις,
ια οε του θείου καί αγγελικού σχήματος παρθενίου μετονομασθέντος. Παρθενίου
ToC
έξ άθηνών».
* S0. Ε.Β.Ε. 1303
0

π(

0,290x0,210

ετ. 1727

φφ. 1α-312α.

φάφυλλο της αρχής καί στό τέλος, οι χρονολογίες κατά τίς οποίες
" σ ε καί τελείωσε ή γραφή (ή ή παράδωση) του κειμένου: «ήρξάμεθα τής
^Ç ακροάσεως αψκε ' δεκεμβρίου ιε ' ήμερα δ'» καί «άπό θεογονίας χριστού
s απριλλίου ιε ', τό σάββατον τοΰ Θωμά1 θεού τό δώρον, καί άγγελάτου πόνος
ντελεστή τοΰ αγαθού θεώ χάρις». 'Επίσης τό όνομα τού κτήτορα: «κυρίλΑου
^ρομονάχου».
12
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* 51. Β.Μ. 42
ετ. 1728
φφ. 492.
Στό φ. Ια ή ημερομηνία κατά την οποία άρχισε ή διδασκαλία τοϋ κειμένου:
«αψκε' σεπτ. 10 είρξάμην τοϋ διδάσκεσθαι την φυσική άκρόασιν».
Στό τέλος τοϋ κειμένου τό όνομα τοϋ γραφέα καί ή ημερομηνία πού τέλειωσε
ή γραφή: «Έτελειώθη ή παροΰσα βίβλος έν ετει αψκη' έν μηνί φευρουαρίω κθ'
διά χειρός τοϋ ελαχίστου σπουδαίου κυρίτζου τουπίκλην ραυτοπούλου, έν αγία
μαύρα, έν τω σπουδαστηρίω τοϋ λογιωτάτου κυρ μελετίου τοϋ πρωτοσυγγέλου».
Πολλές σημειώσεις στά περιθώρια τών σελίδων.
* 52. Β.Ρ.Α. 555
0,207><0,156
ετ. 1729
φφ. 296.
(από τη σ. 7 αρχίζει δική του, παλαιότερη σελιδαρίθμηση).
Τίτλος: Εις τά τοΰ φιλοσόφου, περί φυσικής ακροάσεως
υπομνήματα,
προοίμιον.
' Αρχ. Συντομίας χάριν, ή χαίρω ώστ ' αν μάλιστα δυνατόν,
Εκείνων τών ζητημάτων
άπέχεσθαι...
σ. 9, «Εις τό της φυσικής ακροάσεως α ο ν . διάλεξις πρώτη, περί τών
άρχων κοινώς τών φυσικών πραγμάτων, ζήτημα πρώτον. Τίνες είσίν αί
άρχαί τοΰ φυσικού πράγματος».
' Αρχ. Τό μεν εΐδέναι καί τό έπίστασθαι ώς έν τοις ύστέροις τών
αναλυτικών...
Τό κείμενο (προφανώς μαθηματάριο) τελειώνει μέ τίς λέξεις: «καί περί μέν
της φυσικής ακροάσεως άρκείσθωσαν τοσαΰτα διά δέ τό τέλος τφ θεώ δόξα 1729
ίουλ. 19».
Στην αρχή, σσ. 1-5, πίνακας τών περιεχομένων: «Εις τό τής φυσικής
ακροάσεως πρώτον, περί τών αρχών κοινώς τών φυσικών πραγμάτων».
* 53. Β.Ρ.Α. 420
0,230><0,170
ετ. 1730
φφ. 520.
Στό εσωτερικό τοϋ δευτέρου εξωφύλλου: «"Εγραψε τάδε 'Αθανάσιος
Ί ω ά ν . 1730 ίουλίου 1».
Παρασελίδιες σημειώσεις.
* 54. Π.Β. 350

0,280x0,170

ετ. 1730

φφ. 476.
/ ς-ον

ον

ον

ον

Τά 'βιβλία': Τό α , φ. 46α· τό β , φ. 165α· τό γ , φ. 243α· το ο ,
φ. 267β· τό ε ο ν , φ. 295β· τό στ ο ν , φ. 335β· τό ζ ο ν , φ. 381β καί τό η ο ν , φ- 413β·
'Από τήν αρχή κι ώς τό φ. 78α, παλαιά σελιδαρίθμηση (σσ. 1-155)·
Σημειώσεις: Στό φ. Ια: « Έ κ τών τοϋ άθανασίου ιερομόναχου χρυσοχόου το
πατμίου», ένώ στό τέλος, φ. 475β, «έν ετει σωτηρίω αψλ ' κατά μήνα άπρίλλιον ε

ΕΠΩΝΓΜΑ ΕΡΓΑ

179

πάτμφ τη νήσω πόνος καί κτήμα έμοΰ άθανασίου ιερομόναχου υίοϋ παπά σάββα
χρυσοχόου».
55. Ε.Σ.Σ. 43
4°
ετ. 1730
φφ. 448.
Μετά τόν τίτλο ή ημερομηνία πού τέλειωσε ή αντιγραφή του κειμένου:
«Άντεγράφη τω αψλ' μαΐου α'».
* 56. Ε.Β.Ε. 1147
0,220*0,170
ετ. 1730
φφ. 450.
' Η χρονολογία, στό τέλος του κειμένου: «τέλος των οκτώ βιβλίων τής φυσικής
ακροάσεως, καί τω θεώ δόξα. κατά τό αψλ' γαμηλιωνος έκτη ισταμένου».
* 57. Δ.Β.Τ. 15
0,220*0,165
ετ. 1733
φφ. 344.
Τό έτος γραφής τοΰ κειμένου καί τό όνομα του γραφέα, στό φ. 344β, μετά τό
τέλος «των οκτώ τής φυσικής ακροάσεως βιβλίων»: «άπό χριστού γενήσεως
χιλιοστω έπτακοσιοστω τριακοστω τρίτω έφαβηλιώνος δεκάτη τετάρτη μεσοΰντος εν πόλει Ιωαννίνων, μέμνησθε του γράψαντος οι άναγινώσκοντες, άλεξίου
παπα νικολάου», ενώ στό φ. Ια τό όνομα τοΰ κτήτορα: «καί τόδε προς τοις άλλοις
κύρ μελετίου».
* 58. Β.Ρ.Α. 430
0,215><0,164
ετ. 1733
Στη σελ. 861: «αψλγ' ΐαννουαρίου κδ'».
Πολλές σημειώσεις στά περιθώρια των σελίδων.

σσ. 862.

59. Μ.Μ.Λ. 1375
0,240x0,170
ετ. 1734
φφ. 1α-148β.
Μόνον τό πρώτο βιβλίο.
Στό τέλος τοΰ κώδικα, φ. 371 β, τό όνομα τοΰ γραφέα καί ή χρονολογία τοΰ
ΧΥφ: «Γέγραπται καί τόδε διά χειρός Καλλινίκου ιερομόναχου τοΰ άπό Λήμνου
£τει από Χρίστου αψλδ'».
* 60. Ζ.Σ.Ι. 5
0,210*0,160
ετ. 1736
φφ. 2α-349α.
Τό όνομα του γραφέα καί ή χρονολογία στό φ. 349α: «Τέλος, θεώ δέ τρισηλίω
ΖαΡΐς, ή παροΰσα τετέλεσθαι διά χειρός τοΰ ταπεινοΰ δούλου τοΰ θεοΰ νικολάου
ρκου τοΰ εκ μετζόβου κατά αψλστ' κατά μήνα αϋγουστον».
Γο όνομα τοΰ γραφέα καί κτήτορα, επίσης στό εξώφυλλο καί στό φ. 2α: «έκ
του νικολάου κύρκου καί τόδε εις χρήσιν αύτοΰ τε καί των φίλων αύτοΰ» καί
κ τ
* ων τοΰ νικολάου κύρκου καί τόδε».
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61. Π.Β.Ι.(Λ) 440
0,280><0,198
έτ. 1737
φφ. 234.
Μόνον τά πρώτα 6 βιβλία, πρβλ. σημείωση στό τέλος τοΰ κειμένου:
«Τέλος του σ τ ' βιβλίου. Έ ν έτει τω κοσμοσωτηρίω αψλζ' αύγούστου
λα'».
62. Κ.Β.Τρ. 286
0,224x0,162
ετ. 1737
φφ. 275.
Στό φ. 275β τό όνομα του γραφέα καί ή χρονολογία τοΰ χγφ: «Πέρας εϊληφε
γραφής ή βίβλος αυτή κατά τό αψλζ' έν ίωαννίνοις χειρί Παναγιώτου 'Ιωάννου
Θωμά έξ ΐωαννίνοις του έμποροκομήτου».
63. Π.Β.Ι. 164
0,271x0,195
ετ. 1740
φφ. 381.
Μετά τό τέλος του κειμένου: «τέλος των οκτώ της φυσικής ακροάσεως
βιβλίων εγράφησαν παρ' έμοΰ Ματθαίου αναξίου μονάχου Πατμίου, διά συνδρο
μής καί εξόδου κυρίου Θεοδοσίου Άντιοχέως, έν έτει σωτηρίφ αψμ' αύγούστω
θ', έν τή 'Αποκαλύψει, έν Πάτμφ».
* 64. Β.Ρ.Α. 440
0,220x0,161
ετ. 1740
φφ. 317.
Στη ράχη τοΰ κώδικα: «Θεοφίλου του κορυδαλέως εις την του
άριστοτέλους φυσική ν υπομνήματα» καί ό αριθμός: «Ν. 1210 (τής βι
βλιοθήκης της σχολής 'Αγίου Σάββα στην οποία ανήκε).
Στό φ. Ια τό όνομα του γραφέα καί ή χρονολογία του χγφ: «Γεώργιος
Σεραφήμ έγραψα 1740».
Στό περιθώριο των σελίδων, σημειώσεις.
* 65. Β.Ρ.Α. 894
0,230x0,170
ετ. 1744
φφ. 445.
Σημειώματα γιά τό πότε άρχισε ή διδασκαλία του κειμένου (φ. Ια): « Έ ν ετει,
αψμγ' μηνί μαιμακτηριώνος ε' καί ήμέραν β' τής εβδομάδος ήρξάμην της
φυσικής σύν θεώ» καί γιά τό πότε τέλειωσε (φ. 445β): «Τέλος των η ' τής φυσικής
ακροάσεως βιβλίων περαιωθείσης έν έτει σωτηρίφ αψμδ' κατά τήν κ του
νοεμβρίου μηνός έν βουκουρεστίω, κτήμα καί πόνος έμοϋ διαμάντου πέταλα του
καί βρύλλου τοΰ εκ Τυρνάβου».
Κτητορικά: φ. 9α, «Έκτων τοϋ ήλιάδου μανασσή», ένώ,πρίνάπότό κείμενο,
φ. 8β, «ιερομόναχου σουμελιώτου τραπεζουντίου τοϋ μεταξοπούλου, αψξη "•
66. Π.Β.Ι.(Λ). 112
0,223x0,168
ετ. 1745
φφ. 786.
Στή σελ. 786 τό όνομα τοϋ γραφέα καί ή ημερομηνία πού τέλειωσε η
γραφή τοΰ κειμένου: «Τέλος των η ' τής φυσικής βιβλίων. 'Ιωακείμ
ιερομόναχος ό έκ Σμύρνης γράψας· αψμε' Οκτωβρίου ιζ'».
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* 67. Μ.Θ.Κ. 1
0,295x0,200
ετ. 1746
φφ. 264.
Στό φ. 264β: «τέλος των οκτώ της φυσικής ακροάσεως βιβλίων. ΈτελειώΟη
εν ετει αψμστ™ νοεμβρίου εις ταϊς εξ καί δέκα, μέμνησθε τοϋ γράψαντος...
γεωργίου του εκ κεφαληνίας, έν κώμη μαχαλά».
68. Μ.Α.Λ. 2
8°
ετ. 1749
σσ. 600 + φφ. 37.
Ό κώδικας αυτός, πού αναφέρεται στον κατάλογο του Λίνου Πολίτη,
('Ελληνικά, 11 (1910), σελ. 91), δε βρέθηκε.
69. Π.Β.Ι.(Λ) 173
0,305><0,205
έτ. 1749
φφ. 232.
Στό φ. 232β ή σημείωση: «Τέλος των η ' βιβλίων της φυσικής 'Ιωακείμ ό έν
ίεροδιακόνοις πολλοστός ό εκ τής έώας ό γράψας· αψμθ' μαρτίου κ'».
* 70. Μ.Κρ. 18
0,215x0,165
ετ. 1750
φφ. 495.
Ή χρονολογία του χειρογράφου μετά τό «τέλος των οκτώ τής φυσικής
ακροάσεως βιβλίων»: «αψνω Οκτωβρίου δεκάτη».
Στό παράφυλλο τής αρχής ή σημείωση: «1835 έν μηνή μαΐου 31 επήρα ένα
βηβλήον απομοναστήρη πέτρας όνομαζόμενον κυριακοδρόμιον κε εστο ης
ενθήμησην», καί υπογράφει: «νοικόλαος Ρεπολήζος».
* 71. Β.Ρ.Α. 707
0,320x0,216
ετ. 1750
φφ. 304.
Στό φ. 294β ή σημείωση: «Τέλος των η ' τής φυσικής ακροάσεως
βιβλίων, περαιωθέντων έν ετει σωτηρίω α ψ ν ' αύγούστου ζ ' έν βουκουρεστίφ τής βλαχίας, έν ήμέραις του σοφωτάτου διδασκάλου κυρίου
αλεξάνδρου παπά άναστασίου, ηγεμονεύοντος τοϋ υψηλοτάτου ημών
αυθέντου κυρίου κυρίου γρηγορίου γγίκα βοεβόδα τοϋ σοφωτάτου καί
εγράφη διά χειρός έμοϋ τοϋ μιχαήλ».
Σημειώματα στά φφ. 2α καί 304α αναφέρουν πώς ό κώδικας «τυγχάνει
γενιου ιερομόναχου τοϋ σουμελιώτου κτήμα σύν τοίς άλλοις βιβλίοις, σύν τη
λογική μεθόδφ Θεοφίλου του κορυδαλέως, τω τε περί γενέσεως καί φθοράς τοϋ
αυτού, καί τή περί ουρανού, καί ψυχής πραγματεία του αύτοϋ, τοις τε προγυμνάσι τ
°υ άφθονίου, καί τή εισαγωγή τής λογικής του σουγδουρή, καί τή εύγενίου
TOO βουλγάρεως λογική. 1768 άπρ. αη».
Πλούσιες σημειώσεις στά περιθώρια των σελίδων.
2-την αρχή, φ. ] α , έγχρωμος πίνακας, πού παριστάνει γυναίκα νά καλεί τά
α α π ο
τίς εργασίες του κάμπου στό σχολείο.

ευ
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* 72. Μ.Σ.Τ. 16
0,240x0,174
ετ. 1751
σσ. 652.
Στη σελ. 467 ή ημερομηνία πού τέλειωσε ή γραφή τών πρώτων πέντε Βιβλίων:
«Τέλος του ε' βιβλίου έν έτει σωτηρίω αψνα' Ιουλίου ια' της αγίας ευφημίας,
ημέρα ε ' έν τω σχολείφ καί έν τη μονή του αγίου σάββα, τη έν βουκουρεστίω της
δακίας, ένδον της κέλλης τοϋ ελευθερίου, έτελειώθη κατά γραφήν παρ' έμοΰ τοϋ
οίκονόμου», ένώ στη σελ. 652 ή ημερομηνία καί ό τόπος αποπεράτωσης της
γραφής «αψνα' σεπτεμβρίου κ η ' σαββάτω. Καί κατά παράδοσιν τέλος αψνβ'
ίαννουαρίου καί έν βουκουρεστίω παρά του σοφωτάτου διδασκάλου κυρίου
κυρίου άλεξάνδρου τοϋ έκ τυρνάβου τής λαρίσσης, υίοϋ παπά άναστασίου καί
σακελλαρίου».
* 73. Β.Ρ.Α. 49
0,214x0,158
ετ. 1752
φφ. 558.
Στό φ. 551 β ή σημείωση: «Τέλος τών η ' τής φυσικής ακροάσεως βιβλίων,
περαιωθείσης έν έτει σωτηρίω αψνβ' μουνυχιώνος ενάτη μετά εΐκάδα έν τή
μεγάλη κυριακή τοϋ αγίου πάσχα, ίσβορίω τω χωρίω τής βλαχίας, παραδώσει μέν
τοϋ κυρίου διδασκάλου μοι γεωργίου τοϋ λαρισσαίου, γράμματι δέ μεταγειτνιώνος ογδόη κ', έπί τοϋ γρηγορίου γκίκα βοεβόδος πάσης ούγγροβλαχίας, άρχιερατεύοντος έτι κυρίου Νεωφύτου, τοϋ έκ κρίτης», ένώ στό φ. Ια κτητορικό
σημείωμα: «Κτήμα φολοθέου ιερομόναχου περιστεριώτου».
* 74. Μ.Β. 396
0,210x0,150
ετ. 1753
φφ. 339.
Τά «σχόλια» στά πρώτα τέσσερα 'βιβλία'. Ό κώδικας κολοβός.
Τελ. ...ή επιφάνεια του περιέχοντος σώματος καθό περιέχει...
Χωρίς σημειώσεις στά περιθώρια.
Στό φ. Ια ή ημερομηνία έναρξης τής παράδοσης τής φυσικής:
«αψνγ' δεκεμβρίου η ' ημέρα τετάρτη ήρξάμεθα τής φυσικής ακροά
σεως».
* 75. Β.Α.Ν. 13
0,275x0,190
ετ. 1756
σσ. 697.
Τά 'βιβλία': σ. 108, «'Υπομνήματα εις τό α ο ν τών περί Φυσικής
ον
ακροάσεως»· σ. 238, «εις τό β τών περί άρχων υπομνήματα»· σ. 368,
«συνοπτικαί υπομνήσεις εις τό τρίτον τής φυσικής ακροάσεως»' σ. 393,
ον
«Εις τό δ τών φυσικών υπομνήσεις συνοπτικαί»· σ. 429, «Είς τό ε™ τών
ον
φυσικών υπομνήματα»' σ. 485, «είς τό ζ (= ς ' ) τών περί φυσικής α
κροάσεως εκθεσις συνοπτική»· σ. 582 , «υπομνήματα είς τό η ο ν ( = ζ '
'

ûoV

τών περί φυσικής ακροάσεως βιβλίων»· φ. 599, «βιβλίον η ο ν . είς το ö
τής φυσικής ακροάσεως».
Οι Σημειώσεις, στή σελ. 1: «διονυσίω αρχιεπίσκοπο) τοϋ έκ χαλδαίας εκ
χώρας τζήτης. Κατά τό αψνστ' γέγραπταί μοι διονυσίω» καί στό τέλος, σελ. w
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«διονυσίφ ίερομονάχω μουζάνω χαλδαίας. άλεξάνδρου του έκ τυρνάβου έν xfj
αυθεντική σχολή του αγίου σάββα. Ό την βίβλον γράψας πρώτος μητροπολίτης
έχρημάτισε, πρώην αρχιεπισκοπή ούσα» μας παραδίδουν το δνομα του γραφέα,
την χρονολογία καί τό κτήτορα. Ό κώδικας σε κακή κατάσταση.
* 76. Ι.Μ.Σ. 89

0,300x0,210

ετ. 1760

φφ. 258.

Τά 'βιβλία' (οί τίτλοι οί ϊδιοι μέ τό προηγούμενο II, 75): φφ. 25α, 88α,
131α, 144α, 158α, 179α, 204α καί 222α (άπό τό φ. 25α ώς τό φ. 144α,
παλαιά, τοϋ γραφέα, σελιδαρίθμηση: σσ. 116-290).
Στό τέλος του πρώτου καί τοϋ δευτέρου 'βιβλίου', πίνακας των
κεφαλαίων του δευτέρου καί αντιστοίχως του τρίτου 'βιβλίου'.
Στό εξώφυλλο ή σημείωση: « 1760 μαρτίου 3. καί τόδε συν τοις άλλοις κάμοΰ
πέλει γεωργίου, ή της τύχης του έκ σμύρνης».
77. Μ.Μ.Σ. 174

0,209 χ 0,160

ετ. 1762

φφ. 290.

Οί ημερομηνίες, φ. 10α: «18 Φεβρουαρίου 1762» καί στό φ. 290α: «1763
έτελειώθη ή παράδοσις της φυσικής 'Ιανουαρίου 28», αναφέρουν τήν έναρξη καί
τό τέλος της παράδοσης τοϋ κειμένου.
Στό φ. 9β σημείωση τοϋ μονάχου Παρθενίου άπό τό Μέγα Σπήλαιο: «ήμερα
τρίτη, κατά τό αψξθ ' ισταμένου μουνιχειόνος τήν της φυσικής πραγματείαν έν τω
τής σμύρνης κλείνω μουσοτροφείω τυγχάνων άνά χείρας έλαβον καί προς τοϋ
πάντα αρίστου κυρίου ' Ιεροθέου τοϋ 'Ιθακήσιου, τοϋ καί καθηγεμόνος τοϋ αύτοϋ
μουσείου [υπάρχοντος] ήρξάμην διδάσκεσθαν δώη δέ ή των ατελών τελειωτική
δύναμις, ή σοφία των άσόφων, ή δύναμις τών αδυνάτων καί τοϋ τέλους [αύτοϋ]
αυτής καταλαβεϊν προσέτι καί καρποϋ ού τοϋ τυχόντος έξ αυτής άναλήψεσθαι, τη
πρεσβεία τής άσπόρως αυτόν κινησάσης γένοιτο γένοιτο. Παρθένιος μοναχός ό
εκ μεγάλου σπηλαίου τοϋ κατά πελοπόννησον».
Τόχγφ. χρησιμεύει καί πάλι γιά διδασκαλία μετά 7 χρόνια, πρβλ. σημ. φ. 290α:
"1770 μαρτίου 26 έτελειώθη ή παράδοσις τής φυσικής ακροάσεως. Παρθένιος
μοναχός».
* 78. Μ.Ε. 284 (2297)

8°

ετ. 1763.

Στό τέλος τοϋ κειμένου ή σημείωση: «έλαβε τέλος ή παρούσα βίβλος έν ετει
π
ο Χριστού χιλιοστω έπτακοσιοστώ έξικοστψ τρίτω. Άνθεστηριώνος νουμημία έν ίωαννίνοις».
* 79. Ε.Β.Ε. 1169
0,250x0,170
ετ. 1766
φφ. 4 χ . ά . +337.
ΓοΟ κειμένου προτάσσεται, φφ. 4 χ.ά., «τών τής φυσικής ακροάσεως
κτ
ω βιβλίων έλεγχος» (= πίνακας περιεχομένων).
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Ό κώδικας γραμμένος στην 'Ηγεμονική 'Ακαδημία τοϋ Βουκουρεστίου από
τόν Νεόφυτο Καλούτζη· βλ. φφ. Ια καί 337β, οπού: «1766 μαρτίου 13 έν
βουκουρεστίω, έκ των του νεοφύτου ιερομόναχου έκκλησιάρχου του Καλούτζη»
καί «εί'ληφε πέρας ή παρούσα κατά τό αψξστ' έτος από χριστού διά χειρός
νεοφύτου ιερομόναχου έκκλησιάρχου της αρχιεπισκοπής Κηθύρων τοϋ καί
Καλούτζη λεγομένου έν τη αυθεντική σχολή τής έν βουκουρεστίω τής βλαχίας,
τάς διατριβάς ποιούμενου, έπερατώθη ή μάθησις κατά τό αυτό έτος, νοεμβρίου
κν\η έν βουκουρεστίω».
* 80. Β.Ζ. 48
0,270=<0,190
ετ. 1766
φφ. 352.
Τό χγφ. χρησίμευσε γιά διδασκαλία στη σχολή του Βουκουρεστίου, βλ. φ. Ια:
«αψξε' άπριλλίου κε' ήρξάμην άναγινώσκειν έν Βουκουρεστίω παρά τω διδά
σκαλο) μοι κυρίω Μανασσή Ήλιάδη», καί στό τέλος: «εί'ληφε τέλος ή παρούσα
βίβλος κατά τό αψξστ' έτος άπό Χριστού διά χειρός Γεωργίου» καί «αψξστ"
έτελειώθη μαθήσει, έν βουκουρεστίω».
Στό φ. 78α, μέ τό ίδιο χέρι: «"Ισον άπαράλλακτον τοΰ πρωτοτύπου».
* 81. Β.Ζ. 63
0,310x0,210
ετ. 1768
φφ. 324.
Χωρίς τίτλο.
Του κειμένου προτάσσεται, φφ. 2α-9α: «Τίς ό σκοπός του φιλοσόφου
έν τοις περί φυσικής ακροάσεως βίβλοις (βλ. καί II, 18 καί 85).
'Αρχ. Ό σκοπός τοϋ φιλοσόφου tv τοις περί φυσικοϊς ακροά
σεως βιβλίοις εστί παραδοΰναι ήμϊν τάς τε αρχάς καί τά πάθη...
Τελ. ...καί άδιαίρετον, καί ΰλης αυτό παντελές κεχωρισμένον.
Στό φ. 324β ό χρόνος αποπεράτωσης τής γραφής: «εί'ληφε τέλος ή παρούσα
βίβλος κατά τό αψξη ' έτος από Χριστού διά χειρός Αναστασίου», ένώ στό φ.
Πα τό κτητορικό: «τοΰ σχολείου τής Ζαγοράς».
82. Ε.Β.Β. 6
0,220x0,165
ετ. 1771
σσ. 584.
Μετά τό τέλος καί τοΰ όγδοου Βιβλίου σημείωμα του γραφέα: «γέγραπται
χειρί Γρηγορίου ιερομόναχου τούπίκλην Καλαγγία κατά τό 1771ον έτος έν μηνι
αύγούστω».
* 83. Β.Ρ.Α. 426
0,220x0,163
έτ. 1777
σσ. 818.
Στη σελ. 2 ή προέλευση τοΰ χγφ: «έκ των του έν μακάρια τή λήξει Γεωργι°υ
'Ιωάννου τοΰ έξ ' Αμπελακίου χρηματίσαντος έν τή έν Βουκουρεστίοις σχολή γ
διδασκάλου τών 'Ελληνικών μαθημάτων καί εις ταύτην άφιερωθέν μετά θάνατον
αυτού», ένώ μετά τό «τέλος τοϋ γ' βιβλίου τών φυσικών», ή ημερομηνία: «177/
μαρτίου 16».
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84. Μ.Μ.Σ. 162
0,310*0,215
ετ. 1781
σσ. 32 +φφ. 227.
Κείμενο διδασκαλίας στή Σμύρνη: «αψπα' ιδ' ϊουνίου ήρξάμην ταύτης. Έ ν
Σμύρνη ό έκ Πελοποννήσου Παναγιώτης».
* 85. Β.Ζ. 47
0,280x0,250
I H ' αϊ.
φφ. Χ + σσ. 712.
Τό κείμενο «των οκτώ της φυσικής ακροάσεως βιβλίων», στίς σσ.
1-692.
Στίς σσ. 693-712: «Τίς ό σκοπός τοϋ φιλοσόφου έν τοις περί φυσικής
ακροάσεως βιβλίοις» (βλ. II, 18 καί 81).
'Αρχ. Ό σκοπός τοϋ φιλοσόφου εν τοις περί φυσικοϊς ακροά
σεως βιβλίοις εστί παραδοΰνται ήμΐν τάς τ ε αρχάς καί τά πάθη...
Τελ. ...καί άδιαίρετον, καί ύλης αυτό παντελώς
κεχωρισμένον.
'Ιδιόχειρο τοϋ πατριάρχη Καλλίνικου Γ ' .
Προτάσσονται τά σημειώματα:
—φφ. Ια-Iß, σημείωμα «τω διδασκάλω Κωνσταντίνο)», αναφερόμενο στή χρησι
μότητα της φυσικής καί στό όποιο διαβάζουμε, μεταξύ άλλων, ότι «ή επιστήμη ή
φυσική... οϋτε χρήσιμος, ούτε αναγκαία εστί, όθεν καί ού διδακτέα ... αβέβαιος ή
αυτής γνώσις» ότι «αρχάς ή φυσική ούκ έχει... ή φυσική άντιλογία τις εστί» καί
δτι «ή επιστήμη ή φυσική, καί τήν ημών εύσέβειαν τήν περί τόν θεόν διαφθείρει».
—φ. Πα, σημείωμα τοϋ πατριάρχη Καλλίνικου τού Γ' γιά τά «φιλοσοφικά
βιβλία» τά όποια τό « 1751 εδόθησαν τω άγίω δέρκων» καί δεύτερο σημείωμα του
ιδίου, γραμμένο, προφανώς μετά τίς 22 'Ιουλίου 1757: «τά δέ εις τό πατριαρχεϊον
οντά, έν τη εξορία ημών, υπέρ τά 200 όντα, όλα ήρπάγησαν μετά των πραγμάτων,
καί κτημάτων ημών, καί στρωσιμάτων, καί τά τοϋ μαγειρίου τραπέζης, καί καφβέ
σκοστών τακιμίου ύπό των τοϋ μονιοϋ αγρίου, καί άρνησιχρίστου καί έπιβάτου
Σεραφείμ, καί των περί αυτόν, καί ουδόλως έλυπήθημεν, ειμή διά τά ιδιόχειρα,
και χειρόγραφα ημών βιβλία, υπέρ τά πεντήκοντα όντα καί αξιόλογα, καί
δυσεύρετα, καί ουδέποτε κτώμενα, καί συλλεγόμενα, όθεν καί τους ταϋτα μόνα
αρπάσαντας, εχομεν άφωρισμένους, καί ασυγχώρητους καί τό συνοδικόν έπυτίμιον, καί αϊ άραί επί τάς κεφάλας αυτών, αμήν τρίς»- καί ή υπογραφή: «Καλλίνι
κος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως».
Ψ· ΙΙβ, σημείωμα τοϋ ιδίου: «άποφαινόμεθα έν άγίω πνεύματι, τά άφιερωθέντα
Ρ ημών βιβλία χειρόγραφα, καί τά έντυπα, νά μήν τολμήση ποτέ τις τών
πιτροπων, καί διδασκάλων νά τά εύγάλη έξω τής σχολής, ή νά τά δώση εις
ΧΡήσιν τινός» καί κατάλογος τών βιβλίων, τά όποια τό «1753 σεπτ. 17, εδόθησαν
, οιοασκάλφ τών φιλοσοφικών μαθημάτων κυρ Δωροθέω».
9<Ρ· ΙΠβ-ΙΧβ, «Πίναξ τοϋ παρόντος βιβλίου» (= τής φυσικής ακροάσεως).
Φ· Λα, σημείωμα γιά τά συμβάντα τό 1755, όταν ό πατριάρχης Κύριλλος «τά
Καλβίνου είς τήν λειτουργίαν συνοδικώς έξήμνησεν».
α
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— φ. Χβ, επαναλαμβάνεται ή προτροπή του Καλλίνικου νά μη βγάλει κανείς τά
βιβλία του, «μέγα ή μικρόν», ιδίως τά χειρόγραφα, εκτός της σχολής.
Στό φ. Χβ καί στίς σσ. 1, 692, 693 καί 712, κτητορικά σημειώματα του
Καλλίνικου καί σφραγίδα του μέ χρονολογία 1757, 6 όποιος προσθέτει ότι
αφιερώνει «τό παρόν εις τό έλληνομουσεΐον της πατρίδος ημών τής Ζαγοράς, καί
τό περί γενέσεως καί φθοράς, καί τό περί ούρανοΰ, καί τό περί ψυχής, καί τη
λογική κορυδαλέως, ΰλα χειρόγραφα».
'Επίσης, στό παράφυλλο του τέλους, άλλη σημείωση τοϋ Καλλίνικου: «τά
άφιερωθέντα εις τό σχολείον φιλοσοφικά: λογικά 3, φυσική ή παρούσα ιδιόχει
ρος 1, περί γενέσεως καί φθοράς Ι, περί ψυχής βιβλ. 3, περί οΰρανοϋ βιβλ. 3, όλα
χειρόγραφα».
86. Π.Β.Ι.(Λ). 111

0,222x0,160

* 87. Β.Ρ.Α. 180

0,216x0,163

I H ' αϊ.

φφ.401.

I H ' ai.
φφ. 40α-449α.
Τά φφ. 39β, 242 καί 449β, λευκά.
Στό περιθώριο των σελίδων, σημειώσεις γραμμένες από τό ϊδιο χέρι μέ τό II, 64.
Του κειμένου προτάσσεται, φφ. 1α-39β, ή «εισαγωγή» τοΰ Σουγδουρή «Εις
άπασαν τήν λογικήν του Αριστοτέλους». Στό φ. Ια, κτητορικό σημείωμα: «καί
τόδε γρηγορίου ιερομόναχου».
* 88. Μ.Α.Λ. 26
0,210x0,145
I H ' ai.
Μόνον τά «σχόλια» στά πρώτα δύο 'βιβλία'.
Ό κώδικας σέ κακή κατάσταση· πυρίκαυστος.

φφ. la-231ß.

89. Α.Μ.Α. 25
0,215x0,160
I H ' αϊ.
σσ. 761,210.
Μετά τό τέλος τοϋ κειμένου:
«"Ηδε βίβλος φυσικών ' Αριστοτέλους πέρας εσχε / Βουκουρεστίου έν σχολή
έξοχα τή περιδόξω / έκδόσει εύγενέος Μάρκου Κυπρίοιο σοφή γε / κλεινού εφ
ήγεμόνος Κωνσταντίνου Βασσαράβα».
* 90. Β.Ε.Β. 125
0,235x0,168
I H ' αι.
φφ. 463.
Σημειώσεις (εκτός άπό τις παρασελίδιες): Στό πρώτο παράφυλλο τής άρχήζ«τόμος 21 », ενώ στό τρίτο παράφυλλο τής αρχής: «περί τών φυσικών αρχών έστιν
ή σκέψις τής παρούσης πραγματείας, αϊτινες ένυπάρχουσι τοις φύσιν εχουσιν,
οίον περί ύλης, περί εί'δους, περί κινήσεως, τόπου καί χρόνου, περί τής φύσεως
αυτής, καί περί τών παρεπομένων αυτή φυσικών αιτίων, προσέτι περί των
δοκούντων όπάρχειν τοις φυσικοϊς, μη υπαρχόντων δέ, οίον περί κενού, καί περί
απείρου» καί στην πίσω σελίδα τοΰ ϊδιου παράφυλλου: «εκ τών πέτρου μεπογρο
(;) βυζαντίου».
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* 91. Π.Β.Α. 88
* 92. Β.P.A. 1383

0,278x0,190

I H ' αϊ.

φφ. 411.

0,176χ 0,122

I H ' αϊ.

φφ. 139α.

Τά ' σ χ ό λ ι α ' μόνον στό τρίτο βιβλίο.
γον συνοπτικαί

Τίτλος: βιβλίον

εις τό ym της περί

υπομνήσεις

φυσικής

ακροάσεως.
' Α ρ χ . Διορισάμενος
σκόμενα

επί τής προληφθείσης

τής περί φύσεως

Τελ. ...αλλ'

εν τω γίγνεσθαι

ενεργεία, τέλος του τρίτου

βίβλου

τά προγινω-

επιστήμης...
τό είναι έχει, ουκ εσται

άπειρος

βιβλίου.

Παρασελίδιες σημειώσεις· ϊδιο χέρι μέ τό II, 99.
•93.Β.Ρ.Α. 1384

0,220x0,160

IH ' αι.

σσ. 8 χ . ά . + 4 9 8 .

Στίς πρώτες 6 χ.ά.: «Πίναξ τών επί τής παρούσης φυσικής περιεχομέ
νων πραγματείας» (αλφαβητικός).
Τό κείμενο ακέφαλο, λείπουν οί πρώτες 2 σελίδες.
* 94. Β.Ρ.Α. 856

0,275χ 0.182

* 95. Β.Μ. 35

I H ' αι.

0,217x0,165

φφ. 355.

I H ' αι.

φφ. 409α [424].

Τά ' σ χ ό λ ι α ' στά 6 πρώτα 'βιβλία', φφ. 1α-408β.
Στό φ. 409α, «σχολαστικαΐ άποσημειώσεις του κορυδαλλέως είς τό
η

των φυσικών».
'Αρχ.

Τήν έβδόμην

εν τάξει

βίβλων, τινές τών εξηγητών
ώς παντάπασιν

άλλότριον

τών

περί φυσικής

ακροάσεως

ουδέ ό'λως ήξίωσαν ερμηνείας,
τής συγγενείας

τών

ούχ

αριστοτελικών

συγγραμμάτων...
Τελ. ...σιμπλίκιος
τμημένως

και άλλοι, ους και ημείς αποδεχόμενοι,

ώς οίον τε τά εν αυτή διελθείν

συντε-

πειρασόμεθα.
Κολοβό;

**· Π.Β.Ι. (Τ.Σ.) 10

0,335x0,220

I H ' αι.

φφ. 252.

Σημείωμα του γραφέα (φ. Ια): « Ή δ ε βίβλος κυρίου Θεοφίλου Κορυδαλέως,
S φιλοσοφίαν προδιοίκησις. μεταγραφείσα παρά ελαχίστου καί ευτελούς Γρηϊορίου ιεροδιακόνου».
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97. Π.Β.Ι.(Λ). 174
Χγφ. κολοβό.

0,347^0,210

98. Ε.Σ.Σ. 101
* 99. Β.Ρ.Α. 1370

ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

I H ' ai.

8°

φφ. 282.

I H ' ai.

0,298x0,206

IH'αι.

φφ. 332(κολ.).

Στό φ. Ια: «καί τόδε προς τοις άλλοις Θωμά δημητρίου του έκ καστορίας» καί
άπό δεύτερο χέρι: «δ ήδη άφιερώθη τη έν ίασίω Αυθεντική σχολή ύπό ' Αργυρούς
συζύγου αύτοϋ».
Πρβλ. III, 30.
Πολλές παρασελίδιες σημειώσεις· ϊδιο χέρι μέ τό II, 92.
100. Ε.Σ.Σ. 7

2°

I H ' ai.

φφ. 363.

* 101. Ε.Β.Ε. 2154
0,230*0,170
Κείμενο ακέφαλο καί κολοβό.

I H ' αι.

'Αρχ. ...ονόματος, ä καί άνομοιομερή
Στό έντυπο, σσ. 17-603.
102. Μ.Ι. 117 (4237)

8°

φφ. 301.

λέγεται...

I H ' αι.

φφ. 105.

Μόνον τά πρώτα 5 βιβλία.
* 103. Μ.Π.Τ. 482

0,230*0,172

I H ' ai.

σσ. 1-574.

Χρησίμευε κι αυτό γιά σχολικές ανάγκες, πρβλ. σ. 574: «1750 27 φευρουαρίου αρχή καί της φυσικής αναγνώσεως· τέλος έγένετο κατά τό 1753 μαρτίου 17
καί πάλιν αρχή εις την φυσικήν 1753 δεκεμβρίου g ô κυρ δωρόθεος: Ό πέτρος
καί οί λοιποί μαθηταί».
Στίς σελ. 1 καί 574 ονόματα κτητόρων: « Έ κ τών του Κωνσταντίνου υΐοΰ του
Νικολάου Τεννεδίου», καί άπό άλλο χέρι: «Νυν δε Νεοφύτου του έκ Ζαγοράς» και
«ό 'Ιεροσολύμων 'Αθανάσιος της ιεράς βιβλιοθήκης του παναγίου τάφου και ο
άφαιρέσας έπικατάρατος».
* 104. Ε.Β.Ε. 2129

0,209*0,154

I H ' ai.

φφ. 446.

Σημειώσεις στά περιθώρια τών σελίδων.
* 105. Ε.Β.Ε. 1312

0,240*0,180

IH ' ai.

φφ. 303 χ.ά. (κολ.)·

Πολλές σημειώσεις στά περιθώρια τών σελίδων.
Στό έντυπο μέχρι σελ. 475.
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* 106. Τ.Τ.Κ. 47
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0,220x0,170

I H ' αι.

φφ. 1α-27β.

* 107. Β.Ο. 36
0,214x0,155
I H ' αι.
φφ.40α-103β.
Στό φ. Ια τό όνομα τοΰ κτήτορα: «Και τόδε εμοι γε τοΰ δανιήλ πέλει
σπαρμιώτου, αμα καί τζαριτζανιώτου».
108. Δ.Β.Λ. 170
109. Μ.Βυλ. 23

0,210x0,150

I H ' αι.

8°

φφ. 4α-370β.

I H ' ai.

•110.Δ.Β.Κ. 64
0,210x0,150
IH'αι.
σσ. 656(κολ.).
Τίτλος: Τοΰ λογιωτάτου καί σοφωτάτου Θεοδοσίου τοΰ κορυδαλέως νυν δε
χρηματίσαντος μητροπολίτου ναυπάκτου καί άρτης, εις φιλοσοφίαν προδιοίκησις.
Τελ. ...ού μέντοι εστίν ή τοιαύτη άντιπερίστασις
ριπτομένου
φόρας...
* 111. Β.Ζ. 59
0,230x0,180
ΙΗ'αί.
Σημειώσεις στά περιθώρια των σελίδων.

αιτία της τοΰ

φφ. 5α-138β.

Κείμενο κολοβό, διακόπτεται στην αρχή του 10ου κεφαλαίου του 6°"
'βιβλίου'.
Τελ. ...επί τοΰ παρόντος
εσχάτων...
Στό φ. 12β, πρίν άπό την αρχή του γ0" 'βιβλίου', ή σημείωση: «τά ελλείποντα,
ας αναπληρωθώσιν υπό των μαθητών, ίνα εχωσι τήν εύχήν ημών καί του θείου
Προδρόμου».
Στό φ. 13α, κτητορικό: «Καλλινίκου Πατριάρχου» καί ή αφιέρωση στό
σχολείο της Ζαγοράς.
* 112. Μ.Ι. 224 (4344)
0,205x0,170
ΙΗ'αί.
Τά 'σχόλια' μόνο στά πρώτα τρία βιβλία.

φφ. [154].

Τελ. ...καί επιτελείται 'εκάστη έν πεπερασμένα) χρόνω πλείρει, ή
έλάσσονι... (κολοβό).
Σημειώσεις στά περιθώρια των σελίδων.
" 3 . Μ.Σ.Τ. 49

I H ' ai.

* 114. Δ.Β.Κ. 36
0,220x0,165
Ό ίδιος τίτλος μέ τό II, 110.

φφ. 391.
ΙΗ'αί.

φφ. 209.
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Κτητορικό σημείωμα: «καί τόδε έκ των τοΰ Θεοφίλου διακόνου του έκ
Βερροίας» καί μέ άλλο χέρι: «τοΰ γινομένου ύστερον επισκόπου σερβίων».
* 115. Δ.Β.Τ. 29

0,310x0,210

I H ' αι.

φφ. 240.

Δεν έχει σημειώσεις στά περιθώρια των σελίδων.
116. Μ.Κρ. 7

0,240x0,180

I H ' αϊ.

* 117. Μ.Α.Λ. 5

0,310x0,200

ΙΗ'αΙ.

φφ. 332.

Κώδικας πυρίκαυστος.
Στό παράφυλλο της αρχής, διάφοροι 'ορισμοί' καί 'όροι': «ορισμοί αφαιρέ
σεως«, «ορισμός τοΰ άρτιου», «ορισμός τοΰ περιττοΰ», «ορισμός ευθείας»,
«ορισμός σαρκός», «όρος προαιρέσεως», «όρος τύχης», «όρος ευδαιμονίας»,
«δρος κινήσεως», «όρος ηρεμίας», «όρος απείρου», «όροςτόπου», «όρος χρόνου».
118. Μ.Σ.Τ. 47

0,340x0,232

I H ' αί.

φφ. 307.

* 119. Ι.Μ.Σ. 62
0,185x0,140
ΙΗ'αί.
φφ. 300.
Τά 'βιβλία' (μετά τά «προλεγόμενα εις πάσαν την της φυσικής
φιλοσοφίας πραγματείαν», φ. Ια): φ. ΙΟβ, «'Υπόμνημα εις τό α ο ν της
φυσικής ακροάσεως»· φ. 32α, «'Υπόμνημα εις τό βήτα των περί άρχων
βιβλίον»· φ. 97α, «'Υπόμνημα εις τό γάμμα τών φυσικών τοΰ άριστοτέλους» (τό τέταρτο βιβλίο δεν υπάρχει)· φ. 120α, «'Υπόμνημα εις τό
πέμπτον της φυσικής ακροάσεως βιβλίον»· φ. 160α, «'Υπόμνημα εις τό
ζήτα [ = έκτο] τών φυσικών βιβλίον» (τά φφ. 206β-208β, λευκά)· φ. 209α,
«'Υπόμνημα εις τό ήτα [ = ζήτα] τής φυσικής ακροάσεως τοΰ άριστοτέλους» (στό τέλος, φ. 227α, «τέλος τοΰ εβδόμου τών φυσικών βιβλίων»' τα
φφ. 227β-228β, λευκά)· φ. 229α, «'Υπόμνημα εις τό ογδοον τής άριστοτέλους φυσικής πραγματείας».
Στό τέλος κτητορικό σημείωμα: «Σαμίου προηγουμένου 'Ιακώβου
βαθιώτου πέφυκε τόδε».
120. Β.Α.Φ. 3

3°

I H ' ai.

φφ. 332.

* 121. Δ.Β.Κ. 97
0,195x0,145
I H ' ai.
φφ. 27α-329β·
Τελ. ...δήλον, ό'τι τό μέλλον εν άπείρω χρόνφ κινεϊν, αδύνατον εν
μεγέθει πεπερασμένα» εϊναν άλλ' δέδεικται δτι... (κολοβό).
"Εχουν κοπεί μέ ξυράφι τέσσερα φύλλα.
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* 122. Μ.Β. 395

0,220 χ 0,150

I H ' αι.

φφ. 255.

Τά «σχόλια» στά πρώτα δύο 'βιβλία'.
Τελ. ...ϋλη τοϋ λόγου- εννοεί δέ λόγον öv φαμέν όρισμόν
συναμφοτέρου.

Τέλος του β°υ

* 123. Μ.Μπ(α) 76
0,303* 0,227
Χειρόγραφο ακέφαλο καί κολοβό.
'Αρχ. ...άλλήλοις
μέρη άνομοιομερή

I H ' αι.

μεταδιδόασιν,

ώσπου

δήλον

σσ. 15-604.
αλλ'

ουδέ εις

γίνεται...

Τελ. ...ό'τι γάρ ή κυκλοφορία
τυγχάνει, δήλον

του

βιβλίου.

απλουστέρα

ή yap ευθεία γραμμή,

τών άλλων

κινήσεων

καίτοι...

Πυκνές σημειώσεις στά περιθώρια τών σελίδων.
124. Π.Β.Ι. 485
0,227x0,162
I H ' αι.
φφ. 508.
Στό τέλος σημείωμα του γραφέα: «Παρά Γερβασίου προηγουμένου τοϋ
Βαζελοΰ, τοϋ Τραπεζουντίου, υίοϋ Συμεών τοϋ έν σπουδαίοις ελαχίστου».
* 125. Β.Ρ.Α. 376
0,346* 0,224
I H ' ai.
φφ. 303.
Τό κείμενο αρχίζει από τό φ. 2α.
Στό φ. Ια κτητορικό σημείωμα: « Έ κ τών του Κωνσταντίνου γκέουκα του έκ
μησίας» (τό φ. 1β, λευκό).
126. Π.Β.Ι. 374
127. Κ.Π.Β.(ν,). 45

0,228*0,175
0,242*0,170

IH ' αϊ.
I H ' αι.

φφ. 482.
φφ. 20.

Χγφ. κολοβό.
* 128. Π.Β. 348
0,210*0,140
I H ' αϊ.
φφ. 494.
Τά 'βιβλία': Τό α ο ν , φ. 28α· τό β ο ν , φ. 122β- τό γ ο ν , φ. 196α· τό δ ο ν ,
Φ- 225α· τό ε ον , φ. 259α· τό στ ο ν , φ. 307α· τό ζ ο ν , φ. 372α καί τό η ο ν , φ. 412α.
τ

Σημειώσεις: Στό παράφυλλο της αρχής: « Έδωρήθη μοι παρά του πανοσιωτάου καθηγουμένου κυρ Βενιαμίν Γριμάνη ευχής χάριν έν Πάτμω τη κθ' Μαΐου
055» καί «Θεοφίλου εστί τοϋ Κορυδαλέως τά υπομνήματα ταϋτα».

Ο τίτλος στό φ. Ια: «Βιβλίον όνομαζόμενον Περί υπομνημάτων
Ρνστοτέλους έκ τών τοϋ Βενιαμίν Γρημάνη» καί μέ τό ίδιο χέρι στό
™· 494β, «Βιβλίον περιέχον τά Περί υπομνημάτων άριστοτέλους».
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* 129. Π.Β. 349

0,210*0,140

I H ' αί.

ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

φφ. 556.

Τά 'βιβλία': Τό α ο ν , φ. 51β· τό β ο ν , φ. 176α· τό γ " , φ. 275α· τό δ ο ν ,
φ. 304α· τό ε ον , φ. 335α· τό στ ο ν , φ. 383β· τό ζ ο ν , φ. 440β καί τό η ο ν , φ. 480β.
* 130. Π.Β. 351
0,230x0,170
I H ' ai.
φφ. la-167α.
Μόνον τά 'βιβλία' δ ' - η ' .
φ. Ια: «υπόμνημα εις τό δέλτα των περί φυσικής ακροάσεως βιβλίων».
Βλ. III, 69.
131. Β.Ο. 98
0,218x0,160
Χγφ. ακέφαλο καί κολοβό.
* 132. Β.Ρ.Α. 868

I H ' αί.

0,210x0,160

σσ. 268.

I H ' αί.

φφ. 11α-345α.

Τά φφ. 1, 2, 4β-10β λευκά. Στά φφ. 3α-4α, σπάραγμα από ενα
μεγαλύτερο έργο περί ούρανοΰ.
* 133. Β.Ρ.Α. 1016
0,300*0,204
I H ' αί.
φφ. 92.
Χειρόγραφο ακέφαλο καί κολοβό.
'Αρχ. ...ποτέ διακριθησομένας ταύτην δε την του άναξαγόρου
ύπόθεσιν ό φιλόσοφος
αποδέχεται...
Τελ. ...ε/ς κατάληψη,

σαφηνίζει τό λεγόμενον επί

παραδείγματος

τον Πρίονος...
Τό κείμενο αρχίζει άπό τό 'βιβλίο' Α ' (σελ. 151 τοΰ έντυπου) καί
τελειώνει στό 'βιβλίο' Β ' (σελ. 322 του έντυπου).
Πολλές παρασελίδιες σημειώσεις.
* 134. Β.Ρ.Α. 1272

0,236x0,173

ΙΗ'αί.

φφ. 422(ακέφαλο).

'Αρχ. ...θυμοΰ καί επιθυμίας, άλλα κατά τον εν φαίδωνι σωκρατην, την άπό τοΰ σώματος

της ψυχής λύσιν,

μελέτην...

* 135. Μ.Π.Τ. 485
0,227x0,162
ΙΗ'αί.
φφ. 508.
Στό φ. 508α, «παρά γερβασίου προηγουμένου του βαζελοϋ, του τραπεζουντίου, υίοΰ συμεών, του εν σπουδαίοις ελαχίστου».
* 136. Μ.Ι. 116 (4236)

0,290x0,145

I H ' αί.

φ<Ρ·

265

·

ΕΠΩΝΤΜΑ

193

ΕΡΓΑ

* 137. Δ.Β.Κ. 97
0,195x0,145
ΙΗ'αί.
φφ. 27α-329β.
Τελ. ...δήλον, ότι τό μέλλον tv άπείρω χρόνω κινεϊν, αδύνατον tv
μεγέθει πεπερασμένο) είναι· αλλ' δέδεικται... (κολοβό).
Στο τέλος έχουν κοπεί, μάλλον μέ ξυράφι, τέσσερα φύλλα.
Σημ. Στά φφ. 1α-26β του κώδικα, «Γεωργίου Σουγδουρή, Εις άπασαν την
Λογικήν Αριστοτέλους».
* 138. Μ.Κ.Λ. 1
0,215x0,160
ΙΗ'αί.
φφ. 458.
Μεταξύ των φύλλων 24β-25α, 50β-51α, 62β-63α, 65β-66α, 92β-93α,
134β-135α, 163β-164α καί 175β-176α, χάσματα - εκεί προφανώς οί αρχές
τών Α ' καί Β' 'βιβλίων'.
Τά υπόλοιπα 'βιβλία': φ. 229β, τό γ ον · φ. 255α, τό δ ον · φ. 281 β, τό εονφ. 321β, τό στ ον · φ. 366β, τό ζ ον καί 396β, τό η ο ν .
* 139. Β.P.E.
0,207x0,163
Ι Η ' - Ι Θ ' αί.
σσ. 18-1020.
Κείμενο ακέφαλο καί κολοβό.
'Αρχ. ...πολυπραγμονοϋν. Τό δέ φοσικόν περί την ενυλον καί
αντί κινουμένην ούσίαν, τό τε θερμόν, καί λευκόν, καί γλυκύ, καί
τραχύ, καί ό'σα άλλα φυσικά πάθη του σώματος διερευνά, γον δέ
παρά ταύτα τό μαθηματικόν, δ περί ποσόν καταγίνεται...
Τά 'βιβλία': Τό α ον σελ. 107· τό βον σελ. 385' τό γ ον σελ. 556· τό δ ον
ον
ον
ον
ον
σελ. 609· τό ε σελ. 660· τό στ σελ. 739· τό ζ σελ. 836· τό η σελ. 901.
Τελ. ...ό'τι σφαιρικός εστίν ό κόσμος δύο δέ tv τη σφαίρα ίστίτόν
λόγον αρχής 'έχοντα- τό κέντρον καί ή περιφέρεια έπεί...
Μεταξύ τών σσ. 384-385 καί 856-867 χάσματα ή σελιδαρίθμηση
μεταγενέστερη.
τ

Σημ. Ευχαριστώ την κάτοχο του κώδικα γιά τή δυνατότητα πού μου έδωσε νά
ον μελετήσω καί νά τόν περιγράψω έδώ.

* 140. Β.Π. 23

0,210x0,160

Ι Θ ' αί.

φφ. 363.

*141.Β.Ρ.Α. 854
0,322x0,220
ΙΘ'αί.
φφ. 235 (ακέφαλο).
'Αρχ. ...τών περιπατητικών, τάς γάρ tv τω α" τών περί άρχων
έκτεθειμένας αρχάς...
* »42. Β.Ι. ΠΙ. 55
13

8"

Ι Θ ' αί.
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III. 'Υπόμνημα συνοπτικόν, καί ζητήματα είς την περί
ουρανού πραγματείαν 'Αριστοτέλους
' Αρχ. Οίον τις νέηλις είς πάλιν μεγίστην τε καί μεγαλοπρεπεστάτην εις τό του παντός τούτο θέατρον γεννηθείς...
Τελ. ...της απλούστατης καί μοναδικής φύσεως νοούμενης τε καί
νοούσης.
* 1. Β.Π. 27
0,195x0,150
ετ. 1679
φφ. 1α-114β.
Μετά τό τέλος του κειμένου, ή χρονολογία: «έτος σωτήριον αχοθ ' Οκτωβρίου
ιθη καί τό κτητορικό: «Δαμιανού ιερομόναχου του ευτελούς καί τόδε».
Βλ. Πρόκλος Ι, 5.
* 2. Β.Ρ.Α. 291
0,210x0,150
ετ. 1682
φφ. 100.
Στό τέλος τοϋ κειμένου, ή σημείωση: «Τέλος της παρούσης πραγματείας περί
ουρανού κορυδαλέως 1682 σεπτεμβρίου 4 είς Ιωάννινα».
3. Μ.Ι. 245 (4365)
8°
ετ. 1699
φφ. 112.
ον
Στό φ. 112β ή σημείωση: «ΕΙ'ληφε καί τό α των περί ούρανοϋ τό
οίκεϊον καί κατάλληλον τέρμα (μόνον τω σοφωτάτω Κορυδαλέα έξηγηθέν), κατά τό αχ^τθ' έτος της τοϋ σωτήρος ημών Ίησοΰ Χρίστου κατά
σάρκα επιδημίας, σεπτεμβρίου γ ' ήμερα κυριακή, συγγραφέν παρ' έμοϋ
Νεοφύτου ιερομόναχου Ίβηρίτου έν Τυρνάβω της Θεσσαλίας».
* 4. Μ.Π.Τ. 574

0,210x0,152

Ι Ζ ' ai.

φφ. 119.

* 5. Μ.Π.Τ. 115
0,220x0,163
ΙΖ' ai.
φφ-97.
Στό παράφυλλο της αρχής: «Καί τόδε εκ τών τοϋ μιχαήλ ιερέως
μήτρου».
* 6. Β.Ρ.Α. 493

0,220x0,160

7. Π.Β.Ι. 96
8. Π.Β.Ι.(Λ). 497

0,220x0,165

Ι Ζ ' αι.

φφ. 389-440(κολ.).

Ι Ζ ' αι.

φφ- 175·
Ι Ζ ' ai.

φφ. IH·
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* 9. Μ.Α.Α.Σ. 1650
0,210*0,165
ΙΖ'ai.
φφ. 101.
Στό φ. Ια, κτητορικό σημείωμα: «έκ τών βιβλίων ήσαΐου Ιερομόνα
χου, σιναΐτου».
* 10. Γ.Β. 44
0,297x0,206
Ι Ζ ' αϊ.
Παρασελίδιες σημειώσεις καί σχήματα.

φφ. 107.

* 11. Μ.Π.Τ. 695
0,210x0,150
Ι Ζ ' at.
σσ. 1-265.
'Αφιερωματικό σημείωμα στη σελ. 1: «1778 εις τον καιρόν του
'Ιεροθέου υγουμένου άφηέρομα τοΰ δασκάλου Μυνζόρητ είς τό μετόχι
τοΰ αγίου τάφου».
Σημειώματα στά περιθώρια τών σελίδων.
* 12. Δ.Β.Τ. 27
0,290x0,200
Ι Ζ ' αι.
φφ. 1α-92β.
Τό κείμενο στά φφ. 9α-92β. Τά φφ. 1α-8β, λευκά.
Στό φ. 8β, «καί τόδε προς τοις άλλοις της έν τυρνάβω σχολής», καί στό φ. 9α,
«έκ τών έν τη σχολή τυρνάβου καί ήδε».
Πρβλ. Μαυροκορδάτος 'Αλέξανδρος Ι, 3 αλλά καί Πρόκλος Ι, 2.
13. Μ.Μ.Λ. 1051

0,220*0,150

Ι Ζ ' αί.

φφ. 69α-72β.

*14.Μ.Μ.Λ. 1346
0,210*0,150
ΙΖ'αί.
φφ. 305α-446β.
Τίτλος: υπόμνημα συνοπτικόν καί ζήτημα είς την περί ούρανοΰ πραγματείαν.
προοίμιον.
'Αρχ. Οίον τις νέηλις είς πάλιν μεγίστην
στάτην...

τε καί

15. Μ.Π. 823 (6330)
0,170x0,110
ετ. 1709
Μόνον τά «σχόλια» στό πρώτο βιβλίο.

μεγαλοπρεπε-

φφ. 44α-53β.

* 16. Β.Ρ.Α. 428
0,223x0,163
ετ. 1711
σσ. 165.
Στη ράχη του κώδικα: «Θεοφίλου τοΰ Κορυδαλέως υπόμνημα είς τό
π
ερί ούρανοϋ πραγματείαν».
Η χρονολογία, στό τέλος του κειμένου: «εν ετει αψιά».
* Π. Β.Ζ. 49
0,220x0,190
έτ. 1712
Σημειώσεις στά περιθώρια τών σελίδων.

φφ. Ια-134α.
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φ. 87α (85α-86β, λευκά): « Έ κ των του Κωνσταντίνου Χατζή Δημητρίου
τοΰ έκ Ζαγοράς [προσθήκη στό περιθώριο: «καί προϊλαβίου πατριάρχου
Κωνσταντινουπόλεως, άφιερώθη εις τό σχολείον τής Ζαγοράς»]. 'Υπο
μνήματα, καί ζητήματα εις τό περί ουρανού του άριστοτέλους βιβλίον
δεύτερον, κεφ. α ο ν εδάφιον α ο ν ».
'Αρχ. Ειπών έν τω α? βιβλίω ό άριστοτέλης
των απλών σωμάτων...
Τό β' 'βιβλίο', μέχρι τό φ. 134α.

περί τής κινήσεως

Τελ. ...τής ημετέρας θελήσεως οΰτε σημεία είσίν οΰτε αίτια.
Στό φ. Ια διαβάζουμε: «Πατριάρχου Καλλινίκου» καί «έκ τών τοϋ Κωνσταντί
νου Χατζή Δημητρίου καί Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως καί άφιερώθη εις
την σχολήν τής πατρίδος ημών τής Ζαγοράς» καί «αψιβ' κατά μήνα θαργιλιώνα
ήψάμεθα τής τοϋ παρόντος ακροάσεως», ένώ στό φ. 84β, «Προϊλαβίου Καλλινί
κου, καί Κωνσταντινουπόλεως, καί άφιερώθη είς τό σχολείον Ζαγοράς».
Πρβλ. Κούρσουλας Νικόλαος, II, 12.
* 1 8 . Ε.Β.Ε. 2130

0,214><0,160

ετ. 1721

φφ. 352α-452β.

Ή χρονολογία στό τέλος (φ. 452β): «1721 αύγοΰστου 15».
* 19. Ε.Β.Ε. 1303
0,290><0,210
ετ. 1725
φφ. 313α-367β.
Στό τέλος τοΰ κειμένου: «έν ετει 1725 είς μήναν μάρτιον 25».
20. Μ.Μ.Λ. 1918
0,210x0,160
ετ. 1728
φφ. 115.
Στό φ. Ια: «αψκη ' δεκεμβρίου ιβ' ήρξάμεθα τής παρούσης πραγματείας», και
στη συνέχεια ή πληροφορία γιά τη διδασκαλία τής φυσικής στην "Αρτα: «1743
μαΐου 18 ήρξάμεθα έν "Αρτη τής παρούσης διδασκαλίας, συμμαθηταί Χρύσανθος
καί 'Αντώνιος καί διδάσκαλος ημών ό κυρ Αθανάσιος».
* 21. Μ.Π.Τ. 691
0,212x0,155
έτ. 1730
φφ. 1 α-113βΣτό τέλος τοΰ κώδικα, φ. 118α (τά φφ. 114α-117β λευκά) ή ημερομηνία που
τέλειωσε ή γραφή τοΰ κειμένου: «Πέρας είληφε κατά γραφήν κατά τό αψλ
πυανεψιώνος η ' ».
22. Μ.Μ.Λ. 1349

0,220x0,145

ετ. 1731

φφ. 1α-232β·

* 23. Β.P.A. 449
0,220x0,164
ετ. 1733
σσ. 247.
Στή σελ. 247 ή ημερομηνία, «έν ετει αψλγ' έν μηνί σεπτεμβρίω ε »,
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ενώ στη ράχη: «περί ουρανού Ν. 2112» (της Σχολής του 'Αγίου Σάββα
στό Βουκουρέστι).
24. Ε.Σ.Σ. 12
2°
ετ. 1743.
Στό τέλος ή σημείωση: «εν Σμύρνη α ψ μ γ ' Μαΐου ι α ' , Γεώργιος
Κρής ό του ίατροϋ».
25. Π.Β.Ι. 686

0,225><0,162

ετ. 1744

φφ. 3α-116β.

Ή χρονολογία του χγφ. στό τέλος: «αψμδ' αύγούστου κ α ' » .
* 26. Β.Ρ.Α. 393
0,293x0,197
ετ. 1744
φφ. 2α-116α.
Στό φ. 116α σημείωση του γραφέα: «χείρ νικολάου κυπρίου 1744», ένώστό φ.
1β κτητορικό σημείωμα: «Έκ του Κωνσταντίνου γκέουκα του έκ μοισίας».
* 27. Β.Ρ.Α. 435

0,230x0,170

ετ. 1746

φφ. 15 + σσ. 216.

Ή ημερομηνία κατά τήν οποίαν άρχισε ή γραφή του κειμένου καί ή
διδασκαλία άπό αυτό στη σελ. 1: «έν έτει αψμε' νοεμβρίου κστ' ήρξάμην ταύτης
της βίβλου» καί άπό άλλο χέρι: «έκ τών του ήλιάδου μανασσή», ένώ στη σελ. 216:
«έπεραιώθη δέ μαθήσει έν έτει σωτηρίφ αψμστ' κατά τήν κ' τοϋ Ιουνίου μηνός,
έν βουκουρεστίω, κτήμα καί πόνος έμοϋ διαμάντου πέταλα του έκ τυρνάβου τής
λαρίσσης», ένώ στό φ. Ι5β (φφ. 1α-15α λευκές) κτητορικό σημείωμα: «καί τόδε
συν τοις άλλοις Παρθενίου ιερομόναχου Σουμελιώτου Τραπεζουντίου τοϋ Μετα
ξοπούλου αψξη ' ».
* 28. Μ.Ι. 246 (4366)
0,305x0,195
ετ. 1750
φφ. 1α-83α.
Στό φ. 83α (τό κείμενο τελειώνει στό φ. 82β) ή χρονολογία πού τέλειωσε ή
γραφή τοϋ κειμένου καί τά ονόματα του γραφέα καί του κτήτορα: « "Ελαβε τέλος
το παρόν κατά τό χιλιοστόν έπτακοσιοστόν πεντικοστόν έτος τής ένσάρκου
οικονομίας έν τή λαμπρά τής αγίας πόλεως ακαδημία οντος καθηγητού 'Ιακώβου
τοϋ έκ Πάτμου πόνος δέ τινός ' Ιεροσολυμήτου ονόματι Χριστοδούλου δαπάνη δέ
εμού τοϋ έν ίερομονάχοις πολλωστοϋ πάνυ καί τών έν φιλολόγοις ελαχίστου
Πελοποννησίου λ.θ.ρ.θ. δτου χάριν καί κτήμα μοι τυγχάνει».
Στό φ. ία κτητορικά: «Καί τόδε ξύν τοις άλλοις Γεωργίου Νικολάου Κώου».
α ι κ<
*τω: «Άγαθαγγέλου πρεσβυτέρου αωβ' Άπριλλίου κστ'».
Τοϋ κειμένου ακολουθεί τό «περί ψυχής» (φφ. 85α-280α).
Βλ. καί Μαυροκορδάτος Ι, 46.
29. Π.Β.Ι. 115
i T 0

0,320x0,210

ετ. 1751

φφ. 144α-234β.

φ. 234β τό όνομα τοϋ γραφέα: «τέλος τής όλης βίβλου τής περί ούρανοΰ,
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έγράφθη παρά του ευτελούς καί πολλοστού πάνυ ' Ιωακείμ εν ίερομονάχοις του έξ
έώας, αψνα'».
* 30. Β.Ρ.Α. 1389
0,203><0,150
ετ. 1756
σσ. 7-361.
Στό τέλος, σελ. 361 ή ημερομηνία: « Έ ν έτος χιλιοστοί έπτακοσιοστφ
πεντηκοστό) έκτω τω σωτηρίφ άπριλλίου δ'». 'Ενώ στην αρχή, σελ. 7, από άλλο
χέρι: «άφιερώθη τη έν Ίασίω Άφθεντική σχολή ύπό 'Αργυρούς συζύγου του
λογοθέτου Θωμά τοΰ έκ Καστοριάς».
Βλ. II, 99.
31. Ε.Σ.Σ. 64
4°
ετ. 1766
σσ. 320.
Στό τέλος, σελ. 320, ή ημερομηνία πού τέλειωσε ή γραφή του κειμένου:
«αψξστ' ίουνίου ιδ'».
* 3 2 . Ε.Β.Ε. 1153
0,240><0,170
ετ. 1767
φφ. 2 χ.ά. +98.
Στα φφ. 2 χ.ά.: «"Ελεγχος γενικός των περιεχομένων έν τοις συνοπτικοΐς ύπομνήμασι καί ζητήμασι της περί ούρανοϋ πραγματείας έν τη
παρούστ) βίβλω».
Στό φ. Ια κτητορικό σημείωμα: «έκ των τοΰ Νεοφύτου ιερομόναχου έκκλησιάρχου Καλούτζη», καί οι ημερομηνίες πού άρχισε καί τέλειωσε ή παράδοση
καί ή γραφή τού κειμένου στό Βουκουρέστι: «αψξστ' τη κθ' του νοεμβρίου
ήρξάμην άκροάζεσθαι τήν παρούσαν πραγματείαν έν βουκουρεστίφ της βλαχίας·
ήμερα τετάρτη» (φ. Ια), καί «αυτή γέγραπται μένέν έτει σωτηρίφ αψξζ' κατά τήν
στ' τοΰ φευρουαρίου μηνός, έπεραιώθη δέ μαθήσει κατά τήν ιδ' του αύτοϋ έν
βουκουρεστίφ» (98α).
* 33. Β.Ρ.Α. 227
0,270x0,185
ετ. 1768
φφ. 272α-379α.
Δίπλα στον τίτλο τό όνομα του κτήτορα «Έκ τών του Ευγενίου ιερομόναχου
Σουμελιώτου», ένώ ή χρονολογία στό τέλος τοΰ κώδικα (βλ. Κούρσουλας
η
Νικόλαος, III, 10): «1768 άπρ. α ».
Του κειμένου προηγείται τό «περί ψυχής» τοΰ ιδίου, δπου καί ή σημείωση:
αψοα' συνεδέθη τό παρόν βιβλίον τό περί ψυχής μέ τήν περί ούρανοΰ πραγμα
τείαν».
34. Μ.Γ.Σ. 12

0,236x0,175

έτ. 1783

φφ. 4α-109β·

Στό φ. 109β σημείωμα τοΰ γραφέα: «Γέγραπται ή παρούσα βίβλος ή περί
ούρανοΰ έπιγραφομένη τοΰ σοφωτάτου Θεοφίλου Κορυδαλέως, έν Κωνσταντινουπόλει, παρά 'Ιωάννου Σκουλιδά έν έτει σωτηρίω χιλιοστω έπτακοσιοστφ
όγδοηκοστώ τρίτφ κατά μήνα ίανουάριον τη ια'».
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35. Π.Β.Ι. 406

0,213x0,163

I H ' αι.

σσ. 204.

Στη σελ. 1 κτητορικό σημείωμα: «έκ τών του Γεωργίου Τραπεζουντίου του
'Υπόμενα, νυν δε Νικόδημου ιερομόναχου» καί ή πληροφορία: «πέμπεται τω
αύταδέλφφ μοι 'Ιωάννη τω Τραπεζουντίω εις Βουκουρέστιον, διά του ευγενέστα
του καί λογιωτάτου άρχοντος κυρίου 'Ιωάννου Χρυσοσκουλαίου, 1712 μαρτίφ».
Σύμφωνα με άλλη πληροφορία: «ήρξάμεθα την περί ουρανού πραγματείαν έν
ετει αχ f θ ' φευρουαρίου κ ' έν άρχη της αγίας τεσσαρακοστής, έν Βουκουρεστίφ».

36. Β.Ρ.Α. 474

0,206><0,156

I H ' αι.

Τό πρώτο μέρος του κώδικα, πρβλ. Ά λ .
* 37. Β.Ρ.Α. 1391

0,200x0,155

Τίτλος: τοΰ σοφωτάτου

Θεοδοσίου

ναυπάκτου,
ουρανού

καί αρτης- υπόμνημα

του

σσ. 244.

Μαυροκορδάτος Ι, 23.
I H ' ai.

κορυδαλλέως

συνοπτικόν

σσ. 314.
άρχιερατεύσαντος

καί ζητήματα

εις τό

περί

πραγματείαν.

Στην ί'δια σελίδα τό κτητορικό: « ' Εκ τών του Κωνσταντίνου τριανταφυλλίδου
του έκ ζαγοράς».
38. Μ.Α.Λ. 11

8°

I H ' αι.

φφ. 352.

Κτητορικό σημείωμα του Κυρίλλου.
Ό κώδικας αυτός, πού αναφέρεται στον κατάλογο του Λίνου Πολίτη ('Ελλη
νικά, 11 (1940), σελ. 91), δε βρέθηκε.
* 39. Β.Μ. 98
* 40. Μ.Ι. 225 (4345)

0,190x0,140
0,230x0,165

I H ' ai.
I H ' αι.

φφ. 196.
φφ. 131.

Στό φ. Ια, κτητορικό: «'Ονούφριου Μοναχού Ίβηρίτου».
Σημειώσεις παρασελίδιες.
41. Μ.Ι. 500 (4620)
42.Π.Β.Ι.420

8°
0,215x0,165

IH'αϊ.

φφ. 102.

IH'αϊ.

φφ. 147.

Στό τέλος τοΰ κειμένου σημείωμα τοΰ γραφέα: «έγράφην μέν παρά τοΰ
ευτελούς 'Ιακώβου ιερομόναχου Αναστασίου».
. * 43. Μ.Π. 248 (5755)

0,240 χ 0,175

I H ' αι.

φφ. 4α-98α.

Στά φφ. 97α καί 98α δύο σχήματα τοΰ γεωκεντρικοϋ συστήματος· στό
ευτερο ή σημείωση: «κατά τους κ α θ ' ημάς πατέρας».
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44. Π.Β.Ι. 118
0,312x0,215
I H ' αί.
φφ. 195 (ακέφαλο).
Στό τέλος ή σημείωση: «έγράφθη παρά του ελαχίστου τε καί πολλοστού λίαν
'Ιωακείμ έν ίεροδιακόνοις τοϋ έκ της έώας».
* 45. Μ.Π. 243 (5750)
0,225x0,170
I H ' αϊ.
φφ. 121.
Τό κείμενο, φφ. Ια-119α. Σημειώσεις στα περιθώρια των σελίδων.
Μετά τό κείμενο του Κορυδαλεα ακολουθεί ερμηνευτικό σημείωμα
αγνώστου.
'Αρχ. ό'σοι καθάπτονται του φιλοσόφου περί της των όντων
άϊδιότητος, ούκ οϊδασι την εκείνου φιλοσοφίαν...
φ. 120β, «έξήγησις εις τό περί ούρανοΰ βιβλίον α°ν».
' Αρχ. θέατρον μέν τό παν, θεατής δε ό άνθρωπος, τό πάν καί
αίσθητόν κατά την αϊσθησιν, καί νοητόν κατά την νόησιν...
Τελ. ...περί εκάστου των επιστητών ιδία, περί ών εκάστου των
επιστημών ιδία την σκέψιν ποιείται.
* 46. Ε.Β.Ε. 1908

47. Μ.Ε. 290 (2303)

0,210* 0,150
I H ' αί.
φφ. 1α-123β.
Πρβλ. Κούρσουλας Νικόλαος III, 12.
8°
IH ' ai.
Πρβλ. Μαυροκορδάτος 'Αλέξανδρος Ι, 46.

48. Π.Β.Ι.(Λ). 110
0,218x0,163
I H ' ai.
σσ. 406.
'Ανήκε στον 'Ιωακείμ, δάσκαλο της Σχολής Νεωρίου της Σμύρνης.
49. Α.Μ.Ι. 2
0,200x0,150
I H ' ai.
φφ. 115.
Στό τέλος τό όνομα του γραφέα: «'Ιωάννης Παπαζήσης έκ κωμοπόλεως
Μεσσώβου περικαλώ θερμώς ϊνα δέεσθε έμοϋ. Έρρωσθε».
50. Β.Α.Φ. 8

4°

IH'αι.

φφ. 122.

* 51. Δ.Β.Τ. 22
0,210x0,145
I H ' αϊ.
φφ. 1α-98β.
Στό φ. Ια: «καί τόδε προς τοις άλλοις λαμπρού πάσχου του έξ Ιωαννίνων».
Πρβλ. Κούρσουλας Νικόλαος III, 13.
* 52. Β.Π. 5

0,220x0,150
I H ' ai.
φφ. 1α-78β·
Πρβλ. Κούρσουλας Νικόλαος III, Η·
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* 53. Μ.Κρ. 51
0,235x0,175
Κείμενο ακέφαλο καί κολοβό.
54. Μ.Π.Σ. 14

0,225x0,170

I H ' αϊ.

φφ. 103.

IH'αϊ.

φφ. 104.

* 55. Β.Π. 42
0,210x0,160
I H ' αι.
φφ. δ ' + σ σ . 192.
Στο φ. δ ' , «πίναξ των επί της παρούσης περί ούρανοΰ περιεχομένων
πραγματείας».
Παρασελίδιες σημειώσεις.
56. Π.Β.Ι. 173
0,209x0,160
I H ' αι.
φφ. 196.
Άνηκε στον Γερβάσιο άπό την Τραπεζούντα, πρωτοσύγκελλο του Παναγίου
Τάφου.
* 57. Π.Β. 292
0,370x0,245
I H ' αϊ.
ον
Στό φ. 12α, τό «περί ούρανοΰ βιβλίον α ».

φφ. 133.

* 58. Π.Β. 293

φφ. 90.

0,355x0,220

I H ' αϊ.

* 59. Π.Β. 344
0,320x0,170
I H ' αι.
φφ. 104.
Τίτλος: τοΰ σοφωτάτου κυρίου Θεοφίλου του κορυδαλλέως υπομνήματα
συνοπτικά καί ζητήματα εις τήν περί ούρανοΰ πραγματείαν.
Στό φ. 9β, «βιβλίον α ον κεφ. α ο ν . Ή περί φύσεως επιστήμη σχεδόν ή
πλείστη φαίνεται περί σώματα καί μεγέθη».
Στά φφ. 103α καί 104α (τά φφ. 103β καί 104β, λευκά), δύο σχήματα
μετεωρολογικά.
Παρασελίδιες σημειώσεις.
60. Ε.Σ.Σ. 52
4°
I H ' αι.
Γραφέας: «Δανιήλ ιερομόναχος ό εκ νήσου Πάτμου».
61. Μ.Σ.Τ. 49

IH ' αί.

φφ. 99α-226β.

* 62. Β.Α.Κ. 91
0,315x0,220
Ι Ζ ' αί.
φφ. 1α-77β.
Στό φ. ια> «κα{ τ ο § ε σ ^ ν το ^ς &χχ01ς άκακίου ιερομόναχου».
Πρβλ. Μαυροκορδάτος 'Αλέξανδρος Ι, 11.
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* 63. Β.Ρ.Α. 216
0,320x0,220
I H ' αι.
φφ. 2α-66β.
Παρασελίδια σχήματα καί σημειώσεις.
Πρβλ. Μαυροκορδάτος Ι, 48.
64. Μ.Ζ. 18
* 65. Β.A.N. 28

I H ' αϊ.
0,200χ 0,150

I H ' αϊ.

σσ. 208.

66. Ε.Σ.Σ. 17
2°
I H ' αι.
φφ. 1α-73β.
Τίτλος: Τοΰ σοφωτάτου καί λογιωτάτου κυρίου Θεοφίλου τοΰ Κορυδαλέως,
του ύστερον διά τοΰ θείου καί μοναχικού σχήματος Θεοδοσίου μετονομασθέντος, συνοπτικαί υποσημειώσεις εις τό α ' των περί ούρανοϋ βιβλίον, ώ εις
ραοτέραν κατάληψιν προλεγόμενα τινά εκτίθενται εις άπασαν την περί
ούρανοϋ πραγματείαν ανήκοντα.
* 67. Μ.Π.Τ. 173
0,209x0,160
I H ' ai.
φφ. 196.
Στό φ. Ια τό κτητορικό «γερβασίου του τραπεζουντίου καί πρωτοσυγκέλου»,
ένω στό παράφυλλο της αρχής: «γέγραπται τό παρόν έν τω βουκουρεστίφ».
* 68. Μ.Π.Τ. 686
0,225x0,162
I H ' ai.
Σημειώματα στά περιθώρια των σελίδων.

φφ. la-139ß.

* 69. Π.Β. 351
0,230x0,170
I H ' ai.
φφ. 168α-191 β.
Τίτλος: υπόμνημα συνοπτικόν καί ζητήματα εις τήν περί ούρανοϋ πραγμα
τείαν από φωνής τοΰ διδασκάλου κορυδαλλέως τοΰ σοφωτάτου.
Τελ. ...τό αύξανόμενον γεννάται πώς, ώσπερ καί τό φθίνον
φθίνεται πώς άλλα τό... (κολοβό).
Στό φ. 168α, «ήρξάμεθα της περί ούρανοϋ πραγματείας κατά τό αψκγ
νεομβρίου στ' ερμηνεύοντας αυτήν τού σοφωτάτου ιεροδιακόνου κυρίου μακα
ρίου, κατά πάτμον».
Βλ. III, 130.
* 70. Π.Β. 964
0,228x0,160
I H ' αϊ.
φφ. 64.
Τίτλος: υπομνήματα καί ζητήματα εις τό περί ούρανοϋ Αριστοτέλους βιβλιον
δεύτερον.
'Αρχ. "Οτι μεν ούν οΰτε γέγονεν ό πας ουρανός, ούτε ενδέχεται
φθαρήναι, ειπών tv τω βιβλίω ό Αριστοτέλης...
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Τελ. .. της ημετέρας θελήσεως, οϋτε σημεία είσίν οϋτε αϊτια. Τοΰ
βου περί ούρανοΰ τέλος.
* 71. Σ.Σ. 14
0,325x0,165
I H ' αί.
φφ. 104.
Τίτλος: υπόμνημα συνοπτικόν, εις την περί ούρανοΰ πραγματείαν.
Στην αρχή, φ. Ια, κτητορικό σημείωμα: «μιχαήλ ιεροδιακόνου συμαίου».
*72. Β.Ρ.Α. 1318
0,225><0,170
ΙΗ'αί.
φφ. 156.
Στό φ. Ια, τό κτητορικό: «καί τόδε δοσιθέου μετά των φίλων».
73. Β.Α.Ν. 18
0,210x0,155
Ό κώδικας έχει καταστραφεί.

ΙΘ'αί.

σσ. 313.

Γενική παρατήρηση: ' Ενώ στους περισσότερους κώδικες πού διαφυ
λάσσεται τό «Περί Φυσικής Ακροάσεως» του Θεόφιλου Κορυδαλέα
συναντούμε σημειώσεις στά περιθώρια των σελίδων, στό «Περί ούρα
νοΰ» οί σημειώσεις είναι κατά πολύ λιγότερες.
IV. Π ε ρ ί Γ ε ν έ σ ε ω ς κ α ί φ θ ο ρ ά ς (βλ. έντυπα 2)
Τό έργο αυτό τοΰ Θεόφιλου Κορυδαλέα, μας παραδίδεται ύπό τήν
'ερμηνεία' των Νικολάου Κούρσουλα καί 'Αλεξάνδρου Μαυροκορδά
του (βλέπε).
Β· ΕΝΤΥΠΑ:
1· Είσοδος Φυσικής 'Ακροάσεως κατ' Άριστοτέλην, συνερανισθείσα ύπό
ου Σοφωτάτου Θεοφίλου τοΰ Κορυδαλέως. Νΰν τό πρώτον εκδοθείσα...
αναλώμασι τοΰ Μακαριωτάτου 'Αρχιεπισκόπου της Νέας Ίουστινιανής καί
πάσης Κύπρου, κυρίου Χρύσανθου. Βενετία 1779, σσ. κη ' + 648 + 4 χ.ά.
(L/BH. 18.11.956).
Μετά ενα χρόνο ό β' τόμος:
•'ενέσεως καί φθοράς περί κατ ' 'Αριστοτέλη εκτεθέντα ύπό τοΰ Σοφωτάου
Θεοφίλου τοΰ Κορυδαλέως. Νΰν τό πρώτον τύποις εκδοθέντα σπουδή μεν
°απανη τοΰ Πανιερωτάτου τής κατά Κύπρον Μητροπόλεως Πάφου,
Κ
»Ρίου Παναρέτου. Βενετία 1780, σσ. ι β ' + 414 + 2 χ.ά. (L/BH. 18.11.956).
τ
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Κ Ο Σ Μ Α Σ ό «Καλοκάγαθος»
( ; - 1746)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. Περί τών φυσικών άρχων καί αίτιων
* 1. Π.Β.Α. 79
0,210^0,160
ετ. 1720
φφ. Ια-134α.
Τίτλος: Κοσμά τοΰ σοφωτάτου πρώην πισιδίας τοΰ καλοκάγαθου, περί τών
φυσικών άρχων καί αιτίων.
'Αρχ. Παν τό αίτιον καί αρχή, ού πάσα δε αρχή ήδη καί αίτιον,
ρητέον δε πρότερον, περί της ΐσαχώς τω αίτίψ λεγομένης
αρχής...
'Ακολουθούν τά κεφάλαια: «Περί κινήσεως καί ηρεμίας, έν ώ καί περί
εντελέχειας, καί του δυνάμει καί ενεργεία» (φ. 13α)· «"Ετι περί κινήσεως
καί ηρεμίας» (φ. 18β)" «Περί γενέσεως καί φθοράς» (φ. 25α)· «Περί
φύσεως» (φ. 31α)· «"Ετι περί φύσεως» (φ. 33α)· «Περί τόπου καί χρόνου»
(φ. 35α)- «Περί απείρου» (φ. 38β)' «Περί στοιχείων» (φ. 40α)· «Περί τών
φαινομένων φλογών καιομένων περί τόν ούρανόν, καί τών καλουμένων
αιγών καί γαλών, καί διά τούτων αστέρων» (φ. 45β)· «Περί κομητών, καί
του γαλαξίου κύκλου» (φ. 48α) «Περί όμβρου, χαλάζης, χιόνος, δρόσου,
καί πάχνης» (φ. 50α)· «Περί πηγών καί ποταμών» (φ. 54α)· «Περί θαλάσ
σης» (φ. 55α)· «Περί ανέμων, καί τών λοιπών πνευμάτων» (φ. 58β)" «Περί
σεισμών» (φ. 62β)· «Περί βροντής, καί αστραπής, εκ νεφίον τε καί
τυφώνος, καί περί κεραυνού» (φ. 65α)· «Περί τών έντω ούρανω φαινομέ
νων φασμάτων» (φ. 68α)· «Περί άλω καί α ον περί ανέμων» (φ. 69β)' «Περί
ίριδος» (φ. 74α)· «Περί ράβδων καί περηλίων, ετι δέ καί τών έν yfj
μεταλευτών τε καί ορυκτών» (φ. 79α)· «Περί ουρανού καί οτι ουκ εστίν ο
κόσμος άΐδιος» (φ. 80β)· «Περί αιθέρος, καί αστέρων» (φ. 88β)' «Περί
ηλίου» (φ. 98β)· «Περί σελήνης» (φ. 101α)· «Περί γής καί τών ταύτης
ζωνών, καί πρώτον ή γη κέντρον λόγου επέχει προς τήν ούράνιον
σφαίραν, αλλά καί προς αυτήν τήν ήλιακήν» (φ. 108β)' «Περί ήμερων
καί νυκτών, καί τών τεσσάρων του έτους ορών» (φ. 114α)· «Περί
οίκήσεως» (φ. 119β)· «Περί κέντρου» (φ. 124α)· καί τέλος, φ. 126α, «εκ
τής εις τόν ογδοήκοντα ψαλμόν έξηγήσεως».
Τελ. ...καί ού'τως ό τοΰ ταύρου, καί απολύτως ό τοΰ ύδροχοου.
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Μετά την ολοκλήρωση του κειμένου, φ. 134α, σημείωση του ιδίου, σύμφωνα
μέ την οποία τά «ταϋτα καί τά τοιαύτα» είναι «έκτεθιμένα» μέ σκοπό «την
όλιγίστων έν μαθήμασιν εϊδησιν» καί «εκδίδονται» προς χρήση «τοις φιλολόγοις
καί φιλομαθέσιν». Καί καταλήγει: «έν σιναίω τω άγίφ ορει αψκ' μηνί ίανουαρίφ
έν ύπερορία οντι».
Β. ΕΝΤΥΠΑ:

ΚΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
(1777 - 1836)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. Σύνοψις Φ υ σ ι κ ή ς (βλ. "Εντυπα, 2)
1.Χ.Μ.617

0,230x0,180

ΙΘ'αί.

' Α ρ χ . 'Από του Θεού τά δημιουργήματα
αισθητά, τά δε άύλα καί υπέρ

σσ.46.

τά μεν είναι υλικά καί

αϊσθησιν...

Β. ΕΝΤΥΠΑ:
1· Χημείας επιτομή.
σεως, εις χρήσιν

Συγγραφεϊσα

των Λυκείων

τ

ου... Μεταφρασθεϊσα

Κούμα Λαρισσαίου.
+

μεν γαλλιστί,

της Γαλλίας,

της

διοική

υπό Πέτρου Αύγουστου

διά προσταγής

Άδή-

δέ, καί μετά τίνων προσθηκών

Μέρος πρώτον.

Περί συνθέσεως.

εκδοθείσα,

υπό K.M.

Βιέννη 1808, σσ. ος '

240 (ΓΜ/ΕΒ. 523)
Τόν ϊδιο χ ρ ό ν ο : Μέρος δεύτερον. Περί
Το πρωτότυπο: Leçons Elémentaires

Par

P'erre-Auguste

°ύμα...

°ΰ-

à l'usage des

Lycées.

εις χρήσιν

τών προηοπείρων

μαθητών...

υπό K.M.

Βιέννη 1812, σσ. λς ' + 183 + 8 χ.ά. ( Γ Μ / Ε Β . 732).

^•υνοψις της παλαιάς Γεωγραφίας.
κ

de Chimie,

σσ. 286 + 1 πίν.

Adet. Π α ρ ί σ ι 1804.

• ϊ-υνοψις Φυσικής,
Κ

'Αναλύσεως,

υπό K.M. Κούμα.

Μεταφρασθεϊσα

μέν εκ του

Γερμανι-

Βιέννη 1819, σσ. ζ ' + 192 ( Γ Μ / Ε Β . 1198).
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Τό πρωτότυπο: Kurzer Entwurf der alten Geographie von Paul Friedrich
Achat Nitsch ... Herausgeben von Conrad Mannen... Λειψία 1798 (3η εκδ.),
1802 (4η εκδ.).
Πρβλ. Τόμ. Γ ' , "Εργα Γενικών Γνώσεων.

ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. Περί μετεωρολογίας
* 1. Σ.Β.Ν.Φ. 28
Τίτλος (σ. 1 ή α ' ) :
βλίων των μετεώρων
λον καί αναγνώστη,

0,230x0,160
ετ. 1729
φφ. 2χ.ά. + σσ. 38 ή λ η ' .
Βιβλίων Μετεωρωλογικόν
καί μέσα σε πλαίσιο: Βι
τανήν μεταγραφθέν παρ ' έμοΰ 'Αλεξάνδρου Κούρκουαψκθ ' οχτωβρ. ιζ '. Α. Κς.

'Αρχ. Μέλλοντας νά διηγηθοΰμεν διά τά μετέωρα πράγματα
χρειαζόμενον πράγμα είναι νά εΐποΰμεν πρώτα...
' Ακολουθούν: σ. 3 ή γ ', «περί του γαλαξίου»· σ. 6 ή στ ', «διά τά άστρα
όπου πέφτουσιν»· σ. 7 ή ζ ' , «διά τά χάσματα»' σ. 9 ή θ ' , «διά τους
κωμήταις»· σ. 10 ή ι', «επτά οί πλανήτες»· σ. 11 ή ι α ' , «διάφορα εϊδη
κωμητών»· σ. 11 ή ι α ' , «όταν οί κωμήτες φαίνονται ή γίνονται»' σ. 13 ή
ι γ ' , «διά τά μετέωρα όπου γίνονται εις τό δεύτερον τόπον τοΰ αέρος και
πρώτον διά ταΐς βροχαΐς»' σ. 17 ή ι ζ ' , «περί χαλάζης»' σ. 19 ή ι θ ' , «περί
χιώνος»' σ. 19 ή ι θ ' , «διά ταΐς βρονταϊς»' σ. 22 ή κ β ' , «διά ταίς
άστραπαϊς»' σ. 23 ή κ γ ' , «διά τά αστροπελέκια»' σ. 26 ή κ σ τ ' , «διά τους
άνεμους»' σ. 30 ή λ', «περί στεφάνων»· σ. 31 ή λ α ' , «περί ίριδος, ήγουν
διά τό τόξον τό ούράνιον»' σ. 32 ή λ β ' , «διά την δρόσον»· σ. 32 ή λβ ,
«διά τήν θάλασσαν»· σ. 35 ή λ ε ' , «διά τους ποταμούς καί τές βρύσαις»
σ. 36 ή λ σ τ ' , «διά τους σεισμούς».
Τελ. ...ό'ταν ό ήλιος, δλην τήν ήμέραν είναι θολός, χωρίς να
εμποδίζεται από σύγνεφα, ό'ταν γίνεται εκλειψις, καί άλλα πολλά.
τέλος τών μετεώρων. Α.Κ.
Στό τέλος, σ. 38 ή λη ', «πίναξ του μετεώρου βιβλίου», όπου καί η σ 1 1"
μείωση: «έτελειώθη τό παρών βιβλίον εν έτει 1729, εν μην. όχτβρ- 3·"·
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Του κειμένου προτάσσονται, φ. l a ß , «πίναξ των έρωταποκρίσεων καί
άλλων τινών, ώς κάτωθεν φαίνονται» καί, φ. 2αβ, τό προοίμιο « 'Αλέξαν
δρος Κούρκουλος καί αναγνώστης τοις έντευξομένοις χαίρειν έν κυρίω
τω θεώ», πού αρχίζει: «Καθώσπερ οί μέλησαις, ή μύρμιγκαις καί άλλα
διάφωρα ζωύφια, κοπιάζουσι μέν καθημερυνός...»
Σημ. Πιστεύω δτι οί ημερομηνίες πού συναντούμε στίς σελίδες 1 ή α ' καί 38 ή
λ η ' (βλέπε) ύποδηλουν τό πότε άρχισε καί τό πότε τελείωσε, άπό τόν ίδιο τόν
'Αλέξανδρο Κούρκουλο, ή γραφή τοϋ κειμένου, τό όποιο είναι μεταγλωττισμός
του σχετικού έργου τοϋ Ίωαννικίου Μαρκουρά (βλέπε). Ό ϊδιος έξ αλλού ό
Κούρκουλος σημειώνει στη σελίδα 159 τοϋ κώδικα: «έμεταγλωτίσθησαν, ολλα τά
ανοθεν ύπ' έμοϋ τοϋ αμαθούς καί ελαχίστου 'Αλέξανδρου Κούρκουλου καί
αναγνώστη, μέ πόνον πολύν, καί δαπάνης ού όλίγης, εις όφέλειαν έμοϋ καί των
έντυχανόνων», ένώ στη σελίδα 161: «Μετάφρασις ετέρων τινών, έμοϋ τοϋ
αμαθούς 'Αλέξανδρου Κούρκουλου καί αναγνώστη».
Β. ΕΝΤΥΠΑ:

ΚΟΥΡΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
( ; - 1652)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι· 'Υπομνήματα καί ζητήματα εις τό του 'Αριστοτέλους
Περί Φυσικής ακροάσεως
1. Β.Α.Λ. 4

0,200x0,142
' Αρχ. Μέλλοντας

ετ. 1639

ημάς περί της περιπατητικής

λόγους ποιείσθαι, χρή

φφ. 116.
φιλοσοφίας

τους

μέντοι...

Τελ. ...άρα ρητέον δτι ό φιλόσοφος διαλέγεται

περί τοϋ κατά τό

ποσόν άπειρου, ώς παντί που δήλον. Καί ταΰτα μέν αλις περί της
φυσικής

τοϋ Αριστοτέλους

ακροάσεως.

Λιπλα στον τίτλο ή ημερομηνία: « α χ λ θ ' έν μηνί δεκεμβρίω κ η ' » .
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* 2. Π.Β.Α. 476
0,200x0,145
ετ. 1654
φφ. 361.
Τίτλος: Εις την τοΰ άριστοτέλους φυσικήν πραγματείαν, υπομνήματα καί
ζητήματα νικολάου κούρσουλα τοΰ ζακυνθίου, διδασκάλου, φιλοσόφου, καί
θεολόγου, βιβλίον αον. Τοις έντευζομένοις ευ πράττειν.
' Αρχ. Μέλλοντας ημάς περί της περιπατητικής φιλοσοφίας τους
λόγους ποιεϊσθαι, χρή μέντοι ημάς ύπομνήσαι α ' μή οϋτω ραδίως
καί άπερισκέπτως πασι πιστεύει τοις του άριστοτελους έξηγηταΐς...
' Ακολουθούν:
— φ . 83β, «υπομνήματα καί ζητήματα, εις τό δεύτερον βιβλίον της
φυσικής ακροάσεως. Τίς ό σκοπός καί ή διαίρεσις τοΰδε τοΰ βιβλίου».
' Αρχ. Πολλοί μεν πολλά λέγουσιν ένταΰθα περί τοΰ σκοπού τοΰ
άριστοτέλους, ημείς δε φαμέν...
— φ . 145α, «υπομνήματα εις τό τρίτον βιβλίον τής φυσικής ακροάσεως,
καί ζητήματα. Κεφ. α ο ν , υφός α°\ 'Επειδή δέ ή φύσις μέν εστίν αρχή
κινήσεως καί μεταβολής».
Ά ρ χ . Ένταΰθα ό άριστοτέλης προβάλλει ήμϊν αναγκαία τίνα,
περί ων δει τους λόγους ποιεϊσθαι...
— φ . 190β, «υπομνήματα καί ζητήματα εις τό τέταρτον τοΰ άριστοτέλους
φυσικής ακροάσεως».
Ά ρ χ . Συμπληρώσας εν τοις τρισί προρρηθείσι βιβλίοις, τόν
περί των στοιχείων καί των άλλων αιτίων λόγον, καί ετι των περί
τάς αρχάς υποδυόμενων...
— φ . 280α, τό πέμπτο 'βιβλίο', χωρίς τίτλο.
'Αρχ. Έν τω πέμπτω βιβλίω τής δε τής πραγματείας ό αριστοτέλης διαλαμβάνει περί των ειδών τής κινήσεως...
— φ. 285α, «Τίς ό σκοπός τοΰ στ°" βιβλίου».
' Αρχ. Σημείωσαι δέ ό'τι οϋ περί πάντων των μερών διαλεγόμεθα
νΰν, άλλα μόνον περί των αναγομένων εις αυτό τό ποσόν...
— φ. 292β, «Περί τοΰ ζ ο υ βιβλίου τής φυσικής ακροάσεως».
Ά ρ χ . Ίστέον δτι δσα περιέχει ή βίβλος αΰτη, καί διαλογικών
καί ένδοξων θεωρημάτων ό άριστοτέλης διασαφηνίζει...
— φ . 293α, «υπομνήματα καί ζητήματα εις τό ογδοον τής άριστοτέλους
φυσικής ακροάσεως, Κεφ. α ο ν , ΰφος α°*'. Πότερον δέ γέγονέ ποτέ κίνησις
ούκ ούσα πρότερον».
Ά ρ χ . Ένταΰθα μέν διαλαμβάνει ό άριστοτέλης περί τής α
αρχής τής κινήσεως...
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Τελ. ...ό φιλόσοφος διαλέγεται περί τοΰ κατά τό ποσόν απείρου,
ώς παντί που δήλον. καί ταΰτα μεν ά'λις περί της φυσικής τοΰ
άριστοτέλους ακροάσεως.
Στό τέλος τό όνομα τοΰ γραφέα καί ή ημερομηνία: «άπό χριστού
1654 ίαννουαρίφ παρά στεφάνου τσιγάρα, καί τόδε».
* 3. Ε.Β.Ε. 2950
0,2Ι0>< 0,150
ετ. 1669
φφ. 156α-516α.
Τίτλος: Φυσικής ακροάσεως, τό am. Είς την του άριστοτέλους φυσικήν
πραγματείαν, υπομνήματα καί ζητήματα νικολάου κούρσουλα τοΰ ζακυνθίου, διδασκάλου φιλοσόφου, καί θεολόγου, βιβλίον α ον . Τοις έντευξομένοις ευ πράττειν.
' Αρχ. Μέλλοντας ημάς περί της περιπατητικής φιλοσοφίας τους
λόγους ποιεϊσθαι...
'Ακολουθούν:
—φ. 233α, «Υπόμνημα καί ζήτημα, εις τό βον βιβλίον της φυσικής
ακροάσεως. Τίς ό σκοπός καί ή διαίρεσις τοΰδε τοΰ βιβλίου;»
'Αρχ. Πολλοί μέν πολλά λέγουσιν ένταΰθα περί τοΰ σκοπού του
άριστοτέλους, ημείς δε φαμέν...
—φ. 291α, «'Υπόμνημα είς τό γ ον βιβλίον της φυσικής ακροάσεως, καί
ζητήματα. Κεφ. α ον , υφός α ον . 'Επειδή δέ ή φύσις μέν εστίν αρχή
κινήσεως καί μεταβολής».
Άρχ. Ένταΰθα ό άριστοτέλης προβάλλει ήμϊν αναγκαία τίνα,
περί ών δει τους λόγους ποιεϊσθαι...
ον
—φ. 339α, «'Υπόμνημα καί ζητήματα εις τό δ της άριστοτέλους
φυσικής ακροάσεως».
Άρχ. Συμπληρώσας εν τοις τρισί προρρηθείσι βιβλίοις, τόν
περί των στοιχείων καί των άλλων αιτίων λόγον, καί'έτι των περί
τάς αρχάς υποδυόμενων...
φ 429β, «Σύνοψις διά ζητημάτων άπό τοΰ εου βιβλίου μέχρι τοΰ η"" της
του αριστοτέλους φυσικής ακροάσεως».
Άρχ. Έν τω πέμπτοι βιβλίοι της δε τής πραγματείας ό άρι
στοτέλης διαλαμβάνει περί των ειδών τής κινήσεως...
ον
—<Ρ· 435α, «βιβλίον στ . Έ ν δέ τω στ" βιβλίφ ό άριστοτέλης διαλαμβάι
> περί τοΰ ποσοΰ τής κινήσεως πώς δηλαδή διαιρείται, καί πώς
Υκειται συνεχής ούσα, καί ποία τά μέρη αυτής· άπερ έκ τοΰ μεγέθους
καί του χρόνου λαμβάνει».
U
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' Αρχ. Σημείωσαι δε ό'τι ού περί πάντων των μερών διαλεγόμεθα
νΰν, αλλά μόνον περί των αναγομένων εις αυτό τό ποσόν...
— φ . 443α, «Περί του ζ°" βιβλίου της φυσικής ακροάσεως».
' Αρχ. Ίστέον οτι δσα περιέχει ή βίβλος αϋτη, καί διαλογικών
καί ενδόξων θεωρημάτων ό Αριστοτέλης
διασαφηνίζει...
φ. 443β, λευκό.
— φ . 444α, «Φυσικής ακροάσεως τό η ο ν . 'Υπόμνημα καί ζήτημα, είς τό
η ο ν της του άριστοτέλους φυσικής ακροάσεως».
'Αρχ. 'Ενταύθα μέν διαλαμβάνει
αρχής της κινήσεως...

ό άριστοτέλης

περί της α η ΐ

Τελ. ...ό φιλόσοφος διαλέγεται περί του κατά τό ποσόν απείρου,
ώς παντί που δήλον. Καί ταύτα μέν αλις περί τής φυσικής του
άριστοτέλους φυσικής ακροάσεως.
Στό φ. 516α τό όνομα του γραφέα καί ή ημερομηνία αποπεράτωσης τής
γραφής: «μνήσθητε του γράφοντος οί άναγινώσκοντες μιχαήλου του μακρή τοΰ
έξ 'Ιωαννίνων. Έ ν ετει από θεογονίας χιλιωστφ, έξακοσιοστψ έννάτω. Έ ν μηνί
νοεμβρίω ιθ'».
Πρβλ. II, 1.
* 4. Β.Π.Κ. 44
0,210x0,150
ετ. 1707
φφ. 330.
Τίτλος: Εις την Άριστοτέλους φυσικήν πραγματείαν υπομνήματα καί ζητή
ματα νικολάου κούρσουλα τοΰ ζακυνθίου διδασκάλου, φιλοσόφου, καί θεο
λόγου.
' Αρχ. Μέλλοντας ημάς περί τής περιπατητικής φιλοσοφίας τους
λόγους ποιεϊσθαι...
Ό χρόνος γραφής του κειμένου, στό τέλος τοϋ κώδικα, φ. 330.
* 5. Ε.Β.Ε. 2288 0,205*0,160 I H ' ai.
φφ. 1α-372β καί 381α-388β.
Τίτλος: 'Υπομνήματα καί ζητήματα είς τήν Άριστοτέλους Φυσικήν πραγμα
τείαν Νικολάου Κούρσουλα τοΰ ζακυνθίου διδασκάλου φιλοσόφου καί θεο
λόγου.
' Αρχ. Μέλλοντας ημάς περί τής περιπατητικής φιλοσοφίας τους
λόγους ποιεϊσθαι...
Τά 'βιβλία': φφ. Ια, 87β, 150α, 197α, 285β, 290β, 298α καί 299α.
Στό φ. Ια, κτητορικό: «Νικολάου άναγνώστου του έξ ίθάκης κτήμα»·
Στά φφ. 381α-388β, «Σχολαστικοί άποσημειώσεις έν τοις τρισι του
άριστοτέλους βιβλίοις, του πέμπτου δηλαδή έκτου καί εβδόμου».
Βλ. II, 8 ·
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»6.Ε.Β.Ε.2954

0,210><0,150

' Α ρ χ . Μέλλοντας
λόγους

IH'ai.

φφ. 340 (κολοβό).

ήμας περί της περιπατητικής

φιλοσοφίας

τους

ποιείσθαι...

Τα ' β ι β λ ί α ' ( Α ' - Ζ ' ) , φφ. Ια, 93α, 145β, 201α, 319β, 327β καί 340α
(340β λευκό).
Μέχρι τό φ. 217β, σελιδαρίθμηση ελληνική ( σ ι η ' ) .
Τελ. ...καί τούτο κατανοήσομεν,
των
*7.Ε.Β.Ε.1164
Τίτλος:

όντων των νοημάτων

ένάμφοίν

αυτών...
0,200><0,150

'Υπομνήματα

καί ζητήματα

ΙΗ'αί.

φφ. 2 λ. + 178 + 5 λ.

εις τό δον

της τοΰ άριστοτέλους

φυσικής ακροάσεως.
' Α ρ χ . Συμπληρώσας
περί των

εν τοις τρισί

προρρηθείσι

βιβλίοις,

τόν

στοιχείων...

Τα ' β ι β λ ί α ' ( Δ ' - Η - ) , φφ. Ια, 142α, 151α, 165α καί 166α.
Στό πρώτο φ. 2α, «έκ των του σπυρίδωνος βούλγαρι βίβλων του κερκυραίου».

Π. 'Υπομνήματα καί ζητήματα εις τό 'Αριστοτέλους
Περί Ουρανού
* 1. Ε.Β.Ε. 2950

0,210x0,150

Άρχ.

Περί

πολλή

παρά τοις έξηγηταϊς

τοΰ σκοπού

λεγόντων,

ό μεν

φιλοσοφώ

προγουμένως

ετ. 1669
ταυτησί

της πραγματείας

καταφαίνεται·

'Αλέξανδρος

ύπολαμβάνει

διαλαβείν

φφ. Ια-153α.
διαφωνία

πολλών

γάρ

σκοπόν

περί αύτοΰ τοΰ

πολλά

είναι τω

παντός...

Φ· 74β, «'Υπόμνημα καί ζητήματα εις τό περί ουρανού του άριστοτέ
λους. βιβλίον δεύτερον».
'Αρχ. Ειπών
κινήσεως

εν τω πρώτω

βιβλίφ

ό άριστοτέλης

περί

της

των απλών σωμάτων, ό'τι δηλονότι πέντε τόν αριθμόν

είσίν...
Τελ. ...τών δε ημετέρων
της ημετέρας
β°ν βιβλίου

θελήσεως
περί

πράξεων, καί τών έπ ' εξουσίας

όντων

οΰτε σημεία είσίν ούτε αίτια. Τέλος τοΰ

ούρανοΰ.

Για τή χ ρ ο ν ο λ ο γ ί α τοΰ κώδικα, πρβλ. Ι, 3.
2<το τέλος, φ. 153β, τό όνομα τοΰ γραφέα: «μέμνησθε του γράψαντος οϊ
Τίνωσκοντες του μιχαήλου του μακρή τοΰ έξ Ιωαννίνων».
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* 2. Ε.Β.Ε. 2387
0,195x0,145
ετ. 1675
φφ. 1α-96α.
Χειρόγραφο ακέφαλο (ή σελιδαρίθμηση, νεώτερη).
'Αρχ. ...μεταβεβληκός,
οΰτε καθόλου τόν εσχατον ανθρωπον,
οδτε κατά μόριον αύτοΰ των οικείων ουδέν... (φ. 15α του Π, 1).
Τό β' 'βιβλίο', φ. 41α.
Ή χρονολογία, στό τέλος του κειμένου: «αχοε' δεκεμβρίου ι'».
Πρβλ. III, 1.
* 3. Π.Β. 409
0,205*0,140
Ι Ζ ' αϊ.
φφ. Ια-142α.
'Αρχ. Περί τοΰ σκοπού ταυτησί της πραγματείας
διαφωνία
πολλή...
Τό β' 'βιβλίο', φ. 68α.
Σημειώσεις στά περιθώρια των σελίδων.
Στό φ. Ια, τό κτητορικό: «Καί τόδε δημητρίου του έκ λέρνης, καί των φίλων
αύτοδ, νΰν δε βασιλείου του κουταλινοϋ.
Πρβλ. III, 2.
* 4. Μ.Δ. 272 (2946)

0,210*0,150

'Αρχ. Περί του σκοπού

ταυτησί

ΙΖ'αϊ.

φφ. 123α-168β.

της πραγματείας

διαφωνία

πολλή...
Τελ. (φ. 166β) ...τό των χαλδαίων τό κοινή λεγόμενον ΠτολεμαΊκόν ασμένως δεχόμεθα τε καί άσπαζόμεθα ΤΩν εις μείζονα και
τελειοτέραν κατάληψη καί σαφήνειαν, πάντων των προρρηθέντων συστημάτων τά σχήματα υμών ύποτίθημι τοις όφθαλμοϊς,
μεθ ' α περί ούρανοϋ αλις.
'Ακολουθούν οί πίνακες: «σύστημα τυχωνικόν», «σύστημα ήμιτυχωνικόν» (φ. 167α)· «σύστημα Πτολεμαϊκόν», «σύστημα αίγυπτιακόν»
(φ. 167β)· «σύστημα Πλατωνικόν», «σύστημα Κοπερνιακόν» (φ. 168α)
καί «Διάφορα τοΰ κόσμου συστήματα» (φ. 168β).
Σημ. Του κειμένου προηγείται: «Εις τά οκτώ, του άριστοτέλους βιβλία, περί
φυσικής ακροάσεως. Διαλέξεις, ζητήματα τε καί θεωρήματα» του Τυπάλδου
Ματθαίου (βλέπε), καί ακολουθεί, του Κούρσουλα (;) «Διαλέξεις, καί θεωρήμ ατα
εις τήν του άριστοτέλους περί ψυχής πραγματείαν», στό τέλος της οποίας
διαβάζουμε: «Ζαχαρίας ό σένεκας ό Κυπρέος και μέγας λογοθέτης της άρχι ε π ι
τ
σκοπής καί πάσης κύπρου, καί πρώειν, καί δραγομάνος τής βασιλείας
η
τούρκων. Έ ν Ένετίησιν 1680 σεπτεμβρίου α · νυν δέ ξένος, καί ελάχιστος, κ
ταπηνός».
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» 5 . Μ . Ι . 1358(5478)
0,210χ 0,160
Μόνον τό πρώτο 'βιβλίο'.
'Αρχ. Περί τοΰ σκοπού
πολλή...

ετ. 1722

ταυτησί

φφ. 5α-40α.

της πραγματείας

διαφωνία

Τελ. (φ. 38α) ...τό των χαλόαίων, τό κοινή λεγόμενον πτολεμαϊκόν ασμένως δεχόμεθα τε καί άσπαζόμεθα, ΤΩν εις μείζονα καί
τελειοτέραν κατάληψιν καί σαφήνειαν, πάντων των προρρηθέντων συστημάτων τά σχήματα υμών ύποτίθημι τοις όφθαλμοϊς·
μεθ ' ä περί ουρανού αλις. αψκβ ' Νοεμβρίου αΆ. Καί ή υπο
γραφή: άβιμέλεχ ίβηρίτου του εκ ζακύνθου.
'Ακολουθούν οι πίνακες: «σύστημα του παντός α ο ν κατά τόν πτολεμαϊον», «σύστημα β ον πλατωνικόν» (φ. 39α)· «σύστημα γ ο ν αίγυπτιακόν»,
«σύστημα τοϋ παντός δ ο ν κατά τόν κοπέρνικον» (φ. 39β)· «σύστημα του
παντός ε ον κατά τόν τύχωνα» καί «σύστημα στ ο ν καί τελευταΐον ήμιτυχωνικόν» (φ. 40α) (τό φ. ΙΟβ λευκό). Τοΰ κειμένου προτάσσονται, φφ.
1α-4β, πίνακες των περιεχομένων (πρβλ. III, 7) «Εις τά τοϋ άριστοτέλους
βιβλία, περί ουρανού καί γενέσεως καί φθοράς, διαλέξεις, καί ζητή
ματα». Στά φφ. 1α-2β, ό «Πίναξ εις τό περί ουρανού».
Σημειώσεις στά περιθώρια των σελίδων.

* 6. Μ.Π.Τ. 686
0,225x0,162
ετ. 1744
φφ. 140α-236α.
Τίτλος: ανωνύμου τινός έξήγησις, ή ώς φασίτίνες Κούρσουλα τοΰ ζακυνθίου.
Εις τό α ον βιβλίον της περί ουρανού πραγματείας. Κεφ. im, έδάφ. ρα"ν.
'Αρχ. Δείζας μέχρι τούδε, δτι τό παν άπειρον ουκ εστίν, ούτε
πλείω τόν αριθμόν, εφεξής έρευνα πότερον τό παν άγένητον, ή
γενητόν, αφθαρτον, ή φθαρτόν...
Τό β' 'βιβλίο', φ. 158α (τά φφ. 156β-157β, λευκά).
Τελ. ...τής ημετέρας θελήσεως,

ούτε σημεία εϊσίν, ούτε αίτια.

τέλος τοϋ βον περί ουρανού βιβλίου αψμδ"! από θεογονίας
μαί'ου λν.

*7.Μ.1.1356(5476)

0,210><0,160

IH'αι.

,

μηνός

φφ.62α-103α.

Κείμενο παρεμφερές μέ τό II, 5 (εκτός άπό τη χρονολογία καί τήν
υπ
°?ραφή).
° ί πίνακες στά φφ. 102α-103α (τό φ. 103β λευκό).
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Οί πίνακες των περιεχομένων στά φφ. 62α-66β, ενώ ό πίνακας του
«περί ούρανοϋ» στά φφ. 62α-63α.
Βλ. III, 11.
* 8. Ε.Β.Ε. 2288
0,205*0,160
I H ' αϊ.
Κείμενο κολοβό.
Τά πρώτα 8 φύλλα του II, 1. Πρβλ. Ι, 5.
* 9. Ε.Β.Ε. 1163
0,200*0,150
Τό β' 'βιβλίο', φ. 100α.

I H ' αι.

φφ. 373α-380β.

φφ. 1α-198β.

10. Μ.Μ.Σ. 198
0,200*0,144
ΙΗ'αί.
σσ. 370-594.
Τίτλος: Νικολάου τον Κούρσουλα εις τό περί ούρανοϋ βιβ. ßm 'Αριστοτέλους
κεφ. α .
' Αρχ. Ειπών εν τω α™ ßißr ο Αριστοτέλης περί της κινήσεως των
απλών σωμάτων...
Τό 5° μέρος του κώδικα.
* Π. Β.Ρ.Α. 485
0,208*0,161
I H ' αι.
σσ. 370-594.
Τίτλος: Νικολάου του Κούρσουλα εις τό περί ούρανοϋ βιβ. βον 'Αριστοτέλους
κεφ. α . Οτι μεν οίον οντε γεγονεν ο πας ουρανός.
'Αρχ. Ειπών εν τω αω βιβ." ό Αριστοτέλης περί της κινήσεως
τών απλών σωμάτων...
Τελ. ...καί τών έπ ' εξουσίας όντων της ημετέρας θελήσεως, ούτε
σημεία είσίν, οΰτε αίτια. Τέλος τοΰ β°" τών περί ούρανοϋ βιβλίων.
Πρβλ. III, 17.
* 12. Β.Ζ. 49
0,220*0,160
I H ' αί.
φφ.135α-145α.
m
Τίτλος: κεφ. i , έδάφ. ρα°". τούτων δέ θεωρουμένων λέγομεν μετά ταϋτα.
'Αρχ. Δείξας μέχρι τούδε ότι τό παν άπειρον έστιν...
Τελ. ...καί επομένως άϊδιον ώς εϊρηται εν τω ηψ της φυσικήζ
ακροάσεως.
Δίπλα στον τίτλο: «ανωνύμου τινός έξήγησις ή ώς τινές φασι κούρ
σουλα τοΰ ζακυνθίου».
Βλ. Θεόφιλος Κορυδαλέας, III, ι 7 -
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* 13. Π.Β. 294
Μόνον τό Α '

0,240x0,200

I H ' αι.

φφ.91α-116β.

'βιβλίο'.
βιβλία περί ούρανοΰ. διάλεξις αΆ. Περί τίνων

Τίτλος: Είς τά τον άριστοτέλους
ώδε προλεγομένων,

ζήτημα

' Α ρ χ . Περί

ν

α° τίς ό σκοπός

του σκοπού

πολλή παρά τοις έξηγηταϊς
μεν άλέξανδρος
γουμένως

πραγματείας.

της πραγματείας

φαίνεται πολλών

ύπολαμβάνει

διαλαβεϊν

ταύτης της

ταυτησί

διαφωνία

πολλά λεγόντων,

σκοπόν είναι τω φιλοσοφώ

περί αύτοϋ του

ό

προη

παντός...

Στό φ. 93α, «διάλεξις β α περί της φύσεως του ούρανοϋ» καί στό
φ. ΙΟΟβ, «διάλεξις γ η περί της του ούρανοΰ κινήσεως» (στό φ. 108β, περί
των ιβ ζωδίων» καί στό φ. 113β, «περί της πλανητών τάξεως καί των
συστημάτων του κόσμου»).
Τελ. ...ων εις μείζονα
πάντων

των

ύποτίθημι

καί τελειοτέραν

προρρηθέντων

τοις όφθαλμοϊς

κατάληψη

συστημάτων,

καί

σαφήνειαν

τά σχήματα

μεθ ' α περί ούρανοΰ

υμών

αλις.

'Ακολουθούν, στά φφ. 115α-116α, τά σ χ ή μ α τ α : «σύστημα τυχωνικόν»,
«σύστημα ήμιτυχωνικόν», «σύστημα πτολεμαϊκόν», «σύστημα αίγυπτιακόν», «σύστημα πλατωνικόν» καί «σύστημα κοπερνιακόν».
Στό φ. 116β, σημείωση άπό αλλο χέρι, νεώτερο: «Γίνωσκε δτι εις τάς του
μαρτίου ένδεκα ή δώδεκα κατά τό παλαιόν έρχεται ό ήλιος εις τόν κριόν.
ευρίσκεται είς αυτόν τόν κριόν ήμέραις τριάκοντα καί μετά τήν τριακοστήν
μεταβαίνει είς τό έτερον ζώδιον...» καί δίνει τά σύμβολα καί τά ονόματα των 12
ζωδίων.
Στον κώδικα ακολουθούν τό «περί ψυχής» καί τό «περί μεταφυσικής
πραγματείαν».
Βλ. Τυπάλδος Ματθαίος (Μελέτιος) Ι, 5.

ΠΙ. 'Υπομνήματα καί ζητήματα είς τό 'Αριστοτέλους
Περί γενέσεως καί φθοράς Α ' καί Β' βιβλίον
* 1. Ε.Β.Ε. 2387
Γιτλος: ' Υπομνήματα
φθοράς, βιβλίον α ο ν .

0,195*0,145

' Αρχ. 'Απορία

τοις έζηγηταϊς

της πραγματείας

καθέστηκεν.

φιλοσόφφ
σωμάτων...

ετ. 1675

καί ζητήματα εις τό Άριστοτέλους

διαλαβεϊν

σσ. 97α-195β.
περί γενέσεως

ού μικρά περί του σκοπού

καί

ταυτησί

Οι μέν γάρ φασί σκοπόν είναι τω

περί της γενέσεως

καί φθοράς των

απλών
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φ. 157α, «'Υπομνήματα καί ζητήματα εις τό β ον του άριστοτέλους
βιβλίων περί γενέσεως καί φθοράς».
'Αρχ. Περί μέν οϋν μίξεως καί αφής. Νυν καί περί των
τεσσάρων στοιχείων εστί τω φιλοσοφώ. Ή θεωρία περί ών

ευθύς έν αρχή...
Τελ. ...ταύτη Sé τή λύσει χρηστέον καί προς τάς αλλάς ενστάσεις,
καί ραδίως διαλυθήσονταν καί ταύτα μέν αλις περί γενέσεως καί
φθοράς.
Στό τέλος τό όνομα του γραφέα καί ή ημερομηνία πού τέλειωσε ή γραφή του
δεύτερου αΰτοϋ μέρους τού κώδικα: «Έγράφη τό παρόν ύπό χειρός Καλλιωπίου
ιερομόναχου τοϋ Κουρκουμελίου καί άρχιμανδρίτου· καί οι άναγινώσκοντες
έρρωσθαι καί εϋχεσθε καί υπέρ έμοϋ κατά τό αχοε' έτος φευρουαρίου στ' (πρβλ.
II, 2).
* 2. Π.Β. 409
0,205x0,140
Ι Ζ ' αι.
<ρφ. 143α-264β.
' Αρχ. 'Απορία τοις έξηγηταϊς ου μικρά περί τού σκοπού ταυτησί
τής πραγματείας καθέστηκεν. ΟΊ μέν γάρ...
Τό β' 'βιβλίο', φ. 218α.
Σημειώσεις στά περιθώρια των σελίδων, π.χ. σελ. 253 β: «δρα τόν άλέξανδρον
τόν έξαπο|5ρήτων».
Στό φ. 143α, από αλλο χέρι, «υπόμνημα, καί ζητήματα περί γενέσεως καί
φθοράς τοϋ έκ ζακύνθου κούρτζουλα ή κούρσουλα», ένώ στό φ. 264β, «του
κούρσουλα». Πρβλ. Π, 3.
Στό φ. 265β σημειώσεις: «δεκάκις τό ϋδωρ μείζον υπάρχει τής γης ή
τριακοντάκις κατά τους μαθηματικούς» καί «ό αήρ γεννώμενος άήρ έκ τοϋ
φθωρέντος ύδατος έχει ίσως άναλογίαν ώς δέκα προς εν αήρ κατά τόν στοιχειωτήν έν τή ύστατη πρόθεση τοϋ η ' βιβλίου, ή των σφαιρών αναλογία γνωρίζεται
διά τής των διαμέτρων αναλογίας, πάντως ό κύκλος τής γής έσται μείζων τοϋ
ύδατος ώς τεσσαράκοντα προς εν. επειδή κατά τόν πτολεμαίον ή υπεροχή τοϋ
ανωτέρου στοιχείου προς τό κατώτερον εστίν ώς τεσσαράκοντα προς έν».
3. Μ.Μ.Σ. 159
0,300^0,220
Ι Ζ ' αι.
φφ. 203α-221β·
'Αρχ. 'Απορία τοις έζηγηταϊς ού μικρά περί τού σκοπού ταυτησι
τής πραγματείας
καθέστηκεν...
4. Β.Ο. 119

0,200x0,146

Ι Ζ ' αί.

ΕΠΩΝΪΜΑ
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* 5. Ε.Β.Ε. 1317
0,210*0,160
Κείμενο παρεμφερές με τό III, 1.
Τό β' 'βιβλίο' φ. [61 β].

Ι Ζ ' αι.

φφ. [111].

* 6. Ε.Β.Ε. 1139
0,280 χ 0,200
ετ. 1709
Κείμενο παρεμφερές, κι αυτό, μέ τό III, 1.
Τό β' 'βιβλίο' φ. 48β.

φφ. 1α-76β.

Στή σελίδα τίτλου, καί δίπλα στον τίτλο: «Νικολάου κούρσουλα τοΰ ζακυνθίου». Στην ίδια σελίδα τό όνομα του γραφέα καί κτήτορα: «Καί τόδε προς τοις
άλλοις άθανασίου ιερομόναχου, πόνημα καί κτήμα».
Στό τέλος του κειμένου, ή χρονολογία «αψθω μαρτίου αη» καί «χάριν
παράσχου χριστέ τοις έμοϊς πόνοις. θεοϋ διδότος ουδέν ισχύει φθόνος, καί μή
διδότος ουδέν ισχύει πόνος».
Στό φ. 2β (τό κείμενο αρχίζει άπό τό φ. 3α): «αψιδ' Ιανουαρίου κ' ήρξατο της
παρούσης πραγματείας οί δύο άναστάσιοι σακελαριάδης καί λογοκατίδης. 1717
νοεμβρίου 18, ήρξατο τής ακροάσεως ταύτης ό παπά ίωακείμ καί ό βασίλης (;)
172... (σχισμένο) αΰγούστου 21 έπέβησαν εις την γένεσιν, καί φθοράν ό παπά
νικόλας, ό νικόλας, ό Θεόδωρος, καί ό κοσμάς (στή Λογική τού Θεόφ. Κορυδαλέα, πού ακολουθεί στον κώδικα, στό φ. 77α, διαβάζουμε: «1716 Ιουνίου 18
ήρξατο τής κατ' έπιτομήν ταύτης τής λογικής πραγματείας ό Θεόδωρος, ό
νικόλας, καί ό κοσμάς») αψκζ ' ό παΰλος καί ό άθανάσιος. αψκθ™ φευρουαρίου η Γ
ήρξατο τής πραγματείας, ό άντώνης, ό άθανάσιος, καί ό ... (;)». Στή συνέχεια οί
?
χρονολογίες αψλα* νοεμβρίου ιζ', αψμ" Ιανουαρίου κ δ ' , αψμγ' ίουνίου ιζ™ καί
αψμη" Ιουνίου στ ' καθώς καί τά ονόματα διαφόρων (μαθητών), κόσμα, εύστάθιου,
παίσιου κ.α.
* 7. Μ Ι . 1358(5478)

0,210*0,160

ετ. 1722

φφ.41α-96β.

'Αρχ. 'Απορία τοις έξηγηταΐς ού μικρά περί τοΰ σκοπού
τής

ταυτησί

πραγματείας...

Τό β' 'βιβλίο', φ. 73β: «Εις τό β ο ν τοϋ άριστοτέλους βιβλίον περί
γενέσεως καί φθοράς, ήτοι περί στοιχείων».
'Αρχ. Ειπών περί μίξεως,
τφδε

τω β*

ων

νΰν καί περί των δ

στοιχείων

βιβλίω...

Ο πίνακας των περιεχομένων στα φφ. 3α-4β.
i f o τέλος, φ. 96β, «άβιμέλεχ ίβηρίτου τοΰ εκ ζακύνθου».

εν
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ετ. 1738
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φφ. 1α-97β.

Ή χρονολογία στό φ. 97β: «Τέλος σύν θεώ άγίφ εν ετει α ψ λ η ' κατά
μήνα άπρίλιον. Τω θεω δόξα, τή θεοτόκφ κλέος».
* 9. Ε.Β.Ε. 1153
0,240>< 0,170
ετ. 1767
Κείμενο παρεμφερές, καί αυτό, μέ τό III, 1.
Τό β' 'βιβλίο' φ. 138β.

φφ. 99α-162β.

Στό τέλος του κειμένου, φ. 162β, ή σημείωση: «γέγραπται μέν τω αψξζ™
μαρτίου θη έπερατώθη δε μαθήσει (ή περί γενέσεως καί φθοράς πραγματεία) εν
ετει σωτηρίφ αψξζ™ κατά την κζη τοδ άπριλίου μηνός, έν βουκουρεστίω κτήμα καί
πόνος έμοϋ Νεοφύτου ιερομόναχου έκκλησιάρχου Καλούτζη του έκ νήσου
Κηθύρων».
* 10. Β.P.A. 227
0,270x0,185
ετ. 1768
φφ. 384α-483β.
Στό τέλος, φ. 483β, κτητορικό: «καί τόδε τυγχάνει εύγενίου ιερομόναχου του
σουμελιώτου κτήμα σύν τοις άλλοις βιβλίοις, λέγω δέ σύν τή λογική μεθόδφ
Θεοφίλου του κορυδαλέως, καί τω περί φυσικής ακροάσεως του αύτοϋ, καί τή περί
ψυχής πραγματεία τού αύτοϋ, τοις τε προγυμνάσμασι του άφθονίου, καί τή
εισαγωγή τής λογικής τοΰ σουγδουρή, καί τή εύγενίου του βουλγάρεως λογική,
1768 άπριλίου α'». Ή ϊ'δια σημείωση καί στό φ. 257α, τοΰ κώδικα, στό τέλος τοΰ
περί ψυχής 'Αριστοτέλους.
Πρβλ. Κορυδαλεύς Θεόφιλος III, 33.
* 11. Μ.Ι. 1356(5476)
0,210x0,160
IH'αϊ.
φφ. 104α-137β.
' Αρχ. 'Απορία τοις έξηγηταϊς ού μικρά περί του σκοπού ταοτησί
τής πραγματείας...
Τό β' 'βιβλίο' φ. 128α: «Εις τό β ον τοΰ άριστοτέλους βιβλίον περί
γενέσεως καί φθοράς ήτοι περί στοιχείων».
'Αρχ. Ειπών περί μίξεως, νΰν καί περί των δων στοιχείων έν
τωδε τω ßr βιβλίω...
Τελ. ...ασπερ καί έναντίαι καί άρχαί...
' Ο πίνακας των περιεχομένων στά φφ. 63β-66β (πρβλ. II, 7).
* 12. Ε.Β.Ε. 1908
0,210x0,150
IH'αϊ.
φφ. 124α-227β.
Κείμενο παρεμφερές μέ τό III, 1.
Τό β' 'βιβλίο' φ. 187β.
Μετά τό τέλος τοΰ κειμένου, φ. 227β: «τοΰ κούρσουλα».
Πρβλ. Κορυδαλεύς Θεόφιλος, III, 4 6 ·
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* 13. Δ.Β.Τ. 22
0,210x0,145
I H ' αι.
φφ. 100α- 192α.
Κείμενο παρεμφερές, καί αυτό, μέ τό III, 1.
Τό β' 'βιβλίο', φ. 161α.
Πρβλ. Κορυδαλεύς Θεόφιλος, III, 51.
* 14. Β.Π. 5
0,220x0,150
I H ' αϊ.
φφ. 80α-147β.
Κείμενο παρεμφερές μέ τό III, 1.
Τό β' 'βιβλίο', φ. 122β.
Πρβλ. Κορυδαλεύς Θεόφιλος III, 52.
»15.Β.Ζ.60
0,220x0,160
ΙΗ'αί.
φφ. Ια-109α(κολοβό).
'Αρχ. 'Απορία τοις έξηγηταίς ού μικρά περί τοΰ σκοπού ταυτησί
της πραγματείας...
Τό β' 'βιβλίο' φ. 77α.
Τελ. ...άλλα πρό της λύσεως διδάσκειν δυχώς λέγεσθαι, τί
θερμόν...
* 16. Β.Μ. 92
0,200x0,140
I H ' αί.
φφ. 183α.
Κείμενο παρεμφερές μέ τό III, 1.
Τίτλος: 'Υπομνήματα, καί ζητήματα εις τό τον Αριστοτέλους περί γενέσεως
καί φθοράς βιβλίον πρώτον, νικολάου κούρσουλα του ζακυνθίου.
Τό β' 'βιβλίο', φ. 114α.
* 17. Β.Ρ.Α. 485
0,208x0,161
ΙΗ'αί.
σσ. 606-889.
Τά «υπομνήματα, καί ζητήματα» καί στά δύο 'βιβλία'. Τό β' 'βι
βλίο' φ. 719β.
Τελ. ...καί προς τάς αλλάς ενστάσεις, καίραδίως διαλυθήσονται,
καί ταύτα μέν αλις περί γενέσεως καί φθοράς.
Κείμενο παρεμφερές μέ τό Ι, 1.
Τό έκτο μέρος τοϋ κώδικα.
* 18. Β.Ρ.Α. 491
0,225x0,165
ΙΗ'αί.
σσ. 242.
Χωρίς τίτλο- ακέφαλο.
'Αρχ. 'Αριστοτέλης ού μόνον περί των απλών σωμάτων άλλα
γε, καί περί των μικτών ενταύθα διαλαμβάνει, α δη μικτά
γεννάται καί φθείρεται...
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σελ. 3, «Εις τό πρώτον βιβλίον περί γενέσεως καί φθοράς του άριστοτέλους, παραφράσεις τε καί ζητήματα. Κεφ. α ον ».
'Αρχ. Σκοπός εστί ενταύθα τω φιλοσοφώ δεϊξαι την διαφοράν...
σελ. 160, «Εις τό β ον βιβλίον περί γενέσεως καί φθοράς παραφράσεις τε
καί ζητήματα, προοίμιον».
' Αρχ. Της ουσιώδους τε καί επουσιώδους
ράς...

γενέσεως καί φθο

Τελ. ...τήν δια αυτήν κίνησιν ουδαμώς διά τό την παρουσίαν αύτη
άντικεϊσθαι.

Τέλος του βου βιβλίου περί

γενέσεως.
φ. 242, λευκό.

Β. ΕΝΤΥΠΑ:

ΚΥΡΙΛΛΟΣ, μητροπολίτης Ά δ ρ ι α ν ο υ π ό λ ε ω ς .

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Β. ΕΝΤΥΠΑ:
1. Πίναξ χωρογραφικός
της Μεγάλης Άρχισατραπίας
'Ικονίου... Ννν
Πρώτον Ιδιοχειρί σχεδιασθείς ... παρά ... Μητροπολίτου
Άδριανουπόλεως
Κυρίου Κυρίλλου. 'Επιστασία 'Ανθίμου Γαζη εν Βιέννη 1812. Έχαράχθηΰπό
Κ. Νέϊκλιστ.
Διαστάσεις: 0,86 * 0,68 (ΓΜ/ΕΒ. 724).
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(IH' αι.)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Β. ΕΝΤΥΠΑ:

1. Παγκόσμιος 'Ιστορία της Οικουμένης, περιγράφουσα καθέν εκαστον
Βασίλειον κατά τήν παροΰσαν αύτοϋ κατάστασιν, ήγουν τάς επαρχίας αύτοϋ,
τάς πολιτείας, τά ήθη, τους νόμους, τάς πραγματείας, τάς τέχνας, τήν
θρησκείαν, τήν όιάλεκτον, και εί'τι άλλο περίεργον και άξιόλογον... Νυν
πρώτον συλ,λεχθείσα, εκ των ακριβέστερων 'Ιστορικών Άγγλογαλλοϊταλών, και εις φώς άχθείσα εις τήν ήμετέραν όιάλεκτον παρά Γεωργίου
Κωνσταντίνου... Τόμος πρώτος, περιέχων τό Βασίλειον της Μεγάλης Ρουσσίας ήτοι Μοσχοβίας. Βενετία 1759, σσ. ις ' + 303 (L/BH. 18.1.535).
2. 'Ιστορία του Βασιλείου της Κίνας... Νυν πρώτον συλλεχθείσα εκ τών
ακριβέστερων 'Ιστορικών Άγγλο-Γαλλο- 'Ιταλών, και εις φώς άχθείσα εις
τήν ήμετέραν άπλήν διάλ.εκτον παρά Γεωργίου Κωνσταντίνου εξ 'Ιωαννίνων.
Βενετία 1763, σσ. 4 χ.ά. + 248 (L/BH. 18.11.590).
"Αλλη έκδοση: Βενετία 1765 (πανομοιότυπη). Η. σελ. 206.

ΚΩΠΑΣ (ή ΚΟΥΠΑΣ) ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
(1778 - 1832)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Β· ΕΝΤΥΠΑ:

"ινοξ της κλίσεως του ηλίου. Έν τη του Βυζαντίου μεσημβρία, Α ιά τά 'έτη
'οίοεως 1827 'Ακόλουθα κατά τόπαλαιόν'έτος. Κωνσταντινούπολη, 1816,
σσ
· 32. Τό όνομα του συγγραφέα στη σ. 4. (ΓΜ/ΕΒ. 928).
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ΛΑΖΑΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(IH' αϊ.)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Β. ΕΝΤΥΠΑ:
1. Περιγραφή της Βλαχίας... Νυν πρώτον μεταφρασθεϊσα άπότήν Γαλλικήν...
παρά Νικολάω Λαζάρου τω εξ 'Ιωαννίνων. Βουκουρέστι 1789, σσ. 4 χ.ά. +
140 + 4 χ.ά. (L/BH. 18.11.1236).
Μετάφραση του Εργου: Mémoires historiques et géographiques sur la
Valachie avec un prospectus d'un Altas géographique et militaire de la
dernière guerre entre la Russie et la Porte ottomanne, publiés par Monsieur
de Bauer. A Francfort et Leipsic, chez Henry-Louis Broenner, 1778.

ΜΑΚΡΑΙΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ
( ; - 1819)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. Τρόπαιον εκ της 'Ελλαδικής Πανοπλίας
κατά των οπαδών του Κοπερνίκου (βλ. Έντυπα, 1)
* 1. Ε.Β.Ε. 1228
0,22Ο><0,160
ετ. 1796
φφ· 49.
Ό τίτλος, φ. 2α, ό ίδιος μέ τό έντυπο, έκτος του « Έ ν Βιέννη, έν ττ]
τυπογραφία Άντωνίω Πίχλερ, 1797», πού έδώ δεν υπάρχει. Στη θέση
του: «έν £τει αψ f στ ' ». Κατά τά άλλα, τό ϊδιο ακριβώς κείμενο μέ το
έντυπο.
Τά φφ. 1, 2β, 50-54, λευκά.
'Ακολουθεί, φφ. 55α-90α: «Στεφάνου Κομμητά Πάρεργα ή Κόσμου
συντήρησις». Ό πρόλογος, «Τοις έντευξομένοις», φ. 56α, τελειώνει·
« Έ ν Βουκουρεστίοις εις μήνα Ίούλιον αψ£ ζ'».

223

ΕΠΩΝΥΜΑ Ε Ρ Γ Α

* 2. Ε.Β.Ε. 1229
0,230*0,170
ετ. 1796
φφ. 46.
Κείμενο παρεμφερές μέ τό Ι, 1, γραμμένο από άλλο χέρι.
Καί τά δύο κείμενα, γραμμένα ενα έτος πρίν από την έντυπη έκδοση.
Β. ΕΝΤΥΠΑ:
1. Τρόπαιον εκ της 'Ελλαδικής πανοπλίας κατά των οπαδών του Κοπερνίκου
εν τρισί διαλόγοις, Φιλοπονηθέν παρά τοΰ διδασκάλου των 'Επιστημών της
εν Κωνσταντινουπόλει Πατριαρχικής Σχολής Σεργίου Μακραίου... Βιέννη
1797, φφ. 8 + σσ. 88 (Λ.Χ. 11.76).
2. 'Επιτομή Φυσικής ακροάσεως εκτεθείσα παρά του διδασκάλ.ου των
επιστημών Σεργίου Μακραίου έν τρισίβιβλίοις... Βενετία 1816, σσ. ις' +362
(ΓΜ/ΕΒ. 906).

ΜΑΡΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΣ
(ΙΖ' αι.)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. Περί Μετεώρων (βλ. έντυπα 1)
* 1. Β.Ρ.Α. 91
0,170 χ 0,120
IH ' αι.
φφ. 134α-160α (πα
λαιότερη σελιδαρίθμηση: 1-53).
Τίτλος: Μετεωρολογικόν, ήγουν διήγησις χαριεστάτη εις τά μετέωρα τοΰ
Αριστοτέλους, διά μέσου τής οποίας ημπορεί ό καθένας μέ εύκολίαν νά
καταλάβη όλα τά σημεία όπου εις τόν αέρα γίνονται, ωσάν άστραπαί, βρονταί,
ΡΡοχαί, χάλαζαι, καί άλλα αξιολογότατα πράγματα, συντεθέν εις κοινήν
φρασιν παρά του λογιωτάτου έν Ίερομονάχοις κυρίου Ίωαννικίου του
Μαρκουρα τοΰ εκ Κερκύρας. Περί Μετεώρων».
'Αρχ. Μέλλοντες νά διηγηθώμεν διά τά μετέωρα πράγματα,
χρειαζόμενον πράγμα είναι νά είπώμεν αον τί θέλει νά είπή
μετέωρον, καί ποία είναι αυτά τά μετέωρα...
Ακολουθούν: φ. 135β (ή σ. 4), «Περί του γαλαξίου»· φ. 137α (ή σ. 7),
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«διά τά πράγματα όπου γίνονται εις τό επάνω μέρος του αέρος, καί αον
διά ταΐς φλόγαις όπου ονομάζονται αίγες»· φ. 137β (ή σ. 8), «Διά τους
δαλούς»· φ. 137β (ή σ. 8), «Διά ταϊς φλόγαις όπου φαίνονται, ωσάν όταν
καίωσι τά καλάμια τών γεννημάτων»· φ. 138α (ή σ. 9), «Διά τά άστρα
όπου φαίνονται νά πέφτωσΐ κάτω»· φ. 139α (ή σ. 11), «Διά τά χάσματα»·
φ. 139β (ή σ. 12), «Διά τους κομήτας»· φ. 142β (ή σ. 18), «Διά τά μετέωρα
όπου γίνονται εις τόν βον τόπον του αέρος, καί αον διά ταΐς βροχαΐς»·
φ. 145β (ή σ. 24), «Περί χαλάζης»· φ. 146β (ή σ. 26), «Περί χιόνος»·
φ. 147α (ή σ. 27), «Περί βροντής»· φ. 148β (ή σ. 30), «Περί αστραπής»·
φ. 149β (ή σ. 32), «Διά τά αστροπελέκια, καί άλλα τινά»· φ. 151β (ή
σ. 36), «Περί ανέμων»· φ. 154α (ή σ. 41), «Περί στεφάνου»· φ. 154β (ή
σ. 42), «Περί 'ίριδος, ήγουν διά τό ούράνιον τόξον»· φ. 155α (ή σ. 43),
«Διά τους παρήλιους»· φ. 155α (ή σ. 43), «Διά τους ράβδους»· φ. 155β ή
σ. 44), «Δια εκείνα οπού γίνονται εις το κάτω μέρος του αέρος, και α
διά την ομίχλη ν»· φ. 155β (ή σ. 44), «διά την δρόσον»· φ. 156α (ή σ. 45),
«διά την πάχνην»· φ. 156α (ή σ. 45), «διά ταΐς φλόγαις όπου γίνοναι είς
τούτο τό κάτω τό μέρος, καί φαίνονται πολλάκις καί εις τά μνήματα»·
φ. 156β (ή σ. 46), «Διά τήν θάλασσαν»· φ. 158α (ή σ. 49), «Διά τους
ποταμούς, καί τάς βρύσεις»· φ. 159α (ή σ. 51), «Διά τους σεισμούς».
Τελ. ...καί αυτά μεν είναι αρκετά διά τά μετέωρα πράγματα.
Τέλος του περί Μετεώρων βιβλίου.
Στό φ. 130αβ, «"Ελεγχος τών εν τω δε τω συνταγματίω περιεχομέ
νων», ενώ τά φφ. 131α-133β, λευκά.
Πρβλ. Κούρκουλος 'Αλέξανδρος. Βλ. καί "Αρατος ό Σολεύς.

* 2. Β.Ζ. 61
0,210*0,160
I H ' αϊ.
σσ. 1-44.
'Αρχ. Μέλλοντες νά διηγηθώμεν διά τά μετέωρα πράγματα,
χρειαζόμενον πράγμα είναι νά εΐπώμεν πρώτον, τί θέλει νά εΐπη
μετέωρον...
Τελ. ...καί αυτά μεν είναι αρκετά διά τά μετέωρα πράγματα.
Τέλος του περί μετεώρων βιβλίου.
Κείμενο παρεμφερές μέ τό Ι, 1. Ό ϊδιος ακριβώς τίτλος.
Στό παράφυλλο της αρχής, «Πίναξ της παρούσης βίβλου» (= του κώδικα). Στο
παράφυλλο της αρχής, στη σελ. 1 καί στη σελ. 44, ή αφιέρωση του κώδικα εκ
μέρους του πατριάρχη Καλλινίκου: «εις τό σχολεΐον τής Ζαγοράς μετά τ ω ν
αλλων βιβλίων καί τό παρόν μετεωρολογικόν, καί τό μετεωρολογικόν Γεράσιμο"

ΕΠΩΝΤΜΑ

225

ΕΡΓΑ

Βλάχου τοϋ κρητός» καθώς καί ή υπόμνηση του Καλλινίκου ότι όποιος τό πάρει
«εις άνάγνωσιν» καί «τό κατακρατήσει» νά είναι «άφωρισμένος, καί άλυτος».
Βλ. 'Ανώνυμα, Β ' , 118 καί Δ ' , 16.
* 3. Π.Β. 438

0,205x0,140

Ά ρ χ . Μέλλοντες
χρειαζόμενον

I H ' αι.

νά διηγηθώμεν

φφ. 6α-29α.

διά τά μετέωρα

πράγματα,

πράγμα είναι νά είπώμεν πρώτον, τι θέλει νά εϊπη

μετέωρον...
Τελ. ...καί αυτά μεν είναι αρκετά διά τά μετέωρα
Τέλος του περί μετεώρων

πράγματα.

βιβλίου.

Κείμενο, κι αυτό, παρεμφερές μέ τό Ι, 1. Ό ϊδιος ακριβώς τίτλος.
Στό φ. 6α, κτητορικό: «τοϋ ταπεινού μητροπολίτου λαρίσσης μελετίου αψνω
Ιουνίου ιδ71» καί «καί τόδε προς τοις άλλοις μελετίου πρώην σερρών τυγχάνει
χάριν αναγνώσεως κομπαλίκος έδωρήσα το μοι ό διδάσκαλος μου».
Στά παράφυλλα της αρχής, Ιατρικές συνταγές. Ή πρώτη: «άντίδωτος
κινητική, ήτις έχει ταύτας τάς ενεργείας: δίδει δύναμιν, γλυκαίνει τό
αίμα, ποιεί τόν άνθρωπον χαροποιόν, καθαρίζει τήν ξανθήν καί μέλαι
ναν χολήν, καί κινεί τό φλέγμα άφόβως, λαμβανομένη είς εσπέρα καί
πρωί ανά δράμια 4, ή 6 κατά τήν δύναμιν τοϋ ανθρώπου, ή δε κατασκευή
αυτής είναι αυτή» (καί παραθέτει τή σύνθεση ελληνικά καί τουρκικά).
Ή δεύτερη: «ρετζέτα του μαντζουνίου τής ποδάγρας» (καί έδώ ή
σύνθεση ελληνικά καί τουρκικά) καί στη συνέχεια «ή χ ρ ή σ ι ς τούτου»,
οπού αναφέρει ποιες ώρες, μέρες καί μήνες του χρόνου νά τό παίρνει ό

ασθενής.
Βλ. 'Ανώνυμα, Δ ' , 17 καί 'Αδαμάντιος.
* 4. Π.Β. 652

0,210x0,150

Ά ρ χ . Μέλλοντες
χρειαζόμενον

I H ' αί.

νά διηγηθώμεν

πράγμα

φφ.1α-24α.

διά τά μετέωρα

είναι νά είπώμεν

πράγματα,

πρώτα, τι θέλει νά εϊπη

μετέωρον...
Τελ. ...περί

δε τών μετάλλων

θέλομεν εϊπη εις άλλο

βιβλίον.

Τέλος καί τω θεώ δόξα.
Κείμενο παρεμφερές, κι αυτό, μέ τό Ι, 1. Ό ίδιος ακριβώς τίτλος.
Βλ. 'Ανώνυμα, Δ ' , 15.
5. Μ.Ι. 669 (4789)
ιτλος: Μετεωρολογικόν,
15

8«
ήγουν διήγησις χαριεστάτη

I H ' αί.
είς τά Μετέωρα

τοϋ

226

ΟΙ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ε Σ Σ Τ Η Ν Τ Ο Τ Ρ Κ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

'Αριστοτέλους ... συντεθέντα εις τήν κοινήν φράσιν παρά του λογιωτάτου εν
ίερομονάχοις κυρίου ΐωαννικίου του Μαρκουρά του έκ Κερκύρας.
Τό 12° μέρος τοΰ κώδικα.
* 6. Β.Ρ.Α. 457

0,208" 0,160
I H ' αι.
σσ. 7-50.
(παλαιότερη φυλλαρίθμηση: 1α-22β).
'Αρχ. Μέλλοντας νά διηγηθώμεν διά τά μετέωρα πράγματα
έκλαμπρότατέ μοι αύθέντα, χρειαζόμενον πράγμα είναι νά είπώμεν πρώτον τί θέλει νά είπη μετέωρον...

Τελ. ...καί αυτά μέν είναι αρκετά διά τά μετέωρα πράγματα τόσον
ε/ς τό παρόν.
Παρεμφερές, κι αυτό, μέ τό Ι, 1. Μετά τό τέλος του κειμένου: «Παρά
ΐωαννικίου ιερομόναχου μαρκουρά του κερκυραίου διδασκάλου καί
φιλοσόφου» (αυτόγραφο;)
* 7. Ε.Β.Ρ. 9
0,213x0,152
I H ' αι.
φφ. 1α-14β.
Τίτλος: 'ΐωαννικίου ιερομόναχου μαρκουρά τοΰ κερκυραίου, διδασκάλου
φιλοσόφου, Περί μετεώρων.
'Αρχ. Μέλλοντας νά διηγηθώμεν διά τά μετέωρα πράγματα
χρειαζόμενον πράγμα είναι...
8. Μ.Σ. 77 (1345)
Τό 3ο μέρος του κώδικα.

8°

I H ' αι.

* 9. Μ.Πν. 141(1175)
0,150>< 0,105
ΙΗ'αί.
φφ. 1α-42α.
'Αρχ. Μέλλοντες νά διηγηθώμεν διά τά μετέωρα πράγματα,
ον
χρειαζόμενον πράγμα είναι νά εΐπώμεν α τί θέλει νά εΙπ§
μετέωρον, καί ποία είναι τά μετέωρα...
Κείμενο παρεμφερές μέ τό Ι, 1.
Ή φυλλαρίθμηση των 'κεφαλαίων': 4α, 6β, 7α, 7α, 7α, 8β, 10α, 13β,
18β, 20β, 21α, 23β, 25α, 28α, 33α, 33β, 34β, 35α, 35α, 35α, 35β, 36α, 36β,
39α, 41α.
»10.Γ.Β.253
0,185x0,140
ΙΗ'αί.
σσ. 13-89 (ακέφαλο).
'Αρχ. ...ίσια κατά τ ό μάκρος, καίτόπλάτος, κάμνει μίαν φλόγα
ωσάν όταν καίονται τό καλοκαίρι τά καλάμια τών γεννημάτων—
'Ακολουθεί: «διά τά άστρα όπου πέφτουσι».
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'Αρχ.

"Οταν πάλιν

ή άναθυμίασις

έχει πολλά

περισσότερον

μάκρος, παρά πλάτος, και δεν είναι συνεχής...
Στη συνέχεια: σ. 16, «δια τά χάσματα»· σ. 19, «διά τους κομήτας»· σ. 28,
«δια τά μετέωρα όπου γίνονται εις τόν β ον τόπον του αέρος, καί πρώτον
διά ταΐς βροχαΐς»· σ. 38, «διά την χάλαζαν»- σ. 41, «περί χιόνος»· σ. 48,
«διά ταΐς άστραπαΐς»· σ. 51, «διά αστροπελέκια, καί άλλα τινά»· σ. 58,
«διά τους άνεμους»· σ. 67, «περί στεφάνου»· σ. 69, «περί ίριδος, ήγουν
διά τό τόξον τό οΰράνιον»· σ. 71, «διά τους παρήλιους»· σ. 71, «διά τους
ράβδους»· σ. 72, «διά εκείνα όπου γίνονται είς τό κάτω μέρος του αέρος,
καί πρώτον διά την όμίχλην»' σ. 73, «διά την δρόσον»· σ. 74, «διά την
πάχνην»· σ. 75, «διά ταΐς φλόγαις όπου γίνονται είς τούτον τόν κάτω
τόπον, καί φαίνοναι πολλαΐς φοραΐς καί είς τά μνήματα»· σ. 76, «διά τήν
θάλασσαν»· σ. 82, «διά τους ποταμούς καί ταϊς βρύσαις»· σ. 86, «διά τους
σεισμούς».
Τελ. ...καί αυτά είναι αρκετά διά τά μετέωρα πράγματα, κατά τό
παρόν.
σελ. 90, λευκή.
Σημ. Προφανώς οί πρώτες φράσεις του παρόντος κώδικα είναι οι τελευταίες
του κεφαλαίου: «διά ταΐς φλόγαις όπου φαίνονται, ωσάν όταν καίωνται καλάμια
των γεννημάτων» (βλ. Ι, 1).
Πρβλ. 'Ανώνυμα "Εργα, Δ ' , 28.
* 11. Μ.Α.Α.Σ. 1734
Τίτλος: Ίωαννικίου
φιλοσόφου. Περί

0,210><0,150
ιερομόναχου

ΙΗ'αΐ.

φφ. 40α-57α.

τοΰ κερκυραίου,

διδασκάλου

μετεώρων.

'Αρχ. Μέλλοντες
χρειαζόμενον
Ακολουθούν:

μαρκουρα

νά διηγηθώμεν

πράγμα

διά τά μετέωρα

πράγματα,

είναι...

φ. 41α, «περί τοΰ γαλαξίου»· φ. 42α, «διά τους δαλούς»·

Ψ· 42β, «διά τά άστρα όπου πέφτουσιν»· φ. 43α, «διά τά χάσματα»· φ. 43β,
«διά τους κωμήτας»· φ. 45α, «διά τά μετέωρα όπου γίνονται είς τόν
οευτερον τόπον τοΰ αέρος καί πρώτον διά ταΐς βροχαΐς»· φ. 47β, «περί
Χαλάζης»· φ. 48α, «περί χιώνος»· φ. 48β, «διά ταΐς βρονταΐς»' φ. 49β,
«οιά ταΐς άστραπαΐς»· φ. 50α, «διά τά αστροπελέκια»· φ. 51 β, «διά τους
«νεμους»· φ. 52β, «περί στεφάνου»· φ. 53α, «περί ίριδος, ήγουν διά τό
τοξον τό οΰράνιον»· φ. 53β, «διά τους παρήλιους»· φ. 53β, «διά τους
Ράβδους»· φ. 53β, «διά εκείνα όπου γίνονται είς τό κάτω μέρος τοΰ αέρος
α ι π

Ρωτον διά τήν όμίχλην»· φ. 54α, «διά τήν δρόσον»· φ. 54α, «διά τήν
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πάχνην» φ. 54α, «δια ταΐς φλόγαις όπου γίνονται εις τούτον τόν κάτω
τόπον, καί φαίνονται πολλαϊς φοραΐς εις τά μνήματα»· φ. 54β, «διά την
θάλασσαν»· φ. 55β, «διά τους ποταμούς καί ταΐς βρύσαις»· φ. 56β, «διά
τους σεισμούς».
Τελ. ...καί αυτά μέν είναι αρκετά διά τά μετέωρα πράγματα.
τόσον είς τό παρόν, περί δε των μετάλλων θέλομεν είπή είς άλλο
βιβλίον. τέλος.
Πρβλ. καί εδώ, Κούρκουλος 'Αλέξανδρος.
12. Β.Ε.Κ.Β. 3

8°

I H ' αι.

σσ. 141-166.

13. Μ.Ε. 298 (2311)
I H ' αϊ.
Τίτλος: Περί μετεώρων.
'Αρχ. Μετέωρα μέν ούν λέγεται σώματα τίνα...
Τό 2° μέρος του κώδικα (κολοβό).
Β. ΕΝΤΥΠΑ:
1. Μετεωρολογικόν, ήγουν διήγησις χαριεστάτη εις τά Μετέωρα του 'Αριστο
τέλους, Διά μέσου της οποίας ημπορεί ό καθ ' ένας μέ ευκολίαν νά καταλάβω
δλα τά σημεία όπου εις τόν αέρα γίνονται ωσάν Άστραπαί, Βρονταί, Βροχαί,
Χαλάζια, καί άλλα, άξιολογώτατα πράγματα. Ποίημα κατά πολλά όφελειμώτατον, συντεθέν είς κοινήν φράσιν παρά του λογιωτάτου εν Ίερομονάχοις
Κυρίου Ίωαννικίου του Μαρκουρα του έκ Κερκύρας. Βενετία 1642, σσ. 36
χ.ά. (L/BH. 17.1.316).

ΜΑΡΜΑΡΟΤΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Β. ΕΝΤΥΠΑ:
1. Ό ανταποκριτής Τεργεστίου, ήτοι γραφαί διδακτικαί του εμπορίου • ••
Μεταφρασθείσαι από τήν ίταλικήν είς την καθ ' ημάς άπλοελληνική διάλεκτο
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παρά

'Ιωάννου

Μαρμαροτούρη

'Αθηναίου.

Τεργέστη 1800. Κείμενο δί

γλωσσο: ιταλικά, ελληνικά, σσ. 325 + 4 χ.ά. (ΓΜ/ΕΒ. 29).

ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΆΤΟΣ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ
(1636 - 1708)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. Ερμηνεία εις την περί γενέσεως καί φθοράς
του 'Αριστοτέλους πραγματείαν
* 1. Μ.Π.Τ. 680
0,235x0,162
Τίτλος: περί γενέσεως καί φθοράς.

ετ. 1674

φφ. 5α-267α.

'Αρχ. Περί ταύτην άρα καταγινόμεθα πραγματείαν, ήτις καί μόνη
τόν ήμέτερον νουν πολλής της των φυσικών πραγμάτων έμπίπλησι γνώσεως...
Μετά τό «προοίμιον», τά δύο 'βιβλία':
ψ- 71, «βιβλίον πρώτον»
'Αρχ. Τό α°" βιβλίον ούτωσί διανενέμηται τοις έρμηνευταΐς
του φιλοσόφου...
<Ρ· 176β, «Περί γενέσεως καί φθοράς τοΰ β°" βιβλίου άριστοτέλους
παράφρασις».
'Αρχ. Περί μεν οΰν μίξε ως, καί αφής, καί του ποιείν, καί πάσχειν
εϊρηται...
Στό φ. 4α, «παναγιώτης ό έκ σπαρτής, ήρξάμεθα ταύτην (= άρχισε ή
παράδοση) μηνί αύγούστφ αΓ, αψπβ™», στό φ. 5α, «αψθ' αύγούστφ μηνί» ένώ στό
τέλος: «αχοε' ίουνίφ ιβ°. Μέμνησθε τοΰ γράψαντος οι άναγινώσκοντες μιχαίλου
τ
ο0 μακρή τοΰ έξ Ιωαννίνων».
2

· Π.Β.Ι. 158
0,280*0,200
ετ. 1678
σσ. 359.
Ιιτλος: Τοΰ σοφωτάτου καί λογιωτάτου κυρίου 'Αλεξάνδρου,
μεγάλου
Χαρτοφύλακος της Μεγάλης 'Εκκλησίας, παράφρασις καί ζητήματα των περί
ενέσεως καί φθοράς τοΰ 'Αριστοτέλους
βιβλίων.
'Αρχ. Περί ταύτην καταγινόμεθα

πραγματείαν...
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Ό χρόνος της γραφής καί τό όνομα του γραφέα στη σελ. 1: «εις χρήσιν
Νεοφύτου ιεροδιακόνου καί των φιλτάτων του παναγίου τάφου», ένώ στό τέλος:
Εί'ληφε τέρμα έν πάλει Κωνσταντίνου έσω τε μάνδρας ην έχει τάφος Λόγου. Γράφουσι
χείρες Νεοφύτου διακόνου έτει τ ' αχοη ' Ιουνίου παύει.
* 3. Δ.Β.Τ. 27

0,290x0,200

' Αρχ. Περίταύτην
τόν ήμέτερον

ετ. 1699

dpa καταγινόμεθα

φφ. 105α-293β.

πραγματείαν,

ήτις καί μόνη

νουν...

Τό β' 'βιβλίο', φ. 232α.
Στό φ. 104β ή σημείωση: «ήρξάμεθα της του σταγειρίτου περί γενέσεως καί
φθοράς της δε ακροάσεως πραγματείας κατά τό αχψθ ' από θεογονίας έτος,
πυανεψιώνος δεκάτη, ήμερα τρίτη, έν τω φροντιτηρίω της κωμοπόλεως τυρνάβου,
ενεργούντος έν αύτφ τω του σοφολογιωτάτου ημετέρου εισηγητού κυρίου μάρκου
του κυπρίου, καί όστιαρίου της μεγάλης του χριστού εκκλησίας».
Πρβλ. Κορυδαλεύς Θεόφιλος III, 12' επίσης Πρόκλος Ι, 2.
*4.Ε.Β.Ε.1173

0,220x0,170

Τ ί τ λ ο ς : ψυχαγωγίαι

ΙΖ'-ΙΗ'αί

φφ. 146α-154β.

εις τήν περί γενέσεως καί φθοράς παράφραση

τοΰ κυρίου

άλεξάνδρου.
' Α ρ χ . Περί ταύτην άρα καταγινόμεθα
τόν ήμέτερον

πραγματείαν,

ήτις καί μόνη

νουν...

Τό β' 'βιβλίο', φ. 152β.
* 5. Μ.Κ.Κ. 39

0,215x0,164

Ι Ζ ' - Ι Η ' αι.

φφ. 4 + σσ. 5-527.

Τά πρώτα 4 φύλλα, λευκά.
Τ ί τ λ ο ς (σ. 5): Άλεξάνδρου

έρμηνέως

άριστοτέλους

καί

περί γενέσεως

τοΰ βυζαντίου,

' Α ρ χ . Περί ταύτην άρα καταγινόμεθα
τόν ήμέτερον

πραγματεία

εις τά τοΰ

φθοράς.
πραγματείαν,

ήτις καί μόνη

νουν...

Στη σελ. 344: «τοΰ β ο υ βιβλίου περί γενέσεως καί φθοράς 'Αριστοτέ
λους παράφρασις».
Στό τέλος της σελ. 5, άπό διαφορετικό χέρι: «έκ τών του μανουήλ σκυλιτση»·
* 6. Β.Ρ.Α. 405
Τίτλος: Βιβλίον

0,208x0,146
της περί γενέσεως

' Αρχ. Περί τοιαύτην
μόνη τόν ήμέτερον

καί φθοράς

ετ. 1700

σσ. 734.

πραγματείας.

άρα καταγινόμεθα

πραγματείαν,

καΙ

ήτις

νουν...

Τό όνομα τοΰ γραφέα καί ή χρονολογία στη σελ. 734: «Εις τους αψ

α
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Χριστού εί'ληφε τέρμα ή παρούσα βίβλος παρ' έμοϋ σεραφείμ ιερομόναχου του
Θασίου, ην και έδιδάχθην παρά του σοφωτάτου κυρου σεβαστού του κυμηνίτου
εν τη Ούγκροβλαχία κατά μήνα σεπτέμβριον».
* 7. Β.Ρ.Α. 705
0,320x0,220
ετ. 1704
Χωρίς τίτλο. «Προοίμιον».
'Αρχ. Περί τοιαύτην άρα καταγινόμεθα πραγματείαν,

φφ. 149.
ήτις καί

μόνη τόν ήμέτερον νουν...
Στό τέλος τό όνομα του γραφέα καί ή χρονολογία του χγφ: « 'Εν ετει αψδ ' έν
μηνί έκατομβαιώνι θεοϋ τό δώρον, καί άντωνίου πόνος ώ Χριστός μόνος είη δόξα,
καί νίκη. Την εύχάριστον φωνήν σοι φέρω λόγε, ΐδών ποθεινώς τέρμα των
ένηργμένων».
* 8. Μ.Μπ(α) 55
0,218><0,159
Ό ϊδιος τίτλος μέ τό Ι, 5.

ετ. 1707

φφ. 8α-305β.

'Αρχ. Εις τοιαύτην άρα καταγινόμεθα
πραγματείαν...
Στό φ. 305β τό όνομα του γραφέα καί ή ημερομηνία πού τέλειωσε ή γραφή τοΰ
κειμένου: «έγράφθη μοι δημητρίφ έν τιργαβυστίω διατρίβοντι αψζ' νοεμβρίου
θ'».
Σημειώσεις στά περιθώρια των σελίδων.
* 9. Μ.Π. 249(5759)
0,230x0,170
ετ. 1710
Τίτλος (φ. 2α): Τοΰ σοφωτάτου εξ απορρήτων 'ερμηνεία
γενέσεως, καί φθοράς του άριστοτέλους
πραγματείαν.

φφ. 1α-287β.
εις τήν περί

' Αρχ. Περί ταύτην dpa καταγινόμεθα πραγματείαν, ήτις καί μόνη
τόν ήμέτερον νουν...
Στό φ. 5α, «βιβλίον πρώτον», ενώ στό φ. 199α, «Του δευτέρου βιβλίου
περί γενέσεως καί φθοράς άριστοτέλους, παράφρασις».
Στό φ. 1 β, παρουσίαση τοΰ έργου (από τόν δάσκαλο πρίν από τήν παράδοση
ου κειμένου;). Συγκρατούμε: «ό συγγραφεύς τοΰ παρόντος οιονεί περί τινας
αλλάς πραγματείας τόν νουν ασχολούμενος... επί τήν περί γενέσεως καί φθοράς
πραγματείαν, τήν σκέψιν μετενεγκών, τοιάνδε αρχήν του λόγου έποιήσατο ώσπερ
και ο φιλόσοφος... έν ταΐς άριστοτελικοϊς βίβλοις τάξις τις θεωρείται ών πάντων
Ροηγεϊται ή περί φύσεως επιστήμη... μετά δέ ταύτην έπεται ή περί ουρανού
Ραγματεία... έν μέν τοις δυσί πρώτοις βιβλίοις της περί ουρανού πραγματείας
Pi των αϊθερίων σωμάτων τήν σκέψιν έποιήσατο ό φιλόσοφος, έν δέ τοις έξης
σ ι
περί των ύποσελήνην απλών τεττάρων τόν λόγον κατεβάλετο... επειδή περί
εσεως καί φθοράς αυτών τε καί των εξ αυτών εμεινεν ειπείν άλλως τε καί τήν
εχειαν, καί οίον συγγένειαν αυτής προς τήν περί ουρανού πραγματείαν

τ
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δεικνϋται βουλόμενος, από του τέλους του τετάρτου βιβλίου των περί ούρανοϋ
τήν αρχήν της περί γενέσεως κοί φθοράς επιστήμης έξηρτήσατο ειπών».
Στό φ. Ια σημείωμα του γραφέα: «τό παρόν βιβλίον έγράφθη ύπό χειρός
'Αγαπίου ιερομόναχου ιθακήσιου του βουλησμδ» καί «διάκονος δωροθέου του έξ
Ιθάκης», ενώ στό φ. 287β ή ημερομηνία πού τέλειωσε ή γραφή τοϋ κειμένου:
«αψι ' σεπτεμβρίου η ' ».
* 10. Β.Ζ. 51
0,210x0,160
Χωρίς τίτλο. «Προοίμιον».

ετ. 1713

φφ. 1α-366α.

Στό φ. 4β, «Βιβλίον α0*», ενώ στό φ. 252α, «του β ο υ βιβλίου περί
γενέσεως καί φθοράς άριστοτέλους, παράφρασις».
' Η χρονολογία κατά τήν οποία τελείωσε ή γραφή καί ή παράδοση τοΰ
κειμένου, στό τέλος, φ. 365β: «Τέλος τοϋ περί γενέσεως καί φθοράς του
σταγειρίτου κατά τό αψιγον τό κοσμοσωτήριον έτος. του μαθήματος τέλος της
αναγνώσεως».
Στό φ. Ια, σημείωση τοϋ πατριάρχη Καλλινίκου: «ή περί γενέσεως καί
φθοράς ερμηνεία έκ τών τοΰ Κωνσταντίνου Χατζή Δημητρίου τοϋ έκ Ζαγοράς,
καί προϊλαβίου, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως» καί «αφιερώνω δέ μετά τών
άλλων εις τό σχολεϊον της πατρίδος ημών Ζαγοράς» (ή υπογραφή καί ή
αφιέρωση καί στό φ. 249α, μετά τό τέλος τοϋ α ' 'βιβλίου', αλλά καί στό φ. 252α
καί στην αρχή καί στό τέλος, φ. 365β, τοϋ δευτέρου 'βιβλίου'). 'Επίσης στό
παράφυλλο της αρχής, ό Καλλίνικος συμπληρώνει τήν αφιέρωση μέ τήν προ
τροπή, πού τη συνοδεύει μέ απειλή αφορισμού, δπως «μή τολμήση ποτέ τις
διδάσκαλος, ή μαθητής, επίτροπος, ή επιστάτης έκδοΰναι ταύτας εξω τοϋ
σχολείου».
* 11. Β.Α.Κ. 91

0,315x0,220

ετ. 1714

φφ. 78α-258β.

Χωρίς τίτλο.
'Αρχ. Περί τοιαύτην
μόνη

τόν ήμέτερον

έμπίπλησι

άρα καταγινόμεθα
νουν πολλοίς

πραγματείαν

τών φυσικών

ήτις και
πραγμάτων

γνώσεως...

φφ. 79β-202α, «βιβλίον α ο ν » (άρχ. τό αον βιβλίον ούτωσίδιανενέμηται
ερμηνευταϊς

τοΰ φιλοσόφου

έν τοις δυσί πρώτοις κεφαλαίοις

ταΐζ

εκτεθέντος του

σκοπού...).
ον

φφ. 202β-258β, «βιβλίον β » (αρχ. περί μεν ουν μίξεως καί αφής, καί τοϋ
ποιεϊν καί πάσχειν, εϊρηται

πώς υπάρχει

τοϊς μεταβάλλουσι

κατά φυσιν

σώμασιν...)
Τελ. ...τά ουράνια σώματα

ούδεμίαν

ουδαμώς...

(κολοβό).

ΕΠΩΝΥΜΑ

233

ΕΡΓΑ

Στό φ. 77β (βλ. Κορυδαλεύς Θεόφιλος III, 62), τό σημείωμα: «άρξάμεθα της
του σταγειρίτου περί γενέσεως και φθοράς της δε άκροάσθαι πραγματείας κατά τό
αψιδ" άπό θεογονίας έτος θαργηλιώνος δ' ήμερα δευτέρα έν τφ φροντιστήρια) της
κωμοπολέως τυρνάβου ενεργούντος έν αύτω του σοφολογιωτάτου ημετέρου
εισηγητού κυρίου ίακώβου του κυπρίου».
* 12. Μ.Π.Τ. 284

0,220x0,170

ετ. 1744

σσ. 770.

Χωρίς τίτλο. «Προοίμιον» (Μέ άλλο χέρι: «'Αλεξάνδρου Μαυρο
κορδάτου Εις τό Περί γενέσεως καί φθοράς ζητήματα»).
'Αρχ. Περί ταότην αρα καταγινόμεθα

πραγματείαν,

ήτις καί μόνη

τόν ημέτερο ν νουν...
Στη σ. 8, «Βιβλίον α ο ν », ένώ στη σ. 513, «Τοΰ β ο υ βιβλίου περί γενέσεως,
καί φθοράς άριστοτέλους παράφρασις».
Ή ημερομηνία πού τέλειωσε ή γραφή τοΰ κειμένου, στή σελ. 770: «Τέλος του
περί γενέσεως καί φθοράς του Σταγειρίτου. Κατά τό αψμδ' καί κοσμοσωτήριον
έτος φευρουαρίου κδ».
*13. Μ.Α.Α.Σ. 1700

0,210><0,157

ετ. 1744

φφ. 1α-259β.

(τά φφ. 1α-4α, λευκά' άπό τό φ. 5α δική του σελιδαρίθμηση).
Τίτλος (φ. 4β): «'Αλεξάνδρου τοΰ έξ απορρήτων είς τό τοϋ 'Αριστοτέ
λους περί γεν. καί φθ.».
Ά ρ χ . (φ. 5α ή σ. 1) Περί ταύτην αρα καταγινόμεθα
πραγμα
τείαν...
Κτητορικά σημειώματα: φ. 5α (ή σελ. 1): «έκ των του γεωργίου τραπεζουντίου
του υπόμενα νυν δέ νικολάου ιερομόναχου» καί στό φ. Ια: «τό παρόν βιβλίον της
φυσικής υπάρχει καί είναι τοϋ έλλογιμοτάτου καί πανοσιωτάτου έν ίερομονάχοις
κυρ νεκταρίου άγιωταφίτου καί έγράφΟη εις άσφάλειαν τοΰ παρόντος βιβλίου»
ένο δίπλα στον τίτλο ή σημείωση οτι «άφιερόθη καί τόδε προς τοις άλλοις τω
«γίω μοναστηρίω τω σινά» καί ή χρονολογία: 1744.
Στό φφ. 260α-277β (ή σσ. 513-548): «Συνοπτική πραγματεία περί του οτι
πρώτοις ποιητικός ό αίθήρ του θνητού σώματος» (πρβλ. έδώ Ι, 38).
14. Μ.Μ.Σ. 160
0,315x0,205
ετ. 1745
φφ. 228.
Στό φ. 226α ή χρονολογία πού τέλειωσε ή γραφή του κειμένου: «Εί'ληφε τό
τέλος τό παρόν αψμε'».
* IS. Ε.Β.Ε. 2125
0,208x0,138
Ό ί'διος τίτλος μέ τό Ι, 9.
Σημειώσεις στά περιθώρια των σελίδων.

έτ. 1748

φφ. 250.
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16. Μ.Πν. 296

0,210x0,165

Τίτλος: 'Αλεξάνδρου
φθοράς τοΰ

τοΰ εξ απορρήτων.

ετ. 1748
'Ερμηνεία

σσ. 608.

εις τό περίγενέσεως

καί

'Αριστοτέλους.

Οί ημερομηνίες πού άρχισε καί τέλειωσε ή γραφή, καί τό όνομα του γραφέα,
στη σελ. 1: «αψμη ' ΐανουαρ. ιθ'» καί στή σελ. 608: «ΈνΤριπολ. αψμη ' δεκεμβρ.
κθ'. Γέγραπται δέ διά χειρός 'Ιωάννου "Ισπαναίου εις ιδίαν χρήσίν τε καί
μάθησιν».
* 17. Μ.Γ. 97 (644)

0,220><0,165

Τίτλος: τοΰ σοφωτάτου
γενέσεως,

εξ απορρήτων

ετ. 1753
άλεξάνδρου

καί φθοράς τοΰ Αριστοτέλους

'ερμηνεία

φφ. 365.
εις την περί

πραγματείαν.

' Α ρ χ . προοίμιον. περίτοιαύτην

άρα καταγινόμεθα

πραγματείαν...

Στό φ. 4β, τό «βιβλίον πρώτον» ενώ στό φ. 254α, τό δεύτερο βιβλίο
(πρβλ. Ι, 1).
Σημ. Στό φ. Ια, «1754 νοεμβρίου 7 εγινεν αρχή της αναγνώσεως παρά τοΰ κύρ
δωροθέου εν κωνσταντινουπόλει» καί «νεοφύτου του πνευματικού πατέρα του έκ
ζαγοράς του φιλοσόφου πέφυκε», καί στό φ. 365α, «έτελειώθη 1753 Ιουλίου 17
όπου τό έγραψεν ό φραγκούλης» καί στή συνέχεια «καί τόδε νεοφύτου καί
πνευματικού πατέρα του έκ ζαγοράς πέφυκε»' επίσης: «δλα τά τετράδια 45 φύλλα
365 γράφθηκε τό κάθε τετράδιον παράδες 20 ομοίως καί τό περί ουρανού καί τό
περί ψυχής έγράφθησαν εις δύο κόλες παράδες 20».
18. Π.Β.Α. 464
Ό

0,215x0,164

ετ. 1754

φφ. 554.

ετ. 1780

σσ. 500.

ϊδιος τίτλος μέ τό Ι, 9.

Ή χρονολογία, «αψνδ'», στό τέλος.
19. Ε.Σ.Σ. 9

2°

20. Τ.Τ.Κ. 39

12°

Ό

IH'αι.

σσ. 797.

ϊδιος τίτλος μέ τό Ι, 9.

Γραφέας ό 'Ιωακείμ άπό την Π ά ρ ο .
* 21. Μ.Β. 20

0,210x0,170

I H ' αϊ.

σσ. 500.

Χωρίς γενικό τίτλο.
σ. 1, «Προοίμιον».
'Αρχ. Περί τοιαύτην
μόνη τόν ήμέτερον
εμπίπλησι

αρα καταγινόμεθα

νουν πολλής

γνώσεως...

πραγματείαν,

της των φυσικών

ήτις

κ α ι

πραγμάτων

ΕΠΩΝΪΜΛ
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Στη σ. 6, τό «Βιβλίον α""» καί στή σ. 344, «Του β0,; βιβλίου περί γεν. καί
φθ. άριστοτέλους παράφρασις».
Σημειώσεις στά περιθώρια των σελίδων.
Στό τέλος σημείωμα του γραφέα: «Τέλος τοϋ περί γενέσεως καί φθοράς του
σταγειρίτου. θεοϋ τό δώρον καί κριτίου ό πόνος, πέρας δέ εσχε θαργηλιώνος
μέση».
* 22. Β.Ρ.Α. 171
0,223x0,165
I H ' cd.
φφ. 195.
Τίτλος: 'Αλεξάνδρου 'ερμηνέως τοϋ Βυζαντίου 'Υπομνήματα εις τά τοϋ
'Αριστοτέλους περί Γενέσεως καί φθοράς.
'Αρχ. Περί τοιαύτην άρα καταγινόμεθα πραγματείαν...
* 23. Β.Ρ.Α. 474
0,206* 0,156
I H ' αι.
σσ. 651.
Τίτλος: 'Αλεξάνδρου 'Ερμηνέως τοϋ Βυζαντίου πραγματεία εις τά τοϋ
Άριστοτέλους περί γενέσεως καί φθοράς.
Τό 'β ο ν βιβλίο', σελ. 437.
Τό 2ο μέρος τοϋ κώδικα μέ δική του σελιδαρίθμηση.
Πρβλ. Θεόφ. Κορυδαλεύς III, 36.
* 24. Β.P.A. 515
0,218x0,152
I H ' αϊ.
φφ. 248.
ον
Τό 'β βιβλίο', φ. 167β.
Κείμενο παρεμφερές μέ τό προηγούμενο Ι, 23.
Στό φ. Ια: «Καί τόδε μετά των άλλων 'Αθανασίου 'Αντωνίου, αψιγ'
Οκτωβρίου κη'».
25. Π.Β.Ι. 120

0,313x0,210

I H ' αϊ.

φφ. 219.

* 26. Ε.Β.Ε. 1301
0,240x0,180
I H ' αϊ.
φφ. 299.
Ο ίδιος τίτλος μέ τό Ι, 9' ενώ πάνω από τόν τίτλο, παλαιότερη γραφή:
« Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου».
* 27. Μ.Κρ. 53
0,240x0,175
I H ' αϊ.
φφ. 333 χ.ά.
Σέ πολύ κακή κατάσταση τά πρώτα δέκα οκτώ, τουλάχιστον, φύλλα.
ίχ
ο φ. 222α, «Του βου βιβλίου περί γενέσεως, καί φθοράς άριστοτέλους,
πα
Ράφρασις».

236

ΟΙ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ε Σ Σ Τ Η Ν Τ Ο Τ Ρ Κ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

* 28. Μ.Μπ(α) 36
0,233><0,171
ΙΗ'αί.
φφ. 255.
Τίτλος: Τοΰ σοφωτάτου άλεξάνδρου τοΰ εξ απορρήτων, ερμηνεία εις την περί
γενέσεως καί φθοράς τοΰ άριστοτέλους
πραγματείαν.
'Αρχ. Περί ταύτην άρα καταγινώμεθα
πραγματείαν...
Στό φ. Ια, κτητορικό σημείωμα: «Καί τόδε σύν τοϊς άλλοις Γεωργίου
Νικολάου Κώου», «Νϋν δέ Κωνσταντίνου Γεωργιάδου».
29. Μ.Γ.Σ. 19
Ό

0,225x0,165

ΙΗ'αί.

φφ. 743.

ϊδιος τίτλος μέ τό Ι, 9.
'Αρχ. Περί τοιαύτην
Τελ. ...Τέλος

άρα καταγινόμεθα

της περί γενέσεως

πραγματείαν...

καί φθοράς παρούσης

πραγμα

ΙΗ'αί.

φφ. 256.

τείας.
30.Β.Α.Φ.5
Ό

4°

Ι'διος τίτλος μέ τό Ι, 9.
'Αρχ. Περί τοιαύτην

31.Π.Β.Ι. 119
Ό

άρα καταγινόμεθα

0,310x0,206

πραγματείαν...
ΙΗ'αί.

φφ. 119.

ί'διος τίτλος μέ τό Ι, 9.
'Αρχ. Περί τοιαύτην

* 3 2 . Μ.Ι. 121 (4241)

άρα
8°

καταγινόμεθα...
ΙΗ'αί.

φφ. 268.

Ό

ϊδιος τίτλος μέ τό Ι, 9.
'Αρχ. Περί τοιαύτην άρα καταγινόμεθα πραγματείαν, ήτις και
μόνη τόν ήμέτερον νουν πολλής της των φυσικών
πραγμάτων
έμπίπλησιν
γνώσεως...
ου
Στό φ. 171α, «αρχή του β βιβλίου περί γενέσεως καί φθοράς»·
Στό παράφυλλο της αρχής, σημείωμα είκοσι γραμμών (μέ ψηλά γράμματα)
αναφερόμενο στό ιστορικό, άπό άποψη περιεχομένου, του βιβλίου, σημειώνον
τας, στην αρχή, ότι «ό συγγραφέας ήρξατο του προοιμίου της προκειμένης
πραγματείας, οιονεί περίτινος άλλης πραγματείας τό νϋν ασχολούμενος» (πρβλ·
Ι, 9). Στό ϊδιο φύλλο, καί άπό άλλο χέρι, τό κτητορικό: «έκ τών της βιβλιοθήκης
Ιβήρων».
Στό φ. 268β, σημείωμα τοΰ γραφέα: «Τέλος εσχηκεν ή βίβλος αϋτη δι' εμού
τοϋ ελαχίστου έν ίεροδιακόνοις Άνθιμου».
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* 33. Π.Β.Ι. 83
0,216x0,152
I H ' αι.
φφ. 204.
Ό ίδιος τίτλος μέ τό Ι, 9.
'Αρχ. Περί τοιαύτην άρα καταγινόμεθα πραγματείαν...
*34. Ε.Β.Ε. 2153
0,220*0,170
I H ' αϊ.
φφ. 113α-338β.
Τό κείμενο, ακέφαλο καί κολοβό, περιλαμβάνεται μεταξύ των φύλ
λων 37α καί 263β του Ι, 26.
* 35. Μ.Δ. 261 (2935)
0,245*0,180
I H ' αι.
φφ. 148β.
Ό ϊδιος τίτλος μέ τό Ι, 9.
'Αρχ. Περί τοιαύτην άρα καταγινόμεθα πραγματείαν, ήτις καί
μόνη τόν ήμέτερον νουν...
Τό 'βιβλίον' α ο ν , φ. 3α, ένώ τό 'βιβλίον' β"ν, φ. 136α.
Τελ. ...εμπεδοκλής τά στοιχεία, ώς έχοντα τό ίσον κατά τό
ποσόν... (κολοβό).
Ό κώδικας περιλαμβάνει καί τό στ' κεφάλαιο τοΰ Β' 'βιβλίου'.
Δίπλα στον τίτλο: «καί τόδε έκ της δοχειαρίου».
36. Αδ. 94
0,240*0,175
I H ' αϊ.
Ό ϊδιος τίτλος μέ τό Ι, 12.
'Αρχ. Περί τοιαύτην αρα καταγινόμεθα πραγματείαν...
37. Αδ. 113
0,220x0,165
I H ' αί.
Ό ίδιος τίτλος μέ τό Ι, 5.
'Αρχ. Περί τοιαύτην άρα καταγινόμεθα πραγματείαν...
*38. Μ.Α.Α.Σ. 1676
0,210x0,170
IH'αϊ.
φφ. 1α-307β.
Τίτλος: Εις τά περί γενέσεως καί φθοράς άριστοτέλους, βιβλία άλεξάνδρου
^οαροκορδάτου βυζαντίου υπόμνημα.
'Αρχ. Περί τοιαύτην άρα καταγινόμεθα πραγματείαν, ήτις καί
μόνη τόν ήμέτερον νουν πολλής των φυσικών πραγμάτων...
« ο Φ· 4α, «βιβλίον αον» καί στό φ. 19α, «τοΰ β ου βιβλίου περί γενέσεως
και
φθοράς αριστοτέλους παράφρασις».
Στά φφ. 307β-322β, «Συνοπτική πραγματεία περί του οτι α°ν ποιητι
κός ό αίθήρ του θνητού σώματος» (πρβλ. Ι, 13).
Κ-τητορικό σημείωμα στό φ. Ια: «έκ τών βιβλίων ήσαί'ου ιερομόναχου,
οιναΐτου».
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* 39. Μ.Π.Τ. 508
0,215x0,150
I H ' αι.
σσ. 763.
Ό ϊδιος τίτλος μέ τό Ι, 5.
'Αρχ. Περίταύτην αρα καταγινόμεθα πραγματείαν, ήτις καίμόνη
τόν ήμέτερον νουν πολλής τής των φυσικών
πραγμάτων...
Στή σελ. 9, «βιβλίον α ον » ένώ στη σελ. 523, «τοΰ β ο υ βιβλίου περί
γενέσεως καί φθοράς παράφρασις».
Στή σελ. 1, κτητορικό σημείωμα: «Γερβασίου τραπεζουντίου υΐοϋ συμεών»,
καί από αλλο χέρι: «καί πρωτοσυγκέλου».
40. Μ.Μ.Σ. 61

0,233x0,175

I H ' αί.

φφ. 260.

* 41. Π.Β. 279
4°
I H ' αϊ.
φφ. 1α-306α.
Ό ϊδιος τίτλος μέ τό Ι, 9.
' Αρχ. Περί ταύτην αρα καταγινόμεθα πραγματείαν, ήτις καίμόνη
τόν ήμέτερον νουν πολλής τής των φυσικών
πραγμάτων...
Στό φ. 5α, τό α ' 'βιβλίο', ένώ στό φ. 205α τό β' 'βιβλίο'.
Μετά τό τέλος του κειμένου, φφ. 307α-339β, «σχόλια» ('Ιακώβου
Μάνου).
'Αρχ. Τό διά πλειόνων διττώς
πλειόνων λέξεων, καί λόγων...
Τελ. ...ίκάστην

εννοείται,

τουτέστι,

καί διά

προς άτομον παρακεΐσθαι τών τοιούτων ίνα ουκ

εστί μίξις.
* 42. Π.Β. 280
0,210x0,160
I H ' ai.
φφ. 205.
Τίτλος: τοΰ σοφωτάτου κυρίου άλεξάνδρου μεγάλου χαρτοφύλακος· παραφρασις καί ζητήματα εις τό περί γενέσεως καί φθοράς άριστοτέλους.
Ά ρ χ . Περί τοιαύτην άρα καταγινόμεθα πραγματείαν ήτις και
μόνη τόν ήμέτερον νουν πολλής τών φυσικών πραγμάτων έμπιπλησι γνώσεως...
Στό φ. 2α, «βιβλίον α ον » ένώ στό φ. 133α, «τοΰ δευτέρου βιβλίου περί
γενέσεως καί φθοράς άριστοτέλους παράφρασις».
Τελ. ...καί θεόν έν άδιαιρέτω φύσει καί τρισυπόστατον προσκυνοΰντες, ώ δόξα πρέπει εις τους αιώνας.
Στό παράφυλλο τής αρχής: «καί τόδε σύν τοις άλλοις ΐακωρου
έφεσίου», ένώ στό φ. Ια, «καί τόδε προς τοις άλλοις ραφαήλ ιερομόνα
χου σουγδουρή τοΰ έξ ίωαννίνων».
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* 43. B.A.N. 24
0,210*0,155
I H ' cd.
σσ. 518.
Τίτλος (στό παράφυλλο της αρχής): άλεξάνδρου έρμηνέως τον βυζαντίου
πραγματεία εις τά τον Αριστοτέλους περί γενέσεως και φθοράς.
' Αρχ. Περί ταύτην αρα καταγινόμεθα πραγματείαν, ήτις και μόνη
τόν ήμέτερον νονν πολλής των φνσικών
πραγμάτων...
Μεταξύ των σσ. 238-239, χάσμα' έδώ καί ή αρχή τοϋ πρώτου βιβλίου.
Πολλές σημειώσεις στά περιθώρια των σελίδων.
Στη σελ. 1 κτητορικό σημείωμα: «καί τοΰτο έκ των σεβαστού τραπεζουντίου
τοϋ κυμινήτου».

44. Ε.Σ.Σ. 84
* 45. Μ.1.246(4366)

4°

I H ' αι.

0,305*0,195

IH'αι.

φφ. 282α-474β.

Δική του σελιδαρίθμηση: σσ. 1-393.
Ό ϊδιος τίτλος μέ τό Ι, 9.
' Αρχ. Περί ταύτην άρα καταγινόμεθα πραγματείαν, ήτις καί μόνη
τόν ήμέτερον

νονν...

Στά φφ. 473-474β, πίνακας των περιεχομένων (ατελής), μέ παραπο
μπές στή σελιδαρίθμηση.
Βλ. Κορυδαλεύς Θεόφιλος III, 28.
46. Μ.Ε. 290 (2303)

8°

IH ' ai.
Βλ. Κορυδαλεύς Θεόφιλος III, 47.

*47.Γ.Α.Κ. Κ 47 (Γ. Λαδά, 19)

0,230*0,174

IH'αϊ.

φφ.314.

Τά φφ. 310α, 311β, 312α καί 314, λευκά.
Τίτλος: Τον σοφωτάτου Άλεξάνδρον τον έξαπορρήτων ερμηνεία εις την περί
γενέσεως καί φθοράς τον Αριστοτέλους
πραγματείαν.
'Αρχ. Περί τοιαύτην άρα καταγινόμεθα πραγματείαν, ήτις καί
μόνη τόν ήμέτερον νονν πολλής της των φυσικών
πραγμάτων...
ψ. 4α, «βιβλίον πρώτον»· φ. 212β, «Τοϋ δευτέρου βιβλίου περί γενέσεως
και φθοράς τοϋ άριστοτέλους παράφρασις».
__ Τελ. ...καί ταΐς γραφικαϊς παραινέσεσι σώμα τε καί ψυχήν
καθοποιούμενοι
καί Οεόν έν άδιαιρέτω φύσει
τρισνπόστατον
προσκννονντες ω δόξα πρέπει εις τους αιώνας αμήν.
i-ta φφ. 310β-311α, σχήματα αστρονομικά, ένώ στά φφ. 312β καί 313α,
ω
Ρΐα των τεσσάρων στοιχείων, έξ ών ό κόσμος».
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48. Β.Ρ.Α. 216
0,320x0,220
I H ' αϊ.
φφ. 67α-300α.
Τίτλος: Του σοφωτάτου εξ απορρήτων 'ερμηνεία εις τήν περί γενέσεως καί
φθοράς του άριστοτέλους πραγματείαν.
'Αρχ. Περί τοιαύτην άρα καταγινόμεθα πραγματείαν, ήτις καί
μόνη τόν ήμέτερον νουν...
Τό 'β ο ν βιβλίο', φ. 225β.
Πρβλ. Κορυδαλεύς Θεόφιλος, III, 63.
Β. ΕΝΤΥΠΑ:

ΜΕΛΕΤΙΟΣ [ΜΙΧΑΗΛ] ΜΗΤΡΟΣ

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:
Ι. Γ ε ω γ ρ α φ ί α (βλ. έντυπα, ΐ)
* 1. Μ.Π.Τ. 241
0,335x0,225
ετ. 1728
φφ. 566.
Τίτλος: Γεωγραφία παλαιά καί νέα, συλλεχθεϊσα εκ διαφόρων συγγραφέων
παλαιών τε καί νέων, καί εκ διαφόρων επιγραφών των εν λίθοις καί εις κοινήν
διάλεκτον εκτεθείσα, χάριν των πολλών του ημετέρου γένους, άφιερωθεϊσα τω
μακαριωτάτφ καί σοφωτάτω πατριάρχη της αγίας πόλεως 'Ιερουσαλήμ και
άπάσης παλαιστίνης, κυρίω κυρίφ Χρυσάνθω, σοφία διαπρέποντι ες το.
μάλιστα τη τε ημετέρα, καί τη θύραθεν, έν ετει τω σωτηρίφ αψιστ" νοεμβρίον
ια\
Τό κείμενο, φφ. 10α-511α:
φφ. 10α-41β, «Γεωγραφία, βιβλίον α ον κεφ. α ον . Περί γεωγραφίας, καίτών
μερών αυτής».
'Αρχ. Μέ όλον όπου τό όνομα της γεωγραφίας, έτυμολογικως
δέν σημαίνει άλλο παρά τήν περιγραφήν άπάσης της γης--φφ. 41β-385α, «βιβλίον πρώτον. Περί τών επαρχιών της Ευρώπης κατά
μέρος».
—στά φφ. 274α-385α, οι διάφορες επαρχίες της 'Ελλάδας,
φφ. 386α-477β, «βιβλίον δεύτερον. Περί της άσίας».
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φφ. 477β-501β, «βιβλίον Γ ' . Περί της λιβύης, ήτοι της άφρικής».
φφ. 502α-511α, «βιβλίον δ ο ν . Περί της άμερικής».
Στά φφ. 51α-566α, πίνακας ονομάτων, αλφαβητικός.
Τοΰ κειμένου, προτάσσονται, φφ. 2α, 5αβ, 6α, 7αβ καί 9αβ, επιστολές
«άναστασίου ιερέως βασιλείου ιερέως του έξ Ιωαννίνων» καί «άλεξίου σπανού
του έξ Ιωαννίνων», προς τόν Χρύσανθο, «μακαριώτατο καί σοφώτατον πατριάρχη
της αγίας ' Ιερουσαλήμ καί πάσης παλαιστίνης», ένώ στά φφ. 3β-4β, επιγράμματα
των ιδίων προς τόν Μελέτιο.
Τό κείμενο 'μετεγράφη' τό 1728, «πρό τοΰ τυπωθήναι», βλ. φ. 1 β τή ση
μείωση: « Έ κ τών άφιερωθέντων τω Παναγίφ Τάφω παρά Χρύσανθου πατριάρχου
'Ιεροσολύμων, ό δέ τοϋτο ποτέ άφαιρησόμενος έκ της δεσποτείας αυτού, έστω
αφορισμένος καί αναθεματισμένος παρά θεού κυρίου παντοκράτορος καί έν τω
νϋν αίώνι καί έν τω μέλλοντι. Έ ν Βουκουρεστίω αψκη', μηνί άπριλίω. Ό
'Ιεροσολύμων πατριάρχης Χρύσανθος. Μετεγράψαμεν πρό του τυπωθήναι διά
άσλανία πενήντα.
* 2. Β.P.A. 536
Τίτλος (γενικός):
μελετίου άθηνών.

0,210x0,150
I H ' αϊ.
σσ. 596.
'Απανθίσματα
έκ τον γεωγραφικού βιβλίου τοΰ κυρ

Μετά τόν πρόλογο τοΰ Μελετίου, «Μελέτιος άθηνών τοις έντευξομένοις» (ό ϊδιος μέ τό έντυπο), σσ. 21-28 ή παλαιότερη φυλλαρίθμηση
1α-4β, ακολουθούν, σσ. 29-596 ή φφ. 5α-287β, «'Απανθίσματα έκ της
νεωστί τυπωθείσης γεωγραφικής βίβλου του πανιερωτάτου, καί σοφωτάΤου μητροπολίτου Ά θ η ν ώ ν κυρίου Μελετίου, συλλεχθέντα μετά πολ
λής ακριβείας παρά τοϋ αυθεντικού γραμματικού κυρίου Παναγιώτου».
'Αρχ. Μέ όλον όπου τό όνομα της γεωγραφίας...
'Επιλογή πού περιλαμβάνει, πέραν άπό τά πρώτα ιη ' κεφάλαια, τό
πρώτο κεφάλαιο άπό τά 'τμήματα' α ' - ι η ' (τό α' κεφάλαιο του ι η '
τμήματος': «Περί Ε λ λ ά δ ο ς » ) καί ακολουθούν: τό «βιβλίον β', π ε ρ ί τ ή ς
ασίας» (σσ. 331-494 ή φφ. 155α-236β), τό «βιβλίον τρίτον, περί της
λιβύης, ήχοι τής άφρικής (σσ. 494-557 ή φφ. 236β-268α) καί τό «βιβλίον
τέταρτον, περί τής Ά μ ε ρ ι κ ή ς (σσ. 557-596 ή φφ. 268α-287β).
Τελ. ...καθώς ό Άράξης κατά τήν περσικήν διάλεκτον. άλλοι δέ
άλλως λογιάζουσι περί τούτου. Τέλος καί τω θεώ χάρις.
Στην αρχή, σσ. 3-11: «Πίναξ τών έν τή παρούση βίβλω απανθισμά
των κατ' επιτομή ν».
Οί σσ. 2, 12-20, λευκές.
16
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•3.Ε.Β.Ε.3205
0,119x0,161
IH'cd.
φφ. 35α-48β.
Χωρίς τίτλο: 'Ακέφαλο.
'Αρχ. ...καθ ' αυτήν τήν έξουσίαν τινές λέγονται παντοκράτορες,
τινές Ιδίως μονάρχαι...
φφ. 35α-41β, «Περί των έν τη Ευρώπη εξουσιών».
'Αρχ. ή Ευρώπη 'έχει τά νΰν...
φφ. 42α-43β, «Περί τών πρώτων εξουσιών της άσίας».
'Αρχ. ή άσία έχει πολλάς εξουσίας...
φφ. 44αβ, «Περί τών πολιτευμάτων της άφρικής».
' Αρχ. ή Αφρική έχει πολιτεύματα διάφορα ήτοι πολλώτατα έθνη
αυτόνομα- αξιόλογους δέ σχεδόν εξουσίας...
φφ. 45α-46β, «Περί τών κατά την άμερικήν άρχων, τίνες εξουσιάζουν
της άμερικής».
'Αρχ. ή Αμερική πρό της αναγνωρίσεως τών Ευρωπαίων είχε
πολλά μέν έθνη αύτόμομα, καί βασίλεια...
φφ. 46αβ, «Περί της ιδίας λεγομένης μεγάλης Ταρταρίας».
' Αρχ. αϋτη απ ' ανατολών καί δυσμάς έκτίνεται...
φφ. 47β, «Περί της ασιατικής ρουσίας».
'Αρχ. αυτή καί σιβηρία γενικώτερον λέγεται...
φφ. 48αβ, «Άνακεφαλαίωσις».
' Αρχ. ήρηται γσΰν ότι ανά πασαν τήν οίκουμένην απαριθμούνται...
* 4. Β.Ε.Β. 193
0,215x0,150
I H ' αι.
φφ. 13α-19β.
Τίτλος: Τά ό'σα βασίλεια ευρίσκονται εις τήν Εύρώπην κατά τήν του Μελετίου
Γεωγραφίαν.
Κάτω από τόν γενικό αυτόν τίτλο μόνο τό: «Τμήμα Γ ' Κεφ. α' Περί
τής Γαλλίας».
* 5. Σ.Δ. 43
0,200x0,153
I H ' αϊ.
φφ. 83α-86α.
Τίτλος: εκ τής γεωγραφίας μελετίου.
' Αρχ. βορυσθένης ποτέ νίπρος καλείται, βαταβοί καί βέλγοι οι
όλανδέζοι καλούνται...
"Ενα μικρό κι αυτό απόσπασμα από τη Γεωγραφία τοΰ Μελέτιου.
•6.Μ.Π. 254(5761)
0,190x0,130
ΙΘ'αϊ.
Τίτλος: Δ ' Γεωγραφία καί εθνογραφία. Ι. Ευρώπη.

σσ. 120-126.
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'Αρχ. Ή Ευρώπη ό'λος ομού κατοικείται έξω άπα όλίγην
άκατοίκητον διά τό ψύχος...
Τελ. ...και καταβαίνωσι τόσον, ώστε και σκεπάζωσι τό χόμα
αυτών.
Προφανώς σπάραγμα από έναν μεγαλύτερο κώδικα.

II. Αστρονομία
Του σοφωτάτου, καί λογιωτάτου άρχιερέως μητροπολίτου 'Αθηνών κυρίου
Μελετίου του εξ 'Ιωαννίνων. 'Επιτομή της 'Αστρονομίας.
* 1. Μ.Π.Τ. 420
0,305 * 0,203
ετ. 1700
φφ. 20 + σσ. 367.
Τίτλος (σελ. 1): βιβλίον άστρονομικόν, καί περιεκτικόν, άμα τε καί
άποδεικτικόν, τών τε παλαιών τε καί νέων (ών έφεύρων) από άδάμ μέχρι
πτολεμαίου καί κοπερνίκου, σαφηνίζων πόθεν από πότε καί από ποίους
εδιδάχθημεν την έπιστήμην καί σοφίαν της αστρονομικής ταύτης τέχνης- ήτοι
τών δώδεκα ζωδίων καί επτά πλανητών καί ετέρων αστέρων. 'Επιτομή τής
αστρονομικής, τμήμα αον.
' Αρχ. Τοις έν τωδε τω μετά σώματος βίφ χαριέσι τών άνθρο'ιπων, ούχ οίον τε εν τισιν αλλαις τών επιστημών...
Σύνθεση του έργου:
—σσ. 2-23: «Τμήμα αον». Τά κεφάλαια: σ. 2, «Περί τών εφευρετών τής
αστρονομίας»· σ. 4, «Περί τής υπεροχής τής αστρονομίας»· σ. 5, «"Οτι ή
αστρονομία λυσιτελής, καί αναγκαία εστί τοις άνθρώποις»· σ. 6, «Περί
του ορισμού τής αστρονομίας καί τών μερών αυτής»· σ. 9, «Πόθεν οί
παλαιοί είς εννοιαν τής αστρονομίας ήλθον;»· σ. 12, «Περί τών άρχων
της αστρονομικής επιστήμης»· σ. 14, «Περί προλαμβανομένων τινών έκ
της γεωμετρίας, συντεινόντων ταΐς σφαιρικαΐς τής αστρονομίας άποδείςεσι»· σ . 22, «Περί τοϋ έφευρίσκειν τάς πηλικότητας τών περιφερειών
και τών μοιριαίων διαστημάτων τοΰ παραλλήλου κύκλου».
σσ. 24-74: «Τμήμα δεύτερον». Τά κεφάλαια: σ. 24, «Περί κατασκευής
^ ζ κρικωτής σφαίρας»· σ. 29, «"Οτι παρά τους ρηθέντας κύκλους, καί
άλλοι πλείστοι είσίν έν τή σφαίρα, καί οτι άπ' αλλήλων διαφέρουσι
τετραχώς»· σ. 31, «Περί τοΰ ορίζοντος κύκλου»' σ. 43, «Περί τοΰ
στ
ΐμερινοΰ κύκλου»· σ. 47, «Περί τοΰ ζωδιακού, καί τής εκλειπτικής»'
• «2, «Περί τών δύο κολούρων, καί τίς εστί κόλουρος»· σ. 65, «Περί τών
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λοιπών μεγίστων κύκλων της σφαίρας»· σ. 70, «Περί των της σφαίρας
ελασσόνων κύκλων, καν α ον περί τών δύο τροπικών»· σ. 73, «Περί των
λοιπών ελασσόνων κύκλων».
— σσ. 75-115: «Τμήμα γ ον της επιτομής τής αστρονομίας» (προτάσσεται,
σελ. 75, πρόλογος). Τά κεφάλαια: σ. 75, «Περί της τριττής θέσεως τής
σφαίρας»· σ. 80, «Περί τών υψωμάτων τών αστέρων»· σ. 84, «Περί
έπιτολών καί δύσεων»· σ. 86, «Περί του ανατολικού καί δυτικού πλάτους
τοΰ ουρανού, αστέρων τε καί σημείων»· σ. 88, «Περί τοΰ άζιμούθ, καί
τής ήμερινής, καί νυκτερινής πηλικότητος»· σ. 94, «Περί τών παθών τών
συμβαινόντων τοις άστράσι τω λόγω τοΰ ισημερινού»' σ. 99, «Περί τής
μεθόδου, καθ' ην οι πίνακες τών μετά πλάτους εγκλίσεων τών αστέρων
κατασκευάζονται»' σ. 102, «Περί τών αναφορών, ήτοι τών αστρονομι
κών συνανατολών καί συγκαταδύσεων, καί τής διαφοράς αυτών»'
σ. 105, «"Εκθεσις τής μεθόδου, καθ' ην οι τών ορθών αναφορών τών τής
εκλειπτικής σημείων πίνακες συντίθενται»' σ. 107, «Περί τής μεθόδου
καθ' ην συντίθενται οί πίνακες τών ορθών αναφορών τών παρά την
έκλειπτικήν σημείων τοΰ ουρανού, τουτέστι τών πλάτος εχόντων»'
σ. 108, «Περί τής μεθόδου, καθ' ην συντίθενται οί πίνακες τών αναφορι
κών διαφορών»· σ. 108, «Περί τής μεθόδου, καθ' ην συντίθενται οί
πίνακες τών αναφορικών διαφορών»· σ. 108, «Περί τής μεθόδου, καθ ' ην
οί τών πλαγίων αναφορών όποιανοΰ ουρανίου σημείου πίνακες συντίθεν
ται»· σ. 110, «Περί τών παθών τών αστέρων τω λόγω τής εκλειπτικής,
καί περί τής διατομής αυτής τε καί τοΰ μεσημβρινού».
— σσ. 116-171: «Τμήμα Δον». σ. 116, «Περί τής στοιχειακής σφαίρας,
ήτοι περί τών ύποσελήνην στοιχείων» (= πρόλογος). Τά κεφάλαια:
σ. 117, «"Οτι ή γή σφαιροειδής εστί προς αϊσθησιν, ώς καθ' όλα τά μέρη
λαμβανομένη»· σ. 123, «"Οτι μέση τοΰ ουρανού ή γή εστί, καί κέντρου
λόγον αύτοΰ έχει»· σ. 127, «"Οτι ή γή την μέσην θέσιν τοΰ ουρανού
επέχουσα ούδεμίαν κίνησιν ποιείται»· σ. 130, «"Οτι ή γή προς τα
ουράνια σώματα σημείου λόγον έχει»· σ. 132, «"Οτι ή γή ασχέτως
θεωρούμενη, παμμεγέθης εστί»· σ. 139, «Περί τών τής γής οικήσεων, και
τών κλιμάτων ταύτης»· σ. 151, «Περί τής σκιάς τής γης»· σ. 154, «Περί
τοΰ ύδατος»· σ. 155, «Περί τοΰ μεγέθους τοΰ ύδατος»· σ. 158, «Περί
κινήσεως τής θαλάσσης»· σ. 161, «Περί τοΰ αέρος, μέχρι τής σελήνης»'
σ. 164, «Περί τοΰ τής ατμοσφαίρας ύψους, ήτοι τής έξάρσεως»' σ. 170,
«Περί τοΰ υψώματος τοΰ αιθέρος».
— σσ. 172-309:

«Τμήμα Εον». σ. 172, «Περί τής ούρανίας σφαίρας»
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(= πρόλογος). Τά κεφάλαια: σ. 173, «Περί ουρανού κατά την Ίεράν
γραφήν»· σ. 179, «"Οτι ψευδώς ύπέλαβον οι πάλαι οκτώ, ή και πλείους
τούτων σφαίρας των ουρανίων σωμάτων είναι, καί ταύτας στερεάς, καί
περί των λεγόντων τόν ούρανόν είναι όλον ροώδης»· σ. 184, «Περί της
κινήσεως τών ουρανίων σωμάτων, κατά τάς διαφόρους δόξας των
αστρονόμων»' σ. 193, «Περί της κινήσεως τών ουρανίων σωμάτων κατά
την άληθεστέραν δόξαν τών αστρονόμων»· σ. 199, «Περί συστήματος,
ήτοι της τών ουρανών τάξεως»· σ. 210, «Περί της σελήνης»· σ. 212,
«Περί του φωτός της σελήνης»' σ. 219, «"Οτι ή σελήνη κατωτέρα
πάντων τών πλανητών υπάρχει καί περί της διαστάσεως αυτής από τοΰ
κέντρου της γης»' σ. 226, «Περί του μεγέθους της σελήνης»· σ. 231,
«Περί κινήσεως της σελήνης»· σ. 239, «Περί της εκλείψεως της σελή
νης»· σ. 242, «Περί τών απορροιών ως εν τύπω τής σελήνης»· σ. 244,
«Περί του ηλίου»· σ. 246, «Περί τοΰ φωτός, καί σχήματος τοΰ ηλίου»·
σ. 249, «Περί τής αποστάσεως τοΰ ήλιου από τής γης»' σ. 254, «Περί τοΰ
μεγέθους του ηλίου»' σ. 257, «Περί τής τοΰ ηλίου κινήσεως»· σ. 263,
«Περί τών τοΰ ηλίου κηλίδων»· σ. 268, «Περί τής τοΰ ηλίου εκλείψεως»·
σ. 270, «Περί τών απορροιών ώς εν κεφαλαίω τοΰ ηλίου»· σ. 272, «Περί
τών πέντε ελασσόνων πλανητών, καί πρώτον περί τοΰ φωτός, καί
σχήματος αυτών»· σ. 277, «Περί τοΰ τόπου τών πέντε ελασσόνων
πλανητών»· σ. 282, «Περί τοΰ μεγέθους τών ε' ελασσόνων πλανητών»·
σ. 285, «Περί τής κινήσεως τών ε' ελασσόνων πλανητών»· σ. 297, «Περί
τών συμπαραμαρτούντων αστέρων, τω κρόνω, καί τω δία, ους καί
συνακολούθους αυτών καί δορυφόρους καλοΰσιν»· σ. 301, «Περί τών
κομητών»· σ. 305, «Περί τών νέων αστέρων»· σ. 307, «Περί τών δυνά
μεων, καί ιδιοτήτων τών πλανητών αστέρων».
—σσ. 310-367: «Τμήμα στον». Τά κεφάλαια: σ. 310, «Περί τών απλανών
αστέρων»· σ. 313, «Περί τοΰ φωτός καί τοΰ σχήματος τών απλανών
αστέρων»· σ. 314, «Περί τοΰ άριθμοΰ τών απλανών αστέρων»· σ. 318,
"Περί τής τών απλανών αποστάσεως από τής γης»· σ. 320, «Περί του
μεγέθους τών απλανών αστέρων»· σ.323, «Περί τής τών απλανών αστέ
ρων κινήσεως»· σ. 328, «Περί υπογραφών, ύποτυπόσεων, πολυωνυμίας,
Μυθολογίας καί τόπου τών εν τω ζωδιακω αστερισμών»· σ. 329, «Περι
γραφή τοΰ κριοΰ»· σ.337, «Περιγραφή τοΰ ταύρου»· σ. 332, «Περιγραφή
Των διδύμων»· σ. 333, «Περιγραφή τοΰ καρκίνου»' σ. 334, «Περιγραφή
του
λέοντος»· σ. 335, «Περιγραφή τής παρθένου»· σ. 336, «Περιγραφή
του
ζυγοΰ»· σ. 337, «Περιγραφή τοΰ σκορπιού»· σ. 338, «Περιγραφή τοΰ
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τοξότου»· σ. 340, «Περιγραφή του αιγόκερω»· σ. 340, «Περιγραφή τοΰ
ύδροχόου»· σ. 341, «Περιγραφή των ιχθύων»· σ. 343, «Περί των αστερι
σμών των έν τω βορείφ μέρει πλησίον του ζωδιακού κειμένων» [σ. 343,
«Περιγραφή του περσέως»· σ. 344, «Περιγραφή τοΰ ηνιόχου»· σ. 345,
«Περιγραφή της μεγάλης άρκτου»· σ. 346, «Περιγραφή της κόμης της
βερενίκης»· σ. 347, «Περιγραφή τοΰ βοώτου»· σ. 348, «Περιγραφή τοΰ
οφιούχου»· σ. 349, «Περιγραφή τοΰ άντινόου»· σ. 349, «Περιγραφή της
ίππου προτομής»· σ. 349, «Περιγραφή τοΰ πήγασου»]· σ. 350, «Περί των
περί τόν βόρειον πόλον αστερισμών» [σ. 350, «Περιγραφή της άνδρομέδας»· σ. 351, «Περιγραφή της κασσιεπείας»· σ. 352, «Περιγραφή τοΰ
κηφέως»· σ. 352, «Περιγραφή της μικρός άρκτου»· σ. 353, «Περιγραφή
τοΰ στεφάνου»· σ. 353, «Περιγραφή τοΰ ήρακλέους»· σ. 354, «Περιγραφή
της λύρας»· σ. 355, «Περιγραφή τοΰ κύκνου»· σ. 355, «Περιγραφή τοΰ
άετοΰ» - σ. 356, «Περιγραφή τοΰ οΐστοΰ»· σ. 356, «Περιγραφή τοΰ δελφί
νος»· σ. 356, «Περιγραφή τοΰ δράκοντος»]· σ. 357, «Περί τών νοτίων
αστερισμών τών έν τω ζωδιακω γειτνιαζόντων» [σ. 357, «περιγραφή τοΰ
κήτους»· σ. 358, «Περιγραφή τοΰ ώρίωνος»" σ. 359, «Περιγραφή τοΰ
ήριδανοΰ»· σ. 359, «Περιγραφή τοΰ λαγωοΰ»· σ. 360, «Περιγραφή τοΰ
κυνός»' σ. 360, «Περιγραφή τοΰ προκυνός»· σ. 360, «Περιγραφή της
άργοΰς»· σ. 361, «Περιγραφή τοΰ υδρου»· σ. 362, «Περιγραφή του
κρατήρος»· σ. 362, «Περιγραφή τοΰ κόρακος»· σ. 362, «Περιγραφή τοΰ
κενταύρου»· σ. 363, «Περιγραφή τοΰ θηρίου»· σ. 363, «περιγραφή του
νοτίου στεφάνου»· σ. 363, «Περιγραφή τοΰ στεφάνου»· σ. 363, «Περι
γραφή τοΰ νοτίου ιχθύος»· σ. 364, «Περιγραφή τοΰ θυμιατηρίου»]· σ. 364,
«Περί τών νοτιωτέρων αστερισμών καί τοις παλαιοΐς αδήλων»' σ. 365,
«Περιγραφή τοΰ γαλακτίου κύκλου».
Τελ. ...άπ ' της δουλείας της φθοράς εις την έλευθερίαν της δόξης
τών τέκνων τοΰ θεοΰ- ού τιμή καί δόξα άεννάως αμήν. Τέλος και
τω θεώ δόξα καί κράτος.
'Αμέσως μετά τό τέλος του κειμένου, τό όνομα του γραφέα: « Ό μάσκας
γεράσιμος σύν τοις άλλοις βιβλίοις καί τόδε», ένω στό παράφυλλο της αρχής το
έτος γραφής τοΰ κειμένου: «κατά τό χιλιοστόν έπτακοσιοστόν έτος άπό χριστού
έξηφάνθη ή παρούσα πραγματεία, δρα φύλλον 27 σημείω τωδε» όπου πράγματι
γράφει: «έν τω παρόντι ένιαυτφ αψ'».
Στά πρώτα 17 φύλλα: «Πίναξ της παρούσης βίβλου» (τά φφ. 18-20,
λευκά).
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* 2. Μ.Π. 242 (5749)
0,215 χ 0,155
ετ. 1720
φφ. 250
(κολοβό) + 4 χ.ά.
Τίτλος (φ. 3α): 7ου σοφωτάτου, καί λογιωτάτου άρχιερέως μητροπολίτου
άθηνών κυρίου κυρίου μελετών του εξ Ιωαννίνων, σον τη τοϋ θεοϋ παλάμη.
'Επιτομή της αστρονομίας.
'Αρχ. Τοις έν τω μετά σώματος βίω χαρίησι των ανθρώπων, ούχ
οίον τε εν τισιν αλλαις των επιστημών...
Σύνθεση τοΰ έργου (πρβλ. II, 1):
— φφ. 3α-21β, «Τμήμα Αον» (μόνον τά πρώτα εξι κεφάλαια).
—φφ. 22α-60α , «Τμήμα Βον».
—φφ. 60β-98β , «Τμήμα Γον».
—φφ. 99α-142β , «Τμήμα Δον».
— φφ. 143α-247β , «Τμήμα Εον».
— φφ. 248α-250β , «Τμήμα ΣΤ°ν» (μόνον τά πρώτα δύο κεφάλαια).
Στά φφ. 4 χ.ά. : «πίναξ Δ°5 » («περί αποστάσεως των παραλλήλων από τά
διάφορα κλίματα»), «πίναξ στ05» («τών ανέμων»), «πίναξ ζ"5» (όπου:
«σχήμα Αον: ή πολύαστρος σφαίρα» καί «σχήμα Β ον : ό κρόνος μέ τους
δορυφόρους του , ό ζεύς μέ τους δορυφόρους του»), «πίναξ η 0 5 («τής
κινήσεως τών αστέρων»).
Στό φ. 98β , μετά τό «Τέλος του τρίτου τμήματος τής επιτομής τής αστρονο
μίας» , τό όνομα του γραφέα: «θεοϋ τό δώρον , πόνος δέ θεοφάνους» , ένώ στην
άΡΤΠ , φ. 3α , ή χρονολογία: «αψκω νοεμβρίου στ'».
3.Ε.Β.Π. 1234
0,288*0,207
ΙΗ'αί.
σσ. 321.
Τίτλος: 'Επιτομή τής αστρονομίας.
Σύνθεση του έργου (πρβλ. II, 1): σσ. 1-17, «Τμήμα αον»· σσ. 17-58 ,
ον
ον
«Τμήμα ß°V σσ. 58-97 , «Τμήμα γ »· σσ. 97-146 , «Τμήμα δ »- σσ. 146ον
ον
268 , «Τμήμα ε » καί σσ. 268-321 , «Τμήμα στ ».
*4· Ε.Β.Ε. 3165
0,220*0,160
ΙΗ'αί.
φφ. 25α-211α.
Τίτλος: Τον σοφωτάτον, καί λογιωτάτου άρχιερέως κυρίου κυρίου μελετίου
τ
ου εξ Ιωαννίνων επιτομή τής αστρονομίας.
' Αρχ. Τοις έν τώδε τω μετά σώματος βίω χαριέσι τών ανθρώπων,
ούχ οίον τε εν τισιν αλλαις τών επιστημών...
Σύνθεση τοΰ έργου (πρβλ. Ι, 1): φφ. 25α-38β, «τμήμα αον»· φφ.38α-65β ,
«τμήμα β°\>· φ φ . 66α-91β , «τμήμα γον»· φφ. 91β-121β , «τμήμα δον»· φφ.
'•'1ρ-186β , «τμήμα εον»· φφ. 187α-21 Ια , «τμήμα στον».
Τό κείμενο παρεμφερές μέ τό I I , 1.
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* 5. Δ.Β.Τ. 9
0,220x0,165
I H ' αι.
σσ. 3 χ.ά. + 526.
Χωρίς γενικό τίτλο. Παραλλαγή του «αστρονομικού βιβλίου» του
Μελετίου (πρβλ. II, 1).
Σύνθεση τοϋ έργου:
—σ. 1, [βιβλίον α ον ] «Περί της κρικωτής σφαίρας, ήτις εις τό μηχανικόν
μέρος της αστρονομίας ανάγεται» (καί πάνω:) «σύν τη τοΰ θεοΰ παλάμη».
'Αρχ. Διχώς εϊωθεν ή σφαίρα λέγεσθαι, φυσική, καί τεχνική,
αΰτη μεν εκτυπον, εκείνη δέ άρχέτυπον, καί πάλιν τής τεχνικής
σφαίρας, άλλη μεν εστί κρικωτή, άλλη δέ στοιχειακή...
Τά κεφάλαια (α '-ιδ '): σ. 2, «Περί κύκλου»· σ. 8, «Περί της σφαίρας»'
σ. 19, «Περί του ορίζοντος»' σ. 36, «Περί τοΰ μεσημβρινού»· σ. 46,
«Περί του ισημερινού κύκλου»· σ. 58, «Περί τοΰ ζωδιακού κύκλου»·
σ. 88, «Περί των δύο κολούρων»· σ. 89, «Περί τών δ ' ελασσόνων
κύκλων»· σ. 97, «Περί διαφόρων άλλων κύκλων»" σ. 105, «Περί της
τριττής θέσεως της σφαίρας»· σ. 115, «Περί τών αστέρων κοινώς»·
σ. 118, «Περί τών απλανών αστέρων κατά μέρος»· σ. 123, «Περί τών
πλανητών»· σ. 129, «Περί τών δυνάμεων, καί ιδιοτήτων τών πλανητών
αστέρων».
— σ. 139, «βιβλίον βον Περί της στοιχειακής σφαίρας».
'Αρχ. Δύο ε'ισί τά γένη τών άρχων, δι' ών ή αστρονομική
επίσημη βεβαιεί, καί άμετάπειστον τήν εαυτής εϊδησιν τοις
μεταχειριζομένοις...
Τά κεφάλαια (α'-ιγ'): σ. 141, «Περί τοΰ σχήματος τής γης»· σ. 147,
«Περί θέσεως, καί ακινησίας τής γης»· σ. 159, «Περί τοΰ μεγέθους τής
γης»· σ. 174, «Περί τών τής γης οικήσεων»· σ. 178, «Περί τών κλιμάτων
τής γης»' σ. 181, «Περί τής μεθόδου τοΰ έφευρίσκειν τά μεταξύ τών
χωρίων διαστήματα»· σ. 197, «Περί τής σκιάς τής γης»· σ. 201, «Περί
θαλάσσης εί'τουν περί ύδατος»· σ. 202, «Περί τοΰ μεγέθους τοΰ ύδατος»'
σ. 204, «Περί κινήσεως θαλάσσης»· σ. 211, «Περί αέρος μέχρι σελή
νης»· σ. 213, «Περί τοΰ τής ατμοσφαίρας ύψους» σ. 222, «Περί τοϋ
υψώματος τοΰ αιθέρος».
ον

— σ. 228, «βιβλίον γ Περί τής ούρανίας σφαίρας».
'Αρχ. Τά μέχρι τοΰδε περί τής στοιχειακής σφαίρας ώς εν
έπιτόμφ είρημένα, έφ ' όσον αναγκαία ην τή τών ουράνιων
σωμάτων πραγματεία...
Τά κεφάλαια (α'-λη '): σ. 228, «Πότερον ή ουράνιος σφαίρα μία και
μόνη εστίν, ή πολυσχεδής»· σ. 245, «Πότερον τό ούράνιον σώμα στε-
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ρεόν εστίν, ή ροώδες»· σ. 249, «Περί της κινήσεως του ουρανίου
σώματος κατά την δόξαν των λεγόντων αυτό είναι στερεόν»· σ. 259,
«Περί της κινήσεως του ουρανίου σώματος κατά τήν ήμετέραν δόξαν,
καί των λεγόντων πάν τό ούράνιον σώμα ροώδες»· σ. 270, «Περί της τών
πλανητών τάξεως, καί διαφόρων συστημάτων του παντός»· σ. 287, «Περί
σελήνης»· σ. 288, «Περί του φωτός της σελήνης»' σ. 299, «Περί της
αποστάσεως της σελήνης από του κέντρου της γης»' σ. 311, «Περί του
μεγέθους της σελήνης»· σ. 318, «Περί κινήσεως της σελήνης»' σ. 332,
«Περί εκλείψεως της σελήνης»· σ. 337, «Περί τών απορροιών ως εν τύπω
της σελήνης»· σ. 342, «Περί ηλίου»· σ. 343, «Περί φωτός, καί σχήματος
του ηλίου»· σ. 348, «Περί αποστάσεως του ηλίου από της γης»' σ. 356,
«Περί μεγέθους του ηλίου»· σ. 361, «Περί της του ηλίου κινήσεως»'
σ. 372, «Περί τών του ηλίου κηλίδων»' σ. 379, «Περί της του ηλίου
εκλείψεως»· σ. 384, «Περί τών απορροιών ώς εν κεφαλαίω του ηλίου»·
σ. 387, «Περί τών ε ' ελασσόνων πλανητών» [καί «περί φωτός, καί
σχήματος αυτών»]· σ. 395, «Περί του τόπου τών ε' ελασσόνων πλανη
τών»· σ. 403, «Περί μεγέθους τών ε' ελασσόνων πλανητών»· σ. 407,
«Περί της κινήσεως τών ε' ελασσόνων πλανητών»· σ. 426, «Περί τών
διαφόρων αστέρων του κρόνου καί του δία»· σ. 431, «Περί τών κομη
τών»· σ. 438, «Περί τών νέων αστέρων»· σ. 443, «Περί τών απλανών
αστέρων, καί πρώτον περί του φωτός αυτών»· σ. 447, «Περί του αριθμού
τών απλανών αστέρων»' σ. 452, «Περί της τών απλανών αποστάσεως άπό
τ
Αζ Υήζ»' σ. 456, «Περί του μεγέθους τών απλανών»' σ. 460, «Περί της
τών απλανών αστέρων κινήσεως»· σ. 466, «Περί της περιγραφής, ύποτυπώσεως, καί πολυωνυμίας τών έν τω ζωδιακω αστερισμών»· σ. 487,
«Περί τών ομόρων αστερισμών τοις έν τω ζο)διακώ τω βορείφ»' σ. 499,
«Περί τών περί τόν βόρειον πόλον αστερισμών»· σ. 510, «Περί τών
νοτίων αστερισμών τών έν τω ζωδιακω γειτνιαζόντων»· σ. 521, «Περί
ίων νοτιωτάτων αστερισμών, καί τοις παλαιοΐς αδήλων» καί σ. 523,
« Εκθεσις καί τοΰ γαλακτικού κύκλου».
Τελ. ...καί αυτή ή κτίσις έλευθερωθήσεται άπό της δουλείας της
φθοράς, εις τήν ελευθερίαν της δόξης τών τέκνων του θε,οϋ- οδ
τιμή, καί δόξα άεννάως.
Στίς πρώτες 3 χ.ά. σελίδες: «πίναξ τών περιεχομένων κεφαλαίων έν
τ
°ις τρισί βιβλίοις της παρούσης πραγματείας».
Στη σ. 1, ή σημείωση: «βίβλος μαθηματική έκ της τυρνάβου
σ
Ζολής».
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Ώ ρ α ΐ α σχήματα εντός τοΰ κειμένου, ενώ στη σ. 285, δύο αστρονομι
κοί πίνακες: τό «τυχωνικόν» καί τό «ήμιτυχωνικόν».
* 6. Ε.Β.Π. 454

0,230x0,170

I H ' αι.

φφ. 209.

Κείμενο παρεμφερές μέ τό II, 5.
Ευχαριστώ τόν συνεργάτη μου, ιστορικό Ν ί κ ο 'Ανδριώτη γιά τη
λεπτομερή περιγραφή του κώδικα αύτοϋ.
* 7. Ε.Β.Ε. 3165

0,220* 0,160

Τίτλος: Τοΰ σοφωτάτου, έλογιμωτάτου,
κυρίου κυρ μελετίου
κρικωτής

I H ' αϊ.

φφ. 1α-23α.

καί έπιστημονικωτάτου

άρχιερέως,

του εξ Ιωαννίνων, συν τή τοΰ θεοΰ παλάμη, περί της

σφαίρας, ήτις εις τό μηχανικόν
'Αρχ. Διχώς

μέρος της αστρονομίας

ανάγεται.

εϊωθεν ή σφαίρα λέγεσθαι, φυσική, καί τεχνική,

αϋτη μεν εκτυπον, εκείνη δέ άρχέτυπον, καί πάλιν της τεχνικής
σφαίρας...
8.Π.Β.Β. 19

0,202x0,140

IH ' αι.

φφ. 200 + 59(ή σσ. 400+118).

Δύο μέρη:
Α ' : «Βιβλίον τρίτον. Περί της ούρανίας σφαίρας».
'Αρχ. Τά μέχρι τοΰδε περί τής στοιχειακής

σφαίρας...

Β ' : «Κεφ. ε°ν. Περί τών απλανών αστέρων».
' Αρχ. Τους απλανείς αστέρας παρά τήν ήμερησίαν

αληθή κίνη

ση...
Τελ. ...καί αυτή ή κτίσις έ^θερωθήσετε

από τής δουλείας της

φθοράς εις τήν έλευθερίαν τής δόξης τών τέκνων τοΰ θεοΰ: δ τιμή
καί δόξα άεννάως.

Τέλος.

'Ακολουθεί πίνακας τών περιεχομένων.
Σημείωση: Στην περιγραφή του τελευταίου αύτοϋ χειρογράφου χρησιμοποιώ
τό έργο του Κωνσταντίνου Θ. Κυριακόπουλου, Μελέτιος (Μητρός) 'Αθηνών, ο
γεωγράφος (1661-1714), τόμ. Α', σσ. 346-347, ό όποιος στηρίζεται στον 'Ανδρέα
Graf (Κατάλογος τής εν Βουδαπέστη βιβλιοθήκης Γεωργίου Ζαβίρα, Βουδαπέστη
1935, σ. 9), στίς πληροφορίες πού τοϋ έδωσε ό Θωμάς Glaser καί στον κατάλογο
εα
τής Eva Kopp, «Δύο αυτόγραφοι κατάλογοι τής βιβλιοθήκης Ζαβίρα», "
'Εστία 84 (1968), σ. 1156.
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*9.Χ.Μ.(Μ.Α.Τρ.42)
0,220><0,Ι60
IH'αι.
φφ.253.
Τίτλος: Του σοφωτάτου, καί λογιωτάτου μητροπολίτου άθηνών κυρίου
κυρίου μελετίου του εξ Ιωαννίνων. 'Επιτομή της αστρονομίας (πάνω από τόν
τίτλο: 'Επιτομή της αστρονομίας τμήμα α ον ).
'Αρχ. Τοις tv τώδε τω μετά σώματος βίφ...
Τό κείμενο παρεμφερές με τό II, 1.
Β. ΕΝΤΥΠΑ:
1. Μελετίου Γεωγραφία παλαιά καί νέα... Βενετία 1728, σσ. 12 χ.ά. + 620 +
88 χ.ά. (L/BH. 18.1.179).
Δεύτερη έκδοση:
Μελέτιου Γεωγραφία, παλαιά καί νέα. Συλλεχθεΐσα εκ διαφόρων συγγρα
φέων, παλαιών τε καί νέων, καί εκ διαφόρων επιγραφών τών εν λίθοις, καί εις
κοινήν διάλεκτον εκτεθείσα χάριν τών πολλών του ημετέρου Γένους. Πλείστοις δέ σημειώμασιν έπαυξηθείσα μετά καί τίνων Παραρτημάτων, καί πέντε
Γεωγραφικών Πινάκων, καί επιθιορθωθεϊσα, εξεδόθη ήδη τό δεύτερον υπό
'Ανθίμου Γαζή. Τόμοι Α'-Δ'. Βενετία 1807, σσ. κ' + 512 (ό πρώτος)' 475
(ό δεύτερος)· 412 (ό τρίτος) καί 384 (ό τέταρτος) (ΓΜ/ΕΒ. 479).

ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Β· ΕΝΤΥΠΑ:
• Τροχοειδής καταγραφή τεχνικώς κατασκευασθεΐσα παρά Ιγνατίου πρε
σβυτέρου Μεταξοπούλου του Κρητός εις κοινήν χρήσιν καί ώφελείαν τών
φιλομαθών, αναγκαιότατη εις εϋρεσιν εύκολωτάτην, παντοτινήν καί άλάνθαστον
όλων τών από τους πολλούς ζητουμένων τών όποιων γίνεται δηλωτικός
Κα
ι ό ύποτεταγμένος κατάλογος. /1747/
Πίνακας μονόφυλλος 0,614*0,634 (Θησαυρίσματα 6 (1969), σελ.
'43-145).
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ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

ΜΟΙΣΙΟΔΑΞ ΙΩΣΗΠΟΣ
(1730 - 1800)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. Θεωρία της Γεωγραφίας (βλ. έντυπα, 1)
* 1. Μ.Π. 749 (6256)

0,320><0,315

ετ. 1767

σσ. 12 + 74.

Στίς πρώτες 12 σελίδες ή αφιέρωση, «Μακαριότατε» (σσ. 3-4), τό
«Προοίμιον» (σσ. 5-8) καί ô «Πίναξ τών κεφαλαίων» (σσ. 9-12), ένώ στίς
επόμενες 74 τό (αυτόγραφο) κείμενο της «Θεωρίας της Γεωγραφίας».
Στη σελίδα τίτλου: «συγγραφεΐσα π α ρ ' Ί ω σ ή π ο υ του Μοισιόδακος
έν ετει 1767 σεπτεμβρίου 5 έν τω βουκουρεστίω της ούγγροβλαχίας».
* 2. Μ.Β. 784

(βλ. 'Ανώνυμα, Γ ' , 47).

II. 'Οδός Φυσικής
(δύο παραλλαγές, «ή μία μέν διά τους ευγενείς, ή λοιπή δέ διά τά
σχολεία»)

III. 'Επιτομή 'Αστρονομίας κατά τους Νεωτέρους
Την πληροφορία γιά τά έργα II καί III, πού δέ διασώθηκαν, έχουμε
άπό τόν ϊδιο τόν Μοισιόδακα (βλ. έδώ έντυπα, 1, σελ. IX).
Πρβλ. Τόμ. Α ' , Τά Μαθηματικά.
Β. ΕΝΤΥΠΑ:
1. Θεωρία της Γεωγραφίας, συντεθεϊσα

ύπό Ίωσήπου

του Μοισιόδακος.--

Βιέννη 1781, σσ. 320 (L/BH. 18.11.1046).
2. Ίοισήπου

τοϋ Μοισιόδακος.

1784, σσ. 8 + 35. (B.Hs.482).

Σημειώσεις

Φυσιολογικαί,

Βουκουρέστι
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Μ Π Α Λ Α Ν Ι Δ Η Σ Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ι Ο Σ (ή Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Α Σ Κ Ο Σ )
( ; - 1834)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. Τρόπαιον κατά τών οπαδών του Κοπέρνικου
* 1. Α.Μ.Ι. 32

0,210x0,150

ετ. 1809

Τίτλος: Τρόπαιον κατά τών κακώς λαμβανόντων

φφ. 42.

καί παρεξηγούντων

τά του

Μ[εγάλου] καί Περιβόητου αστρονόμου Κοπέρνικου, εϊτουν ώς θέσιν λ,αμβανόντων αυτά, ουχί δ'

ώς ύπόΟεσιν ψευδή εις άνάπτυξιν

Φιλοπονηθέν, καί δεινοτάτοις
λευκοτάταις

άποδείξεσι

κρατυΟέν φυσικώς, μαθηματικώς

έξηφανθέν. Παρά του υποδιδασκάλου
της του Γγιούμα,
προστατευόμενης,

της εν Ίωαννίνοις

της ύπό τής Ζωσιμαίας
Γρηγοράσκου

βών συμπατριωτών,

τών

δυσχερών.

ναι μην καί Ίσχυροτάτοις έπιχειρήμασι,

καί

θεολογικώς

Μ[εγάλης]

τετρακτύος

Παλανίδου, προτροπή

κατά τό αωθ ' έτος τό

καί

Λ.Ν.Ζ.

Σχολής
καί Μ.

τών αύτοΰ φιλευσε-

σωτήρων.

Πρίν άπό τό κείμενο, πού χωρίζεται σέ 5 «Λόγους» (φφ. 11β-34β),
διαβάζουμε, φφ. 2α-6β, εισαγωγή, χωρίς τίτλο, πού υπογράφει: «Γρηγοράσκος ό μπαλανίδης» καί τ ή χ ρ ο ν ο λ ο γ ί α : «1809 Μαρτίου Ι ω ά ν ν ι ν α » .
"Αρχ. Διογένης

ό Σινωπεύς

τό παν εν Κορίνθω ταραχής άνά-

πλεων, καί προς 'έργα πρόθυμον

όρων...

Τελ. ...επειδή καί Άρίσταρχοιμικρόν
τι δεινόν ποιήσαι δυνήσονται καί λαμπρότης ού σμικρά πρυσγενήσεται. Μένω δέ 1809
μαρτίου 'Ιωάννινα, Γρηγοράσκος ό Παλανίδης.
Επίσης στό φ. 7αβ διαβάζουμε τόν πρόλογο, «Τοις έντευξομένοις»
που υπογράφει: «ό υμέτερος συμπατριώτης καί καλοθελητής Γρηγοράσ
* ο ς ό παλλανίδης».
Ά ρ χ . θαττον αν ήλιος φωτός δεηθείη καί θάλαττα...
'Ακολουθούν:
ΦΨ· 8α-9β: «Προπαρασκευή».
Ά ρ χ . Περί πολλών, παρά τε τοις πά/.αι καί νεωτέροις, δόξαι μή
κατά λόγον χωροϋσαι ορθόν...
ΨΦ· 10α-1 Ια, «περιγραφή του κατά Κοπέρνικον συστήματος».
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'Αρχ. Νικόλαος ουν Κοπέρνικος Κανονικός Βαρμηϊνος καί διά
δι τό του νοός οξύ...
Στό εσωτερικό των «Λόγων» του, ό Μπαλανίδης αναφέρεται στίς
«δόξες» των αρχαίων, αλλά καί των νεωτέρων: Κέπλερ, Καρτεσίου,
Λεϊβνιτίου, Νεύτωνα κ.α.
Στό φ. 35α, ή περιγραφή του συστήματος του Τύχωνα, ενώ στά φφ.
38α, 39α, 40α, 41α καί 42α εννέα σχεδιαγράμματα του «κοπερνίκειου»
καί «πτολεμαϊκοΰ» συστήματος.
Στό παράφυλλο της αρχής διαβάζουμε: «βιβλίον χειρόγραφον Περί κινήσεως
της γης ΰπό Γρηγορόσκου Μπαλανίδου ύποδιευθυντου της έν Ίωαννίνοις
Σχολής Γγιούμα 1809».
Β. ΕΝΤΥΠΑ:

ΝΟΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(IH' αι.)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. Γεωγραφία σύντομος, φωνής εκ λατινίδος εις την 'Ελ
λάδα την άπλήν καλώς μεταφρασθεΐσα παρά σοφοί) άκάστορος, τοΰνομα δημητρίου, τό γένος οντος Νοταρά, του
πελοποννησίου ης ή έπιδιόρθωσις, καί κρίσις ή τελεία
έγένετο νοΐ λεπτω του μακαριωτάτου ίεράρχου τε προσκηνητοϋ τών 'Ιεροσολύμων, δεσπότου, καί ποιμάντορος κυ
ρίου κύρ Χρύσανθου, του άθωνύμου πάντως γε άνθους
χρυσανγαστάτου
* 1. Ε.Β.Ε. 2981

0,160« 0,215

ετ. 1780

φ. Ια, ό τίτλος.
φ. 2α, «Σύντομος μερισμός της υδρογείου σφαίρας».

φφ. 1α-63α.

ΕΠΩΝΤΜΑ

255

ΕΡΓΑ

'Αρχ. Πρώτα άπό ό'λα τυχαίνει νά ήξεύρης, πώς μέρος τι της γης
καλύπτεται

άπό τά ύ'δατα, και μέρος...

Τά κεφάλαια: φφ. 9α-35β, «Περί της Ευρώπης»· φφ. 36α-45β, «ή
Α σ ί α » · φφ. 46α-55α, «ή Α φ ρ ι κ ή » · φφ. 55α-63α, «Γαΐαι

Άρκτικαί»

(όπου καί τά περί Α μ ε ρ ι κ ή ς ) .
Σημ. Στό φ. 1β, τό έτος καί ό τόπος γραφής του κειμένου: «Κατ' έτος το
χιλιοστόν, έκατοστόν έπτάκις, έβδομήκοντα καί δέκατον, μάρτιον κατά μήνα, έν
πόλει τή άδριανοϋ κειμένη κατά θράκην», ένω σύμφωνα μέ άλλη σημείωση, στη
σελίδα τίτλου, ό Χρύσανθος αφιερώνει τό έργο αυτό στον πρίγκηπα Γρηγόριο
Γκίκα.
2. Ε.Σ.Β. 1

0,160x0,110

I H ' αι.

φφ. 222α-250α.

Δίπλα στό τίτλο συντομευμένο τό όνομα του γραφέα: κσρ (= Καισάριος;)

II. Θέατρον του Κόσμου
Μετάφραση του έργου: Abraamo Ortelio, Teatro del Mondo. Βενετία
1697.
* 1. E.B.E. 2981

0,215><0,160

I H ' αί.

φφ.64α-191α.

Ά ρ χ . "Οποιος ήθελε νά διαγράψη δλα τά ξεχωριστά
ιδιώματα
της θαλάσσης...
Στην αρχή, φ. 64αβ, πρόλογος του μεταφραστή: «Προς τους εύγνωμόνως άναγινώσκοντας».
Ά ρ χ . Έστάθη πάντοτε πράγμα τόσον επαινετόν καί...
Σέ σύγκριση μέ τό πρωτότυπο λείπουν τό «al lettore» καί ό πίνακας
περιεχομένων.
Περιλαμβάνει έντυπους γαλλικούς γεωγραφικούς χάρτες.
Β. ΕΝΤΥΠΑ:
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ΝΟΤΑΡΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
(1663 - 1731)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. Σύνοψις 'Αστρονομίας
* 1. Μ.Π.Τ. 200

0,205x0,145

ετ. 1680

φφ. 1α-78α.

'Αστρονομικές σημειώσεις. Αυτόγραφο του Χρύσανθου Νοταρά,
φφ. 1α-24α: «'Ερμηνεία καί καταγραφή του τεραρτημορίου της σφαίρας,
όπερ καί ρούπ-νταγιρέ λέγεται άραβικώς, γεγονυΐα παρά Χρύσανθου,
άρχιδιακόνου του μακαριωτάτου καί σοφωτάτου πατριάρχου της αγίας
πόλεως 'Ιερουσαλήμ κυρίου κυρίου Δοσιθέου».
' Αρχ. Τό τεταρτημόριον
κέντρου

πρώτον μεν 'έχει δύο γραμμάς από του

ήγμένας...
τά φφ. 24β-25β, λευκά,

φφ. 26α-53α, «Καταγραφή καί ερμηνεία τοΰ οργάνου, ονομαζόμενου
τζέιπ».
'Αρχ. Τό τζέιπ όργανον έστι καί αυτό τό τέταρτον τοΰ κύκλου...
τά φφ. 53β-54β, λευκά,
φφ. 55α-67β, «Προβλήματα τίνα άστρολαβικά».
'Αρχ. Εύρίσκομεν καί διά τοΰ αστρολάβου

τό δειλινόν...
τό φ. 68αβ, λευκό,

φφ. 69α-71β, «Προλεγόμενα τίνα εις τήν γεωμετρίαν συντείνοντα».
'Αρχ. Τί έστι γεωμετρία; Γεωμετρία
τε, καί ασυμμετρίας,

μεγεθών

εστίν επιστήμη

τε καί

συμμετρίας

σχημάτων...
τό φ. 72αβ, λευκό,

φφ. 73α-74β, «Θέματος καταγραφή».
'Αρχ. "Εστω ή σύστασις
Άν

στ

τοΰ θέματος κατά τό αχπ ' έτος, εις ο/ν

ήμέραν τοΰ δεκεμβρίου

μηνός...

φφ. 75α-78α, «'Ονόματα αραβικά εις χ ρ ή σ ι ν αστρολάβου».
'Αρχ. Δοχεϊον

χοτζιερέ...
τό φ. 78β, λευκό.
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* 2. Β.Ρ.Α. 801
0,232x0,162
I H ' ai.
φφ. 87(κολοβό).
Τίτλος: Σύνοψις 'Αστρονομίας Βιβλίον Πρώτον. Τά περί την σφαίραν καί
τους άστέραις.
'Αρχ. Πρέπουσα μέθοδος επιστήμη, καί απλουστέρα...
Τό κείμενο διακόπτεται στην παράγραφο 292, φ. 87β.
Συγκρατούμε άπό τό περιεχόμενο: φ. 13β, «Τοις άστρασι καί του
πόλου ΰψωμα εύρεΐν»· φ. 15α, «"Οσον τό της γης μέγεθος»· φ. 18β, «Τί
μήκος γεωγραφικόν»· φ. 22α, «'Ιδία κίνησις καί θεώρα σελήνης»·
φ. 24β, «'Ενιαύσιος κίνησις καί εκλειπτική»· φ. 28α, «'Εκλειπτική
εγκλισις, καί τροπική»· φ. 30α, «Κίνησις τοΰ ηλίου»· φ. 32β, «Οί πλανή
τες έν γένει»· φ. 34α, «Άνάβασις αστέρων ορθή κίνησις, μήκος καί
πλάτος»· φ. 37β, «Σφαίρα κρικωτή»· φ. 39α, «Σφαίρα ορθή, λοξή καί
παράλληλος»· φ. 46α, « Ώ ρ α ι του ένιαυτοϋ καί κλίματα»· φ. 49α, «ζώναι
τής γης»· φ. 51α, «Αντίποδες»· φ. 54α, «Μεσημβρινής γραμμής δια
γραφή»· φ. 58α, «Ουράνιος σφαίρα, καί χρήσις αυτής»· φ. 70β, «Γήινος
φαΐρα, καί χρήσις αυτής»· φ. 72β, «ζώδια» [φφ. 73β-75α, «Πίναξ των έν
ταϊς ούρανίαις σφαίραις είωθότων γράφεσθαι έκαστον των ζωδίων» καί
φφ. 75β-76α, «Πίναξ των ωρών καθ ' αϊ τά πρώτα τών άστρων τήν πρώτην
έκαστου μηνός του μεσημβρινού διέρχεται»]· φ. 85β, «"Αστρα μετα
βλητά καί νεφελοειδή».
Τελ. ...τω μεγέθει έπίσημον, έν πάνυ y ε έν κεντρικό) κύκλω...
Βρέθηκε στά χειρόγραφα τής 'Ηγεμονικής 'Ακαδημίας τοΰ Βουκου
ρεστίου.

Η. Εισαγωγή εις τά Γεωγραφικά καί Σφαιρικά (βλ. έντυπα, 3)
Μ.Μ.Π.Τ. 239
0,340x0,225
ετ. 1716
φφ. 15χ.ά.+σσ.
178 + φφ. 8 χ.ά. + 10 πίνακες.
Πιστό αντίγραφο τοΰ έργου, στό Παρίσι τό 1716.
Στό φ. 2α: «Χρύσανθου Νοταρά, πρεσβυτέρου, καί άρχιμανδρίτου
του άγιωτάτου πατριαρχικού, καί αποστολικού θρόνου τών Ιεροσολύ
μων, Εισαγωγή εις τά Γεωγραφικά, καί Σφαιρικά. ' Αξιώσει τοΰ έκλαμπ
Ροτατου καί περιβλέπτου κυρίου Σκαρλάτου Μαυροκορδάτου υίοδ
«ζίοπρεπεστάτου του υψηλοτάτου, ευσεβέστατου, καί σοφωτάτου κυΡίου κυρίου 'Ιωάννου Νικολάου 'Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου αύθένο υ
καί ήγεμόνος πάσης ούγγροβλαχίας»· καί μέ άλλο χέρι: « Έ ν
Π
αρισί 0 1 ς 1716».
17
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Μεταξύ των φφ. 15 χ.ά. καί τών σσ. 178, έντυπος: «Πίναξ γεωγραφι
κός της τε πάλαι καί νέας άπάσης εγνωσμένης γης» (βλ. έντυπα, 2).
Στη σ. 1: «Χρύσανθου πρεσβυτέρου, καί άρχιμανδρίτου του αποστο
λικού πατριαρχικού θρόνου των 'Ιεροσολύμων, Εισαγωγή εις τά γεω
γραφικά, καί σφαιρικά. Τμήμα α ο ν , κεφ. α ο ν . Τί διαφέρει κοσμογραφία,
γεωγραφία, χωρογραφία, καί τοπογραφία».
' Αρχ. 'Επειδή καί ή γεωγραφία δέν είναι εκ τών πρώτων, καί
αρχικών μερών της μαθηματικής, ώς είναι ή αριθμητική, καί ή
γεωμετρία...
* 2. Β.Λ. 17
0,210x0,145
I H ' αϊ.
Πιστό κι αυτό αντίγραφο του έντυπου (βλ. "Εντυπα, 3).
Κατά τό δέσιμο έχουν εκπέσει: ολόκληρο τό 'τρίτο τμήμα' καί άπό τό
'τέταρτο τμήμα' τά πρώτα 13 ( ι γ ' ) κεφάλαια. Στό τέλος οι πίνακες.

III. Ταξιδιωτικές σημειώσεις
* 1. Μ.Π.Τ. 237
0,325x0,215
ετ. 1726
φφ. 61.
Ά ρ χ . 1720 μαρτίου 14 ήλθομεν εις τό Παζαρτζίκι, κινήσαντες
άπό Φιλιππουπόλεως μαρτίου 13...
Μεταξύ τών πολλών πολύτιμων πληροφοριών, πού μας δίνει ό Χρύσανθος
Νοταράς στό ''Οδοιπορικό' του αυτό συγκρατούμε: «Έσυστήσαμεν εις τό
γιάφφα [1722] σχολεΐον έλληνοαραβικόν, ή αρχή άπό την πρώτην του ίαννουαρίου, διδάσκαλος ό παπά μουστας, νά πέρνη τόν χρόνον ζολόταις 30 τό δε
χαράτζι του νά πληρώνη ή χώρα. έκάμαμεν καί σπίτι διά σχολεΐον. έβάλαμεν και
κουτί είς την έκκλησίαν του αγίου γεωργίου...» (φ. 30α).
Σημ. 'Ολόκληρο τό ''Οδοιπορικό' έχει έκδόσει ή Πηνελόπη Στάθη, βλΜεσαιωνικά καί Νέα 'Ελληνικά, 1 (1984), σσ. 157-280 + πίνακες (καί ανάτυπο).
Β. ΕΝΤΥΠΑ:
1. Πίναξ Γεωγραφικός της 'Υψηλοτάτης
ηγεμονίας Ούγγροβλαχίας öC
δεκαεπτά θέματα διηρημένης, κατά τήν έξηκριβωμένην καταγραφήν και
διατύπωσιν ην πεπύηκεν ό ευγενέστατος ενδοξότατος καί σοφώτατος &ρΧων
Στόλνικος κύριος κύριος Κωνσταντίνος Καντακουζηνός. Σπουδή του έξοχο1'
τάτου ιατροφιλοσόφου κυρίου κυρίου 'Ιωάννου Κομνηνού. Νΰν τό πρώτο ^
τύποις ελληνικοϊς εκδοθείς καί εύλαβώς αφιερωθείς τω Γαληνότατα) κα
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θεοσεβεστάτω αϋθέντη καί ήγεμόνι πάσης Ούγγροβλαχίας, κυρίω κυρίω
'Ιωάννη Κωνσταντίνο) Βασσαράβα Βοεβόδα. Παρά Χρύσανθου Πρεσβυτέρου
καί του 'Αποστολικού Άγιωτάτου των 'Ιεροσολύμων πατριαρχικοί) θρόνου
Άρχιμανδρίτοο [Πάδοβα, 1700].
Διαστάσεις: 1,40*0,65.
Ό τίτλος του Χάρτη στά λατινικά: Index Geographicus Celsissima
Principatus Wallachiae in decern et septem themata divisa zuxta accuratissiman desxriptionem quam editil sapientissimus Vir Stolnicus D.D. Constantinus Cantacuzenus studio Medici ac Philosophi D.D. Ioannis Comneni. Nunc
primum typis expositus et obsequiose decatus Serenissimo ac Piissimo
Principi ac Domino totius Wallachiae D.D. Ioanni Constantino Bassaraba
Woevondoe a Chrysantho Presbitero et Apostolici ac sanctissimi Hicrosolymarum Patriarcus throni Archimantrita. Πάδοβα 1700.
2. Πίναξ γεωγραφικός της τε πάλ.αι καί νέας άπάσης εγνωσμένης γης, Νυν τό
πρώτον τύποις έλληνικοϊς εκδοθείς παρά Χρύσανθου πρεσβυτέρου καί τοΰ
'Αποστολικού, καί Άγιωτάτου των 'Ιεροσολύμων Πατριαρχικού θρόνου
Άρχιμανδρίτου. Πάδοβα 1700. (Χάρτης των δύο ημισφαιρίων).
3. Χρύσανθου Νοταρά Πρεσβυτέρου, καί άρχιμανδρίτου τοΰ άγιωτάτου
Πατριαρχικού, καί αποστολικού θρόνου των 'Ιεροσολύμων. Εισαγωγή εις τά
Γεωγραφικά καί Σφαιρικά... Παρίσι 1716, σσ. 8 χ.ά. + 176 (L/BH.
18.1.107).
"Αλλη έκδοση: Βενετία 1718, σσ. 8 χ.ά. + 176 (L/BH. 18.1.122).

ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ Ι Ω Α Ν Ν Η Σ
(1783 - 1842)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι· Ιστορική Τοπογραφία ενός μέρους της Θετταλίας
1

·Δ.Β.Λα.
0,170*0,110
ετ. 1817
φφ. 72.
" Χρονολογία στην σελίδα τίτλου.
Περιγράφεται στον τόμο: Γιάννης Α. 'Αντωνιάδης: 'Ιωάννου Οίκο-
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νόμου Λαρισσαίου (1783-1842), ΈπιστολαίΔιαφόρων, 'Αθήνα 1964, σελ.
π'-ρα' καθώς καί άπό τόν Μ.Μ. Παπαϊωάννου στον τόμο: /. 'Αληθινή
ιστορία του Λουκιανού Σαμοσατέως. Π. 'Ιστορική τοπογραφία ενός μέρους
της Θετταλίας - 1817, 'Αθήνα 1989.
'Αντίγραφο αυτής της τοπογραφίας στή βιβλιοθήκη τοΰ πρώην
Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως (βλ. S. Aristarchos, Rap
port sur les concours de Thassalie et d'Epire, Κωνσταντινούπολη, 1865) καί
τώρα στή βιβλιοθήκη Turk Tarih Kurunu της "Αγκυρας καί φέρει τόν
τίτλο: «Δοκίμιον Τοπογραφικόν της πεδινής Θεσσαλίας εν γένει».
Β. ΕΝΤΥΠΑ:

ΟΙΚΟΝΟΜΟΙ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
(1786 - 1831)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. Στοιχεία Φυσικής 'Ιστορίας
Τό έργο δε διασώθηκε. Βλ. Σ. ' Αρίσταρχος, ο.π. καί Κ.Ν. Σάθας, ο.π.
σελ. 718.
Β. ΕΝΤΥΠΑ:

ΕΠΩΝΤΜΑ ΕΡΓΑ
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ΠΑΛΛΙΑΝΟΣ

ΕΜΑΝΟΥΗΛ

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. 'Ιστορία καί Γεωγραφία της Δακίας
από 2.000 π.Χ. μέχρι 1.204 μ.Χ.
* 1. Β.Ρ.Α. 2

0,373x0,244

Ι Θ ' αί.

φφ. 74 (κολοβό).

Ά π ό φ. 7α-68α παλαιότερη, δική του σελιδαρίθμηση: 1-133' τά φφ.
1α-4α, 15β (σ. 18), 26β (σ. 40), 51β (σ. 90) καί 68β (σ. 134) λευκά.
— φφ. 5α-6α, αφιερωματικό σημείωμα.
'Αρχ. Όρων μεν την επί του ύψηλοϋ θρόνου της
ήγεμονίαν...
— φ φ . 7α-15β ή σσ. 1-17, «Βιβλ. α ο ν . Μέρος am».

οϋγγροβλαχίας

'Αρχ. Ή των ρουμάνων γη μέρος ούσα της ευρωπαϊκής
κατ' αρχάς έστάθη μία επαρχία...

σκυθίας

συνολικά § 1 1 .
ον

— φ φ . 16α-26α ή σσ. 19-39, «Μέρος β ».
'Αρχ. Φαίνεται οτι οι "Ελληνες δεν έποίουν καμμίαν
των γετών καί δακών...

διαφοράν

συνολικά § 8.
— φ φ . 27α-42β ή σσ. 41-72, «Μέρος γ0*».
'Αρχ. Μετά τόν φόνον του

Δομετιανου...
συνολικά § 14.

— φ φ . 43α-51α ή σσ. 73-89, «Μέρος δ°ν».
'Αρχ. 'Αδριανός
Τραϊανού...

παραλαβών

την αρχήν μετά τόν θάνατον του
συνολικά § 17.

— φ φ . 52α-60β ή σσ. 101-118, «Μέρος ε ο ν ».
' Αρχ. ΈλευΟερωθέντες οι δάκες ή μάλλον ειπείν ο'ι δακο-ρωμάνοι έσύστησαν μίαν ήγεμονίαν
αύτόνομον...
συνολικά § 12.
~ φ φ . 61α-68α ή σσ. 119-133, «Μέρος στ™».
'Αρχ. Άφ ' ου κατεπράϊναν αί έπιδρομαί
θων καί βανδάλων...

των βαρβάρων,

γότ

συνολικά § 10.
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— φ φ . 69α-74α, «Βιβλ. β ο ν . Περιγραφή της Βλαχίας».
'Αρχ. Ή βλαχία εστί μέρος της ευρωπαϊκής

δακίας έχουσα από

μεσημβρίας...
Τό κείμενο διακόπτεται στό φ. 74α.
Σημ. Ό συγγραφέας, τό όνομα του οποίου διαβάζουμε στά φφ. 2α καί 6α,
κάνει μιά περιγραφή των διαφόρων περιοχών της Δακίας καί μας δίνει πλούσια
ίστορικογεωγραφικά στοιχεία των περιοχών αυτών ενώ ό μεταφραστής συμπλη
ρώνει με επεξηγηματικές σημειώσεις.
Β. ΕΝΤΥΠΑ:

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Β. ΕΝΤΥΠΑ:
1. Θεωρητικο-Πρακτική
Ναυτικής 'Ερμηνεία. Μεταφρασθεϊσα εκ της 'Ιταλι
κής διαλέκτου, καί τύποις εκδοθείσα υπό ... Νικολάου Παντελή... Τόμος Α •
Βενετία 1802, σσ. δ ' + 292.
Τόν ίδιο χ ρ ό ν ο καί ό δεύτερος τόμος, σσ. 320 + 2 πίν. (ΓΜ/ΕΒ. 141).
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ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
(ΙΖ' - IH' αϊ.)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. Έγχειρίδιον της άναζησάσης φυσικής φιλοσοφίας, εν ώ
ή αληθής της φύσεως αρμονία αναπτύσσεται καί πλείστα
της αρχαίας φιλοσοφίας αμαρτήματα διά κανόνων καί
άλλων τινών αποδείξεων φανεροϋταν όπερ μετεστρώθη
άπό τής λατινίδος επί τήν ελληνίδα διάλεκτον σπουδή καί
πόνω του λογιωτάτου άναστασίου παπά βασιλόπουλου του
έξ Ιωαννίνων, εν τη κωμοπόλει τυρνάβω τή θετταλίας
διατρίβοντος κατά τό αψα' έτος τό σωτήριον Μαιμακτηριώνος ζ' ισταμένου μηνός»
* 1. Ε.Β.Ε. 1331
0,170x0,110
ετ. 1701
φφ. 1α-98α.
'Αρχ. Μετά τό έζαγαγείν ίμαυτόν εναγχος έκουσία βουλή...
Τό κείμενο χωρίζεται σέ 245 παραγράφους.
* 2. Ι.Ε.Ε. 34
0,123x0,104
ετ. 1701
φφ. 93.
Κείμενο παρεμφερές μέ τό προηγούμενο Ι, 1.
—φ. 5α, «Άγχειρίδιον τής άναζησάσης φυσικής φιλοσοφίας. Κανών
πρώτος».
'Αρχ. Θεός εστίν όν άί'διον, μονάς άπειρος, ή πρώτη αρχή
πάντων των όντων...
Άπό δωρεά Σπ. Λάμπρου.
Πρβλ. Τόμ. Α', Τά Μαθηματικά.
Β. ΕΝΤΥΠΑ:
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ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(1769 - 1820)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Β. ΕΝΤΥΠΑ:

1. Έρμης ό Κεδρώος ήτοι 'Εμπορική 'Εγκυκλοπαίδεια συγγραφείσα παρά
Νικολάου Παπαδοπούλου. Βενετία 1815.
Ό πρώτος τόμος φέρει τόν ψευδότιτλο: «Έρμαθήνη ήτοι 'Εμπορική
Σπουδή περιέχουσα συνοπτικός μελετάς καί ίστορίαν της αρχής καί
προόδου τοϋ εμπορίου...», σσ. 2 χ.ά. + ιστ' + 167 (ΓΜ/ΕΒ. 851).
Τόν ίδιο χρόνο, ό δεύτερος, σσ. 341, καί ό τρίτος τόμος, σσ. 407, πού
έχουν τόν 'ίδιο ψευδότιτλο: «Λεξικόν της 'Εμπορικής "Υλης».
"Ενα χρόνο αργότερα, τό 1816, ό τέταρτος τόμος, μέ τόν ψευδότιτλο:
«Τής 'Εμπορικής 'Εγκυκλοπαίδειας Βιβλίον Β', ήτοι Λεξικόν Έμπορικό-Γεωγραφικόν, περιέχον τήν Έμπορικήν Γεωγραφίαν, Δηλαδή
"Εθνη, 'Επικρατείας, Θάλασσας, Πόλεις, Λιμένας, Κατοίκους, Προϊόν
τα, Τέχνας, Έμπόριον, Νομίσματα, Ζυγία, Μέτρα, "Εθιμα, κτλ. Μέρος Α',
Α-Β», σσ. 4 χ.ά. + 451 (ΓΜ/ΕΒ. 971).
Τό 1817 ό πέμπτος τόμος, μέ τόν ψευδότιτλο: «Τής 'Εμπορικής
'Εγκυκλοπαίδειας Β', ήτοι Λεξικόν Έμπορικο-Γεωγραφικόν, περιέ
χον... Μέρος Β', Γ-Κ».
Τό έργο σταματά εδώ. "Αλλοι τόμοι δέν εκδόθηκαν.
2. Ό 'Εμπορικός Κώδηξ τής Γαλλίας. Μεταφρασθείς εκ τοϋ Γαλλικού
πρωτοτύπου, καί πολλοίς σημειώμασι πλουτισθείς 'έτι δε... επαυξηθείς πάρα
Νικολάου του Παπαδοπούλου... Βιέννη 1817, σσ. κστ' + 220 + 2 χα(ΓΜ/ΕΜ. 986).
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ΠΑΠΑΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Β. ΕΝΤΥΠΑ:
1. Όνομαστικόν Περί τοΰ Παντός, 'Ιωάννου ΆμωσοΰΚομενίου. Μεταφρασθέν ίκ της Λατινικής διαλέκτου εις την Έλληνικήν παρά... 'Ανθίμου
Παπά... Πέστη 1806, σσ. VIII + 1 3 7 + 1 χ.ά. (ΓΜ/ΕΒ. 431).
Μετάφραση τοΰ έργου: Jos. Amos. Comenii Orbis sensualium pietas
quadrilinguis emendatus, hoc est Omnium fundament alium in mundo rerum...
Noribergae, in bibliopolio J.A. Endteri, 1755.

ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Β. ΕΝΤΥΠΑ:
1 • Καλλιεργία των γεωμήλων... Μετάφρασις έκ τοΰ 'Ιταλικού εις τό άπλοελληνικόν ιδίωμα παρά Σ[τεφάνου] Π[αραμυθιώτου]. Κέρκυρα 1817, σσ. 30
(ΓΜ/ΕΒ. 978).
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ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΟΠΟΒΙΚ ΡΑΦΑΗΛ ΕΥΦΡΟΝΙΟ!

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. Φυσική 'Ιστορία
* 1. Δ.Β.Κ.(σ). 1
0,250«0,195
ετ. 1811
φφ. 1α-21β.
Τίτλος: Φυσική ιστορία προςχρήσιν τών έν τη 'Ελληνική Σχολή σπουδαζόν
των νέων καί παντός του ελληνικού γένους. 1811 εν μηνί Άπριλλίω. Έν
Βιέννη της Αυστρίας E.R.P.
φφ. 1α-3β, λευκά.
φ. 4α, «Τμήμα α ον , Εισαγωγή εις τήν φυσικήν ϊστορίαν».
' Αρχ. § 1 Ή Φυσική καί ή φυσική ιστορία είσί δύο πολλά
διαφορετικά πράγματα, ή δευτέρα είναι τό θεμέλιον της πρώτης...
— φ . 4β, «§ 2. Τί είναι ή φυσική ιστορία καί πώς διαιρείται»· φ. 5β, «§ 3.
ωφέλεια της φυσικής ιστορίας» (= θεολογικο-ήθική, φυσικο-ίατρική
καί πολιτικο-οίκονομική).
φ. 8α, «Τμήμα βον. Περί του αντικειμένου τής φυσικής ιστορίας τών
τριών βασιλείων τής φύσεως».
— φ . 8β, «Γενική διαίρεσις τών σωμάτων καί ποία ευρίσκονται μέσα καί
επάνω εις τήν γήν».
— φ . 9β, «'Ωφέλεια καί σκοπός τών σωμάτων, τά όποια ευρίσκονται
μέσα καί επάνω εις τήν γήν».
φ. 10α, «Τμήμα γ ον . Περί του βασιλείου τών φυτών. Περί τών φυτών έν
γένει».
— φ. ΙΟβ, «Μέρη τών φυτών, τά όποια χρησιμεύουν εις τήν διατήρησιν
τών φυτών».
— φ . 14β, «Μέρη τών φυτών, τά όποια χρησιμεύουν εις τήν φύτευσιν
αυτών».
— φ. 15α, «Παντοτεινά καί ουσιώδη μέρη τών λουλουδιών».
— φ . 15β, «Διαφορά τών λουλουδιών».
— φ . 16α, « Ό καρπός, ή ό σπόρος».
— φ . 17α, «Διαίρεσις τών φυτών».
— φ . 17β, «Διάφοροι μέθοδοι» (= φυσικοί, τεχνικοί).
Τελ. ...κατά τήν διαφοράν του εξωτερικού σχήματος των.
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II. Στοιχεία Γεωγραφίας
«Στοιχεία της Γεωγραφίας εκ πολλών καί διαφόρων συγγραφέων
έρανισθέντα καί ως οίον τε ην εύμεθόδως συντεθέντα παρά του Ευφρο
νίου Ραφαήλ Πόποβιτζ του έν τη Πέστη σχολής των 'Ελλήνων διά
χάριν των έν τη αύτοϋ σχολή φιλομαθών καί φιλόπονων νέων. Έ ν
Πέστη τη 7η μαΐου 1802».
* 1. Δ.Β.Κ.(σ,) 15
0,220* 0,175
έτ. 1802
φφ. 22 χ. ά.
Στό φ. Ια, ό γενικός τίτλος (βλέπε), ενώ τό φ. 1β, λευκό.
φ. 2α, «"Ορος της Γεωγραφίας».
Άρχ. ή Γεωγραφία είναι μία επιστήμη ή οποία περιγράφει τήν
γήν όπου κάτοικου μεν...
φ. 9α, «Τμήμα αον» [Περί τής Ευρώπης].
' Αρχ. Ή Ευρώπη εις ημάς είναι τό πρώτον καί σχεδόν τό πλέον
μικρότερον μέρος του κόσμου...
'Εδώ αναφέρεται συνοπτικά στίς διάφορες χώρες τής Ευρώπης, ένώ από τό
φ. 13α κι ώς τό τέλος μιλάει «περί τής Ούγκαρίας».
* 2. Δ.Β.Κ.(σ,) 15
0,240*0,200
έτ. 1802
φφ. 14χ.ά.
φ. Ια, «Γεωγραφία».
<Ρ· 1β, «Προς τόν αναγνώστη ν ίαμβικόν».
ψ· 2α, «Περί Γεωγραφίας».
'Αρχ. ή Γεωγραφία είναι μία επιστήμη ή οποία περιγράφει τήν
γήν όπου κάτοικου μεν...
Στη συνέχεια τό κείμενο είναι παρεμφερές μέ τό II, 1 εως τήν
παράγραφο «περί τής Ούγκαρίας» ή οποία δέν υπάρχει (τά φφ. 10α-14β,
λευκά).
Β. ΕΝΤΥΠΑ:
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ΠΟΡΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
( ; - 1718)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. Συμεών μαγίστρου του Σήθ σύνοψις των φυσικών, μεταφρασθεΐσα ύπ ' έμοΰ, εις κοινήν γλώτταν, τοΰ εν έλαχίστοις
σπουδαίου Μάρκου τοϋ Πορφυροπούλου, του εκ Κύπρου,
καί νοταρίου της τοϋ Χρίστου Μεγάλης 'Εκκλησίας, διά
παρακλήσεως τινός τών έμοί συνήθων
Μετάφραση του έργου: Synopsis physicorum et philosophicorum dogmatum de Simeon magister

Selh.

* 1. Μ.Α.Α.Σ. 1766
0,202 * 0,145
I Z ' αϊ.
φφ. 44.
'Αρχ. Ό Πλούταρχος, ώ μέγιστε καί θειότατε βασιλεΰ, διαφό
ρους καί πολλών λογίων δόξας μετρώντας...
'Ακολουθούν: «πώς είναι ή γη σφαιροειδής καί στρογγυλή»- «πώς είναι
κυρτή»· «πώς εις τό μέσον είναι ή γη»' «διά τό μέγεθος καί τό μεγάλομα
της γης»' «διά ταίς κατοικοίσαις»· «περί σίνων»· «νήσοι μακάρων»'
«μερισμός κλήματος».
— φ. 4β, «περί τών μεταξύ του ουρανού καί τής γής στοιχείων, λόγος β •
περί ύδατος». "Αλλα 'κεφάλαια': «περί αέρος καί πυρός καί ϋδωρ και
ύετών καί αστραπών καί βροντών»· «περί νεφών»· [περί κομητών].
— φ . 7α, «λόγος γ°5 κατά τινας ψευδής πυθαγορίου κεφάλ. ιζ'». Καίέδώ:
«α°ν περί τών ουρανίων σωμάτων καί περί του κόσμου», «β ον διά το
σχήμα τοΰ ούρανοΰ», «γ ον άνείσος καί ό κόσμος έχει ψυχήν και
κυβερνάται άπό θείας προνοίας», «δ ον άνείσος καί ό κόσμος είναι
άφθαρτος», «ε ον άνείσος καί στρέφεται ό ουρανός», «στ ον διά την τάςιν
ον
τοΰ κόσμου», «ζ διά τους νοούμενους κύκλους όπου είναι εις τον
ον
ούρανόν», «η ποία είναι ή ουσία τών άστρων», «θ ον διά τό σχήμα τ ω ν
άστρων», «ι ον διά την κίνησιν τών άστρων», «ια ον άπό που φωτίζονται τα
άστρα», «ιβ ο ν πώς γίνονται οι δ°' καιροί», «ιγ ο ν διά τό μεγάλομα και το
σχήμα τοΰ ηλίου», «ιδ ο ν διά την εκληψιν τοΰ ηλίου», «ιε ο ν διά τήν ουσιαν
καί τόν φοτισμόν καί τό μεγάλομα τής σελήνης», «ιστ ο ν δια τη
εκληψιν», «ιζ ον διά τόν νουν».
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— φ . 15β, «περί των ουρανίων, λόγος γ° περί κόσμου». 'Εδώ: «περί
σχήματος ούρανοΰ», «περί έγκλίσεως κόσμου», «ποία είναι ή ουσία τοΰ
ουρανού».
—φ. 16β, «του αύτοΰ λόγος δ°\ περί ύλης, περί εί'δους, περί φύσεως, τό
περί τόπου καί χρόνου, περί ψυχής καί περί ούρανοΰ».
'Ακολουθούν: «περί είδους»· «περί φύσεως»· «περί τόπου»· «περί
χρόνου»" «περί ψυχής»· «περί οράσεως»· «περί οσφρήσεως»· «περί
γεύσεως»· «περί αφής»· «περί τών αισθήσεων τής ψυχής».
—φ. 24β, «του αύτοΰ συμεών σήθ περί χρείας τών ουρανίων σωμάτων».
'Αρχ. Διά τήν κίνησιν, καί την θέσιν τών ουρανίων σωμάτων καί
διά τό μεγάλωμα τοΰ σχήματος...
'Ακολουθούν: [διατί ό ουρανός έγινε σφαιροειδής]· «διατί κινείται ό
ουρανός»· «διατί είς τόν ούρανόν κινήσεις έναντίαι»· «διατί είναι
διαφανής»· «περί τοΰ μεγέθους τοΰ ούρανοΰ»· «περί τής τοΰ ούρανοΰ
αποστάσεως»· «περί τών εν ούρανω αναγκαίων, χρησίμων, καί τερ
πνών»· «περί τοΰ σχήματος τής σελήνης»· «περί τής αυξομειώσεως
ταύτης»· «διατί δέχεται φως από τόν ήλιον»· [περί τοΰ τής σελήνης
προσώπου]· «διατί διά μηνός άποκαθήσταται»· «διατί τήν ήλιακήνόδόν
υπερβαίνει ή σελήνη»· «διατί ού στηρίζει»· «περί τοΰ μεγέθους τής
σελήνης»· «περί τής αποστάσεως αυτής»· «διατί υψηλότερα καί χαμηλό
τερα γίνεται»· «περί τοΰ έρμου»· «διατί ό έρμης υπό τήν σελήνην
έτάχθη»· «διατί ό έρμης στίλβει»· «διατί πλησιάζει τω ήλίω»· «διατί
αυτός καί οί λοιποί αστέρες άποδίδουσι»· «διατί ή άφροδίτη ού κατά
πολύ τοΰ ηλίου αφίσταται»· «διατί ού συνεχώς άναποδίδει αυτή»· «περί
τοΰ ηλίου»· «περί τοΰ μεγέθους αύτοΰ»· «διατί λοξώς κινείται ό ήλιος»'
«διατί ή τοΰ ηλίου λόξωσις κδ ων μοιρών εστίν άμφοτέρωθεν»' «περί ταΐς
έντροπαϊς βραδύτητος τοΰ ηλίου τω θερινω καί χειμερινώ»· «διατί ό
ήλιος πότε μέν πλησιάζει πότε δέ αφίσταται»· «διατί διά τξε' ήμερων
αποκαθίσταται»· «περί τής τοΰ ηλίου άφ' ημών αποστάσεως»· «διατί
ανατέλει καί δύει ό ήλιος»· «περί τοΰ αρεως καί τοΰ διός καί τοΰ
κρόνου»· «περί τών απλανών αστέρων»· «περί τής βραδιάς τούτων
ων
κινήσεως»· «περί τής έναστρου σφαίρας»· «διατί δι' ωρών κδ αποκαθί
σταται»· «διατί τάς λοιπάς περιάγει σφαίρας».
Τελ. (φ. 43α) ...έκεϊναι τά πράγματα όπου γνωρίζονται άνάμεσόν
του κατά τό χειρότερον καί καλιώτερον ετζη καί εκείνα όπου τά
ήξεύρομεν.
Στά φφ. 43β-44β, «Πίναξ τοΰ παρόντος βιβλίου».
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* 2. Μ.Π.Τ. 553
0,200x0,150
Ι Ζ ' αι.
σσ. 160.
— σσ. 113-137, «Συμεών μαγίστρου τοΰ Σήθ σύνοψις των φυσικών».
'Αρχ. Ό μέν Πλούταρχος, ώ μέγιστε καί θειότατε βασιλεΰ,
διαφόρους δόξας άπαριθμούμενος...
— σ σ . 137-160, «Τοΰ αύτοΰ Συμεών του Σήθ- Περί χρείας των ουρανίων
σωμάτων».
'Αρχ. Περί μέν της κινήσεως καί της θέσεως των ουρανίων
σωμάτων 'έτι καί περί τοΰ μεγέθους...
* 3. Ε.Β.Ε. 1115
0,210x0,140
Ι Ζ ' ai.
σσ. 224-274.
Τίτλος: τοΰ συμεών μαγίστρου του σήθ σύνοψις των φυσικών.
'Αρχ. Ό μέν πλούταρχος ώ μέγιστε καί θειότατε βασιλεΰ,
διαφόρους δόξας άπαριθμούμενος...
* 4. Ε.Β.Ε. 4108
0,210x0,150
Ι Ζ ' ai.
φφ. 69α- 102α.
φφ. 69α-85α, «Συμεών μεγίστρου του σήθ, Σύνοψις των φυσικών».
'Αρχ. Ό μέν Πλούταρχος, ώ μέγιστε καί θειώτατε βασιλεΰ,
διαφόρους καί πολλών λογίων...
φφ. 85α-102α, «Τοϋ αύτοϋ συμεών τοΰ σήθ, Περί χρείας των ουρανίων
σωμάτων».
'Αρχ. Περί μέν της κινήσεως καί της θέσεως τών ουρανίων
σωμάτων...
Πρβλ. Θεόφιλος Κορυδαλεύς Ι, 3.
* 5. Β.Ρ.Α. 557
0,210x0,160
I H ' ai.
σσ. 1-90.
Α ' , σσ. 1-47, «Συμεών μαγίστρου τοΰ Σήθ σύνοψις τών φυσικών, και
περί τών ουρανίων».
'Αρχ. Ό μέν Πλούταρχος, ώ μέγιστε καί θειότατα βασιλεΰ,
διαφόρους δόξας
άπαριθμούμένος...
"Αλλα κεφάλαια: «οτι ή γη σφαιροειδής» (σ. 2)· «"Οτι κυρτή ή γ ή " ( σ ·
3)· «οτι εν τω μέσφ ή γή» (σ. 3), «περί του μεγέθους της γης» (σ. 4)' «περί
τών οικήσεων» (σ. 4).
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"Αλλα κεφάλαια: «Περί αέρος, καί πυρός, καί νεφών, καί ύετών, και
αστραπών, καί βροντών» (σ. 8)· «κομήται» (σ. 10)· «περί ίριδος» (ο. Π λ
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σχήματος ουρανού» (σ. 12)· «Ei έμψυχος ô κόσμος καί πρόνοια διηκούμενος» (σ. 13)· «Ei άφθαρτος ό κόσμος» (σ. 13)' «Ει στρέφεται ό
ουρανός» (σ. 14)· «Περί της τάξεως τοϋ κόσμου» [όπου παρατηρεί δτι
«τοΰ κόσμου τό μεσαίτατον εστίν ή γη»] (σ. 14)· «Περί τών έν ούρανω
νοουμένων κύκλων» (σ.15)· «Τίς ή των αστέρων ουσία» (σ. 15)· «Περί
σχήματος αστέρων» (σ·. 16)' «Περί της τών αστέρων φοράς» (σ. 17)·
«Περί του πόθεν φωτίζονται οί αστέρες» (σ. 19)· «Πώς γίνονται οί
τέσσαρες καιροί» (σ. 19)· «Περί μεγέθους καί σχήματος ηλίου» [= «εστί
σφαιροειδές, ωσαύτως καί τών λοιπών έν ούρανω σωμάτων»] (σ. 20)·
«Περί της του ηλίου εκλείψεως» (σ. 22)· «Περί ουσίας, καί φωτισμού
σελήνης, καί σχήματα» (σ. 23)· «Περί εκλείψεως σελήνης» (σ. 26)·
«Περί νου» (σ. 28)· «Περί τών ουρανίων. Περί κόσμου» (σ. 30).
— σ. 32, «Τοΰ αύτοϋ λόγος δ' κ περί ύλης, περί είδους, περί φύσεως έν ώ
καί περί τόπου καί χρόνου· ετι περί ψυχής έν ώ καί περί αϊσθήσεως καί
περί ουρανού».
— σ. 41, «Τοΰ αύτοΰ λόγος εΜ Περί της α η ϊ τών όντων αιτίας» [= «θεόν
ποιητήν όμοΰ πάντων καί προνοητήν»].
Β', σσ. 47-90, «Τοΰ αύτοΰ συμεών του σήθ, Περί χρείας τών ουρανίων
σωμάτων».
' Αρχ. Περί μέν της κινήσεως, καί της θέσεως τών ουρανίων
σωμάτων, ετι δέ καί περί του μεγέθους...
'Ακολουθούν εδώ μα' κεφάλαια: «Διατί σφαιροειδής ό ουρανός»
(σ. 50)· «Διατί κινείται ό ουρανός» (σ. 52)· «Διατί αί έν τω ούρανω
κινήσεις έναντίαι» (σ. 52)· «Διατί την χροιάν εμφαίνεται» (σ. 53)· «Διατί
εστί διαφανής» (σ. 53)· «Περί τοϋ μεγέθους τοΰ ούρανοΰ» (σ. 54)· «Περί
τής τοΰ ούρανοΰ υποστάσεως» (σ. 54)· «Περί τών έν ούρανω αναγκαίων,
χρησίμων, καί τερπνών» (σ. 55)· «Περί τοΰ της σελήνης σχήματος»
(σ. 56)· «Περί της αύξομοιώσεως ταύτης» (σ. 57)· «Διατί παρά του ηλίου
δέχεται τό φώς» (σ. 57)· «Περί τοΰ της σελήνης προσώπου» (σ. 59)·
«Διατί διά μηνός αποκαθίσταται» (σ. 60)· «Διατί τήν ήλιακήν όδόν
υπερβαίνει ή σελήνη» (σ. 60)· «Διατί ού στηρίζει» (σ. 61)· «Περί τοΰ
Μεγέθους αυτής» (σ. 62)· «Περί της αποστάσεως αυτής» (σ. 62)· «Διατί
υψηλότερα καί χθαμαλωτέρα γίνεται» (σ. 63)· «Περί τοΰ έρμου» (σ. 63)·
«Διατί ό 'Ερμής ύπό τήν σελήνην έτάχθη» (σ. 64)· «Διατί ό 'Ερμής
σ
τιλβων» (σ. 64)· «Διατί πλησιάζει τω ήλίω» (σ. 64)· «Διατί αυτός καί οί
λοιποί αστέρες άποδίδουσι» (σ. 64)· «Περί τών τοϋ Έρμου ιδιοτήτων»
v.o. 66)· «Διατί ή άφροδίτη ού κατά πολύ τοϋ ηλίου αφίσταται» (σ. 66)'
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«Διατί ου συνεχώς ανταποδίδει αυτή» (σ. 67)· «Περί του ηλίου (σ. 68)'
«Περί μεγέθους αύτοΰ» (σ. 68)· «Διατί λοξώς κινείται ό ήλιος» (σ. 71)·
«Διατί ή του ηλίου λόξωσις κδ ' μοιρών εστίν άμφοτέρωθεν» (σ. 73)·
«Περί της εν τροπή βραδύτητος τοΰ ηλίου τω θερινω καί χειμερινω»
(σ. 75)· «Διατί έν τοις βορειοτέροις μείζονες αί θεριναί ήμέραι» (σ. 76)«Διατί ό ήλιος πότε μέν πλησιάζει ποτέ δέ αφίσταται» (σ. 77)· «Διατί διά
τξε' ήμερων αποκαθίσταται» (σ. 78)· «Περί τής τοΰ ηλίου άφ' ημών
αποστάσεως» (σ. 80)· «Διατί ανατέλλει καί δύει ό ήλιος» (σ. 82)· «Περί
τοΰ άρεως, καί διός, καί κρόνου» (σ. 84)· «Περί τών απλανών αστέρων»
(σ. 85)· «Περί τής βραδείας τούτων κινήσεως» (σ. 87)· «Περί τής ενά
στρου σφαίρας. Διατί δι' ωρών κδων αποκαθίσταται» (σ. 88)· «Διατί τάς
λοιπάς περιάγει σφαίρας» (σ. 89).
Τελ. ...καί οίον λόγον τά γνωστά έχει προς άλληλα κατά τε τό
χείρον καί τό βέλτιον τούτον καί τά γινώσκοντα. Τέλος τών
φυσικών συμεών σήθ.
* 6. Β.Ρ.Α. 493
0,220x0,160
Κείμενο παρεμφερές μέ τό Ι, 5.

ΙΗ'αί.

* 7. Β.Ρ.Α. 399
0,262x0,190
Τίτλος: Συμεών τοΰ σήθ, φυσιολογία μερική.
Παρεμφερές κι αυτό μέ τό Ι, 5.

ΙΗ'αί.

σσ. 475-530.

σσ. 122.

* 8. Μ.Π. 250 (5757)
0,210x0,150
ΙΗ'αί.
φφ. 231α-254β.
Κείμενο παρεμφερές μέ τό Ι, 5, Α.
'Αρχ. Ό Πλούταρχος ώ μέγιστε καί θειότατε βασιλεΰ διάφο
ρους, καί πολλών λογίων...
Τελ. ...θέλει είσαι εκεί τόπος όπου δέχεται... (κολοβό).
Τό κείμενο διακόπτεται στό κεφάλαιο «περί τόπου».
*9.Μ.Ξν.85(787)
0,205x0,160
ΙΗ'αί.
φφ. 170α-203α.
Τίτλος: Συμεών μαγίστρου τοΰ σήθ σύνοψις τών φυσικών.
' Αρχ. ό μέν πλούταρχος ώ μέγιστε καί θειότατε βασιλεΰ διάφο
ρους δόξας άπαριθμούμενος καί τήν αληθή μέν αποδείκνυαν..Κείμενο παρεμφερές, κι αυτό, μέ τό Ι, 5.
φ. 172α, «λόγος ßos»· φ. 173β, «λόγος γΜ» (τάιζ'κεφάλαια στάφφ. l73ß>
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174α, 174α, 174α, 174β, 175α, 175α, 175α, 175β, 176α, 176β, 176β, 176β,
177β, 178α, 179α, 179β).
φ. 180β, «περί κόσμου»· φ. 181α, «λόγος Δ ' » καί φ. 184β, «λόγος Ε ' » . Τά
'κεφάλαια' στά φφ. 188β, 189α, 189α, 189α, 189β, 189β, 190α, 190β, 190β,
191α, 191β, 192α, 192α, 192β, 192β, 192β, 193α, 193α, 193β, 193β, 193β,
193β, 194α, 194β, 194β, 194β, 195α, 196α, 196β, 197β, 198α, 198α, 198β,
199α, 200α, 200β, 201α, 201 β, 202α, 202α, 202β.
Τελ. ...το χείρον

καί τό βέλτιον,

Τέλος των φυσικών

συμεών

τούτον καί τά

γινώσκοντα.

σήθ.

Σημ. Στό φ. 2α, τό κτητορικό: «παϊσυου ιερομόναχου καυσοκαλυβίτου
θεολόγου».
Βλ. Τόμ. Α ' , Τά Μαθηματικά, Ψελλός Μ ι χ α ή λ Ι, 5.
•10. Ε.Β.Ε. 1118

0,210*0,160

ΙΗ'αί.

φφ. 271α-310α.

I H ' αϊ.

φφ. 158α-193β.

Παρεμφερές κι αυτό μέ τό Ι, 5.
* 11. Β.Ρ.Α. 205

0,205*0,148

Περιέχει τό πρώτο μέρος τοΰ Ι, 5.
Τίτλος: σιμεών μαγίστρου
'Αρχ.

τοΰ σήθ, σύνοψις

Ό μεν Πλούταρχος,

διαφόρους

των

ώ μέγιστε

φυσικών.
καί θειότατε

* 12. Μ.Π.Τ. 315
0,210*0,154
ΙΗ'αί.
Κείμενο κι αυτό παρεμφερές μέ τό Ι, 5.

σσ. 121-196.

'Αρχ. Ό μεν Πλούταρχος, ώ μέγιστε καί θειότατε
διαφόρους καί πολλών λογιών δόξας μετρώιντας...
* 13. Β.Ρ.Α. 1208

βασιλεϋ,

δόξας...

0,218*0,165

βασιλεϋ,

ΙΗ'αί.

φφ. 41α-73β.

ΙΗ'αί.

φφ. 5α-44β.

Παρεμφερές κι αυτό μέ τό Ι, 5.
Μ. Μ.Π.Χ. 160
0,215*0,150
"Εχουν εκπέσει τά φφ. 1α-4β.

* 15. Δ.Β.Κ. 108
0,190*0,115
ΙΗ'αί.
φφ. 2α-19βα.
Περιέχει τό δεύτερο μέρος του Ι, 5.
»ιτλος: Συμεών μαγίστρου τοΰ Σήθ, Περί χρείας τών ουρανίων σωμάτων.
'Αρχ. Περί μέν της κινήσεως
18

καί της

θέσεως...
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Τά 'κεφάλαια' στά φφ. 2α, 3α, 3α, 3β, 3β, 3β, 4α, 4α, 4β, 5α, 5α, 6α, 6α,
6β, 7α, 7α, 7α, 7β, 7β, 7β, 8α, 8α, 8α, 8β, 9α, 9β, 9β, 10α, Πα, 12α, 13α,
13β, 14α, 14β, 15α, 16α, 17α, 17β, 18α, 18β, 18β, καί 19α.
Τελ. ... καί τό βέλτιον τούτον καί τά γινώσκοντα.
16. Β.Ε.Κ.Β. 3
17. Π.Κ. 160
χγφ. ακέφαλο.

8°

I H ' αι.
I H ' ai.

σσ. 80-122.
φφ. 44.

Πρβλ. Τόμ. Γ', 'Επιστήμες της Ζωής.
Β. ΕΝΤΥΠΑ:

ΠΟΥΛΟΣ Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Σ

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Β. ΕΝΤΥΠΑ:
1. Λόγος εισαγωγικός εις τά πρακτικά της Λινναϊκής 'Εταιρίας της Λόνδρας.
Περί της 'Αρχής καί Προόδου της Φυσικής 'Ιστορίας, Ιδιαιτέρως δε τήζ
Βοτανικής. Συγγραφθείς μεν εις τό Άγγλικόν υπό του περικλεοΰς Ίακώβον
Όδοάρδου Σμίθ... Μεταφρασθείς δε εκ του 'Ιταλικού μετά τίνων υποση
μειώσεων υπό του Δημητρίου Πούλου του έκ Τριεστίου. Βενετία ("Εκδοση
μάλλον του 1800 ή 1801), σσ. η ' + 99 (ΓΜ/ΕΒ 25). "Αλλες εκδόσεις:
1806, σσ. η ' + 99 (ΓΜ/ΕΒ. 3231), 1807, σσ. 98 (ΓΜ/ΕΒ. 478). Βενετία.
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ΠΥΡΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
(1774 - 1853)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. 'Ορυκτολογία
Την πληροφορία γιά τη μετάφραση αύτη τοΰ έργου τοϋ Βερνέρου,
πού δέ διασώθηκε, μας παρέχουν ô Έρμης δ Λόγιος, 1 Αυγούστου 1812,
σελ. 227 καί ό Κ.Ν. Σάθας, ο.π., σελ. 713.
Β. ΕΝΤΥΠΑ:
1. Γεωγραφία Μεθοδική άπάσης της Οικουμένης εκ Παλαιών τε καί Νεωτέ
ρων Σοφών Συγγραφέων συνερανισθεϊσα καί συντεθεϊσα παρά Διονυσίου
Πυρρού... χάριν τών αύτοϋ φίλων μαθητών καί τοΰ 'Ελληνικού Γένους.
Βιέννη 1818, σσ. Γ + 336 (ΓΜ/ΕΒ. 1027).
Πρβλ. Τόμ. Γ', 'Επιστήμες της Ζωής.

ΡΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Β. ΕΝΤΥΠΑ:

'• Γαλλικός εμπορικός κώδηξ, μεταφρασθείς εις την καθομιλουμένην ημών
διάλεκτον παρά Θ[εοδώρου] Ρ[άκου]. Παρίσι 1820, σσ. ι α ' + 303 (ΓΜ/ΕΒ.
1220).

Πρβλ. Τόμ. Γ', "Εργα Γενικών Γνώσεων.
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ΡΑΣΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
(ΙΖ' - I H ' αϊ.)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. Χαρτοπαίγνιον Γεωγραφικό ν (βλ. έντυπα, 1)
Μ . Β . Ρ . Α . 352

0,193 « 0,135

ΙΘ'αΐ.

'Αρχ. Εις τους άναγνώστας.

φφ.28ήσσ.52.

Τήν μετάφραση

μου ταύτην νά

κάμω...
' Α π ό τό φ. 2α αρχίζει ή μετάφραση τοϋ κειμένου.
'Αρχ.

Ή γεωγραφία

περιγραφήν

είναι επιστήμη,

ήτις καταγίνεται

με τήν

της γης...

* 2. Β.Ρ.Α. 865

0,172x0,120

' Αρχ. Τό νέον τούτο γεωγραφικόν
τό προεκδοθέν

Ι Θ ' αι.

φφ. 3α-12α.

χαρτοπαίγνιον

ακολουθεί εις

ιστορικόν...

Σημ. Ή σύγκριση των δύο χγφ. μεταξύ τους καί μέ τό έντυπο δείχνει:
•—'Από τό πρώτο χγφ. λείπει ό πρόλογος τοϋ συγγραφέα ένώ άπό τό δεύτερο ή
εισαγωγή της μεταφράστριας.
— 'Από τό δεύτερο χγφ., πού είναι ακέφαλο, λείπουν τά πρώτα 30 'χαρτιά'
(= φύλλα). 'Αρχίζει άπό τό «XXXI ταρταρία» (φ. 4α).
Β. ΕΝΤΥΠΑ:
1. Χαρτοπαίγνιον

Γεωγραφικόν

συγγραφέν μεν Γαλλιστί

φρασθέν δέ εις τήν καθομιλουμένην
Ραστή.

υπό Ε. Ζουί Μετα-

των Γραικών γλώσσαν υπό

Αικατερίνης

Βιέννη 1816, σσ. ι α ' . (ΓΜ/ΕΒ. 936).

Τό πρωτότυπο: Victor-Joseph
Geographie. Π α ρ ί σ ι 1804.

de Joiiy. Jeux des Cartes instuctives.
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ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ
(1757 - 1798)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. Φυσική (βλ. έντυπα, 1)
• 1. Ε.Β.Ε. 1288
0,200*0,140
I H ' αι.
σσ. 210.
'Αρχ. Αύθέντη μου (μέ είπεν ό μαθητής μου όταν έσεργιανίζαμεν
τήν νύκτα...
Σέ σύγκριση μέ τό έντυπο, λείπουν (έχουν εκπέσει;) οι σσ. ι' (ό τίτλος, ή
αφιέρωση στον Λάνγγενφελδ καί τό «προς τους άναγνώστας» καθώς καί τά
επιγράμματα), τό τελευταίο κεφάλαιο (ΚΔ ' στό έντυπο) «Περί άνθρωπου ζώων,
καί έτερων τινών» καί ό «Πίναξ».
Αυτόγραφο τοϋ Ρήγα.

II. [Χάρτης της Βλαχίας]
1. Ε.Β.Π. Ge F carte 5920
0,820*0,570
IH ai.
Γιά τήν περιγραφή τοϋ χάρτη, άπό τήν "Αννα Άβραμέα, βλ.
Πρακτικά της 'Ακαδημίας 'Αθηνών, 53 (1978), σσ. 395-407.
Β. ΕΝΤΥΠΑ:
Ι. Φυσικής απάνθισμα ... εκ της Γερμανικής καί Γαλλικής διαλέκτου
ίρρανισθέν παρά του Ρήγα Βελεστινλή θετταλοΰ. Βιέννη 1790, σσ. ι ' + 180.
(L/BH. 18.11.1260).
2. Επιπεδογραφία τής Κωνσταντινουπόλεως, του κόλπου της του Καταστέν
οο, τής από τό Σταυροδρόμι θέας των περί αυτήν καί τοϋ Σαραγιού μέ τάς
καλαιάς καί νέας ονομασίας, παρά τοΰ Ρήγα Βελ.εστινλή Θετταλοΰ. 1796.
Κάτω: Έχαράχθη παρά Φρανσουά Μήλ.λερ tv Βιέννη. (Λ.Χ. 189).
*· Χάρτα τής 'Ελλάδος... "Εν σώμα εις 12 τμήματα, νυν πρώτον 'εκδοθείσα
<ψα τοΰ Ρήγα Βελεστινλή Θετταλοΰ χάριν των 'Ελλήνων καί Φιλελλήνων.
*'"/. Εχαράχθη παρά τοΰ Φρανσουά Μήλλερ εν Βιέννη.
Διαστάσεις τοΰ κάθε τμήματος: 0,70*0,52. 'Ολοκλήρου: 2,10*2,07.
(Λ.Χ. Π. 190).

π
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4. Γενική Χάρτα της Μολδαβίας
και μέρους των γειτνιαζουσών αύτη
επαρχιών, παρά του Ρήγα Βελεστινλή Θετταλοΰ, εκδοθέϊα χάριν των 'Ελλή
νων καί Φιλελλήνων. 1797. Έχαράχθη παρά του Φρανσουά Μήλλερ εν
Βιέννη. Διαστάσεις: 0,57 χ 0,78. (Λ.Χ. II. 191).
"Αλλη έκδοση: 1804 (ΓΜ/ΕΒ. 6614).
5. Μ α Χάρτα της Βλαχίας καί μέρους της Τρανσυλβανίας, παρά του Ρήγα
Βελεστινλή Θετταλοΰ εκδοθείσα χάριν των 'Ελλήνων καί Φιλελλήνων 1797.
Έχαράχθη παρά τοϋ Φρανσουά Μήλλερ. Διαστάσεις: 0,85 χ 0,62. (Λ.Χ. II.
193).
"Αλλη έκδοση: 1804 (διαστάσεις: 0,81><0,97). (ΓΜ/ΕΒ. 3228).

ΡΩΜΠΑΠΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Β. ΕΝΤΥΠΑ:
Μαθήματα της Ναυτικής επιστήμης. 'Εκ της Γαλλικής εις τήν κοινήν των
'Ελλήνων διάλεκτον μεταφρασθέντα, καί μετά πολλών προθήκης έπαυζηθέντα παρά θ[ανάση] Ρ[ά>μπαπα] του Μ[ουδανιώτου)'... Τόμος πρώτος περιέχων
τάς αρχάς, καί βάσεις εφ ' ών ή Ναυτική 'Επιστήμη β έβηκε. Βονωνία 1806,
σσ. 366 + 16 χ.ά. + 8 πίν. (ΓΜ/ΕΒ. 428).
Τόν Ι'διο χρόνο ό δεύτερος τόμος, σσ. 295 + 42 χ.ά. + 108 χ.ά. + 6 πιν.

ΕΠΩΝΤΜΑ ΕΡΓΑ

ΣΚΑΡΠΕΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
(1748 - ; )

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. Κοσμογραφία, Γεωγραφία
* 1. Μ.Τ. 480
0,285x0,205
ετ. 1793
φφ. 280*.
—Α'. «Κοσμογραφία ήτοι έγχειρίδιον της σφαίρας».
Άρχ. Κοσμογραφία καθώς αποδείχνει ή ίδια λέξις είναι περι
γραφή του παντός. Πάν δεν εννοείται εκείνο τό άπειρον διάστημα
όπου περικλείει εις του λόγου του ό'λα τά σώματα...
Τά κεφάλαια: «Περί τοϋ παντός, καί των μερών όπου συνθέτουσι τό παν»
(οι παράγραφοι: «Περί τοϋ σχήματος του παντός, καί των μερών αύτοΰ»,
«περί αριθμού τών μερών τοϋ παντός», «περί της τάξεως τών μερών του
παντός», «περί τών διαστάσεων, μεγεθών καί πραγματικών κινήσεων
τών ουρανίων σωμάτων», «περί της φαινόμενης κινήσεως τών ουρανίων
σωμάτων»)· «Περί τών κύκλων της σφαίρας» (οί παράγραφοι: «προηγού
μενοι ορισμοί», «περί του ορίζοντος», «περί τοϋ μεσημβρινού», «περί
τοϋ ισημερινού καί τών παραλλήλων», «περί της εκλειπτικής», «περί
τών κολούρων», «περί τών τροπικών», «περί τών πολικών κύκλων»)·
«Περί της χρήσεως τών της σφαίρας κύκλων είς διασάφησιν τών
φαινομένων, καί διαίρεσιν της σφαίρας εις τά μέρη αυτής» (οί παράγρα
φοι: «περί τών φυσικών καί πολιτικών ήμερων», «περί της διαφοράς τών
καιρών», «περί τών πλατεών, καί μήκεων τής γης», «περί τών ζωνών καί
κλιμάτων», «περί τών κατοικούντων ύπό τόν ίσημερινόν», «περί τών
βρισκόμενων μεταξύ τοϋ ισημερινοί), καί τών τροπικών», «περί τών
κατοικούντων ύποκάτω τών τροπικών», «περί τών ευρισκομένων μεταξύ
των τροπικών, καί τών πολικών κύκλων», «περί τών κατοικούντων
υποκάτω τών πολικών κύκλων», «περί τών κατοικούντων μεταξύ τοϋ
π
ολικοϋ κύκλου, καί τοϋ πόλου», «περί τών κατοικούντων ύπό τόν
ιόλον».
"~Β . «Περί τής Γεωγραφίας». Τά κεφάλαια: «Περί τών προηγουμένων
ειο
ησεων εις την Γεωγραφίαν» (άρχ. Γεωγραφία δηλοί καταγραφή τής Γης
'°Π το επάγγελμα ταύτης τής επιστήμης...)· «Περί τής καθόλου διαιρέ-
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σεως της γης» (αρχ. "Ολη ή Γη διαιρείται εις τέσσαρα μεγάλη μέρη...) κι
ακολουθούν: «Περί της Ευρώπης γενικώς»· «Περί τών Ίβηριών ήτοι
Ίσπανιών» (εδώ: «περί του βασιλείου της Λουσιτανίας, ήτοι της
Πορτουγαλλίας», «περί του βασιλείου τοϋ Ισπανίας»)· «Περί της
Γαλλίας, ήτοι Φράντζας»· «Περί της Ιταλίας» (εδώ: «περί τών επαρ
χιών τοΰ βασιλέως της Σαρδώ, ήτοι της Σαρδηνίας», «περί τοϋ δουκός
της Λιγυρίας, ήτοι τό Γενουεζάτο», «περί τών επαρχιών τοΰ άουστριακοϋ οϊκου είς τήν Ίταλίαν», «περί τοΰ δουκάτου της Πάρμας, ήτοι της
Παρμιγίας», «περί τοΰ Μουτινοΰ Δουκάτου, ήτοι της Μοδενέζε», «περί
τών επαρχιών της άριστοκρατείας τών Ενετών», «περί τών επαρχιών
της Ρώμης», «περί της άριστοκρατείας τοΰ αγίου Μαρίνου», «περί τοΰ
Έτουριανοΰ δουκάτου, ήτοι της Τοσκάνας», «περί Λουκανής άριστο
κρατείας, ήτοι της Λούκας», «περί τοΰ βασιλείου τής Νεαπόλεως», «περί
τών προκειμένων νήσων είς τήν Ίταλίαν»)· «Περί τής Ευρωπαϊκής
Τουρκίας»· «Περί τών βρεταννικών νήσων»· «Περί τοΰ Βελγίου, ήτοι
τών 17 βελγικών επαρχιών»· «Περί τής Γερμανίας»· «Περί τής Έλουητίας καί τών συμμάχων αυτής»· «Περί τής Παννονίας, ήτοι Ουγγαρίας,
τής Τρανσιλβανίας ή Έρδελίας, καί τής 'Ιλλυρίας ήτοι Σκιαυονίας»'
«Περί τής Πολωνίας»· «Περί τής Σκανδίας» (εδώ «περί Δανίας», «περί
τών επαρχιών τοΰ βασιλέως τής Σουηκίας, ήτοι Σβετζίας»)· «Περί τής
Ευρωπαϊκής Ρωσσίας»· «Περί τής Καθόλου Ασίας»· «Περί τής ασιατι
κής Σκυθίας, ήτοι τής Μεγάλης Ταρταρίας» «Περί τής ασιατικής
Τουρκίας»· «Περί τής Περσίας»' «Περί τής Ινδίας»· «Περί τών Σινών,
ήτοι τής Κίνας»· «Περί τών νήσων τής Ασίας»· «Περί τής Λιβύης
γενικώς, ήτοι τής Αφρικής»· «Περί τών χωρών τής Λιβύης κατά τήν
Μεσόγειον θάλασσαν»· «Περί τών χωρών τής Λιβύης κατά τόν Άτλαντικόν ώκεανόν»· «Περί τών ανατολικών τόπων κατά τήν ίνδικήν
θάλασσαν, καί τήν Έρυθράν»· «Περί τών εσωτερικών τόπων τής
Λιβύης»· «Περί τών νήσων τής Λιβύης»· «Περί τής Καθόλου Αμερι
κής»· «Περί τής Βορείου Αμερικής» (εδώ «περί τών τόπων όπου
ευρίσκονται αί άποικίαι τής Ισπανίας»)' «Περί τής Νοτίας Αμερικής»'
«Περί τών νήσων τής Αμερικής».
— 'Ακολουθούν 9 + 3 κεφάλαια περί Πελοποννήσου: «Περί τής Πελο
ποννήσου πλατύτερον».
'Αρχ. φθάσας σύν θεώ εις τήν Πελοπόννησον αναγκαίας, και
καταχραίως έπεται νά πλατύνω σμικρόν τήν πραγματείαν (πατρΚ
yap ημετέρα εστί) έρανισάμενος τά πλείονα από τε τής τ0°
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άοιδίμου Μελετίου Γεωγραφίαν καί ετέρων Γεωγράφων, καί
πολλών δε αυτόπτης γεγονός...
'Ακολουθούν: «Περί του ισθμού, καί της Κορινθίας», «περί της
Σικυονίας», «Περί της Αχαΐας», «Περί της 'Ηλείας, ήτοι της επαρχίας
του Γαστουνίου», «Περί της Αρκαδίας», «Περί της Μεσσηνίας», «Περί
της λακωνικής επαρχίας», «Περί τής Άργείας» καί «Χωρογραφικαί
καταγραφαί τής Πελοποννήσου, ήτοι μορίας», «Περί αρχαιότητος τής
Πελοποννήσου», «Τοπογραφική καταγραφή των επαρχιών τής Πελο
ποννήσου».
Ό κώδικας αποτελείται από τρεις παραλλαγές του κειμένου. Ή χρο
νολογία του στό φ. 112α: «...άχρι τής σήμερον του 1793 Ιανουαρίου ι',
οτε καί τήν παροϋσαν πραγματείαν ήρξάμην πονήσασθαι...»
(*) Ή φυλλαρίθμηση νεώτερη, από τόν Κωνσταντίνο Θ. Κυριακό
πουλο, ό οποίος στη μελέτη του «'Εμμανουήλ Σκαρπέτης συγγραφέας
γεωγραφικού έργου του I H ' αιώνα», Έπετηρίς των Καλαβρύτων, 1981,
σσ. 289-336, γράφει γιά τό χειρόγραφο: «εμείς τό διευθετήσαμε πρό
σφατα ('Ιούλιος 1981), γιατί όχι μόνο τό βρήκαμε σέ άθλια κατάσταση
(ελεύθερα τετράδια, ποντικοφαγωμένα καί σκορπισμένα φύλλα σέ κελλί
μοναχού κ.λπ.), άλλα καί λόγω τής παρουσίας τριών σχεδιασμάτων
χρειάσθηκε αρκετή προσπάθεια νά διευθετηθεί ή σειρά των φύλλων
κ.λπ.» (σελ. 295).
Β. ΕΝΤΥΠΑ:

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

*· «Μεταλλουργική Πυροτεχνία του κ. Βαννουχίου Βηρινκ
°υτζίου από τήν Σένην εις τήν οποίαν ομιλεί οχι μόνον
oui τήν διαφοράν των μεταλλείων αλλά καί διά τήν πραξιν
θυτών, καί διά όσον αποβλέπει εις τήν εκχυσιν, καί χύσιν
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τον μετάλλων, καί άλλα διάφορα πράγματα ωφελιμότατα.
Μεταφρασθεΐσα άπό την Ίταλικήν εις την άπλήν των
'Ελλήνων διάλεκτον νεοστί μέ δύο πίνακας ό ένας τά
κεφάλαια, καί ô άλλος τά πράγματα σημειόμενα Έλληνικόν καί ' Ιταλικόν καί άπό τόν κ. Βικέντιον Σκορδίλλη πρώ
τον καί έπίστατο των χρυσοχόων της πόλεως Κερκύρας»
Πρόκειται γιά μετάφραση του έργου De lapirotechnica τοϋ Vannoccio
Biringuccio de Sienne (1480-1539), έκδοση 1540.
* 1. E.B.E. 1248
0,240*0,180
I H ' αί.
σσ. 468.
Προτάσσεται πρόλογος, «Εις τόν άναγνώστην», γραμμένος άπό τόν
ϊδιο τόν Σκορδίλλη.
'Αρχ. 'Επειδή είμαι καί εγώ της αυτής γυμνάσεως τής τέχνης
των μέταλλων μου έφάνει...
Κείμενο δίγλωσσο: ιταλικά καί ελληνικά.
Στίς σσ. 455-468: «Πίναξ των κεφαλαίων του παρόντος» (δίγλωσσος).
Β. ΕΝΤΥΠΑ:

ΣΚΥΛΙΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. Εισαγωγή είς τάς κοσμογραφικάς έπιστήμας καί τέχνας
1. Μ.Λ. 108
0,208x0,155
ετ. 1680
φφ. 23α-76β·
'Αρχ. Κοσμογραφία εστίν επιστήμη ή διαγράφουσα...
Στό φ. 51α ή σημείωση: «Οϋτω δέ καί τό μήκος των αστέρων το εν
τοις λόγοις ήμων άποδεδειγμένον ακριβές εστί νυν έν τω τοΰ Χρίστου
αχπ' ετει- αλλά καί σχεδόν ακριβές έστιν έν ολω τω νυν αίώνι μεχρ1
φημί χιλίων δυοΐν ετών καί τοϋτο ήμίν εστίν ίκανόν».
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2. Μ.Μ.Σ 82

0,210x0,145

'Αρχ.

Ή Κοσμυγραφία

Ι Ζ ' αϊ.
εστίν

επιστήμη

φφ. 50α-109β.
ή διαγράφουσα

τόν

κόσμον...
* 3. Π.Β.Ι. 267
Τίτλος: Εισαγωγή

0,209x0,170

I H ' αϊ.

εις τάς κοσμογραφικάς

επιστήμας

φφ. 9β-47α.

καί τέχνας

Ιωάννου

σκυλίτζη.
'Αρχ. Κοσμογραφία

εστίν επιστήμη

ή διαγράφουσα

τόν

κόσμον

καί πάσας τάς ιδιότητας των μερών του κόσμου, εστί δε τριπλή,
ή μεν γάρ λέγεται καθολική,
κοσμογραφία
κόσμου

καθολική

ή δε ούρανομετρία, ή δε

εστίν, ήτις διηγείται

γεωγραφία·

περί πραγμάτων

του

κοινών τω ουρανοί καί τη γη...

— φ . 10α, «Περί γεωγραφίας».
'Αρχ. Ή γεωγραφία περιέχει δύο μέρη· τό α°" διαγράφει τήν γήν
μόνην, καί τοΰτο

τηρεί τό όνομα τό τοΰ γένους

καί

λέγεται

γεωγραφία...
— φ . 10α, «κεφ. α ο ν . περί τοΰ αριθμού των έν τω ούρανφ κινουμένων
αστέρων» [περί αστερισμών, αστερισμοί του βορέου, αστερισμοί τοΰ
ζωδιακού, αστερισμοί τοΰ μεσημβρινού, αστερισμοί νεώτεροι].
— φ . 11 β, «πόσα άστρα περιέχει έκαστος αστερισμός» [περί της μικράς
αμάξης, περί της μεγάλης αμάξης, περί του δράκοντος, περί τοΰ βοώτου,
περί τοΰ κηφέως, περί της κασσιατείας, περί τοΰ περσέως, περί τοΰ
ηνιόχου, περί τοΰ κύκνου, περί ήρακλέους τοΰ έν γόνασιν, περί της
άνδρομέδας, περί τοΰ βορείου τριγώνου, περί τοΰ πήγασου, εΐ'τε τοΰ
ίππου, περί της διατομής τοΰ ίππου, περί της φόρμηγγος, περί τοΰ
βορείου στεφάνου, περί της κόμης της βερονίκης, περί τοΰ ώρίωνος,
περί τοΰ κυνός τοΰ έλάττονος, περί τοΰ όφιούχου, περί τοΰ οφεως, περί
TOC άετοΰ, περί τοΰ τόξου, περί τοΰ δελφίνου].
— φ . 18β, «περί τών δώδεκα ζωδίων τόν ζωδιακόν κύκλον περιεχόντων»
[περί τοΰ κριοΰ, περί τοΰ ταύρου, περί τών διδύμων, περί τοΰ καρκίνου,
περί τοΰ λέοντος, περί της παρθένου, περί τοΰ ζυγοΰ, περί τοΰ σκόρπιου,
πε

Ρ ί τοΰ τοξότου, περί τοΰ αίγοκέρωτος, περί τοΰ ύδροχόου, περί τών

ιχθύων].
<Ρ· 21α, «περί τών νοτίων τοις παλαιοϊς εγνωσμένων»

[περί της

Κεφαλής, ήτοι τοΰ κήτους, περί τοΰ ήριδανοΰ ποταμού, περί τοΰ λαγωοΰ,
πε

ρ ι τοΰ μεγάλου κυνός, περί τής υδρας, περί τοΰ κρατήρος, περί τοΰ

νοτίου ιχθύος, περί τοΰ φοίνικος, περί τής περιστεράς, περί τής νηός,
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περί του κενταύρου, περί τοΰ λύκου, περί του νοτίου στεφάνου, περί του
θυμιατηρίου].
— φ . 23β, «περί των νοτίων αστερισμών εν τω καθ' ημάς ήμισφαιρίω μή
φαινομένων».
'Αρχ. Οι νότιοι αστέρες ήγνοοΰντο μεν ύπό των αρχαίων,
ήρξαντο δε γινώσκεσθαι τοις νεωτέροις κατά τό χιλιοστόν
τετρακοσιοστόν εννενηκοστόν β°" έτος...
[περί της γερανού, περί τοΰ οφεως υδρου, περί τοΰ χρυσοειδοΰς ιχθύος
ήτοι τοϋ ξιφίου, περί τοΰ ιπταμένου ιχθύος, περί της μελίσσης, περί τοΰ
νοτίου τριγώνου, περί τοΰ ταώ, περί τοΰ ανδρός τοΰ ΐνδικοΰ, περί της
χηνός της άμερικής, περί τοΰ χαμαιλέοντος, περί τοΰ άτιος, περί τών
νεφελών].
— φ . 25β, «άνακεφαλαίωσις περί άριθμοΰ τών τε αστερισμών καί τών
αστέρων».
'Αρχ. Έκ τών ες τάδε ρηθέντων δήλόν εστίν, δτι σύμπαντες μεν
ο'ι αστερισμοίείσί τρεις προς τοις έξήκοντα εν δλω τω ούρανφ...
[περί τών τοΰ α ου μεγέθους αστέρων, περί τών ιδιοτήτων τών αστέρων
τοΰ στερεώματος].
— φ . 26β, «κεφ. α ον , περί τοΰ τόπου τών αστέρων, καί περί τών κύκλων
μεθ' ών ò τόπος εκάστου διαγινώσκεται» [περί τών κύκλων της διακλίσεως, περί τών κύκλων τοΰ μήκους τών αστέρων, περί τών κύκλων τοΰ
πλάτους τών αστέρων, τίς ή ωφέλεια τούτων τών κύκλων, ή τών κύκλων
ωφέλεια, περί της μεταβολής τών αποστάσεων εκάστου αστέρος].
— φ. 29α, «κεφ. βον, περί της κινήσεως τών αστέρων τοΰ στερεώματος»
[ποσαχώς ή τών αστέρων κίνησις, περί τών επομένων έκ της ιδίας τών
αστέρων κινήσεως].
— φ . 30β, «κεφ. γ ον , περί τών θεωρουμένων αστέρων κατά τάς ιδιότητας
τάς προς τόν ορίζοντα» [τί εστίν ορίζων καί οί κύκλοι οι συγγενείς τώ
όρίζοντι, κύκλος μεσημβρινός, κύκλος κορυφαίος, κύκλοι παράλληλοι
τω όρίζοντι, περί τών φαινομένων τών αστέρων εν διαφόροις όρίζουσι,
περί τών αστέρων τών εν τή λοξή σφαίρα φαινομένων].
ον
— φ . 33α, «κεφ. δ , περί τής τριπλής ανατολής καί δύσεως τών αστέρων
τοΰ στερεώματος» [τί έστιν ανατολή καί δύσις κοσμική, τί έστιν η
χρονική ανατολή καί δύσις, τί έστιν ή τών αστέρων ηλιακή ανατολή και
δύσις].
— φ . 34α, «κεφ. εον, Τίνες είσίν αί ιδιότητες τής κινήσεως τών αστέρων
μετά τοΰ ισημερινού συμφερομένης».
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— φ . 34β, «κεφ. στ ο ν , περί της ωφελείας των αστέρων τοΰ στερεώματος έν
τοις γεωγραφικοΐς καί τοϊς ναυτικοϊς» [πώς γνωρίζεται ή άρσις τοΰ
πόλου, πώς την άρσιν τοΰ πόλου γνωρίσομεν εκ παντός αστέρος έν τω
στερεώματι διαλάμποντος].
— φ . 34β, «κεφ. ζ ο ν , πώς τό γεωμετρικόν μήκος εύρήσομεν από της τών
αστέρων επιστήμης»

[πώς γνωρίσομεν τό γεωγραφικόν μήκος καί εκ

μόνων τών αστέρων άνευ του ωρολογίου].
— φ . 37α, «Περί τών πλανητών, βιβλίον β°ν τών αστρονομικών» [περί
τών πλανητών τών καθόλου θεωρουμένων, περί της τάξεως τών πλανη
τών, διατί διάφορος έστιν ή τάξις τών πλανητών έν τή έβδομάδι άπό τής
τάξεως αυτών έν τω ούρανώ, τί έστιν ή τάξις τών πλανητών καί του
κόσμου κατά τά διάφορα συστήματα· περί του συστήματος τών πυθαγορικών παλαιών, καί του κοπερνίκου νεωτέρου· περί τής τάξεως τών
πλανητών έν τώ συστήματι τοΰ τύχωνος].
— φ . 40α, «κεφ. β ο ν . Περί του ήλιου τοΰ βασιλέως τών πλανητών» [περί
τής κινήσεως τοΰ ηλίου' πώς έπιστάμεθα τό μέγεθος τοΰ ηλίου έκ τής
άλλης μεθόδου τής βεβαιότερος καί καλλίονος].
— φ . 40β, «κεφάλαιον. Περί τών μέτρων τοΰ χρόνου επομένων έκ τής
κινήσεως τοΰ ηλίου» [περί τοΰ ένιαυτοΰ τοΰ παλαιοΰ ήτοι τοΰ χαλδαϊκοΰ· περί τοΰ αίγυπτιακοΰ ένιαυτοΰ' περί τοΰ μεγέθους τοΰ ηλίου· πώς
γνωρίσομεν τό ακριβές διάστημα τοΰ ηλίου έκ τούτων τών α ρ χ ώ ν πώς
έπιστάμεθα έκ τοΰ διαστήματος τοΰ ηλίου τό μέγεθος τοΰ ούρανοΰ έν ώ
κινείται ό ήλιος· πώς έπιστάμεθα τό αληθές τοΰ ηλίου μέγεθος έκ τοΰ
διαστήματος αύτοΰ άπό τής γης· πώς έπιστάμεθα τό μέγεθος τοΰ ηλίου
έκ τής άλλης μεθόδου τής βεβαιότερος καί καλλίονος].
— φ . 44α, «κεφ. γ ο ν . Περί τών μέτρων τοΰ χρόνου, επομένων έκ τής
κινήσεως τοΰ ηλίου» [περί τοΰ παλαιοΰ ένιαυτοΰ, ήτοι τοΰ χαλδαϊκοΰ·
περί τοΰ ένιαυτοΰ τοΰ αίγυπτιακοΰ' περί τοΰ ένιαυτοΰ τοΰ ίουλιανοΰ,
ήτοι ρωμαϊκοΰ - περί τοΰ άστρονομικοΰ ένιαυτοΰ τοΰ νεωτέρου].
— φ . 45β, «κεφ. δ ον » [πώς δει μετρήσαι τήν τριττήν κίνησιν τοΰ ηλίου· τά
επόμενα έκ τής κινήσεως τοΰ ηλίου κατά τό υψος καί τό βάθος, έκ τών
-

λεγομένων πολλά εχομεν παράδοξα πώς διαγράφουσιν οι αστρονόμοι
τους κύκλους τους αναγκαίους εις τήν γνώσιν τοΰ απογείου καί περί
γειου - περί τής δευτέρας μεθόδου τοΰ περιγείου καί απογείου].
Τελ. (φ. 47α) ...έν η ό ήλιος άλλ.ο έχει κέντρον τής κινήσεως άπό
τοΰ κέντρου

τής γής.
Πρβλ. 'Αρχύτας Μάξιμος.
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* 4. Μ.Π.Τ. 553
0,200x0,150
I H ' ai.
σσ. 261-359.
'Αρχ. Κοσμογραφία εστίν επιστήμη ή διαγράφουσα τόν κόσμον
καί πάσας τάς ιδιότητας των μερών τοΰ κόσμου...
Παρεμφερές μέ τό Ι, 3.
* 5. Μ.Π.Τ. 525
0,210x0,158
I H ' αϊ.
φφ. 1 α-51 β.
'Αρχ. Κοσμογραφία εστίν επιστήμη ή διαγράφουσα...
Κείμενο παρεμφερές, κι αυτό, μέ τό Ι, 3.
* 6. Μ.Π.Τ. 769
0,207x0,140
I H ' ai.
φφ. 179α-223β.
'Αρχ. Κοσμογραφία εστίν επιστήμη ή διαγράφουσα..
Κι αυτό παρεμφερές μέ τό Ι, 3.
7. Μ.Μ.Σ. 83
0,210x0,152
I H ' ai.
φφ. 111α-157β.
'Αρχ. Κοσμογραφία εστίν επιστήμη ή διαγράφουσα...
8. Ε.Α.Β. 1784
0,317x0,210
IH'ai.
φφ. 2α-12β.
Τίτλος: Τοΰ έπικανικλίου κυρ 'Ιωάννου τοΰ Σκυλίτζη, Περί κόσμου καί της
κατ ' αυτόν φύσεως.
'Αρχ. Περί κόσμου φύσεως πολλών πολλοίς είρημένων...
* 9. Β.Κ.Μ. 119
0,230x0,170
I H ' αϊ.
φφ. 273α-279β.
Τίτλος: Περί κόσμου καί της κατ ' αυτόν φύσεως τοΰ σοφωτάτου 'Ιωάννου
τοΰ Σκυλίτζη.
'Αρχ. Περί κόσμου φύσεως πολλών πολλοίς είρημένων...
Στό φ. 279, πίνακας τών περιεχομένων.
Τοϋ κειμένου προτάσσεται, φφ. 245α-262β, Τοΰ σοφωτάτου λεσβίου
Δωροθέου προς τους διαβάλλοντας τάς παρά τω Άριστοτέλει αρχάς του
συνθέτου σώματος.
'Αρχ. Τά παράδοξα τών νΰν νεωτέρων...
* 10. Β.Ρ.Α. 557
0,210x0,160
IH'αι.
σσ. 97-155.
Τίτλος: Περί κόσμου, καί της κατ ' αυτόν φύσεως τοΰ σοφωτάτου 'Ιωάννου
τοΰ Σκυλίτζη.
'Αρχ. Περί κόσμου φύσεως πολλών πολλοίς είρημένων.••
Β. ΕΝΤΥΠΑ:
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ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(ΙΣΤ' αϊ.)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. Περί κατασκευής καί χρήσεως κρικωτοο αστρολάβου
(βλ. έντυπα, 1)
1. Β.Βρ. 511

Fol.

' Αρχ. Κατεσκευάσθωσαν

Ι Σ Τ ' αϊ.
δύο κρίκοι χαλκοί,

ί'σας έχοντες τάς

διαμέτρους...
Στην αρχή ή αφιέρωση: «Παύλω τρίτφ τω θειοτάτω άκρω αρχιερεΐ».
'Αρχ. Πολλών μεν καί άλλων ένεκεν, άγιώτατε πάτερ,
εστίν άπονέμειν

τη μεγαλοψυχία

2. Ε.Β.Π. 278Α

8°

' Αρχ. Κατεσκευάσθωσαν

δίκαιον

σου...
Ι Σ Τ ' αι.

δύο κρίκοι χαλκοί,

ί'σας έχοντες

τάς

διαμέτρους...
Καί ή αφιέρωση στον πάπα Παΰλο Γ ' .
'Αρχ. Πολλών μεν καί άλλων, ένεκεν άγιώτατε πάτερ,
έστιν άπονέμειν

τη μεγαλοψυχία

δίκαιον

σου...

Β. ΕΝΤΥΠΑ:
1. Νικολάου Σοφιανού, Περί κατασκευής καί χρήσεως κρικωτοΰ

αστρολάβου

[Βενετία 1544](L./BH. 15-16.1.111).
2. Χάρτης Γεωγραφικός

της

'Ελλάδος,

(L./BH. 15-16. II. 246).
"Αλλες εκδόσεις: 1601 (L.BI.91).

Νικολάου

Σοφιανού,

Ρώμη 1522
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ΣΠΑΡΜΙΩΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ (ΙΩΝΑΣ)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. Βιβλιάριον συνοπτικής Γεωγραφίας
1. Β.Ο. 43
0,223x0,165
Ι Θ ' ai.
φφ. 66α-88α.
Τό όνομα του συγγραφέα στά φφ. Ια, 2β καί 61α οπού: «Γερμανού ή
χείρ καί πόνος Δημητρίου α ω α ' νοεμβρίου ι γ ' Έ ν Τζαριτζάνη».
'Από τό μοναστήρι του Σπαρμοϋ.
Πρβλ. Τόμ. Α ' , Τά Μαθηματικά.
Β. ΕΝΤΥΠΑ:

ΣΠΥΛΙΩΤΑΚΗΣ
Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. Γεωγραφία θεωρητική τοΰ Βουφφερίου εξηγημένη απλώς
* 1. Μ.Π.Τ. 802

0,175x0,122

ετ. 1800

φφ. 44.

Ά ρ χ . Ή θεωρητική γεωγραφία είναι απλώς ίνα σχήμα όπου
ήμποροΰμεν νά κάμωμεν ε/ς τον νουν μας, περί τής τοποθεσίας
μερικών επαρχιών τής γης...
Μετά τό εισαγωγικό αυτό κεφάλαιο, τό κείμενο χωρίζεται σέ τρία
μεγάλα μέρη:
φ. 5α, « Έ γ χ ε ι ρ ί δ ι ο ν τής σφαίρας. Μέρος

Α'».

'Αρχ. Έρ. Τί πράγμα είναι ή σφαίρα;...
(τό μέρος αυτό είναι γραμμένο σέ μορφή έρωταποκρίσεων)
φ. 27α, «Μέρος δεύτερον. Περιγραφή τής τεχνικής σφαίρας».
Ά ρ χ . Διά νά κατανοήσετε καλήτερα τήν παροΰσαν διόασκαλιαν,
κάμνει χρεία νά έχετε πρό οφθαλμών
φ. 37α, «Μέρος τρίτον. Χρήσις τής πάλλας».

σας μίαν σφαϊραν...
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'Αρχ. Ή πάλλα, ώς εϊπομεν, είναι εκείνη όπου φαίνεται εις τό
μέσον τής σφαίρας διά νά παριστάνει την y ην
περιτριγυρισμένη
άπό τόν οϋρανόν...
'Ακολουθούν:
— φ . 38α, «α η χρήσις της πάλλας. Διά νά εύρεθη τό μήκος καί πλάτος
οποιασδήποτε επαρχίας της γής».
' Αρχ. Μέθοδος μηχανική, γυρίσατε την πάλλαν, εως όπου ό
τόπος, ή ή επαρχία της οποίας θέλετε νά ήξεύρη τάς μοίρας, νά
ήθελεν εύρεθη υπό κάτω του μεγάλου κύκλου του μεσημβρινού...
— φ . 38β, «δευτέρα χ ρ ή σ ι ς τής πάλλας. διά νά εύρεθη ή ώρα όπου είναι
εις κάθε έπαρχίαν προταθείσαν, όταν είναι μεσημβρία εις τόν τόπον
όπου ευρισκόμεθα».
'Αρχ. μέθοδος μηχανική, παρατηρήσατε εις τό άνω μέρος τής
σφαίρας 'ένα είδος μικρού μπουσούλου μέ μίαν κινητήν βελόνην...
— φ . 39α, «Μέθοδος συνοπτική, καί στοχασμού».
'Αρχ. φθάνη νά ένθυμηθήτε τάς μοίρας τού μήκους τοΰ τόπου,
ένθα εύρίσκεσθε, καί τοΰ προταθέντος
τόπου...
— φ . 40β, «τρίτη χρήσις τής πάλλας. Διά νά ήξεύρη τινάς τί ώρα είναι
εις οποιανδήποτε έπαρχίαν τοΰ κόσμου, όταν ήθελεν είναι γνωστή τί
ώρα είναι εις μίαν έπαρχίαν ξεχωριστήν».
'Αρχ. Μέθοδος στοχασμού χωρίς μηχανικής, τούτο γίνεται μέ
τους ιδίους ava) εϊρημένους κανόνας...
— φ . 41α, «Τετάρτη χ ρ ή σ ι ς τής σφαίρας διά νά ευρεθούν οί αντίποδες
κάθε τόπου».
Ά ρ χ . Καλούνται αντίποδες έκεΐναι ai έπαρχίαι...
— φ . 42α, «Πέμπτη χ ρ ή σ ι ς τής πάλλας. Διά νά εύρεθη ή ώρα, εις τήν
οποίαν ανατέλλει καί δύει ό ήλιος έν οποιαδήποτε επαρχία».
' Αρχ. Καί ή χρεία μόνον νά ήξεύρετε εις ποίαν ώραν ανατέλλει ό
ήλιος εις τόν τόπον ένθα εύρίσκεσθε...
Φ· 42β, «"Εκτη χρήσις τής πάλλας. Διά νά γνωρίσωμεν πόσων ωρών
«ναι πλέον μακρινή ή ημέρα οποιασδήποτε επαρχίας».
Ά ρ χ . Ζητήσατε πρώτον εις ποίαν μοίραν τού πλάτους ευρίσκε
ται ή δοθείσα επαρχία...
~~Ψ· 43α, «ζ' χρήσις τής πάλλας. Διά νά γνωρίσωμεν εις ποίον κλίμα
ε1ν
α ι οποιαδήποτε επαρχία».
Ά ρ χ . Τούτο είναι εκείνο όπου γίνεται φανερόν άπό τους ρωμαϊ
κούς χαρακτήρας...
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Τελ. ...διότι τά υποκείμενα συγχίζονται όλιγώτερον εις μίαν
μεγάλην εκτασιν, παρά εις μίαν μικράν καίτήν εύχάριστον φωνήν
σοι φέρω λόγε, ίδών ποθινόν τέρμα των είρημένων. Δόζα σοι ό
θεός ημών δόξασοι.
Μαθηματάριο, πρβλ. φ. 44α: «'Αντέγραψα την πάρουσαν γεωγραφίαν, έν
Πάτρα καί έν ταυτφ παρεδόθην αυτήν, παρά του ευγενέστατου κυρίου Σπυλιωτάκη. Άντεγράφη εις τά αω ' διά ημέρας ιη ' έν αίς καί ήκουον αυτής παρά τοϋ
άνω κυρ. Σπ. διδασκάλου μου οντος, δν ό θεός ό άγιος πολυετή καί δώη αύτφ
άμοιβήν ούράνιον διά τήν προς έμέ του ευνοιαν, καί κόπον της παραδόσεως».
* 2. Μ.Τ. 497
0,200x0,135
Ι Θ ' at.
φφ. [1α-41α].
Τίτλος: Γεωγραφία θεωρητική του βουφφιέρου, μεταφρασθεϊσα εις τήν
ήμετέραν άπλήν διάλεκτον.
' Αρχ. Ή θεωρητική γεωγραφία είναι 'ένα σχήμα, όπου ήμποροΰμεν νά κάμωμεν εις τόν νουν...
Κείμενο παρεμφερές μέ τό Ι, 1. Τά «μέρη»: φφ. [5α], [25β], καί [34β]
ένώ «οι χρήσεις της πάλλας» στά φφ. [36α], [36α] (στό φ. 36β ή «μέθοδος
συνοπτική»), [38α], [38α], [39α], [39β] καί [40α].
Τελ. ...διότι τά υποκείμενα συγχίζονται,
μεγάλην εκτασιν, παρά ε/ς μίαν μικράν.

όλιγώτερον

εις μίαν

* 3. Ε.Β.Ε. 3090
0,240*0,168
Ι Θ ' ai.
φφ. 94α-123α.
' Αρχ. Ή θεωρητική γεωγραφία είναι 'ένα σχήμα όπου ήμποροομεν νά κάμωμεν εις τόν νουν...
Κείμενο παρεμφερές μέ τό Ι, 1. Τά «μέρη»: φφ. 96β, I l l a καί 118α και
οί «χρήσεις της πάλλας» φφ. 119α, 119α (στό φ. 119β ή «μέθοδος
συνοπτική»), 120β, 120β, 121β, 121β καί 122α.
Πρβλ. Βενιαμίν Λεσβίος 1,18 καί Τόμ. Α', Τά Μαθηματικά, ' Ανώνυμα, III, 3·
Β. ΕΝΤΥΠΑ:

ΕΠΩΝΪΜΑ ΕΡΓΑ
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ΣΤΑΓΕΙΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Β. ΕΝΤΥΠΑ:
1. 'Ηπειρωτικά, ήτοι 'Ιστορία καί Γεωγραφία της 'Ηπείρου παλαιά τε καί
νέα, καί βίος του Πύρρου. Συλλεχθέντα εκ πολλών συγγραφέων καί παραφρασθέντα εις τήν άπλουστέραν Έλλ,ηνικήν γλώσσαν, υπό 'Αθανασίου του
Σταγειρίτου... Βιέννη 1819, σσ. 4 χ.ά. + ιδ' + 494. (ΓΜ/ΕΒ. 1161).
Πρβλ. Τόμ. Α', Τά Μαθηματικά.

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
(1764 - 1817)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. «Νέα εκθεσις της σφαίρας. Έ ν ή ai κινήσεις των
αστέρων, τά συστήματα του παντός τάτε παλαιά καί νέα
ήτε χρήσις τών γλόμπων, καί αί καταμετρήσεις τών γεω
γράφων ερμηνεύονται συντεθεΐσαν μέν εις τήν τών γάλλων
φωνήν, μετοχετευθεΐσα δέ είς τήν τών ελλήνων ύπό Κων
σταντίνου σταμάτη του βυζαντίου»
Μετάφραση του έργου: Nouvel exposé sur ία sphère dans lequel sont
»écrits les mouvements des astres; les systèmes anciens et modems de
• unicers; l'utililisation du globe et les mesures des géographes.
*1.B.P.A. 17
0,234x0,174
ετ. 1780
φφ. 426a-444a (κολοβό).
Τά κεφάλαια του έργου, πού είναι γραμμένο σέ μορφή έρωταποκρί-
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σεων: φ. 426α, «Κεφ. α ον . Περί της καθόλου σφαίρας καί της κατ' αυτήν
κινήσεως, άρθρον αον».
' Αρχ. ερ. Ποίον εστί τό τής γεωγραφίας καθ ' αυτό ύποκείμενον;
άπ. ή υδρόγειος σφαίρα, ήτις εστίν σώμα σφαιρικόν ύπό
πολλών συγκείμενον κύκλων...
'Ακολουθούν: «άρθρον βον Περί των μεγίστων κύκλων της σφαίρας»
(φ. 426β) [όπου οί παράγραφοι: «περί του ισημερινού», «περί του
ζωδιακού», «περί κολούρων», «περί του ορίζοντος» καί «περί μεσημβρι
νού»]- «άρθρον γ ον Περί των ελασσόνων κύκλων της σφαίρας» (φ. 429α)
[έδώ οί παράγραφοι: «περί των πολικών κύκλων», «περί του κύκλου των
ωρών» καί «περί του γήινου γλόμπου κύκλων»].
— φ . 430α, «Κεφ. βον. Περί τών θέσεων της σφαίρας, άρθρον α ον . Περί
της ορθής σφαίρας»' «άρθρον βον Περί της παραλλήλου σφαίρας», «περί
της πλαγίας σφαίρας», «περί της ευρέσεως του πλάτους καί μήκους».
'Αρχ. ερ. πόσαι εστίν αί της σφαίρας θέσεις;
απ. τρεις, ή παράλληλος, ή ορθή, καί ή πλαγία...
— φ. 432β, «Κεφ. γ ον . Περί τών αστέρων καί τών κατ' αυτά κινήσεων»,
«Περί τών απλανών αστέρων», «Περί πλανητών», «Περί ηλίου», «Περί
της σελήνης», «Περί τών λοιπών πλανητών», «Περί τών συστημάτων»,
«Περί τοΰ συστήματος του τύχωνος», «Περί τοΰ συστήματος του
νικολάου κοπερνίκου».
'Αρχ. ερ. πόσα τά τών αστέρων εί'δη;
άπ. δύω, οί απλανείς, καί ο'ι πλανήτες...
[στό κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τά τρία συστήματα καί τάσσεται υπέρ
τοΰ πτολεμαϊκοΰ].
— φ . 436. «Κεφ. δ ο ν . Περί τών παλαιών γεωγραφικών καταμετρήσεων».
'Αρχ. ερ. ού χάριν χρώμεθα ταϊς γεωγραφικάϊς καταμετρήσεις;
άπ. Ίν' έχωμεν την αληθή καί ευθείαν...
'Ακολουθούν τά: «περί τών γεωμετρικών νεωτερικών καταμετρή
σεων» καί «περί της ευρέσεως δύω τόπων επί τοΰ γλόμπου», «περί τών
περιοίκων, άντοίκων καί αντίποδων».
ον
— φ . 439β. «Κεφ. ε . Διασάφησις τών γεωγραφικών ορών» [έδώ και
«φυσική τοΰ γήινου γλόμπου διαίρεσις», «περί τών κατοίκων της γής»Ι·
' Αρχ. ερ. τί εστίν ήπειρος;
άπ. μέγα τι τής γής διάστημα, ούπερ...
— φ. 441β. «Κεφ. στ ον . Περί τών διαφόρων ειδών τών καθ' Εύρωπην
διοικήσεων» [έδώ: «καθολική διαίρεσις τής Ευρώπης», «"Οροι κα
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εκτάσεις της Ευρώπης» και «περί των κ α τ ' Εύρώπην θαλασσών»].
'Αρχ. έρ. Τών τεσσάρων γενικωτέρων της γης μερών ποίον τό
α";
άπ. ή Ευρώπη, ήτις ελαχίστη μεν εστί, των δέ λοιπών
τριών μάλλον οικουμένη, καί Ισχυρότερα...
Τό κείμενο διακόπτεται στό φ. 444α, § 35: «Περί τών κ α τ ' Εύρώπην
θαλασσών».
Τελ. έρ. Ποια ΰόατα της Ευρώπης καλείς θάλασσας;
άπ. τά περί αυτήν δντα.
Στη σελίδα τίτλου ή σημείωση: «1780 αύγούστου 22. Έ ν βουκουρεστίφ επί
τοϋ υψηλοτάτου καί σοφότατου ίωάννου άλεξάντρου υψηλοτάτου βοεβ».
Πρόκειται γιά μία σχολική γεωγραφία' γιά μιά εισαγωγή στη γεωγραφία.
Β. ΕΝΤΥΠΑ:

ΣΥΡΙΓΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
(1586 - 1664)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. 'Υπομνήματα είς τά Δ ' βιβλία τών Φυσικών
του 'Αριστοτέλους
* 1. Π.Β. 402

0,235*0,155

ετ. 1626

φφ. 1 χ.ά. + 356.

Τά 'υπομνήματα' στά φφ. 14β-80β, 8Ια-162α, 162β-231βκαί 232α-356β.
Τών 'υπομνημάτων' προηγούνται (φφ. Ια-14α): «προλεγόμενα εις
πασαν την της φυσικής φιλοσοφίας πραγματείαν. Περί τοϋ ονόματος
% φυσικής».
Ά ρ χ . Τό της φιλοσοφίας όνομα αρχήν είληφέναι υπό του
πυθαγόρου πιστεύεται...
Τά κεφάλαια τών 'προλεγομένων': φ. 2β, «Περί τοΰ υποκειμένου
Ίασης τ η ς φ υ σ ι κ ή ς φ^οσοφίας».
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' Αρχ. Καθ ' ό'ν τρόπον
αϊ

διαιρούνται

τά οντά, κατά τόν αυτόν καί

έπιστήμαι...

— φ. 6β, «Περί τοΰ υποκειμένου των οκτώ βιβλίων της φ υ σ ι κ ή ς ακροά
σεως».
' Α ρ χ . Τρισί

τάς επιστήμας

εφημεν

συνίστασθαι...

— φ. 10α, «Περί διαιρέσεως των οκτώ της φυσικής φιλοσοφίας βιβλίων».
'Αρχ.

"Εδει μεν ημάς μετά τήν περί τοΰ υποκείμενου

της φυσικής

θεωρίαν

φιλοσοφίας...

— φ. 12β, «Περί τής επιγραφής των περί φυσικής ακροάσεως βιβλίων».
' Α ρ χ . Λείπεται
Τελ.
σαφώς

περί τής επιγραφής

(των 'υπομνημάτων') ...καί
τά επιχειρήματα

ταϋτα

ειπείν...
οϋτως

έκ των

εΐρημένων

λύονται.

Στό φ. 1 χ.ά.: «τό παρόν βιβλίον υπάρχει έκ τής ιεράς μονής του μεγάλου
θεολόγου του πάτμου τό όποιον άνακαινίσθη παρά του έκκλησιάρχου, άθανασίου
[Χρυσοχόου] είς τους 1575 μαΐω 15» καί ό τίτλος: «Εις τά Δ' βιβλία των φυσικών
τοΰ άριστοτέλους υπομνήματα».
Τό όνομα τοΰ Μελέτιου Συρίγου στό φ. Ια καί στό φ. 1β.
Οι χρονολογίες: «1625 όκτωβρίω πρώτη» (φ. Ια), «1626 έν μηνί ΐαννουαρίω
πρώτη» (φ. 81α), «1626 μαρτίω 20» (φ. 162β), «1626 μαΐω πρώτη» (φ. 232α), «1626
ίουνίφ πρώτη» (φ. 282β) καί «1626 έν μηνί ΐουλίω πρώτη» (φ. 317α), πού
διαβάζουμε δίπλα στους τίτλους των 'προλεγομένων', των 'βιβλίων' ή των
κεφαλαίων, καθώς καί ή σημείωση «τέλος των φυσικών κατά τό αχκστ ον έτος tó
σωτήριον έν μηνί ΐουλλίω 30» (μετά τό τέλος τοΰ κειμένου), πιστεύουμε ότι
δηλοϋν τίς ημερομηνίες παράδοσης του κειμένου άπό τόν Μελέτιο Συρίγο(;)'
βλέπε τη σημείωση, γραμμένη κι αύτη άπό τό ί'διο χέρι τοΰ κειμένου, στό φ. 356α:
«παρεδόθησαν τά βιβλία ταϋτα έμοί βενεδίκτω ίερομονάχω τζαγκαρόλλω τω εκ
μήλου, ύπό τοΰ πανοσιωτάτου, σοφωτάτου καί λογιωτάτου κυρίου κυρίου μελετιου
συρίγου καί καθηγουμένου τής σεβάσμιας μονής τών άπεζωνών, ένκρήτη,έναυτί]
τη μονή, καί είλήφασι πέρας είς τό άνωθεν έτος» [= 1626].
Β. ΕΝΤΥΠΑ:

ΕΠΩΝΪΜΑ

ΕΡΓΑ

ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
( ; - 1822)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. Γεωμετρικής καί φυσικής αστρονομίας μαθήματα στοι
χειώδη, συγγραφέντα μέν παρά του σοφωτάτου άββα Καϊλλέ
Μετάφραση τοΰ έργου: Leçons élémentaires d'astronomie géométrique
et physique par l'abbé Nicolas Louis de Lacaille, Παρίσι 1764.
* 1. Μ.ΓΊ.Τ. 467
0,245*0,178
I H ' ai.
φφ. 255.
Ή ελληνική μετάφραση αρχίζει από την «Τομή Πρώτη». Λείπει
δηλαδή, κι έδώ τό «Traité préliminaire de la Trigonemétrie sphèrique»
(στο γαλλικό τοΰ Lacaille σσ. 1-23).
Τίτλος: Γεωμετρικής καί φυσικής αστρονομίας μαθήματα στοιχειώδη, ΣυγΥραφείσα παρά τοΰ σοφωτάτου άββα Καί'λου.
—φφ. 1α-66β, «Τομή πρώτη, τό πρώτον μέρος της ηλιακής αστρονομίας
περιέχουσα».
Τά κεφάλαια: «Περί των απλανών αστέρων» (φ. 2α), «Περί τών πλα
νητών» (φ. 4β), «Περί τών νόμων της κινήσεως τών κομητών» (φ. 53α).
—φφ. 67α-132α, «Τομή δευτέρα, τό πρώτον μέρος της επίτομου αστρο
νομίας περιέχουσα ήγουν την άνάπτυξιν τών κυριωτέρων φαινομένων
τοΰ ουρανού, τών άπό της γης όρωμένων».
Τά κεφάλαια: «Ai προερχόμεναι όπτικαί άπάται έκ της ημερησίου
κεριαγωγής της γής περί τόν αυτής άξονα» (φ. 69β), «Περί της οπτικής
απάτης, ή περί τών οπτικών παρακρουσμάτων έν τοις φαινομένοις τών
άστρων, ής αίτιον ή έτίασις κίνησις της γής» (φ. 99α), «Περί τών
•συμβαινόντων οπτικών παρακρουσμάτων έν τοις φαινομένοις της ημε
ρησίου κινήσεως ή'ν αίτιον ή του θεατού κίνησις έπί τής επιφανείας της
Υης» (φ. 117α), «Περί τών οπτικών παρακρουσμάτων, άτινα προέρχονται
ulto τής θλάσεως τών του φωτός άκτίνων έν τη διαβάσει διά τής
ατμοσφαίρας τής γής» (φ. 129α).
Ψ<Ρ· 132β-169β, «Τομή τρίτη περιέχουσα τό δεύτερον μέρος τής
άτομου αστρονομίας όπερ άνεχθείσεται περί τόν ύπολογισμόν τών
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κινήσεων των πλανητών καί των κομητών των μή προερχομένων από
της ημερησίου περιαγωγής της γης».
Τά κεφάλαια: «Περί θεωρίας τών πλανητών, ώσπερ όρώνται από της
γης» (φ. 132β), «Θεώρημα τών κομητών ά όρώνται άπό της γης»
(φ. 149α), «Περί τών παρατηρουμένων μεταβολών έν ταΐς κινήσεσι τών
πλανητών καί τών κομητών» (φ. 167α).
— φφ. 170α-184α, «Τομή τετάρτη, τό δεύτερον μέρος της ηλιακής
αστρονομίας περιέχουσα, ήγουν τήν έξήγησιν τών νόμων τής ημερη
σίας κινήσεως τών πλανητών ώσπερ άπό του ηλίου όρώνται».
— φ φ . 184β-193α, «Τομή πέμπτη, περιέχουσα τό τρίτον μέρος τής
ηλιακής αστρονομίας, ήγουν τήν έξήγησιν τών άπό του ηλίου όρωμένων
κινήσεων έν τοις δευτέροις πλανήταις».
— φφ. 193β-233β, «Τομή έκτη, περιέχουσα τό τέταρτον μέρος τής
ηλιακής αστρονομίας ή τήν εκθεσιν τής θεωρίας τής σελήνης άπό τής
γής όρωμένης. Έ κ τούτων συνάγομεν αναλογικώς τήν θεωρίαν τών
άλλων δορυφόρων καθάπερ όρώνται ύπό τών πλανητών».
Τά κεφάλαια: «Θεωρία τών κινήσεων τής σελήνης» (φ. 193β), «Περί
τοΰ υπολογισμού τών εκλείψεων τών δορυφόρων επειδή όρώνται άπό
τής επιφανείας του πρώτου αυτής πλανήτου».
Μεταξύ τών φφ. 222-223, ό πίνακας: «Διάθεσις τοΰ υπολογισμού τής
εκλείψεως του ηλίου, υπέρ τής 25 Οκτωβρίου έν έτει 1753».
Τά φφ. 234 καί 235, λευκά.
Στά φφ. 236-255, γεωμετρικά καί αστρονομικά σχήματα.
2. Ε.Β.Π. 1142
0,240x0,170
ΙΘ'αΐ.
σσ. 582.
Σύνθεση του έργου:
— σσ. 1-176, «Τομή πρώτη, τό πρώτον μέρος τής ηλιακής αστρονομίας
περιέχουσα» (στό γαλλικό σσ. 24-117).
— σ σ . 177-328, «'Αστρονομίας Τομή Β ' . Τό πρώτον μέρος τής επίτομου
αστρονομίας περιέχουσα ήγουν τήν άνάπτυξιν τών κυριωτέρων φαινομέ
νων του ουρανού, τών άπό τής Γής όρωμένων» (στό γαλλικό οσ.
181-201).
— σ σ . 328-413, «Τομή Τρίτη περιέχουσα τό δεύτερον μέρος τής επίτο
μου αστρονομίας όπερ απασχολείται προς τόν ύπολογισμόν τών κλί
σεων τών πλανητών, τών κομητών» (στό γαλλικό σσ. 202-243).
— σσ. 414-449, «Τομή Τετάρτη, τό δεύτερον μέρος τής ηλιακής αστρο
νομίας περιέχουσα, ήγουν τήν έξήγησιν τών νόμων τής ήμερησι" υ
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κλίσεως των πλανητών ώπερ από τοΰ ηλίου όρώντες» (στό γαλλικό σσ.
244-274).
—σσ. 449-471, «Τομή Πέμπτη περιέχουσα τό γ' μέρος της ηλιακής
αστρονομίας, ήγουν την έξήγησιν των από τοΰ ηλίου όρωμένων κλίσεων
έν τοις δευτέροις πλανήταις» (τό γαλλικό σσ. 275-291).
—σσ. 471-567, «Τομή "Εκτη περιέχουσα τό τέταρτον μέρος της ηλιακής
αστρονομίας, ή τήν εκθεσιν τής θεωρίας τής σελήνης άπό τής Γής
όρωμένης. Έ κ τοΰδε συνάγομεν αναλογικώς τήν θεωρίαν τών άλλων
δορυφόρων» (στό γαλλικό σσ. 292-348).
—σσ. 569-581, 7 πίνακες μέ 84 σχήματα (στό γαλλικό 9 πίνακες μέ 105
σχήματα).
Πρβλ. Τόμ. Α', Τά Μαθηματικά.
Β. ΕΝΤΥΠΑ:

ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ (ΜΕΛΕΤΙΟΣ)
(ΙΖ' - IH' αϊ)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι- Είς τά οκτώ του 'Αριστοτέλους βιβλία περί φυσικής
ακροάσεως διαλέξεις, ζητήματα τε καί θεωρήματα
* 1. Μ.Δ. 272 (2946)
0,210* 0,150
ΙΖ'αι.
φφ. Ια-121 β.
Προτάσσονται:
Φ· Ια, «Προοίμιον».
Άρχ. Συλλήβδην περί πάσης τής περιπατητικής φιλοσοφίας
ειπείν προαψούμενος περί πάντων...
"—φ. 2α, «Προλεγόμενα τής φυσικής, πότερον ή φυσική εστίν επιστήμη
ή oC».
' Αρχ. ΟΊμέντοι περί 'Ηράκλειτον καίΚρατύλλον vaiμήν καίο'ι
περί Πυθαγόρου ύπέλαβον επιστήμην...
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Τό κείμενο αρχίζει από τό φ. 3β: «Βιβλίον α

ον

περί φυσικής ακροά

1

σεως Διάλεξις α" περί των καθόλου φυσικών άρχων».
' Α ρ χ . Επειδή

τό είδέναι καί τό έπίστασθαι

συν τω φιλοσόφου) συμβαίνει
γνωρίζειν

(ί'ν οΰτως

περί πάσας τάς μεθόδους

τάς αρχάς του πράγματος

ή αιτία ή

αρξομαι
εκ του

στοιχεία...

φ. 34α, «Εις τό β ο ν βιβλίον περί φυσικής ακροάσεως».
' Αρχ. Εί'ρηται μεν οΰν έν τω α™ βιβλίφ της δε της
περί των άρχων της γενέσεως

πραγματείας,

των όντων τη φύσει...

φ. 55β, «Εις τό γ ο ν βιβλίον τής φυσικής ακροάσεως, Διαλέξεις τε, καί
ζητήματα. Διάλεξις α η , περί Κινήσεως ζήτημα α ο ν . Πότερον υγιής εστίν
ό τής κινήσεως ορισμός;»
1

Αρχ. Περί μεν της καθόλου κινήσεως, έν τω y" τής φυσικής

ακροάσεως
— φ. 62α, «Εις τό δ

ον

διαλαμβάνει

ό

φιλόσοφος...

βιβλίον τής φυσικής ακροάσεως. Διαλέξεις τε, καί

ζητήματα, περί τόπου, κενοΰ, καί χρόνου».
' Αρχ. Συμπληρώσας

έν τοις τρισί προρρηθείσι

βιβλίοις τά περί

των άρχων, καί των άλλων αιτίων, εφεξής λοιπόν καί περί των
έξωθεν...
— φ. 92α, [Βιβλίον ε ο ν ] «περί των ειδών τής κινήσεως».
' Αρχ. Έν δέ τω 0
λης διαλαμβάνει

βιβλίφ

τής δε τής πραγματείας

περί των ειδών τής

ό άριστοτέ-

κινήσεως...

— φ. 96β, «Βιβλίον στ ο ν . περί τοΰ ποσοϋ τής κινήσεως, ήτοι περί τοϋ
συνεχούς».
' Αρχ. Έν δέ τω στ™ βιβλίφ ό άριστοτέλης
ποσοϋ τής κινήσεως, πώς διαιρείται

διαλαμβάνει περί τοϋ

καί πώς

σύγκειται...

— φ . 103β, «Περί τοΰ ζ°" βιβλίου τής φυσικής ακροάσεως».
' Α ρ χ . Ίστέον, ό'τι όσα περιέχει ή βίβλος αΰτη καί διά λογικών
καί ενδόξων θεωρημάτων

ό άριστοτέλης

διασαφηνίζει

τής δε τής πραγματείας

διεξοδικώτερον...

εν τω η-

— φ. 104α, «Εις τό η ο ν βιβλίον τής άριστοτέλους φυσικής ακροάσεως
Διαλέξεις, ζητήματα τε, καί θέσεις».
'Αρχ.

Ενταύθα

αρχής τής

μέν διαλαμβάνει

ό άριστοτέλης

περί της ο.

κινήσεως...

Τελ. ...ρητέον ότι ό φιλόσοφος διαλέγεται περί τοϋ κατά το
ποσόν απείρου, ώς παντί που δήλον. Καί ταύτα μέν αλις περί ττ/ς
φυσικής τοΰ άριστοτέλους
ακροάσεως.
Τό όνομα του συγγραφέα, μετά τό τέλος τοΰ έργου: «Σύνθεσις του λογιω τα "
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του, καί σοφωτάτου μεγίστου ίεροδιδασκάλου κυρίου κυρίου Ματθαίου τυπάλ8ου, του έκ Κεφαληνίας».
* 2. Μ.Ι. 231 (4351)

0,210><0,160

I H ' αι.

Τίτλος (φ. 5β): Εις τά οκτώ του άριστοτέλους
σεως, διαλέξεις, ζητήματα

τε, καί

'Αρχ. Προοίμιον.
φιλοσοφίας

φφ. 110.

βιβλία περί φυσικής

ακροά

θεωρήματα.

Συλλήβδην

περί πάσης

ειπείν προαιρούμενος,

περί

τής

περιπατητικής

πάντων...

'Ακολουθούν:
φ. 6α, τά «Προλεγόμενα τής φυσικής», ένώ τά σχόλια στά οκτώ 'βιβλία'
στά φφ. 7α, 30β, 47β, 53α, 79β, 84α, 91α, καί 91 β.
Κείμενο παρεμφερές με τό Ι, 1.
Στό τέλος, φ. 110α, ή υπογραφή (σέ γραφή σταυρωτή): «άβιμελέχ
Ιβηρίτου έκ ζακύνθου».
Του κειμένου προτάσσεται, φφ. 1α-5α, «Πίναξ απασι του άριστοτέ
λους περί φυσικής ακροάσεως, διαλέξεσι, ζητήμασί τε, καί θεωρήμασι
τούτων».
* 3. Μ.Ι. 1355 (5475)

0,220><0,170

I H ' αϊ.

φφ. 220.

Κείμενο παρεμφερές μέ τό Ι, 1.
Ό τίτλος στό φ. 14α, όπου καί τό «προοίμιον», ένώ τά «προλεγόμενα»
αρχίζουν άπό τό φ. 16α. Τά «βιβλία», στά φφ. 18α, 67β, 102α, 113, 163α,
172α, 185β καί 186α.
Στά φφ. 1α-13β, «πίναξ απασι τοις του άριστοτέλους η ' βιβλίοις περί
φυσικής ακροάσεως, διαλέξεσι, ζητήμασί τε, καί θεωρήματα τούτων».
* 4. Μ.Ι. 116 (4236)

0,205x0,150

I H ' αι.

φφ. 265.

Τό κείμενο αρχίζει (τά πρώτα φύλλα σέ κακή κατάσταση) άπό τά
«προλεγόμενα, ζήτημα α ο ν . πότερον ή φυσική εστίν επιστήμη, ή ου».
' Α ρ χ . Ο'ι μέντοι περί ήράκλειτον,
πυθαγόρειοι,

ύπέλαβον

καί κρατύλον, vai μήν καί οί

έπιστήμην

περί

των φύσει δντων

μή

είναι...
Κείμενο κι αυτό παρεμφερές μέ τό Ι, 1.
* 5. Π.Β. 294
0,240x0,200
I H ' αϊ.
φφ. 1α-90α.
Ιιτλος: α ' Διαλέξεις, ζητήματα τε καί θεωρήματα εις τά οκτώ του
Άριστοτ
έλους βιβλία Περί φυσικής ακροάσεως.
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'Αρχ. Συλλήβδην περί πάσης της περιπατητικής
φιλοσοφίας
ειπείν προαιρούμενος, περί πάντων...
Κείμενο παρεμφερές μέ τό Ι, 1. Τό «Προοίμιον» στό φ. Ια, τά
«Προλεγόμενα» στό φ. 2α, ενώ τά 'βιβλία' στά φφ. 3α, 24α, 38α, 42β, 66α,
69α, 69β, 75β, 76α καί 90α. Τό φ. 90β, λευκό.
Μιά σημείωση στό παράφυλλο της αρχής μας πληροφορεί ότι «ή παρούσα
βίβλος της των επιστημών... υπάρχει έμοϋ τοϋ λογίου κυρ άνδρέου του έκ
μοσχοβίου».
Πρβλ. Κούρσουλας Νικόλαος II, 13.
Β. ΕΝΤΥΠΑ:

ΦΑΤΖΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
( ; - 1768)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. Γραμματική Γεωγραφική
* 1. Β.Μ. 53

0,220*0,165

ετ. 1768

φφ. 23α-29β.

"Ενα μικρό απόσπασμα άπό τό έργο. Στην αρχή ή σημείωση: « ' Εν τφ
αψξη™, κατά τόν ίαννουάριον μήνα άπεσημείωσα ταύτα, άπό τους τρεις
τόμους τής γραμματικής γεωγραφίας».
'Αρχ. Εις τό α°ν εις φύλλα 14 ένθα γράφει περί τό έμπόριον τής
σβεκίας, δτι αγοράζει πίσσαν, χαλκόν, ατσάλι, σίρμα ορειχάλ
κινο ν...
'Ακολουθούν, «περί τής δανίας, ή δανιμαρκίας» (φ. 23α), «περί τής
νορουεγίας» (φ. 24β), «περί τής μοσκοβίας» (φ. 26α) καί «περί της
γαλλίας» (φ. 29α).
Β. ΕΝΤΥΠΑ:
1. Γραμματική

Γεωγραφική,

ή μάλλον

Άνάλυσις καθαρά, εξηκριβωμένη,

σύντομος τοϋ ολοκλήρου σώματος τής νεωτέρας Γεωγραφίας...

αι

κ

Πρότερονμεν

ΕΠΩΝΥΜΑ
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ε/ς την Άγγλικήν συγγραφείσα διάλεκτον, ύστερον δε εις την Γαλλικήν
μετεφερθεϊσα, εξ ης εις την Ίταλικήν, καί τελευταϊον εις την άπλήν των
'Ελλήνων, εις ην καί ηύξήνθη τά μάλιστα παρά Γεωργίου 'Ιερέως Φατζέα του
εκ Κυθήρων. Βενετία 1760. Τόμοι τρεις, σσ. ο β ' + 360 + 2 πίν. (ό
πρώτος)· 448 (ό δεύτερος) καί 476 (ό τρίτος) (L/BH. 18. Ι. 546).
Τό αγγλικό πρωτότυπο: Patrick Gordon, Geography anatomized: or a
compleat Geographical Grammar. Λονδίνο 1693 (σύμφωνα μέ μαρτυρία
του Γ.Σ. Πλουμίδη Βλ. Θησαυρίσματα, 4/1967, σελ. 102-106).

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
(IH' αι.)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. Βιβλίον καλούμενον Γεωγραφία Μερική, ποιηθεΐσαπαρά
τοϋ ΐδίου συγγραφέως θετταλομάγνητος 'Αργύρη Φιλιπ
πίδη εις χρήσιν των ποθούντων ίδεΐν απλώς ... έγράφη κατά
τω χιλιοστω όκτακοσιωστω πέμπτω
Τό χγφ. περιγράφεται από τόν Θεοδ. Σπεράτζα στό έργο του: Τά
περισωθέντα έργα του 'Αργύρη Φιλιππίδη, Μερική Γεωγραφία - Βιβλίον
'Ηθικόν, Α θ ή ν α 1978.
Στό τέλος τοΰ χγφ. ή σημείωση: «έγράφη τη ιδία αύτοϋ χειρί άπό
χώραν εις χώραν της αύτοΰ περιδιαβάσεως, ήτις άκων έγινε, 1815».
Β. ΕΝΤΥΠΑ:
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ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΑΝΙΗΛ

(1758-1832)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:
Ι. Πραγματεία στοιχειώδης ή άρχαί Φυσικής θεμελιωμέναι επάνω εις τάς
βεβαιωτέρας γνώσεις τόσον παλαιάς όσον και νεωτερικάς, και έπικυρωμένας
ύπό της πείρας. Παρά Ματουρίνου 'Ιακώβου - Μπρισσόν, Μέλους τον
εθνικού διατάγματος των επιστημών και των τεχνών και διδασκάλου εις τά
κεντρικά σχολεία του Παρισιού. Μεταφρασθεΐσαι από τά φρανσέζικα εις την
ώμιλημένην έλληνικήν διάλεκτον παρά Δανιήλ Δημητρίου του Φιλιππίδου τοϋ
έκ κώμης Μηλεών τοϋ Πηλίου "Ορους (ό τίτλος στό 1, 2).
Μετάφραση τοϋ έργου: Traité élémentaire ou principes de physique
fondés sur les connaissances les plus certaines, tant anciennes que modernes,
et confirmés par Γ experience par Mathurin Jacques Brisson, Membre de
l'Institut National des Sciences et des Arts, et Professeurs aux Ecoles
centrales de Paris, Παρίσι 1789.
* 1. B.M. 8
0,250" 0,195
Ι Θ ' αϊ.
φφ. 8 + σσ. 300 + 2 χ.ά.
φφ. 1α-2β, «Προοιμιακός λόγος».
'Αρχ. Μετά περίπου τά 25 'έτη, έκαμαν επάνω εις τήν σύνθεσιν
των σωμάτων και εις τήν φύσιν των ολοκληρωτικών
τους
μερών...
φφ. 3α-8α, «Πίναξ των κεφαλαίων» (φ. 8β, λευκό).
σσ. 1-300, «Πραγματεία στοιχειώδης Φυσικής».
'Αρχ. /. Ή Φυσική είναι από ό'λας τάς έπιστήμας ή πλέον
εκτεταμένη- επειδή έχει ύποκείμενον ό'λα τά σώματα της φύσεως,
και δι ' αυτό δέν ημπορεί τινάς νά τήν συγκρίνη με αλλην ειμή Με
τήν ίστορίαν της φύσεως...
Τά κεφάλαια:
— σ. 2, «Κεφάλαιον πρώτον. Περί των γενικών ιδιοτήτων τών σωμάτων».
— σ. 39, «Κεφάλαιον Β ' . Περί της κινήσεως, καί τών νόμων αύτης»·
— σ. 80, «Κεφάλαιον Γ ' . Περί τών αίτιων τών μεταβαλλουσών την
διεύθυνσιν της κινήσεως» (στον «Πίνακα τών κεφαλαίων»: «Περί τω
αιτιών όπου μεταβάλλουν τήν διεύθυνσιν της κινήσεως»).
— σ. 107, «Κεφάλαιον Δ ' . Περί τών νόμων της συνθεμένης κινήσεως»·

ΕΠΩΝΪΜΛ
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— σ. 115, «Κεφάλαιον Ε ' . Περί τών κεντρικών δυνάμεων» (στον «Πί
νακα»: «Περί των κεντρικών βιών»).
— σ . 125, «Κεφάλαιον Σ Τ ' . Περί της βαρύνσεως τών σωμάτων».
— σ . 128, «Κεφάλαιον Ζ ' . Περί της βαρύτητος τών σωμάτων».
— σ. 170, «Κεφάλαιον Η ' . Περί της υδροδυναμικής».
— σ . 249, «Κεφάλαιον Θ ' . Περί της στατικής μηχανικής».
Ό πρώτος τόμος τοΰ έργου. Αυτόγραφο του Δανιήλ Φ ι λ ι π π ί δ η .
* 2. Β.Μ. 9.

0,250x0,195

Ι Θ ' αι.

σσ. 371 + 1 λ.

Τίτλος (επίτομος): Πραγματεία στοιχειώδης Φυσικής. Τόμος
σ. 1, ό πλήρης τίτλος τοΰ έργου (βλέπε)' σ. 2, λευκή.
σ.
σ.
σ.
σ.
σ.
σ.

δεύτερος.

Τά κεφάλαια (συνέχεια τοΰ α ' τόμου):
3, «Κεφάλαιον Ι ' . Περί τών ελαστικών ρευστών».
72, «Κεφάλαιον Ι Α ' . Περί τών Ιδιοτήτων τοΰ αέρος».
138, «Κεφάλαιον I B ' . Περί τών Ιδιοτήτων τοΰ νεροΰ».
165, «Κεφάλαιον ΙΓ '. Περί τής φύσεως καί τών ιδιοτήτων τοΰ πυρός».
196, «Κεφάλαιον Ι Δ ' . Περί τής φύσεως καί τών ιδιοτήτων τοΰ φωτός».
301, «Κεφάλαιον Ι Ε ' . Περί τής οράσεως τών υποκειμένων».
Αυτόγραφο καί αυτό τοΰ Δανιήλ Φιλιππίδη.

Σημ. Ό τρίτος τόμος του έργου λανθάνει. 'Από τόν «Πίνακα τών κεφαλαίων»
(καί τών τριών τόμων, βλ. Ι, 1, φφ. 3α-8α) συγκρατούμε τους τίτλους τών
κεφαλαίων τοΰ τρίτου αύτου τόμου:
«Κεφάλαιον ΙΣΤ'. Περί τής φυσικής αστρονομίας».
«Κεφάλαιον Ι Ζ ' . Περί τής πλημμύρας καί τής άμπώτεως».
«Κεφάλαιον IH . Περί τής μαγνητικής».
«Κεφάλαιον ΙΘ'. Περί τής ηλεκτρικής».
Π. Στοιχεία ή άρχαί φυσικοχυμικαί. Διωρισμέναι νά είναι ακολουθία εις τάς
αρχάς τής φυσικής- εις χρήσιν τών κεντρικών σχολείων. Παρά Ματουρίνου
Ιακώβου Μπρισσόν, Μέλους τοΰ εθνικού διατάγματος τών επιστημών καί
τ
<αν τεχνών, διδασκάλου
τής φυσικής καί τής χυμικής εις τά κεντρικά
σ
χολεία τοΰ Παρισιού. Μεταφρασθεϊσαι από τά φρανσέζικα εις την ώμιλημέν
ψ ίλληνικήν διάλεκτον παρά Δανιήλ Δημητρίου τοΰ Φιλιππίδου τοΰ εκ
κώμης Μηλεών τοΰ Πηλίου ορούς.
Μετάφραση τοΰ έργου: Elements ou principes
physico-chymiques,
destinés à servir de suite aux principes de physique, à l'usage des écoles
centrales, par Mathurin Jacques Brisson.
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* 1 . Β . Μ . 10.

0,255x0,205

Ι Θ ' ai.

σσ.4χ.ά. + ξθ' + 1

χ.ά. + ο ' - ο σ τ ' + 311 + 1 λ. + 14 χ.ά. + 1 λ.
σ. 1 χ.ά., τίτλος (σύντομος): «Πραγματεία στοιχειώδης Φυσικής. Στοι
χεία ή άρχαί φυσικοχυμικαί. Τόμος τέταρτος» (σ. 2 χ.ά., λευκή),
σ. 3 χ.ά., ό πλήρης τίτλος του έργου (βλέπε) (σ. 4 χ.ά., λευκή).
σσ. α ' - ξ ε ' : « ' Α ρ χ ή , πρόοδος, ακμή καί παρακμή των επιστημών εν
γένει, καί μερικώς της χυμικής» (του μεταφραστοϋ).
'Αρχ. Ό άνθρωπος δέν αρκείται, δέν ευχαριστείται εις τό νά
κατοική μόνον καί νά εργάζεται τήν γήν ευθύς όπου δεξιαί
περιστάσεις παραστήνονται,
θέλει καί νά τήν σπουδάζη...
σ. ξ σ τ ' , λευκή,
σσ. ξ ζ ' - ξ θ ' + 1 χ.ά.: «Προοιμιακός λόγος».
'Αρχ. Πολλά χρέη έχω νά άναπληρόνω δια τό επάγγελμα όπου
'έχω...
σσ. ο ' - ο σ τ ' : «Πίναξ τών άρθρων αύτοΰ του συγγράμματος»,
σσ. 1-311: «Στοιχεία ή άρχαί φυσικοχυμικαί».
'Αρχ. "Ολα τά σώματα της φύσεως είναι 'ένα από αυτά τά τρία
πράγματα: ή είναι αθροίσματα, ή είναι σωροί, ή είναι ανακατώ
ματα. ..
σσ. 14 χ.ά.: «Πίναξ τών περιεχομένων υλών είς αυτό τό σύγγραμα» (= πί
νακας όρων).
"Αλλο αυτόγραφο τοΰ Δανιήλ Φιλιππίδη.
Σημ. Τό έργο αυτό ό Δανιήλ Φιλιππίδης τό θεωρεί, όπως καί ό συγγραφέας
του, συνέχεια τοϋ προηγουμένου τρίτομου έργου (βλ. Ι, 1, 2) γι' αυτό καί το
τιτλοφορεί: «τόμος τέταρτος» (βλ. σελ. 1 χ.ά.), δίνοντας καί σέ αυτό τό γενικό
τίτλο: «Πραγματεία στοιχειώδης Φυσικής».
Β. ΕΝΤΥΠΑ:
1. Γεωγραφία
Δανιήλ

νεωτερική

ιερομόναχου

έρρανισθεϊσα

καί Γρηγορίου

άπό διαφόρους

ιεροδιακόνου

συγγραφείς

τών Δημητριέων.

πάρα
Βιέννη

1791, σσ. 16 χ.ά. + 648 + 8 χ.ά. (Λ.Χ. 5)
2. 'Επιτομή 'Αστρονομίας, συγγραφείσα υπό 'Ιερωνύμου Λαλάνδ... Μεταφρασθεϊσα είς τήν καθωμιλημμένην
έλληνικήν διάλεκτον παρά Δ.Δ. Ί°Ό
Φιλιππίδου... εκδοθείσα, επιστασία συνδρομή καί διορθώσει τοϋ Άρ%Ψ·
Άνθιμου Γαζή ... Τόμος Α ', σσ. XLVIII + 4 χ.ά. + 423 + 1 χ.ά. + Η ' πίν·
Βιέννη 1803.
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Τόν ϊδιο χρόνο ό δεύτερος τόμος, σσ. XVI + 2 χ.ά. + 443 + 1 χ.ά. +
Θ ' - Ι Ζ ' πίν. (ΓΜ/ΕΒ 200).
3. Γεωγραφικόν

τής Ρουμουνίας ες άκριβεστέραν

καίπληρεστέραν

κατάληψιν

τής ιστορίας αυτής... Τόμος α '. Μέρος β '. Λειψία 1816, σσ. 4 χ.ά. + 223 +
17 + 22 + 4 χ.ά. + 3 χάρτες (ΓΜ/ΕΒ 892).
Τό α ' μέρος: Ιστορία

Λειψία 1816, σσ. 12 χ.ά. +9-471

τηςΡουμοννίας.

(ΓΜ/ΕΒ. 913).

ΦΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ
(IH' αϊ.)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. Περί 'Ανθρώπου
* 1. Ε.Β.Ε. 1176.
0,240x0,170
ετ. 1811
σσ. 164.
Οί σσ. 1-2 έχουν εκπέσει, ενώ οί σσ. 4-6 καί 161-162, λευκές.
Χωρίς γενικό τίτλο (ήταν στη σ. 1;)
Τό κείμενο αρχίζει από τη σ. 7: Τι έστιν άνθρωπος.
Τά κεφάλαια:
— ο . 7, «Κεφ. Α ' . Ή διόρισις ήτοι τό τέλος τοΰ 'Ανθρώπου επάνω είς
την γή ν».
'Αρχ.

Ό συγγραφεύς

των λαμπρών

καί ενδόξων 'έργων του

θεοΰ...
σ

- 13, «Κεφ. Β ' . Ή Κυριότης καί Διοίκησις του Ά ν θ ρ ω π ο υ » .
'Αρχ.

Ό κύριος χαρακτήρ

της γραφής είναι νά παραστείση

απλότητα, καί χωρίς παράταξιν
ρους

μέ

τάς πλέον ύψηλάς καί καρποφό

αληθείας...

ο. 27, «Κεφ. Γ ' . Περί τής Κυριότητος τοΰ 'Ανθρώπου αποδεδειγμέ
νης από τάς αναλογίας, καί από την έξαίρεσιν τοΰ ανθρωπίνου σώματος»
'Αρχ.
σ
π

Ό σκοπός

τοΰ θεοΰ επάνω είς τόν άνθρωπον...

· 81, «Κεφ. Δ '. Περί τής Κυριότητος καί Διοικήσεως του Ά ν θ ρ ω π ο υ

οοεδειγμένη από τό μεγαλεΐον καί έξαίρεσιν των αίσθησιών του».

20
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'Αρχ. "Ενας περίφημος ανατομικός 'έχει χρέος καίείναι πρέπον
νά απόδειξη...
—σ. 92, «Κεφ. Ε'. Περί της Κυριότητος τοϋ 'Ανθρώπου αποδεδειγμέ
νης εκ των τροφών του».
'Αρχ. Ό "Ανθρωπος μέ τήν συνδρομήν τοΰ λογικοΰ του καί
των αισθήσεων του...
—σ. 101, «Κεφ. Σ Τ ' . Περί της Κυριότητος καί 'Εξουσίας τοϋ 'Ανθρώ
που αποδεδειγμένης από τήν βεβαιότητα της υπηρεσίας τών ζωτικών
πνευμάτων».
'Αρχ. Τά όργανα του 'Ανθρώπου υποτάξουν όρατώς δλην τήν
γήν εις τάς ζητήσεις του...
— σ. 106, «Κεφ. Ζ ' . Περί της Κυριότητος καί Διοικήσεως αποδεδειγμέ
νης από τάς δυνάμεις τοϋ νοός του».
'Αρχ. "Οτι ό "Ανθρωπος έδιορίσθη νά στρέψη προς χρήσιν του
καί νά διοική όλον εκείνο όπου είναι επάνω εις τήν γήν...
—σ. 111, «Κεφ. Η ' . Περί της Κυριότητος τοϋ 'Ανθρώπου αποδεδειγμέ
νης από τήν Έννοίαν του».
'Αρχ. Ή υπέρτατος εξουσία τοϋ Δημιουργού δέν έστάθη ποτέ
χωρίς τήν ύπέρτατον καί άπειρον του σοφίαν...»
— σ. 124, «Κεφ. Θ'. Περί της Κυριότητος τοϋ 'Ανθρώπου αποδεδειγμέ
νης από τήν σκέψιν της φαντασίας του».
'Αρχ. Ό σκοπός τοΰ Θεοΰ εις τό μέτρον εκείνου τοϋ φωτός
όπου μας έχάρισεν...
— σ. 132, «Κεφ. Ι ' . Περί της Διοικήσεως καί Κυριότητος τοΰ 'Ανθρώ
που αποδεδειγμένης από τήν δύναμιν της ένθυμήσεως.
'Αρχ. Ή φαντασία δέν είναι ή μοναχής βοήθεια...
— σ. 141, «Κεφ. ΙΑ'. Περί της Διοικήσεως καί Κυριότητος τοϋ Άνθρω
που αποδεδειγμένης άπό τήν εκτασιν της θελήσεως του, άπό τήν
έλευθέραν του έκλογήν, καί άπό τήν καθοδήγησιν της ιδίας του συνει
δήσεως».
Άρχ. Ό Θεός έπροίκησεν τόν "Ανθρωπον οχι μόνον άρκετον
εϊδήσεως...
Τελ. ...είναι εκείνο τό πλέον άγαπητόν, καί τό πλέον μεγάλον
όπου ημπορεί νά εΰρεθή επάνω εις τήν γήν. Τέλος.
Στή σ. 149, «Κατάλογος τών έν τη παρούση Βίβλω αναφερομένων
Συγγραφέων», ένώ στίς σσ. 163-164, «Πίναξ της παρούσης πραγματείας»·
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Στη σ. 3 διαβάζουμε τό σημείωμα: « Άναγινώσκοντας, ή μάλλον ειπείν
σπουδάζοντας τό θέαμα της φύσεως εις Τυρρηνήν διάλεκτον μετάφρασιν έκ της
γαλλικής, και φθάνοντας εις τόν έννατον τόμον, ό όποιος περιγράφει τόν
ανθρωπον θεωρημένον εις τόν εαυτόν του, έστοχάσθηκα νά κάμω την μετάφρασιν
είς την ήμετέραν άπλήν ρωμαϊκήν διάλεκτον προς ώφέλειαν των μαθητών μου'
ελπίζω οτι θέλει προξενήσει οχι μικράν τήν ώφέλειαν καί είς αυτούς καί είς
όσους άλλους επιμελώς τό αναγνώσουν ηθέλησα περιπλέον διά περισσοτέραν
ώφέλειαν νά βάλλω εις τό τέλος τόν κατάλογον όλων εκείνων των Συγγραφέων
όπου αναφέρονται είς τήν παρούσαν πραγματείαν. 'Ελπίζω νά λάβω τήν συμπάθειαν άπό όσους τό αναγνώσουν, άνίσως καί μέ τήν μετάφρασιν δέν απάντησα
τέλειον τόν σκοπόν του Γάλλου Συγγραφέως επειδή καί ή μεγάλη εφεσις καί
κλίσις όπου έξ αρχής έλαβα διά τήν ώφέλειαν εκείνων των οποίων μου έμπιστεύθη ή ανατροφή μέ έκαμε νά έπιχειρισθώ πράγματα όπου υπερβαίνουν τάς
δυνάμεις μου. Κέρκυρα 1811 'Οκτωβρίου 2, ό ταπεινός έν ίερεΰσι Παναγής
Φωκάς ό έκ Κεφαληνίας».
Β. ΕΝΤΥΠΑ:

ΨΑΛΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
(1764-1829)

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ:

Ι. Γεωγραφία
1· Α.Π.

0,210*0,170

Τίτλος: Κώδιξ Γεωγραφίας

'Αλβανίας

ετ. 1807-1809
καί

φφ. 112.

'Ηπείρου.

Στό τέλος χ ά ρ τ η ς της Ευρώπης (0,54><0,75) καί της

'Αλβανίας

(0,51x0,69)
Τό χγφ. περιλαβαίνει επίσης σημειώσεις του μαθητή του Ψαλίδα, Κωσμα
ΘεσπρωτοΟ, στην Καπλάνειο Σχολή μεταξύ 1807-1809.
*2.Ε.Β.Ε. 2828
0,182x0,126
Ιιτλος (φ. 2α): Γεωγραφία σύντομος
Καπλάνη, Μέρος
Bm».

ετ. 1811
φφ. 115 (κολοβό).
διά τους μαθητάς του
Σχολείου
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— φ . 3α, Τίτλος (ειδικός): Γεωγραφίας μέρος Β°" [μαθηματικόν].
'Αρχ. 'Επειδή καί εις τό πρώτον μέρος ώμιλήσαμεν δια τήν γήν
μας φυσικά καί πολιτικά, καί διά τό δεύτερον έφυλάξαμεν ταΐς
άναφοραϊς, όπου έχει ή σφαίρα μας, προς τόν ήλιον, σελήνην καί
λοιπούς πλανήτας...
Τό κείμενο χωρίζεται σε 156 παραγράφους.
— φ φ . 97β-115β, «Περί του πολιτικού ένιαυτοϋ, καί καλενδαρίου».
'Αρχ. Διά νά εννοηθή δέ σωστά ό πολιτικός ένιαυτός, ή τό
Καλενδάριον, πρέπει νά διαιρεθη ό χρόνος ε/ς φυσικόν καί
πολιτικόν...
Στό φ. l l l ß , «Περί της ίνδικτιώνος, καί άλλων χρονικών περιόδων»,
ενώ στό φ. 114β, «Περί τών Μεγάλων Ε π ο χ ώ ν » .
Τό δεύτερο αυτό κείμενο διακόπτεται στην § 31.
Ή χρονολόγηση τοΰ κώδικα στη σελίδα τίτλου: «1811 Οκτωβρίου 5η
Ιωάννινα».
* 3. Α.Μ.Ι. 5

0,185x0,130

ετ. 1813

φφ. 234 (κολοβό).

Τίτλος: Γεωγραφίας μέρος πρώτον, φυσικόν καί πολιτικόν.
' Αρχ. Ή γη, εις τήν οποίαν κατοικοΰμεν, είναι ολοστρόγγυλη
καί σκεπασμένη ή περισσότερη άπό νερά...
Ή περιγραφή (γενικά) της Ευρώπης αρχίζει από τό φ. 36α: «περί
Ευρώπης», ένώ στό φ. 47β: «Μέρος α ' Περί της Ευρώπης μερικώς καί
πρώτον περί της Πορτογαλίας». 'Ακολουθούν: «Περί της Ισπανίας»
(φ. 51α)· «Περί της φράντζας» (φ. 55α)· «Περί της μεγάλης Βρετανίας»
(φ. 61α)· «Περί της Δανιμαρκίας, καί Νορβεγίας» (φ. 75α)· «Περί της
Σβεκίας» (φ. 82α)· «Περί της Ρουσσίας» (φ. 89β)· «Περί της Λεχιάς»
(φ. 131α)· «Περί της Προυσσίας» (φ. 134β)· «Περί της Γερμανίας»
(138α)· «Περί της Ι τ α λ ί α ς » (φ. 176β) καί «Περί της Ευρωπαϊκής
Τουρκίας» (φ. 188α).
Τό κείμενο διακόπτεται μετά τήν § 380:
Τελ. ...περισσότερον
ομοιάζει μέ τόν Φίλιππον του 'Αμύντα,
παρά μέ τόν Πύρρον τόν άκατάστατον...
Στό παράφυλλο της αρχής: «'Υπό τοΰ Σοφολογιωτάτου 'Αθανασίου Π·
Ψαλίδα τοΰ έξ Ίαννίνων» (άπό άλλο χέρι).
4. Δ.Κ.
Τίτλος: Γεωγραφία φυσικοπολιτική

ετ. 1813
σύντομα συντεθεϊσα παρά

φ<Ρ· ι 2 9 ·
'Αθανάσιου
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Ψαλίδα Προς χρήσιν
πικροζώη

Καπλάνη

των εαυτού μαθητών
έν ετεσιν αωιγ '

έν τη σχολή

του Ευγενέστατου

'Ιωάννινα.

φφ. 1α-21α, «γεωγραφία μέρος πρώτον φυσικόν καί πολιτικόν».
'Αρχ. Ή γη, εις την οποίαν κατοικοΰμεν, είναι

ολοστρόγγυλη...

φφ. 21α-129α, «Περί Ευρώπης».
— φφ. 21α-26β, περί της Ευρώπης γενικά.
'Αρχ.

Ή Ευρώπη περιορίζεται

προς μεν τό νότιον

Τελ. ...καί εις δλα δέ αυτά τά βασίλεια
έπιστήμαις,

καί τό έμπόριον

καθ '

μέρος...

ανθούν ai τέχναις καί

ύπερβολήν.

— φφ. 26β-129α, ή περιγραφή τών χωρών της Ευρώπης.
* 5 . Γ.Α.Κ. (Συλ. Βλαχ.)49

0,190><0,125

ετ. 1814-5

φφ. [92].

Τά φφ. 1β, 16β, 17β καί 73, λευκά.
Γεωγραφία 'Αφρικής, 'Ασίας, Αυστραλίας καί 'Αμερικής.
— φ φ . [1α-16α], «Μέρος δεφτερο. Αφρηκη» (§ 1-35).
'Αρχ. (φ. 2α). Η Αφρηκη σηνορεβη ανατοληκα με την Ερηθρα
θαλασα, με τον Ηνδηκον
Τελ. ...το Γημπραλτάρ,

Οκεανο, κε με την Ασηαν...

τούτο όμος το ορηζουν η Πορτογαλη,

βγαζη κράση εξερετο. Τέλος της
—φφ.

κε

Αφρηκης.

[17α-67α], «μέρος τρητο. Δηα την Ασηα» (§ 1-90).
'Αρχ. (φ. 18α). Η Ασηα σηγκρατιετε

με την Εβροπη,

σηνορο της ηνε το βουνό Ουράλ, κε το ποταμη
Τελ. ...ηνε περησοτερη,

πάρα χρηστηανη

και το

Δον...

κε μοαμετανη

μαζη.

— φφ. [67β-72β], «Αουστραλήα» (§ 1-15).
'Αρχ. Το τέταρτο μέρος της γης λέγετε Αουστραλήα,
σηα, κε μεσημβρηνες
μεγάλα και μηκρα

Ηνδηες,

το οπηο

ποληνή-

το σηστηνουν

πολα

νησιά...

Τελ. ...τέλος του τέταρτου μέρους του μεσημβρηνου,

ήγουν της

Αουστραλήας.
Ακολουθεί χάσμα· στό φ. 72β ή λέξη «μέρος», πού προορίζεται γιά
τ ό

φ. 73α.

—φφ. [74α-92β], Γεωγραφία της 'Αμερικής (§ 18-48).
'Αρχ. Η Ααμπρηδόρος
Αγγλεζη

χερσόνησο

λέγετε κε νεαΒρετανηα. εδο η

έχουν και μερηκα καστρακηα,

κε μηκρες

απηκηες...

Τελ. ...κε σ ' αλες πολές δηαφορές, πος ενα γένος θα ονομασθη;
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χορηα

αν ο τόπος κε ο τρόπος

το αλαζη. τέλος του

πέμπτου

μέρους της Γης, κε όλης της Γεογραφηας.
Ή χρονολόγηση τοϋ κειμένου: φ. Ια, «1814, τες 3 Δεκεμβρίου»· φ. 17α,
«1814, τες 14 του Δεκέμβρη» καί φ. 92β, «1815 τες 5 του φλεβαρη» (οι
ημερομηνίες κατά τίς όποιες άρχισε καί τελείωσε ή παράδοση της
Γεωγραφίας;)
6. Β.Γ.Χ.
0,170x0,117
Ιτ. 1817
(Τά φφ. 13αβ, 14β, 98β, 145β-147β, 211α-246β, λευκά).
Τίτλος (φ. 4α): Γεωγραφία κατά Άθανάσιον Πέτρον Ψαλίδαν,
σκαλον της εν Ίωαννίνοις Καπλανικής
Σχολής.
φφ. 5α-21β, «Περί Γεωγραφίας γενικώς».

—φφ.
—φφ.
—φφ.
—φφ.

φφ. 250.
Άρχιδιδά-

Ά ρ χ . Τι εϊνε ή Γεωγραφία; Ή Γεωγραφία εϊνε μία περιγραφή
της γης φυσική, πολιτική καί μαθηματική ή αστρονομική...
21β-98β, «Μέρος Α ον Ευρώπη».
100α-106β, « Α φ ρ ι κ ή » .
107-129β, « Α σ ί α » .
130α-133α, «Αυστραλία».

— φφ. 133-145α, « Α μ ε ρ ι κ ή » .
Στό φ. 146α: «Μέρος Β ' της Καπλανικής σχολής των ποτέ 'Ιωαννί
νων. Παρά τοϋ 'Αθανασίου Πέτρου Ψαλίδα άρχιδιδασκάλου της αυτής
σχολής».
— φ φ . 148α-210β, «Μέρος Β™ Γεωγραφίας».
— φφ. 148α-184α, γενικές έννοιες μαθηματικών, αστρονομίας, μετεωρο
λογίας.
— φ φ . 185β-198β, «Περί τών κυριοτέρων γεωγραφικών προβλημάτων,
δπου λύονται μέ τήν σφαΐραν».
— φφ. 199α-206β, «Περί τοϋ πολιτικού ένιαυτοΰ ή Καλενδαρίου».
— φ φ . 207α-208β, «Περί τής Ίνδικτιώνος».
— φ φ . 209α-210β, «Περί τών μεγάλων εποχών».
Στό τέλος τρεις πίνακες: Στους δύο πρώτους γεωγραφικά σχήματα
ενώ ό τρίτος λευκός.
Σημ. Πρόκειται γιά σημειώσεις μαθητή (;) του Ά θ . Ψαλίδα τό 1817' πρβλ
σημείωση στό φ. 98α: «Τέλος τοϋ α°" μέρους, ήτοι όλης τής Ευρώπης. 'Ελευθέ
ριος ' Ιωάννου, 1817 Μαΐου 20» καί στό τέλος: « ' Ελευθέριος ' Ιωάννου Τόλιογλου».
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* 7. Β.Π. 55
0,195x0,120
ετ. 1818
φφ. 1 4 4 + β ' .
Τίτλος: Μέρος Bm Γεωγραφίας.
' Αρχ. 'Επειδή καί εις τό πρώτον μέρος έμιλήσαμε διά την γήν
μας φυσικά, καί πολιτικά, καί διά τό β°ν έφυλάξαμεν ταίς
άναφοραΐς όπου έχει ή Σφαίρα μας προς τόν ήλιον, σελήνην, καί
λοιπούς αστέρας τους πλανήτας...
— φ . 83α, «Περί των κυριωτέρων γεωγραφικών προβλημάτων, όπου
λύονται με την σφαίρα».
(στό τέλος αύτοϋ τοΰ κεφαλαίου σημειώνει ότι «ολαις αί άκαδημίαις της
εύρώπης τό κοπερνιακόν σύστημα έχουν» ένώ τό «πτολεμαϊκόν σύ
στημα πουθενά εις την εύρώπην καί άμερικήν δέν αναφέρεται, εξω
μόνον εις κανένα μέρος της έλλάδος ημπορεί ακόμη νά ευρίσκεται καί
νά πρεσβεύεται άπό κανέναν ψωρογραμματικόν άμαθη»).
— φ . 114β, «Περί τοΰ πολιτικού ένιαυτοΰ ή καλενδαρίου».
— φ . 136α, «Περί της ίνδικτιώνος καί άλλων χρονικών περιόδων».
— φ . 140α, «Περί τών μεγάλων εποχών».
Τελ. ...είναι καί άλλοι αναρίθμητοι, ημείς δε μόνον δέν εχομεν
νεωτέρους συγγραφείς περί τούτου, άλλα σύν θεώ θά

άποκτήσω-

μεν πολλά όγλίγορα καθώς δείχνουν τά πράγματα. Τέλος του ßm
μέρους της Γεωγραφίας.
Μετά τό τέλος τοΰ κειμένου, ή χρονολογία: «1818 σεπτεμβρίου 3» καί τό
δνομα τοΰ γραφέα (καί κτήτορα): «'Αγαπίου ιεροδιακόνου έκ θεσσαλονίκης».
Στά φφ. α ' - β ' , πίνακες: «Σύστημα πυθαγόρου καί κοπερνίκου»,
«Σύστημα πτολεμαίου», «Σύστημα τύχωνα» καί τών άνεμων.
8. Β.Τσ.
0,210x0,150
ετ. 1819
σσ. 370.
Τίτλος (σ. 3): Μέρος πρώτον Γεωγραφία σύντομος εις άπλήν φράσιν, υπό
Αθανασίου Πέτρου Ψαλίδα έζ 'Ιωαννίνων συντεθέν καί παρ ' αύτοΰ πλήστης
&ιμελίας διορθωθέν.
σ. 4, Πρόλογος
Οσ. 5-252, τό πρώτο μέρος: «Περί γεωγραφίας γενικώς», «Περί Ευρώ
πης» [Αύτοκρ. Τουρκίας, Ρουσίας, Λεχιάς, Σβεκίας, Ό λ λ ά ν δ α ς καί
Κάτω Χωρών, Γαλλίας, 'Ισπανίας, Πορτογαλίας, Δανιμάρκας, Βρετα
νίας, Γερμανίας, 'Ελβετίας, Προυσσίας, Ι τ α λ ί α ς ] , «περί Α φ ρ ι κ ή ς » ,
«περί Α σ ί α ς » , «περί Ά ο υ σ τ ρ α λ ί α ς » , «περί Α μ ε ρ ι κ ή ς » .
°ο. 253-370, τό δεύτερο μέρος: «Θεωρία της Γεωγραφίας», «περί τών
κυριωτέρων γεωγραφικών προβλημάτων, όπου λύονται μέ την σφαΐραν»,
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«περί του πολιτικού ένιαυτοΰ, ή καλενδαρίου», «περί Ίνδικτιώνος καί
άλλων χρονικών περιόδων».
Στό τέλος τρεις πίνακες μέ σχήματα (του ήλιακοΰ συστήματος, τών
άνεμων κλπ.).
Στίς σσ. 3 καί 253, σημειώσεις του γραφέα: «Άντιγραφέν διά χειρός 'IÜ)°L
άναγνώστου έκ κόμης πέρα του άσπροποτάμου. Έ ν ετει 1819 αύγούστου 15 καί
έδέθη ύπαυτου» (σ. 3). « Άντιγραφέν διά χειρός Ίω°° Δημητρίου Ψύχω έκ κόμης
πέρα 1819 ίουλίου 24» (σ. 253).
* 9. Β.Ρ.Α. 97

0,158x0,108
ετ. 1819-1820
φφ. 96.
(Τά φφ. 1β-3β, 4β καί 77β, λευκά).
Τίτλος: Γεωγραφίας μέρος Β°" μαθηματικόν 1819.
'Αρχ. (§ 1) Εις τό αον μέρος της Γεωγραφίας περιπατήσαμε^
ανέξοδα δλην την Γήν, κατακοιτάζοντες τά μεγάλα τρία νησιά,
καί τά αναρίθμητα μικρά ταϊς θάλασσαις καί τους ωκεανούς...
Τελ. ...ταύτα ως τόσον νά εξηγηθούν, καί νά νοηθούν από εσάς
είναι αδύνατον, εάν δεν σας έρμηνεύσωμεν προτήτερα μερικαϊς
Γεωμετρικάϊς λέξεις, τάς οποίας νά τάς μεταχειρισθούμε στην
έξήγησιν τών φαινομένων, όπου είπαμε, καί αύταϊς είναι αϊ
ακόλουθες.
Στή συνέχεια, καί μέχρι τό φ. 59α, ερμηνεύει (§ 2-96) διάφορες
έννοιες μαθηματικών, αστρονομίας καί μετεωρολογίας. Ειδικότερα: τί
είναι γραμμή, γωνία, επίπεδος επιφάνεια, κύκλος, μοίρες, σώμα, κλί
μακα, σφαίρα, ομόκεντροι κύκλοι, παράλληλες γραμμές, μοιρογνωμόνιον, κώνος, έλλειψη κώνου, ή κίνηση της γης περί τόν ήλιον σέ 365
μέρες, τά τρία αστρονομικά συστήματα, πλανήτες καί απλανή σώματα, ή
κίνηση της γής γύρω από τόν αξωνά της, ότι τό σχήμα τής γής δέν είναι
σφαίρα αλλά κρομμύδι, ή περιφέρεια τής γής, ό 'Ερμής, ή άφροδίτη, ή
γή, ή σελήνη, ή κίνηση τής σελήνης, οι παρατηρήσεις τοΰ αστρονόμου
"Ερσχελ έπί τοΰ εδάφους τής σελήνης, χρόνος τής σελήνης, ότι ή
σελήνη είναι σκοτεινή, απόσταση τής σελήνης άπό τή γή, ό "Αρης, °
"Ελβερος ή Παλλάδα, ό Πιάτσης ή ή Δήμητρα, ό Δίας, ô Κρόνος, ο
πλανήτης Γεώργιος, οι κομήτες, ή ουρά τών κομητών, ό ήλιος, τ°
μέγεθος τοΰ ηλίου, ή κίνηση τοΰ ηλίου, τό πλανητικό σύστημα, οι
εκλείψεις, αμποτης καί παλίρροια, αίτιες παλίρροιας, ή κίνηση των
πλανητών γύρω άπό τόν ήλιο, τό Ζενίθ καί τό Ναδίρ, ό ορίζοντας, τα
ημισφαίρια, ό μεσημβρινός, ό ισημερινός, ό ζωδιακός, οί τροπικοί, οι
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πολικοί, ή θέση της γης, οί δύο πόλοι, πλάτος καί μήκος καί πώς
βρίσκονται, οί ζώνες της γης, τά κλίματα, οί περίσκιοι, έτερόσκιοι, οί
περίοικοι, αντίκοι, αντίποδες, ανατολή καί δύση του ηλίου, λυκαυγές,
ατμόσφαιρα, εποχές, άνεμοι, τυφώνες, απαρίθμηση άνεμων, οί δώδεκα
μήνες, τά ονόματα τών μηνών στους αρχαίους λαούς, τό ημερονύχτιο, τά
ζώδια.
— φ φ . 59β-77α, «Περί τών γεωγραφικών προβλημάτων, όπου λύονται με
την σφαΐραν» (§ 97-128).
'Αρχ.

Ή Γή 'έχει δύω κινήσεις, ήγουν στρίβει καί στον

της, καί κάνει την νύχτα καί

αζονά

ήμέραν...

Τελ. ...Τέλος της 'Αστρονομικής

καί μαθηματικής

Γεωγραφίας.

— φ φ . 78α-91α, «Περί του πολιτικοί) ένιαυτοϋ, ή Καλενδαρίου (§ 1-18).
'Αρχ. Αιά νά καταλάβωμε
τό Καλενδάρι,
πολιτικόν,

καί

πρέπει

σοιστά τόν πολιτικόν ένιαυτόν,

νά μοιράσωμε,

τόν χρόνον

ήγουν

σέ δύω, σέ

φυσικόν...

— φ φ . 91β-93β, «Περί τής ΐνδικτιώνος καί αλλων χρονικών περιόδων»
(§ 19-24).
'Αρχ.

Ή ίνδικτιών

είναι μία περίοδος άπό 15 χρόνους.

— φ φ . 94α-96β, «Περί Μεγάλων εποχών, καί περί του Πάσχα» (§ 25-29).
' Αρχ. Μεγάλαις
του

Έποχαϊς

είναι 7, ή πρώτη είναι ή

δημιουργία

κόσμου...

Τελ. ...ημείς ό'μως οί δύστυχοι τήν σήμερον δέν 'έχομε νεωτίψους
συγγραφείς περί τούτον

ό'θεν υπομονή, ό'σο νά άποκτήσωμε/

αυτά, όπου είπαμε 'έως εδώ είναι

καί

αρκετά».

Μαθηματάριο άπό τά 'Ιωάννινα των ετών 1819 καί 1820. Πρβλ. φ. 4α: «1819»
καί φ. 78α: «1820 "Ιωάννινα» καί στό φ. 96β: «Τέλος 1820 μαρτίου 11 Ιωάννινα».
Στο φ. Ια κτητορικό σημείωμα: «έκ τών του άλεξάνδρου Βλαστού».
* 10. Β.Μ.Β. 40
0,180x0,120
Γιτλος τοϋ χγφ: Γεωγραφία 'Αθανασίου
* Π. Β.Α.Κ. 192

ΙΗ'-ΙΘ'αί.
Ψαλίδα.

0,225x0,165

Ιιτλος (φ. 2α): Γεωγραφίας

ΙΘ'αί.

Μέρος Α ' φυσικόν

καί

ή περισσότερη

φφ. 65.

πολιτικόν.

'Αρχ. § /. Ή Γή εις τήν οποίαν κατοικοΰμεν
λος καί σκεπασμένη

φφ. 244.

είναι

άπό νερά' διότι

ολοστρόγγυ
έπαρατηρήσα-

μεν ότι τά δύω τρίτα τής επιφανείας της είναι σκεπασμένα,

καί τό
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'ένα

τρίτον είναι άσκεπες, επάνω εις τό όποιον ζουν οι διάφοροι
άνθρωποι...
Μετά την εισαγωγή, ακολουθεί:
φ. 26β, «Μέρος α ο ν . Περί της Ευρώπης μερικώς καί πρώτον περί της
Πορτογαλλίας». ' Ε δ ώ : φ. 28β, «Περί της Ι σ π α ν ί α ς » · φ. 31α, «Περί της
φράντζας»· φ. 34β, «Περί της Μεγάλης Βρετανίας»· φ. 41α, «Περί της
δανιμάρκας καί νορβεγίας»· φ. 45α, «Περί της Σβεκίας» καί φ. 49α,
«Περί της Ρουσσίας». Στη συνέχεια τό κείμενο διακόπτεται (πρβλ. Ι, 3).
Στό φ. 2α, πάνω, ή χρονολογία (γραμμένη από άλλο χέρι): «1615 ΐουλίου 10
Ιωάννινα» καί τό όνομα: «Γεωργάκης Βέλης». Ή γραφή όμως του κειμένου
είναι, μέ βεβαιότητα, του 19ου αιώνα, καί πάντως είναι κείμενο του 'Αθανάσιου
Ψαλίδα.
12. Γ.Α.Κ. Κ. 47 (Γ. Λαδά, 78)

0,170><0,120

Ι Θ ' αϊ.

φφ. 178.

(στά φφ. 1α-4β, 7α-10α, 12α, 19β-24α, 26β, 159β, 160αβ, 163β, 164α, 167β,
168β καί 176α-178β, διάφορες σημειώσεις).
φφ. 5α-33β, «Περί Γεωγραφίας γενικώς. Τί είναι ή Γεωγραφία;»
'Αρχ. Ή Γεωγραφία είναι μία περιγραφή της γης φυσική, καί
πολιτική, καί μαθηματική, καί αστρονομική... (πρβλ. Ι, 6).
Τελ. ...διότι ήξεύρουν μόνον τά ονόματα, καί όχι τήν

ύπόθεσιν

τέτοια λάθη ευρίσκονται πολλά αν παρατηρηθούν ο'ι χάρτες.
Τέλος της φυσικής γεωγραφίας.
φφ. 34α-123β, «Ευρώπη».
' Αρχ. Ή Ευρώπη, όπου είναι τό μικρότερον από τά επίλοιπα
μέρη της γης...
(Στά φφ. 37α-74α, «Περί ευρωπαϊκής τουρκιάς» καί ακολουθούν: φ. 74β,
«Περί της Ρουσσίας»· φ. 82β, «Περί τής Λεχιας»· φ. 84α, «Περί της
Σβεκίας»· φ. 87β, «Περί Δανιμαρκίας»· φ. 90α, «Περί τής Μεγάλης
Βρετανίας»· φ. 96α, «Περί τής Γερμανίας»· φ. 106β, «Περί τής Ελβε
τίας»· φ. 109α, «Περί τής Προυσίας»· φ. 110α, «Περί τής Ιταλίας»'
φ. 114α, «Περί τής Ό λ λ ά ν δ α ς καί Κάτω Χωρών»· φ. 116α, «Περί της
Γαλλίας»· φ. 119α, «Περί τής Ι σ π α ν ί α ς » · φ. 122α, «Περί τής Πορτο
γαλλίας»).
φφ.
φφ.
φφ.
φφ.

124α-132β,
133α-152β,
152β-155α,
155β-175β,

«Μέρος
«Μέρος
«Μέρος
«Μέρος

Β'. Αφρική»,
Τρίτον. Α σ ί α » ,
Δ ' . 'Αουστραλία».
Ε ' . Περί τής Α μ ε ρ ι κ ή ς » .
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Τελ. ...άνθρωποι παντού διαφορετικοί

εις τό χρώμα, εις τόν νουν,

εις τόν όργανισμόν του κορμιού τους, εις τόν τρόπον της ζωής,
εις ταΐς θρησκείαις

και κυβέρνησες,

εις ταϊς τέχναις και έπιστή-

μαις, καί εις πολλάς διαφοράς πώς ενα γένος θά όνομασθή; έξω
αν ό τόπος καί ό τρόπος του άλλάξη.
γης καί όλης της

Τέλος τον εου μέρους

της

Γεωγραφίας.

Στό παράφυλλο της αρχής καί στά φφ. 1β, 3β καί 177α ό τίτλος του έργου
(γραμμένος από άλλο χέρι): Γεωγραφία Γενική σνγγραφείσα υπό 'Αθανασίου Ψαλίδα.
Στό φ. 3β, σημείωμα περί της Βοιωτίας.
Παρατήρηση γενική: "Εως έδώ έχουμε εντοπίσει καί καταγράψει καί
τά δύο μέρη της «Γεωγραφίας» τοΰ 'Αθανασίου Ψαλίδα. Τό πρώτο
μέρος, τό «φυσικόν καί πολιτικόν», στους κώδικες 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11
καί 12 καί τό δεύτερο, τό «μαθηματικόν», στους κώδικες 2, 7 καί 9.

II. Πειραματική Φυσική κατά τους νεωτέρους φυσικούς
καί χυμικούς
Τή μαρτυρία μας προσφέρει ό ϊδιος ό Ά θ . Ψαλίδας στά

Καλοκινή-

ματα, Βιέννη 1795, σελ. 6, όπου σημειώνει οτι τόσον τό έργο αυτό — π ο ύ
δυστυχώς δέ δ ι α σ ώ θ η κ ε — οσο καί ή Γεωγραφία του «θέλουν έκδοθή
πολλά ογλίγωρα».
Πρβλ. 'Ανώνυμα έργα, Α ' , 16, 20 καί Γ ' , 50. ' Ε π ί σ η ς Τόμ. Α ' , Τά
Μαθηματικά.
Β. ΕΝΤΥΠΑ:

ΑΝΩΝΥΜΑ ΕΡΓΑ

Α'. Γενικά "Εργα Φυσικής καί Χημείας
•Ι.Μ.Δν. 167(3701)
0,210*0,138
ΙΕ'αί.
φφ. 172α-174α.
Τίτλος: Περί τών τεσσάρων στοιχείων.
' Αρχ. Τά τέσσαρα στοιχεία εΐσί τά πρώτα καί άπλα καίάσύνθετα
στοιχεία, άρχαί των όντων...
Τελ. ...διάννοια, δόξα, φαντασία, καί αϊσθησις.
2. Ε.Β.Α. (σ.) 46
Ι Ε ' αν.
φφ. 73α-76α.
Τίτλος: Περί των οπτικών υποθέσεων.
'Αρχ. δτι μέν συν προβολής τινός άφ ' ημών ζπιβάλλομεν τοις
όρωμένοις, δήλον τό τών οφθαλμών σχήμα ουδέ προς ύποδοχήν
τίνος πεποιημένον...
Τελ. ... τά δέ κατά διάκλασιν όρώμενα προς δ αφίσταται μείωσιν
του μεγέθους ύπομένουσιν.
( Ά π ό ) του Δαμιανού; πρβλ. άρ. 7, 36, 37, 38, 47.
3. Β.Β.(Β). 187
Fol.
ΙΣΤ' αι.
φφ. 1α-7α.
Τίτλος: 'Αθηναίου περί μηχανημάτων βιβλίον πρώτον (- Esxstat impress.
inter. Mathematt. Vett. Παρίσι 1693, σ. 1).
* 4 . Π.Β.Α. 216
0,220x0,155
ΙΣΤ' αι.
φφ. 145α-218β.
Διάφορα κεφάλαια φυσικής (με αναφορές στους πατέρες της Εκκλη
σίας) καί θεολογίας: φ. 145α, «περί ουρανού».
'Αρχ. Ουρανός εστί περιοχή ορατών καί αοράτων κτισμάτων...
'Ακολουθούν: φ. 147α, «περί φωτός, πυρός, φωστήρων ηλίου τε καί
σελήνης καί αστέρων»· φ. 152α, «περί αέρος καί ανέμων» (φ. 152β, «περί
άνεμων»)· φ. 53β, «περί υδάτων»· φ. 155α, «περί πελάγων»· φ. 155β, «περί
Υης καί τών έξ αυτής»· φ. 157α, «περί παραδείσου»· φ. 159α, «περί
άνθρωπου»· καί στή συνέχεια: «περί ηδονών», «περί του τί εστί θεός ότι
«κατάληπτον», «περί λόγου θεοϋ καί πνεύματος», «περί πνεύματος
αγίου», «περί τών επί θεοϋ λεγομένων», «περί θείας ενώσεως καί
διακρίσεως», «περί πίστεως καί βαπτίσματος», «περί τών αγίων καί
άχραντων τοΰ χριστού μυστηρίων», «περί γενεαλογίας του κυρίου καί
πε
Ρί τής Θεοτόκου», «περί τών αγίων καί τής τών λειψάνων αυτών
τ
Ψής», «περί εικόνων», «περί τών επί χριστού λεγομένων», «περί τής
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αγίας τριάδος», «περί αιώνος», «περί δημιουργίας», «περί αγγέλων»,
«περί διαβόλου καί δαιμόνων», «περί κτίσεως ορατής», «περί αίσθήσεως», «περί πάθους καί ενεργείας», «κατά ιουδαίων περί σαββάτου»,
«περί παρθενίας», «περί περιτομής», «περί του αντίχριστου», «περί
αναστάσεως».
'Από τόν Νικηφ. Βλεμμύδη;
5. Π.Β.Ι. 459
0,200x0,150
ετ. 1640
φφ. 77α-79β.
Τίτλος: Περί των καιόντων τους Βουλκολάκους.
'Αρχ. "Αν τύχη καί εΰρεθή νεκρός καταχθόνιος...
Στό φ. 2α τό όνομα του κτήτορα: «Ίωάσαφ μητροπολίτου Πτολεμαΐδος».
* 6. Μ.Δν. 274 (3808)
0,150><0,120
ετ. 1647.
— φφ. 77α-78β, «θεωρία φυσική, περί του αρχήν εχειν τόν κόσμον καί
γέννησιν, καί πάν άλλο μετά θεόν».
'Αρχ. τό yap κάλλος καί τό μέγεθος των του θεοϋ κτισμάτων...
— φφ. 381α-383α, «σύντομος έξήγησις περί των πέντε τρόπων της
φυσικής θεωρίας».
'Αρχ. Προς τούτοις δέ καί τους λόγους...
7. Ε.Β.Α.(σ.) 17
0,307x0,200
Τίτλος: Περί διόπτρας.

ΙΖ' αϊ.

φφ.79α-118β.

Πρβλ. άρ. 2, 36, 37, 38, 47.
* 8. Μ.Μ.Λ. 1051
0,220x0,150
ΙΖ' αϊ.
φφ. 95α-102α.
— φ. 95α, «καταγραφή ωρολογίου επί επιπέδου τοΰ ορίζοντος γραμμή»'Αρχ. Είλήφθω αον ή μεσημβρινή, καί έστω ή αβ, καί τετμήσθω
προς όρθάς ύπό του ορίζοντος y δ...
— φ . 98β, «όπως συνίσταται τό κατά τους ιταλούς ή βαβυλώνιους
ώρολόγιον επί τοΰ επιπέδου τοΰ ορίζοντος».
Τελ. ...ή τούτου εύκρινέστερον διαθηραθείη γνώσις.
* 9. Β.Ε.Β. 80
0,235x0,170
ΙΖ' αϊ.
φφ. 57α-87α.
Τίτλος: Περί σταθμικής, καί πρώτον περί της των στοιχείων βαρύτητος.
'Αρχ. Τά βαρέα τη ίδια κινήσει προς τό της γής κέντρον οι
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Ευθειών φέρονται γραμμών. Αΰτη ή ύπόθεσις διά της πείρας
δείκνυται...
'Ακολουθούν: φ. 62β, «Περί της πολυθρυλλήτου πείρας τοΰ υδραργύ
ρου, τοϋ εν ύαλίοις καλάμοις ή σίφωσι, δ ι ' ής τίνες βούλονται τό κενόν
έν τη φύσει μή δίδοσθαι.
'Αρχ. Περίεργον εις τά μάλιστα
γύρου...

τό δοκίμιον τούτο τοΰ υδραρ

— φ. 66α, «Περί υδραργύρου συνημμένου μετ ' αέρος καί έτερων υγρών».
'Αρχ. Εϊρηται μέχρι τοΰδε περί μόνον του υδραργύρου, ρητέον
'έτι περί τοΰ αύτοΰ συνημμένου αέρι, ύ'δατι, καί ετέροις ύγροϊς...
— φ. 66β, «Περί τοϋ έν άγγείφ υδραργύρου σύν ϋδατι».
' Αρχ. "Εστω άγγεϊον ύάλινον κυλινδρώδες επίμηκες ίκανώς, καί
έπί τοΰ πυθμένους αύτοΰ έστωσαν δύο ή τρεις δάκτυλοι υδραρ
γύρου...
— φ . 67α, «Περί των δύο της πιέσεως δυνάμεων, αί'τιναι είσί τό τε βάρος
καί τό ελατήριον».
'Αρχ. θαμάζουσί τίνες, όπως ό αήρ δύναμιν τοσαύτην 'έχει προς
τό πιέζειν, έλατούμενος τοΰ ύδατος ό'σον ένα προς 100...
— φ . 72β, «Περί κενώσεως έτερων υγρών».
Ά ρ χ . Εϊρηται μέχρι τοΰδε περί της τοΰ υδραργύρου

κενώσεως...

— φ. 73β, «Περί διαφόρων ετέρων αποτελεσμάτων τω ύδραργύρω συμ
βαινόντων, ήνίκοι ό κάλαμος έν αέρι έλκεται».
Ά ρ χ . Ό κάλαμος
αέρα ελκόμένος...

παρά τοΰ έπιπολάζοντος

υδραργύρου, εις

— φ. 75β, «Πότε πιέζει, καί πότε οϋ τόν δάκτυλον ό υδράργυρος».
'Αρχ. Εϊρηται όπως ό δάκτυλος 'έλκεται υπό τοΰ κενοϋ, ρητέον
καί όπως παρά τοΰ πλήρους ωθείται...
— φ . 76β, «Περί κενώσεως της ύπό σιφώνων καμπτομένων γινομένων».
'Αρχ. Ρητέον τελευταϊον καί περί τών καμπτομένων σιφώνων...
Τελ. ...όπως γάρ τις ουσία σπειροειδής μή ούσα, καθ'
εξατμιζομένη εις σπείρας
μεταμορφοΰται.

εαυτήν

Τό φ. 87β, λευκό.
Ωραία σχήματα στά περιθώρια τών σελίδων.
Πρβλ. άρ. 28, 29, 30.
* 10. Β.Ε.Β. 80
0,235x0,170
«Περί υδροστατικής μέρος α ον ».
21

Ι Ζ ' αϊ.

φφ. 88α-107β.
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' Αρχ. Έν ή τέσσαρες μόνον μαθηματικαί πραγματεϊαι θεωρεΐσθαι δύνανται, τό τοΰ ύδατος δηλ. βάρος, προς δ μάλιστα ή
υδροστατική...
φ. 99α, «Μέρος βον. Περί των φυσικών πηγών καί ποταμών».
' Αρχ. Την ύδατόγειον σφαϊραν σφαιρικήν είναι, εστίν άνατίρρητον διά πιάνων πείρων...
Τελ. ...τουτέστι, δίς λαμβάνεται, οΰτω καί επί των λοιπών
λόγων.
Πρβλ. άρ. 31, 32.
11. Μ.Α.Λ. 500
0,155x0,110
ετ. 1773
φφ. 103.
Διάφορα κεφάλαια φυσικής.
Ό κώδικας αυτός, πού αναφέρεται στον κατάλογο του Λίνου Πολίτη
{'Ελληνικά, 11 (1940), σελ. 95), δέ βρέθηκε.
* 12. Β.Ρ.Α. 513
0,228x0,168
I H ' ai.
σσ. 105-329.
Τίτλος: Ή φυσική τοΰ ήγεμόνος.
Σύνθεση τοΰ έργου:
— σ. 105, «κεφάλαιον α', περί του ονόματος της φυσικής».
'Αρχ. Τό όνομα, φυσική, δηλοϊ τήν επιστήμην των φυσικών
πραγμάτων, ή όλον εκείνο όπου γίνεται εις τήν φύσιν...
— σ. 106, «κεφάλαιον β', περί τών αρχών αυτής».
' Αρχ. Χωρίς νά κάμωμεν τόσην άργοπορίαν εις τό νά διαιρέσωμεν ταϊς άρχαΐς τών στοιχείων...
—σ. 108, «κεφάλαιον γ', περί ύλης».
' Αρχ. Είναι ένας από τους πλέον αναμφίβολους αφορισμούς της
φυσικής, πώς εκ τοΰ μηδενός ουδέν γίνεταν όθεν οί φιλόσοφοι
εφαντάσθησαν μίαν πρώτην ύ'λην από τήν οποίαν γίνονται όλα τα
πράγματα...
—σ. 110, «κεφάλαιον δ ' , περί τοΰ είδους».
' Αρχ. Καθώς ή πρώτη ΰλη δεν'έχει,παρά τό πάθος, ετζι τό είδος
έχει κατ ' εξοχήν τήν ένέργειαν, με τήν οποίαν δίδει τό είναι εις τ°
πράγμα...
— σ. 112, «κεφάλαιον ε', περί τής στερήσεως».
'Αρχ. Ή στέρησις, καθώς ημείς τήν θεωροΰμεν έδώ ω ?
φυσικήν αρχήν καί άναγκαίαν εις τήν γένεσιν, άλλο δεν είναι,
παρά ή στιγμή, εις τήν οποίαν αφανίζεται'έναείδος εις τόν αυτό
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καιρόν, όπου ένα άλλο τό διαδέχεται'

ή τό τέλος της φθοράς...

— σ. 113, «κεφάλαιον σ τ ' , περί της φύσεως».
'Αρχ. 'Επειδή ή φύσις καλείται από τόν 'Αριστοτέλη
αιτία κινήσεως,

καί

αρχή, και

στάσεως...

— σ . 119, «κεφάλαιον ζ ' , περί των αίτιων».
'Αρχ. 'Επειδή καί ή επιστήμη δεν έχει άλλο άντικείμενον,
εκείνα τά πράγματα,

όπου γνωρίζονται

τους, είναι άναμφίβολον
πολλά

δια μέσου των

παρά
αιτιών

πράγμα, πώς ή σκέψις τών αιτιών είναι

αναγκαιότατη...

— σ . 126, «κεφάλαιον η ' , περί τόπου, χρόνου, καί κινήσεως».
'Αρχ. Καθώς ή φυσική θεωρεί τάς αιτίας τών φυσικών γενέ
σεων, έτζι ομοίως αυτή εξετάζει τόν τόπον, τόν χρόνον καί τήν
κίνησιν, μην ήμπορώντας
βοήθειάν

νά κάμη καμίαν ένέργειαν χωρίς

τήν

των...

— σ. 134, «κεφάλαιον θ ' , περί τοϋ κόσμου γενικώς».
'Αρχ. Ό κόσμος
στολισμόν

καί

ώνομάσθη

οΰτως διά τήν καλήν του τάξιν,

τελειότητα...

— σ . 142, «κεφάλαιον ι', περί ουρανού».
'Αρχ. Αέν εδέχθη τινάς τήν διδασκαλίαν
οποίος ήθελε τά στοιχεία

τοϋ Εμπεδοκλέους, ό

προτήτερα άπό τόν

ούρανόν...

— σ. 151, «κεφάλαιον ι α ' , περί τών στοιχείων γενικώς».
'Αρχ.

'Ημείς

έθεωρήσαμεν,

φυσικής, όπου έσυγχύζονταν

διά ταϊς άρχαίς

της

καμίαν φοράν μέ τά στοιχεία,

όμιλόντες

πώς

αυτά νά μήν είναι απλώς πρώταις

άρχαίς...

—σ. 154, «κεφάλαιον ι β ' , περί τοΰ πυρός».
' Αρχ. "Εστωντας καί νά έχη τό πυρ τόν πρώτον τόπον επάνω εις
άλλα στοιχεία, πρέπον είναι νά τό θεωρήσωμεν

καί πρώτον άπό

τά άλλα...
~-ο. 158, «κεφάλαιον ι γ ' , περί τοϋ αέρος».
' Α ρ χ . Έάν πρέπη νά στοχασθώμεν
τήν άξιότητα

τών ο'ικητών

τήν εξοχήν μιας χώρας άπό

αυτής...

—σ. 161, «κεφάλαιον ι δ ' , περί τοΰ ύδατος».
' Αρχ. 'Εάν τή γνώμη τοϋ θάλητος ήθελα δεχθή, τό ϋδωρ βέβαια
ήθελε νομισθή ώς πρώτη αρχή της φύσεως...
ο. 177, «κεφάλαιον ι ε ' , περί της γης».
' Αρχ. Αέν ημπορεί σχεδόν τινάς νά πρόσθεση κανένα πράγμα εις
τό πανηγυρικόν,

όπου ό πλίνιος...
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— σ . 181, «κεφάλαιον ι σ τ ' , περί των μετεώρων γενικώς».
'Αρχ. "Υστερα από τήν θεωρίαν τών απλών σωμάτων,

καθώς

είναι εκείνα τών στοιχείων, ή φυσική πλησιάζει προς εκείνα όπου
καλούνται μικτά...
— σ . 182, «κεφάλαιον ι ζ ' , περί τών μετεώρων όπου γίνονται είς τόν

αέρα».
'Αρχ. Αυτά γίνονται από τήν ϋλην, όπου εϊπομεν, δηλαδή από
ταϊς άτμίδες, ή αναθυμιάσεις...
— σ. 201, «κεφάλαιον ι η ' , περί τών μετεώρων όπου γίνονται είς τό
ύδωρ».
'Αρχ. 'Εγώ θαυμάζομαι, πώς ανάμεσα είς τά μετέωρα νά
συναριθμήται ή ροή, και ή άναρροή της θαλάσσης...
— σ. 211, «κεφάλαιον ιθ ', περί τών μετεώρων όπου γίνονται μέσα εις τήν
γήν».
' Αρχ. "Οχι μόνον τά μέταλλα, καί τά ορυκτά, άλλα καί ai ϊδιαις
πέτραις είναι τέλεια μικτά...
— σ. 219, «κεφάλαιον κ ' , περί τών εμψύχων σωμάτων».
'Αρχ. Είναι τριών λογιών ψυχαϊς, αυξητική δηλαδή,
καί λογική...
— σ. 222, «κεφάλαιον κ α ' , περί αιρετικών».
Ά ρ χ . Άγκαλά καί νά φαίνεται εις μίαν επιστολήν
πώς αυτός ήταν από τήν αί'ρεσιν...

αισθητική

του Σενέκα,

— σ. 230, «κεφάλαιον κ β ' , περί τών ζώων».
'Αρχ. Καθώς μερικοί ηθέλησαν νά αποδώσουν είς τά φυτά μίαν
αϊσθησιν ίκανήν διά νά τά φανερώνη αληθινά ζώα, ετζι ομοίως
έστάθησαν...
— σ . 256, «κεφάλαιον κ γ ' , περί τών ανθρώπων».
'Αρχ. Καθώς ή αισθητική ζωή τών ζώων περιέχει εις του λόγου
της τήν αύξητικήν, ετζι εκείνη τών ανθρώπων, όπου είναι λογική
περιλαμβάνει...
— σ . 263, «κεφάλαιον κ δ ' , περί της οράσεως».
' Αρχ. Μας παραστέκεται εν πρώτοις εκείνη ή περίφημος ζήτιΐ'
σις, εάν ή ό'ρασις γίνεται μέ τήν έκβολήν...
— σ. 269, «κεφάλαιον κ ε ' , περί της ακοής».
'Αρχ. Ό μεγαλήτερος έπαινος της ακοής θεμελιώνεται εις
τοϋτο, όπου αυτή είναι ή αϊσθησις, όπου κάμνει όλους τους
ανθρώπους σοφούς...
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— σ . 277, «κεφάλαιον κ σ τ ' , περί της οσφρήσεως».
Ά ρ χ . Δεν είναι χωρίς αίτιον, καί θεμέλιον, όπου ή
θάττεται εις τό μέσον των
— σ . 282, «κεφάλαιον κ ζ ' , περί της
' Αρχ. 'Ημείς εθεωρήσαμεν
ή αϊσθησις...
— σ . 288, «κεφάλαιον κ η ' , περί της

δσφρησις

πέντε...
γεύσεως».
εις τό προηγούμενον κεφάλαιον, πώς
αφής».

'Αρχ. Τό άντικείμενον της αφής είναι όλον εκείνο, όπου ημπορεί
νά είναι άπτικόν...
— σ. 294, «κεφάλαιον κ θ ' , περί της εσωτερικής αίσθήσεως, ήτοι κοινής».
' Αρχ. "Εσωντας καί νά συνηθή ως επί τό πολύ ή φύσις ε/ς τό νά
αποκαταστήσει όσον είναι δυνατόν...
—σ. 297, «κεφάλαιον λ', περί της αισθητικής ορέξεως».
Άρχ.

'Επειδή καί εχομεν ακόμη την αίσθητικήν

δρεξιν κοινήν

καί με τά επίλοιπα ζώα...
—σ. 299, «κεφάλαιον λ α ' , περί τής λογικής ψυχής».
'Αρχ. "Αν καλά καί νά είναι πολλά επιδεικτικά επιχειρήματα εις
άπόδειξιν τής αθανασίας...
—σ. 314, «κεφάλαιον λ β ' , περί νεότητος καί γήρατος. Περί υγείας καί
ασθενείας. Περί έγρηγόρσεως καί ΰπνου. Περί ζωής καί θανάτου».
'Αρχ. Ή ηλικία του άνθρωπου όπου περιλαμβάνει
χρόνους τής ζωής του...

όλους τους

Τελ. ...καί νά άποκτήσωμεν με άλλα μέσα τήν άθανασίαν καί
αίδιότητα όπου δίν έχει ποτέ. Τέλος.
Σημ. Μέ βάση τους αρχαίους καί τήν 'Αγία Γραφή, ô συγγραφέας εκθέτει, σέ
γλώσσα απλή, διάφορες απόψεις γιά τή φύση καί τό φυσικό κόσμο.
Πρίν από τό κείμενο αυτό, τά κεφάλαια: « Ή πολιτική τοϋ ήγεμόνος», σσ.
1-66, « Ή λογική τοϋ ήγεμόνος», σσ. 69-96. Καί τά δύο αρχίζουν μέ τό «ώ
βασιλεΰ».
Προφανώς πρόκειται γιά ένα πλήρος εγχειρίδιο Λογικής, Πολιτικής Ρητορι
κ ή 'Ηθικής, Οικονομικής καί Φυσικών 'Επιστημών, γραμμένο γιά έναν
ψαναριώτη ηγεμόνα.
Τό κείμενο « Ή πολιτική τοϋ ήγεμόνος» αρχίζει μέ τά λόγια: «"Υστερα άπό
τα δύο πρώτα μέρη, ώ βασιλεϋ, τής ηθικής, άπό τά όποια τό ένα διδάσκει πώς έχει
να
κυβέρνηση τινάς τόν εαυτόν του, καί τό άλλο νά είναι καλός οικονόμος,
ΟΤ
)λαδή νά διάταξη καθώς πρέπει μίαν οΐκίαν, ακολουθεί τό γον όπου είναι ή
Πολιτική, ή ή επιστήμη τοϋ καλώς διοικείν».
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Συμπληρώνουμε έδώ ότι στον κώδικα 529 της ί'διας βιβλιοθήκης (Ι9ος αι.)
περιέχονται: σσ. 17-87, «Ρητορική του Ήγεμόνος» (σσ. 88-98 λ.)· σσ. 99-175, από
άλλο χέρι, « ' Η ' Ηθική τοϋ ' Ηγεμόνος» καί στίς σσ. 176-191, «Διδασκαλεΐον των
ηγεμόνων καί ευγενών ανδρών, μέρος δεύτερον, Οικονομική του ήγεμόνος»
(αρχίζει καί αυτό μέ τό 'é βασιλεϋ') [ή οικονομική θεωρείται «δεύτερον μέρος της
ηθικής»]. 'Ακολουθεί τό «τρίτον μέρος, όπου είναι ή πολιτική».
Στην αρχή, σ. 1: «σεραφήμ ίεροδιάκων».
Τό δεύτερο χέρι τοϋ κώδ. 529 είναι τό ίδιο μέ ολόκληρο του κώδ. 513. "Ιδιο
επίσης δέσιμο.
Νεώτερο σημείωμα στον κώδ. 529 γράφει ότι είναι του «1726 λαβαέρ Marra
μετάφρασις 'Ανδρέου Μυάρς».

* 13. Ε.Β.Ε. 1324
0,220» 0,160
I H ' ai.
φφ. 1α-20α.
Φυσική Φιλοσοφία, κατά τους αρχαίους.
— φ . Ια, «"Οπως διά της άψευδοδς γνώσεως ην έχει έκαστος περί αύτοϋ
δύναται βαθμηδόν έλθεΐν έφ' έκατέρας καθόλου».
'Αρχ. Ουκ οίδα όπως τινάς των πάλαι τω της φιλοσοφίας ούκ
ανηκόντων τιμιθέντων ονόματι εις τοσούτον έλθεΐν αναίδειας,
ώστε μη μόνον την των πραγμάτων έννοήσαι ώς δει ούσίαν...
— φ. 1β, «Κεφ. βον. Περί ευρέσεως των αμέσως ιδιοτήτων, ή' άποδειδομένων τω πράγματι».
ον
— φ . 2α, «Κεφ. γ . Περί υπάρξεως ύλης, ή'τοι σώματος».
ον
— φ . 2β, «Κεφ. δ . Όποιον τό αμέσως ούσιαστικόν άποδειδόμενον τη
υλη».
ον
— φ . 3α, «Κεφ. ε . Περί του πρώτου καί κυρίου οντος, ή'τοι θεοϋ».
ον
— φ . 3β, «Κεφ. στ . "Οτι ό θεός εστίν αίτιον ποιητικόν πάντων».
— φ . 5β, «Κεφ. ζ ον . Περί των ιδιωμάτων των κτισμάτων».
— φ . 8β, «Κεφ. η ο ν . Περί της δόξης των αρχαιοτέρων καί νεοτέρων
φιλοσόφων».
στό φ. 10α, ή παράγραφος: «Περί των άρχων των χυμικών».
'Αρχ. Οι χυμικοί τάς εαυτών αρχάς διπλώς διαιροΰσιν εις
ένεργητικάς καί παθητικάς...
— φ . 17α, «Κεφ. θ ον . Περί κινήσεως».
ον
ον
— φ . 19α, «Κεφ. ι . Περί των κατακόρυφων (;) κινητών καί α περί τών
ριπτομένων».
— φ . 19β, «Κεφ. ια ον . Περί της των βαρέων κινήσεως έπί τά κάτω»·
— φ . 20α, «Κεφ.ιβον. Περί τόπου καί χρόνου».
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Τελ. ...καί ταύτα μεν αλ,ις περί τούτων, εφεξής δε ρητέον περί
των εν σώματι θεωρουμένων
αισθήσεων».
Πρβλ. Βλάχος Γεράσιμος III, 6.
14. Μ.Ε. 74 (2087)
4°
IH ' αϊ.
Τίτλος: Σειρά των θεωρουμένων επί τής φυσικής πραγματείας. Περί φυσικής
πραγματείας. Διανομή των μερών του επιστητού γένους τής περί φύσεως
πραγματείας.
Τό 15ο μέρος τοΰ κώδικα.
15. Μ.Ε. 308 (2321)
8°
Κείμενο φυσικής χωρίς γενικό τίτλο.
'Αρχ. Πολύ τοις φύσει τών
επιπολάζει... (κολοβό).

I H ' αϊ.
όντων

συνεστώσι

τό

δυνάμει

•16. Α . Ι . 4
0,220x0,160
IH'αι.
φφ. 1α-82β.
Τίτλος: Περί Φυσικής εν γένει.
'Αρχ. § /. Φυσική είναι μία γνώσις μαθηματική, καί φιλοσοφική
τών φυσικών πραγμάτων φιλοσοφική μεν, ωσάν όπου αποδίδει
τά αίτια τών εν τή φύσει φαινομένων μαθηματική δέ, καθό
προσδιορίζει
τάς δυνάμεις τών αιτιών, καί τά μεγέθη τών
αποτελεσμάτων...
— φ . 4β, «Κεφ. Α ο ν . Περί τών τοΰ σώματος αρχών».
'Αρχ. § 13. 'Αρχάς παντός σώματος ό Δημόκριτος, ό Λεύκιπ
πος, ό 'Επίκουρος, ό Λουκρίτιος, ό Γασσένδιος, ό Βοεράβιος καί
ο'ι λοιποί νεώτεροι φιλόσοφοι τά άτομα...
— φ . 7α, «Κεφ. Β°ν. Περί σώματος, κατηγορουμένων καί ιδιοτήτων
αύτοΟ».
' Αρχ. § 22. Σώμα ύλικόν εστίν, ου τό τριχή διαστατόν ύλικήν
ποσότητα έχει...
~ φ . 8α, «Κεφ. Γ ο ν . Περί στεβ^ότητος, εκτάσεως, σχήματος, πόρων,
διαιρετότητος καί κινητότητος τών σωμάτων».
'Αρχ. § 28. Ή δύναμις εκείνη τον σώματος, δι ' ής κάθε άλλο
σώμα άπό τό διάστημα δηλ. τόπον, όπου αυτό έχει, αποκλείει,
ονομάζεται
στερρότης...
Φ· 13α, «Κεφ. Δ ο ν . Περί απωθητικής καί ελκτικής καί τοΰ προσδιορι
σμού τής βαρύτητος τής κινητότητος».
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'Αρχ. § 45. Ή αιτία, έξ ης τά σώματα και τά μέρη των εις
διωρισμένας αποστάσεις αλλήλων διίστανται, ή εμποδίζονται
από τό νά πλησιάσουν περισσότερον, απωθητική δύναμις κα
λείται...
— φ . 15α, «Κεφ. Em. Περί της μεταβολής καί αναφοράς των ώθητικών
ελκτικών δυνάμεων, καί βαρύτητος της κινητότητος».
' Αρχ. § 55. Της ώθητικής καί ελκτικής δυνάμεως οί προσδιορι
σμοί εις μικροτάτας αποστάσεις μεταβάλλονται, ό'ταν τά διαστή
ματα αυξάνουν...
— φ . 18α, «Κεφ. ΣΤ°ν. Περί της ενώσεως τών σωμάτων έν γένει, έπειτα
ειδικώς περί τών ρευστών, απαλών καί στερεών ελαστικών».
' Αρχ. § 70. Τά σώματα καί τά μέρη τους συνεξήρτηνται, άνίσως
αυτά έτζι ήνώθησαν...
— 19β, «Κεφ. Περί τών χημικών ιδιοτήτων τών σωμάτων».
'Αρχ. § 79. Τά στοιχεία τών σωμάτων διαιρούνται εις
μεταφυσικά καί χημικά...
φ. 20α, «Περί αλάτων»,
φ. 27β, «Περί τών στοιχείων»,
φ. 29β, «Περί μετάλλων»,
φ. 31 β, «Περί ύδατος»,
φ. 32α, «Περί του φλογιστου».
— φ . 37α, «Κεφ. Περί μερικών έλξεων, καί συγγενειών».
'Αρχ. § 123. "Οτι μέν αϊμερικαίέλξεις, συγγένειαι ονομάζονται
χημικαί...
— φ . 43α, «Κεφ. Περί συνάφειας τών σωμάτων».
' Αρχ. § 131. Τά συστατικά μέρη του σώματος είναι καί ετερο
γενή καί ομογενή, ή συγγένεια τών τοιούτων σωμάτων εις 'ένα
δλον λέγεται συνάφεια...
— φ . 49β, «Κεφ. Περί αναλύσεως καί άνακρημνίσεως τών σωμάτων».
Άρχ. § 146. Κάποιαι ξεχωρισταί τής φύσεως ένέργειαι, όπου
μας παρασταίνονται, ό'ταν οί χημικοί τά σώματα αναλύουν...
— φ . 57β, «Κεφ. Περί ζυμώσεως, πήξεως καί κρυσταλλώσεως».
'Αρχ. Ζύμωσις είναι κάποια εσωτερική κίνησις τών μορίων,
όπου άφ ' εαυτής συνηθίζει νά γεννάται εις τά σώματα...
Τελ. (φ. 70β) ...τό όποιον φέρει σχήμα θάμνου πολυκλάδοο.
Τέλος του β ' τμήματος, ή τής χημικής.
φ. 71α, «Περί Μηχανικής».
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ΕΡΓΑ

'Αρχ.

§ 18.

'Επειδή

εις τήν Μηχανικήν

ή κίνησις

μόνον

συντείνει, επειδή κάθε μηχανή όπου
κατασκευάζεται...
('Εδώ μιλάει «περί απολύτου καί σχετικής κινήσεως τών σωμάτων»
καί σημειώνει οτι περί της πρώτης «αϊ αισθήσεις μας κανονικήν
μαρτυρίαν δέν μας δίδουν, άλλα μόνον περί της σχετικής»).
— φ . 75α, «Κεφ. Β ον [ = Α ο ν ]. Περί βαρύτητος τών σωμάτων γενικώς,
έπειτα μερικώς περί τοΰ κέντρου τής βαρύτητος».
'Αρχ. § 19. Κάθε σώμα, όπου άνά χείρας
εχομεν...
— φ . 80α, «Κεφ. Β ο ν . Περί συμβολής τών σωμάτων».
'Αρχ. § 20. "Οταν τά σώματα
κτύπημα

τό ενα εις τό άλλο επιτρέχει

τό

αύτοΰ...

Τελ. (φ. 82β). ...νόμους πάντοτε μάλλον καί ήττον

παραβαίνουν.

Σημ. Πιστεύω δτι πρόκειται γιά τήν «Πειραματική Φυσική κατά τους
νεωτέρους φυσικούς καί χυμικούς» τήν οποία, όπως καί τή Γεωγραφία του, ό
Άθαν. Ψαλίδας (βλέπε) σημειώνει στά Καλοκινήματά του οτι «θέλουν έκδοθή
πολλά όγλίγορα» (σελ. 6).
Μετά τό παραπάνω κείμενο ακολουθεί, φφ. 83α-109β, «προοίμιον
ήτοι είσοδος εις τήν γενικήν ίστορίαν».
r
*
*
' '

_,
, _,
.,
Βλ. και Γ , 46.

* 17. Β.P.A. 1200
0,217x0,165
I H ' αι.
σσ. 378.
Τίτλος: Φυσική παλαιά τε καί νέα εις χρήσιν σχολών
προσεφαρμοσθεϊσα.
'Αρχ. («πρόλογος»), Εις τό φυσικόν

εκείνο καλ.ούμενον

τής

φιλοσοφίας...
'Ακολουθεί, σσ. 3-21, «προοιμιακή διδασκαλία περί φύσεως φυσι
κής» όπου τά κεφάλαια: «Περί αντικειμένου τής φυσικής», «Τί έστι
φυσική», «Περί διαιρέσεως τής φυσικής». Καί στή συνέχεια:
σ. 22, «Τής φυσικής φιλοσοφίας Μέρος α ο ν , ήτοι φυσική κατά γένος».
'Αρχ. 7>7'ν κατά γένος φυσικήν, τήν τό καθόλου σώμα, αρχάς
τούτου, καί τήν φύσιν...
Τό πρώτο αυτό μέρος διαιρείται σέ τρία τμήματα:
—σ. 22, «Τμήμα α° ν . Περί αρχών τών σωμάτων».
'Αρχ. 'Αρχάς ενταύθα ζητοΰμεν ού τάς εκτός, άλλα τάς ενδοτάτας τοις πράγμασιν...
σ
1
· 24, «Διάλεξις α' , Περί τών άρχων τών περιπατητικών» (πού περιλαμ
βάνει τά κεφάλαια: «Περί άρχων τών φυσικών όντων κατά γένος», «Περί
Φάσεως τοΰ είδους του ουσιώδους», «Περί ειδών αρχής, καί προόδου»).
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σ. 61, «Διάλεξις β , Περί των μηχανικών αρχών τών φυσικών όντων»
(πού περιλαμβάνει τά κεφάλαια: «Περί τών μηχανικών άρχων κατά
γένη», «Περί τών άρχων τών όντων κατά Δημόκριτον καί Έπίκουρον»,
«Περί άρχων τών φυσικών όντων κατά Καρτέσιον»),
σ. 96, «Διάλεξις γ η , Περί τών φυσικών άρχων, ήτοι τών στοιχείων» (πού
περιλαμβάνει τά κεφάλαια: «Περί τών στοιχείων κατά γένος», «Περί
πυρός», «Περί αέρος», «Περί ύδατος, καί γης», «Περί άρχων τών
χυμικών», «Περί μίξεως καί αναλύσεως»).
—σ. 156, «Τμήμα βον. Περί φύσεως σώματος, καί τών κυριωτέρων αυτού
προσόντων».
'Αρχ. Περί άρχων μέχρι τοΰδε τών φνσιν δντων όσον αλις
διαλαβόντες...
σ. 157, «Διάλεξις πρώτη» (πού περιλαμβάνει τά κεφάλαια: «Περί εν
νοιών, καί φύσεως του σώματος», «Περί τής συνθέσεως τοΰ συνεχούς»,
«Περί σημείων μαθηματικών καί φυσικών»).
σ. 189, «Διάλεξις β", Περί σώματος κινητού, ήτοι περί κινήσεως παρά
τοΰ κινοΰντος μεταχθείσης» (πού περιλαμβάνει τά κεφάλαια: «Περί
πρωτίστης αιτίας τής κινήσεως», «Περί αίτιας τής συνεχιζόμενης
κινήσεως», «Κινήσεως οί κυριότεροι αναπτύσσονται νόμοι», «Περί
κινήσεως νόμων», «Περί δυνάμεως, καί αποτελεσμάτων ελατηρίου»,
«Περί κυριωτέρων αιτίων ελατηρίου», «Τίνες οί κυριώτεροι κινήσεως
νόμοι εν τη τών ελαστικών συμβολή σωμάτων»),
σ. 227, «Διάλεξις [γη], Περί κινήσεως τών βαρέων, καί κούφων σωμάτων,
ετι δέ καί περί τών σταθμουμένων υγρών» (πού περιλαμβάνει τά κεφά
λαια: «Τί τό αίτιον τής καθόλου τών βαρέων», «Τί τό εκτός τήν τών
βαρέων κάθοδον δυνάμενον άπεργάσαντες». «Περί τής τών βαρέων
ταχυνομένης κινήσεως», «Περί κινήσεως τών βαρέων ταχυνομένης κατά
τήν τών περιττών αριθμών πρόοδον», «Περί βαρύνσεως, όπου αί κυριώτεραι τής υδροστατικής βάσεις εκτίθενται», «Περί υγρών σταθμουμέ
νων», «Περί αέρος βαρύτητος», «Περί τών ποικίλων φαινομένων, ä τή
του καινού κινήσεως [...] εί'ωθεν», «Καινά τινά περί τό καινόν, έκτιθέντων παρατηρήματα», «Περί άλλων τινών παρατηρημάτων περί τό και
νόν, πρό πάντων δέ περί τής πνευματικής(;) μηχανής», «Περί των
λοιπών παρατηρημάτων τών έν τή πνευματική(;) μηχανή γεγονότων»,
«"Εσχατον, Ποικίλων δυσκολιών, καί ενστάσεων περί τό του αέρος
βάρους λύσις»).
— σ. 298, «Τμήμα Γ ον . Περί ποιοτήτων, ήτοι διαθέσεων τών σωμάτων».
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'Αρχ. τών ήμϊν προταθέντων εσχατον ήν τάς κυριωτέρας των
σωμάτων ποιότητας.
σ. 299, «Διάλεξις αη, Περί ποιοτήτων τών σωμάτων κατά γένη» (πού
περιλαμβάνει τά κεφάλαια: «Περί ποιοτήτων αρχής», «Περί φύσεως
ποιοτήτων», «Περί φύσεως τών ποιοτήτων, α τρόποι καλούνται, ιδία δέ
περί μανότητος καί πυκνότητος»).
σ. 314, «Διάλεξις β", Περί τών ενεργητικών ποιοτήτων τών κινήσεως
υφισταμένων» (πού περιλαμβάνει τά κεφάλαια: «Περί θερμότητος»,
«Περί της κατά δύναμιν λεγομένης θερμότητος», «Περί ψυχρότητος»,
«Τά κυριότερα τοΰ ψύχους αποτελέσματα, καί φαινόμενα αναπτύσσον
ται», «Περί τών ενεργητικών, καί κρύφιων ποιοτήτων, όπου αϊ τών
φαρμάκων δυνάμεις συντόμως αναπτύσσονται»).
σ. 348, «Διάλεξις γ η , Περί διαθέσεων έν τοις σώμασιν τών κατά τόπον
καλουμένων» (πού περιλαμβάνει τά κεφάλαια: «Περί στερεότητος, καί
ξηρότητος», «Τινά τών περί τάς τοιαύτας φαινομένων ποιότητας ανα
πτύσσονται», «"Εσχατον, αί αφή άνήκουσαι ποιότητες, ας καλοΰσι ßas,
αναπτύσσονται »).
Τό Μέρος βον;

* 18. Ε.Β.Ε. 1113
0,240><0,170
IH ' αί.
φφ. 1α-35β.
Τίτλος: Σύνοψις της Χυμίας.
ον
—φ. Ια, «Περί του όρου της Χυμίας. Κεφ. α ».
'Αρχ. Πρόδηλον, ότι τό της Χυμίας όνομα, από τοΰ χυμός
παράγεται...
ον
—φ. 18α, «Περί τών μέσων τής Χυμίας. Κεφ. β ».
'Αρχ. Τά μέσα τής χυμίας, ήτοι φυσικά μόνον εστίν, οίον τόπΰρ,
τό ΰδωρ, ή άμμος καί τεχνικά μόνον, οίον οι κλίβανοι, τά
αγγεία...
ον
—φ. 24β, «Περί αποτεφρώσεως. Κεφ. γ ».
'Αρχ. Τής σπαγειρικής τέχνης αρχή καί θεμέλιον εστίν ή
άποτέφρωσις, ήτις εστίν επαγωγή παντός πράγματος εις τέφραν...
—ψ. 28β, «Περί αποσπάσεως. Κεφ. δον».
'Αρχ. Ai αποσπάσεις, διαχωρήσεις είσί τών λεπτότερων...
(εδω: «περί αποσπάσεως», «περί καταπτώσεως», «περί τής διά παρυφής
οι
Ήθήσεως», «περί πεπόνσεως», «περί εξαγωγής», «περί πέψεως» καί
"περί του υποκειμένου τής χυμίας» στην αρχή του οποίου σημειώνει ότι
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«'Υποκείμενον περί ö καταγίνεται ή χυμία, τά φυτά είσί, τά ζώα, καί τά
ορυκτά, περί ών ιδίως έν τω δευτέρω βιβλίω λέξομεν...)
Τελ. ...εις τοιαύτας φαντασίας εχειν, ώσανείεις
βληθήναι.

άρκτον

μεταβε-

Τό Βιβλίον Β ' ;
* 19. Ε.Β.Ε. 1113
0,240x0,170
I H ' αϊ.
φφ. 37α-49α.
Κείμενο φυσικής χωρίς γενικό τίτλο καί κολοβό.
— φ. 37α, «Τμήμα πρώτον. Περί των ορυκτών».
' Αρχ. Πάν τό έν τη γη, ή ύπογήν πεπηγός εύρισκόμενον όρυκτόν
ονομάζεται, ώς δι' όρύξεως
έξαγόμενον...
— φ. 37β, «Περί
' Αρχ.
πολλω
— φ . 40α, «Περί

των ζ ' μετάλλων καί α ο ν περί χρυσού. Κεφ. α0"».
Έν τοις μετάλλοις τόν πρώτον τόπον έχει ό χρυσός ό'τι
των άλλων έντελέστερος εστί καί βαρύτερος.
άργύλου, κεφ. β ον ».

'Αρχ.
— φ . 41α, «Περί
'Αρχ.
— φ . 42α, «Κεφ.
'Αρχ.
— φ . 42β, «Περί
'Αρχ.
— φ . 43α, «Περί
'Αρχ.
— φ . 44β, «Περί

Μετά τόν χρυσόν έπεται ή άργυλος...
Κασσιτέρου, κεφ. γ ο ν ».
Ό Κασσίτερος μέταλλον εστίν παρεμφερές...
δ ο ν , Περί του βισμούτου καί Μαρκεσίτας».
Τό βίσμουτον, ουδέν άλλο εστίν ειμή θειώδης μαρκέσιτα...
του Μολύβδου, κεφ. ε ον ».
Ό Μόλυβδος...
του χαλκού, κεφ. στ ο ν ».
Ό χαλκός άφροδίτη επονομαζόμενος, μέταλλον εστί...
0
του σιδήρου, κεφ. ζ *».

'Αρχ. Ό σίδηρος...
— φ . 45α, «Περί του υδραργύρου, κεφ. η ο ν ».
'Αρχ. Ή υδράργυρος Έρμης επονομαζόμενη
πλάνητος...

από του εαυτής

— φ . 45β, «Περί Κινναβάρεως, κεφ. θ ον ».
'Αρχ. Αιττόν εστί τό Κιννάβαρ, τό μέν...
Μετάφραση μάλλον άπό τά Ιταλικά (είναι τό β' βιβλίο του Α ' 18;)·
* 20. Ε.Β.Ε. 1113
Τίτλος: Περί

0,240><0,170

I H ' αϊ.

φφ. 50α-166α.

φιλοσοφίας.
ον

ον

φ. 50α, «Τμήμα α , Κεφ. α . Πόθεν ή φιλοσοφία την αρχήν έλαβε και τι
ον

εστίν. Κεφ. α ».
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' Αρχ. Ο! μεγαλοφυείς τών ανθρώπων, διά την έν τοις πράγμασιν
άνωμαλίαν τε καί άσάφειαν συνεχώς
ταρασσόμενοι...
— φ. 52β, «Περί του κριτηρίου της αληθείας. Κεφ. β ον ».
'Αρχ. Ουδέν άλλο ενταύθα κριτήριον λέγεται, ου οι άνθρωποι
δέονται προς κατάληψη της αληθείας...
— φ . 54α, «"Οτι ή τοΟ άριστοτέλους λογική αλυσιτελής εστί. Κεφ. γ°ν».
'Αρχ. Άναμφίλεκτόν έστι πάσι τοϊς λογικευομένοις, εκ τριών
μερών την λογικήν
συνίστασθαι...
— φ . 59α, «Περί των κανόνων τών ανηκόντων τοις κριτηρίοις. Κεφ. δ ον ».
'Αρχ. Πάσα ζήτησις φιλοσοφική διττή εστίν...
φ. 71α, «Τμήμα δεύτερον τής φιλοσοφίας, όπερ έστι περί της φύσεως,
ήτοι τής φυσικής επιστήμης. Κεφ. α ο ν ».
'Αρχ. βουλόμενοι ενταύθα τής φυσικής θεωρίας αρξασθαι, ήν
και φυσιολογίαν καλεϊν...
(έδώ σημειώνει ότι ή «επιστήμη τών φυσικών πραγμάτων... καί φυσική
φιλοσοφία καλείται, ότι τάς τών υλικών πραγμάτων οντότητας έρευνα,
καί τάς αυτών ιδιότητας»).
— φ . 73α, «Περί τών εσωτερικών αρχών τής φύσεως καί α ο ν περί τής
ϋλης. Κεφ. β ον ».
'Αρχ. Διαφόρους αρχάς τών όντων οι παγανικώς φιλοσοφήσαντες οίήθησαν...
— φ . 77α, «Περί τής ετέρας αρχής τών φυσικών σωμάτων, ήτοι τής
ζύμης. Κεφ. γ ο ν ».
'Αρχ. Εϊρηται ανωτέρω έν συντόμφ προς άνασκευήν τών δοκούντων τοϊς άριστοτελ-ΐκοϊς...
— φ . 81α, «"Οτι ούκ είσί τέσσαρα τών φυσικών όντων αίτια κατά τόν
αριστοτέλην, αλλά δύο μόνον, ποιητικόν καί ύλικόν, καί ταύτα ενδο
γενή, καί εσωτερικά. Κεφ. δ ον ».
'Αρχ. Εϊρηται ανωτέρω έν συντόμφ, ό'τι έσωτερικαί άρχαί τών
φυσικώ ν πραγμάτων ούκ είσίν ai του άριτοτέλους
πλασματώδεις...
—Φ· 87β, «Περί τών εκ σπέρματος, ή ζύμης εξαγομένων. Κεφ. ε ον ».
'Αρχ. Τά υπό σελήνην ιδίως καί προσηκόντως διαιρούνται ού
κατά τόν άριστοτέλην καί τους αύτοΰ οπαδούς...
~~Ψ- 90β, «Περί φύσεως. Κεφ. στ ο ν ».
' Αρχ. Ώς έν συντόμφ περί φύσεως έπί του παρόντος κεφαλαίου
βουλόμενοι διαλαβεϊν...
—Φ· 92β, «Περί κόσμου. Κεφ. ζ ο ν ».
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Άρχ. Εί'ρηται ανωτέρω έν κεφ. α\ ό'τι ό κόσμος συνάθροισις
των όντων εστί, καί συλλογή απάντων των σωμάτων...
— φ . 100α, «Περί ούρανοϋ. Κεφ. η ον ».
'Αρχ. Τω τοϋ ούρανοϋ ονόματι ού πέμπτη ουσία σημαίνεται,
κατά τόν άριστοτέλην, αλλ ' ό αήρ ώς ανωτέρω εί'ρηται...
— φ . 102α, «Περί του φωτός. Κεφ. θον».
' Αρχ. Είπόντες ανωτέρω περί ούρανοϋ, επί τοϋ παρόντος περί
του φωτός διαλμβάνομεν...
— φ . 104β, «Περί τοϋ πυρός ίδιαίτερον, καί ό'τι πϋρ στοιχειακόν ούκ
εστίν. Κεφ. ιον».
' Αρχ. 'Αμέσως μετά τό φως περί τοϋ πυρός διαλαμβάνομεν, ώς
μή άπ ' άλλήλοις διαφέροντα, ώς ανωτέρω εί'ρηται, ειμή τω
βαθμω. ώ'σπερ ουν τό φως, οΰτ ' ουσία εστί, οϋτε συμβεβηκός,
οΰτε καί τό πυρ οϋτε ουσία εστί, οϋτε συμβεβηκός, αλλ '
έτερόκλητόν τι, αμφοτέρων κεχωρισμένον...
— φ . 111α, «Περί του ηλίου. Κεφ. ιαον».
' Αρχ. Έν τω ροώδει ούρανώ είναι τόν ή'λιον, ώσπερ καί τους
λοιπούς πλανήτας...
— φ . 116β, «Περί της σελήνης. Κεφ. ιβον».
Άρχ. Μετά τήν θεωρίαν τοϋ ενός των μεγάλων φωστήρων,
'έπεται αμέσως ενταύθα διαλαβεϊν καί περί τοϋ ετέρου, ήτοι περί
της σελήνης...
— φ . 121α, «"Οτι οί αστέρες ώς σημεία αναγκαία εις πρόγνωσιν έπάγουσιν. Κεφ. ιγον».
' Αρχ. Ειπών ό θεός τη τετάρτη ημέρα, γενηθήτωσαν φωστήρες
έν τω στερεώματι τοϋ ούρανοϋ...
— φ . 128β, «"Οτι ουδαμώς ηλίου έπάγουσιν οί αστέρες κατά τους
ον
αστρονόμους. Κεφ. ιδ ».
Ά ρ χ . 'Υπό πάντων των αστρονόμων ώς κοινός κανών νομί
ζεται...
ον
— φ . 135β, «Περί τοΰ στοιχείου τοϋ αέρος. Κεφ. ιε ».
Ά ρ χ . Μέλλοντες διαλαβεϊν περί της τοΰ αέρος φύσεως, πρώτον
κατά τόν 'ιερόν φιλόσοφον φαμέν, τόν θεόν έν αρχή πεποιηκέναι
τόν ούρανόν καί τήν γήν...
ον
— φ . 140β, «Περί τοΰ κενοΰ καί τοΰ τόπου. Κεφ. ιστ ».
' Αρχ. Ού δύναται τό κενόν άλλως εύχερέστερον νοηθήναι, ει μη
αύτη τη τοΰ σώματος στέρησιν...
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— φ . 149α, «Περί τοΰ στοιχείου τοϋ ύδατος. Κεφ. ιζ ον ».
' Αρχ. Μετά τό ειπείν τον θεόν, γενηθήτω στερέωμα εν μέσω τοΰ
ύ'δατος...
— φ . 156α, « Ό αήρ καί τό ύδωρ σώματα είσίν αμετάβλητα εις άλληλα.
Κεφ. ιηον».
'Αρχ. Καίτοι πρόδηλόν εστί, τό ύ'όωρ οπό της δυνάμεως τοΰ
θερμοΰ της άτμίδος άναγείρεται...
—φ. 163α, «Περί του στοιχείου της γης. Κεφ. ιθον».
'Αρχ. Δήλον ούν ό'τι στοιχεϊον ή γη καταχρηστικώς λέγεται, ως
ανωτέρω εϊρηται...
Τελ. ...άναγκαϊον δοκεϊ, τό της γης κέντρον μεταφέρεσθαι.
* 21. Δ.Β.Κ. 41
0,180x0,160
I H ' αϊ.
φφ. 134α-182α.
Τίτλος: Περί φυσικής. Μέρος αον. Κεφ. α°". Τί φυσική καί τίνα τά παρ 'αυτής
θεωρούμενα.
'Αρχ. Τό τής φυσικής ονόματι την των φυσικών πραγμάτων, ώς
οίον τε επιστήμης αρχάς τε καί λόγους χορηγούσαν...
Οί τίτλοι των επομένων 16 κεφαλαίων: φ. 138α, «περί τίνων φωνών
σημασία»" φ. 139α, «Περί των κυριωτέρων αξιωμάτων τής φυσικής»'
φ. 140α, «Περί των άρχων τών φυσικών πραγμάτων»· φ. 140β, «Περί
ύλης»· φ. 142β, «παρατηρήματά τίνα τής εκτεθείσης δόξης»· φ. 143β,
«περί διαιρέσεως τής φύσεως τής ΰλης»· φ. 144β, «Περί κινήσεως καί
ηρεμίας»· φ. 147α, «Περί συνεχείας κινήσεως καί παύσεως»- φ. 149α,
«Περί τού φόβου τοΰ κενού öv οί φιλόσοφοι έδόξαζον»· φ. 172α, «Περί
διαφορισμοΰ κινήσεως»· φ. 173α, «Περί συνθέσεως κινήσεως καί διορι
σμού αυτής»· φ. 175α, «Περί αντανακλάσεως καί θραύσεως»· φ. 177α,
«Περί τών στερεών σωμάτων τών έν τοις ύγροϊς βυθιζόμενων»· φ. 179α,
«Περί αυξήσεως, μειώσεως, καί αλλοιώσεως»· φ. 179β, «Περί ειδών» καί
φ. 181 β, «Περί στοιχείων κατά τήν τών αρχαίων δόξαν».
Τελ. ...ό γάρ ιατρός τήν τοϋ φαρμάκου δύναμιν, ούδένα προοpàv... (κολοβό).
Ωραία σχήματα στά περιθώρια τών σελίδων.
Βλ. Περδικάρης ή Πρεδικάρης Μιχαήλ (Ιατρική) καί Θέων ό
'Αλεξανδρινός.
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22. Κ.Π.Β.(ν,) 44
0,170x0,105
I H ' αϊ.
φφ. 157α-205β.
Καί αυτό κείμενο φυσικής χωρίς γενικό τίτλο.
'Αρχ. Μαλαγμές τοΰ μαλάγματος είναι τό σημεϊον...
* 23. Δ.Β.Κ. 129
0,150><0,110
I H ' αϊ.
σσ.29-111.
Τίτλος: Έκλογαί εκ της βίβλου τοΰ φερράντε Ιμπεράτου έπιγραφομένης
ιστορία φυσική, περί των τιμίων λίθων».
'Αρχ. Ei καί πολλοί καί ποικίλοι είσίν οί τίμιοι λίθοι, οί
τέσσαρες δμως αύτοΰ άναλογοΰσι τοις τέσσαρσι πρώτοις στοιχείοις τον παντός...
σ. 34, «περί αδάμαντος»· σ. 38, «περί σμαράγδου»- σ. 39, «περί άνθρα
κος»' σ. 41, «περί σαπφείρου»· σ. 41, «περί των υακίνθων, καί περί
γρανάτης»· σ. 42, «περί ίασπίδος, καί μουβρίνων»· σ. 43, «περί λίθου
καλουμένου γαλής οφθαλμού»· σ. 44, «περί των αυτών λίθων κατά τόν
πλίνιον καί αον περί αδάμαντος»· σ. 47, «περί σμαράγδου»· σ. 52, «περί
βηρύλλου, χρυσοβηρύλλου, καί χρυσοπρασίου»· σ. 53, «περί όπάλου»'
σ. 55, «περί τοπαζίου»· σ. 57, «περί καλλαΐδος»· σ. 58, «περί άνθρακος
άλαβανδικοϋ, καί σαντάστρου»· σ. 60, «περί αμέθυστου, καί υακίνθου»·
σ. 63, «περί πρασίου καί χρυσοπρασίου»· σ. 68, «περί χρυσολίθου»'
σ. 69, «περί ονυχος»· σ. 73, «περί σαρδίου, ή κορνιόλας»· σ. 75, «περί
σαρδόκχου»· σ. 77, «περί ίάσπιδος»· σ. 78, «περί άλάτου»· σ. 80, «περί
κυανού».
—σ. 82, «περί τών αυτών τιμίων λίθων συντομώτερον»· σ. 87, «περί
αδάμαντος»· σ. 88, «σάπφειροι, καί διάφορα τούτων εΐ'δη»· σ. 88, «τοπάζιοι»· σ. 89, «τουρκέσα»· σ. 91, «υάκινθος»· σ. 92, «σμάραγδοι».
—σ. 107, «σύντομος έπανάληψις τών προειρημένων».
Ή σελ. 112, λευκή.
Στη σελ. 1 του κώδικα: «Έκ τών του χαρισίου δημητρίου του έκ κοζάνης»* 24. Μ.Α.Α.Σ. 1861
0,206x0,158
I H ' αϊ.
σσ. 14
(ή φφ. 87α-93β).
'Εγχειρίδιο φυσικής φιλοσοφίας (ακέφαλο).
' Αρχ. ...σική, εν τοις νοητοϊς δε καί τη φαντασία περιληπτοϊς τα
μαθήματα, εν τοις νοητοϊς φανταστοϊς, καί αίσθητοϊς ή φυσιολο
γία. Ταύτα δε έξ άκυρων άρχων άκύρως συνάγει τό θεώρημα- Tfj
μεν διότι από της αίσθήσεως την φαντασίαν διαιρεί, ουδαμώς yaP
δίχα τών εξωτερικών αισθήσεων...
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'Ακολουθούν: σ. 1 (φ. 87α), «Θεώρημα, τρία μόνον τά μέρη του
θεωρητικού»· σ. 1 (φ. 87α), «Μέρος α ον . προς λύσιν του α°", ζητείται
πότερον ή φυσιολογία εστίν επιστήμη»· σ. 2 (φ. 87β), «Θεώρημα, περί
των έν τω καθόλου φυσικών εστίν επιστήμη, καί οΰτως ή φυσιολογία
επιστήμη εστί περί του καθόλου φυσικού οντος»· σ. 4 (φ. 88β), «Θεώτημα, ούκ 'έστι της πρακτικής μέρος φιλοσοφίας ή φυσική»· σ. 5
φ. 89α), «Θεώρημα βον, μέρος τοίνυν της θεωρητικής φιλοσοφίας ύπάρει ή φυσική»· σ. 5 (φ. 89α), «Θεώρημα, ή μαθηματική εστίν επιστήμη»·
J. 6 (φ. 89β), «Θεώρημα, ούκ εστί διάφορος επιστήμη από της των
αφηρημένων γνωστικής, ή τό ον ή ον καί τά ιδιώματα εκείνου, καί ταϋτα
γινώσκουσα»· σ. 8 (φ. 90β), «Θεώρημα, ή ιατρική ούκ εστί θεωρητική
επιστήμη»· σ. 8 (φ. 90β), «Θεώρημα, ούκ εστίν υπάλληλος ή Ιατρική τη
φυσιολογία»· σ. 10 (φ. 91β), «Θεώρημα α ον , ούκ εστίν υπάλληλος ή
φυσική καί μαθηματική τη μεταφυσική»· σ. 10 (φ. 91 β), «Θεώρημα βον,
εστί δέ υπάλληλος ή φυσική καί μαθηματική τη αη φιλοσοφία»· σ. 12
(φ. 92β), «Θεώρημα α ον , 'έν τω γένει υπάρχει, τό θεωρητικόν»· σ. 12
(φ. 92β), «Θεώρημα βον, ούκ εστί τό θεωρητικόν εν τω εί'δει»· σ. 12
(φ. 92β), «Θεώρημα γ ον , ούκ εστίν εν τω αριθμώ τό θεωρητικόν τής
φιλοσοφίας μέρος»· σ. 13 (φ. 93α), «Θεώρημα, ή ιατρική εστί τέχνη
ελευθέρα»· σ. 13 (φ. 93α), «Θεώρημα α ον , ού κατηγορείται ώς όμώνυμον
περί των προηπορημένων επιστημών τό θεωρητικόν»' σ. 13 (φ. 93α),
«Θεώρημα βον, ούκ εστίν ούτε ώς συμβεβηκός προς τά ί'δια συμβεβηκότα
προς τάς είρημένας έπιστήμας τό θεωρητικόν»· σ. 13 (φ. 93α), «Θεώρημα
Υ , εστί τοινυν συνωνυμον γένος το θεωρητικόν προς τα προηπορημενα
γένη».
Τελ. ...αλλ' όμως ουδέν προς τόν λόγον, καί 'έτι yap τό
αποτέλεσμα ον προς άναφοράν της αιτίας. Καί ταύτα περί τούτων
των λόγων.
Βλ. Β', α', 88.
* 25. Δ.Β.Κ. 79
0,205x0,145
I H ' αί.
φφ. 65α-95β.
Τίτλος: Περί Μηχανικής.
Αρχ. Μηχανική εστίν επιστήμη καταγινομένη περί τήν των
μηχανών κατασκευήν, καί τήν των βαρέων κίνησιν...
Στή συνέχεια ή σειρά των 'μερών' έχει διαταραχθεί:
~~Φ· 79α, «μηχανικής μέρος γον περί τροχαλίας».
' Αρχ. Τροχαλία εστί μηχανή εξ ενός ή πλειόνων κυκλίσκων ήτοι
22
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τροχαλίσκων, συγκείμενη, περί τους ιδίους άξονας περιστρεφό
μενων...
— φ . 84α, «μηχανικής μέρος δ ον . περί κόχλων».
' Αρχ. Κόχλος εστί κύλινδρος εξ ενός, ή πλειόνων ελίκων, ήτοι
σπειρών εύφυώς κατασκευασμένος...
σ. 85α, «περί των συνθέτων κόχλων».
—σ. 89α, «μηχανικής μέρος βον. περί φερομένου άξονος».
'Αρχ. "Αξων περιφερόμενος, ό'ςκαίδνος και εργάτης καλείται...
(έδώ περί άπλοΰ άξονος, περί όδοντοειδών τροχών, περί μηχανών ύπό
τοϋ ύδατος κινουμένων).
Τελ. ...τά των υφασμάτων λεπτά κώμματα κατατρίβονται, καί
εις λίαν ελάχιστα διαλύονται... (κολοβό).
Ωραία παρασελίδια σχήματα.
* 26. Σ.Μ.Α. 31
0,290x0,210
I H ' αι.
φφ. 387α-406β.
Τίτλος: Περί Μηχανικής.
'Αρχ. Μηχανική εστίν επιστήμη καταγινομένη περί τήν των
μηχανών κατασκευήν, καί τήν τών βαρέων κίνησιν...
'Ακολουθούν: φ. 396α, «Μηχανικής μέρος β°ν. Περί φερομένου άξο
νος»· φ. 401α, «Μηχανικής μέρος γ ον . Περί τροχαλίας»· φ. 404β, «Μηχα
ον
ν
νικής μέρος δ . Περί κοχλιού»· φ. 406α, «Μηχανικής μέρος ε° . Περί
στροφού, ήτοι σφηνός».
Πρβλ. τό προηγούμενο, Α', 25.
'Ωραία σχήματα στά περιθώρια τών σελίδων.
27. Β.Μ.Λ.(π,) 8865
12°
I H ' αι.
Τίτλος: Περί Μηχανικής κατά τήν τών νΰν φιλοσοφούντων αίρεσιν.
* 28. Μ.Β. 727
0,210x0,150
I H ' ai.
σσ. 200-365.
ον
Τίτλος: Περί σταθμικής καί α περί τής τών στοιχείων βαρύτητος.
'Αρχ. Τά βαρέα τη ιδία κινήσει προς τό τής γής κέντρον δι
ευθειών φέρονται γραμμών...
υ
'Ακολουθούν: σ. 207, «Περί τής πολυθρυλλήτου πείρας τοϋ ύδραρΥ "
ρου, τοϋ έν ύαλίοις καλάμοις, ή σίφωσι δι ' ής τίνες βούλονται τό κενόν
έν τη φύσει μη δίδοσθαι»· σ. 210, «Περί ετέρων ποικίλων μεταβολών,
6
καί απόκρυφων αιτιών τών έν τω τοϋ υδραργύρου καλάμω παρατηροιψ "
νων»· σ. 210, «Περί τοϋ υδραργύρου συνημμένου μετ' αέρος, καί έτερων
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υγρών»· σ. 211, «Περί του έν άγγείω υδραργύρου σύν υδατι»· σ. 212,
«Περί των δύο της πιέσεως δυνάμεων, αί'τιναι είσί τό τε βάρος, καί τό
έλατήριον»· σ. 218, «περί κενώσεως ετέρων υγρών»· σ. 219, «Περί
διαφόρων έτερων συμβαινόντων τω ύδραργύρω»· σ. 222, «Περί κενώ
σεως της ύπό σιφώνων καμπτομένων γινομένων».
Τελ. (σ. 235) ...άρα ούκ εστίν 'έτερον αίτιον των τούτων φαινο
μένων.
Οΐ σσ. 236-299, λευκές.
Στίς σσ. 300-365, «περί μεθόδου».
'Ωραία σχήματα στά περιθώρια τών σελίδων.
Πρβλ. άρ. 9, 29, 30.
* 29. Σ.Μ.Α. 31
0,290" 0,210
IH ' αί.
φφ. 427α-453β.
Τίτλος: Περί σταθμικής καί α ον περί της τών στοιχείων βαρύτητος.
'Αρχ. Τά βαρέα τη ιδία κινήσει προς τό τής γής κέντρον δι '
ευθειών φέρονται γραμμών...
Κείμενο παρεμφερές μέ τό προηγούμενο.
'Ωραία σχήματα στά περιθώρια τών σελίδων.
Πρβλ. άρ. 9, 28, 30.
* 30. Δ.Β.Κ. 79
0,205x0,145
I H ' αϊ.
φφ.96α-131β.
m
Τίτλος: Περί σταθμικής, καί a περί τής τών στοιχείων βαρύτητος.
'Αρχ. Τά βαρέα τη ιδία κινήσει προς τό τής γής κέντρον δι'
ευθειών φέρονται γραμμών...
Τελ. ...καθ' έαυτήν έξατμιζομένη, εις σπείρας μεταμορφοΰνται.
Παρεμφερές, κι αυτό, μέ τό προηγούμενο.
'Ωραία σχήματα στά περιθώρια τών σελίδων.
Πρβλ. άρ. 9, 28, 29.
* 31. Σ.Μ.Α. 31
0,290x0,210
I H ' αι.
φφ.411α-423β.
ον
«Περί υδροστατικής μέρος α ».
' Αρχ. Έν ή τέσσαρες μόνον μαθηματικαί πραγματεϊαι θεωρεϊσθαι δύνανται, τό τοΰ ύδατος δηλ. βάρος, προς ö μάλιστα ή
υδροστατική...
ον
—φ. 419α, «μέρος β . περί τών φυσικών πηγών, καί ποταμών».
'Αρχ. Την ύδατόγειον σφαΐραν σφαιρικήν είναι, εστίν άνατίρρητον διά πλειόνων πείρων...
Τά φφ. 424α-426β, λευκά.
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Ώραΐα παρασελίδια σχήματα.
Πρβλ. άρ. 10, 32.
*32. Μ.Β. 727
0,210*0,150
IH'αϊ.
σσ. 32-42, 94-105.
— σσ. 32-42, «Περί υδροστατικής. Μέρος αον».
' Αρχ. Έν ή τέσσαρες μόνον μαθηματικαί πραγματεϊαι θεωρεϊσθαι δύνανται, τό του ϋδατος δηλαδή βάρος...
Οί σσ. 43-46, λευκές.
ον
— σσ. 94-105, «Μέρος β . Περί των φυσικών πηγών καί ποταμών».
'Αρχ. Την ύδατόγειον σφαΐραν σφαιρικήν είναι, εστίν άναντίρρητον διά πλειόνων πείρων...
Οί σσ. 106-109, λευκές.
Ώραΐα σχήματα στά περιθώρια τών σελίδων.
Πρβλ. dp. 10, 31.
*33. Μ.Β. 727
0,210*0,150
ΙΗ'αί.
σσ. 47-92.
Τίτλος: Τινές άρχαί της γνωμονικής.
'Αρχ. 'Ωρολόγια έπ ' ευθείας καλείται διαγραφή τις γραμμών, ή
κύκλων, έν ή ή τον πόλου σκιά διό καί ωρολόγια σκιοειδή
αποκαλούνται...
— σ. 86, «Περί ιταλικού, καί βαβυλωνικοΰ ωρολογίου».
'Αρχ. Περί καταγραφήν τών ιταλικών, καίβαβυλωνικών ωρών
έν έκάστω έπιπέδω...
Ώραΐα παρασελίδια σχήματα.
Πρβλ. άρ. 34, 35.
* 34. Σ.Μ.Α. 31
0,290*0,210
I H ' αι.
φφ. 484α-506β.
Τίτλος: 7ίνες άρχαί της γνωμονικής.
'Αρχ. 'Ωρολόγια έπ ' ευθείας καλείται διαγραφή τις γραμμών, ή
κύκλων, έν ή ή τού πόλου σκιά διό καί ωρολόγια σκιοειδή
αποκαλούνται...
— φ. 502α, «Περί ιταλικού, καί βαβυλωνιακού ωρολογίου».
' Αρχ. Περί καταγραφήν τών ιταλικών, καί βαβυλωνικών ώρων
έν έκάστω έπιπέδω...
Πρβλ. άρ. 33, 35.
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*35. Δ.Β.Κ. 79
0,205x0,145
IH'αι.
φφ. 166α-184α.
Τίτλος: Τινές άρχαί τής γνωμονικής.
'Αρχ. 'Ωρολόγια έπ ' ευθείας καλείται διαγραφή τις γραμμών, ή
κύκλων, εν ή ή του πόλου σκιά διό καί ωρολόγια σκιοειδή
αποκαλούνται...
—φ. 180β, «Περί ιταλικού, καί βαβυλωνικοϋ ωρολογίου».
'Αρχ. Περί καταγραφήν των Ιταλικών, καί βαβυλωνικών ωρών
εν έκάστφ έπίπέδω...
Τελ. ...σημείον επί της αυτής γραμμής προς τήν où ανάγεται.
Σημ. Τά κείμενα άρ. 33, 34 καί 35 είναι παρεμφερή.
*36. Δ.Β.Κ. 79
0,205x0,145
IH'αϊ.
φφ. 3α-63α.
Τίτλος: Περί οπτικής κατά τήν κοινήν δόξαν τών οπτικών.
'Αρχ. Ή ήδυτάτη άπασών τών της μαθήσεως πραγματειών
προτίθεται ήδη ύμίν ή περί οπτικής θεωρία, χρήσιμος εις τά
μάλιστα ούσα...
Τά 'μέρη' 1
—φ. 3α, «περί οπτικής πρώτον μέρος, υποθέσεις κοιναί περί οράσεως».
' Αρχ. Κείσθω τινάν τής διοπτρικής, άμα κατωτέρω πλατύτερον
άποδείκνυται...
— φ . 27β, «μέρος βον. περί τής των δύο οφθαλμών οράσεως».
'Αρχ. Προς εύκρινεστέραν τών ρηθησομένων κατάληψιν ύποκείσθωσαν ό'ροι τινές...
—φ. 49α, «'Οπτικής μέρος γ ον . περί τής του φωτός παρεκτάσεως».
' Αρχ. Ει καί τό περί φωτός μάλλον τή φυσική ή τη μαθηματική
ανήκει, έπί τοΰ παρόντος...
—φ. 51α, «περί χρωμάτων».
Τελ. ...τά σχήματα μη ανάλογα είναι ό'περ έδει δεΐξαι. Τέλ-,ος τής
οπτικής καί τω θεώ δόξα.
Βλ. άρ. 2, 7, 37, 38, 47.
*37. Σ.Μ.Α. 31
0,290x0,210
IH ' αι.
φφ. 51α-92β (κολοβό).
Τίτλος: Περί οπτικής.
'Αρχ. Ή ήδυτάτη άπασών τών τής μαθήσεως πραγματειών
προτίθεται ήδη ύμίν ή περί οπτικής θεωρία, χρήσιμος εις τά
μάλιστα ούσα...
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Τά 'μέρη': τό α', φ. 51α· τό β', φ. 70α καί τό γ', φ. 85β.
Τά φφ. 93α-96β, λευκά.
Βλ. άρ. 2, 7, 36, 38, 47.
* 38. Μ.Β. 727
0,210><0,150
I H ' αν.
σσ.379-417.
Τίτλος: Περί οπτικής.
'Αρχ. Ή ήδυτάτη άπασών των της μαθήσεως πραγματειών
προτίθεται ήδη ύμϊν ή περί οπτικής θεωρία, χρήσιμος εις τά
μάλιστα ούσα..
Τά 'μέρη': τό α', φ. 379' τό β', σ. 400 καί τό γ ' , σ. 412.
Βλ. άρ. 2, 7, 36, 37, 47.
* 39. Σ.Μ.Α. 31
0,290^0,210
I H ' αϊ.
φφ. 457α-483α.
Τίτλος: Περί άστρολαβίου.
Τά κεφάλαια: φ. 457α, «Περί της φύσεως τοΰ άναλήμματος, ήτοι
άστρολαβίου».
'Αρχ. Άνάλημμα εστίν είκών, ή καταγραφή των ουρανίων
κύκλων εν τω τοΰ τροπικού...
— φ. 463α, «Περί της τοΰ άστρολαβίου χρήσεως».
' Αρχ. Τόν τοΰ ηλίου τόπον εν τω ζωδιακω, καί τόν παράλληλον
αύτοΰ έν τω όργάνω...
— φ. 467α, «Περί του καθολικού άστρολαβίου».
'Αρχ. Τό επίπεδον τοΰ άστρολαβίου εστί ταυτό τω προδιαληφθέντι λήμματι...
— φ . 469β, «Περί του κατά μέρος άστρολαβίου, ισημερινού».
'Αρχ. Τά μέχρι τοΰδε άστρολάβια καθόλου ύπήρχον...
— φ. 479β, «Μέθοδος έτερα περί κατασκευής της αράχνης» καί φ. 481 β,
«Περί των παραλλήλων κύκλων του ορίζοντος έπί τής πλαγίας σφαίρας»·
Πρβλ. τό επόμενο, άρ. 40.
* 40. Δ.Β.Κ. 79
0,205x0,145
I H ' αι.
φφ. 117α-ΐ63β.
— φ. 117α, «Περί τής φύσεως του άναλήμματος».
'Αρχ. Άνάλημμα εστίν είκών, ή καταγραφή των ουράνιων
κύκλων έν τω τοΰ τροπικού...
φ. 126αβ, λευκό.
— φ . 127α, «Περί τοΰ καθολικοΰ άστρολαβίου».
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'Αρχ.

Τό έπίπεδον

προδιαληφθέντι

τοΰ άστρολαβίου

τοΰτ ' εστί

ταυτό

τω

λήμματι...
φφ. 132α-133β, λευκά.

— φ. 134α, «Περί της του κοινού άστρολαβίου χρήσεως».
' Αρχ. Τόν τοΰ ηλίου τόπον εν τω ζωδιακω, καί τόν
αύτοΰ έν τω

παράλληλον

όργάνφ...

— φ . 139α, «Περί τοΰ κατά μέρος άστρολαβίου, ισημερινού».
'Αρχ. Τά μέχρι τούδε άστρολάβια

καθόλου

ύπήρχον...

Τελ. ...και ή λειφθεϊσα διάμετρος

συμπεσεΐται,

•γραμμή, καί ταύτα μέν αλις περί

άστρολαβίου.

τη

μεσημβρινή

Τά φφ. 154β-163β, λευκά.
Πρβλ. τό προηγούμενο, άρ. 39.
Τό φ. 156 πρόσθετο· στό φ. 156β: «διδασκαλία ετέρα τοΰ άστρονομικοΰ προβλήματος έν τω άστρολαβίω καταγραφομένου».
'Αρχ.

Ή χρήοις

των παρόντων

άρχικόν

στοιχεΐον

δείκνυσιν...

στοιχείων

εστί

ταύτη,

τό

Σημείωση: Πρίν άπό τό παραπάνω κείμενο, φφ. 103α-115β (φ. 116 λευκό):
«Περί ελατηρίου καί άνακαμπτομένης κινήσεως».
'Αρχ. Πάσα άνακαμπτομένη
πάντως
αποτελείται...
41. Β.Ε.Κ.Τ. 28

8°

κίνησις

παρά

τίνος

ελατηρίου

I H ' αι.

'Ακέφαλο καί κολοβό.
42. Μ.Ξ. 198 (2531)

8°

I H ' αϊ.

'Αρχ. Κοινώς περί των καθόλου. Εϊρηται τάς έπιστήμας
των καθόλου

καταγίγνεσθαι,

την δέ λογικήν

όργανον

περί
τούτων

είναι...

* 43. Β.Ρ.Α. 485
Τίτλος: Έγχειρίδιον

0,208* 0,161
της άναζησάσης

IH ' αι.
Φυσικής

σσ. 224-360.

Φιλοσοφίας.

'Αρχ. θεός εστίν όν άίδιον, μονάς άπειρος, ή α ' αρχή

πάντων

όντων, ούτινος ή ουσία υπάρχει φως άπειρον, δύναμις, ή παντο
δυναμία...
Συγκρατώ άπό τό περιεχόμενο: § 4: «Δύο δή μόναι ά π ' α ρ χ ή ς άπλαϊ
τ

ης φύσεως άρχαί, έξ ών τά λοιπά πάντα ΰστερογενή, καί τούτων ουδέν

άλλο πρότερον, ή πρώτη δηλονότι υλη, καί τό οίκεΐον καθόλου είδος, εκ
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της συνάφειας των δύο τούτων άρχων γεγόνασι τά στοιχεία»' § 14:
«Προσεκτικότατα ό 'Αριστοτέλης, όστις ει καί τόν κόσμον άΐδιον
ώμολόγησεν, ΰλην δε τίνα πρώτην καί καθόλου άφιέρωσεν»· § 56: «Διό
τών στοιχείων της φύσεως αϊ ύλικαί εννοούνται άρχαί»' § 153: «Την
γνώμην τοΰ Δημοκρίτου πάντα τά σώματα έξ ατόμων γίγνεσθαι λέγουσαν, μη είναι άλλοτρίαν της φύσεως, δυνάμεθα βεβαιώσαι, ό γάρ λόγος
καί ή πείρα άπαλλάττουσι τούτον της συκοφαντίας»' § 161: «Ού μόνον ό
άνθρωπος, αλλ' ετι καί εκαστον ζώον, καί εκαστον φυτόν, μικρός
κόσμος υπάρχει»' § 232: « Ή της φύσεως κίνησις, συνεχής υπάρχει καί
αδιάκοπος ... ενεργεί γάρ εκείνη αεί, απραξία μη δεχόμενη οΰσα άΐδιος»'
§ 233: «Αί κινήσεις πάντων τών σωμάτων ίσαι ρηθήναι δύνανται λόγφ
γεωμετρικώ, τιθεμένου δηλονότι του λόγου της διαφοράς του μεγέθους,
της διαστάσεως, καί φύσεως τούτων».
Τελ. ...ό γάρ νους εν έκείνοις υπάρχει όργανον της επιστήμης, ή
θέλησις της πράξεως, ούδέτερόν τι έπέκεινα δύναται. Τέλος.
Βλ. Κούρσουλας Νικόλαος II, 11 καί III, 17.
44. Χ.Σ. 30
0,185x0,145
Μαθηματάριο φυσικής.

ΙΗ'-ΙΘ' αί.

45. Σ.Β.Ν.Φ.
0,135x0,095
ΙΘ'αί.
φφ. [142] + 2 λευκά.
— φ. [3α], τίτλος (γενικός): Πραγματεία Περί Σφέρας. Στή συνέχεια,
τίτλος (επιμέρους): Μέρος πρώτον Μάθημα Α '.
'Αρχ. Έρ. Τι εστί σφαίρα;
Άπ. Μηχανή τις έφευρεθεϊσα διά νά κάμη εις ημάς
άπαιτητόν τό σχήμα, τήν τάξιν καίτήν θέσιν όλων των μερών τοΰ
παντός...
— φ. [6α], «Μάθημα βον».
'Αρχ. Έρ. "Ολος ό ουρανός περιστρέφεται αληθώς περί τους
δύω πόλους;
Άπ. Φαίνεται εις τους οφθαλμούς μας, ό'τι τοσούτφ τρόπω
περιστρέφεται...
— φ . [10α], «Μάθημα γ ον . Περί τοΰ ορίζοντος».
' Αρχ. τί είναι ό ορίζων;
Άπ. μέγας κύκλος της σφαίρας...
ον
— φ . [14α], «Μάθημα δ . Περί μεσημβρινού».
Άρχ. Έρ. Τί είναι ό Μεσημβρινός;
Άπ. Μέγιστος κύκλος, ό'στις διέρχεται διά τών πόλων.••
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— φ. [18α], «Μάθημα ε . Περί τοϋ
'Αρχ.

Έρ. Τί είναι ό
Άπ.

Κύκλος

Ισημερινού».

ισημερινός;

της σφαίρας

μέγιστος...

— φ . [22α], «Μάθημα στ ο ν . Περί τοϋ ζωδιακού».
'Αρχ.

Έρ. Τί είναι ό

Ζωδιακός;

Άπ. Κύκλος μέγιστος
σφαίραν εις δύω

έχων πλάτος

18°, ούτος διαιρεί την

ημισφαίρια...

— φ . [27α], «Μάθημα ζ ο ν ».
'Αρχ.

Έρ. Τί αποτέλεσμα

γεννά ώς προς ημάς ό

νος παρά τοϋ ηλίου ήμερούσιος
Άπ.

Την ήμέραν, καί

περιγραφόμε

κύκλος;

νύκταν...

— φ . [32β], «Μάθημα η ο ν . Περί Κολούρων, Τροπικών, καί Πολικών
κύκλων».
'Αρχ. Τί είναι οι
Άπ.

κόλουροι;

Δύω μέγιστοι

ακίνητοι

κύκλοι...

— φ . [36β], «Μάθημα θ ο ν . Περί της διαφοράς της θερμότητος, καί ψύχους
των ήμερων, καί νυκτών».
'Αρχ.

Έρ.

τοποθεσίαι

Όποια

αποτελέσματα

γενώσιν

εις τάς οποίας ευρίσκεται

ώς αϊ

διάφοραι

ό ήλιος...

— φ . [42α], «Μάθημα Γ » .
'Αρχ.

Έρ. Τί συμβαίνει ώς εκ τοϋ μεγέθους

νυκτός εις τους κατοικοΰντας

τους

της ημέρας

καί

πόλους...

— φ . [47α], «Μάθημα ια ο ν . Περί κλιμάτων».
'Αρχ.

Έρ. Είναι δυνατόν

νά γνωρίση

τις μέ ποίαν άναλογίαν

αύξάνουσι αϊ ήμέραι ώς προς τους κατοίκους

της γης...

ον

— φ . [51α], «Μάθημα ιβ . Περί της διαθλάσεως των ηλιακών άκτίνων,
καί περί λυκαυγούς».
'Αρχ. Έρ. Ποία αίτια συντρέχουν εις τό ν ' αυξήσουν

περισσοτέ-

ρως τό μέγεθος

γης;

Άπ.

της ημέρας εις τους κατοίκους

Ή διάθλασις

των ηλιακών

της

άκτίνων...

—ψ. [55α], «Μάθημα ιγ° ν . Περί τών Πλανητών γενικώς».
'Αρχ.

Έρ. Τί είναι οι
Άπ.

Σώματα

Πλανήται;

σκοτεινά,

τά όποια κινοΰναι περί τόν ίδιον

άξονα, καί περί τόν ήλιον...
~~Φ· [58β], «Μάθημα ιδ ο ν . Περί τών Σεληνιακών φάσεων, καί περί

εκλείψεως».
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'Αρχ. Έρ. Τί είναι ή σελήνη, καίπόση είναι ή άπόστασις αυτής
από τής γης, τό μέγεθος καί ό περιοδικός χρόνος της;
Άπ. Είναι δορυφόρος τής γής, σώμα σκοτεινόν, φωτιζόμενον παρά του ηλίου...
— φ . [64α], «Μάθημα ιε ον . Μέρος δεύτερον. Περιγραφή τής τεχνητής
υδρογείου σφαίρας, ή προσαρμογή είς αυτήν των προεκτεθέντων ση
μείων, γραμμών, καί κύκλων».
'Αρχ. Έρ. Τί είναι ή τεχνητή υδρόγειος σφαίρα, ή γλόμπος;
Άπ. Μηχανή τις έφευρεθεΐσα διά νά παραστήνη τήν γήν με
δλα τά μέρη της...
— φ . [66β], «Μάθημα ιστ ον . Περί των κύκλων τών έπί τής σφαίρας».
'Αρχ. Έρ. Ποίοι κύκλοι περιγράφονται αμέσως είς τήν τεχνητήν σφαϊραν;
Άπ. Ό ισημερινός, οι κύκλοι του μήκους, οι κύκλοι του
πλάτους...
— φ . [71α], «Μάθημα ιζον».
'Αρχ. Έρ. Τί είναι είς τόν γλόμπον ο'ι τροπικοί;
Άπ. 2 κύκλοι, οί'τινες διαιροΰσι τόν γλόμπον είς άνισα
μέρη απέχοντες τής {σημερινής γραμμής...
— φ . [74α], «Μάθημα ιη ο ν . Περί τών κύκλων τών κειμένων εκτός τής
σφαίρας».
Άρχ. Έρ. Ποίοι κύκλοι κείνται έκτος τής τεχνητής γήινης
σφαίρας, εφαπτόμενοι τής επιφανείας αυτής;
Άπ. Ό ορίζων, καί ό μέγας μεσημβρινός...
— φ . [77α], «Μάθημα ιθαν».
'Αρχ. Έρ. Τί σημαίνουν ο'ι χαρακτήρες ο'ι έπί του τεταρτημορίου
του μεσημβρινού, του κειμένου έπί τής σφαίρας είς τό άρκτικόν
ήμισφαίριον;
Άπ. Δηλοϋσι τήν απόσταση από τόν ίσημερινόν ενός
δοθέντος τόπου...
— φ. [81β], «Μάθημα κον. Περί πλάτους, καί μήκους».
'Αρχ. Έρ. Τί είναι πλάτος γεωγραφικόν;
Άπ. Άπόστασις από τόν ίσημερινόν ενός δοθέντος τόπου...
— φ . [90α], «Μάθημα κα ον . Περί περιοίκων, άντίκων, καί αντίποδων».
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Άρχ.

Έρ.

Άφ'

οδ έμάθαμεν

παραλλήλων,

καί

μεσημβρινών...

νά προσδιορίζωμεν

διά

τών

— φ . [94β], «Μάθημα κβ ο ν . Περί γεωγραφικών πινάκων».
Άρχ.

Έρ. Τί είναι οί γεωγραφικοί
Άπ.

'Επίπεδοι

τετραγωνικαί

πίνακες;
έπιφάνειαι...

— φ . [99α], «Μάθημα 23. Περί των γενικών καί μερικών πινάκων».
Άρχ.

Έρ. Ποίοι λέγονται
Άπ.

ΟΊ παριστώντες

γενικοί

πίνακες;

εν μόνον των πέντε μερών της γης...

φ. [115β], «Μέρος Γ ' . Χρήσις της τεχνητής υδρογείου σφαίρας καί τών
γεωγραφικών πινάκων».
' Αρχ.

Άφ ' ου έποιήσαμεν

την προσαρμογήν

της

κρικωτής

σφαίρας εις την ύδρόγειον...
Σημ. Στό τρίτο αυτό μέρος, τό μόνο πού δεν είναι σέ μορφή έρωταποκρίσεων,
δίνονται καί επιλύονται 20 (Κ') προβλήματα.
Τελ. ...εκ Δαρδανελίων μέχρις άντιοχείας. Τέλος.
'Ακολουθεί ενα πτυσσόμενο φύλλο όπου δύο πίνακες: «Α™ πίναξ τών λεύγων»
καί «Bos πίναξ τών μιλίων, ή χιλιομέτρων».
Στην αρχή, στό φ. Ια, μεταγενέστερο κτητορικό: « Ό Εύαγγελινός Νικολάου
Ζουπονέλος», ένώ τό 1β, λευκό.
46. Κ.Α.Ι. 123
0,207x0,150
Ι Θ ' αι.
σσ. 189.
Τίτλος: Στοιχεία της πειραματικής φυσικής καί της μετεωρολογίας.
Στή σελ. 1 τό όνομα: «Κωνσταντίνος Ζιγάλας».
* 47. Ε.Β.Ε. 1249

0,210*0,150

Ι Θ ' αϊ.

φφ. 141.

Τίτλος: Περί οπτικής.
Ά ρ χ . [Ή] ήδυτάτη άπασών τών τής μαθήσεως
πραγματειών,
προτίθεται ήδη ύμϊν τής οπτικής θεωρίας χρήσιμος εις τά
μάλιστα ούσα, διά τό μάλλον δι ' αυτής πολλά τών εν φύσει
άπορουμένων εύκρινέστερον
δείκνυσθαι...
— φ . 1β, «Περί οπτικής α ο ν μέρος. 'Υποθέσεις κοιναί περί οράσεως».
— φ . 57β, «Περί τής τών δύο οφθαλμών οράσεως».
Τελ. ...ήπερ τής γ' ε' προς την γ' δ', τουτέστι τά σχήματα μή
ανάλογα είναι, όπερ έδει δεΐξαι. Τέλος τής οπτικής καί τω θεώ
δόξα.
Ωραία σχήματα εντός κειμένου.
Πρβλ. άρ. 2, 7, 36, 37, 38.
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48. Γ.Β.Μ. 1
0,170x0,125
ΙΘ'αί.
Σημειώσεις αστρονομίας, χημείας, φυσικής.

ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

φφ. 208β-211β.

49. Φ.Ε.Ο. 33
0,210«0,160
ΙΘ'αί.
φφ. 22.
Σημειώσεις φυσικής, χημείας, ζωολογίας άλλα καί αριθμητικής.

Β'. 'Αστρονομία
α'. Γενικά κείμενα αστρονομίας.
* 1. Β.Ε.Β. 32
0,210x0,140
ετ. 1454
φφ. 208β-221β.
φ. 208β, «Περί αιθέρος».
Άρχ. Ό αίθήρ σφόδρα εστί διάπυρος...
φ. 209α, «Περί ζ ' πλανήτων καί των ιβ' ζωδίων»,
φ. 210α, «Περί των τεσσάρων ωρών ήτοι τροπών»,
φ. 210β, «Νικηφόρου πρεσβυτέρου καί μονάζοντος του βλεμίδους έξήγησις εις τό [...] σελήνην καί αστέρας θεμελίων».
φφ. 217-219α, λευκά,
φφ. 219β-220α, «πασχάλιον άκριβέστατον» (πίνακας σέ σχήμα κύκλου).
'Ακολουθεί: «αϊ έπακταί των δώδεκα μηνών» καί ερμηνεία του
πασχαλίου.
Στό φ. 221 β ή χρονολογία: «του στ^οε' έτους τής ίνδικτιώνος ιε'»,
ενώ στό φ. 207α σημείωμα τοΰ γραφέα: «έτελειώθη... διά χειρός αμαρτω
λού Μιχαήλ τοΰ Ήνιώτου... καί έγράφη τάδε· δυάς των μονάδων καί
εξάς τών δεκάδων, έννάς εκατόν καί εξάς τών χιλίων, ίουνίω άγοντος,
9
πέντε καί δέκα ϊνδικτιώνης δεύτερης, στ^ξβ ».
* 2. Μ.Β. 188
0,270x0,100
ετ. 1489
φφ. 176.
φφ. 2α-42β, «Πτολεμαίου μαθηματικής συντάξεως βιβλία πέντε» (κο
λοβό).
φφ. 44β-50β, «μιχαήλ νοταρίου τής μεγάλης εκκλησίας του χρυσοκόκη
εκδοσις γεγονυία εις τό ίουδαϊκόν έξαπτέριγον κατά τό στίμγ ' έτος απο
τής αρχής τοΰ παντός» (βλ. Χρυσοκόκκης Γεώργιος καί Δαμασκηνός ο
Στουδίτης).
Άρχ. τής τών απλανών μεν αστέρων φοράς...
φφ. 57α-106β, «Κανόνια».
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φφ. 107α-112β, «Του άγιωτάτου μητροπολίτου έφέσου μέθοδος εις τους
εν Ιταλία συστάντας νέους προχείρους κανόνας τους καλουμένους
κύκλους ύπό 'Ιουδαίου τινός καλουμένου ίακώβ».
φφ. 113α-116β, « Ί α κ ώ β ιουδαίου ταύτα τά κανόνια» (στό περιθώριο:
«οδός καθά τό παρόν ονομάζεται σύνταγμα»),
φφ. 117α-134β, «Παράδοσις είς τους περσικούς προχείρους κανόνας της
αστρονομίας» καί στά φφ. 135α-176β, τά 'κανόνια'.
Ή χρονολογία στό φ. 57α: « σ τ ^ £ ζ'».
3. Μ.Μ.Σ. 185

0,204x0,135

Ι Ε ' αι.

φφ. 52α-60β.

α', φφ. 52α-56β, «Περί των ι β ' ζωδίων».
β', φφ. 57α-60α, Σημειώσεις γιά τίς γεωργικές εργασίες,
γ', φ. 60β, «Πρόγνωσις ακριβής περί των κατακληθέντων».
4. Β.Βρ. 545
Fol.
ΙΕ'αί.
φφ. 63α-77β.
Τίτλος: Σύνοψις αναγκαία εις τήν της αστρονομικής
είσαγωγήν.
'Αρχ. Σφαίρα εστί σχήμα
Τελ. ...του λογικού
5.Ε.Β.Α. 170

στερεόν...

σφαλερώς

παραιτούμεθα.

0,220*0,155

Τέλος.

ΙΕ'αί.

φφ. 1α-21β.

'Ορισμοί αστρονομίας.
Ά ρ χ . 'Αστρονομία εστίν άστρων διανομή, διαφέρει δέ αστρολο
γίας, αστρονομία μέν γάρ εστίν ή κατάληψις των αστέρων,
αστρολογία δέ ή τά έκ των κινήσεων αποτελέσματα
δηλοΰσα
επιστήμη...
6. Ε.Β.Α.(σ.) 46

ΙΕ ' αί.

φφ. 70β-73α.

ο', φ. 70β, Περί των απλανών αστέρων.
'Αρχ. Σφαίρα ην τίνες μέν τόν αυτόν είναι καί του
κύκλ.ου καί των απλανών

αστέρων

λέγουσι...

Τελ. ... ευρέθησαν μόνοι πεντεκαίδεκα
δύσιν έχουσιν

ζωδιακού

είς τό δηλοΰν περί των

οϊτινες καί τήν

μεγίστην

γενεθλίων.

Ρ · φφ. 71α-72α, Περί των διαστάσεων τοΰ ηλίου, της σελήνης καί της
νηςΆρχ.
σφαιρών

Έπείπερ

τό γνώναι τήν προς άλλήλας

γίνεται από της προς

αλλήλους...

άναλογίαν

των
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Τελ. ...ό Πτολεμαίος έτήρησε, τους δε λοιπούς κατέλιπε διά τό
υποδεεστέρα είναι καί λίαν ευτελείς.
γ ' . 72α-73α, Περί της αποστάσεως της γης άπό τοΰ ηλίου.
'Αρχ. Περί των διαστημάτων άπό της γης τοΰ ηλίου καί της
σελήνης ό Πτολεμαίος έν τη μεγάλη συντάξει...
Τελ. ...έπιλαγχάνει δέ μια εκάστη μοίρα τοΰ τοιούτου γύρου μίλια
μυριάδες εκατόν δεκατέσσερα προς τοις εκατόν καί έξήκοντα.
* 7. Μ.Ι. 159 (4279)
0,215x0,145
Ι Ε ' αι.
φφ. 28α-29α.
'Αστρονομικές σημειώσεις: Περί τροπών τοΰ ηλίου, πλειάδων, άξωνος καί πόλων, ζωδιακού κύκλου, απλανών αστέρων καί μηνών.
'Αρχ. τροπή εαρινή, μαρτίω εικοστή ώρα νυκτός τετάρτη,
εισέρχεται ό ήλιος εις τόν κριόν...
Τελ. ...εκάστω έν μηνί, ανά οκτώ. Είτα άναποδίζοντες ήρίθμουν.
* 8. Ε.Β.Ε. 355
0,230" 0,170
Ι Ε ' αί.
φφ. 88α-93α.
'Αστρονομικές σημειώσεις:
φ. 88α, «περί αγαθών ζωδίων καί πονηρών καί μεσαίων»· φφ. 88β-89α,
«περί τοΰ πότε δει στρατεύειν κατά εχθρών»· φ. 89α, «περί τά δώδεκα
ζώδια»· φφ. 89β-90β, «περί της εμβολής καί εκβολής του ηλίου έν τοις
ζωδίοις»· φ. 91α, «περί τής εμβολής καί εκβολής τής σελήνης έν τοις
ζωδίοις»- φφ. 91β-92β, «περί του ηλίου εκλειψις»· φ 93α, «περί του πώς
δει λαμβάνειν ενός εκάστου τό ζώδιον».
9. Ε.Β.Α. 220
0,214x0,150
Ι Ε ' αι.
φφ. 5α-20β.
Τίτλος: Προκατασκευή εις την μεγάλην σύνταξιν καί εις τους προχείρους
κανόνας τής αστρονομίας.
'Αρχ. Ρητός αριθμός εστίν ό έξ όλων μονάδων συγκείμενος..Τελ. ...τοσούτων έστω τό εμβαδόν.
* 10. Μ.Α.Α.Σ. 2124
0,218x0,145
Ι Ε ' αί.
φφ. 2α-24α.
'Αστρονομικές σημειώσεις:
φ. 2α, «Γεωργίου φιλοσόφου του γεμιστού, μέθοδος ευρέσεως ηλίου και
α π 0
σελήνης κύκλου καί τοΰ πάσχα καί τής τών αστέρων εποχής,
κανόνων, ους αυτός συνεστήσατο».
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'Αρχ. Νυχθήμερον εστίν, ήλιου μία περί γήν περιφορά- και ή
ήμερα δε τό όλον νυχθήμερον λέγεται...
'Ακολουθούν οι πίνακες: φ. 9α, «Κανών απλών ετών της κινήσεως τών
αστέρων τε καί φώτων»· φ. 9β, «Κανών ιθ ' έτηρίδων τών αυτών»· φ. 10α,
«Κανών [..·]»· φ. 10α, «Κανών δεδομένων άρχων»' φ. ΙΟβ, «Κανών μηνών
της κινήσεως τών φώτων τε καί αστέρων»' φ. Πα, «Κανών ήμερων της
κινήσεως τών αυτών»· φ. 11β, «Κανών της ηλιακής ανωμαλίας»· φ. 12α,
«Κανόνιον τής πρώτης καί απλής ανωμαλίας της σελήνης»· φ. 12β,
«Κανόνιον τών έν τη ορθή σφαίρα κατά δεκαμοιρίαν αναφορών»· φ. 13α,
«Κανόνιον τής του κρόνου ανωμαλίας»· φ. 13β, «Κανόνιον τής του [...]
ανωμαλίας»' φ. 14α, «Κανόνιον τής ανωμαλίας του άρεως»' φ. 14β,
«Κανόνιον τής ανωμαλίας τής άφροδίτης»· φ. 15α, «Κανόνιον τής
ανωμαλίας έρμου» (φφ. 15β-16β, λευκά).
Στή συνέχεια: φ. 17α, «περί εκθέσεως του θεματίου»
'Αρχ. Του ζωδιακού κύκλου είσί ιβ'...
φ. 19α, «Κανόνιον τών ωρών τών ήμερων του όλου χρόνου, ήτοι του διά
ρόδου παραλλήλου» (πίνακας)' φ. 19β, λευκό' φ. 20α, «περί τής τών ιβ'
τόπων διακρίσεως».
'Αρχ. 'Επί συμβαίνει πολλάκις τών τής ωροσκόπου...
φφ. 21α-22α, λευκά.
φ. 23α-24α, «κανόνια βασιλέων» (πίνακας).
Σημείωμα του γραφέα: «Έγράφη έν τη Φλωρεντία τω πανιερωτάτω μητροπο
λίτη Νικαίας παρ ' έμοϋ διακόνου Θεοδώρου του νομικού καί ύπομνηματογράφου
τής μεγάλης εκκλησίας».
U. Β.Β.(Β). 166
Fol
Ι Ε ' αι.
φφ. 1α-166β.
φφ. Ια-26α, «οσα πρέπει νά προεξεύρη όπου θέλει μαθεΐν τους κανόνας».
'Αρχ. Πρέπει ίνα εξεύρωμεν ό'τι ο'ι κανόνες...
φφ. 26β-161β, Περσικοί αστρονομικοί πίνακες.
12. Μ.Μ.Λ. 2147
0,220χ 0,160
Ι Ε ' αι.
φφ. 32α-162β.
Αστρονομικές σημειώσεις. Περί εκλείψεως ηλίου καί σελήνης, περί
ζωδιακού κύκλου, αστρονομικοί πίνακες.
13. Ε.A.B. 1896
0,150*0,113
Ι Ε ' αι.
φφ. 266α-278β.
Αστρονομικές σημειώσεις. Περί ζωδιακού κύκλου, αστρονομικοί
πίν
ακες, ωροσκόπιο.
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14. Ε.Α.Β. 1879
0,220*0,150
Ι Ε ' αϊ.
φφ. 193α-198β.
'Αστρονομικές σημειώσεις. Περσικοί αστρονομικοί πίνακες, περί
ζωδιακού κύκλου.
15. Ε.Β.Π. 1190
0,220*0,150
ΙΕ' αι.
Κείμενα κοσμογραφίας καί αστρονομίας.

φφ. 3β-10β.

Περί βροντής, βροχής, σεισμού, άνεμων, σχηματισμού των αστέρων,
κίνησης της γής, κύκλων της σελήνης.
* 16. Β.Ε.Β. 8
0,205x0,135
ΙΕ'αί.
φφ. 209α-216α.
φ. 209α, «διατί άπό τοΰ ΐαννουαρίου οί τής σελήνης κύκλοι καί θεμέλιοι
άρχονται».

φ.
φ.
φ.
φ.
φ.
φ.
φ.
φ.
φ.
φ.
φ.
φ.
φ.
φ.
φ.

'Αρχ. Άπό δε τοΰ ΐαννουαρίου μηνός, τόν κύκλον τής σελήνης
καί τόν θεμέλιον ψηφίζειν άρχόμεθα, δτι τη μεν δΆ τής εβδομάδος
ήμερα ό'τε ό ήλιος καί ή σελήνη...
209β, «διατί άπό τοΰ Οκτωβρίου οί κύκλοι τοϋ ηλίου άρχονται».
210α, «πως ό τής σελήνης ευρίσκεται κύκλος».
210β, «πως ό τής σελήνης ευρίσκεται θεμέλιος».
21 Ια, «πως ό τοΰ ηλίου κύκλος ευρίσκεται».
211β, «πώς τό νομικόν ευρίσκεται φάσκα».
212β, «όπως τό χριστιανικόν ευρίσκεται πάσχα».
213α, «όπως ευρίσκεται ή άπόκρεως».
214α, «όπως ευρίσκεται ή ί'νδικτος».
214α, «όπως ευρίσκεται ό κύκλος τοΰ ηλίου».
214α, «όπως ευρίσκεται ό κύκλος τής σελήνης».
214β, «όπως ευρίσκεται ή βίσεκτος».
214β, «όπως ευρίσκονται αί έπακταί».
214β, «όπως εύρίσκειν πόσας ημέρας έχει ό καθείς μην».
21 β, «όπως εύρίσκειν τάς ημέρας τής σελήνης».
216α, «οί κύκλοι τοΰ ηλίου» (πίνακας).

17. Μ.Δ. 260 (2934)
4°
Τίτλος: Ώροευρέσιον ποδικόν εν ήλίφ.
Τό 6° μέρος τοΰ κώδικα.

Ι Ε ' αϊ.

18. Β.Β.(Ι.Σ.) 16

ΙΕ'αί.

Fol.

φφ. 86β-2ΐ2β·

'Αστρονομικές σημειώσεις διάφορες. Περί καλενδαρίου, περί ζω
δίων, πίνακες των κύκλων τής σελήνης κ.λπ.
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19. Ε.Β.Α.(σ,) 75
Ι Ε ' αι.
φφ. 234α-256β.
Τίτλος: Προλαμβανόμενα θεωρήματα εις τάς γραμμικάς αποδείξεις Πτολε
μαίου μαθηματικής συντάξεως.
'Αρχ. Ποικίλης οϋσης της των λόγων συνθέσεως τε και αφαιρέ
σεως των περί τους αριθμούς θεωρουμένων...
Τελ. ...ως ό π' προς τόν ε', ό δ' προς τόν ν ' καί τόν εξής
φανερόν.
Βλ. Πτολεμαίος Ι.
20. Ε.Β.Α.(σ,) 75
ΙΕ ' αι.
φφ. 286α-288β.
Τίτλος: Περί του καλουμένου ζωδιακού κύκλου παρά τοις άστρονόμοις.
' Αρχ. τόν καλούμενον ζωδιακόν κύκλον ου λέγομεν είναι ϋλην
τινά παρά την του ουρανίου σώματος φύσιν...
Τελ. ...γεωμετρίαν καί άστρονομίαν καί τ' άλλα μαθήματα.
*21.Μ.Ι.209(4329)
0,150*0,110
ΙΕ'αΐ.
φφ. 219α-230β.
Τίτλος: Του Θωμά. Περί τής σημασίας των ουρανίων σωμάτων.
' Αρχ. Τής άψευδοΰς καί ματαίας δόξης προϊούσης μαντείας ή
των δαιμόνων ενέργεια έαυτήν συνάπτει...
Τελ. ...οϋτε μετά δεισιδαιμονίας.
21 Χ.Μ. 91
0,218x0,146
Ι Ε ' αι.
ψφ. 9β-10α, «Περί του γνώναι έν ποίφ ζωδίφ ί'σταται ό ήλιος καί πόσων
μοιρών».
φφ. 10β-12β, «Ει θέλεις γνώναι έν ποίφ ζωδίφ ί'σταται ή σελήνη».
Ψ- 17α, αστρονομικές σημειώσεις.
'Αστρονομικοί πίνακες στά φφ. 10α καί 11α.
23. Μ.Ι. 382 (4502)
8°
ΙΕ ' αι.
φ. 426β.
Ιιτλος: Περί του πόθεν ή σελήνη φωτίζεται.
Ά ρ χ . Χρή δε είδέναι ώς έκ του ηλίου φωτίζεται ή σελήνη...
24. Μ.Δν. 219 (3753)
8°
Ι Ε ' αί.
Αστρονομικές σημειώσεις. Περί των κύκλων του ηλίου καί τής
"ελήνης.
Γο 2Γ-250 μέρος του κώδικα.
23
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25. Β.Β.(Β.) 166

Fol.

ΙΕ' αι.

ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

φφ. 237α-243β.

Περί κατασκευής καί χρήσεως αστρολάβου.
'Αρχ. πολλών μεν καί άλλων ένεκεν άγιώτατε πάτερ, δίκαιον
εστίν άπονέμειν τη μεγαλοψυχία
σου...
Τελ. ...όπερ τανΰν άγνοούμενον
άταξίαν τά περί την άστρονομίαν

εις τοσαύτην
έξώκειλεν.

σύγχυσιν

καί

26. Β.Β.(Ο.Κ,) 12
4°
Ι Ε ' - Ι Σ Τ ' αι.
Περί κατασκευής καί χρήσεως αστρολάβου.
σσ. 217-226, Περί έτερων χρειών τοΰ αστρολάβου.
'Αρχ. προς τό εύρεϊν την μοϊραν τοΰ ηλίου διά της ημέρας του
μηνός...
σσ. 315-326, περί αστρολάβου χρήσεως καί κατασκευής.
'Αρχ. επειδή δε καί προς τάς της σελήνης τηρήσεις...
27.Ε.Α.β. 1759
0,220*0,165
ΙΕ'-ΙΣΤ'αί.
φφ. 203α-219β.
Ποικίλα αστρονομικά. Περί των κύκλων ηλίου καί σελήνης. Περί
του φωτισμού τής σελήνης. Περί ΐνδικτιώνος, κ.λπ.
28. Β.Ο. 197
0,145x0,100
ετ. 1507
φφ.7(α'-ζ').
Περί των επτά πλανητών, περί των μετάλλων τής γής, περί των
δώδεκα ζωδίων, περί των μηνών καί των ζωδίων τους.
29. Β.Ε. 131 (Τ.Ι.14)
0,330*0,220
ετ. 1541.
φφ. 383α-517β, Σχόλια στην Τετράβιβλο του Πτολεμαίου.
'Αρχ. Τά προοίμια ποιείται Πτολεμαίος, προς τους την άστρονο
μίαν μή οίομένους είναι τέχνην...
Τελ. ...εξωμεν τάς αρχάς πάντων των κέντρων. Τέλος της
έξηγήσεως τής τοΰ Πτολεμαίου κλαυδίου μαθηματικών
τετραβίβλου.
φφ. 518α-536β, Εισαγωγή στην αστρολογία του Πτολεμαίου.
'Αρχ. 'Επειδή τά περί τής συγκρατικής θεωρίας των ουράνιων
σωμάτων...
του
Στό τέλος, τό όνομα του γραφέα καί ή χρονολογία πού τελείωσε ή γραφή
κειμένου: «'Ανδρόνικος νούντζιος κερκυραίος, μετά τήν τής έαυτοϋ πατρίδος vit
των ασεβών έπιδρομήν, ένετίησι διατριβών καί πενία συζων καί ταύτην τΐ
βίβλον έξέγραψε· ούκ ανευ μέντοι γε μισθοΰ. αφμα' δεκεμβρίου θ'»·
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<ρφ. 539α-542β, αστρονομικοί πίνακες.
'Αρχ. Της ούρανίας διαθέσεως κατά τάδε τό έγχαραττόμενον
σχήμα διακείμενης ήως τοΰ ζωδιακού κύκλου, πειράσομαι, καθ '
όσον οίος τε είμι...
30. Ε.Β.Α. 181
0,220x0,155
ετ. 1562
φ. laß.
Μετεωρολογικές σημειώσεις.
'Αρχ. Θέρος εστίν χρόνος, εν ώ τό θερμόν επικρατεί...
Τελ. ... "Εαρ εστί χρόνος, εν ώ τό ύγρόν
31. Π.Β.Ι. 111
0,310*0,215
φφ. 1α-6β, «Περί ζωδιακών κύκλων».

επικρατεί...

ετ. 1578

φφ. 1α-8β.

'Αρχ. 'Εν κριω οΰσης...
φφ. 7α-8β, «Περί βροντών καί σεισμών».
'Αρχ. Ποικίλης μεν οΰσης καί πολυσχιδούς...
Σημείωση στό φ. 193β του κώδικα, αναφέρει τό όνομα τοΰ γραφέα καί την
ημερομηνία πού τελείωσε ή γραφή: « Έ ν ετει ζψζ' σεπτεμβρίω ιζ' ήμερα ό
Μονεμβάσιας 'Ιερόθεος, έν Μοσχοβία».
* 32. Ε.Β.Α. 14
0,330*0,230
Ι Σ Τ ' αι.
φφ. 1α-8β.
Τίτλος: Περί αστρολάβου χρήσεως καί κατασκευής. (Βλ. εκδ. C. Manitius,
Λειψία 1909, σελ. 198).
33. Ε.Β.Α. 14

0,330*0,230

ΙΣΤ' αι.

φφ. 100β-102α.

'Αστρονομικές σημειώσεις.
'Αρχ. 'Εάν τό κέντρον τό κεκαθαρμένον διά τοΰ τρίτου σελιδίου
από α ' εως στ ' ή των ελαχίστων...
Τελ. ...καί διά τοΰ καταλήξαντος σημείου καί τον κέντρου τοΰ
ζωδιακοΰ διάξας ευθείαν επί τό ζωδιακόν όρώ την άπειλημμένην
μοίραν τοΰ /.../.
* 34. Μ.Π.Τ. 317
0,210x0,155
Ι Σ Τ ' αϊ.
•ΡΦ- 35α-41α, 'Αστρονομικές σημειώσεις (χωρίς τίτλο" ακέφαλο).
'Αρχ. ..ενίοτε δέ δεύτερον, όταν δηλαδή άπλα 'έτη ούχ εύρεθώσιν,
ώς εϊρηταν καί μετά ταΰτα είσαγαγόντες τήν ύποκειμένην πάλιν
εις τό κανόνων τοΰ μήκους καί πλάτους των επισήμων πόλεων...
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φ. 116αβ, «Μέθοδος, δ ι ' ης ευρίσκονται αί καθ ' έκάστην νύκταν ύπό της
σελήνης φωτιζόμενοι της νυκτός ώραι».
'Αρχ. Ή σελήνη γεννηθείσα αΰξει καθ' έκάστην..
φ. 125αβ, «Περί έπισημασιών των ε' πλανωμένων αστέρων».
Ά ρ χ . Ό μεν η0ί από πρώτης μοίρας εως ιζΆί...
35. Β.Βρ. 105
Fol.
Ι Σ Τ ' αί.
Περί κατασκευής καί χρήσεως αστρολάβου.
Ά ρ χ . επειδή δε καί προς τάς της...
Τελ. ...τό μέτρον

φφ. 105α-112β.

των εν αύτοϊς.

36. Ε.Β.Β. 10
0,231x0,180
Ι Σ Τ ' αϊ.
φφ. 53β-144β.
φφ. 53β-66α, αστρονομικοί πίνακες.
φφ. 66β-67β, «Πόλεις επίσημοι Ευρώπης», «Πόλεις επίσημοι Λιβύης»,
«Πόλεις επίσημοι Α σ ί α ς » .
φ. 70α, «Εις τόν κανόνα των επισήμων πόλεων».
Ά ρ χ . Δέον όν τάς έποχάς των καθ' 'έκάστην
Τελ. ...επί τόν Ίσημερινόν προς

ίπαρχίαν...

ανατολάς.

φφ. 70β-71α, «Βασιλείς»,
φφ. 71β-144β, άλλες αστρονομικές σημειώσεις.
Σημειώσεις: «τόδε τό βιβλίον άνέγνωκε Ναυλώτ ό Κοιλαδεύς ετει Χρίστου
αφογ' (φ. Ια)» καί «ετει Χρίστου αφογ' τόδε τό βιβλίον άνέγνω Κλαύδιος ό
Ναυλώτος Κοιλαδεύς Αϊδιονος» (φ. 144α).
37. Β.Ε. 67 (Σ.Ι.11)
0,297><0,200
Ι Σ Τ ' αί.
φφ. 54α-67α, τά τρία πρώτα μέρη τοΰ άρ. 36.
φφ. 131α-134α, «μέθοδος ή δει κατασκευάζειν ώροσκόπον, ήτοι άστρολάβον».
Ά ρ χ . Τό μεν 'έξω δοχεϊον, δ περιέχει τά τύμπανα...
Τελ. ...άπτεσθαι

του χειμερινού

τροπικού- όπερ έδει δεϊζαι

φφ. 135β-137α, χωρίς τίτλο.
' Αρχ. έπε/ δέ δεϊν τόν άστρονόμον, οΰ μόνον έν ήμερα ώρωσκοπειν...
Τελ. ...καί κατά τήν προσήκουσαν
φ. 137β, πίνακας «τής ορθής σφαίρας».

άναλογίαν

όπερ'έδειδείζο-ΐ-

357

ΑΝΩΝΤΜΑ ΕΡΓΑ

* 38. Μ.Δν. 224 (3758)
0,210« 0,150
Ι Σ Τ ' αι.
σσ. 986-989, χωρίς γενικό τίτλο.
' Αρχ. Ίστέον οτι έν τούτω τω μηνί όκτωβρίω ζ ' εστίν ή ήμερα
ωρών ια'...
σ. 1002, «εις την αρχήν τοϋ μαρτίου μηνός προοίμιον».
' Αρχ. Μάρτιος, ούτος αρχή μηνών καί πρώτος παρά τω θεσπεσίω διαγορεύεται...
39.Ε.Β.Α.247

0,210><0,148

ΙΣΤ'αι.

φφ. 1α-3α.

Τίτλος: Περί πλανήτων.
' Αρχ. Των κυρίως γινομένων τά μεν ως άπλα γίνεται, τά δε ως
σύνθετα...
Τελ. ...ούτως ή σελήνη τόν τοξότην έπιθέουσα
σφαίρας καί αυτή έχει τό ύψηλότατον.

της

οικείας

40. Ε.Β.Α. 166
0,228><0,157
Ι Σ Τ ' αϊ.
φφ. 93β-98β.
α ' , «Οί μήνες τοϋ όλου ένιαυτοϋ».
β', « Έ κ τής αστρονομικής καί γεωμετρικής».
'Αρχ. 'Απέχει ό ουρανός από τής γης μίλαα μυριάδες
τξε'...
Τελ. ...τοξότης, αιγόκερως, ύδροχόος καί Ίχθύες.
*41. Μ.Δν. 289 (3823)
0,198x0,143
ΙΣΤ'αι.
φφ. 75α-76β.
Τίτλος: Μέθοδος τοϋ εύρεΐν ώραν τής ημέρας από σκιάς τοϋ ηλίου.
'Αρχ. Δει άριθμήσαι ανατέλλοντος του ηλίου...
*42.Μ.Κτ.347(3420)
0,195x0,150
ΙΣΤ'αϊ.
φ. 316αβ.
«ή καθ' εκαστον μήνα γέννησις καί άπόχυσις τής σελήνης» (πίνακας)
και κάτω: «Ει θέλεις εύρεΐν κ α θ ' εκαστον μήνα, πότε ή γέννα τής
σελήνης, καί πότε ή απόχησις...»
* 43. Μ.Ι. 388 (4508)
0,205x0,160
<Ρ· 29β, «Περί τής ίνδικτιώνος».

Ι Σ Τ ' αϊ.

'Αρχ. Ίνδικτιών εκλήθη από τίνος άκροτηρίου
καλουμένου
'Ακτίου ώς ή 'Ησύχιος ό Ίλλούστριος
γράφει...
~"Ψ· Π7αβ, αστρονομικές σημειώσεις.
"""Φ· 183αβ, «Τοΰ μακαρίτου Θεοδωρίτου, Περί ύλης του κόσμου».
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Ά ρ χ . Ξενοφάνης μεν οΰν ό Όρθομένους
ελεατικής

αίρέσεως

* 44. Μ.Δν. 324(3858)

ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

ό Κολοφώνιος ό τής

ήγησάμενος...
0,290><0,210

Ι Σ Τ ' αϊ.

φφ. 180.

Ό κώδικας αποτελείται άπό τέσσερα, συναφή, μέρη:
Α ' , φφ. 1α-9α, αστρονομικό κείμενο.
Ά ρ χ . Ίστέον δτι τό μέρος της καθ ' ημάς οικουμένης ό'καλείται
εύρώπη άπό γυναικός εκλήθη...
'Ακολουθεί, φ. 8α, «"Οσαι των πόλεων μετωνομάσθησαν ύστερον».
Ά ρ χ . Έπείδαμνος, τό νΰν διράχιον Επίδαυρος δε πόλις πελοποννήσου...
— φ. 8β, «εις τό εύρίσκειν τόν θεμέλιον της σελήνης μέθοδος ακριβέ
στατη».
Ά ρ χ . 'Ενδεκαπλασίασον
τόν ένιστάμενον κύκλον τήςσελήνης...
— φ . 9α, «περί του είδέναι ει εστίν έκλειψις του φωστήρος διά κανονίου
των άρράβων».
Ά ρ χ . περί τής κατά μηνός
ψηφηφορίας...
Β ' , φφ. 9α-51α, αλλο αστρονομικό κείμενο (βλ. Ά ρ γ υ ρ ο ς

Ισαάκ).

— «προοίμιον».
Ά ρ χ . Έπειδήπερ τήν σύστασιν των προκειμένων
προχείρων
κανόνων περιέχουσαν τάς των αστέρων κινήσεις, άπό χρόνου
τινός...
Τό κείμενο αποτελείται άπό 49 (μθ') + 3 κεφάλαια. Ά π ό τά
κεφάλαια: «περί τής ημέρας καί τής νυκτός καί του μηνός καί του
χρόνου»· «περί του έτους τοΰ μηνός καί τοϋ χρόνου τί είσί καί πότε
έγνώσθησαν»' «περί τής καταμετρήσεως των ετών τών γενομένων άδη
λων κατά τόν ήμέτερον καιρόν»· «περί τής καταλήψεως τής αρχής του
χρόνου τούτου, τών μηνών τούτων, κατά ποίαν ήμέραν εισέρχονται τής
εβδομάδος»· «περί τής ευρέσεως τοΰ χρόνου, τών μηνών καί τών ημερών
τών περσών»... «περί τής ευρέσεως τών τής σελήνης κύκλων»· «περί τής
ευρέσεως τών τοΰ ηλίου κύκλων»... «περί τής συνόδου τοΰ ηλίου καί τής
σελήνης καί τής διαμέτρου τούτων διά μεθόδου»... «περί τής κατά
πλάτος ψηφηφορίας τών υψηλών αστέρων»· «περί τής κατά πλάτος
ψηφηφορίας τών χαμηλών αστέρων»· «περί τοΰ πώς κινείται έκαστος
τών αστέρων τό νυχθήμερον»· «περί τής εκβολής τών εποχών των
αστέρων»· «περί τών προς αλλήλους σχηματισμών τών αστέρων καί της
τούτων ονομασίας» ... «περί τής ευρέσεως τοΰ ωροσκόπου»' «περί
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ωροσκόπου μεσημβρινού καί μεσονυκτικοΰ» ... «περί της ψηφηφορίας
εκάστου των απλανών αστέρων» ... «περί διαιρέσεως τοϋ ζωδιακού
κύκλου καί ονομασίας τών ζωδίων, ετι δέ καί τροπών καί περί του πόθεν
κινηθείς ό τούτων ποιητής ταΰθ' εϊργάσατο» ... «περί τών επτά πλανη
τών»- «περί του ένιαυτοϋ»" «περί κλιμάτων».
Γ', φφ. 51β-52α, «κυρ νικολάου άρταβάσδου γεωμέτρου».
'Αρχ. ό στατήρ ό'ν ή κοινή συνήθεια έξάγιον οίδε καλεΐν...
φφ. 53α-56β, λευκά.
Δ', φφ. 57α-180β (φφ. 128β-134β καί 168β-171β, λευκά), «κανόνες της
κινήσεως τών θεμελίων τών επτά αστέρων εις τό έτος τών περσών».
'Ακολουθούν καί άλλοι κανόνες (πίνακες) αστρονομικοί αναφερόμενοι
στους πλανήτες, στον ήλιο, στή σελήνη, τά ζώδια.
* 45. Μ.Ι. 147 (4267)
0,215x0,160
ΙΣΤ' αϊ.
—φ. 21αβ, «Μέθοδος ψήφου δι" ής ευρίσκεται ακριβώς ήμερα τής
σελήνης».
'Αρχ. Δεκαεννέα μεν είσίν οί άπαντες κύκλοι τής σελήνης...
Τελ. ...δι' όλου τοΰ σεπτεμβρίου μηνός ιδίαν έκάτερον τάξιν
περιόδου φυλάττοντα παρά τήν ϊνδικτον καί τό έτος.
—φφ. 23α-25β, «Μέθοδος ψήφου εύρίσκουσαν έν εκάστη ήμερα τής
εβδομάδος ήμερα λαγχάνει.
'Αρχ. Πρώτον μεν ούν ίστέον δτι κη ' οί παρόντες κύκλοι τοϋ
ηλίου είσίν...
—φ. 26αβ, «ερμηνεία τοΰ πασχαλίου περί του πώς δει εύρίσκειν τήν
ϊνδικτον».
* 46. Μ.Κτ. 254 (3327)
0,140 * 0,090
ΙΣΤ' αϊ.
Κώδικας ακέφαλος καί κολοβός.
Ερωτήσεις καί αποκρίσεις περί βροντής καί αστραπής.
Ά ρ χ . (φ. 5α) 'Ερμηνεία. Πρόδηλόν εστί τό ϋδωρ δτι εκ τών
νεφελών κατέρχεται τοϋ ουρανού, έξερχόμενον εκ τοΰ στερεώμα
τος...
Τελ. (φ. 15β)... έλάλει ό διδάσκαλος, ήγουν οί δώδεκα απόστολοι.
Στον Γδιο κώδικα, φφ. 80α-81α, «εϊδησις περί τής φλεβοτομίας τηρεΐν
τ<
*ς ημέρας της σελήνης» (κολοβό).
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* 47. Μ.Κω. 75 (511)
0,180" 0,130
ΙΣΤ' αϊ.
— φφ. 6α-7β, «Προγνωστικά περσικά, κατά τοΰ προφήτου Δανιήλ».
Έπίτιτλος: «Βιβλίον άστρονομικόν εστί τό παρόν».
'Αρχ. Χρεϊ γινώσκειν δτι ή βουλόμενοι έξασκήσαντες τήν
τοιαύτην έπιστήμην, μεγάλης γάρ καί πολημεροΰς δέονται μαθή
σεως...
— φφ. 12α-27α, βροντολόγιο καί σεισμολόγιο.
Στό φ. 12αβ, «πίναξ σύν θεω τήσδε της βίβλου τοΰ βροντολογίου καί
σεισμολογίου».
'Από τά κεφάλαια: «περί εκλείψεως τοΰ ηλίου», «περί εκλείψεως της
σελήνης», «περί τοΰ δίσκου τοΰ ηλίου», «περί τοΰ δίσκου της σελήνης»,
«περί της γέννας της σελήνης», «περί τών αστέρων», «περί εκχύσεως
των αστέρων», «περί έκπέσεως τών αστέρων», «περί σημείου ξένου του
έξ ούρανοΰ», «περί βροντής», «περί αστραπής», «περί λαύρας τής από
ούρανοΰ», «περί χαλάζης», «περί βρέξεως χουν έρυθροΰ», «περί τών
ανέμων», «περί σεισμοΰ τής γης», «περί ύετοΰ», «περί βρέξεως βατρά
χων καί οφεων».
— φφ. 27β-41β, «αρχή σύν θεω του ετέρου βροντολογίου καί σεισμολο
γίου, καί ει' τι έν ούρανω καί έν τη γη σημεία μέλλωσι φαίνεσθαι»
(κείμενο παρεμφερές μέ τό προηγούμενο).
— φφ. 41β-88β, 89α-102β καί 103α-126β, σημειώσεις διάφορες έκ τοΰ
βροντολογίου καί σεισμολογίου.
* 48. Μ.Κω. 58 (494)
0,205 * 0,150
ΙΣΤ' αί.
—φφ. 59β-74β, [περί τών κύκλων τοΰ ηλίου καί τής σελήνης].
— φ. 78αβ, «περί τών τεσσάρων θαλασσών».
— φ. 80αβ, «πώς συνίσταται ό άνθρωπος».
'Αρχ. Ό άνθρωπος έκ τών τεσσάρων στοιχείων τεθείς, έχει έκ
μέν αέρος τό αίμα, έκ δέ πυρός τήν ξανθήν χολήν...
—φφ. 83β-85β, «περί εαρινής ισημερίας».
'Αρχ. Άλλου δέ τά τής ισημερίας έπί τής εαυτής...
— φφ. 102β-104β, «περί τών οϊκων τών ζωδίων».
* 49. Μ.Ι. 286 (4406)
0,205><0,135
ΙΣΤ' αί.
— φ . 3β, περί κύκλων ηλίου καί σελήνης.
' Αρχ. Οι κύκλοι του ηλίου άρχονται από τής α ηΐ τοΰ όκτωβρ'ου
μηνός...
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— φ . 62β, «περί της εαρινής ισημερίας».
'Αρχ. Άλλου δε τά τής Ισημερίας επί της αυτής εστηκεν...
* 50. Μ.Ξ. 100 (2433)
0,150>< 0,100
ΙΣΤ' αί.
—φφ. 47α-57α, χωρίς τίτλο.
Ά ρ χ . Ό άνθρωπος λέγει ό μέγας βασίλειος, άπνοειδής εστί, και
άλλοι λέγουσιν ό'τι άλλη φύσις εστί ξένη παρά τά τέσσαρα
στοιχεία...
(στό φ. 49β, κυκλικοί πίνακες, των ιβ' ζωδίων).
—φ. 50α, «περί τοΰ πότε δει στρατεύειν κατ' έχθρων».
' Αρχ. Της σελήνης οΰσης εν τω λέοντι καί τω σκορπίω καί τω
αιγόκερω, καί εν τω καρκίνφ ού δει πορεύεσθαι...
—φ. 51 β, «περί της εμβολής καί εκβολής του ηλίου έν τοις ζωδίοις».
— φ. 54β, «περί της εμβολής καί εκβολής τής σελήνης έν τοις ζωδίοις».
—φ. 55β, «περί του πως φωτίζεται ή σελήνη».
—φ. 56β, «περί τοΰ ηλίου εκλειψις».
51. Χ.Μ. 399
0,156x0,106
ΙΣΤ' αι.
—φ. 119αβ, «Περί δι' ην αίτίαν γίνεται καί πώς ή βροντή».
—φ. 120α, «Περί του πως γίνεται ή αστραπή».
52. Ε.Β.Α. 190
0,220*0,160
ΙΣΤ' αί.
—φφ. 64α-73β, «Περί νεφέλης καί χαλάζης».
Ά ρ χ . άναγκαϊον δέ έστιν καί περί νεφέλης διαλαβεϊν...
—φ. 74αβ, [Malampus] «'Ετέρα μέθοδος σεληνιακή».
—φ. 74β, «Περί των επτά πλανητών».
* 53. Ε.Β.Ε. 3003
0,232*0,165
ΙΣΤ' αι.
φφ. 95β-97β.
Αστρονομικές σημειώσεις. Περί τών κύκλων τής σελήνης. Περί
ζωδιακού κύκλου κ.λπ.
54.Β.Βρ. 105
Fol
ΙΣΤ'αί.
φφ. 179α-202β.
ιιτλος: "Εκθεσις τοΰ κατά τό βόρειον καί κατά τό νότιον ήμισφαίριον
αστερισμού.
'Αρχ. ό επί άκρας τής ουράς...
Τελ. ...ό βορειότερος αυτών υχ ιγ.
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55.Ε.Β.Π. 1191
0,220*0,150
ΙΣΤ'αϊ.
φφ. 84.
Σύνθεση του έργου:
— φ. Ια, Περί των κύκλων της σελήνης.
' Αρχ. Χρή γινώσκειν οτι ή σελήνη εχη ημέρας κθ ' καί πώς
οφείλει εύρεϊν τό θεμέλιον αυτής...
Τελ. ...καί εύρίσεις πόσων ήμερων εστίν ή σελήνη.
— φ. 14β, περί σεισμών.
'Αρχ. "Ακουσον λόγον σοφού, οτι ό σεισμός πώς γίνεται...
Τελ. ...καί έμπένη ό άνεμος εις τά... (κολοβό).
— φφ. 37α-42β, Βροντολόγιο καί σεισμολόγιο. Μέ πίνακα στην αρχή.
— φ . 37, «'Ερμηνεία βροντολογίου τοϋ γινώσκειν ό άνθρωπος, τί μέλλει
καιρός γένηται, καί βροντολόγιον σίτου, καθώς ό πίναξ ούτος του
ζωδιακού περιέχει, συνταχθέντα ύπό 'Ηρακλείου βασιλέως άπό της
άστρονομήσεως. "Εστί δέ ό πίναξ ούτος. Άπρίλλιος α', β'. Κριός γ',
δ ' . Ταύρος ε', στ'...»
Ά ρ χ . Άπρίλλιος. 'Εάν κριός βροντίση οί άπό ανατολών
φθαρήσονται...
Τελ. ...ε/ δέ σεισμός γένηται νοσήματα πολλά.
— φ. 42β, «Βροντοσκόπιον των δώδεκα ζωδίων, καθ ' έκάστην νύκτα τόν
της σελήνης δρόμον. Μηνί μαρτίφ α', β', κριός γ', δ ' , ταύρος... Περί
της εν τω κριω νυκτερινής βροντοσκοπίας. Ει έν τω κριω βροντήση,
μεγάλα έπικαινίσματα...
— φφ. 42β-46β, σεισμολόγιο.
Τελ. ...ό'ς κατέχεται τόν τόπον βασιλεύσει... (κολοβό)
φφ. 47α-50α, αστρονομικές σημειώσεις.
— φ. 47α, περί της θέσεως τής γης καί του ουρανού.
Άρχ. (άκέφ.) Γυρίζει καθ' έκάστην ό ουρανός κύκλωθεν...
Τελ. ...καί κρούει τήν γήν τό αυτό φυσήματι.
— φ. 47α, άλλο κεφάλαιο επί τοΰ ιδίου θέματος.
Ά ρ χ . Κύκλωθεν καί κάτωθεν καί πανταχόθεν ή γη...
Τελ. ...κρέμαται έν τω αέρι.
— φ. 47β, επί τοΰ μεγέθους τής γής.
Ά ρ χ . "Εστί δέ ή γη μήκος αυτής...
Τελ. ...στάδια μυριάδες ιβ' ήμισυ.
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— φ . 47β, «περί μηλίων καί σταδίων καί ούργιών καί σπιθαμών καί
δακτύλου».
'Αρχ. Τό μήλιον
Τελ. ...δάκτυλα

ενι...
ιβ '.

— φ. 47β, «περί των αγαθών καί πονηρών καί μέσων ζώων».
'Αρχ. Κριός, Δίδυμος,
Παρθένος...
Τελ. ...εις κακόν

έμβαίνουσιν.

'Ακολουθούν μερικές γραμμές γιά τη σχέση τών ζωδίων μέ τή β ρ ο χ ή .
'Αρχ. Τά τον ύ'δατος ζώδια είσί ταύτα...
Τελ. ...διάγειν

οΰτως εστίν εκ

παντός.

— φφ. 48α-49β, «περί σφαίρας (βλ. Cat. codd. astr.gr. VHP, σσ. 197-199).
— φ. 49αβ, «περί θανάτου καί βασιλέως».
'Αρχ. Γνωστόν

έστω σοι καί τούτο...

Τελ. ... καί οϋτως εστίν εκ πάντων

σαφέστερον.

— φ . 50α, περί κινήσεως ούρανοΰ, ηλίου καί σελήνης.
'Αρχ. Γυρίζει

ό ουρανός γύρισμα εν ώραις

Τελ. ...διά τούτο εστί γοργοτέρως

αύτοϋ

κδ'...

διέρχεται.

— φ φ . 50β-59β, περί διαχωρισμού τών κλιμάτων.
'Αρχ. α' ό Θεός ό παντοκράτωρ
Τελ. ...οε'

σοφίσει

σε

...καί εύρήσεις χάριν παρά θεοΰ

άνθρωπε...
παντοκράτορος.

— φ φ . 59β-64β, «περί της σελήνης προγνωστικόν τών ημερών, ών
έφανέρωσε κύριος ό θεός τω προφήτη Έ σ δ ρ α ταΐς τριάκοντα ήμέραις
της σελήνης» (Cat. codd. astr. gr. Χ., σσ. 243-247).
'Αρχ. Εις την πρώτην ήμέραν της σελήνης ό 'Αδάμ

έπλάσθη...

Τελ. ...καί εστί τό όναρ καλόν.
—φφ. 65α-84β, «ζωδολόγιον συντεθέν ύπό σοφών Αιγυπτίων περί της
γεννήσεως του ανθρώπου» (Cat. codd. astr. gr.X., σσ. 102-121).
' Α ρ χ . Μάρτιος, κριός. Ό γεννηθείς νεώτερος εν καιρώ
τοΰ κριού...
Τελ. ...την φαρμακολύτριαν,
* 56. Μ. 1.954 (5074)

καί ού μη

0,210><0,175

ζωδίου

κινδυνεύση.
ΙΣΤ'αί.

Ιιτλος: Περί νεφέλης, χιόνος, χαλάζης, βροχής, ομίχλης, πάχνης,
κα
' δροσιάς.

φ. 295β.
κρυστάλου

364

ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

'Αρχ. Ή νεφέλη, ατμός εστί καί άναθυμίασις...
Σημ. Στο φ. 294β του κώδικα: «έγράφη παρ' έμοϋ γρηγορίου καί ελαχίστου έν
ίερομονάχοις, έν ετει ζμζ'» (= 1536).
57. Β.Β.(Ι.Σ,) 20
Fol.
ΙΣΤ' αι.
φφ. 1α-7α.
'Αστρονομικές σημειώσεις, χωρίς τίτλο.
' Αρχ. τόπων οι αστέρες όρώμενοι συμφωνάς καί τους αστέρας
δηλώνουσιν, υπό δέ έχουτίων έναντίως. ψηφηφορία της ηλιακής
εποχής...
Τελ. ...αΰτη εστίν ή μέθοδος τής ευρέσεως του άναβιβάζοντος
καί καταβιβάζοντος, τά δέ κανόνια καί αύτοΰ, ώς καί των άλλων
έμπροσθεν, εϊσί γεγραμμένα.
* 58. Μ.Μπ.(α). 15
0,202><0,145
ΙΣΤ'αϊ.
φφ. 4α-35β.
Κείμενο αστρονομίας. Χωρίς γενικό τίτλο.
— φ. 4α, «Περί των εννέα ουρανών».
Ά ρ χ . Εϊσί τό λοιπόν ζώναι εννέα...
— φ . 5α, «Περί του ογδόου ουρανού».
'Αρχ. 'Εν δέ τω όγδόω οϋρανω εστί ζωδιακά...
— φ. 5β, «Περί τά οικήματα αύτοΰ καί των πλανητών».
'Αρχ. Ό κριός καί ό σκορπιός οίκοι του αρεος...
— φ. 6β, «Περί τής έννάτης σφαίρας του ουρανού».
'Αρχ. Εις δέ την θ ' ζώνην εστίν ό αστήρ ό δρακοντοειδής.— φ. 7α, «Περί του γινώσκειν καί καθεκάστην που ευρίσκεται».
'Αρχ. Εις την α' τής σελήνης...
— φ. 8β, «Περί τής κινήσεως των επτά πλανητών».
'Αρχ. Καί ώς παρά τίνος άπορουμένου...
— φ. 11 β, «Περί του ζωδολογίου τής σελήνης τό που ευρίσκεται καθ
εκαστον μήνα καί ήμερα».
Ά ρ χ . Μην Μάρτιος...
— φ. 13β, «Περί τής σελήνης έν ποίω ζωδίω ευρίσκεται».
Ά ρ χ . Ei θέλεις μαθεϊν εΰρεϊν τήν σελήνην...
— φ. 14α, «Περί τής καθημερινής σελήνης πού εύρέθεται καθώς άνωθεν
δηλοί».
Ά ρ χ . Πρόσεχε κύριε ιατρέ ενα γινώσκετο. "Οτι όταν είναι ή
σελήνη εις τόν καρκϊνον καί εις τόν σκορπΐον καί εις τους Ιχθύος,
τότε...
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—φ. 14α, «Περί σκάλων καί βαθμίδων των ι β ' ζωδίων».
'Αρχ. Γίνωσκε άτι ένα έκαστον ζώδιον...
— φ. 14β, «Περί ηλίου».
'Αρχ. Διέρχεται ούν ό ήλιος καθ' ήμέραν...
— φ. 15α, «Περί των ζωδίων ών διέρχεται ό ήλιος».
"Αρχ. Πρώτον ζώδιον ό κριός...
—φ. 16β, «Περί της εμβολής καί εκβολής του ήλιακοΰ κύκλου ομοίως
καί του ζωδολογίου τής σελήνης».
'Αρχ. Πονηρά μεν ζώδια είσί...
—φ. 18α, «Περί νεφελών, βροχής, χαλάζης, χιώνος, ομίχλης, πάχνης,
δροσίας καί κρυστάλου».
'Αρχ. Γύρωθεν ούν τής γής ό'λη...
—φ. 19β, «Περί βροντών καί αστραπών».
'Αρχ. 7ων νεφελών επάνω πυκνουμενων...
—φ. 21α, «Περί κομητών».
'Αρχ. Οί κομήται ούκ εστίν άστέρου...
—φ. 22α, «Περί του πώς πέρνη ή σελήνη τό φως άπό τόν ήλιον».
'Αρχ. Έκ τοΰ ηλίου γάρ φωτίζεται ή σελήνη...
—φ. 23β, «Περί τό πώς εύρίσκειν τό βασιλεύων ζώδιον κατ' ένιαυτόν».
'Αρχ. Άναγκαϊον εστί καί τούτο...
—φ. 24β, «Περί του βροντολογίου εάν άστράψη καί βροντήση βλέπε
καί τί ζώδιον κυρίσιτε κείνη τη ήμερα καί βλέπε καί τήν δίαιταν αυτών».
Ά ρ χ . Ό κριός εστίν ήμερος, ειρηνοποιός...
— φ. 27β, «Περί βροχής καί ανομβρίας».
'Αρχ. Αεί γινώσκειν ό'τι τέσσερα ζώδια...
—φ. 28α, «Περί του πώς εστί ό κόσμος».
'Αρχ. Τό τής γής σχήμα οϋτε τρίγωνον οΰτε τετράγωνον αλλ'
οίον άμφικυκλόμηκον...
ψ· 31β, «Περί τών ι β ' μεγάλων ορέων τής γής».
Ά ρ χ . Πρώτον ορός τό καλ.ούμενον άτλας, εστί δε τοϋτο ή
κορυφή τής γής...
~~ψ· 34β, «Περί σεισμού».
'Αρχ. Ό σεισμός δε οϋτως γίνεται, 'έχει γάρ ή γη φλέβας
άερικάς...
Τελ. ...άπό τοΰ καιρού προς τήν γήν πάσα διεταράχθη.
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59. Ε.Β.Α. 1882
0,290x0,205
ΙΣΤ'αι.
φφ. 195α-198β.
'Αστρονομικές σημειώσεις.
— φ. 198α, «κανών σελήνης έκ συνόδου».
'Αρχ. "Οταν ή σελήνη συνοδεύσει ενός 'εκάστου τά φυσικά του
ζωδίου...
60.Μ.Μ.Λ. 1095
0,150><0,110
ΙΣΤ'αϊ.
φφ. 220α-222β.
'Αστρονομικές σημειώσεις. Περί κύκλου σελήνης κ.λπ.
61. Ε.Β.Π. 1148
0,240x0,175
ΙΣΤ' αι.
φφ.231.
Συλλογή κειμένων άστρολογικου-άστρονομικοϋ περιεχομένου.
'Αρχ. Χρή γινώσκειν δσαι ώραι άγαθαί καί όσα..
Λεπτομερής περιγραφή τοϋ χγφ. αύτοϋ, από τόν Marie-Louise Concastry στό
«Supplement Grec», Παρίσι 1960, σσ. 296-308.
62. Ε.Β.Π. 1238
0,210x0,145
ΙΣΤ' αι.
— φ. 24αβ, 'Αστρονομικές σημειώσεις· υπολογισμός της περιόδου.
'Αρχ. περίοδος γίνεται κατά χρόνους φλβ'...
Τελ. ...τηνικαϋτα μέλλει συμβήναι τό νομικόν φάσκα.
φφ. 82α-85β, 86α-88β, δύο αποσπάσματα, αστρολογικού περιεχομένου,
προερχόμενα, μάλλον, άπό δύο διαφορετικά χειρόγραφα.
— φ φ . 82α-85β, τά παρακάτω επτά σύντομα κείμενα:
α' «Περί του πώς δει εύρήσκειν τόν βασιλεύοντα αστέρα έκ των
ζωδίων κατ' ένιαυτόν».
Ά ρ χ . "Εστω δήλον δτι τά ιβ ' ζώδια ώσπερ τάξιν τινά...
β' «Περί ζωδίων».
γ' «Περί της περιστροφής του ουρανού».
δ ' «Περί των ζωδίων».
ε' «Περί τής αποστάσεως γής-ούρανοΰ».
στ ' «Περί τοΰ ονόματος τοΰ ' Αδάμ πού εδοσαν στή γή οί ' Εβραίοι»·
ζ' «περί του θεϊκού θρόνου»,
φφ. 86α-88β, τό δεύτερο απόσπασμα.
— φ. 86αβ, ερμηνείες των ζωδίων μέ βάση τά στοιχεία τής φύσης·
Ά ρ χ . Κριός διά τοΰτο κέκληται, διότι εν αύτώ γενόμενος 1
ήλιος...
Τελ. ...τους τόν Βόσπορον οίκοΰντας έξίστασθαι.
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—φ. 87α, περί της επιδράσεως των διαφόρων άστρων.
'Αρχ. Ούτοι οί απλανείς αστέρες, σον ήλίω ή σελήνη...
Τελ. ...καλόν εις σατράπας.
—φ. 87β, πίνακας των αστερισμών.
—φ. 88αβ, ορισμός της αστρονομίας, περί αστρολογίας.
'Αρχ. Ίστέον δτι ή τέχνη και ή σύγκρισις των αστρονόμων...
Τελ. ...ή γνώσις οΰν και ή δοκιμή αΰτη της σφαίρας εστί καθώς
έσχηματίσθη ένθάδε. προς ενδειξιν.
'Ακολουθεί πίνακας της ουράνιας σφαίρας.
* 63. Ε.Β.Ε. 3080
0,150><0,095
ΙΣΤ'-ΙΖ' αί.
φφ. 92.
Κείμενο ακέφαλο καί κολοβό, αστρολογικού περιεχομένου.
'Αρχ. Τό αύτώ αστρον μέ τί μορφίν εχι...
—φ. 1β, «περί την ώγδόην σφέραν του ουρανού».
—φ. 6α, «περί τόν θρόνον τοΰ θεοΰ».
—φ. 7α, «ερμηνεία των αριθμών».
— φ. 65α, «περί της βασιλείας των 12 ζωδίων του ΐουνίου».
—φ. 69α, «διά νά εύρίσκης τές ήμερες τών 7 πλανητών».
—φ. 79β, «περί της αστρονομίας' τίς την εύγαλεν».
—φ. 82β, «περί κρήσεος τόν άνθρωπον».
—φ. 86α, «περί άρόστου· καί μέθης».
* 64. Μ.Δν. 610
0,185x0,120
ετ. 1613
σσ. 436-562.
Διάφορα κεφάλαια αστρονομικά: «περί εκλείψεως ηλίου», «περί
εκλείψεως σελήνης», «περί τοΰ δίσκου τοΰ ηλίου», «περί τοϋ δίσκου της
σελήνης», «περί συνόδου της σελήνης, ήτοι περί της γέννας», «περί
εκχύσεως αστέρων», «περί έκπέσεως αστέρων», «περί της εμφανίσεως
ρομφαίας εν τω ούρανω», «περί έρυθρότητος εν τω ούρανω», «περί ξένου
σ
ημείου έν τω ούρανω», «περί ομοιώματος άνθρωπου έν τω ούρανω»,
«περί βροντής», «περί αστραπής», «περί τής από ούρανοϋ λαύρας, ήτοι
φλογός», «περί χαλάζης», «περί έπιβρέξεως ερυθρού χοός», «περί
επιβρέξεως βατράχων καί σκωλήκων», «περί του κονιορτοϋ τοϋ άπό
«ερος», «περί καταβάσεως τής ημέρας εις νύκτα», «περί ταραχής τών
«νεμων», «περί φωνής τής άπό ουρανού», «περί φωνής τής έκ τής γης»,
"περί σεισμού».
Μετά τό πέρας τοϋ κειμένου, σσ. 563-568, τό κεφάλαιο: «περί τοϋ
ψυτεύειν».
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'Αρχ. Τίνες δοκιμάζουσι μηδέν φθινούσης τής σελήνης, άλλα
αυξανομένης φυτεύειν...
Ή χρονολογία στη σελ. 582 του κώδικα: 7121 (= 1613).
65. Αδ. 129
0,215x0,160
ετ. 1631.
Διάφορα αστρονομικά κείμενα,
α' «άπόκρισις εις τους ζητοΰντας την πρόγνωσιν του αέρος».
'Αρχ. εκείνος όπου ζητά την πρόγνωσιν...
Στό τέλος ή χρονολογία: «εν άθήναις 1631».
β' «σύγγραμμα ήτουν ποίημα φιλοσόφου καί αστρολόγου».
'Αρχ. πολλά παθών καί πολλά πειρασάμενος...
γ' «περί τοΰ πώς διαιτασθαι τόν καθ' εκαστον μήνα».
'Αρχ. μάθε διαιτασθαι ού'τωσι, διά παντός μανουήλ μουσικώτατε...
δ ' «Βυζαντίου τινός προς τόν πατριάρχη ν μιχαήλ περί χυμικής ήτοι
χρυσοποιΐ'ας».
'Αρχ. όρας δ με ποιείς ό έμός δυνάστης...
ε' 'Αστρονομικές σημειώσεις, χωρίς τίτλο.
'Αρχ. επειδή τοις μεν κατά τό σώμα...
Τό 2°, 4°, 8°, 23°, καί 24° μέρος τοΰ κώδικα.
* 66. Μ.Δν. 391 (3925)
0,205 χ 0,150
ετ. 1637.
φφ. 204α-21 Ια.
Μετεωρολογικά. «Περί χύσεως αστέρων», «περί θαλασσών», «περί
τών δ ' ωρών του έτους καί πίνακας του ηλιακού συστήματος», «περί των
ι β ' μηνών».
Στό τέλος (άλλο χέρι): ή χρονολογία αχλζ' καί ή σημείωση: «να
ήξέρης τό θεμέλιον της σελήνης πώς να τό εϋρης ένδεκαπλασίασον τον
κύκλον της σελήνης καί βάλε καί γ ' απάνω καί κάμετα σοϋμα και
εΰγαλε όλα τά λ' καί όσα μήνουν ϊνε τό θεμέλιον τής σελήνης»·
* 67. Β.Ε.Β. 80
0,235x0,170
έτ. 1638
φφ. 227α-228β.
Τίτλος: Περί τοΰ πώς νά εΰρίσκης τήν γέννα τής σελήνης εις τόν μήνα και
ώραν καί λεπτά.
'Αρχ. "Ιξευρε οτι τό ήμερονύκτιον αρχίζει από τό μεσονύκτιο^,
καί λέγεται πρώτην ώραν από τό μεσονύκτιον...
Ή χρονολογία στή σελίδα τίτλου: «άπό κτίσεως κόσμου ζρμστ κ α ι
από χριστού αχλη ' έτος».
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68. Ι.Ε.Ε. 211
0,100x0,070
ετ. 1644
Περί ζωδίων.
Ή χρονολογία του χγφ. στά φφ. 34β καί 36β.
Ό κώδικας έχει χαθεί.
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φφ. 8α-66β.

69. Π.Β.Ι.(Λ-). 116
Fol.
ετ. 1674
φφ. 2α-4β.
Τίτλος: Σύνταγμα ψηφοφορικόν καί σύνοδος πανσέληνος, δι ' ης εύρήσκεις
ακριβώς περί της σελήνης, εκτεθείσα δε παρά τοΰ πανιερωτάτου μητροπολί
του θεσσαλονίκης, φιλοσόφου καί ρήτορος καί την άστρονομικήν τέχνην
άριστος Πτολεμαίου βασιλέως 'Ανατολής είς άκρον έμμαθηκώς, καί συνεγράψατο τους δεκαεννέα κύκλους τής σελήνης.
70. Β.Ρ.Α. 493
0,220 χ 0,160
Ι Ζ ' αϊ.
'Αστρονομικά κείμενα, χωρίς γενικό τίτλο.
—σσ. 10, 41-44, 93-94, διάφορες αστρονομικές σημειώσεις.
—σσ. 95-134, «Περί των γενών τής μετρήσεως».
'Αρχ. Γένη τής μετρήσεως εστί τρία- εύθυμετρικόν, έμβαδομετρικόν καί στερεομετρικόν...
—σσ. 281-285, άλλες αστρονομικές σημειώσεις.
—σσ. 289-290, «μέθοδος δΓ ης ευρίσκονται αί κ α θ ' έκάστην νύκτα ύπό
τής σελήνης φωτιζόμενης τής νυκτός ώραι».
'Αρχ. Ή σελήνη γεννηθείσα, αυξάνει καθ' έκάστην...
71. Χ.Μ. 187
0,143x0,212
Ι Ζ ' αί.
φφ. 192β-195β.
Διάφορες αστρονομικές σημειώσεις.
—φ. 192β, «Πόσοι ουρανοί [είσίν;]»
—<Ρ· 193α, «Πόσα στοιχεία είσίν».
~~ψ. 193β-194α, «Τί έστιν ήλιος καί σελήνη καί αστέρες».
Φ· 194β, «"Αρα αληθεύει ή αστρονομία».
~-φ. 194β, «Τίνος χάριν έν τω ούρανω τά ύδατα».
*~Φ· 195α, «Πόσαι ώραι καί τροπαί του ένιαυτου».
φ· 195β, «Μία εστίν ή θάλασσα, ή διάφορος».
"~Φ· 195β, «Πόθεν άστραπαί καί βρονταί καί κεραυνοί άπολοΰνται».
72

· Β.Ε.Α. 3
0,220x0,150
Ι Ζ ' αί.
φφ. 82α-84α.
Ιιτλος: Περί πώς γίνονται τά σύγνεφα· καί περί πώς γίνεται τό χιόνι- ή
ΡΡοχή- τό χαλάζι- ή άμούχλη- ή πάχνη- ή δροσιά καί ό κρύσταλος.
24
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73. Β.Ο. 93
0,204x0,145
ΙΖ' αί.
σσ. 1-46.
— σσ. 1-4, διάφορες σημειώσεις φυσιολογίας.
— σ. 5, «'Ερμηνεία διά τους πλανήτας περί πόσους χρόνους καί μήνας
καί ημέρας ενεργεί καθέκαστος την κυκλοφορίαν του».
— σ. 5, «Προγνωστικόν άΐδιον ήτοι παντοτινόν, όπερ διάτων πλανήτων
ύπό θεοΰ ενεργείται: καί σημεία ουράνια, άπερ καθέκαστον χρόνον
κυριεύουν».
74. Π.Β.Ι. 20
0,215x0,175
Ι Ζ ' αί.
φφ. 12α-28β.
— φ. 12αβ, «Σεληνοδρόμιον».
— φ . 13α, «Προγνωστικά του καιρού».
—φφ 20β-22β, «Κανόνες τής άεροκρασίας συνταχθέντες ύπό τίνος
εμπείρου γεωργού».
'Αρχ. "Οταν την άνοιξιν...
—φφ. 26β-28β, «Προγνωστικά τής μεταβολής τοΰ καιρού έκ των αρα
χνών».
'Αρχ. Ή ηλεκτρική ΰλη...
75. Ι.Μ.Μ. 220
0,434x0,400
ΙΖ' αί.
φφ. 42α-48α.
Τίτλος: Περί τοΰ είτε σφαιροειδής εστί καί ακίνητος ό ουρανός, εϊτε καίμή.
'Αρχ. "Οτι μεν ούν ό την γλώτταν χρυσούς καί θείος 'Ιωάννης
τάς άφορμάς δήθεν λαβών...
76. Μ.Α.Π. 22 (149)
8°
Ι Ζ ' αϊ.
'Αστρονομικές σημειώσεις. «Περί κλιμάτων τής γης», «Οι επτά
πλανήται του ουρανού», «Οί δώδεκα μήνες του έτους», «Περί τοΰ ηλίου
καί τών δώδεκα ζωδίων», «Περί των ονείρων των κάτωθεν γεγραμμένων
πώς δει έρευνάσθαι έν τή σελήνη».
Τό 14°, 15°, 16°, 17° καί 18° μέρος τοϋ κώδικα.
77. Χ.Μ. 105
0,154x0,103
ΙΖ' αί.
φφ. 1 α-79βΑστρονομικές σημειώσεις: «Περί εμβολής καί εκβολής τής σελή
νης», «Περί ζωδίων», «Περί του ποΰ ί'σταται ή γή», «Περί τοΰ ωκεανοί)
ποταμού», «Περί σεισμών», «Περί αστραπής», «Περί βροντής», «Περί
αέρος».
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* 78. Ι.Ε.Ε. 71
0,200x0,140
Ι Ζ ' αι.
'Αστρονομικές σημειώσεις. Στά φφ. 206α-217β: «Περί εκλείψεως της
σελήνης», «περί ευρέσεως των κύκλων της σελήνης», «μέθοδος δι' ής
ευρίσκονται αί καθεκάστην νύκτα ύπό της σελήνης φωτιζόμενοι της
νυκτός ώραι», «περί ψήφου των επτά πλανητών», «περί της μεθόδου του
εύφευρίσκειν τό μεταξύ των χωρίων διάστημα». Στά φφ. 221β-222α,
«περί του σχήματος της γης», «περί άνακενήσεως ουρανού κύκλου» καί
«περί τοϋ εύρίσκειν τήν πάταν» [= της σελήνης], ένώ στό φ. 229α, «περί
των δώδεκα ζωδίων καί τών επτά πλανητών καί περί τοϋ ενάστρου
ουρανού».
Πρβλ. 'Αργυρός 'Ισαάκ καί Φιλόπονος 'Ιωάννης.
79. Ε.Β.Π. 1159
0,140x0,100
Ι Ζ ' αί.
φφ. 48α-59β.
Τίτλος: Δίωνος Νικαέως περί τοΰ εντός της σελήνης ώρωμένου μέλανος.
Ά ρ χ . 'Επειδή τήν σελήνην μεταξύ φασί...
Τελ. ...ει δέ τις έχοι βελτιον φθέγξασθαι, καί ημάς αν σχοίη
συντιθεμένους.
80. Μ.Π. 268 (5775)
0,192« 0,145
Ι Ζ ' αί.
—φφ. 16α-17β, 'Αστρονομικές σημειώσεις. Κείμενο ακέφαλο.
—φφ. 93α-94β, «Μέθοδος εις τό εύρεΐν ευχερώς ηλίου καί σελήνης
εκλειψιν».
* 81. Μ.Π.Τ. 553
0,200x0,150
Ι Ζ ' αί.
σσ. 463-470.
Τίτλος: Περί της έπιδιορθώσεως της ισημερίας, της γενομένης ύπό Λατίνων.
'Αρχ. Ούκ άπεικός εσται ενταύθα όλίγ' άττα ειπείν καί περί της
γενομένης έπιδιορθώσεως...
82. Π.Β.Ι. 384
0,230x0,170
Ι Ζ ' αί.
φφ.25α-51α.
~-ψφ. 25α-34α, «εκλογή καί συγγραφή περί σφαίρας καί τοΰ αυτής
κέντρου· έξήγησις τοΰ άξονος καί τών πόλων τοΰ κόσμου, έκ της
λατίνων φωνής εις τήν τών 'Ελλήνων.
Ά ρ χ . Ή γνώσις της ουρανίου σφαίρας...
Τελ. ...τό εξής λείπει ό'λον.
Τά φφ. 34β-36β, λευκά.
—φφ. 37α-44β, «έκ τών αστρονομικών κατά πτολεμαϊκούς περί σφαίρας».
Ά ρ χ . Σφαίρα μέν εστί τι σώμα...
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— φφ. 45α-51α, «προγνωστικόν έαρινοΰ καί χειμερινού αέρος καί εκ
ποίων τεκμηρίων ομβρους καί ανομβρίας χ ρ ή προσδοκάν».
'Αρχ. Τριταία καί τεταρταία ούσα ή σελήνη...
* 83. Μ.Π. 138(5644)
0,210x0,150
Τίτλος: Περί τών ζωδίων.

ΙΖ'αι.

φφ. 234α-235β.

' Αρχ. ζώδια είσί τά εν τω ζωδιακω κύκλω κείμενα σημεία εν οίς
εισέρχεται καί εξέρχεται δ,τε ήλιος ή σελήνη καί οί έτεροι των
πλανητών...
Τελ. ...δίδυμοι,
84. Β.Μ.Τ. 3

ζυγός, ύδροχόος.

0,210" 0,160

ετ. 1721

φφ. 146.

Τίτλος: Περί τής ουρανίου σφαίρας.
'Αρχ. Διαλαβόντες πρότερον περί τής σκιαγραφομένης

ουρανίου

σφαίρας...
Στό φ. Ια ή χρονολογία τοϋ χγφ: «μαρτ. 23 1721».
* 85. Μ.Β. 42
Τίτλος: Βιβλίον

0,140x0,090
άστρονομικόν

ετ. 1725

περί αστρονομίας

φφ. Ια-103α.

καί τις ό άπ ' αρχής.

'Αρχ. Τινές μέν λέγουσιν, ότι τήν άστρονομίαν τήν εΰγαλεν ό
σήθ...
'Ακολουθούν: φ. 5β, «περί των επτά πλανητών, όπως έχει έκαστος εις
τήν σφαίραν του ούρανοΰ»· φ. 11 β, «περί του ηλίου»· φ. 17α, «περί τής
σελήνης»· φ. 18β, «περί των ι β ' ζωδίων»· φ. 23α, «αϊ ήμέραι τής
σελήνης»· φ. 24α, «περί φλεβοτομίας»· φ. 30, «βροντολόγιον καί σεισμολόγιον τών δώδεκα μηνών»· φ. 33α, «περί των εχόντων έλαίας, τι
δηλουσιν»· φ. 36α, «περί τών μελών τοΰ άνθρωπου»· φ. 40α, «περί
ούρανοΰ» (στά φφ. 41α-43α, πίνακες)· φ. 44α, «περί του μήκους τής γης»'
φ. 44β, «περί τοΰ όρνέου γυπός»· φ. 47α, «τά ποτάμια τών έπτα
πλανητών, καί πώς μέλλει έκβαλλείν αυτά. περί τοΰ κρόνου»· φ· 49α,
«περί τοΰ χρυσακάνθου»· φ. 51α, «περί τοΰ διός»· φ. 52α, «περί του
ηλιοτροπίου»· φ. 53α, «περί ηλίου»· φ. 54α, «περί τής άφροδίτης»'
φ. 56β, «περί σεληνέας»· φ. 57β, «περί τής σελήνης»· φ. 58β, «περί των
επτά πλανητών».
— φ. 88β, «σεληνοδρόμιον παντοτινόν».
— φ. 95α, «βροντολόγιον καί σεισμολόγων».
Βλ. Τόμ. Γ ' , 'Ανώνυμα "Εργα 'Ιατρικής, Β', Π> °"·
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* 86. Β.P.A. 538
0,207 χ 0,156
ετ. 1730
σσ. 2-5.
«Περί συνθέσεως κοίλης σφαίρας».
'Αρχ. Σφαϊραν κοίλην αν θέλης νά κόμης, με την οποίαν νά
γνωρίζονται ai ώραι της ημέρας...
Βλ. Παύλος 'Αλεξανδρινός
87. Μ.Μ.Λ. 1866
0,200 χ 0,150
ετ. 1791
Τίτλος: Περί ηλίου, άζωνος, πόλων καί ζωδίων.
'Από τόν Πρόκλο;

φφ. 85α-87β.

* 88. Μ.Α.Α.Σ. 1861 0,206><0,158 I H ' αι. φφ. 121α-144β (κολοβό).
φ. 121α, «Προγνωστικόνσυντεθένύπότής αστρονομίας τοϋΣολομώντος ερμηνεία του τροχούς».
'Αρχ. Σύκω ταχύ νηστικός, δταν φέξει, καί νά είσαι καθαρός
από πασαν άμαρτίαν...
φ. 133α, «Προγνωστικόν περί των επτά ήμερων της εύδομάδος, ας
έφανέρωσεν ό θεός του έσδρά τοΰ ιερέως έν τη ημέρα πρώτη τοΰ
Ιανουαρίου μηνός αυτόν καί ποίος πλανήτης βασιλεύει των κάθε χρό
νων».
'Αρχ. 'Εάν ή πρώτη τοΰ Ιανουαρίου πέση κυριακήν...
φ. 134β, «"Απαντα από γενέσεως του άνθρωπου ευρέθη ύπό των σοφών
καί λογίων ανδρών αιγυπτίων εις κάθε κάστον μήνον καί ζόδιον όπου
ίξεύρει άρεύστα τον μήνα, ον έγενίθει, ϊνα πληροφόρηση καθεκάστον
όπου θέλει ιδεΐν περασμένα καί ερχόμενα εις τους δώδεκα μήνας των
χρόνων».
'Αρχ. έξεύρετως πάλαι μετά τόν άρσενικόν θέλεις εϋρη καί τόν
θηλικόν καθεκάστον όπου νά ΐζεύρη εις ποίον μήνα καί εις τάς
πάσας τοΰ έγενίθει...
89. Β.Γ.Ζ. 19
πτλος: Περί ουρανίου σφαίρας.
Τό Γ ' βιβλίο.

Ι Ζ ' αϊ.

'Ο.Μ.Π.Χ. 160
0,215x0,150
IH'αι.
φφ. 47α-78β.
Αστρονομικές σημειώσεις από τόν Jo. Camerarius (1500-1574), πρβλ.
Φ·47α: «Ίωάχειμος Καμεράριος Ίακώβω Μαλιχίω».
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φφ.92α-112β.

92. Μ.Ι. 330 (4450)
8°
I H ' αϊ.
Τίτλος: Μέθοδος ακριβής περί των κύκλων τον ηλίου καί σελήνης, καί
θεμελίου της ίνδίκτου καί πάσης επιστήμης του πασχαλίου, καί περίοδος των
ετών.
Τό 24° μέρος τοΰ κώδικα.
*93.Β.Ζ. 119
0,170x0,110,
I H ' αϊ.
φφ. 76α-94β.
Τίτλος: 'Αρχή τοΰ σεισμολογίου, βροντολογίου, σημείου καί τόξου καί ό'ταν
σκότιση ό ήλιος καί ή σελήνη, ερμηνεία του μάντεως βαρλαάμ.
'Αρχ. Τοΰ κριοΰ τό ζώδιον αν άστράψη καί βροντήση άπομεσημβρίαν χειμώναν μακρόν δηλοϊ...
* 94. Μ.Β. 485
0,210* 0,140
I H ' αϊ.
φφ. 117.
Ό κώδικας ακέφαλος. "Η φυλλαρίθμηση νεώτερη· νεώτερος καί ό
τίτλος: «Μέθοδος ευρέσεως τοΰ όλου ένιαυτοΰ κατά τους σεληνιακούς
καί ηλιακούς κύκλους εις πδ' έρωταποκρίσεις».
'Αρχ. ...πόρισμα ότι ό κόσμος είναι γενητός καί κτιστός, καί
έχει αρχήν ομοίως καί τέλος δείκνυται...
φ. 3α, « ' Ερώτησις κε ', μέ ποίους κύκλους καί με ποία θεμέλια δε.ίκνομεν
τάς ημέρας της σελήνης καί τάς ημέρας της εβδομάδος»· φ. 4α, «Έρώτησις κστ ', πώς από την αυτήν καί μίαν άπό γενέσεως κόσμου χρονολογίαν μοιράζοντες εύρίσκομεν καί των δύο φωστήρων τους κύκλους»'
φ. 5β, «Έρώτησις κζ', περί αρχής καί τέλους του χρόνου»' φ. 7β,
«Έρώτησις κ η ' , περί της άπό κτίσεως κόσμου, καί τής τοϋ πρώτου
έτους χρονολογίας»· φ. 12β, «Έρώτησις κθ', πόσων χρόνων ϊδίαήτον η
εν κόσμω ζωή τοϋ Χρίστου»· φ. 15β, «Έρώτησις λ', περί τής απο
κτίσεως κόσμου μέχρι τοΰ σωτήρος χρονολογίας»· φ. 18β, «Έρώτησις
λα', πόσον καιρόν κάμνει ô ήλιος εϊς κάθε μίαν μοΐραν»' φ- 1"α<
«Έρώτησις λβ', πόσον καιρόν κάμνει ό ήλιος εις κάθε ζώδιον άπο τα
δώδεκα τμήματα τοΰ όλου ζωδιακοΰ κύκλου»· φ. 19α, «Έρώτησις λγ ,
πόσον καιρόν κάμνει ό ήλιος εις κάθε αον τής μιας μοίρας λεπτον»
χαι
φ. 19β, «Έρώτησις λ δ ' , πόσαις μοίραις διαβαίνει ό ήλιος εϊς ^
εϊκοσιεννέα ήμισυ ήμέραις καί μδ ' πρώτα τής μιας ώρας λεπτά»' φ· 2°Ρ>
«Έρώτησις λε', περί τής ποσότητος των ήμερων τής σελήνης»' ψ· 2^α'
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«Έρώτησις λστ ', εις πόσον καιρόν ή σελήνη διαβαίνει τό κάθε ζώδιον,
καί είς πόσον ή κάθε μοϊραν, καί εις πόσον τό κάθε λεπτόν»· φ. 22β,« Έ ρώτησις λζ', πόσα δεύτερα λεπτά ώρικά κάμνουσιν ή κθΰ (;) ήμέραις,
καί τά μδ' της ώρας λεπτά»· φ. 23α, «Έρώτησις λ η ' , πόσα δεύτερα
λεπτά κάμνουσι τά ι β ' ζώδια, καί ή κάθε μοίραις, καί τά εξ πρώτα, καί
εΐκοσιδύο δεύτερα της μοίρας λεπτά»' φ. 23β, «Έρώτησις λ θ ' , πόσον
καιρόν ή σελήνη έξοδιάζει είς κάθε βον λεπτόν μοιρικόν»· φ. 24α,
«Έρώτησις μ', πόσον καιρόν ή σελήνη έξοδιάζει είς κάθε πρώτον
λεπτόν μοιρικόν»· φ. 24β, «Έρώτησις μα', πόσον καιρόν ή σελήνη
έξοδιάζει είς κάθε μίαν μοϊραν από ταϊς λ' μοίραις τοΰ κάθε ζωδίου»·
φ. 24β, «Έρώτησις μβ', πόσον καιρόν ή σελήνη έξοδιάζει είς κάθε
ζώδιον άπό τά δώδεκα ζώδια του όλου ζωδιακού κύκλου»· φ. 25α,
«Έρώτησις μγ', πόσον καιρόν διαβαίνει όμοΰ τά ι β ' ζώδια ή σελήνη»·
φ. 25β, «Έρώτησις μδ', πόσον καιρόν ή σελήνη έξοδιάζει άπό την μίαν
σύνοδον έως τήν άλλην ή καί άπό τήν μίαν άπόχυσιν έως τήν αλλην».
—φ. 27β, «τμήμα βον, περί μεθόδου ευρέσεως καί αιτιολογίας πασών
εορτών τοΰ όλου ένιαυτοΰ»· φ. 27β, « Έρώτησις με ', πόσων λογιών είναι
ή έορταΐς τοΰ ένιαυτοΰ»· φ. 28β, «Έρώτησις μστ', πώς νά εϋρωμεν τάς
ακίνητους έορτάς του ένιαυτοΰ»· φ. 28β, «Έρώτησις μζ', πώς νά
εϋρωμεν τάς κινουμένας έορτάς τοΰ ένιαυτοΰ»· φ. 29α, « Έρώτησις μη ',
πώς νά εϋρωμεν τό άγιον πάσχα»· φ. 29β, «Έρώτησις μθ', πόσα τά
αναγκαία είς τήν εΰρεσιν τοΰ νομικού πάσχα»· φ. 30α, «Έρώτησις ν ' ,
είς ταίς πόσαις τοΰ μαρτίου μηνός ευρίσκεται ή ισημερία»· φ. 30α,
« Ερώτησις να', πώς νά εϋρωμεν τήν πρώτην πανσέληνον μετ' ίσημερίαν»· φ. 30β, «Έρώτησις νβ', πώς νά εϋρωμεν τάς της σελήνης
ημέρας»· φ. 30β, «Έρώτησις νγ', πώς νά εϋρωμεν τό θεμέλιον της
σελήνης»· φ. 31β, «Έρώτησις ν δ ' , πώς νά εϋρωμεν τήν ήμέραν της
εβδομάδος»· φ. 33α, «Έρώτησις νε', πώς άπό τό άγιον πάσχα εύρίσκο^εν τάς κινουμένας έορτάς τοΰ όλου ένιαυτοΰ».
~~ψ· 33β, «τμήμα γ ο ν , περί αιτιολογίας των θεωρουμένων καί ζητουμένων
π
ερι τό πάσχα, καί ετι περί τών κύκλων καί θεμελίων, καί ίνδικτιών καί
Ρισεκτου, καί τών ομοίων»· φ. 33β, « Έρώτησις νστ ', τίνος ένεκεν μετ '
Ισ
ημερίαν τό πάσχα γίνεται»· φ. 34β, «Έρώτησις νζ', διατί ού γίνεται
Κυριον πάσχα κατ' έτος»· φ. 35β, «Έρώτησις νη ', διατί νάμήν διορθώ«ωμεν καί ημείς τόν καιρόν τής ισημερίας, ώς καθώς τόν έδιώρθωσαν οί
Qtìvoi»· φ. 39α, «Έρώτησις ν θ ' , διατί ανεβοκατεβαίνει τό νομικόν
•Ροσκα άπό τάς κα ' μαρτίου εως τάς ιη ' τοΰ άπριλλίου, καί δέν
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συμβαίνει μήτε παρακάτω μήτε παραπάνω»- φ. 39β, « Έρώτησις ξ ', διατί
τό αγιον πάσχα δέν καταβαίνει πιό κάτω άπό τάς κβ ' μαρτίου, καί δέν
αναβαίνει παραπάνω άπό τάς κε' του άπριλλίου, όπου συνάγονται
πασχαλοήμερα τριανταπέντε»· φ. 40α, «Έρώτησις ξ α ' , πώς άπό τό ενα
νομικόν φάσκα εύρίσκομεν τό άλλον» - φ. 40β, «Έρώτησις ξ β ' , πόσοι
είσίν οι κύκλοι της σελήνης, καί πόσοι οί του ηλίου»· φ. 41α, «Έρώτησις ξ γ ' , διατί ι θ ' είσίν οί κύκλοι της σελήνης»· φ. 47β, « Έ ρ ώ τ η σ ι ς ξ δ ' ,
διατί καί άπό τίνος ανάγκης ό a os κύκλος κατά τήν β™ του άπριλλίου
μηνός τό νομικόν φάσκα έχει»· φ. 48β, «Έρώτησις ξε', διατί κατά τόν
τελευταΐον ιθ ' κύκλον της σελήνης άπέταξεν ό θεός τοις έβραίοις τό αον
άγιον πάσχα, ό καί συνέβη εν τη α11 της εβδομάδος ημέρα γενέσθαι»'
φ. 50α, «Έρώτησις ξστ', διατί είσίν κ η ' οί κύκλοι του ηλίου»»· φ. 51α,
«Έρώτησις ξζ', διατί άπό του ίαννουαρίου άρχονται οί κύκλοι καί
θεμέλιοι της σελήνης»· φ. 52β, «Έρώτησις ξ η ' , διατί είς ταύτην τήν
μέθοδον όπου άρχεται άπό του Οκτωβρίου δέν συμμετροΰνται καί οί
βίσεκτοι καί ή έπακταϊς άπό τοϋ Οκτωβρίου, άμή άρχονται άπό του
μαρτίου»- φ. 56α, «Έρώτησις ο ' , διατί άπό όλους τους δώδεκα μήνας
μόνον ό Οκτώβριος άρχισε τότε άπό πρώτην ήμέραν της εβδομάδος»'
φ. 57α, «Έρώτησις ο α ' , διατί τξε' ημέρας καί δ ο ν , όλος ό χρόνος εστίν»·
φ. 59β, «Έρώτησις ο β ' , πώς ό της σελήνης ευρίσκεται κύκλος»· φ. 60α,
«Έρώτησις ο γ ' , πώς ό της σελήνης ευρίσκεται θεμέλιος»· φ. 61 β,
«Έρώτησις ο δ ' , διατί μέχρι τών ι θ ' αναβαίνει ό πλεονασμός των
τοιούτων ημερών καί όχι παραπάνω»· φ. 62β, «Έρώτησις οε', πώς ότου
ηλίου κύκλος ευρίσκεται»· φ. 63β, «Έρώτησις οστ', πώς ευρίσκεται ή
ί'νδικτος»· φ. 63β, «Έρώτησις ο ζ ' , διατί ι ε ' είσίν αί ίνδικτιώνες, καί
ούτε πλείονες, ούτε έλάττονες»· φ. 64β, «Έρώτησις ο η ' , περί βισέκτου»· φ. 65α, «Έρώτησις ο θ ' , όπως τό νομικόν ευρίσκεται πάσχα»'
φ. 68α, «Έρώτησις π ' , όπως τό χριστιανικόν ευρίσκεται πάσχα»'
φ. 68β, «Έρώτησις π α ' , όπως ευρίσκεται ή άπόκρεως καί τά άλλα»'
φ. 69α, «Έρώτησις π β ' , πότε άρχεται τό τριώδιον»· φ. 69α, «Έρώτησις
π γ ' , όπως εύρίσκομεν τόν ήχον καί τό έωθινόν όταν άρχεται το
τριώδιον»· φ. 69β, «Έρώτησις π δ ' , πώς νά εΰρωμεν τήν έορτήν των
αγίων πάντων καί τήν ήμέραν τών αγίων αποστόλων».
Τελ. (φ. 74β) ...καί περιττόν είναι καί τώρα νά ταυτολογοϋμεντά φφ. 75α-76β, λευκά.
'Ακολουθεί, φφ. 77α-117β, «περί μεθόδου ευρέσεως καί αιτιολογίας
πασών τών εορτών τοϋ όλου ένιαυτοϋ».

ΑΝΩΝΤΜΑ ΕΡΓΑ

95. Π.Β.Ι. 76
0,227x0,170
I H ' αι.
Τίτλος: Περί της αστρονομικής χρονολογίας.
'Αρχ. Ή χρονολογία ολικώς
έκλαμβανομένη...
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96.Μ.Μ.Λ. 1730
0,210>< 0,150
ΙΗ'αί.
φφ. 15α-58β.
Σύνθεση του έργου:
— φ φ . 15α-21α, « ' Α ρ χ ή σύν θεώ του βροντολογίου καί σεισμολογίου».
— φ φ . 21β-22β, «Καλανδολόγιον σύν θεώ ύπό 'Ηρακλείου βασιλέως».
— φ φ . 23α-38β, «Περί του πώς δει εύρίσκειν τω βασιλεύοντι ζωδίω».
— φ . 29αβ, «Περί τοΰ ενάτου ουρανού τοΰ ενάστρου».
— φ . 30α, «Περί όλοχρόνου ομβρου καί ανομβρίας».
—φφ. 30β-31α, «Περί αγαθών καί πονηρών καί μεσέων ζωδίων».
— φ . 31β, «Περί τοΰ πώς πιάνεται ό ήλιος καί σκοτοΰται».
— φ φ . 32α-33α, «Περί τοΰ πώς πιάνεται ή σελήνη καί ού φωτίζεται».
— φ φ . 33β-34β, «Περί της σελήνης πώς φωτίζεται».
— φ . 35α, «Περί τοΰ εύρίσκειν τήν σελήνην κ α θ ' έκάστην ήμέραν εν
ποίφ ζωδίω περιπατεί».
— φφ. 35β-36α, «Περί τών ιβ'ζωδίων τοΰ ούρανοΰ».
— φ . 36β, «Περί της εμβολής καί εκβολής τοΰ ηλίου έν τοις ζωδίοις».
—φφ. 37α-58β, «Περί μετεώρων»· «Περί θανάτου βασιλέως»· «Περί
άνεμων πρόγνωσις»' «Σελήνης σημεία»· «Πότε νά φλεβοτομείν»· «Περί
τοΰ ανθρώπου πρόγνωσις»· «Διαγνωστικά τοΰ σοφωτάτου Ά γ α λ η ν ο ΰ
περί άρώστου»· «Κανόνιον τοΰ αγίου πάσχα»· «Τών Χριστουγέννων»'
«Σεληνοδρόμια»' «Περί βροντών καί αστραπών»· «Οι έορταζόμενοι
άγιοι τοΰ όλου ένιαυτοΰ».
97. Ε.Α.Β. 2554
0,270x0,195
IH'αι.
σσ.20-189.
Συλλογή άστρολογικο-άστρονομικών κειμένων.
Σύνθεση τοΰ έργου:
οσ. 20-23, «Περί τόν χρόνον πόσες ήμερες έχει καί πόσες ώραις».
'Αρχ. "Ηξεορε καί τοΰτο ό'τι ό χρόνος έχει...
· 23, «Περί τόν χρόνον».
'Αρχ. Ό χρόνος έχει δ' καιρούς...
σσ. 24-30, «Περί τών ζωδίων καί ταίς βασιλείαις αυτών»' σσ. 30-32,
«Περί τοΰ γνώναι ποίος πλανήτης βασιλεύει τόν καθέκαστον χρόνον»'
°ο. 32-38, «Τά σχήματα αυτά τών πλανητών έστιν ώς καθώς ευρέθησαν
κατα τόν Πτολεμαΐον καί τόν κυρ Χρύσανθον»· σ. 38, «Διά τά πράγματα
που γίνωνται εις τό επάνω μέρος τοΰ αέρος καί πρώτα διά ταΐς φλόγαις

σ
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όπου λέγονται αίγες»· σ. 38, «Δια τους δαλούς»· σ. 38, «Δια ταΐς φλόγαις
όπου φαίνονται ωσάν καίγονται τά καλάμια των γεννημάτων»- σσ. 38-40,
«Διά τά άστρα όπου πέφτουσιν»· σσ. 40-41, «Διάτα χάσματα»· σσ. 41-44,
«Διά τους κομήτας λέγειν»· σσ. 44-49, «Διά τά μετέωρα όπου γίνονται εις
τόν δεύτερον τόπον του αέρος καί περί βροχαΐς»· σσ. 49-50, «Περί
χαλάζης»" σσ. 50-53, «Διά τάς βροντάς»· σσ. 53-54, «Διά ταΐς άστραπαϊς»" σσ. 54-57, «Διά τά αστροπελέκια»· σσ. 57-61, «Διά τους ανέμους»·
σ. 61, «Περί του στεφάνου»· σσ. 61-62, «Περί ήριδος, ήγουν διά τότόξον
τό ούράνιον»· σ. 62, «Διά τους περί ηλίου»· σσ. 62-63, «Διά τους
ράβδους»· σ. 63, «Διά εκείνα όπου γίνονται εις τό κάτω μέρος τοϋ αέρος
καί διά την όμίχλην»· σ. 63, «Διά την δρόσον»· σ. 63-64, «Διά την
πάχνην»· σ. 64, «Διά ταΐς φλόγαις όπου γίνονται εις τόν κάτω τόπον καί
φαίνονται πολλές φορές εις τά μνήματα»· σσ. 64-66, «Διά τήν θάλασ
σαν»· σσ. 66-68, «Διά τους ποταμούς καί βρύσαις»· σσ. 68-69, «Διά τους
σεισμούς»· σ. 69, «Περί άνεμων»· σ. 69, «Περί βροντών»· σσ. 69-70,
«Περί δύσεως τοΰ ηλίου»· σ. 70, «Περί σελήνης»· σσ. 70-71, «Περί εννέα
ουρανών»· σ. 71, «Περί του ογδόου οΰρανοΰ τί έστι οΰτω»· σσ. 71-83,
«Περί τά οικήματα κράσες καί των επτά πλανητών ή οίκοι»· σσ. 83-85,
«Περί τών ζωδίων, ων διέρχεται ό ήλιος»· σ. 85, «Περί τοΰ εύρίσκειν τό
βασιλεϋον ζώδιον κατ' ένιαυτόν»· σσ. 85-88, «Διήγησις περί τών ζωδίων
ώνπερ έχει καθ' εκαστον ζώδιον τήν γνώμην του, ήγουν κράσιν»'
σσ. 88-91, «Περί αποδημίας εις καθ' εκαστον ζώδιον»· σσ. 91-98, «Περί
αγαθών καί πονηρών καί μεσέων ζωδίων»· σσ. 98-101, «Έρμου του
Τρισμεγίστου, περί σεισμών»" σ. 101-104, «"Ετερον σεισμολόγιον του
κυρ Λέοντος τοΰ σοφοΰ, εις όλους τους μήνας οί'αν ήμέραν τύχη
σεισμός»' σσ. 104-105, «Διάλεξις καί θεωρία τής σελήνης εις κάθε
μήνα»· σσ. 105-118, «Κύκλοι ηλίου»· σσ. 119-122, «Έκλειψις τής σελή
νης»· σσ. 122-127, «Εις ποίον μόδον καί τρόπον εύρίσκουσι τους έπτα
πλανήτας ό ένας από τόν άλλον ποίος έχει περισσοτέραν δύναμιν, ήγουν
έξουσίαν καί θέλει είσθαι κύριος τοΰ χρόνου κατά τόν τόπον ποΰ εύρεθή
τό ώροσκόποιον».
—σσ. 127-130, «Διά νά ήξεύρης πόσους χρόνους στέκει πας πλανήτης
νά γυρίση είς τόν τόπον του, ήγουν νά γυρίση όλον τόν ζωδιακόν του
κύκλο ν»,
σ. 130, Μέθοδος ύπολογισμοΰ τοΰ μουσουλμανικού ημερολογίου.
'Αρχ. 1711 ο'ι τούρκοι άραβες 'έχουν 'έτος έδικόν τους έκ το
ρωμαίου 1123...
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σσ. 131-158, «Προγνωστικόν παντοτεινόν μέ τους πλανήτας καί σημά
δια, ουράνια όπου είς κάθε χρόνον κυριεύουσι».
'Αρχ. Κεφάλαιον α '. "Ηξευρε πώς τελειώνοντας

ό χρόνος 1687

αρχίζει από την αρχήν...
Τελ. ...τον παντοτεινοΰ άλμανάκου Sia τον προγνωστικού
όλου
του έτους.
σσ. 158-159, «Προγνωστικόν παντοτεινόν 28 χρόνους μέ τους πλανήτας
όπου κυριεύουν εις μέρος».
Τό προγνωστικό αυτό είναι των ετών 1744-1770, πρβλ. σημείωση στό τέλος:
«τελειόνοντας 1770 γυρίζει πάλαι από τούτο 1744 καί ετζη είναι παντοτεινό».
σσ. 159-163, «Περί των επτά πλανητών».
'Αρχ. Εϋτά πλανήταις είναι του ουρανού ο'ι όποιοι σνμπτεύονν
άμή δεν δυναστεύουν τούτο ανθρώπους μόνον από τόν ϊδιον
άνθρωπον στέκει νά κάμη καλόν...
Τελ. ...ό Κρόνος συγκλίνει αυτούς οπού γενονντε
ήστέτοιον
πλανήτην πρέπει νά είναι σιγανός καί ακριβός.
σσ. 163-176, «' Αθηβολή, ήγουν ομιλία είς ταϊς φύσαις καί καλωσύναις
των δώδεκα σημαδιών του ούρανοϋ τόσον είς εκείνα όπου συνεκκλίνουν
τά κορμιά τών ανθρώπων, ωσάν εύγάνουν έμέ διά δένδρα όπου θέτουν
καί τά παίρνουν καί διά νά έγνωρίζουν χωράφια».
Στό τέλος του κειμένου: «τέλος του σοφωτάτου αστρονόμου λατίνου άλμα
νάκου».
οσ. 176-185, «εκ του ιταλικού μεταγλωττισμένο διά τά σημεία όπου
κοινώς λέγομεν έλιαΐς».
'Αρχ.

Έν πρώτοις

του πώγωνος καί της

σπλήνας...

Τελ. ...τους αγγέλους κυρίους τόν αποστόλων.
ον
- 185-186, «Ζώδιον τοϋ κριοϋ. Κεφ. α καί ότι περιέχει τή νατούρα
τ
°υ, ήγουν φύσις».
σσ

~-σσ. 186-187, «Φυσική φανέρωσις τοΰ ζωδίου ταύρου. Κεφ. β ον ».
- σ σ . 187-188, «Ζώδιον διδύμων. Κεφ. γ ο ν ».
°σ. 188-189, «Τό ζώδιον τοϋ καρκίνου καί οί φυσικές του δικαιότητες.
ον
Κεφ.δ ».
Στη σελίδα 130: «μετεγράφη άπ' άλλον όμοιων παρ' έμοϋ Νικολάου τοϋ
ικλην δραζίονω βαρβαρΰγω έκ γωρήνης καί κυκλάδων κήται όλλω τό βιβλίον
οωμάτο της σαμαρίτιδος ή'ν μήνα μάϊον ημέρα στ' εις μακρίτην».
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*98.Μ.Ι. 196(4316)
0,215χ 0,160
IH'αϊ.
φφ. 92α-114β.
«Περί των δώδεκα ζωδίων».
'Αρχ. Έπάνωθεν τοΰ ζου ούρανοΰ εστίν ό ζωδιακός κύκλος,
ατινα είσί δώδεκα ζώδια έν αύτώ...
'Ακολουθούν: «Περί της εκβολής της σελήνης έν τοις ζωδίοις»· «περί
τοΰ πώς δει εύρεΐν τόν ώροσκόπον»· «αρχή τών δώδεκα ζωδίων, πώς
διαιρούνται εις τρία, εις τροπικά, εις στερεά, καί εις δύσωμα»· «πότε
εισέρχεται ό ήλιος είς τά δώδεκα ζώδια, καί τίνα ποιήσει ό άνθρωπος»·
«ή σελήνη ευρισκομένη έν τοις δώδεκα ζωδίοις τί ποιητέον»· «περί τοϋ
οφιομιμήτου αστέρος» - «έτερον προγνωστικόν»· «έτερον προγνωστι
κόν»· «έτερον προγνωστικόν»· «ποία σειρά περιπατεί κάθε πλανίτης»,
«περί τών ι β ' ζωδίων τάς φύσεις».
Βλ. Τόμ. Γ', 'Επιστήμες της ζωής, Πορφυρόπουλος Μάρκος Ι, 4.
* 99. Μ.Ι. 329 (4449)
0,260><0,155
I H ' αϊ.
φ. 153α.
«Περί του ηλίου καί σελήνης καί γής καί θαλάσσης».
'Αρχ. Τόν μεν ήλιον, μιλίων είναι φασίν...
Στον ϊδιο κώδικα: «Περί του ηλίου» καί «Πόθεν, άστραπαί καί
βρονταί καί οί κεραυνοί επιτελούνται».
100.Π.Β.Ι.265
IH'αι.
σσ. 253-271.
Τίτλος: Περί εις ποίον ζώδιον ανεβαίνει καί κατεβαίνει ό ήλιος τόν κάθε
μήνα.
'Αρχ. 'Από τάς ιδ' τοΰ μαρτίου μηνός...
101. Χ.Μ. 405
0,151x0,105
I H ' αί.
— φφ. 134α-137β, προγνωστικά περί τών ήμερων τής σελήνης.
— φ. 182αβ, «Περί τοΰ ηλίου τό βότανον» καί «περί τό βοτάνι της
σελήνης».
*102. Β.Ρ.Α. 1366
0,209x0,157
IH'αι.
φφ-20·
— φ. 3β, «Διά ταΐς έκλείψαις».
'Αρχ. Εις έτοΰτον τόν χρόνον συμβαίνουσι πέντε έκλείψαιζΤρεις τοΰ ηλίου καί δύο τής σελήνης...
— φ. 4α, «Διαφόρων προγνωστικών σύναξις. 1707».
'Αρχ. Ό "Αρις πλανήτης κυριεύει τόν αυτόν χρόνον...
— φ. 6β, «Διά τήν άνοιξιν».
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'Αρχ. Πολλοίς αίματοχυσίαις πολλά κουρσεύματα θέλουν άκουσθή εις έτούτην τήν ανοιξιν...
—φ. 7α, «Διά τό καλοκαίρη».
'Αρχ. 'Αρχινά νά εμπένη εις ταϊς καρδίαις των ηγεμόνων ή
επιθυμία της ειρήνης...
—φ. 7β, «Διά τό φθινόπορον».
' Αρχ. Άρχινοΰσι διαφονίαις, καί πασχίζεται ή αγάπη, άμή με
δίχως όφελος...
—φ. 8α, «Διά τόν χειμώνα».
'Αρχ. Άρρωστίαις μεγάλαις εις ένα στράτευμα...
—φφ. 8α-20α, ημερολόγιο.
103. Χ.Μ. 468
0,130x0,095
I H ' ai.
—φφ. 22α-24β, Πίνακες των κύκλων τοΰ ηλίου, τών ήχων καί των
έωθινων.
—φ. 25α, «Μεθοδία πώς νά ευρίσκεται τό φεγγάρι, όταν θέλη ό
άνθρωπος πόσας ημέρας έχει».
—φ. 25β, «Μέθοδοι προς εΰρεσιν τών κύκλων του ηλίου, της πρώτης τοΰ
μηνός, του θεμελίου της σελήνης, του νομικού φάσκα, τοΰ χριστιανικοΰ
πάσχα, της Κυριακής τών αγίων πάντων, τής αναλήψεως, τής απόκρεω,
της ίνδικτιώνος, τοΰ βισέκτου έτους κ.τ.λ.».
—φφ. 26α-30β, «Αϊ έπακταί τών μηνών».
—φφ. 35α-36α, «Περί τοΰ φαινομένου εν τω ούρανω τρέχοντος αστέρος».
—φ. 37α, «Περί γενέσεως άνθρωπου».
—φφ. 38β-39α, Σημείωμα περί τών ήμερων τοΰ ηλίου καί τής σελήνης.
104. Μ.Ι. 669 (4789)
8°
Τίτλος: Περί ζωδίων.
Τό 14° μέρος τοΰ κώδικα.

IH ' ai.

* 105. Β.Ρ.Α. 548
0,218x0,143
I H ' ai.
σσ. 1-68.
πτλος: Περί αριθμήσεως 'Αστρονομικής.
Ά ρ χ . Τήν Γεωμετρικήν Άριθμητικήν ακολουθεί ή 'Αστρονο
μική 'Αριθμητική, ήτις παραδίδει τόν λόγον τών φυσικών
λεπτών, ή τών 'Αστρονομικών μερών...
ν) συγγραφέας άφοϋ μας δίνει τίς 4 πρώτες πράξεις με αστρονομικούς
Ρ «μους, μας παρουσιάζει τά μέτρα μήκους σέ διάφορες χώρες, δίνει καί πίνακα
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νομισμάτων, πίνακα της αναλογίας των διαφόρων μέτρων καί πίνακα της
αναλογίας των υγρών καί μετάλλων.
Στό τέλος πίνακες αναφερόμενοι στό τελευταίο κεφάλαιο: «'Επίλο
γος του δευτέρου μέρους της αριθμητικής».
Πρβλ. Γ', 50.
106. Μ.Ι. 923 (5043)
16°
Πίναξ τών κύκλων ηλίου καί σελήνης.
Τό 6° μέρος του κώδικα.

I H ' ai.

107. Μ.Ι. 719 (4839)
16°
I H ' ai.
Τίτλος: 'Ερμηνεία ακριβής περί τής λεγομένης γέννας τε καί απολύσεως της
σελήνης (κολοβό).
Τό 4° μέρος τοϋ κώδικα.
108. Μ.Π. 229 (5736)
0,220*0,160
I H ' ai.
— «Περί κλιμάτων ή περί διαφοράς ήμερων καί νυκτών κατά μέρος έπί
τοϋ βορείου ημισφαιρίου».
'Αρχ. Έδιηγηθήκαμεν καθολικώτερον τήν διαφοράν τών ήμε
ρων καί νυκτών...
— «Άπόκρισις προς τους ζητήσαντας τήν πρόγνωσιν του αέρος».
'Αρχ. 'Εκείνος όπου ζητεί τήν πρόγνωσιν της μεταβολής τοϋ
αέρος υποθέτει τήν γνώσιν τελείαν...
109. Π.Β.Ι. 470
0,220*0,160
I H ' ai.
φφ. 73β-82β.
— φφ. 73β-79β, αστρονομικές σημειώσεις μέτίτλο: «Σελήνη οικουμένη».
' Αρχ. Προσκυνητέ μοι κύριε, τό ζήτημα όπου εσείς μοί προβάλ
λετε...
— φφ. 80α-82β, «Περί της αιτηθείσης δυνάμεως τής του αέρος βαρύτητος».
'Αρχ. Φιλομαθέστατε κύριε, άπειρότατον είναι τό ύμέτερον...
* 110. Β.Μ. 53
0,220x0,165
I H ' αϊ.
φφ. 7β-9β·
«Περί του ζωδολογίου τής σελήνης που ευρίσκεται καθ' εκαστον
μήνα καί ήμέραν».
'Αρχ. Μήν Μάρτιος έν ΐσθύσι, έν κριω, εν ταύρω...
Βλ. Φατζέας Γεώργιος, Ι, '•
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111. Β.Α.Α. 11
0,220x0,170
IH ' ai.
—σσ. 195-196, «Πίναξ των ζωδίων».
—σσ. 197-314, «Σύνοψις Αστρονομίας».

σσ. 195-314.

* 112. Μ.Π.Τ. 696
0,210><0,150
I H ' αι.
σσ. 191-237.
Περί των ουρανίων σωμάτων.
'Αρχ. Ό ουρανός, ώ παιδίον, περιέχει κύκλω τήν γήν καί τήν
Θάλατταν καί τά επί γης καί τά εν θαλάττη...
Τελ. ...ώς καλώς περίτών ανθρώπωνβουλομένων, δια τό παύειν
αυτούς ποτέ τών πόνων καί των φροντίδων.
113. Β.Α.Κ. 228
0,160x0,100
I H ' ai.
—φ. 5Iß, «Ερμηvia σύντομος είς τόν κύκλον της σελήνης».
—φ. 52β, «Περί τών στ' στιχίων».
114. Μ.Κ. 238(1751)
8°
IH'ai.
φφ. 12.
'Ερμηνεία περί της ευρέσεως τών κύκλων του ηλίου καί της σελήνης,
του Πάσχα κ.τ.λ.
115. Β.Δ.Σ. 15
0,150x0,110
I H ' αι.
—σσ. 19-27, «Προγνωστικόν της σελήνης όταν φανεί σε ημάς κατ'
αρχάς».
'Αρχ. Μήν 'Ιανουάριος...
—σσ. 28-31, «'Ερμηνεία περί τόξου ούρανοϋ».
'Αρχ. 'Απρίλιος. 'Εάν φανη...
—σσ. 32-34, «'Ερμηνεία περί αστραπής».
'Αρχ. 'Απρίλιος...
—σσ. 35-47, «Σεισμολόγιον έκλεκτόν του 'Αριστοτέλους καί σοφωτάΧου ιατρού».
'Αρχ. Μήν Σεπτέμβριος, ζώδιον Ζυγός...
σσ. 48-60, «Βροντολόγιον θαυμαστόν καί έξαίσιον Λέοντος του
σοφωτάτου βασιλέως».
'Αρχ. Μήν Σεπτέμβριος. Ζυγός...
σσ. 61-69, «Τους τόπους όπου ορίζει τό καθέν ζώδιον».
Άρχ. Μάρτιος Κριός. Ό Κριός ορίζει...
• σσ. 154-162, «Διά νά γνωρίσης τήν χρονίαν εκείνη ν τί πλανίτης ορίζει
όταν ελθη ή α' του 'Ιανουαρίου ήτοι τοϋ αγίου Βασιλείου είς τί ήμέραν
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τοϋ ποίου πλανίτου πέση καί τί θέλει συνέβη έκείνην την χρονίαν».
'Αρχ. Κυριακή ορίζει ό ήλιος...
—σσ. 163-166, «'Εδώ γράφομεν τά ματέμια εκείνα όπου ορίζουν οί
πλανΐται».
'Αρχ. Ό Κρόνος ό πλανίτης ορίζει τό μάλαγμα, τό όποιον
μάλαγμα αν θέλης νά τό κάμης ποτήρι νά πίνης κρασί μεταυτό, ή
τεψί νά φάγη από ταυτό, κάμει πολλαϊς καλοσύναις στό κορμί
τοΰ άν[θρώπ]ου καί ό'λος χαρούμενος είναι ό άνθρωπος...
* 116. Β.Μ.Α. 51
0,234x0,180
ΙΗ'αί.
φφ. 168α-182β.
Κείμενο ακέφαλο.
— φ. 168α, «κεφ. βον. Πόσα άστρα περιέχει έκαστος αστερισμός· πρόθεσις αη περί της μικρας αμάξης».
' Αρχ. Ή μεν άρκτος ή μικρά περιέχει αστέρας δέκα· ών της μεν
πρώτης τάξεως ούκ εστίν ουδείς, τής ßm δύο, της γ η ϊ εις...
'Ακολουθούν, φφ. 168α-175α, οί 'προθέσεις' β'-κδ': «περί της μεγά
λης αμάξης», «περί τοΰ δράκοντος», «περί τοΰ βοώτου», «περί τοϋ
έκτρέως», «περί τής κασσιέπειας», «περί τοΰ περσέως», «περί του
ηνιόχου», «περί τοΰ κύκνου», «περί τοΰ ήρακλέως», «περί τής άνδρομέδας», «περί τοΰ ίππου», «περί τής διατομής τοΰ ί'ππου», «περί τής
φόρμιγγος», «περί τοΰ βορείου στεφάνου», «περί τής κώμης τής βερενίκης», «περί τοΰ ώρίονος», «περί τοΰ κυνός τοΰ σειρίου», «περί τοΰ
όφιούχου», «περί τοΰ οφεως», «περί τοΰ αύτοΰ τόν άντίνοον αναφερόν
τος», «περί τοΰ τόξου», «περί τοΰ δελφίνος».
— φ . 175α, «περί τών δώδεκα ζωδίων τόν ζωδιακόν κύκλον περιεχόντων».
— φ. 177β, «περί τών νοτίων τοις παλαιοϊς εγνωσμένων σημείων».
— φ . 180α, «περί τών νοτίων αστερισμών έν τω καθ' ημάς ήμισφαιρίφ μη
φαινομένων».
— φ . 182α, «άνακεφαλαίωσις περί άριθμοΰ τών τε αστερισμών, καί των
αστέρων».
Στό φ. 183 τοΰ κώδικα, «έκ τών όριβασίου περί μέτρων σαφές και
δόκιμον».
117. Μ.Α.Α.Σ. 2139
0,210* 0,160
Τίτλος: Περί τών ιβ ' ζωδίων.

I H ' ai.
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* 118. Β.Ζ. 61
0,210x0,160
I H ' αι.
σσ. 45-49.
α', σ. 45, «Σημείωσις έκ των αποτελουμένων εκ της α η8 βροντής κ α θ '
Εκαστον έτος μετά την του κυνός έπιτολήν, ζωροάστρου».
' Αρχ. Έκείνην χρή πρώτην βροντήν ήγείσθαι καθ ' εκαστον την
μετά την έπιτολήν του κυνός γινομένην...
β', σσ. 47-49, «Περί ζωδίων».
'Αρχ. Τά ζώδια εΐσί δώδεκα·
κύκλφ κείμενα σημεία...
Τελ. ...αίγόκερος,

ζώδια είσί τά εν τω

ζοιδιακφ

ύδροχόος, και ίχθύες.

Βλ. Μαρκουράς Ίωαννίκιος Ι, 2 καί 'Ανώνυμα έργα, Δ ' , 16, καί
'Αδαμάντιος.
* 119. Π.Β. 438
0,205x0,140
I H " αι.
φφ. 30α-32α.
Κείμενο παρεμφερές με τό προηγούμενο (τά μέρη: α ' φ. 30α, β' φ.
31α).
'Ακολουθεί, φφ. 32β-34α, «σεληνοδρόμιον οί κύκλοι της σελήνης
βλ. Μαρκουρδς Ί ω α ν ν ί κ ι ο ς Ι, 3, 'Ανώνυμα έργα» Δ ' , 17, καί 'Αδα
μάντιος.
120. Π.Β.Ι. 315

0,210x0,154

I H ' αι.

σσ. 253-286.

—σσ. 253-271, «Περί είς ποίον ζώδιον ανεβαίνει καί κατεβαίνει ό ήλιος
τόν κάθε μήνα».
'Αρχ. 'Από τάς ιδ' τον μαρτίου μηνός...
—σσ. 273-286, «Περί θέσεως κόσμου, ούρανοΰ τε καί γης καί αστέρων,
καί τοΰ Ά ρ ά τ ο υ τά φαινόμενα».
'Αρχ.

Ό ουρανός σφαιροειδής

εστί

κύκλφ...

* 121. Β.P.A. 459
0,207x0,155
IH ' αι.
Τίτλος: 'Επίτομος πραγματεία περί της κριτικής αστρολογίας
Χρησιμεύει είς τάς περί Νοσήματος
κρίσεις.

σσ.318-353.
ή δοκεϊ πώς

Τά κεφάλαια:
σ. 318, «Κεφ. α ο ν . Περί του Ζωδιακού κύκλου, καί της διαιρέσεως των
ιωδίων, καί των κ α τ ' αυτά χρόνων».
'Αρχ. Καθό τά εν το) Ζωδιακφ κύκλφ ζώδια τόν όλον διαμερίζοντα κύκλον...
σ
- 323, «Κεφ. β ον . Περί της διαιρέσεως καί τής δειττής διαφοράς των
ζωδίων».
25
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'Αρχ. 'Επί τοΰ παρόντος κεφ°υ ό λόγος αον περί της δειττής
διαφοράς των ζωδίων...
—σ. 327, «Κεφ. γ ον . Πότερον ζώδιον εις εκαστον μέρος του ημετέρου
σώματος οίκειότερον αποβλέπει».
' Αρχ. Πρώτον μεν των ζωδίων εστίν ό κριός, καί σχέσιν έχει
λέγεται...
— σ. 329, «Κεφ. δ ο ν . Περί τη τριττής των ζωδίων διαφοράς, καί ή τούτου
εκαστον προσέτι του παντός μέρους άφορα, καί περί δέ τούτου κράσεως,
καί περί τίνων έν τούτοις σκέψεων, καί διαφορών».
'Αρχ. Τριττάς γοΰν διαφοράς ζωδίων...
—σ. 330, «Κεφ. εον. Περί τών πλανητών, καί τών εν τούτοις δυνάμεων,
κινήσεων τε, καί οξέων».
'Αρχ. Καί περί τών πλανητών την σκέψιν ποιήσοντες...
— σ. 342, «Κεφ. στ ον . Περί τών ωρών τών πλανητών».
'Αρχ. 'Επειδή γοΰν οι πλανήτες εν ταΐς οίκείαις αυτών...
—σ. 343, «Κεφ. ζ°ν. Περί τών έξεων, ορών, καί προσώπων τών πλα
νητών».
'Αρχ. Παρά τάς ανωτέρω είρημένας τών πλανητών δεινάμεις,
καί τελειότητας...
— σ. 346, «Κεφ. η ο ν . Ίδιαίτερον περί της διαιρέσεως του ζωδιακού
κύκλου εις τους δώδεκα οίκους».
'Αρχ. Τούτων οΰτως είπομεν περί τών τοις αύτοϊς ζωδίοις
ιδιοτήτων...
—σ. 350, «Κεφ. θ ο ν . Περί τών αύτοΐς σημείοις της σελήνης ιδιοτήτων,
καί τών ταύτης προς τά μέρη σχέσεων».
'Αρχ. Ή μέν ούν σελήνη ως έχουσα δύναμιν...
Τελ. ...ό κύριος τοΰ ώροσκοποιοΰντος οίκου παρά τών άστρολογούντων ακριβώς διερευνώντας.
122. Μ.Σ.Τ. 63
0,150x0,105
ΙΗ'αί.
φφ. 1α-60β.
Τίτλος: Ζωδολόγιον συντεθέν υπό σοφών Αιγυπτίων περί τής γεννήσεως
του άνθρωπου.
'Αρχ. Ό γεννηθείς νεώτερος έν καιρώ ζωδίου...
* 123. Μ.Β. 727
0,210x0,150
[Περί Αστρονομίας]. Χωρίς τίτλο,.

ΙΗ'αί.

σσ. 110-191.
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'Αρχ. [πρόλογος] Ei καί τής μαθήσεως τδνομα τοις λοιποΐς
έπιστημονικοϊς...
'Ακολουθούν: σ. 111, «περί γενέσεως της αστρονομίας»· σ. 113, «Περί
των μερών της αστρονομίας»· σ. 114, «Περί της υπεροχής της αστρονο
μίας»' σ. 115, «Περί της λυσιτέλειας αυτής»· σ. 119, «Προθεωρία»·
σ. 120, «Περί μεγεθών»· σ. 129, «Περί διωρισμένων ποσών».
—σ. 138, «Βιβλίον α ον . Περί των απλών μερών τής κοσμικής σφαίρας,
προθεωρία».
'Αρχ. Ό κόσμος ούτος έν ώ τά πάντα περιέλαβεν ή φύσις
βίβλος εστί σοφωτάτη τους είδότας άναγνώναι τους έν αύτη
χαρακτήρας τά απόρρητα διδάσκουσα του θεού μυστήρια...
'Ακολουθούν: σ. 142, «Κεφ. α ον . Ποσαχώς λέγεται ό κόσμος»· σ. 143,
«Κεφ. βον. Πώς αν ό κόσμος όρίζοιτο»· σ. 145, «Κεφ. γ ον . Διαίρεσις του
παντός»· σ. 147, «Κεφ. δ ον . "Οτι σφαιροειδές εστί τό πάν» (μέ σχήματα
εντός κειμένου)· σ. 180, «Περί ταΐς ύπό σελήνη ν σφαίρας έν γένει».
Τελ. ...επί μεν των α β γ δ ε ζ η σημείων ορθώς στήσεται, ούκ
έκπίπτούσης τής δι ' εκείνου... (κολοβό).
σσ. 192-199, λευκές.
* 124. Δ.Β.Κ. 79
0,205* 0,145
I H ' αί.
φφ. 164α-270β.
Τίτλος: Περί τής ουρανίου σφαίρας (καί από άλλο χέρι: Αστρονομία).
'Αρχ. Διαλαβόντες πρότερον περί τής σκιαγραφομένης ουρανίου
σφαίρας, περί τε γεωγραφίας άπάσης, καί απλώς περί τής
στοιχειακής, καί των ύπό σελήνην σωμάτων, έπόμενον εστί
ειπείν επί τοΰ παρόντος, καί περί τών υπέρ σελήνην καί ουρανίου
σωμάτων διαλαβεΐν...
'Ακολουθούν: φ. 164β , «περί τοΰ a ou μέρους, κεφ. α ον . περί άριθμοΰ ,τά
ξεως , καί κινήσεως τών ουρανίων σφαιρών»· φ. 165α , «περί αριθμού τών
ουρανίων σφαιρών»· φ. 165β , «περί συστημάτων , ήτοι περί τής τάξεως
των ουρανίων σφαιρών»· φ. 167β , «περί του αιγυπτιακού συστήματος την
ϊην ακίνητον τιθεμένης»· φ. 168α , «περί τοΰ τυχωνικοΰ συστήματος τήν
Υήν ακίνητον τιθεμένης»· φ. 176α , «παραίνεσις λυσιτελής προς τους μέλ
λοντας είσελθεΐν έν τη πραγματεία ταύτη τής αστρονομίας».
Βλ. 126, Γ',
ον
ψ- 190α, «μέρος β 'Αστρονομίας. Περί ηλίου».
' Αρχ. Έπεί al τών λοιπών αστέρων κινήσεις, καί τίνες ιδιότη
τες παρά τής τοΰ ήλιου κινήσεως...
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(εδώ, «οτι ό ήλιος εστί θερμός», «οτι ό ήλιος εστί φύσεως πυρώδους»,
«οτι ό ήλιος ούκ εστίν απλούν πΰρ κατά την κοινήν δόξαν», «ό ήλιος τή
θερμότητι, καί τω φωτί άνευ τινάν ετέρας επιρροής πάντα τά αύτοΰ
παράγει αποτελέσματα», «οτι ό ήλιος εστί σφαιρικός» ... «διάφοροι
υποθέσεις προς άνάπτυξιν της άνισου κινήσεως του ηλίου» κ.ά.).
Τά φφ. 240β-242β, λευκά.
— φ . 243α, «μέρος γ ο ν αστρονομίας. Περί σελήνης».
'Αρχ. Πολλοί

τών πάλω φιλοσόφων

την της σελήνης

φύσιν

πυροΕίδή 'έψησαν είναι, ων καί άναξίμανδρος καί άναξαγόρας,
έτεροι δέ γαιώδους
Τελ. ...άλλ'

φύσεως

είναι...

ούτε ό πτολεμαϊος

προσφαίρει

τινά, ού'τε τίς των

νεωτέρων.
* 125. Δ.Β.Κ. 78
0,205*0,130
I H ' αι.
φφ. 469α-496β.
«Περί ευρέσεως της περιμέτρου του μεγίστου περί τήν γήν κύκλου».
' Αρχ. Ή του μεγίστου κύκλου περίμετρος της γης ούτωσί παρά
τοις άστρονόμοις θηρεύεται...
'Ακολουθούν: φ. 472β, «περί καταγραφής της γής εν έπιπέδω δΓ
ευθειών γραμμών»- φ. 473β, «περί καταγραφής τών τής γής μερών»'
φ. 482β, «περί διαμετρήσεως τής γής κατά τε έπιφάνειαν αυτής, καί
μέγεθος»· φ. 482β, «περί διαμετρήσεως τής επιφανείας τής γης»· φ. 483β,
«περί ευρέσεως τοΰ στερεού τής γής»· φ. 483β, «τοΰ τής γής όγκου
έπιστάθμησις»· φ. 485α, «περί τοΰ άκροκνεφοΰς φωτός»· φ. 488β, «περί
τοΰ τής γής φωτισμού»· φ. 491 β, «περί ορέων»· φ. 494α, «περί άνεμων»'
φ. 495β, «περί τοΰ μήκους τής σκιάς τής γής»· φ. 496α, «περί πυρός».
* 126. Σ.Μ.Α. 31

0,290*0,210

ΙΗ'αί.

φφ. 215α-251β, 514α-540β.

['Αστρονομία — Γεωγραφία]
Α ' — φ φ . 215α-227α, «Καθόλου περί τής τοΰ παντός σφαίρας».
'Αρχ. Τω τής σφαίρας ονόματι, ό πας αισθητός ούτος κόσμος ο
εκ τοΰ ουρανού, καί τής γής συγκείμενος εννοείται, καλείται δε
σφαίρα, οτι εστί σώμα σφαιρικόν...
'Ακολουθούν: φ. 215α, «περί τών καταγραφομένων κύκλων έν τη του
παντός σφαίρας»· φ. 216β, «περί τοΰ μεσημβρινού καί τών αυτού ιδιοτή
των»· φ. 217α, «περί τοΰ ίσημερινοΰ, καί τών ιδιωμάτων αύτοΰ»' φ. 217ρ,
«περί τοΰ ζωδιακοΰ, καί τών αύτοΰ ιδιωμάτων»· φ. 218β, «περί τω ν
πολικών κύκλων»· φ. 219α, «περί τών κατά κορυφήν κύκλων»' φ- 220α,
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«περί τίνων τη σφαίρα συμβαλόντων»· φ. 222β, «περί εφαρμογής ση
μείων, γραμμών, καί κύκλων επί της επιπέδου σφαίρας»· φ. 223α, «περί
διαιρέσεως της γης»' φ. 224α, «περί των 24 ων κλιμάτων των ωρών των
προς βορράν»· φ. 226β, «περί της διαιρέσεως της επιφανείας της γης».
Β ' — φ φ . 227β-251β, «Γεωγραφία. Περί ευρέσεως της περί μέτρου τοΰ
μεγίστου περί την γήν κύκλου».
'Αρχ. Ή τοΰ μεγίστου κύκλου περίμετρος της γης ούτωσίπαρά
τοις άστρονόμοις θηρεύεται...
'Από τά κεφάλαια, πού ακολουθούν: «περί ευρέσεως τοΰ μεγέθους της
γης», «περί ορέων», «περί ανέμων», «περί πυρός».
Στην παρουσίαση του θέματος ακολουθείται τό σχήμα: 'πρότασις',
'πόρισμα'.
Γ ' — φ φ . 514α-540β, «Περί τής ουρανίου σφαίρας».
'Αρχ. Διαλαβόντες

πρότερον περί τής σκιαγραφομένης

ουρανίου

σφαίρας...
'Ακολουθούν:φ. 514β,«περίαριθμούτώνουρανίωνσφαιρών»'φ. 515α,
«περί συστημάτων, ήτοι περί τής τάξεως τών ουρανίων σφαιρών»·
φ. 516α, «περί τοΰ αιγυπτιακού συστήματος την γήν άκίνητον τιθεμέ
νης»· φ. 516β, «περί τοΰ τυχωνικοΰ συστήματος τήν γήν άκίνητον
τιθεμένης»· φ. 517α, «περί τοΰ κοπερνικοΰ συστήματος τιθεμένου την
γήν κινητή ν».
* 127. Α.Κ. 84
0,235x0,160
IH ' αι.
σσ. 1-171.
"Εργο αστρονομικό (από τόν Πτολεμαίο). Δύο τίτλοι:
Α ' — σ . 1, «Περί τής Μαθηματικής τέχνης».
'Αρχ. Έπειδήπερ ή του καιρού φορά, καί τό τοΰ χρόνου παλίνβουλον, τινά μεν ενίοτε τών μαθηματικών παριστάνουσι, τινά
δε καί παντελεΐ λήθη συγκαλύπτουσι,
καί τούτο διττώς, ή
παραπάσιν, ομοίως, ή εντισι πόλεσιν. εγώ δέ εκ περσίας, τη
εύδαίμονι ταύτη πάλει έπιφοιτήσας...
'Ακολουθούν:
σ
· 3, «Περί τών χρησαμένων εθνών τήδε τη τέχνη»· σ. 3, «Περί τους
λέγοντας έφάρμοστον είναι τήν τέχνην»· σ. 4, «Περί τοΰ ότι άμαρτάνη
τ α
μέγιστα, ό ταύτην μή προσδεχόμενος»· σ. 4, «Περί τοΰ χρησίμου
αυτής»· σ 5, «Περί τοΰ ότι πασών εστί τιμιωτέρα τών τεχνών»· σ. 6,
"Ιίερί τοΰ οτι ούκ αύτ' έξουσίως οί αστέρες ένεργοΰσι, αλλ' ύπό τής τοΰ
εου δημιουργικής δυνάμεως»· σ. 7, «Περί τοΰ οτι στοχασμός έστι
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έντέχνως ή διά Ιατρικών καί αστρονομίας πρόγνωσιν»· σ. 8, «Περί ών οι
αστέρες ·Χ-Χ· εν τω βάθει ποιούνται υπογείων, καί περιγείων σχηματι
σμών»· σ. 9, «Περί τοϋ εύρεΐν ώραν, καί λοιπούς του θέματος τόπους από
του κανονίου»· σ. 12, «Περί του εκβαλεϊν άπό τοϋ αστρολάβου ώροσκόπον, καί τους λοιπούς του θέματος τόπους, έπιγνώναι δέ, καί τά
γεγραμμένα εν τω άστρολάβω- άπαντα έκ σα^ρακινής βίβλου»· σ. 14,
«Περί της ευρέσεως του ωροσκόπου καί τών λοιπών του θέματος
τόπων»· σ. 16, «Περί του εύρεΐν τάς άπό της ημέρας διελθοΰσας όρθάς
ώρας»· σ. 17, «Περί τοΰ εύρεΐν τάς άπό της ημέρας διελθοϋσας καιρικάς
ώρας»· σ. 17, «Περί τοΰ γνώναι τό ήμισφαίριον της ημέρας ής βούλει»'
σ. 18, «Περί του ημισφαιρίου της νυκτός»· σ. 18, «Περί τών ήμερινών
καί νυκτερινών ωριαίων χρόνων»· σ. 18, «Περί τοΰ λαβείν ύψωμα κατά
την νύκτα άπό τίνος τών αστέρων»· σ. 19, «Περί τοΰ γνώναι τάς άπό της
νυκτός διελθοΰσας ώρας»· σ. 19, «Περί τοΰ εύρεΐν ώραν την νύκτα· σ. 19,
«Περί τών αναφορών τών πόλεων εν έκάστω ζωδίφ καί μοιρών»' σ. 20,
«Περί τοΰ υψώματος εκάστου άπλανοΰς αστέρος καθόπερ αν βούλει
κλίμα»' σ. 20, «Περί τοΰ εύρεΐν την μοίραν τοΰ οντος αστέρων κατά
άνατολήν, είτε κατά την δύσιν»· σ. 21, «Περί τοΰ γνώναι τάς όρθάς
μοίρας τών ζωδίων άπό τών μοιρών τών αναφορών»' σ. 21, «Περί τοΰ
γνώναι την άναφοράν τοΰ ζωδίου άπό τών ορθών μοιρών»' σ. 21, «Περί
τοΰ γνώναι επί ωροσκόπου ζωδίου τό ΰψωμα τοΰ ηλίου, καθό έλήφθει ό
ωροσκόπος εκείνος»' σ. 22, «Περί τοΰ γνώναι έπί ώροσκοποΰντος
ζωδίου, κατά την νύκτα τό ύψωμα οίον βούλει»· σ. 22, «Περί τοΰ γνώναι
τό ύψωμα τοΰ ηλίου καθ ' οίον αν βούλει κλίμα»' σ. 22, «Περί τοΰ πόλου
εκάστης πόλεως»' σ. 23, «Περί τοΰ γνώναι τόν πόλον εκάστου κλίμα
τος»· σ. 23, «Περί της λοξώσεως τοΰ ηλίου, καθ' ή'ν βούλει ήμέραν»'
σ. 23, «Περί τοΰ γνώναι την ολην λόξωσιν τοΰ ηλίου»· σ. 23, «Περί
μοιρών, ήτοι λεπτών τών καιρικών ωρών»' σ. 24, «Περί τοΰ γνώναι τόν
πόλον εκάστου απλανούς αστέρος»' σ. 24, «Περί τοΰ γνώναι τόν πόλον
έκαστου πλανήτου»· σ. 25, «Περί ευρέσεως ωροσκόπου νυκτερινού, άπο
υψώματος κρατηθέντος άπότινος απλανούς αστέρος μεθ' υποδείγμα
τος»· σ. 25, «διαμβικοί στίχοι» (έως σ. 27, ή σ. 28 λευκή).
Β '—σ. 29, «Κλαυδίου Πτολεμαίου, Κανόνες της αστρονομικής τέχνης»·
'Υπότιτλος: «Κλαυδίου πτολεμαίου κανόνες της αστρονομικής τέχνης·
ούτος δέ πτολεμαΐος κατά τους άνδριανοΰ μέν ήνθησε χρόνους, ήκμασε
δέ καί μέχρι μάρκου τοΰ άντωνίνου, έντωχρόνωο καί γαλινός 'Ιατρική
διεφένατο, καί ήριδανός ô γραμματικός, καί έρμογένης ö περί τέχνης
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γράψας Ρητορικής, πρώτος δέ παρ' έλλησιν οΰχ οίνοπίδης τάς αστρο
λογικός μεθόδους έξήνεγεν».
'Αρχ. (σ. 30) Ό αποδεικτικός έν τη συντάξει περιοδεύοντας,
περί δέ του δευτέρου καί ωσαύτως αυτοτελούς ημείς εν τω
παρόντι ποιησάμεθα τόν λόγον κατά τόν αρμόζοντα φιλοσοφίας
τρόπον...
'Ακολουθούν:
σ. 40, «Περί της τών απλανών αστέρων δυνάμεως»· σ. 44, «Περί της τών
επτά πλανητών δυνάμεων»· σ. 46, «Περί άγαποιών, καί κακοποιών
αστέρων»· σ. 46, «Περί αρσενικών καί θηλυκών αστέρων»· σ. 47, «Περί
ήμερινών καί νυκτερινών αστέρων»· σ. 48, «Περί της δυνάμεως τών προς
τόν ήλιον σχηματισμών»· σ. 48, «Περί τροπικών, καί ισημερινών, καί
παλαιών καί δισώμων ζωδίων»· σ. 49, «Περί τών σχηματιζόμενων δώ
δεκα ζωδίων»· σ. 50, «Περί άσκυδέτων»· σ. 51, «Περί οϊκων»· σ. 52,
«Περί τριγώνων σχημάτων»· σ. 54, «Περί υψωμάτων»· σ. 55, «έτερον
κεφάλαιον περί τριγώνων»· σ. 56, «Περί σινών καί παθών σωματικών τε
καί ψυχικών»· σ. 58, «Περί ενεργείας τών πλανητών αλλήλων κοινωνησάντων»· σ. 61, «Περί τών δώδεκα ζωδίων, καί τών επτά πλανητών, καί
τών συνεργουσών αύτοΐς βοτάνων»· σ. 62, «επίσκεψις ζωδίων ακριβή
πτολεμαίου» (πίνακας, σσ. 63-65, μέ σχήματα)· σ. 66, «Περί τών επτά
πλανητών καί τών δώδεκα ζωδίων» (πίνακας)· σ. 66, «ερμηνεία εκ τών
ημετέρων»· σ. 69, «Πώς όφείλης εύρίσκειν τήν μοίραν της τών φωστή
ρων συζυγίας»· φ. 69, «άλλως»· σ. 70, «σελίδιον απλανών, καί πλανητών
σημαδιών»· σ. 78, «έρώτησις τίνος ένεκεν τήν αρχήν τών ζωδίων από
κριοδ ποιούμεθα»· σ. 80, «Περί αρσενικών, καί θηλυκών ζωδίων άρΕ>ενουμένων καί τεθηλουμένων τόπων καί αστέρων»· σ. 81, «Περί αίρέσεως
τών αστέρων»· σ. 82, «Περί της τών δώδεκα ζωδίων κράσεως»· σ. 82,
«Περί ζωδίων λεπρών, καί άλφών καί ψωροποιών καί λειχινιών»· σ. 83,
«Περί ασελγών ζωδίων»· σ. 83, «Περί υψωμάτων καί ταπεινωμάτων»·
σ. 84, «Περί έναντιωμάτων τών αστέρων»· σ. 85, «Περί της τών τριγων[ικ]ών δεσποτών αιρέσεων»· σ. 85, «Περί τών τριάντα 'έξη δεκανών καί
ίων παρανατελ[λόντ]ων τών αύτοΐς»· σ. 86, «Περί τών απλανών λαμπρών
αστέρων, καί τών παρανατελόντων αΰτοΐς δυνάμεων»' σ. 87, «Περί
ορίων καί λαμπρών καί σκιερών μοιρών»' σ. 87, «Περί τριγώνων, καί
τετραγώνων, καί διαμέτρων, καί τών ασύνδετων λόγων εχόντων προς
άλληλα ώς έντύπφ» (στή συνέχεια λάθος αρίθμηση: από σ. 87 συνεχίζει:
">)' σ. 79, «Περί ασύνδετων ζωδίων, καί συμπάθειαν εχόντων προς
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άλληλα»· σ. 80, «Περί των βλεπόντων καί άκουόντων»· σ. 80, «Περί
δεξιών καί αριστερών πλευρών»· σ. 81, «Περί δωροφορίας τών αστέ
ρων»· σ. 81, «Περί επί δεκαετίας»· σ. 82, «Περί άχρηστων καί κακο
ποιών τόπων»· σ. 82, «Περί ίδιοπροσωπίας»· σ. 82, «Περί συνδέσμου»'
σ. 82, «Περί τών εν δυνάμει αστέρων»· σ. 83, «Περί λαμπίνων καί τό πώς
χαίρουσιν οί αστέρες»· σ. 83, «Περί άπό κλιμάτων»· σ. 84, «Περί
κληρών σημασίας»· σ. 85, «Περί τά αυτών αποτελέσματα»· σ. 86, «Περί
τών τελείων, καί ελαχίστων ετών»' σ. 86, «Περί ασύνδετων αστέρων
προς τά φώτα»· σ. 86, «Περί τών δωροφορών του ηλίου αποτελεσμάτων»1
σ. 88, «Περί σκυρτικών μοιρών»· σ. 89, «Περί φαλακρών, καί ποδαλγών,
μαινόμενων καί ασελγών, καί εμπαθών καί μέθυσων»· σ. 90, «Περί
δεκανών άσελγοποιών εν οις ή άφροδίτη καί οί λοιποί»· σ. 104, «Περί
τών του ηλίου τροπών»· σ. 104, «Κανόνιον τών τεσσάρων ανέμων»'
σ. 106, «Περί τών προς τους επτά πλανήτας αστέρας, συναφών της
σελήνης»· σ. 110, «Περί τών επτά πλανομένων εν επίτομη, έκ τών
άντιόχου»· σ. 111, «Περί τών σχημάτων τών επτά αστέρων»· σ. 111,
«"Ετερον πάθος έκλήψεως σελήνης»· σ. 113, «Περί φωσφωρίας»· σ. 113,
«Περί διαμετρίσεως»· σ. 114, «Περί δεκανών ζωδίων»· σ. 117, «Περί
χρείας σωμάτων»· σ. 117, «Περί της του ηλίου κυνήσεως, καί τοΰ μαθεϊν
έν ποίψ ζωδίω καί μοίρα εστί παχυμερέστερον»· σ. 118, «Περί του
πολεύοντος καί διέποντος έφ° εκάστης γενέσεως καί πάσης [...]· σ. 126,
«Περί αιρέσεων καί δωρυφορίας»' σ. 126, «Περί δεκανών, ήτοι προσώ
πων τών επτά»· σ. 126, «Περί τους της σελήνης σχηματισμούς»· σ. 127,
«'Ερμηνεία τών δέκα σχηματισμών της σελήνης»· σ. 128, «Περί ανέμων
προγνώσεως»· σ. 129, «Περί δώδεκα τημαρίων»· σ. 129, «Περί τών
δώδεκα τόπων τών άστρολογούντων»· σ. 133, «Περί τεκνογονίας επίσκε
ψις»· σ. 135, «Περί του της σελήνης συνδέσμου»· σ. 136, «Περί πολέ
μου»· σ. 136, «Περί καταρχών λόγοι»· σ. 138, «Περί εποχών τών επτά
πλανομένων αστέρων»· σ. 142, «Περί της τών μετεόρων σημειώσεως,
ηλίου, σελήνης, καί αστέρος»· σ. 145, «Περί του πώς δει εύρίσκειν την
περιφέρειαν εκάστης ημέρας, καί ώρας, ίσημερινάς καί ωριαίου χρό
νου»' σ. 145, «Πώς ώφείλομεν εύρίσκειν πόσαιήμεριναί ώραιάναλογοϋνται εν εκάστη νυκτί, καί πόσοι ωριαίοι χρόνοι»'σ. 146, «Πώς ώφείλομεν
εύρίσκειν τό πλάτος εκάστου πλανήτου»· σ. 146, «Πώς ώφείλομεν
1
εύρίσκειν τό μεσημβρινόν ύψωμα της ημέρας»' σ. 146, «Πώς ώφείλε
εύρεΐν ην επέχει ό ήλιος μοίραν έν τω άνατέλειν αύτοΰ»' σ. 147, «Πως
ώφείλει εύρεΐν ην επέχει ό ήλιος μοιρών έν τω δύνειν αυτόν»' σ. 147,
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«Περί της ακριβούς μοίρας της ζητούμενης συζυγίας»' σ. 145, «Περί
εκλείψεως ηλίου»· σ. 149, «Περί του γνώναι τάς ώρας της εκλείψεως»'
σ. 150, «Περί του γνώναι τήν έποχήν του ηλίου»- σ. 150, «Περί του
γνώναι τήν έποχήν της σελήνης»' σ. 152, «Περί της των πέντε αστέρων
κατά μήκος ψηφηφορίας»' σ. 153, «Περί της των πέντε αστέρων έώας
ανατολής καί εσπερίας ανατολής»' σ. 154, «Περί νεφελών επίσκεψις»
(στή σ. 155 τό σχήμα: «σφαίρα κοσμική εν τετράσι καιροΐς»)· σ. 163,
«Περί τής άποχύσεως τής σελήνης»' σ. 163, «Περί λεπτών σελήνης καί
ωρών»' σ. 164, «Περί τοΰ εύρίσκειν τό αγιον πάσχα»· σ. 164, «Περί
μέτρων»' σ. 166, «Περί συστήσεως κόσμου»· σ. 171, «επίσκεψις των
ζωδίων ακριβής, πτολεμαίου».
128. Π.Β.Ι. 290
Fol.
ετ. 1803
φ. 344αβ.
Τίτλος: Περί τοΰ πώς συμβαίνει ή εκλχιψις τοΰ ήλιου, διασάψησις Νικολάου
διδασκάλου Κυπρίου προς τίνα μαθητήν καί φίλον αύτοΰ.
'Αρχ. Άπορίαν τινά τής φύσεως, πεϊζαδέ λογιώτατε, βούλομαι...
Στή σελίδα τίτλου ή ημερομηνία τοΰ γχφ: «1803 αύγ. 10».
* 129. Β.K.M. 112
0,220 χ 0,160
έτ. 1819
φφ. 20.
— φ φ . Ια-ΙΙβ, «'Ερμηνεία κατά πλάτος τής αντικρύ κεχαραγμένης
αριστεράς χειρός περί τε τής ευρέσεως του αγίου Πάσχα καί περί
πάντων των παρεπομένων αύτω».
'Αρχ. Κεφ. Α '. 'Εάν θέλης, αγαπητέ άναγνώστα,

νά εΰρης τό

αγιον Πάσχαν καί πάντα τά παρεπόμενα...
'Ακολουθούν:
φ. 2αβ, «Κεφ. Β'» ('Αρχ. Δεύτερον, πρέπει νά ήξεύρης, ό'τι ο'ι κύκλοι τής
σελήνης είναι δέκα εννέα..)' φ. 2β, «Κεφ. Γ ' » ('Αρχ. Τρίτον, πρέπει νά
ήςεύρης, ό'τι ο'ι κύκλοι τοΰ 'Ηλίου είναι όλοι εικοσιοκτώ, τους οποίους εάν
θέλης νάμετρήσηςείς τήν χείρα...)' φ. 3αβ, «Κεφ. Δ '» ('Αρχ. Τούτων οϋτως
εγνωσμένων, καί παρά σοΰ αποστηθισμένων πρότερον, ό'ταν θέλης νά εΰρης
Γο άγιον Πάσχα τινός χρόνου...)· φφ. 3β-4α, «Κεφ. Ε ' » ('Αρχ. ΕΙ δέ καί
"ελης νά εΰρης καί εις τάς πάσας τοΰ μηνός είναι τό νομικόν φάσμα...)·
<Ρ·4αβ, «Κεφ. Σ Τ ' » ('Αρχ. Άφ' ού ενρης τό αγιον Πάσχα..)· φφ. 4β-5α,
«Κεφ. Ζ ' » ('Αρχ. "Οταν λοιπόν θέλης νά εϋρης κανένα από τά άνωθεν
παρεπόμενα τοΰ αγίου Πάσχα...)· φ. 5αβ, «Κεφ. Η '» ('Αρχ. 'Εάν δέ θέλης
να ευρης καί τήν νηστείαν των άγιων αποστόλων...)· φφ. 5β-6α, «Κεφ. Θ ' »
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( 'Αρχ. Έάν δέ θέλης νά εΰρης ποίαν ήμέραν της εβδομάδος είναι ή παραμονή
των Χριστουγέννων...)·
φ. 6αβ, «Κεφ. Ι ' » ('Αρχ. 'Ομοίως εύρίσκομεν και
την εβδομάδα, εις την οποίαν είναι τοΰ Ευαγγελισμού...)'
φφ. 6β-7α, «Κε
φ. Ι Α ' » ( Ά ρ χ . Έάν δέ θέλης νά εύ'ρης καί τήν εβδομάδα, εις την οποίαν
ευρίσκεται ή μνήμη τοΰ αγίου Γεωργίου...)· φφ. 7α-8β, «Κεφ. I B ' » ('Αρχ.
Έάν δέ θέλης νά εύ'ρης ποίος ήχος είναι όταν άρχίζη τό τριωδιον...)·
φφ. 8β-10α, «Κεφ. Ι Γ ' » ('Αρχ. Έάν δέ θέλης νά εΰρης μέ καθολικόν
τρόπον ποίος ήχος είναι εις κάθε τυχοΰσαν Κυριακήν...)·
φφ. 10α-11 α,
«Κεφ. ΙΔ ' » ( ' Αρχ. Έάν δέ θέλης νά εΰρης καί ποίαν ήμέραν γίνεται ή σελήνη
τοΰ κάθε μηνός...)· φ. Ιΐαβ, «Κεφ. Ι Ε ' » ( ' Α ρ χ . Έάν, τέλος πάντων, αγαπάς
νά μάθης εις ποίαν ήμέραν της εβδομάδος είναι ή αρχή εκάστου μηνός...).
— φφ. 12α-20β, «Παράρτημα, διερμηνευθέν κατά τό άνατολικόν χρονολόγιον παρά Κωνσταντίνου Σακελλαροπώλου του εξ Ά ρ τ η ς » .
'Αρχ. Περί των κύκλων
θεμελίου αυτής.
'Ακολουθούν:

Όμοιους

τοΰ ηλίου καί της σελήνης
περί βισέκτου

καί

καί τοΰ

ϊνδικτιώνος...

φ. 12β, «Περί βισέκτου»· φ. 13β, «Περί κύκλου ηλίου»· φ. 14α, «Περί
κύκλου σελήνης»· φ. 15α, «Περί του θεμελίου της σελήνης» (φ. 15β,
«Σχόλιον»)· φ. 17α, «Περί Ίνδικτιώνος»· φ. 18β, « Έ π α κ τ α ί » .
Τελ. ...Τά αυτά λέγομεν καί περί των εορτών των δύο αυτών
μηνών.
Ή χρονολογία του κειμένου στά φφ. 3β, 4β, 5β, 6α, 6β, 7β, 9β, ΙΟβ, 11α,
13β, 14α, 14β, 15α, 15β, 18β, 19α καί 20α, οπού «κατά τόν ενεστώτα
χρόνον 1819» ή «ό ερχόμενος χρόνος 1820».
Σε υποσημείωση στά φφ. 11β-12α, γιά τό πως «νά εΰρης καί τόν Μάρτιον εις
ποίαν ήμέραν της εβδομάδος έμβαίνει» γράφει: «Αϋτη ή ύποσημείωσις δεν είναι
του Ιδίου συγγραφέως».
130. Β.Γ.Α.Γ. 4

0,330x0,245

ετ. 1820

φφ. 10α-15β.

— φφ. 10α-13β, «Βιβλίον καλούμενον Ζωδιολόγιον».
Στή σελίδα τίτλου ή ημερομηνία κατά τήν οποία, καί ό τόπος οπού,
γράφτηκε τ ό χ γ φ : «αωκ' έλαφηβολιώνος ι δ ' Μ π λ ά τ ζ ι » ( σ τ ή Μακεδονία).
— φφ. 14α-15β, «Σεληνοδρόμιον πάνυ ώραΐον».
131. Τ.Τ.Κ. 76
0,187x0,130
Ι Θ ' αι.
φ. 52αβ·
Ό κύκλος τοΰ έτους καί οί τέσσερις εποχές (μέ σχετικό πίνακα).
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* 132. Β.Α.Κ. 52

0,160><0,107

Τίτλος: Προγνωστικόν

έκ της σελήνης

' Αρχ. Μάρτιος
μεγάλη

Ι Θ ' αϊ.

φφ. 2α-22α.

πότε γήνετε άνεμος καί

βροχή.

εις τους 18 ή ημέρα έκήνη ή μίαν ή δηό γήνετε

ταραχή τοΰ αέρος...
Τά φφ. l a ß καί 22β, λευκά.

133.Τ.Τ.Κ. 101

0,170x0,110

ΙΘ'αί.

φφ. 105.

(Τά φφ. H a ß , 12α, 13α, 16α-23β, 28β, 62α, 75α, 94β-99β, λευκά).
Τίτλος (φ. Ια): Περί της των πλανητών
'Αρχ. Κρόνος
ενάστρου

Ιδιότητος.

ό των επτά πλανητών

στερεώματος

ϊστατος,

καί της γης απέχων

τό

πλησίον

του

μέγιστον...

'Ακολουθούν τά κεφάλαια: «Περί όψεων αξιωμάτων τε καί ετέρων
παθών» (φ. 7α)· «Περί υψώματος πλανητών» (φ. 10α)· «Περί των δώδεκα
οϊκων» (φ. 12α)" «Περί άλλων παθών τών πλανητών» (φ. 14α)· «Περί τών
αστέρων»· (φ. 24α)· «Περί τών δώδεκα ουρανίων οϊκων καί ονομάτων
αυτών» (φ. 29α)· «Περί τών σημασιών τών πλανητών εν τοις ούρανίοις
οϊκοις» (φ. 32α)· «Περί τών σημασιών τών πλανητών εν τοις αυτών ή
έτερων ο'ίκοις» (φ. 56α)· «Περί της φύσεως τών πλανητών κυριευόντων
έν οί'κοις άλλοις» (φ. 62β)" «Περί τών απορροιών της σελήνης άπό τών
λοιπών πλανητών» (φ. 75β)' «Περί τών σημασιών τών πλανητών εν ταΐς
προς αλλήλους αυτών οψεσιν. Περί συνόδων» (φ. 80β)' «Περί αντιθέ
σεως» (φ. 85α)· «Περί τριγώνου όψεως» (φ. 88β)· «Περί τετραγωνισμού
του Κρόνου μετά τών λοιπών» (φ. 91α)" «Περί συλλήψεως καί περί τοϋ
αυτής θεματίου» (φ. 100α).
"Ο Μιχ. Γεδεών, ό όποιος στίς 5 'Απριλίου 1916 αγόρασε τό χγφ. γιά τό Φιλ.
Σύλλογο Κων/πόλεως, σημειώνει: «Τά τοιούτου είδους χειρόγραφα σήμερον
είναι σπανιότατα».
Νεώτερο χέρι σημειώνει τήν τιμή: «φράγκα 20 μάλλον 25 γρ.».
134. Μ.Π. 787 (6294)
0,210x0,160
ΙΘ'αί.
φφ. 240α-253β.
Γιτλος: Περί ουρανού, αστέρων, ηλίου, σελήνης, ετι καί περί γης καί μήκους
τούτων καί κινήσεως, έτι περί τροπών καί μεταβολών τών αστέρων.
135. Μ.Π. 592 (6099)
0,205x0,165
ΙΘ'αί.
σσ. 297-306.
»Φώτος τίτλος: «Φυσικά τινά. Περί στοιχείων, περί τοΰ ουρανίου
σώματος καί τών αστέρων».
'Αρχ.

Τό ούράνιον σώμα

τινές μέν κρύσταλον

πεπηγμένον
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ωήθησαν είναι, τινές δε, ούσίαν τινά, ξένην των τεσσάρων
στοιχείων, πέμπτον σώμα ύνομάσαντες...
— σ. 297, «Περί των τεσσάρων στοιχείων».
'Αρχ. Τέσσαρα στοιχειά είσι, τά τόν κόσμον συνιστώντα, πΰρ,
άήρ, ϋδωρ, γη, και πρώτον μέν αυτών εστίν ο αήρ...
— σ. 299, «"Ετι περί στοιχείων».
'Αρχ. Τό σχήμα τής γής, οΰτε τετράγωνόν εστίν, οϋτε τρίγωνον,
οϋτε πάλιν όλόκυκλον, αλλ ' ώς άμφικυκλούμενον...
—σ. 300, «Κομητών χεομένων καί είς αέρα διαλυομένων».
'Αρχ. ΟΙ είς αέρα ενίοτε χεόμενοι κομήται ώς βλέπομεν, ούκ
είσίν αστέρες...
—σ. 302, «Περί Σεισμού».
'Αρχ. Ό σεισμός ούτω μέν κατά φυσικόν τρόπον γίνεται, κατά
βούλησιν δέ θεοΰ...
— σ. 303, «Περί Κεραυνού καί Αστραπής».
'Αρχ. Τών νεφών επάνω πυκνουμένων, καί κατερχομένων, καί
υπό τής πυκνότητος φερομένων, ένθεν κάκεϊθεν...
— σ. 304, «Περί νεφών, χιόνος, βροχής, χαλάζης, ομίχλης, πάχνης,
δρόσου καί κρυστάλου».
'Αρχ. Κύκλοθεν ή γη σπογγοειδής ίστι, χαύνητε καί απαλή, καθό
κουφότερα, καί οΰτως απαλή εσωθεν του ώκεανοΰ...
—σ. 305, «Περί αντίποδων».
'Αρχ. Δύο ζώναι τής γής...
136. Ζ.Σ. 3
0,240^0,175
ΙΘ' αί.
'Αστρονομικές παρατηρήσεις.
'Αρχ. Ό Κρόνος κινείται λεπτά 2 είς κάθε ήμερονύκτιον...
* 137. Ε.Β.Ε. 1251
0,210* 0,130
ΙΘ' αί.
φφ.40χ.ά
Κείμενο ακέφαλο καί κολοβό. Μέρος ενός μεγαλύτερου συγγράμμα
τος αστρονομίας.
'Αρχ. ...ται, ό'τι τό του Τύχωνος σύστημα πλάσμα εστί προς του
δημώδους όχλου τήν εύχαρίστησιν εύρεθέν...
— φ. 2α, «Τμήμα τρίτον. Περί του φυσικού συστήματος».
'Αρχ. Διά τηλεσκοπίων ή σκοτεινής ύέλου θεωροϋσι τόν Ήλιον, φαίνονται κηλίδες τινές μελανοειδεϊς εν αύτφ...
— φ. 9α, «"Εκθεσις του φυσικού Συστήματος».
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'Αρχ. 'Επειδή δέδεικται ό'τι τό σύστημα του Κοπερνίκου ανα
πτύσσει τά φαινόμενα οϋτω, καθάπερ και αυτή απαιτεί ή φύσις,
εγένετο δεκτόν παρά πάσι τοις άστρονομοΰσι...
φ. 12α, «Στοιχείων της 'Αστρονομίας τά άρχοειδέστερα. Μέρος τέταρ
τον. Περί τοϋ 'Ηλιακού Συστήματος. Μέρος πρώτον Περί 'Ανακλά
σεως καί Παραλλάξεως τών αστέρων. Περί Ανακλάσεως».
'Αρχ. Φυσικός τόπος τών αστέρων λέγεται τό σημεϊον του
ουρανού εν ώ τό κέντρον αυτών κείται, από τοϋ κέντρου της γης
θεωρουμένων...
— φ. 23α, «Τμήμα Δεύτερον. Περί αποστάσεως καί μεγέθους τών αστέ
ρων ένθα καί περί έγκλίσεως καί αψίδων τών τροχιών τών πλανητών».
'Αρχ. Έκκεντρότης λέγεται ή άπόστασις τοϋ κέντρου της
τροχιάς τών πλανητών από τοϋ κέντρου τοΰ 'Ηλίου περί ό'ν
φέρονται...
— φ . 35α, «Τμήμα τρίτον. Περί τής περί τόν "Ηλιον κινήσεως τών
Πλανητών καί έλλειπτικαΐς τροχιαΐς. Νόμοι Κεπλέρου».
'Αρχ. Νόμος α'. Αι τών πλανητών τροχιαί ουκ είσί κύκλοι
έκκεντροι, άλλ ' ελλείψεις, ών τήν μίαν τών εστιών κατέχει ό
ήλιος...
Τελ. ...ούτω τό ήμισυ τής εφαπτομένης τής έκκεντρου ανωμαλίας
προς τό ήμισυ τής εφαπτομένης τής αληθούς ανωμαλίας. Καί...
* 138. Σ.Δ. 92

0,210x0,153

Ι Θ ' αι.
φφ. 7 χ. ά. + 159.
(νεώτερη αρίθμηση: φφ. 165)
Τίτλος (φ. Ια χ.ά. ή φ. Ια): τόμος ßoi τής φυσικής περιέχων τήν μερικήν
φυσικήν. περί τών άΰλων σωμάτων, βιβλίον δεύτερον.
Στά φφ. 2α-7α, πίνακας τών περιεχομένων.
Αναλυτικά τό περιεχόμενο τοϋ τόμου:
— φ . Ια (ή 8α), «Προοίμιον τής μερικής φυσικής».
'Αρχ. Έξηγήσαμεν εις τό α ο ν μέρος τής φυσικής, τό όποιον
γενικήν φυσικήν όνομάσαμεν, τήν φύσιν τοΰ σώματος κοινώς,
τάς αρχάς αυτού τάς πρώτας, καί δευτέρας, ό'θεν ακολουθεί τώρα
νά έξετάσωμεν τήν μερικήν φυσικήν, εις τήν οποίαν θεωροΰμεν
τά ε'ι'δη διαφόρων σωμάτων...
Φ- 1β (ή 8β), «Τμήμα πρώτον, περί κόσμου, καί τών αύτοδ συστη
μάτων».
'Αρχ. Κοινώς καθώς ορίζει ό άριστοτέλης βιβλίον περί κόσμου,
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κεφ. /Γ είναι ή σύστασις καί συναρμογή έκ τοΰ ουρανού, και γης,
καί εκ των φύσεων εκείνων όπου περιέχονται ανάμεσα εις τόν
ούρανόν, καί την γήν...
'Ακολουθούν τά κεφάλαια: «περί των πρώτων της κοσμογραφίας
στοιχείων» (φ. 2α ή 9α)· «περί τοϋ πτολεμαϊκοϋ συστήματος» (φ. 13α ή
20α)· «περί του κοπερνιακοΰ συστήματος» (φ. 19α ή 26α)· «περί του
τυχωνιακοϋ συστήματος» (φ. 28α ή 35α).
— φ . 30α (ή 37α), «τμήμα βον. περί των ουρανίων σωμάτων, κεφ. α ον . περί
του ούρανοΰ κοινώς».
Τά επόμενα κεφάλαια: «περί αστέρων» (φ. 35α ή 42α)· «περί τών
πλανητών» (φ. 39α ή 46β)· «περί τών κομητών» (φ. 44α ή 51α)' «περί της
επιρροής τών αστέρων, όπου περί της κριτικής αστρολογίας» (φ. 46α ή
53α)· «περί τής τοΰ χρόνου ερμηνείας» (φ. 51 β ή 58β). Στό κεφάλαιο
αυτό: «περί έπακτών, ήγουν του θεμελίου τής σελήνης», «περί τής
εαρινής ισημερίας κατά τήν γνώμην τών γραικών», «περί τοΰ πώς
ευρίσκεται ή νεομηνία, καί τής σελήνης ή ηλικία», «περί τής ευρέσεως
τοΰ νομικοΰ πάσχα», «περί τοΰ αγίου πάσχα», «περί τοΰ πώς ευρίσκεται
ή άποκρέα», «Κανόνιον διά τήν εϋρεσιν τοΰ αγίου πάσχα κατά τό
παλαιόν καλενδάριον», «έπισημότεραι ήλικίαι τής χρονολογίας», «ήλικίαι ίεραί», «ήλικίαι κοσμικαί».
— φ . 105α (ή 112α), «τμήμα γ ον . περί τής στοιχειώδους χώρας, καί
μετεόρων φαινομένων εν τω άνωτάτω μέρει αυτής». Τά κεφάλαια:
«Άνίσως καί ή στοιχειώδης χώρα, αληθώς συντίθεται άπό τά τέσσαρα
στοχεΐα, πΰρ, αέρα, ΰδωρ, καί γήν», «περί τών μετεόρων κοινώς, κυρίως
περί τών άνεμων», «περί νεφέλης, ύετοΰ, καί τών άλλων υγρών μετεό
ρων. νεφέλη», «περί κεραυνού, βροντής, καί τών άλλων πύρινων μετεό
ρων», «περί ίριδος, καί τών άλλων εμφατικών μετεόρων».
ον
— φ . 124α (ή 131α), «τμήμα δ . περί τής ύδρογηΐου σφαίρας, καί τών
φαινομένων εν αύτη». Τά κεφάλαια: «περί τής διαιρέσεως, καί τών
μερών τής ύδρογηΐου σφαίρας», «περί τής αμοιβαίας ροής, καί άναρροής τής θαλάσσης», «περί τής άλμυρότητος τής θαλάσσης», «περί των
αρχών τών βρύσεων καί ποταμών», «περί τοΰ υπογείου πυρός ποταμού
καί μεταλλικών υδάτων».
ον
— φ. 146α(ή 153α), «τμήμα ε . περί τών ορυκτών , καί υπογείων αλάτων».
Τά κεφάλαια: «περί τών διαφόρων ειδών τοΰ άλατος καί περί ύαίλου» ,
«περί τών έλαιοδών χυμών» , «περί τών λίθων κοινώς , καί τι μεν , και περί
τών μεταλλικών σωμάτων» , «περί μαγνίτου» , «περί μετάλλων».
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Πολλά σχήματα εντός κειμένου' π.χ. φ. 16α ή 23α: «σχήμα του
πτολεμαϊκοΰ», φ. 20α ή 27α: «Ιδού τό σχήμα» (του κοπερνικοϋ συστήμα
τος), φ. 28β ή 35β, «ιδού τό σχήμα» (τοΰ τυχωνικοϋ συστήματος) κ.α.
* 139. Μ.Φ.Η. 1
0,320x0,235
ΙΘ'αί.
φ. 44αβ.
Τίτλος: Περί τοΰ 'Ηλίου καί τής φύσεως των αστέρων, περί τοΰ φωτός της
σελήνης καί της εκλείψεως αυτών.
'Αρχ. Τό από της κυρτής επιφανείας τοΰ Στερεώματος, εως τοΰ
κύκλου της σεληνιακής σφαίρας τό διάστημα τόδε καλείται
Αίθήρ...
Τελ. ...υπάρχει ώς κέντρον [= ό ήλιος] μεταξύ τών άλλων καί δι '
ένιαυτοΰ τελειώνει την περιφέριάν του, ήγουν διά νυχθημερών 365
καί ώρας 6... (κολοβό).
* 140. Θ.Σ.Π.Α. 46
0,200 * 0,150
Ι Θ ' αί.
φφ. 119.
Τά φφ. 76αβ, 80αβ, 91 β, 93β, 97β, 102αβ, 104β, λευκά.
Κείμενο αστρονομικού περιεχομένου μεταφρασμένο από τά λατι
νικά' επικεφαλίδες καί λέξεις εντός κειμένου στά λατινικά.
(Ύπό)τιτλος: «Περί σημείων του ζωδιακού, τών τε ποιοτήτων αυτών
καί τής διαιρέσεως».
'Αρχ. Τών δέκα κύκλ.ων τής σφαίρας τών τε μειζόνων καί
έλαττόνων, μόνος ό ζωδιακός...
'Ακολουθούν: φ. 5α, «Κεφ. Β ο ν . Περί τών πλανητών»· φ. 8β, «Κεφ. Γ ο ν .
Περί όψεων, αξιωμάτων, καί ετέρων τινών»' φ. 14β, «Κεφ. Δ ο ν . Περί τών
απλανών αστέρων»· φ. 30β, «Κεφ. Ε ο ν . Περί σημασιών τών πλανητών εν
τοις αυτών, ή έτερων οικοις»· φ. 34α, «Περί τής φύσεως τών πλανητών
ν
τών κυριευόντων εις άλλους οίκους. Κεφ. ΣΤ° . Περί τοΰ οί'κου του
ον
άναβαίνοντος»· φ. 42α, «Κεφ. Ζ . Περί απορροιών τής σελήνης»· φ. 46α,
«Κεφ. Η ο ν . Περί συνόδων τών πλανητών καί όψεων»· φ. 53α, «Περί
μοίρας ώροσκοπούσης, ή περί διορθώσεως τών γεννέσεων. Κεφ. Θ ον »·
ψ. 55α, «Κεφ. Γ ν . Τινά περί συλλήψεως, καί περί τοΰ αυτής θεματίου»·
φ. 64β, «Περί άναιρετών».
— φ . 74α, «Βιβλίον β ο ν . Κεφ. Γ". Περί γονέων».
' Αρχ. Έκ τής γενέσεως τών τέκνων, ασφαλή δοκιμασία δύνασθαι θεωρεϊσθαι τά έργα τών γονέων...
Ακολουθούν: φ. 77α, «Περί χρήσεως σφαιρών»' φ. 78β, «Περί τής
τροσγινομένης ήμίν ωφελείας άπό τής τών αστέρων καί τοΰ στεραιώμα-

400

ΟΙ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ε Σ Σ Τ Η Ν

ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

τος γνώσεως»· φ. 81α, «Περί της κινήσεως της γης, κατά τόν Πυθαγόραν, καί Νικόλαον τόν Κοπέρνικον».
'Αρχ. Ή μέν ούν κίνησις τής γης ή πυθαγορική, ήτουν κυκλική
περιφορά (ούχ ό ταράττων τήν γήν σεισμός) αιτία εστί πολλών
οΐκίων φαινομένων κατά τόν σοφόν Κοπέρνικον, καί τήν αύτοΰ
αί'ρεσιν...
φ. 83α, «αί δε αποδείξεις του δόγματος τούτου, αύταί είσιν»· φ. 87α, «Τίς
ή τ ής γης χώρα προς τήν άναλογίαν των πλανητών, καί αστέρων»·
φ. 92α, «"Οπως ευρίσκεται ή λοξεΐα άνάβασις»· φ. 92α, «"Οπως ευρίσκε
ται εν πόσαις ώραις εκαστον ανατέλλει τών χωδίων»· φ. 94α, «"Οπως
ευρίσκεται ό κλήρος τής τύχης» (από φ. 97α, άλλο χέρι)· φ. 97β,
«κεφ. εον. Τίνες είσίν αί ιδιότητες τής κινήσεως τών αστέρων»'
φ. 98α, «κεφ. στ ον . Περί τής ωφελείας τών αστέρων του στερεώματος έν
τοις γεωγραφικοΐς, καί έν τοίς ναυτικοΐς»· φ. 99α, «Πώς τό μήκος τό
γεωγραφικόν γνωρίσωμεν έκ τής επιστήμης τών άστρων;»
— φ . 100α, «Περί τών πλανητών Βίβλος βα τών άτρονομικών».
'Αρχ. Τους πλανήτας λέγομεν τους αστέρας μή έχοντας άεί
άλλήλοις τό αυτό διάστημα...
'Ακολουθούν: φ. ΙΟΟβ, «κεφ. α ον . Περί τών πλανητών καθόλου θεω
ρουμένων»· φ. 103α, «Οι δ ' τρόποι τής τών γραφών ερμηνείας, έκ τών
ίερωνύμου του παρά τω θεολογώ φοιτήσαντος άχερίου καί αύγουστίνου»· φ. 119α, «Οικονομία τής κατασκευής τών ωρολογίων»· φ. 119α,
«Περί τών επιπέδων ωρολογίων τών αστρονομικών»· φ. 119β, «Περί τών
τροπικών τοΰ αστρονομικού»· φ. 119β, «Περί τών ιταλικών όριζοντικοΰ»· φ. 119β, «Περί τοΰ βαβυλωνικοΰ όριζοντικοϋ» (μόνον οί πρώτες
δύο γραμμές· κολοβό).
Κτητορικό: «έκ τών τοΰ 'Αναστασίου Μαυροκεφάλου» (άλλο χέρι)·
β' Σεισμολογία- Βροντολόγια· Σεληνοδρόμια.
1. Β.Β.Ν. U.C. 35
8°
ΙΕ' αϊ.
φφ. 123β-126β.
—φφ. 123β-125α, «'Ερμηνεία τοΰ σεισμολογίου διά τών ιβ' ζωδίων.
'Αρχ. 'Απρίλιος. Ταΰρος έάνβροντήση, σιτοφορίαν δηλοϊκατά
παντός τόπον χαρά δέ εν τη βασιλική αυλή, καί ευωχία...
—φφ. 125β-126β, «'Ερμηνεία τοΰ βροντολογίου».
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* 2. Μ.Δν. 167 (3701)
0,210><0,138
ΙΕ ' αι.
φφ. 247α-252β.
— φφ. 247α-251α, [Πίνακες με τους κύκλους του ηλίου καί της σελήνης].
— φφ. 251 β-252β, «Μέθοδος περί του εύρεΐν τόν κύκλον του ηλίου καί
της σελήνης καί της ίνδικτιώνος».
Πρβλ. Γ ' , 3.
* 3. Μ.Κτ. 269 (3342)

0,150* 0,105

Ι Ε ' αϊ.

φ. 36αβ.

«Περί της ευρέσεως των κύκλων της σελήνης».
'Αρχ. Ei θέλεις εύρεΐν τόν κύκλον τής

σελήνης...

Βλ. Τόμ. Γ ' , 'Επιστήμες τής ζωής.
* 4. Μ.Ι. 78 (4198)
0,215*0,155
Ι Ε ' αι.
φ. 73β.
[Περί των κύκλων τής σελήνης].
'Αρχ. Τής σελήνης ai ήμέραι είσίν αΰται, ai μέν φωτιστικαί, ai δε
άφώτησται...
* 5. Μ.Π. 114(5620)
0,210*0,160
ΙΕ'αϊ.
φφ. 124α-125α.
— φ . 124αβ, Σημειώσεις περί ευρέσεως του κύκλου τού ηλίου.
'Αρχ. 'Οπόταν άλισμονίσης τόν κύκλον τοΰ ηλίου μέρισον τά
από κτήσεως κόσμου ετη ύπό των εικοσιοκτώ, καί ϋφαλον όλα
τά εικοσιοκτώ. Καί τά έναπομήναντα
κράτισον...
— φ. 125α, «Οί κύκλοι του ηλίου» (πίνακες).
6. Ε.Β.Α. 129

0,190*0,120

ΙΕ ' αι.

φ. laß.

Σεληνοδρόμιο. 'Ακέφαλο.
'Αρχ. ...σελήνης- όπερ εάν ϊδης, γενήσεται, πλην τής καρδίας
σου τό ενύπνιον μήν έζείπης τινά, εως νά άνατείλη ό ήλιος...
Τελ. ...ε/ς τήν κΟ ' καί τήν τριακοστήν
γενήσεται τό ενύπνιον σου.

εως ήμερων

7· Μ.Ι. 213 (4333)
16°
Ι Ε ' αι.
Περί ζωδίων καί κύκλων ηλίου καί σελήνης.
Αστρολογικά περί του ανθρωπίνου βίου.
Σεληνοδρόμιο.
Βροντολόγιο.

26

τριών
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* 8. Μ.Β. 985
0,210x0,130
ετ. 1538.
— φ. laß, «oi κύκλοι του ηλίου».
— φ . 3αβ, «οι κύκλοι τοΰ νομικού φάσκα».
— φ . 4α, ιατρικό (οι καλές καί οϊ ενάντιες ήμερες γιά φλεβοτομία).
— φ φ . 4β-5α, περί εκλείψεως της σελήνης.
— φφ. 10α-11β, ιατρικό (περί φλεβοτομίας κ.α.).
— φ φ . 344β-345α, «περί της συλλήψεως του ανθρώπου, της κατασκευής,
τής γεννήσεως αύτοΰ ετι δέ καί τοϋ θανάτου, καί τής αύτοΰ προσκυνήσεως έν τω τοϋ θεοΰ θρόνον».
' Αρχ. Συνουσιαζομένων τοϋ ανδρός μετά τής γυναικός, καί τής
γυναικός μετά τοΰ ανδρός, ή μεν μήτρα τής γυναικός...
Σημ. Ή χρονολόγηση τοϋ κώδικα, στο φ. 349β: «έπληρώθη ή παρούσα
βίβλος έν ετει ζμστ' διά χειρός δανιήλ του τάλανος τάχα καί ρακένδυτου».
9. Μ.Σ.Τ. 3
0,330x0,225
Τίτλος: Σεληνοδρόμιον παντοτεινόν.

ετ. 1570

10. Μ . Ε . 131 (2144)
8ον
Σεισμολόγιο.
Τό 5° μέρος τοΰ κώδικα.

Ι Σ Τ ' ai.

φφ. 121α-122β.

11. Μ.Ι. 207 (4327)
16°
Ι Σ Τ ' ai.
φφ. 164β-182β.
— φ φ . 164β-169β, «Σελινοδρόμιον».
— φ φ . 170α-182β, «Τά ζώδια όπώσαι ήμερε κ α θ ' εκαστον τοΰ μηνός
κυριέβουσιν».
12. Π.Β.Ι.(Λ,). 509
0,217x0,145
Ι Σ Τ ' αϊ.
φφ. 1α-43β.
Σεληνοδρόμιο. Περί των ι β ' ζωδίων. 'Ακέφαλο.
'Αρχ. ...καί άπό των έναπολειφθεισών
άφελόντες, ει τύχοι
σεληνιακόν

έτος.

13. Μ.Μ.Λ. 866
0,140x0,090
— φ φ . 19α-20β, βροντολόγιο.

Ι Σ Τ ' ai.

— φφ. 24α-26β, περί τής κοσμογονίας.
* 14. Μ.Δ. 146 (2820)

0,190x0,140

Τίτλος: Οί κύκλοι του ήλιου (πίνακας).

Ι Σ Τ ' ai.

φ. 202α.
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Προηγούνται: «πασχαλιά λε' μετά βραχείας ερμηνείας προτασσομένης».
* 15. Μ.Δν. 282 (3816)
0,150*0,095
ΙΣΤ' αι.
—φφ. 28α-29β, περί ζωδίων.
— φφ. 46β-47α, κύκλοι γιά την εύρεση των σημείων της σελήνης.
Πρβλ. Γ', 21.
* 16. Μ.Ι. 940 (5060)
0,155*0,120
Τίτλος: Κύκλοι ηλίου καί σελήνης (πίνακας).

ΙΣΤ' αί.

φ. 219β.

17. Μ.Ξ. 248(2581)
0,150*0,100
ΙΣΤ'αί.
φφ. 112β-135α.
—φφ. 112β-119α, «Σεισμολόγιον, ήτοι προγνωστικά των σεισμών τών
μηνών 'Ιανουαρίου-Αύγουστου».
— φφ. 119α-135α, «Βροντολόγιον, ήτοι προγνωστικόν τών βροντών».
18.Ε.Α.Β. 1701
0,163*0,114
ΙΣΤ'αί.
φφ. 20α-27β.
Τίτλος: Έρμηνία εις τό σελψοδρόμιον. όταν γίνεται ή σελήνι.
'Αρχ. Γύνοακε ότι εϊσύν γράμματα ιθ ' αρχήν από τό α' καί
πληβή εις τό τ '...
Τελ. ...άρχηνα από τήν ήμέραν, στιγμαΐς ή ώρα αστ '.
19. Μ.Μ.Λ. 886
0,140*0,090
ΙΣΤ'αί.
Περί του ζωδιακού κύκλου (φφ. 1α-3β).
Περί του σχήματος τής γης (φφ. 4α-11β).
20. Α.Α.Π. C.154
0,205*0,150
ΙΣΤ'αί.
— φ. 204α, «Τό θεμέλιον τής σελήνης».
'Αρχ. 'Εάν θέλης άνθρωπε νά ήβρης τό θεμέλιω...
—φ. 204β, «Τό τριόδιον».
Άρχ. Καί γήνοσκαι καί περί του τριώδιον...
21. Μ.Ξ. 325
0,150*0,091
Οι κύκλοι τοΰ ηλίου.

ΙΣΤ'αί.

σσ. 837-844.
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22. Π.Β.Ι. 87
Βροντολόγιο.

0,100x0,070

'Αρχ. καί πάνυ αγαθά
23. Π.Β.Ι. 261

Ι Σ Ί " αι.
καρκίνος, λέων,

0,210x0,153

φφ. 63.
αιγόκερως...

Ι Σ Τ ' αι.

— φφ. 17α-34β, βροντολόγιο.
— φφ. 66α-92β, Περί ουρανού καί ζωδίων καί πλανητών καί των λοιπών
αστέρων.
'Αρχ. Ουρανός εστί περιοχή

ορατών...

— φ. 93α, 'Ετέρα παρατήρησις περί της τοϋ κυνός έπιτολής καί της
προγνώσεως των εξ αυτής συμβαινόντων. Διοφάνους.
'Αρχ.

Ή τοϋ κυνός επιτολή

γίνεται...

— φφ. 93β-116β, Ζωροαστρικά.
Ά ρ χ . Ζωδιακός
κύκλος...
24. Μ.Ε. 317 (2330)
8°
Τίτλος: Ζωδολόγιον των δώδεκα

Ι Σ Τ ' αι.
μηνών.

Τό 3° μέρος τοϋ κώδικα.
* 25. Μ.Ι. 520 (4640)
0,210x0,130
— φφ. 136α-138α: «Σεληνοδρόμιον».
— φ. 149β, «Περί τοϋ κύκλου τοϋ ηλίου».

Ι Σ Τ ' αι.

26. Μ.Μ.Σ. 79

Ι Σ Τ ' αϊ.

0,198x0,155

— φφ. 144β-148α, Σεληνοδρόμιο.
— φ. 213β, «'Ηλίου

κύκλοι».

* 27. Μ.Μ.Λ. 586
0,190x0,180
— φ. 87β, «κύκλοι ηλίου» (πίνακας).

ετ. 1603.

— φφ. 88β-91α, κύκλοι σελήνης (πίνακες).
Στό φ. 87α σημείωση τοϋ γραφέα: «έγράφη ύπό Μωϋσέως ιερομόναχου
Σιναΐτου του πολίτη εις Λέσβον χωρίον πολιχνίτου κατά τό ζρια' ίνδ. α' κατά
μήνα Γαμηλιώνα».
* 28. Β.Σ.Λ. 60

0,210x0,145

ετ. 1661

φφ. 1β-2α.

Τίτλος: Σεληνοδρόμιον παντοτινόν (δύο πίνακες).
Στό φ. 295β του κώδικα, σημείωμα του γραφέα: «Έτελειώθη τό παρόν
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νόμιμον διά χειρός έμοϋ ίωσήφ ιερομόναχου τρεσου έν τη μιλώ και εύχεστε καί
μή καταράσθε άθελέτε δι αυτόν αχξα' μηνί μαΐου ιε'».
29. Μ.Ν.Ζ. 70
0,200x0,140
ετ. 1671.
Οί κύκλοι της σελήνης του έτους 1671.
30. Μ.Σ.Τ. 35

0,205x0,160

ετ. 1672

σσ. 423.

Σελινοδρόμιο.
31. Π.Β.Ι. 89

0,145x0,100

ετ. 1679

φφ. 43β-55β.

— φ φ . 43β-45α, οί κύκλοι του ηλίου καί της σελήνης.
— φ φ . 45β-47β, πίνακες σεληνοδρομίων.
— φ . 49α, οί κύκλοι της σελήνης.
— φ φ . 49β-55β, σεληνοδρόμιο παντοτινό.
*32.Μ.Δν. 397(3931)

0,140x0,105

ετ. 1675

φφ. 228α-232α.

— φ . 228α, «μήνες του όλου ένιαυτου» (πίνακας).
— φ φ . 228β-230β, «βροντολόγιον του σεληνέου».
'Αρχ. Σελήνη
— φ φ . 230β-232α,
'Αρχ.

ούσης έν καιρώ κρίου, ήτοι έν μαρτίω

μηνί...

«βροντολόγιον».
'Εάν βροντήσει

σελήνης

αύξανούσης...

Σημ. Στό φ. 230β, ή χρονολογία του κώδικα: «1675 ίουλίου», ενώ στό φ. 227β,
οί σημειώσεις: «τό παρόν βιβλίον υπάρχει του άγιου όρους σινά, καί εΐ'τις
ξενώσει αυτό, έκ της αυτής μονής, έστω αφορισμένος παρά των τριακοσίων δέκα,
καί οκτώ θεοφόρων πατέρων, καί πάντων των αγίων»' άλλη: «1712 νοεμβρίου 26
ήμερα τρίτη έκαμε ενα σισμό φοβερό» καί τρίτη: «1775 νοεμβρίου 24 τρίτι μέρα
εγιναι σισμός φοβερός καθός έξιμέροναι και ετοταις εχάλασε και ο άγιος
Υεόργιος ... καί ο άγιος νικόλαος...»
33. Π.Β.Ι.(Λ,). 555

0,212x0,152

ετ. 1685

φφ. 79.

— φφ. 1α-75α, « Έ ν ονόματι του πατρός καί του υίοΰ καί του αγίου
πνεύματος· βιβλίον καλούμενον ονειροκριτικόν, όπερ συνήξεν καί
συνέταξεν Ά χ ί μ ό πρώτος ημών όνειροκρίτης τοΰ πρώτου συμβούλου
Μαμμοϋν».
'Αρχ. Πολλά έκοπίασα

εις τό εύρεϊν...

φψ· 75β-76α, «Πίναξ τοΰ βροντολογίου Ί ε ρ α κ λ έ ω ς του σοφωτάτου».
~~φφ. 76β-77α, « ' Α ρ χ ή τοΰ βροντολογίου».
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— φφ. 77β-79β, «'Αρχή σύν θεώ άγίω περί βροντολογίου όμοΰ καί
σεισμολογίου καί όταν σκοτισθή ό ήλιος ή ή σελήνη καί δταν φανή
δόξα εις τόν ούρανόν, παρά Βαρλαάμ του προφήτου».
Στό τέλος του πρώτου μέρους ή ημερομηνία αποπεράτωσης της γραφής:
«Έτελειώθη έν μηνί άπριλλίφ 26 αχπε'».
*34.Μ.1.215(4335)
0,210*0,150
ετ. 1687
φφ. Ια-ΙΙΟβ
+ 141β-171β.
— φ. Ια, « Έ ν ονόματι κυρίου θεοϋ παντοκράτορος. Άρξώμεθα τοϋ
διηγήσθαι, περί πώς έσυνέβη του γραφήναι ή παρούσα δέλτος τό
βροντολόγιον».
'Αρχ. Γινώσκον γνώσιν ώ άνθρωπε οτι ή παρούσα βίβλος, ai
οράσεις τοϋ προφήτου δανιήλ είσίν...
— φ. 4α, «'Αρχή σύν θεώ τοϋ ετέρου βροντολογίου καί σεισμολογίου'
καί ει τι έν ούρανώ καί έν τη γη σημεία μέλωσι φαίνεσθαι· λόγοι
αποδείξεων κη ' έστι δέ των μαθηματικών καί τών σοφών πάντων, πίναξ
σύν θεώ άγίω» (ό πίνακας μέχρι φ. 5α- 5β, λευκό).
Τά επιμέρους κεφάλαια (σύνολο 28 κη'):
φ. 6α, «περί εκλείψεως τοϋ ηλίου»· φ. 8α, «περί εκλείψεως της σελήνης»'
φ. 10α, «περί δίσκου του ηλίου»· φ. 11 β, «περί τοϋ δίσκου της σελήνης»'
φ. 12β, «περί της γένας της σελήνης»· φ. 14α, «περί έκχίσεως τών
αστέρων»' φ. 17α, «περί εμφανίσεως της αγίας ζώνης»' φ. 19α, «περί
ρομφαίας ομοιον έν τω ούρανώ»· φ. 20β, «περί έρυθράδας τοϋ ούρανοϋ»'
φ. 22β, «περί σημείου ξένου έν τω ούρανώ»· φ. 23β, «περί όμοίωσιν
ανθρώπου έν τώ ούρανώ»· φ. 25α, «περί βροντής»· φ. 26α, «περί αστρα
πής»· φ. 27β, «περί λαύρας τής από ούρανοϋ»· φ. 28β, «περί ίστοϋ άγαν»'
φ. 29β, «περί χαλάζης»· φ. 30β, «περί έπιβρέξεως χουν έρυθρόν»· φ. 31 β,
«περί έπιβρέξεως βατράχων»· φ. 32β, «περί κονιορτοϋ άπό τόν αέρα»'
φ. 33β, «περί μεταβάσεως τής ημέρας εις νύκτα»· φ. 35α, «περί παροχής
τών ανέμων»· φ. 36α, «περί φωνής τής άπό ούρανοϋ»· φ. 37α, «περί
φωνής τής έκ βάθρων τής γης»' φ. 38α, «περί σεισμού τής γης»' φ. 40α,
«περί θάλπους δίχα τής ώρας»· φ. 41α, «περί τοϋ ψύχους δίχα τής ώρας»'
φ. 42α, «περί χιόνος παρ' ώρας».
— φ. 43β, «έκ τοϋ γερολογίου(;) κεφάλαιον, έκ τών πολλών ολίγα, περί
διαιρέσεως ένιαυτοϋ καί τής τών τροπών αύτοΰ διαιρέσεως».
'Ακολουθούν:
φ. 44α, «προγνωστικά εύδινοϋ αέρος»· φ. 44β, «προγνωστικά χειμερινού
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αέρος»· φ. 44β, «περί βροντών καί αστραπών»· φ. 45α, «προγνωστικά
πότερον πρώϊμον ή οψιμον εσται τό έτος»· φ. 45β, «περί της του κυνός
έπιτολής καί της προγνώσεως τών εξ αυτής συμβαινόντων»· φ. 46β,
«έπιτολή καί δύσις φανερών αστέρων»· φ. 47α, «σημίωσις τών αποτελου
μένων έκ της πρώτης βροντής κ α θ ' εκαστον έτος μετά τοϋ κυνός επί
άνατολήν»· φ. 48α, «περί τής προσηγορίας τών άνεμων καί πόσοι είσί
καί πόθεν εκαστον πνέει από τών τεσσάρων κλημάτων»· φ. 48β, «δώδεκα
έτεροι του διός καί οσα αποτελεί περιπολεύων τους ι β ' οίκους του
ζωδιακού κύκλου»· φ. 53α, «περί χαλάζης»· φ. 53α, «τά δέ κλήματα τής
γης είσίν ζ ' » .
'Από τά υπόλοιπα κεφάλαια, επιλεκτικά: φ. 55α, «αϊ σημασίαι τών
αστέρων, εις λίθους καί βοτάνους, καί εις τά ζώα»' φ. 61α, «ζώδιον τοϋ
κρίου»· φ. 62β, «περί αποδημίας, εις κ α θ ' εν εκαστον ζώδιον...»· φ. 100α,
«χρή γινώσκειν οσαι ώραι άγαθαί καί οσαι φαύλαι τής ημέρας καί τής
νυκτός είσί»' φ. ΙΟΟβ, «έτερον σεληνοδρόμιον τοϋ προφήτου δανιήλ καί
σολωμώντος τοΰ υϊοΰ αύτοΰ τοϋ γνώναι ταΐς ήμέραις τής σελήνης ποίαις
είσίν ώφέλιμαι, καί ποίαι αί βλαπτόμεναι» 1 φ. 106α, «ερμηνεία περί τοΰ
όφεομιμήτου αστέρος τί ένέργειαις έχει»· φ. 107β, πίνακας τοΰ γεοκεντρικοΰ συστήματος μέ τόν «όμηόμορφο αστέρα» δίπλα στή γή· φ. 110α,
πίνακας «τών δώδεκα ζωδίων».
— φ . 141 β, «περί τοΰ πώς ευρείς εις ποίαν ήμέραν ώραν τε καί στιγμήν
γίνεται ή γένα τής σελήνης».
— φ. 142β, «οί κύκλοι τής σελήνης»· φ. 143β, «περί τής άποχίσεως τής
σελήνης»· φ. 153α, «ετέρα διάγνωσις τών ι β ' ζωδίων περί τής γένναιάλογίας τών ανθρώπων».
Τελ. ...ε/ς τά δεξιά μέν οι πλονσοίοι εις δέ τά ζερβά θέλουν ήσται
πτωχοί.
'Αμέσως μετά τό τέλος τοϋ κειμένου, φ. 171 β, τό όνομα του γραφέα καί ό
χρόνος γραφής: «αχπζ ' 1687 έτελειώθη τό παρόν έν μηνή άπριλλίου 11 ήμερα β',
Χειρ Γεωργίου θετού υίοϋ του παπά Κυρίλλου τοϋ Ίβηρίτου τοϋ κασανδρινοϋ».
35. Μ.Μ.Λ. 1309
0,150><0,100
Βροντολόγιο καί σεισμολόγιο.

ετ. 1696

φφ. 22α-29β.

Τό δνομα τοΰ γραφέα, ό τόπος καί ή ημερομηνία γραφής στό φ. 39β (καί
121 β): «Τέλος καί τω θεώ δόξα εις τους 1696 βεβρουαρίου ιστ'· έγράφη παρ' έμοϋ
του αμαρτωλού 'Ιωακείμ ιερομόναχου οντος μου είς την μονή ν τής αγίας
Αναστασίας εις τήν μαύρην θάλασσαν ανάμεσα του Πύργου καί τής 'Αγχιάλου
καί πλησίον τής Σωζοπόλεως».
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* 36. Β.Ε.Β. 42
0,198><0,138
Ι Ζ ' αϊ.
φφ. 140α-149β.
φ. 140α, «κανόνιον τοϋ εύρεΐν την σελήνην εν τίνι ζωδίφ καθ' έκάστην
ευρίσκεται» (πίνακας).
— φ. 140β, «εί'δησις του προκειμένου [= τοϋ κανονίου] καί τίς ή τούτου
χρήσις».
'Αρχ. Πρέπει νά ήξεύρωμεν πώς ή σελήνη τό κάθε ζώδιον τό
περνά εις δυοήμισυ ημέρας...
— φ. 142α, «περί κινήσεως των πλανομένων καί διαστήματος».
'Αρχ. 'Επειδή ή σελήνη εις δυοήμισυ ημέρας διαβαίνει τό κάθε
ζώδιον όπου περιέχει τριάντα μοίρας...
— φ. 142β, «πώς αν εϋρωμεν έξ αναλογίας τό άγνοούμενον».
'Αρχ. "Ας ύποθέσωμεν πρώτον τήν διά τεσσάρων άναλογίαν...
— φ . 143β, «θεωρία της καταγραφής τοϋ έκτου καί τελευταίου κανονίου
των ζωδίων».
Άρχ. Ή θεωρία της καταγραφής τοϋ κανονίου των ζωδίων
είναι τοιαύτη· επειδή τά δώδεκα ζώδια του οϋρανοΰ είναι διωρισμένα κατά τους δώδεκα μήνας του χρόνου...
[φ. 147α, πίνακας τών 12 ζωδίων].
φ. 148α, «παρασημείωσις. προς τίνα τών έμφερομένων εν τω παρόντι
βιβλίφ. Διατί οι γεωμέτραι είς τξ ' μέρη διαιροϋσι τόν όλον κύκλον τοϋ
ούρανοϋ. ορα ερωτήσεις ιζ'».
'Αρχ. Διότι ό κάθε κύκλος μέ τό ίδιον άνοιγμα τοϋ διαβήτου...
— φ . 148α, «περί χρονολογίας».
'Αρχ. Ή χρονολογία εστί διττή, ή μεν μαθηματική, ή καί
αστρονομική ήτις τόν χρόνον ώς μέτρον διαμονής έκ τών
ουρανίων...
— φ . 148β, «περί ώρας καί τών αυτής μερών».
Ά ρ χ . "Ωρα εστί μέρος κδ' τής φυσικής ημέρας...
— φ . 149α, «περί διαφοράς τοϋ δρόμου ηλίου τε καί σελήνης».
Ά ρ χ . Σημείωσαι ό'τι ή σελήνη καθώς καί ό ήλιος δέν διαβαίνουσιν εν ϊσφ χρόνω τά ζώδια, άλλα τινά μεν αυτών τά διέρχονται
τάχιον, τινά δέ βραδύτερον...
Τελ. ...τοϋ ηλίου δρόμος είναι ήμερων κθ ', καί άλλοτε τριάκοντα
πλήρεις.
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*37. Ε.Β.Ε. 1499
0,210*0,160
ΓΖ' αι.
φφ. 246β-247β.
Τίτλος: Βροντολόγιον, άποτελεσματικόν Είρακλείου του βασιλέως.
'Αρχ. Μηνί μάρτιος...
38. Μ.Σ. 145 (1423)
Οί κύκλοι του ηλίου.
Τό 2° μέρος του κώδικα.

8°

39. Μ.Π. 410 (5917)
0,225*0,160
Τίτλος: Οί κύκλοι του ηλίου (πίνακας).

ΙΖ' αι.

Ι Ζ ' αϊ.

φ. 208β.

40. Μ.Ι. 751 (4871)
16°
ΙΖ' αι.
Περί σελήνης. Κείμενο ακέφαλο.
Περί της ευρέσεως τοϋ κύκλου του ηλίου.
Περί της ευρέσεως τοΰ κύκλου της σελήνης.
Τό 47°, 64° καί 65° μέρος του κώδικα.
•41.Μ.Ι. 351 (4471)
0,195*0,140
ΙΖ'αί.
φφ. 396α-400α.
Πίνακες τών κύκλων του ηλίου, του ζωδιακού κύκλου, του γεωκεντρικοΰ συστήματος κ.τ.λ.
Σημ. Στην αρχή τοϋ κώδικα ή σημείωση: «Ιερεμίας ιερομόναχος καί προη
γούμενος Εγραψα».
42. Μ.Ι. 315 (4435)
16°
ΙΖ' αί.
—φφ. 100α-104β, Περί ζωδίων.
—φφ. 108α-113β, προγνωστικά.
—φφ. 114α-116β, «περί τού πος νά έγνωρίσης τό εμα».
—φ. 120β, «Οι κύκλοι του ήλιου».
—φφ. 122α-128α, «Περί τοϋ πώς νά εϋρει ό καθείς όπου βουλεται τόν
κυκλον του ηλίου καί τόν κύκλον της σελήνης».
φφ. 137β-162β, «Ζωδολόγιον συνταχθέν ύπό σοφών Αιγυπτίων περί
τ
ής γεννήσεως τοϋ ανθρώπου».
* 43. Μ.Δν. 275(3809)
0,150*0,105
ΙΖ'αί.
Ιιτλος: περί σημείων της σελήνης.
'Αρχ. Τρίτην ήμέραν ούσαν σταθηράν...

φφ. 134β-145β.

410

ΟΙ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ε Σ ΣΤΗΝ Τ Ο Ϊ Ρ Κ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

* 44. Μ.Μ.Λ. 474
0,150*0,100
Ι Ζ ' ai.
φφ. 1α-45β.
Σύνθεσις τοΰ έργου:
— φ. Ια, πίνακας, πάνω άπό τόν όποιο διαβάζουμε: «αυτός ό όφεομίμητος αστήρ έχει κάποιαις ένέργειαις, όπου ταϊς θέλομεν γράψη εμπρός»,
φ. 1β, «'Ερμηνεία περί τοΰ όφεομιμήτου αστέρος, τί ένέργειαις έχει διό
λέγεται καί δράκων ίστορισμένος».
'Αρχ. ούτος ό παρών αστήρ είναι εις την ένάτην σφαίραν τοΰ
ούρανοΰ...
— φ. 4β, «αϊ ήμέραι της σελήνης» (πίνακας).
— φ. 5α, «"Εχει καί τίνες αλλαις ένέργειαις ό αυτός όφεομίμητος αστήρ,
μέ τήν σελήνην, καί μέ τοις η ' άνέμοις».
φ. 7α, «"Ετερον προγνωστικόν της σελήνης, καί των ιβ' ζωδίων».
— φ. 10α, «προγνωστικόν της σελήνης όταν φανή καταρχάς προς ημάς».
— φ. 16α, «σεληνοδρόμιον».
— φ. 18α, «περί των άστενοΰντον».
— φ. 19α, «περί φλεβοτομίας».
φ, 24α, «έτερον κεφάλεον του βροντολογίου έκ της αστρολογίας· κύκλον
της γενίσεος· παρά ήρακλήου του σοφιστού· όταν βρωντήσι ή σησμός
γένη τάς τη ' μέρας γενέσεος των γγώσμων».
φ. 31 β, «αρχή ση ν θεώ αγίω σησμολόγιον τον δόδεκα μηνον κατά το
μέτρον τον ήμερων».
φ. 36β, «μηνολόγιον τού ασθενούς δηκνήον αύτοΰ ζοήν καί θάνατον».
'Αρχ. Εις τήν πρότην του μηνός εάν αστενίση φόβον έχει
θανάτου...
— φ . 38β, «περί ονηροκρίτου».
* 45. Μ.Β. 548
0,180*0,120
ΙΖ' αϊ.
σσ. 5, 7.
«Οί κύκλοι της σελήνης» (δύο πίνακες).
Κάτω από τους πίνακες, ή σημείωση: «εάν θέλης νά εϋρης τήν
σελήνην έν ποία ήμερα τοΰ μηνός...»
* 46. Ε.Β.Ε. 462
0,210*0,130
ΙΖ' αϊ.
σσ. 365-370.
'Αστρονομικές σημειώσεις:
— σσ. 365-369, «Ερμηνεία τών περιόδων τού χρόνου καί της των αέρων
εναλλαγής».
—σσ. 369-370, «Βροντολόγιον τών ιβ' μηνών».
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* 47. Μ.Α.Α.Σ. 1761
0,160* 0,105
Διάφορα επιμέρους έργα:
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— φ φ . 1α-3β, «βροντολόγιων, σύν θεώ άγίω, έκ τοΰ δώδεκαζοδίων,
συνταχθέντα, παρά ήρακλέου, του βασιλέος, έκ τοις άστρονομικοίς
διατάξεος, ήγουν τον άστέρον κινήσεος».
'Αρχ. Μηνή μάρτιως, είς την αβ ' κριώς, εις την γδ ' ταύρος, εις
ζ' δίδημος, ηθ' καρκίνος...
—φφ. 8β-9α, «περί του σισμοϋ πως γίνεται του αγίου ίωανου του δαμάσκηνου»
'Αρχ. Ό σισμός τοιουτοτρόπως γίνεται, ή γη γκαστρόνεται παρά τοΰ
ανέμου, ήγουν γεμήζουν ή φλέβες άνεμον και όταν κινή ό άνεμος νά εΰγει
από ταις φλέβαις της γης ό μέν άνεμος είναι πολλύς ή δέ φλέβες έσονται
να είναι στενές, βιάζεται μεγάλος ό άνεμος όταν θέλ.ει νά εϋγει καί ταράσει
και σείη την γήν ολην έκείνην όπου είναι σιμά οί φλέβες ένείνες όπου είναι
μέσα ό άνεμος, άμί ολην την γήν δεν την σείη...
—φφ. 9α-10α, «περί αστραπών, καί βροντών πώς γίνονται, του αγίου άναστασίου
άντιοχίας».
'Αρχ. Τανέφη έσοντας νασμήξουν, ναμαζόνονται καί ναπληθαίνουν
απάνω είς τόν οϋρανόν νά ταβιάζει ό άνεμος, καί άλα έρχονται από τό 'ένα
μέρος, καί άλα από τό άλλον μέρος σμίγουν καί κρούονται μεγάλους, ώστε
κτηποϋν κτίπον μέγαν καί εύγένη φωτία...
—φ. ΙΟαβ, «περί το τέλος τοϋ κόσμου, έάν έχει άπόφασιν ποίον κιρόν ναγένει
άναστασίου άντιοχίας».
'Αρχ. Ό θεός ήξεύρει πάντα όμως λχγουν οί διδάσκαλοι της εκκλησίας
μας, καί οί άγιοι πατέρες ότι όταν πληρωθή ό άνω κόσμος τότε γίνεται τό
τέλος τοΰ κόσμου...
— φφ. 20β-21α, «Διατάξις τόν ήμερόν, του μηνός, καί περιφόβον θανάτου».
Άρχ. Ής την πρότιν τοΰ μηνός ό άνθρωπος εχη φόβον θανάτου, έως
ημέρας στ, καί έάν περάσι, αυτές τες ήμερες...
—φφ. 22α-24α, «περί φλεβοτομίας, κεφάλ. λ'».
'Αρχ. Εις τήν έκλειψιν τής σελήνης εναι κακόν ότι γίνεται άνθρωπος
κίτρινος...
—φφ. 24α-26α, ζωδολόγιο.
—φφ. 26α-28α, «σισμολόγιο, κεφαλ. ιβ'».
Στα φφ. 4α-8α, διάφορες ενθυμήσεις· ή πρώτη: «εις τό έτος 1665 ήφεραν οί
εβραίοι έναν εβραίων, από τήν σμήρνην καί τόν 'έλεγαν, πώς είναι μεσίας, καί
ερχόμενος είς τήν πόλιν τό έμαθαν οί τούρκοι, καί τόν έπιασαν, καί τόν έβαλαν
ει
ς τήν φυλακήν καί έπήγεναν οί εβραίοι καί τόν αντάμωναν καί τόν εΰγαλαν από
τ
ήν φυλακήν...
Στά φφ. 28α-30β, διάφορες ιατρικές συνταγές: «είς άνεμοπύρομα», «ματζιούνι
οφέλιμον δια την χολήν», «οπιος φθή αϊμα», «περί άνθρωπου όπου κατουρί
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αϊμα», «περί ανθρώπου όπου δεν παγι προς χρίαν του», «να σταματίσης εμα άπο
την μίτην», «όταν εχι άνορεξίαν ό στόμαχος του άνθρωπου», «περί γυνεκός όπου
να ποθάνη το πεδί εις την κιλίαν της», «περί ποδαλγίαν», «περί γυνεκός όπου δεν
κάμνι πεδία».
Στό φ. 58β, «ένθίμισις προς πάντας τους ανθροπους, τιτούς κάμνι χρεία νά
τρόγουν καθέκαστον μίνα όλου του ενιαυτοΰ διάνα εί'ναι προς ύγίαν καί όφαίλιαν
αυτών καί πρότων μεν άρχόμασταιν άπό τόν μάρτιον».
'Αρχ. τόν μϊναν τόν μάρτιον, πάσα ανθροπως, τυχαίνι νατρώγουν
πράγματα γλυκά καί νά πίη κρασί γλυκό καί νά τρώγη πράσα...
48. Π.Β.Ι. 207
0,205x0,155
Ι Ζ ' αι.
φφ. Ια-Πβ.
Σεληνοδρόμιο καί 'ένα «προγνωστικόν τοΰ 'Αριστοτέλους, πότε
γίνεται άνεμος ή βροχή».
49. Μ.Σ. 160 (1428)
8°
Τίτλος: Σεληνοδρόμιον παντοτεινόν.
Τό 3° μέρος τοΰ κώδικα.

Ι Ζ ' αί.

50. Χ.Μ. 409
0,148x0,098
Ι Ζ ' αί.
φφ. 132β-134β.
— φφ. 132β-133α, «Κεφ. ΝΔ ο ν 'Ιωάννου τοϋ Δαμάσκηνου: Περί σεισμού
πώς γίνεται».
— φ φ . 133β-134β, «Περί αστραπών καί βροντών πώς γίνονται».
51. Χ.Μ. 320
0,151x0,103
Ι Ζ ' αί.
φφ. 18β-20β.
Τίτλος: Σεληνοδρόμιον παντοτινόν.
Στό τέλος, φ. 20β, σημείωμα τοϋ γραφέα, Ιερομόναχου Δωροθέου.
* 52. Μ.Π. 572 (6079)

0,210x0,150

ΙΖ'αί.

— φφ. 322β-327β, [σεληνοδρόμιο].
'Αρχ. μαρτιως αβ - ιχθις· γδ - κριως· στ -

φφ. 322α-328β.
ταβρως...

— φ. 328αβ, «ι κίκλι του ιλιου».
* 53. Μ.Ξ. 21 (2354)

0,165x0,123

ΙΖ'αί.

Βροντολόγιο, σεληνοδρόμιο, σεισμολόγιο.
— σσ. 51-57, «βροντολόγιον».
'Αρχ. σεπτέμβριος, 'εάν βροντήσω...
— σσ. 58-60, «σεληνοδρόμιον».

σσ. 51-63.
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'Αρχ. ε/ς τήν πρώτην έχει φόβον
—σσ. 61-63,

θανάτου...

«σεισμολόγιον».

'Αρχ. σεπτέμβριος,
* 54. Μ.Χ. 23 (244)

εάν σεισμός

0,135*0,100

γένη...
ΙΖ'αϊ.

φφ. [3α-82β].

Βροντολόγιον καί Σεληνοδρόμιο.
φ. [3α], «ηρακλείου σοφιστοΰ· πίναξ τοϋ βροντολογίου, καί σεληνοδρομίου».
— φ . [12β], «σεισμολόγιον τών ι β ' μηνών».
'Αρχ. Μην σεπτέμβριος
ζυγός, εάν ήμερα γένηται
καρπών λοίψης εσται καί άφάνησις...

σεισμός,

— φ. [18β], «περί της σελήνης έκ τών ι β ' ζωδίων».
Ά ρ χ . Μην μάρτιος, ζώδιον κριός...
— φ. [22α], «έτερον σεληνοδρόμιον του προφήτου δαυίδ καί σολομώντος
του υίοΰ αύτοϋ, του γνώναι τάς ημέρας τής σελήνης ποίαι είσίν
ωφέλιμοι, καί ποίαι αϊ βλάπτουσαι».
'Αρχ. 'Ημέρα πρώτη τής σελήνης, εν αυτή τή μέρα...
— φ . [32α], «ψήφος καί ερμηνεία τής φλεβοτομίας».
'Αρχ. Εις τήν πρώτην τής σελήνης...
— φ. [33β], «ετέρα έρμηνία».
— φ . [35α], σεληνοδρόμιο (πίνακας).
— φ . [36α], ακέφαλο.
Ά ρ χ . "Οταν τό στόμα αύτοϋ άνοιξη καί χασμάται τότε θανατικόν δηλοϊ εν δλφ τω κόσμφ· χασμάται καί ή γη καί καταπίνει τά
σώματα τών ανθρώπων...
- φ . [39β], ζωδολόγιο.
—<Ρ· [40α], άλλο σεληνοδρόμιο.
Ά ρ χ . Εϊπομεν όπισθεν ό'τι ή σελήνη περιπατεί...
— φ . [42β], «'Ετέρα διάγνωσις τών ι β ' ζωδίων περί τής γενεαλογίας τών

ανθρώπων».
Ά ρ χ . Μήν μάρτιος, 'έχει κριόν...
Πρβλ. Τόμ. Γ ' , Α ν ώ ν υ μ α "Εργα 'Ιατρικής, Β ' , II, 59.
55. Μ.Ι. 617 (4737)

8°

Ι Ζ ' ai.

Βροντολόγιο καί σεισμολόγιο μέ τήν επιγραφή: «"Αρχή τοΰ βροντολογιου τον 12 μινών τής ημέρας καί τής νύκτας».
Ά ρ χ . Μήνη

Ίανουαρήως.ήμαίραν.

Έάν

ύδροχόος...
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Τελ. ...ταίλος τον βροντολογήου
καί τοΰ σήσμολογίου
ημέρας καί της νύκτας τον δοδέκα μίνον τοΰ χρόνου.
Διαιτητικές συμβουλές κατά μήνες.

της

56. Μ.Ι. 718 (4838)
8°
Ι Ζ ' αϊ.
«Περί του βρωντολογίου καί συσμολογίου».
Τό 2° μέρος του κώδικα.
57. Μ.Ι. 766 (4886)
16°
Ι Ζ ' αι.
φφ. 26α-62β.
« Ό ζωδιακός κύκλος ήγουν βροντοσκορπίων, εκάστης ημέρας».
«Βρωντοσκόρπιον των δώδεκα ζωδίων κ α θ ' έκάστην νύκτα το της
σελήνης δρόμων».
«Σεληνοδρόμιον».
Τό Γ, 2° καί 6° μέρος τοΰ κώδικα.
* 58. Σ.Β.Ν.Φ. 8
0,870x0,150
Βροντολόγιο καί σεισμολόγιο.

Ι Ζ ' αϊ.

φφ. 26α-62β.

Στην αρχή, φφ. 26α-28α, «πίναξ έτερος, πέρηεχων τα ληπά του
βιβλίου καιφάλεα ήγουν τού βροντωλόγήου, καί σησμολογήου και τόν
ληπόν εταίρον άποδίξαιον».
'Ακολουθούν λ α ' κεφάλαια, μεταξύ των οποίων: «περή την ερμηνήαν
τού βροντωλόγήου», «περή του βροντοσκόπου την απόδιξην», «περή
τάς επαρχηας τας κυρηεβομένας οίπο τον ι β ' ζοδίον, ήγουν τοϊς τόποις
όπου ορήζη το κάθεν ζόδιον», «έρμηνήατού σησμωλωγήου», «έρμηνοϊα
περή τήν άρχηχρώνείαν καί πώς μέλη γεναίσθε κατά τών άρηθμών των
ζ ' πλανητών».
Μένει κολοβό στό κεφάλαιο θ ' : «περή την εμβολήν και την εκβολήν
του ήλήου έν τες ιβ ζώδίοις»
Βλ. Τόμ. Γ ' . 'Ανώνυμα "Εργα 'Ιατρικής, Β', II, 56.
* 59. Μ.Ι. 623 (4743)
0,195x0,135
— φ. 155β, «Περί τών κλάδων τής [...]».

ΙΖ'αί.

φφ. 155β-158β.

'Αρχ. 'Εάν ήμερα κυριακή γένουνται τά χριστώγενα
εστίν
κερασμένον έαρ, ύγρόν, θέρος ζυρόν, χημόν άνεμόδης, καρπός
χρύσιμος, προβάτων
άπόλια...
— φ . 156α, « ' Α ρ χ ή του σεισμολογίου»
Ά ρ χ . Μήν σεπτέμβριος,

έάν γένη σεισμός έν ημέρα...
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— φ . 157β, « ' Α ρ χ ή του βροντολογίου, μην μάρτιος».
Ά ρ χ . 'Εάν βροντήσω είς την αϋξησιν πολλά αγαθά σημένει,
σιτάρι, καί κρασί, καί λάδν εάν βροντήση...
Στό φ. 158β, ή σημείωση: «παρθένιος ιερομόναχος από παλαιαίς πάτραις
έγραψα», καί άλλη: «νυν δέ Κυπριανού ιερομόναχου καί ίβηρίτου».
'Από τό πρώτο μέρος του κώδικα, από τό έργο: «Κωνσταντίνου
Ρεσινοϋ τοϋ Κορίνθου διδασκαλία καί έξήγησις είς την εξαήμερον
κτίσιν του θεοϋ», συγκρατώ:
— φ . 16αβ, «περί της εκλείψεως τοΰ ηλίου».
Ά ρ χ . Ή μεν εκλειψις τοΰ ηλίου γίνεται οϋτως- οτι ό ήλιος είναι
εις την τετάρτην ζώνην τοΰ ούρανοΰ, καί ή σελήνη, ήγουν τό
φεγγάρι είναι εις τήν 'εβδόμην ζώνην τοΰ ούρανοΰ, ύποκάτωθεν
τοΰ ήλιου...
[Έδώ, στό φ. 16β, γράφει: «πρέπει νά ήξεύρη κάθε άνθρωπος καί τοϋτο,
ότι από τόν ήλιον φωτίζεται ή σελήνη, ήγουν τό φεγγάρι...]
— φ. 17αβ, «περί τοϋ πώς γίνεται ή εκλειψις της σελήνης».
Ά ρ χ . Νά μάθης καί τήν εκλειψιν τής σελήνης, πόθεν γίνεται
ήξευρε λοιπόν οτι ή σελήνη φως ίδιον δεν έχει...

*60.Μ.Κτ. 251(3324)
0,155><0,105
ΙΖ'αϊ.
φφ. 296β-321β.
Σύνθεση τοϋ έργου:
—φφ. 296β-298β, χωρίς τίτλο.
Ά ρ χ . Ό χρώνος έχει οίμέρας τξε ' καί οράς στ '• καί γίνωσκε
οτι κάθε χρώνον βασιλέβει 'ένα ζώδιον...
—φφ. 299α-303α, «Προγνωστικόν εκ τών σχιμάτων τής σελήνης».
—φφ. 303α-304β, «πότε γίνεται άνεμος καί βροχή».
—φφ.305α-306β, «έρμινήα είς τήν γένα τής σελήνης».
—φφ. 313α-318β, «σισμολλωγιον του όλου ενιαυτοϋ. μηνίσεπτέμβριος».
— φ . 318β, «ήμέραι καλαί δια να περνούν έμα».
—φ. 319α, «καί έναντίαι δια να περνούν έμα».
—Φ· 319β, «έτερον βροντολόγιον».
Ά ρ χ . σεπτέμβριος, εάν βροντίση σίτου εφορία διλή, εάν δε ύετός
επακολουθίση...

* 61. Μ.Α.Α.Σ. 1934
0,145 «0,090
Βροντολόγιο - Σεληνοδρόμιο

ΙΖ'αϊ.

φφ. 12.
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' Αρχ. Μήν σεπτέμβριος, έάν βροντήση σίτος ευφορία δηλοϊ, έάν
δέ σισμός γένηται ήρήνη σημαίνει καί κτηνών φΟοράν...
Στά φφ. 11α-12β, περί των καλών καί κακών ήμερων γιά φλεβοτομία.
* 62. Μ.Α.Α.Σ. 1938
0,140><0,098
Ι Ζ ' αι.
φφ. 194.
Τίτλος: βροντολόγιον άποτελεσματικόν κατά μέτρον των ιβ ' ζωδίων, καθα'χ
ό πίναξ του ζωατικοΰ περιέχει, συνταχθέν υπό ηρακλείου βασιλέως, εκ της
αστρονομίας καί κινήσεως. "Εστί δέ ό πίναξ ούτως».
'Αρχ. Μήν άπρίλλιος κριός α, β, γ, ταύρος δέ...
Στό φ. 213β του κώδικα, κτητορικό: «το παρόν βιβλιάριον υπάρχει
εμοΰ γαβριήλ ιερομόναχου τοϋ σιναΐτου», ενώ στό εσωτερικό, ή χρονο
λογία: 1640.
Βλ. Γ ' , 30.
* 63. Μ.Κτ. 177 (3250)
0,150* 0,100
Ι Ζ ' αϊ.
Τά διάφορα μέρη του κώδικα:
φφ. 24α-25α, «προγνωστικόν έκ τών σχημάτων της σελήνης».
'Αρχ.
κιτάζη

Ίαννουάριος,
απάνω...

εάν γένη σελήνη καί είναι ορθή, ήγουν νά

— φφ. 25α-26β, «προγνωστικόν έκ τής ευρέσεως της σελήνης καί τά ι β '
ζώδια».
'Αρχ. λέγομεν εις πάσας δύο ήμέραις καί μησή περιπατή ή
σελήνη...
— φφ. 26β-29α, «πότε γίνεται άνεμος καί βροχή».
' Αρχ. μάρτιος ιη ' είναι ήσιμερία εαρινή καί πάντοτε μίαν ήμέραν
προτήτερα...
Στό τέλος: «θεοΰ τό δώρον καί Ιερεμίου κόπος»,
φφ. 54α-56β, «αρχήν τον ζοδίων τον ι β ' μηνών τοϋ όλου χρόνου».
'Αρχ. έχει δέό χρόνος μήνας ιβ'καί ημέρας τξε'καί δρας στ ...
— φφ. 57α-58α, «αί γνώμαι τών ζωδίων».
'Αρχ. Ό κρίος ήμερος πράος, έλεήμον καί κατά ψυχήν καθα
ρώς...
φφ. 58β-62β, «περί τής βροντής».
'Αρχ. Έάν κριός βροντίση

οι άπό ανατολών φθαρήσονται, καί

περί τήν οίκουμένην

εσοντε...

λύκοι

Τελ. ...ει δε σισμός γένονται νοσίματα πολλά έσονται. Τέλος τ°υ
βροντολογίου.
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— φφ. 62β-63β, «ετέρα μέθωδος» [= βροντολογίου].
' Αρχ. μήν Οκτώβριος 'έχων ημέρας λα ', τω αύτω μηνί έχουν οι
έλληνες αρχήν έτους...
φφ. 65β-66β, «πόσοι ποταμοί εΐσίν μεγάλοι εις τόν κόσμον καί πήα τά
ονόματα αυτών»,
φφ. 67α-69α, «άρχΐ σέλήνωδρόμι».
— φ. 192α, [κυκλικό διάγραμμα μηνών καί ημερών].
— φ . 196α, [πίνακας μηνών καί ημερών].
φ. 198αβ, «περί τοϋ πώς νά ευρις τόν κΰκλον του ήλήου, εάν τόν χάσης».
'Αρχ. βάλε τά από κτίσεως κόσμου τά μικρά έτη, ήγουν τά
ρλε '...
Πρβλ. Τόμ. Γ", 'Ανώνυμα "Εργα 'Ιατρικής, Β ' , II, 75.
* 64. Μ.Δ. 243(2917)
Βροντολόγιο.

0,145x0,115

'Αρχ. μάρτιος, εάν βροντήση,

ΙΖ'αί.

φφ. ]85β-187β.

οϊνον καί σϊτον...

Πρβλ. Τόμ. Γ ' , 'Ανώνυμα "Εργα 'Ιατρικής, Β ' , II, 64.
* 65. Β.Α.Κ. 129
0,145><0,095
ΙΖ'αί.
φφ. 62α-67α.
φφ. 62α-63β, «τής σελήνης αποτελέσματα κατά μήνα εν τη γενήσει
αυτής»
'Αρχ. μάρτιος.

'Εάν ορθή ή σελήνη, σίτου καί οίνου

πλήθος...

ψφ. 63β-65α, «[β]ροντολόγιον τών ι β ' μηνών».
'Αρχ. μήν μάρτιος. 'Εάν βροντήση οίνου ευφορία καί ευθυμία,
ϊδέ σεισμός γένητε...
<Ρ<Ρ· 65α-67α, «περί αστέρων ποιοϋντα τάραξιν καί κίνδυνον, καί ταραΧαΐς, δεν γινώσκειν».
* 66. Μ.Ι. 174 (4294)
8°
Ι Ζ ' αι.
φφ. 11α-46α.
φφ. 11 β-16α, «Σεισμολόγιον τών δώδεκα μηνών καί τών ζωδίων».
ΦΦ· 16β-25α, «"Ετερον σεληνοδρόμιον τοΰ προφήτου Δαβίδ».
φφ. 25β-28β, «"Ετερον προγνωστικόν».
φφ. 29α-46α, «'Ετέρα διάγνωσις τών ι β ' ζωδίων περί τής γενναιολογίας
άνθρόπον».
* 67. Μ.Α.Α.Σ. 1864

0,160x0,120

ΙΖ'αί.

Ψ· ι δ ' , «Περί τών τής σελήνης σημείων ή ορθά ή πλάγια».
27
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— φ. ι δ ' , «Περί ετέρων σημείων της σελήνης».
— φ. ι δ ' , «Αί πονηραί τών ήμερων».
— φ. ιε', «Αί πεφωτισμένοι της σελήνης ήμέραι».
— φ. ιε', «Περί εύχρηστων ήμερων εκάστου μηνός».
— φ . ιε', «Αί ώραι τοϋ κάθε μηνός της ημέρας πώς νά ταΐς εύρεϊ».
φ. ιε'-ιζ', «Σύν θεώ άγίφ τοϋ βροντολογίου αρχομένου άπό μηνός
σεπτεμβρίου».
φ. ι ζ ' - ι η ' , «Έρμου του Τρισμεγίστου περί σεισμών»,
φφ. Ι17α-118β, «Περί ανέμων»,
φφ. 122α-123β, «'Εμπεδοκλέους απλανών σφαίρα».
Βλ. Κορυδαλεύς Θεόφ. καί Βλεμμύδης Νικηφ.
68. Μ.Ξν. 250
0,160><0,120
Ι Ζ ' - Ι Η ' αί.
—σσ. 51-57, βροντολόγιο.
Στό τέλος ή υπογραφή: «Διονύσιος ιερομόναχος».
— σσ. 58-60, σεληνοδρόμιο.
— σσ. 61-64, σεισμολόγιο.

σσ. 51-64.

69. Κ.Π.Β. (ν.) 43
8°
Ι Ζ ' - Ι Η ' αι.
φφ. 60α-63β, 78α-79β, περί τών ι β ' ζωδίων.
φφ. 89α-105β, Σεισμολόγιο καί βροντολόγιο.
70. Π.Β.Ι. 354
0,165x0,111
Ι Ζ ' - Ι Η ' αί.
φφ. 49α-61α, «Βροντοσεισμολόγιον».
'Αρχ. Έάν βροντήση, οίνου καί σίτου ευθυμία καί καρποφορία
πολλή...
φφ. 124β-138β, «Προγνωστικά εις ασθενείς».
*71.Μ.Π.Τ.220
0,190x0,139
ΙΖ'-ΙΗ'αί.
φφ. 14Ιβ-188β.
φφ. 141β-143α, «'Ηρακλείου τοϋ βασιλέως βροντολόγιον».
Ά ρ χ . Μάρτιος· έάν βροντήση εις την αύ'ξησιν της σελήνης
πολλά πολλά σημαίνει...
φφ. 143β-149β, «Βροντοσεισμολόγιον Πτολεμαίου καί του Λέοντος του
Σοφού».
'Αρχ. Έάν έν Κριω βροντήση άπό την άνατολήν φθορά και
ακαταστασία γίνεται...
φφ. 150α-172β, «Προγνωστικόν της σελήνης καί τών δώδεκα ζωδίων»·
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φφ, 173α- 188β, προγνωστικό (γραφή τοΰ I H ' αι.)· ' Α κ έ φ α λ ο κ α ί κ ο λ ο β ό .
'Αρχ. ...μήνας τρεις, άπρίλλιον, μάϊον καί ίούνιον εαρ δ ' αυτούς
(ονόμασαν...
Τελ. ...Περί λαύρας της απ ' ουρανού.
λαύρα καί θείον από τοΰ ουρανού

'Εάν εν τω παρόντι

μηνί

διέλθη...

Στό φ. 171 β ή χρονολογία καί ό τόπος γραφής καθώς καί τό όνομα του
κτήτορα: «έγράφη εν Κωνσταντινουπόλει κατά τό σωτήριον έτος αχο' αύγούστου ιε'» καί «παύλου βλαστάρη μιτυληναίου».
Στην αρχή του κώδικα τό όνομα τοΰ κτήτορα κατά τό 18° αι. καί μιά τιμή
χειρογράφου του IH ' αιώνα: «Τό παρόν βιβλίον υπάρχει καμου ρίγα ζαγουριανώ
έκ χορίου Μακρηνίτζα... καί τό αγόρασα παρά το Γιάνη τροχάνη Μωραϊτη
άλευρα διά μαϊδιά 320. 1770 αύγούστου 5 άγουράσθη διά μαϊδιά 320». 'Επίσης:
«παύλου βλαστάρη λεσβίου κτήμα».
* 72. Β.P.A. 897

0,195><0,160

ετ. 1701

φφ. 56α-69α.

φφ. 56α-59α, «Σεισμολόγιον του σοφωτάτου βασιλέως λέοντος».
'Αρχ. μην μάρτιος.

Έάν ήμερα γίνηται

σεισμός...

φφ. 59β-62α, «βροντολόγιον των δώδεκα μηνών».
'Αρχ. μην αΰγουστος. Παρθένος

έάν

βροντήση...
φ. 62β λ.

φφ. 63α-68β, «Περί τήν εικόνα του ενάστρου ούρανοϋ».
'Αρχ. Ούτος ό παρόν αστήρ είναι εις τήν

έννάτην...

Τελ. ...καί 'έπλασε τόν άνθρωπον, καί οΰτως διεμύρασεν

αυτόν

εις τά άνωθεν τέσαρα στοιχεία· ώς περί τόν ούρανόν καί τήν γήν
έποίησεν καί διά ταύτα εμίρασε ε/ς τέσαρα

στοιχεία.

Στό φ. 69α σημείωση του γραφέα: « Έτελειώθη ό παρόν χρόνους εις τους
χίλιους ενα μέ τους επτακόσιους καί εις είκοσι δύο του μηνός· ήγουν του
αύγούστου μέ κόπον καί μέ σπουδήν έμοϋ Ευσταθίου τοΰ νηκολάου- υπάρχον
?αρ υιός του μακαρίτη του Ίσαρί' εις πρασώβ έγράφη καί εις τήν άκουσμένην
Χορα καί αν εχομαι πολλά σφαλτά ας έχομε συγγνώμην έρροσθε».

*73.Μ.Α.Α.Σ. 1868
0,210*0,155
ετ. 1746
φφ.65α-116β.
Φφ. 65α-98β, «ιδού γράφομεν καί από τό θεολογικόν βιβλίον ίω. του
οαμασκηνοΰ μερικά διά τά ζώδια, διά τά άστρι, καί τά λιπά. περί
ουρανού».
Ακολουθούν: «τοΰ αύτου, ΐω. περί φωτός, πυρός, φωστήρον, ηλίου
τε

'

κα

ί σελήνης, καί αστέρων», «οίκοι πλανητών», «τά σχήματα της
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σελήνης», «περί κτήσεως ορατής», «περί των τεσσάρων στοιχείων»,
«περί ουρανού καί γης», «περί υδάτων», «περί ηλίου, σελήνης καί
αστέρων», «περί των επτά κλιμάτων της γης» καθώς καί σεληνοδρόμιο
(καί μηνολόγιο).
φφ. 99α-107α, «αρχή σύν θεώ, βρωντολόγιον των δώδεκα ζωδίων, καί
άρχεται άπό τόν κριόν».
'Ακολουθούν, κι έδώ, «περί τόν έννεατόν άνθρωπον», «περί των
χιλιάδων του κόσμου», «της σ ε λ ή ν η ς σημεία», «σημεία περί ανέμων»,
«περί μετεώρων», «περί αστραπών», «περί βροντών», «του αύτοϋ προ
γνωστικά εις χειμερινού καιρού»,
φφ. 107α-116β, «άράτου φιλοσόφου καί αστρονόμου».
Στό φ. 116β, μετά τό τέλος του κειμένου, άπό άλλο χέρι, ή ενθύμηση δτι τό
«οψξ' μαΐου θ ' ή σελίνη εις τά του δηδίμου καί εύρίσκετο εις τό αστρον του
καρκκίνου, καί έγιναν βροντές καί αστραπές, καί χαλάζιν» καί πώς «αυτά έγιναν
εις τό βερούτιν».
Σημείωση: 'Ενθυμήσεις γιά παρόμοια φαινόμενα συναντούμε καί σέ πολλά
άλλα χειρόγραφα κείμενα της περιόδου εκείνης. Χάριν παραδείγματος αναφέ
ρουμε δτι στον κώδικα 1871 της ιδίας μονής διαβάζουμε, φ. 68 β, ότι τό «1772
οκτοβρίου α έγινε έκληψης της σελήνης έβάσταξε ορες 3».
Βλ. 'Ανώνυμα "Ε ρ γ α ' Ι α τ ρ ι κ ή ς , Β ' , II, 91.
* 74. Μ.Α.Πν. 13

0,195x0,140

ετ. 1793

φ. 137α.

Σεληνοδρόμιο.
Ή χρονολογία του χγφ. στά φφ. 82β, 128β καί 167β του κώδικα.
Πρίν άπό τό σεληνοδρόμιο, πασχάλιο των ετών 1793-1815 (φφ. 131α-133β).
* 75. Α.Κ. 842 + 843

0,235*0,160

έτ. 1795

σσ. 172(842)

+ 103-218 (843).
84 2 : σ. 1, « ' Α ρ χ ή του αστρονομικού τοΰδε βιβλίου».
'Αρχ. Ποίημα
ετελεύσατο,

καί

πέρσου φιλοσόφου

τοϋνομα ζουκατή,

αυτός yap

κατεσοφίσατο...

'Ακολουθούν: «πώς ώφείλεις ποιεΐν του εύρεΐν τ ά δ ε κ α έ ξ η σχήματα»,
«πώς μερίζονται εις τους επτά πλανήτας», «πώς νά έγνωρίσης τό πρώτον
σ χ ή μ α καί καθεξής τά λοιπά», «περί μεσέων αγαθών καί κακών», «λόγου
ένελλαγής, ύπόδειξις μαρτύρων έν σχήμασι, μαρτυρούντων τό αποτέλε
σμα κατά τήν λαχοΰσαν τών σχημάτων εκθεσιν», «έξέτασις του εν
ζητήματι όποιον άρα έν καρδία φύσαντος, καί ευρεσις αύτοϋ ώδε», «περί
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τοΰ γνώναι την τύχην, ήγουν την εΐμαρμένην εκάστης ημέρας», «περί
του γνώναι την εΐμαρμένην όλων των ημερών της εβδομάδος», «περί της
ειμαρμένης όλου του μηνός», «περί του γνώναι την εΐμαρμένην όλου τοΰ
ένιαυτοϋ», «περί μοιχείας, ή πορνείας», «περί δηλώσεως καιρών», «περί
τοΰ είδέναι τόν διαλογισμόν», «περί πράγματος φοβούμενου, μήποτε
συμβεί αύτοΰ χαμός», «περί τών δώδεκα ζωδίων», «περί τών σχημάτων
τοΰ ηλίου».
— σ. 102, «'Αρχή λαξευτηρίου, έν ονόματι κυρίου, καί πρώτον περί
συνάξεως».
Άκολουθοΰν: «περί εισόδου μεγάλης», «περί εξόδου μεγάλης», «περί
ύποκύψεως», «περί φόβου», «περί γελαστού», «περί θλίψεως», «περί
έρυθρότητος», «περί λευκότητος», «περί στύλου», «περί στύλου εισερ
χομένου», «περί άνήβου», «περί σπανοΰ», «περί τών δώδεκα ωρών της
ημέρας».
— σ. 145, «'Αρχή σύν θεώ άγίω του λαχνιτηρίου, τό πώς ευρίσκει πάς ô
βουλόμενος τό έαυτοΰ καταΟύμιον».
Στό τέλος, σ. 153, ή ημερομηνία: «αψ^ε" έν μηνί μαρτίω ιβα» (σελ.
154, λευκή).
—σ. 155, «'Αρχή τών δώδεκα μηνών τά γενόμενα σημεία έναύτοΐς τότί
δηλοΰν, καθώς κάτωθεν».
' Αρχ. Μήν Σεπτέμβριος, έάν βροντήσει, φθοράν δηλοΐ, εάν
δετός έπ ' άκολουθήση, καί ήχος επί της γης...
'Ακολουθούν: «περί της βασιλείας τών ζωδίων πώς δει εύρίσκειν
αυτά», «περί του οφεως αστέρος τοΰ όντος, έν τω έννάτφ ούρανω».
Τελ. ...καθώς ή βασιλεία τών ιχθύων, τέλος της βασιλείας τών
ζωδίων.
84: σσ. 103-150, «Περί τοΰ ετέρου βροντολογίου. Καί αρχή τών
Μαθηματικών».
Άρχ. 'Εγώ δε φιλοτιμούμενος έκμαθεϊν τάς τών ζωδίων κινή
σεις, ό'σα μηδέν τούτων άπειρος...
—σσ. 151-153, «"Ετερον βροντολόγιον».
'Αρχ. Ei βούλεις εύρεϊν εις ποίον ζώδιον διέρχεται ή σελήνη
πασαν ήμέραν...
—σσ. 154-179, «Σεισμόλόγιον Όρφέως».
'Αρχ. Τοΰ ηλίου δντος έν τω παρθένφ, έάν σεισμός γένηται έν
ήμερα καρπόν...
( Εδώ «περί τών επτά πλανητών, πώς αρχίζουν άπό τήν πρώτην τοΰ
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ίαννουαρίου, κατά ταΐς ήμέραις της βδομάδος», «περί των ζωδίων πως
βασιλεύουν ενα προς ενα τόν καθέκαστον χρόνον», «περί άνεμων»,
«έτερα έρμηνία περί των αστέρων»).
—σσ. 181-184, «Περί των ήμερων της σελήνης, διάνα ήξεύρη ό άνθρωπος
ποίαις είναι καλαϊς, καί ποίαις έναντίαις είς κάθετου υπόθεσιν».
'Αρχ. Είς την πρώτην της σελήνης έπλάσθη ό άδάμ, καί είναι
καλή...
— σσ. 185-193, «"Ετερον βροντολόγιον».
'Αρχ. Ίστέον δε ό'τι αν γεννηθή παιδίον, καί ό αριθμός της
σελήνης είναι ζύγα είναι θήλυ, είδε καί είναι μόνα είναι άρσενικόν...
— σ σ . 194-197, «Καλενδάριον των επτά ήμερων».
'Αρχ. Έάν ήμερα κυριακή...
— σ σ . 198-206, «Σημάδια τών μηνών, βροντών, καί αστραπών».
'Αρχ. Μήν Σεπτέμβριος, εάνβροντήση φθοράν δηλοϊ, εάν ύετός
έπ ' άκολουθήση...
— σσ. 207-211, «"Ετερον βροντολόγιον».
'Αρχ. Μήν Σεπτέμβριος έάν βροντήση...
— σ σ . 212-216, «'Ετέρα έρμηνία περί του θεωρεϊν ποίον ζώδιον βασι
λεύει τόν καθέκαστον χρόνον».
'Αρχ. Άναγκαίον εστί κατά καιρόν, ίνα μετά ακριβείας εΰρίσκειν τό βασιλεύων ζώδιον...
— σ σ . 217-218, «Περί της σελήνης, ποίαις ήμέραις είναι καλαΐς νά
φλεβοτομήση ό άνθρωπος, καί ποίαις έναντίαις διά τό φλεβοτομήν, καί
ά π ' αύταΐς νά φυλάττεται».
'Αρχ. Εις την πρώτην της σελήνης είναι κακόν...
Τοΰ κειμένου προτάσσεται, σσ. 101-102, πίνακας τών περιεχομένων:
« ' Α ρ χ ή σύν θεώ άγίω τοΰ έτερου βροντολογίου, καί σεισμολογίου, και
είτε έν ούρανώ, καί έν γη, σημεία μέλλει φαίνεσθαι, λόγοι αποδείξεως
ΚΗ ' είσί δε τών Μαθηματικών, καί τών Σοφών πάντων, ών ό πίναξ ώδε
πως έχει».
3
Στην αρχή τοΰ 84 , σσ. 1-100, «αποδείξεις τοΰ προφήτου Δανιήλ»·
* 76. Μ.Π.Τ. 315
0,210" 0,154
I H ' αί.
σσ. 253-271.
— σ σ . 253-255, «Περί είς ποίον ζώδιον ανεβαίνει καί κατεβαίνει ό ήλιος
τόν κάθε μήνα».
Ά ρ χ . ΆπότάςΙΑ
' τοΰμαρτίου μηνός, ανεβαίνει ό ήλιος είς τον
κριόν...
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—σσ. 256-258, «βροντολόγιον εις τά ζώδηα, διατηρούμενον».
'Αρχ. σεπτέμβριος. ζυγός αν βροντήσει, πόλεμοι καί σφάγια...
—σσ. 258-260, «περί βροντισμόν εί'ς τε αϋξησιν, της σελήνης, καί
λέγωσιν τηροΰμενον».
'Αρχ. κριός.

'Εάν εις γέμωσιν

βροντίση

καρποφορίαν,

καί

πολλά καλά καί αγαθά...
—σσ. 260-261, «περί τών εναντίων καί κάλων ημερών της σελήνης εις τό
φλεβοτομήσαι».
—σσ. 262-264, «έρμηνία της αρχής χρονίας».
'Αρχ. εάν ήσέλθη ό σεπτέμβριος· ήμερα κυριακή· γίνεται εύθίνια
πάντων...
σσ. 265-266, λευκές.
—σ. 267, πίνακας των ήμερων της σελήνης.
—σσ. 268-271, ζωδολόγιο.
'Αρχ. Σελήνης ούσης εις κριόν, ή εις λέων καί εις τοξότην, χρεϊ
ποιεΐν τάς των αιμάτων άφερέσεις χωρίς δηλείαν...
* 77. Μ.Μ.Λ. 1325
0,210><0,150
ΙΗ'αί.
φφ. 46α-49β.
— φφ. 46α-48β, «'Ερμηνεία παρά μανουήλ εκλεκξις σεληνοδρομίου
εύκολος· Εάν ί'δη τις ονειρον εις τάς ημέρας της σελήνης ή χρήσιμον ή
πονηρόν ή αληθές ή ψευδές εστί».
— φ . 49αβ, «έκ των αφορισμών του Πτολεμαίου».
Βλ. Δαμασκηνός ό Στουδίτης, Ι, 1.
78. Β.Α.Λ. 17
0,192x0,117
ΙΗ'αί.
Τίτλος: Βροντολόγιον των δώδεκα μηνών.
'Αρχ. Μάρτιος.

φφ. 204α-205β.

Εις τήν 1 καί 2 καί 3 εάν βροντίση

σιτάρι

πολύν...
* 79. Μ.Π. 270 (5777)
0,335x0,220
Τίτλος: Σεληνοδρόμιον (πίνακας).

ΙΗ'αί.

φ. 119αβ.

Μετά τόν πίνακα διαβάζουμε: «Σημείωσαι, ότι ή σελήνη άπό μίαν
συνοδον, εως τήν αλλην διαβαίνει εις είκοσιεννέα ημέρας, 12 ώρας καί
44 πρώτα λεπτά της ώρας οθεν εις 354 ήμέραις, 8 ώραις καί 44 πρώτα
λεπτά περνά τά δώδεκα ζώδια, καί τελειώνουσα τόν έδικόν της κύκλον,
έρχεται άπό τοΰ αύτοΰ σημείου επί τό αυτό».
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* 80. Β.Ζ. 119
0,170x0,110
I H ' αϊ.
φφ. 76α-97β.
«'Αρχή του σεισμολογίου, βροντολογίου, σημείου καί τόξου καί
όταν σκοτίση ό ήλιος καί ή σελήνη. 'Ερμηνείατου μάντεως Βαρλαάμ».
'Αρχ. 7ου κριοϋ τό ζώδιον...
*81.Μ.Πν. 141(1175)
0,150x0,105
IH'αι.
φφ.48α-86α.
Ή σύνθεση του κώδικα:
φ. 48α, «σελοινοδρόμιον τον καλόν ημερόν»· φφ. 48β-49β, «τόν δώδεκα
μηνών»· φφ. 50α-51α, «προγνωστικά της σελήνης»· φφ. 51α-59α, «αρχή
τόν βροντολόγον»- φφ. 59α-69α, «έτερον βροντολόγιον καί σησμολόγιον»4 φφ. 69α-72β, «περί ήσαγωγή των μηνών καί τών επτά ημερών πώς
δή εσται ό χρόνος» καί φφ. 73α-86α, «έρμηνία περί του οφεως τοΰ
άστρου».
82. Μ.Βουλ. 4
0,140><0,090
Σεληνοδρμιο (φφ. 5α καί 37α).

I H ' ai.

* 83. Μ.Μ.Λ. 661
0,150x0,100
I H ' ai.
φφ 1α-20β.
Κώδικας ακέφαλος.
'Αρχ. ...όλίγαι χάλαζαι καί ψύχος εσται καί ψόφος βοών...
'Ακολουθούν: «περί σκασμού του ηλίου», «περί αστραπών χωρής
βροντών», «βροντολόγιον τών ιβ' μηνών», «διά τους σισμούς», «βρο
ντολόγιον τών ι β ' μηνών», «διά ταίς ήμέραις ταΐς κακαίς τών ιβ'
μηνών».
Πρβλ. Τόμ. Γ', "Εργα 'Ιατρικής, Β', Ι, 35.
84. Π.Β.Ι. 43
Σεισμολόγιο.

0,343x0,162

IH ' ai.

φφ. 89α-105 β.

85. Β.Α.Α. 12
0,200x0,150
I H ' ai.
σσ. 287-294.
Τίτλος: 'Αρχή σύν θεώ άγίφ τοΰ βροντολογίου αρχομένου άπό μηνός
σεπτεμβρίου.
Στη σ. 1 ή σημείωση: «Ίστέον δε ότι τά βροντολόγια καί σεισμολογία είναι
εμποδισμένα άπό την ορθόδοξον έκκλησίαν, ωσάν όπου είναι μέρος της αστρο
λογίας καί ουχί της αστρονομίας».
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* 86. Β.Ρ.Α. 91
0,170x0,120
I H ' αι.
φφ. 161α-217α.
— φ φ . 161α-163β, «Σημείωσις των άποτε?α)υμένων εκ της α11* βροντής,
καθ' εκαστον έτος, μετά τήν του κυνός έπιτολήν, Ζοροάστρου».
'Αρχ. Έκείνην χρή α η ν βροντήν ήγεΐσΟαι καθ ' εκαστον ένιαυτόν...
— φ φ . 164α-165α, « Έ ρ μ ο υ του τρισμεγίστου περί σεισμών, έν άλλων
όρφέως».
'Αρχ. Φράτζεο δή καί τόνδε λέγοντες... (σέ έξάμετρο).
φφ. 165β-171 β, λευκά.
— φ φ . 172α-176α, «Περί τών προς τους Ζ ' πλανήτας αστέρας συναφών
της σελήνης».
'Αρχ. Σελήνη, εάν συνοδεύουσα
πράγμα...

τω Κρόνω εναντία εις πάν

φφ. 176β-178β, λευκά.
— φ φ . 179α-199β, «Περί ουρανού καί τών απλανών αστέρων».
'Αρχ. Γίνωσκε, ώς οί πάλαι επιστήμονες ήρεύνησαν περί του
ουρανίου σχήματος, καί εύρον τούτον σφαιροειδή...
φ. 200 λευκό.
—φφ. 201α-210β, «Σημασίαι τών κη ' κατοικιών τής σελήνης κατά τους
Ινδούς».
'Αρχ. κατοικία αη τής σελήνης ευρισκομένης εν τη α? κατοικία...
— φ φ . 211α-217α, διάφορες αστρονομικές σημειώσεις.
Στό τέλος του κώδικα: «Τάδε ένεστιν έν τω συντάγματι» ( = πίνακας
τών περιεχομένων).
Βλ. Φιλόπονος 'Ιωάννης, 12.
* 87. Β.Ρ.Α. 368
0,167x0,165
IH'αϊ.
φφ. 87α-92α.
— φφ. 87α-89α, «Σεισμολόγιον του τρισμεγίστου Έ ρ μ ο υ , όστις όντας
Ελλην έγνώρισε τήν άγίαν Τριάδα καί όνομάσθη τρισμέγιστος " Ερμής».
'Αρχ. 'Εάν από τάς δέκα του μαρτίου έώς εις τάς δώδεκα τοΰ
άπρηλλίου γίνη σεισμός...
φφ. 89β-92α, «Κυρίου λέοντος τοΰ σοφού περί σεισμών γενομένων έν
εκάστφ μηνί καί τί σημαίνουσι. Σεπτέμβιος».
'Αρχ. 'Εάν σεισμός γένη...
* 88. Μ.Κ. 313
0,210x0,140
—<Ρ<Ρ- 69β-70α, περί τών ι β ' ζωδίων.

I H ' αϊ.

φφ. 69β-88α.
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— φ. 70β, «της σελήνης αι ημέραι αγαθέ και εναντίαι».
— φφ. 7Ια-74α, «προγνωστηκών της σελήνης ούσης εν καθέκαστο ζώδιω
πότε εστην καλών και πότε κακόν, και άλλα τινά».
'Αρχ. της σελήνης οΰσης έν τω κριω καλών εστήν...
—φφ. 74β-76α, «Εταίρα μέθοδος σεληνιακήν περί τον της σελήνης
προγνώσεως».
φ. 76β, λευκό.
— φφ. 77α-88α, «περί τών ζ ' πλανητών εν πια ήμερα και ορα κυρίσεται ο
καθείς».
„ .
φ. 88ρ, λευκό.
* 89. Β.Ρ.Α. 144
0,175><0,131
I H ' αί.
φφ. 124α-161β.
— φφ. 124α-128β, «βροντολόγιον τοϋ βασιλέως ηρακλείου. Μάρτιος».
'Αρχ. 'Εάν βροντήση ε/ς την αοξησιν της σελήνης πολύ καλόν
σημένει, κρασί σιτάρη, καί λάδι πολύ...
Τελ. ...χορτασία εις τόν κόσμον καί ειρήνη πολλή γίνεται.
— φφ. 129α-136β, «βροντοσεισμολόγιον πτολεμαίου καί λέοντος του
σοφοϋ» (κολοβό).
'Αρχ. κριός, εάν έν τω κριω βροντίση από τήν άνατολήν φθορά
καί ακαταστασία γίνεται τών υπαρχόντων χαμός...
— φφ. 137α-144β, «περί τήν έπιτολήν τοϋ κυνός τοϋ άστρου».
' Αρχ. εις τάς 20 του Ιουλίου μηνός είναι καί κάμνει χρεία νά
κοιτάζης τήν σελήνην εις όποιον ζώδιον ευρίσκεται ό'ταν είναι ή
επιτολή τοϋ κυνός...
Τελ. ...εάν εις τόν ύδροχόον είναι ή σελήνη, καί γίνη βροντή
πόλεμον δυνατόν, καί σπορίων χαλασμός καί φθορά σιταριών.
— φφ. 145α-147α, «προγνωστικά της σελήνης, καί τών δώδεκα ζωδίων».
' Αρχ. εάν τύχη τό φεγκάρι εις τάς 24 τοϋ Ιουνίου μηνός εις τόν
κριόν, θέλουν γίνη πολλαίς καταχνιαϊς, καί βρονταίς...
Τελ. ..εάν εις τους ιχθείς ευρέθη, τά όψάρια όλιγοστεύουν, το
σιτάρι γίνεται πολύ, καί οι καρποί ολίγοι.
— φφ. 148α-150α, «περί τών τεσσάρων θαλασσών τοϋ κόσμου».
' Αρχ. τέσσαραις θάλασσαις είναι εις τόν κόσμον. ή πρώτη είναι
ερυθρά..
Τελ. ...ai δέ λοιπαί είναι μάζωμα νεροΰ, καί λύμναι, και οχι
θάλασσαι.
„Λ_ , „.χ
φ. 150β, λευκό.
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— φφ. 151α-154β, «περί των δώδεκα βουνών της γης».
'Αρχ. πρώτον δρος είναι τό καλούμενον ατλας, τοΰτο είναι προς
τήν άνατολήν εις τήν άκρην της γης...
Τελ. ...άπακεϊ άλμυροϋται ή μεγάλη θάλασσα των λατίνων.
— φφ. 155α-157α, «προγνωστικά της βροχής καί του άνεμου».
'Αρχ. πριν άνατείλη ό ήλιος, εάν φανή σύγνεφον κόκκινον
σημένει βροχήν...
Τελ. ... τήν δύσιν εάν φανοΰν κόκκινα σύγνεφα άνομβρίαν
δηλοΰσι.
—φ. 158αβ, «προγνωστικά της σελήνης».
'Αρχ. Τριταία ούσα καί τεταρταία ή σελήνη...
—φ. 159α, «διά τό χαλάζι».
'Αρχ. "Οταν ίδής χαλάζι, κροΰσον μετασιδήρου τήν πέτραν
απέναντι του χαλάζιου καί άποστραφήσεται...
— φφ. 160α-161 β, [περί των ζωδίων].
* 90. Φ.Β.Ζ. 21
0,185*0,142
I H ' αι.
σσ. 108.
σσ. 1-3, «Προγνωστικόν τών ετών 1773-1799».
σσ. 25-28, «Διά τους επτά πλανήτας».
σσ. 28-35, «Περί φυσιογνωμίας διά τό μέτωπον».
σσ. 35-52, «Περί πλανητών διάφορα ωφέλιμα».
σσ. 52-57, «Γενολόγιον τών ήμερων».
σσ. 57-83, «Γενολογία τών IB ' μηνών».
σσ. 83-85, «Περί κινήσεως του ηλίου τε καί σελήνης».
οσ. 85-88, «Βροντολόγιον».
σσ. 88-92, «Σεισμολόγων».
σσ. 92-96, «'Ηρακλείου του βασιλέως καί φιλοσόφου, άπό της αστρονο
μικής τέχνης βροντολόγιον καί σεισμολόγιον τών IB' μηνών».
οσ. 96-99, «Καλανδολόγιον τών 7 ήμερων τής εβδομάδος ας εδειξεν
Έσδρδ».
°ο. 99-104, «Σεληνοδρόμιον έκ τής βιβλιογενεσίας».
σ
· 104, «"Ετερον πλέον σύντομον».
σσ. 104-105, «Περί φλεβοτομίας».
σσ
· 105-108, «"Ετερον νά γνωρίζης τόν ασθενή σηκώνεται ή ου».
σ
- 108, «Τών ιβ' μηνών ήμερες καλές καί κακές. "Ετέρες ήμερες τών ιβ'
μηνών καλές».
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* 91. Σ.Δ. 68
0,220x0,150
I H ' ai.
φφ. 12α-33α.
Τίτλος: βροντολόγιον καί σεισμολόγων τών 12 ζωδίων.
'Αρχ. Μην μάρτιος εάν βροντίση ό Ινος πληθυνθείη, καί εάν ή γη
τρομάξη λοιμοί πολλοί γενήσονται, καί εάν ό ήλιος ού δώση τό
φέγγος...
Βλ. Δ ' 26 καί Τόμ. Γ ' , 'Ανώνυμα "Εργα 'Ιατρικής, Β ' , Ι, 31.

92. Β.Α.Κ. 228
0,160><0,100
— φ. 51α, πασχάλιο.

IH ' ai.

φφ.51α-52β.

— φ. 51 β, « Έ ρ μ η ν ί α σύντομος εις τον κύκλον της σελήνης».
— φ. 52αβ, «Περί των σ τ ' στιχίων».
*93.Μ.Π.349(5856)
0,155x0,105
ΙΘ'αί.
σσ. 236-243.
Τίτλος: 'Ερμηνεία της Σελήνης.
'Αρχ. 'Εάν θέλης νά εΰρης εις ποίαν ήμέραν τοΰ 'εκάστου μηνός
γίνεται ή νέα σελήνη...
'Ακολουθεί: «σεληνοδρόμιον παντοτινόν».
* 94. Δ.Β.Κ. 149

0,210x0,160

ΙΘ'αί.

σσ. 47-160.

σ. 47, «Βροντολόγιον

τών δώδεκα μηνών επάνω εις τήν σελήνην.

μάρτιος».
'Αρχ. 'Εάν βροντίση επάνω εις τήν γέμωσιν τοΰ φεγγαρίον
πολλά αγαθά δηλοί...
σ. 51, «"Ετερον βροντολόγιον καί σεισμολόγιον επάνω εις τά ζώδια και
αν φανή τόξον. Ποίημα του σοφωτάτου λέοντος καί βασιλέως Κωνσταν
τινουπόλεως».
'Αρχ. 'Εάν άστράψη καί βροντίση εις τόν κρόνον...
σ. 61, «"Ετερον σεληνοδρόμιον της γενεαλογίας τών προπατόρων μας,
ποία ήμερα είναι καλή καί ποία είναι κακή».
'Αρχ. Εις τήν γέμησιν της σελήνης έπλάσθη ό 'Αδάμ...
σ. 68, «Λέοντος του σοφοϋ βασιλέως σεισμολόγιον».
'Αρχ. 'Εάν γένη σεισμός εν ήμερα καρπών θλίψις εσται, και
αφανισμός...
σ. 77, «Είδησις περί του δράκοντος. Ποίημα του σοφωτάτου γρηγορι° υ
αστρονόμου διά κάθε ανθρωπον όπου ταξιδεύει τόσον διά ξηράς, όσον
καί διά θαλάσσης, καί ονομάζεται άπό τους αστρονόμους δρακόντιον»-

429

ΑΝΩΝΪΜΑ ΕΡΓΑ

'Αρχ. λοιπόν αυτό είναι αστρον καί ευρίσκεται εις τήν έννάτην
σφαίραν του ουρανού...
σ. 90, «Περί των δώδεκα ζωδίων».
'Αρχ.

Ό γεννηθείς έν καιρώ ζωδίου τον κρυοΰ, ή αγαθή του

ήρχρα είναι τρίτη...
σ. 125, «περί τάς 7 ημέρας της εβδομάδος».
'Αρχ. ό ήλιος κυριεύει τήν κυριακήν

καί οποίος γεννηθή εις

αυτήν γίνεται...
σ. 136, «περί του πώς νά είξεύρη τινός πόσας επαρχίας καί πολιτείας καί
τόποι ξεχωριστοί όπου ευρίσκονται ύπό τήν έξουσίαν τών δώδεκα
ζωδίων».
'Αρχ. κριός κυριεύει τά επαρχίας

παλαιστίνη,

συρία,

γάλλια,

βρετανία...
σ. 142, «μηνολόγιον ζωδίου, βροντολογίου καί συσμολογίου, ήγουν αί
δώδεκα μήναις καί τή ζώδιον έχει ό κάθε μήνας καί εις τάς πόσας του
μηνός συμβαίνει τό κάθε ζώδιον καί εάν βροντήση ή κάμη σισμόν τί
διλοΐ».
'Αρχ. καί πρότον μάρτιος έχει ζώδιον τόν κριόν...
Βλ. Δ ' , 32.
* 95. Ε.Β.Ε. 1350 0,230><0,170 Ι Θ ' αί. σσ. 181-249 ή φφ. 86α-116β.
—σ. 181 (ή φ. 86α), [Εισαγωγή στον όνειροκρίτη].
'Αρχ. 'Επειδή οι σοφοί ηθέλησαν νά βάλουν εις φως τών
πάντων βιβλίων τό γένος ημών, ηθέλησα καί εγώ ό ανάξιος
δούλος βλΛσιος αθηναίος, νά βάλω κρίσιν, καί νά φανερώσω τά
όνείρατα...
'Ακολουθεί: Βροντολόγιο καί σεισμολόγιο. Περί ζωδίων. Καλενδάpio. Κύκλοι του ηλίου καί της σελήνης.
Στίς σσ. 237-249 (ή φφ. 110α-116β), «Πίναξ του παρόντος βιβλίου».
* 96. Β.Ρ.Α. 315
0,210><0,138
Ι Θ ' αί.
φφ. 4β-58β.
ΦΦ- 4β-10β, «Βροντολόγιον σύν θεώ άγίφ εκ τών δώδεκα ζωδίων,
°υντεθέν ύπό ' Η ρ α κ λ ε ί ο υ βασιλέως έκ της αστρονομικής διατάξεως».
'Αρχ. Κριός εάν βροντίση εκείνοι όπου είναι εις τήν άνατολ.ήν,
θέλει χαλασθοΰν οι άνθρωποι...
Τελ. ...καί ή χώρα εκείνη οπού γείνει σεισμός νά άντισταθή
εχθρούς αυτής, καί τά ό'ρνεα τού ουρανού

πληθύνουσι.

τους
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φφ. 11α-30β, χωρίς τίτλο.
'Αρχ.

Ό ίνδικτιών

άρχει άπό την πρώτην

του μαρτίου,

καί

τελειώνει εις την ύστερον του φευρουαρίου...
φφ. 31α-58β, «Περί των δώδεκα ζωδίων τά ονόματα».
' Αρχ. λέγονται δέ ζώδια διά τό της ζωής την όδόν δια κρατονσιν
κατά του ό πλάστης
έδιάταξε
ενεργούν,

καί δημιουργός

καί διατάξητα

αλλ ' ώς βούλεται,

νικάται φύσεως

του σύμπαντος

ώς βούλει

κόσμου τά

ούχ ώς 'εαυτού τους νά

διατί όπου

τάς βούλεται

θεός

τάξις...

* 97. Α.Μ.Ι. 41

0,165x0,110

Βροντολόγιο καί σεισμολόγιο.
Τίτλος: σήσμολογιον καί βροντώλογιον
ζοδιών αυτόν.

ΙΘ'αί.

φ. 4.

τόν δόδεκα μύνών μι τα των

Γ'. Γεωγραφία, Κοσμογραφία
1. Ε.Β.Π. 1184

0,229x0,150

Ι Ε ' αι.

φφ. 16.

['Απόσπασμα άπό την περιγραφή των Ν ή σ ω ν του 'Αρχιπελάγους του
Cristophe Buondelmonti]
'Αρχ. (άκέφ)... ε/ς το φρούριον ασφαλείας
•2.Β.Ε. 113(Σ.ΙΠ.17)
'Αρχ. Ήνίκα

χάριν...

0,265x0,205
ΙΕ'αί.
φφ. 228α-229β.
επί την άφρικήν άφικόμεν, άνιτίου μαλίου ύπα-

τεύοντος...
Τελ. ό αφρικανός, αισθάνομαι σου φησί την εδραν των ανθρώ
πων καί εστίαν καταμαν...

(κολοβό)

Σημ. Πρόκειται γιά απόσπασμα άπό τό έργο «Somnium Scipionis» του Cicero
Marcus Tullius (106-43);
* 3. Μ.Δν. 167 (3701)
0,210x0,138
ΙΕ'αί.
<Ρ· Ι 7 8 ·
Ή περίμετρος διαφόρων νησιών (Κύπρος, Κρήτη, Εύβοια, Σικελία,
Σαρδηνία, Βρετανία, Λέσβος, Χίος, Ρόδος καί Πελοπόννησος) σέ μήλια.
Πρβλ. Β', β', 2·
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4. Μ.Ι. 382 (4502)
8°
ΙΕ ' αι.
φφ. 527β-528β.
— φ . 527β, «Όνομασίαι τόπων τινών».
'Αρχ. 'Επίδαυρος ή Μονεμβασία-ή της Άχρίδος λίμνηΛυχνίς.
Αυτή δέ ή Άχρίς Σαρίτης και Πρέβελη...
—φ. 528α, «Περί τά πελάγη».
' Αρχ. Πόντος μεν κυρίως εστίν πάσα θάλασσα, έξαιρέτως δέ τό
μέγα πέλαγος, όπερ Μαύρη θάλασσα λέγουσι. Προποντίς δέ ό
Άνάπλους ήγουν...
—φ. 528β, «Τά ονόματα των μεγάλων ποταμών».
'Αρχ. Φεισών, Γεών, Τίγρης, Έφράτης, 'Ιορδάνης...
—φ. 528β, «'Ονόματα τών μεγάλων ορέων».
'Αρχ. Αίβανος, Καύκασος...
* 5. Μ.Ι. 126 (4246)
0,205><0,135
ΙΕ ' αϊ.
φφ. 1α-2β + 11α-94β.
φ. Ια, «Κύπρου νήσου θέσις εκ της πτολεμαίου Γεωγραφικής ύφηγήσεως, ό δέ διά μέσου αυτής παράλληλος, λόγον έχει προς τόν ΐσημερινόν ον τά ε' προς τά στ'».
' Αρχ. Ή κύπρος περιορίζεται πανταχόθεν πελάγεν καί από μέν
δύσεως παμφυλίας...
φ. 2α, «συρίας θέσις».
'Αρχ. Ή συρία περιορίζεται από μεν άρκτων τήτε κιλικίαν...
φ. 2α, «Φοινίκης θέσις».
'Αρχ. Έλευθερουπόλεως εκβολή ξη λδ...
—φφ. 11α-23β, «Έρμινήα περί του εύρήν τήν γίρισηντής σελήνης κατά
τό βιβλιόπουλον τών παίδων του σιρ Μπέλιον Λαμπαλεπριέρ».
'Αρχ. Κράτισον ακριβώς τήν ον θεμέλι σελήνης επί χήρας σου
καί όσοι μίνες διαβούν απε τόν Ιαννουάριον μίνα μέρι του μινός
ό'ν ζητής τήν γεναν της σελήνης...
Φφ. 24α-77α, «Θεμέλια τής κινήσεως τοϋ ήλιου είς τά ετη τά περσικά».
ΦΦ· 77β-78α, «'Απλανών αστέρων αί έποχαί».
φφ. 78α-79β, «Πόλεις επίσημοι Ευρώπης».
Φφ.80α-91β, 'Αστρονομικές σημειώσεις: «Περί τής ψηφηφορίας τής
σελήνης» καί τών πέντε πλανητών, περί εκλείψεως ηλίου καί σελήνης,
πε
ρί ευρέσεως του ωροσκόπου.
'Αρχ. Καί τόν μέν ήλιον ψηφηφοροΰμεν μετά 'ενός σελιδίου
καθώς τό έδείξαμεν τήν δέ σελήνην μετά τριών...
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Τελ. ...λέγομεν οτι ενι ό ωροσκόπος τής ώρας εκείνης καί τούτο
μεν ποιοΰμεν εάν ενι ή μεγάλη.
— φφ. 92α-94β, «Ευρώπης πόλεις επίσημοι», «Πόλεις επίσημοι Λιβύης»,
«Πόλεις επίσημοι Ασίας».
Με πολλούς αστρονομικούς πίνακες.
Στό φ. 11β ή σημείωση: «σήμερον δευτέρα ια' μην. τοϋ σεπτεμβρίου έτους
στ^νστ'», ένώ στό παράφυλλο της αρχής (νεώτερο χέρι): «Πίναξ. Διάφορα».
'Επίσης στό φ. Ια. «Έκ των τής βιβλιοθήκης Ιβήρων».
6. Μ.Χ.Α. 32
0,215x0,150
ΙΕ'-ΙΣΤ' αι.
α' Γεωγραφικές σημειώσεις (ΙΕ' αί.).
β' Φυσιολογία (ΙΕ' αι.).
γ' Πασχάλιο (ΙΣΤ' αι.).
7. Μ.Λ. 268
0,220x0,155
ετ. 1552
φ. 582β.
Τίτλος: Περί τοϋ μέτρου τής γης.
'Ακολουθεί τό κείμενο: «"Ετι κατά τους λεγόμενους γεωμέτρας, εστί
τό ήμισυ τής γής τής κατοικουμένης εις τό μήκος μίλια χιλιάδες ιβ', εις
δέ τό πλάτος μίλια χιλιάδες ιστ ' ».
8. Ε.Α.Β. 1949
0,240x0,170
ΙΣΤ' αϊ.
φφ. 316α-317β.
'Ανώνυμος έξήγησις, εις την τής Οικουμένης περιήγησιν, Διονυσίου
Άλεξανδρέως (= Περιηγητοΰ), (εκδ. C. Müller, Geographi Graeci Minores, τόμ. II, Παρίσι 1882, σελ. 409-425).
Βλ. Διονύσιος ό Περιηγητής.
9. Τ.Τ.Κ. 60
0,210x0,150
ΙΣΤ' αϊ.
σσ.83-165.
σ. 83, «Περί τό πώς ί'σταται ή γή μή κρατούμενη παρά τίνος».
'Αρχ. Άεί γινώσκει οτι ή γή μέσον του χάσματος μένει...
σ. 88, «περί του μίκους καί πλάτους τής γής. περί μιλίων καί σταδίων
ούργιών καί πιθαμών καί δακτύλων, περί τών ι β ' όραίων των μεγάλων
τής γής».
— σ. 93, «περί τά ζ ' κλίματα τής γής».
—σ. 94, «περί του κλόνος τής γής τό πώς γίνουνται».
— σ. 96, «περί τών θερμών υδάτων καί ψυχρών καί ήγρών».
—σ. 99, «περί τών δ ' θαλασσών».
— σ. 104, «περί τοϋ ωκεανού ποταμού».
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— σ. 105, «περί του παραδείσου».
— σ . 107, «περί νεφελών, βροχής, χιόνος, χαλάζης, ομίχλης, πάχνης,
δροσίας, κρυστάλλου».
— σ . 111, «περί των βροντών καί αστραπών».
— σ. 113, «περί των δ ' στιχίων του κόσμου».
— σ . 115, «περί κομητάς».
— σ. 118, «περί τό τί εστίν ό ουρανός καί τί εστίν ή ουσία αύτου».
— σ. 120, «περί των εννέα ουρανών καί τους επτά πλανίτας».
—σ. 121, «περί τους ζ ' ουρανούς καί τους ζ ' πλανίτας».
—σ.
—σ.
—σ.
—σ.
—σ.

128, «περί του ηλίου καί δεσπότου τών αστέρων».
129, «περί τών επτά αιώνων καί τών επτά πλανητών καί ζ ' ζωνών».
133, «περί ζωνών καί αστέρων καί περί χρόνων καί επιστημών».
138, «περί τών ι β ' ζωδίων καί τών διαγνώσεων».
144, «περί ζωδίων αγαθών καί πονηρών».

σ. 145, «περί κράσεως τών ζωδίων περί γέννας της σελήνης· περί τό φως
της σελήνης· πώς λαμβάνει έκ του ηλίου».
—σ. 148, «περί της σελήνης πώς σκοτίζεται - ομοίως καί ό ήλιος».
—σ. 149, «περί του ηλίου».
—σ. 150, «περί τά δυσνόητα στιχια τών εννέα βασιλέων».
—σ. 151, «ερμηνία περί τοϋ αστέρος όπερ λέγεται δράκος μέ τήν
κεφαλήν».
—σ. 154, «περί διαγνώσεως χρόνου τοϋ λιμόδους καί σισμόδους καί
θανατηφόρους καί σπαθοκύνησις».
—σ. 155, «περί τοϋ αστέρος του ξιφέα. περί της ίριδος».
—σ. 156, «περί κύκλων ζωδίων ηλίου καί σελήνης καί βισέκτους
ένιαυτούς. περί έπισιμασίας αστέρων, καί πώς γίνεται χειμών καί
θέρος».
—σ. 158, «περί ύετοΰ καί χαλάζης· πάχνης καί δροσίας».
σ. 159, «περί άνεμων καί αιτίων».
*10.Μ.Ι.92(4212)
0,290^0,145
ΙΣΤ'αί.
φφ. 356α-366β.
Φ· 356α, «Περί του πώς ί'σταται ή γη μή κρατούμενη παρά τίνος».
'Αρχ. Αεί γινώσκειν ό'τι ή γη μέσον τοϋ χάους μ'ένι μη έγγίζουσα
ποΰ...
Φ- 356α, «Περί τών ι β ' μεγάλων ορέων της γης».
Φ- 357β, «Περί τών ζ ' κλιμάτων».
'Αρχ. Αεΐγινα'ίσκειν δτι εις επτά μοίρας εστίν ή γη
28

μεμερισμένη...
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— φ. 357β, «Περί τών θερμών υδάτων».
'Αρχ. Πολλοί τών σοφών πολλά διεσάφησαν καί ούχ εύρον την
άλήθειαν...
— φ. 359α, «Περί των επτά θαλασσών».
'Αρχ. Τέσσαρες θάλασσαι είσίμεγάλαι της γης. Είσίδέ αύται...
Τελ. ...καί ένοΰται διά των Βυζαντίων στενών μετά της τρίτης
θαλάσσης. Αύται ούν ai τέσσαρες θάλασσαι είσί καί ουκ άλαι».
— φ. 360α, «Περί του Ώκεανοϋ πόταμου».
'Αρχ. Κύκλωθεν της γης εστί ποταμός λεγόμενος 'Ωκεανός·
περικρατεϊ δέ ό'λον τό πρόσωπον της γης...
— φ. 360β, «Περί ουρανού».
'Αρχ. Ό ουρανός δέ κατά μέν την φύσιν εις έστιν, κατά δέ τάς
υποστάσεις ήγουν τάς ζώνας εννέα ουρανοί είσίν...
Τελ. ...καί ούτως αυξει καί έλαττοΰται ή σελήνη ώς εφαμεν.
— φ. 364β, «Περί του πώς κρατείται ή σελήνη καί πώς φωτίζεται».
'Αρχ. Του ηλίου tv τω τετάρτω ούρανψ όντος, της δέ σελήνης εν
τω κάτωθεν καί αυτής εξ εκείνου φωτιζόμενης έν τω τρίτφ
ούρανψ, μέσον ηλίου καί σελήνης εστίν αστήρ μέγας...
Τελ. ...έν άλλαις δέ ήμέραις αύτη ού συμβαίνει τούτο, ειμή ούσης
αυτής ιγ ' είτε ιδ ή ιε ' ή ιστ '».
— φ . 365α, «Περί τοΰ πώς κρατείται ό ήλιος καί ού φωτίζεται».
' Αρχ. Ό δέ ήλιος μέγας ην ού δύναται ό αστήρ εκείνος ή κεφαλή
καί ουρά μόνον κρατήσαι αυτόν...
Τελ. ...άλλα διά τήν τότε γενομένην άμαρτίαν καίθαΰμα ην εκείνο
καί ουχί ύπό των πλανητών ώς εϊπομεν.
— φ. 365α, «Περί τών τεσσάρων στοιχείων».
'Αρχ. Δεϊγινώσκειν ότι τά τέσσερα στοιχεία είσίν τά συνιστώντα τόν κόσμον...
Τελ. ...ψεύδονται οι ταύτα λαλοΰντες, οΰτως δέ είσίν ώς εϊπομεν.
— φ. 366β, «Περί βροντής καί αστραπής».
'Αρχ. 7ων νεφελών επάνω πυκνουμένων καί ύπό άνεμων βιαζομένων καί φερομένων ένθεν κάκεϊθεν καί ώσπερ παμφιλιων
γινομένων συναπτόμενοι άλλήλαις ai νεφέλαι...
Τελ.... εάν κατέλθη εξ ουρανού πυρός κόμμα καί ένωθή μετά της
ν
αστραπής ού παρευθύς λοιοΰται, άλλα κατέρχεται προς τήν γή
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καί καίει εϊτι άρα καί Εύροι και λέγεται κεραυνός, οϋτως γίνεται ό
κεραυνός αληθώς».
"Αλλα κεφάλαια, αναφερόμενα στίς 'επιστήμες της φύσης', στον ϊδιο
κώδικα: φ. laß, «Οι χρόνοι τοΰ φεγγαριού», ενώ στά φφ. 2α-5β ό «πίναξ
της παρούσης βίβλου» με την υπόμνηση ότι «είσίν δέ καί άλλα τινά α
οΰκ είσίν εις τόν πίνακα»· φ. 27α, «Εύσεβίου του παμφίλου, 'Εκλογή
συντομωτέρα περί μέτρων καί σταθμών» προσθέτοντας ότι «διαφοραί
αυτών πολλαί κατά διαφόρους χώρας [είσί]» καί αρχίζει μέ τό «περί τών
υγρών μέτρων» καί συνεχίζει μέ τό «περί τών ξηρών μέτρων»· φ. 27β,
«περί σταθμών» καί στό ϊδιο φύλλο «ονόματα τών μεθηλικιώσεων του
άνθρωπου» καί «Διαφοραί ηλικιών κατά πλάτος σύντομοι»· φφ. 28α-29β,
«Τοΰ αγίου έπιφανίου περί μέτρων καί σταθμών»· φ. 3 l a ß πάλι περί
μέτρων καί σταθμών τά περισσότερα έκ τοΰ Έπιφανίου· φφ. 283β-284β,
«Έρμηνία τών μελών τοΰ όλου σώματος τοΰ ανθρώπου»· φ. 334αβ, «περί
επωνυμίας πόλεως καί τόπων»· φ. 349αβ, «'Ερμηνεία περί τών στοι
χείων»· φ. 350αβ, «Αϊ καλαί ήμέραι εις φλεβοτομίαν τών ι β ' μηνών».
Πρβλ. Τόμ. Γ ' , 'Ανώνυμα "Εργα 'Ιατρικής Γ ' , 8 καί 'Ιπποκράτης Ι, 5.
* 11. Β.Ε.Β. 108
0,220x0,150
Ι Σ Τ ' αι.
φφ. 3α-104β.
Πορτολάνος,
φ. 3, «'Αρχή σύν θεώ άγίω τοΰ πορτολάνου, περιέχων τά πόρτα καί τους
λιμένας πάντας ποΰ ένε χρία ναράζης καί ποΰ νά πιάσεις πλορήσν καί
πόσες όργιαϊς νερόν έχει, καί εις ποίον άνεμον άνοίγη ή μποΰκα τοΰ
λιμένος· καί που ενε ξέρα καί ποΰ ενε καλός τόπος καί ποΰ ενε ό δ ι '
άναβολάριν, καί καταβολάριν καί άρχεται άπό τόν πουνέντε, εως τόν
λεβάντε».
'Αναλυτικά τό περιεχόμενο:
—φφ. 3α-18α, ό κόλπος της Βενετίας (ανατολικές ακτές τής Α δ ρ ι α τ ι 
κή?)" φφ. 18α-30β, τά νησιά τοΰ 'Ιονίου- φφ. 30β-34α, Μοριάς- φφ.
34β-42β, Κρήτη· φφ. 42β-57β, 'Αρχιπέλαγος' φφ. 58α-61α, Κύπρος- φφ.
61α-80α, 'Αλεξάνδρεια, Συρία, Καραμανία.
φφ. 80β-98β, 'Επίτομος Πορτολάνος (οί θέσεις καί οι αποστάσεις τών
ακροτηρίων καί λιμένων τής κεντρικής καί ανατολικής Μεσογείου).
φφ. 98β-101α, 'Απουλία' φ. 101 αβ, ακτές τοΰ Άτλαντικοΰ- φφ.
Ι01β-Ι04α, ή θάλασσα τοΰ Μαρμαρά.
~~φφ. 116-119β, προσθήκες στον Πορτολάνο άπό διαφορετικό χέρι.
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12. Ε.Β.Α. 244
0,212" 0,145
ΙΣΤ' αϊ.
φφ. 176α-198β.
Πορτολάνος.
— φφ. 176α-197β , τό πρώτο μέρος του προηγουμένου.
— φφ. 197β-198, σημειώσεις.
13. Ε.Β.Α. 82
0,220x0,160
ΙΣΤ'αι.
φφ. 91.
Πορτολάνος.
'Αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου: φφ. 1α-20α, 'Επίτομος
Πορτολάνος· φφ. 20α-39α, 'Αλεξάνδρεια, Συρία- φφ. 39α-42β, Κύπροςφφ. 42β-54β, 'Αρχιπέλαγος· φφ. 55α-61β, Κρήτη- φφ. 61β-63β, 'Απου
λία- φφ. 63β-77α, Ό κόλπος της Βενετίας- φφ. 77α-87α, Τά νησιά του
'Ιονίου - φφ. 87β-90α, Μοριάς- φφ. 90β-91β, 'Ακτές τοΰ 'Ατλαντικού.
14. Ε.A.B. 339
ΙΣΤ' αι.
φφ. 82.
Πορτολάνος.
Ή σειρά τών πρώτων πέντε κεφαλαίων, ή ί'δια μέ τό προηγούμενο.
Στή συνέχεια:
— φ . 64αβ, τό λιμάνι της 'Αγκώνας.
—φφ. 64β-65α, τά ρεύματα στον κόλπο της Βενετίας καί στίς ακτές της
Σκλαβωνίας.
— φφ. 65α-67α, πίνακας τών γεωγραφικών τόπων τών κεφαλαίων 2-5 καί
7-9 τοϋ Γ', 13.
— φφ. 67α-73α, πίνακας τών δρομολογίων («κοϋρσαις») στή Μεσόγειο.
Σημειώνονται τά κυριότερα ακρωτήρια καί λιμάνια καί οί μεταξύ
τους αποστάσεις.
— φφ. 73α-77β, περιγραφή τοϋ «κόλπου τοΰ Ναυπλίου».
— φφ. 78α-80α, 'Απουλία.
—φφ. 80α-82β, περιγραφή τών ανατολικών ακτών της Καλαβρίας, της
Σικελίας, της Κορσικής καί τών Ιταλικών καί γαλλικών ακτών.
15. Ε.Β.Π. 1416
8°
ΙΣΤ' αι.
φφ· 85Πορτολάνος.
'Αναλυτική περιγραφή τοΰ περιεχομένου:
α' φφ. Ια-ΙΙα καί 16αβ, οί ακτές της 'Ελλάδας από τή Μεθώνη και
μέχρι την Τένεδο.
β' φφ. 11α-23β, 'Αρχιπέλαγος,
γ' φφ. 23β-29β, Κρήτη.
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δ ' φφ. 30α-32β, οί ανατολικές ακτές της θάλασσας του Μαρμαρά.
ε' φφ. 33α-51β, οί δυτικές ακτές της Μικράς 'Ασίας.
στ' φφ. 51β-59α, Κύπρος.
ζ' φφ. 59α-84α, συνέχεια της περιγραφής των ακτών της Μικράς
'Ασίας, της Συρίας καί της Αιγύπτου.
η ' φφ. 84α-85β, περιγραφή τών αιγυπτιακών ακτών άπό τήν 'Αλε
ξάνδρεια εως τό Κάϊρο.
Σημ. Γιά τήν λεπτομερή περιγραφή των Πορτολάνων βλ. Armand Delatte,
«Les Portulans Grecs», Λιέγη, Παρίσι 1947.
* 16. B.Z. 46
0,220x0,160
I H ' ai.
φφ. 87.
[Πορτολάνος].
Ά ρ χ . 'Αρχή του πορτολάνου τόν όποιον διαλέγεται τους κάβους
πουνέντε, λευάντε...
Κτητορικό σημείωμα στά φφ. 86β-87α: «Τό παρόν βιβλίον υπάρχει
έμοϋ Γρηγορίου ιερομόναχου (τό όνομα του Γρηγορίου ιερομόναχου
καί στό παράφυλλο τής αρχής καί στό φ. 25α) καί πρωτοσυγκέλου του
αγίου Προϊλάβου καί όποιος τό αποξενώσει νά έχη τάς αράς τών
τριακοσίων δέκα οκτώ θεοφόρων πατέρων», ένώ στό φ. Ια, «έκ τών του
σχολείου τής πατρίδος ημών Ζαγοράς» καί στό φ. 87β, «καί τόδε τοϋ
σχολείου τής Ζαγοράς».
"Η θεματική ενότητα μας υποχρέωσε νά μήν ακολουθήσουμε, μόνον στην
περίπτωση τοϋ παρόντος κώδικα, τή χρονολογική σειρά παρουσίασης.
ΕΝΤΥΠΟΙ ΠΟΡΤΟΛΑΝΟΙ:
1· Πορτολάνος ... Βενετία 1573, φφ. 180 χ.ά. (L/BH. 15-16.11.152).
"Αλλες εκδόσεις: 1618 (L/BH.17.11.98), 1641 (L/BH. 17.1.306), 1671
(Λ.-Χ.Πρ. 231), 1729 (L/BH. 18.1.192), 1780 (Λ.-Χ.Πρ. 162), 1794 (Μιχ.
Δ. Πετρόπουλος, Νεοελληνικά ναυτικά θέματα, 'Αθήνα 1983, σελ. 9),
[1800] ( Ό 'Ερανιστής, 3-4 (1963), σελ. 141-143). "Ολες τή Βενετία.
Π. Β.Βρ. 566
4°
ΙΣΤ' αϊ.
Ιι
τλος: Προσθήκη γεωγραφικών βιβλίων.
'Αρχ. Οί τοις συγγράμμασι τών παλαιών...
Τελ. ...χαδέσιον σταδ. ρη'

λείπει.

φφ. 58α-65β.

438

ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

18. Β.Βρ. 234
Fol.
ΙΣΤ' αϊ.
Τίτλος: Πώς συνέστηκεν ό κόσμος, εκ των του δημοκρίτου.
'Αρχ. ό τοίνυν κόσμος συνέστη...

φ. 50αβ.

Τελ. ...τρόπον τούτον έγνώσθη.
* 19. Μ.Ξ. 94 (2427)
0,150><0,105
ΙΣΤ' αι.
σσ. 6-8.
Τίτλος: περί τό σχήμα της γης.
'Αρχ. τό σχήμα τής γής ίστιν ούτε στρογγυλόν οϋτεμικρόν, οϋτε
τρίγωνον...
Τελ. ...ή καί τάς επτά ώρας.
20. Ε.Β.Α. 110
0,260x0,185
ΙΣΤ' αι.
φφ. 515α-553β.
Κοσμογραφία.
'Αρχ. Έκ τεσσάρων περάτων λέγομεν τον κόσμον συνίστασθαι...
Τελ. ...πλεονάζει έτερον τοΰ ετέρου κατά την προκειμένην φύσιν.
* 21. Μ.Δν. 282 (3816)
0,150x0,095
ΙΣΤ' αι.
φ. 71αβ, «περί θαλασσών», «περί κράσεως των δ ' στοιχείων», «περί
ποταμών».
φ. 90α-91α, «περί θαλασσών καί τών εν αύταΐς νησσών [= νησιών].
'Αρχ. Τέσσαραι θάλασσαι είσίεν ό'λω τω κόσμφ. εστίδέπρώτη
θάλασσα ή ερυθρά..
φ. 9laß, «περί του μεγάλου ποταμού ωκεανού».
'Αρχ. Γύρω περί τής γής όλης εστί ποταμός λεγόμενος ωκεανός..φ. 100α, ['ανεμούριο' = κύκλος πού παριστάνει τή γη μέ τους 4 ανέμους],
φ. ΙΟΟβ, [περί καλών καί κακών ήμερων],
φ. 105α, [περί διαφοράς τής ώρας κατά τόπους].
φ. 158α, «περί ουρανού».
' Αρχ. "Οσοι τόν ούρανόν σφαιροειδής λεγουσιν, ούτοι δύνασθαι
τον ήλιον ύπό γήν...
Βλ. Γ', 15 καί Διονύσιος ό περιηγητής Ι, 5.
22. Β.Ρ.Α. 359
0,200x0,150
ΙΣΤ' αϊ.
Ψ· 6 a ß'
«Περί του ωκεανού ποταμού έξήγησις».
Ά ρ χ . Γύρωθεν τής γής δλης εστί ποταμός λεγόμενος ωκεανός.--
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«Σεληνοδρόμιον των ι β ' μηνών».
'Αρχ. μήν σεπτέμβριος. 'Εάν ορθή ή σελήνη εστίν εις τήν γέναν
αυτό εστίν θρέματα καλά..
23. Χ.Μ. 399
0,156x0,106
ΙΣΤ' αι.
—φφ. 93α-94α, «Περί των δ' θαλασσών».
—φ. 94β, «Περί του ώκεανοΰ ποταμού».
—φφ. 107α-109β, «Περί τών ιβ' μεγάλων ορέων ήτοι βουνών, τών έν τφ
κόσμω, πού ί'σταται καθέν, κατ' όνομα».
24.Π.Β.Ι.(Τ.Σ.)85
0,205><0,155
ΙΣΤ'αι.
φφ. 258α-260β.
— φ. 258αβ, «Περί τών ι β ' ορών της γης».
'Αρχ. "Ορος α'. Πρώτον όρος τό καλούμενον "Ατλας...
—φ. 259αβ, «Περί τών τεσσάρων θαλασσών».
'Αρχ. Τέσσαρες θάλασσαί ε/σ/ν εν τω κόσμω...
—φ. 260αβ, «Περί του ώκεανοϋ ποταμού».
'Αρχ. Κύκλωθεν τής γής δλης εστί ποταμός...
25. Μ.Ι. 386 (4506)
8°
ΙΣΤ' αϊ.
—φφ. 132β-133β, «Περί ποταμών».
—φ. 134α, «Περί τοΰ Ταύρου όρους».
—φ. 134α, «Περί τοΰ Καυκάσου όρους».

φφ. 132β-134α.

26. Β.Ε.Α. 3
0,220x0,150
Ι Ζ ' αϊ.
φφ. 84β-85β.
Τίτλος: Περί τά δώδεκα ορη τής γής.
Τό όνομα του γραφέα: «παπάς Γαλακτίων», στά φφ. 51α, 75β καί 76β.
* 27. Μ.Β. 552
Άρχ.
—φ. 149β, «περί
—φ. 149β, «περί
-~Φ· 150β, «περί
~ φ · 150β, «περί

0,190x0,130
ΙΖ' αι.
φφ. 149α-151 β.
δώδεκα ορη εϊσί μεγάλα τής γής...
τό πώς ί'σταται ή γη ακράτητος».
μήκους καί πλάτους, καί βάθους τής γής».
του σεισμού τής γής, καί του άνθρωπου».
τών τεσσάρων θαλασσών».

* 28. Μ.Π.Τ. 251
0,300x0,210
ΙΖ' αί.
φφ. 195α-201β.
Γιτλος: Έκ τής τών Λατίνων φωνής εις τήν τών 'Ελλήνων, εισαγωγή καί
πε
Ρΐγραφή περί σφαίρας καί τοΰ αυτής κέντρου.

440

ΟΙ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ε Σ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

Τά κεφάλαια:
— φ. 195α, «Έξήγησις του αξωνος, καί τών πόλων του κόσμου».
'Αρχ. Ή γνώσις της ουρανίου σφαίρας εστίν έπιστάσεως αξία
τοσούτον από του αυτής γένους, όσον επειδή εστίν επιστήμη...
— φ. 195β, «Κεφ. ßOT Περί της διαιρέσεως του παντός κόσμου. Καί περί
των δέκα κύκλων, έν ούρανοϊς κατασκευαζόμενων».
'Αρχ. Ύποτιθέμεθα εν τω παρόντι, τό σύστημα του Αριστοτέ
λους περί του κόσμου...
— φ . 199α, «Κεφ. γ ον . Περί των ιδιοτήτων τών κύκλων».
' Αρχ. Έσαφηνήσαμεν τήν φύσιν τών κύκλων, επειδή καί περί
τών ιδιοτήτων, εϊπωμεν ών τάς κυριοτέρας διά βραχέων θέσεις
τινός, προβάλλοντες ερμηνεύσωμεν...
29. Χ.Μ. 105
0,103x0,154
Ι Ζ ' αϊ.
— φ. 30β, «Περί τοΰ ποϋ ϊσταται ή γη».
— φ. 3laß, «Περί του ωκεανού ποταμού τοΰ περικυκλοΰντος τήν γήν».
— φφ. 33β-35β, «Περί τών τεσσάρων θαλασσών της γης».
* 30. Μ.Α.Α.Σ. 1938
0,140><0,098
Ι Ζ ' ai.
Διάφορα κεφάλαια γεωγραφίας-κοσμογραφίας:
Α', φφ. 85α-96α:
«περί τοΰ διαστίματος τοΰ ούρανοΰ καί της γης, ίωάννου τοΰ δαμα
σκηνού».
'Αρχ. Ή μέν από της γης 'έως τών ουρανών απέχει μίλια
μυριάδες...
«περί τό ύποκάτω της γης».
'Αρχ. 'Αντίποδα ελεγον ο'ι ελινες είναι ύπό κάτω της γης--«περί μεγέθους της γης μάλλον καί πλάτος».
'Αρχ. Πολλαί δόξαι γεγόνασι...
«περί τοΰ χρόνου της σελήνης».
Άρχ. Ίστέον ό'τι ο'ι αιγύπτιοι εχουσι τξε'...
Β', φφ. 171-173β: «Περί τών ι β ' μεγάλων ορών της γης, ήγουν τάορη»·
Άρχ. Πρώτον ορός τό καλούμενον ατλας. εστί δέ τοΰτο κορηφί
της γης, προς τό άνατολικόν άκρος της γης...
Τελ. ...καί έξ αϋτοΰ άλμηροΰται ή μεγάλη θάλασσα τών λατινων.
Βλ. Β', β', 62.

ΑΝΩΝΤΜΑ Ε Ρ Γ Α

* 31. Β.P.A. 493
0,220*0,160
ΙΖ'αι.
Τίτλος: Κανόνες μήκους τε καί πλάτους επισήμων πόλεων.
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*32.Μ.Δν.298(3832)
0,130><0,097
ΙΖ'αι.
φφ.83β-100β.
[Κοσμογραφία]
Τά 'κεφάλαια': «Περί του πώς εκαμεν ô θεός τόν ούρανόν καί την
γήν, καί πώς στέκεται όλος ô κόσμος».
' Αρχ. Έν αρχή έποίησεν ύ θεός τόν ούρανόν καί τήν γήν ή δε γή
ήτον αόρατος...
'Ακολουθούν: «Περί τοΰ πώς στέκεται ή γή άκρατήτως»· «περί του
πόσον απέχει ô ουρανός από τήν γήν»· «περί μήκος καί πλάτος τής γης»·
«περί αντίποδων τών ύποκάτω τής γής»' «περί πώς γίνεται ό σεισμός»'
«περί αστραπών, καί βροντών πώς γίνονται»· «περί ουρανού, καί αστέ
ρων»· «περί τών τεσσάρων στοιχείων»· «περί του πώς γίνονται τά
σύγνεφα, καί περί τοϋ πώς γίνεται τό χιόνι, ή βροχή, τό χαλάζι, ή
άμούχλη, ή πάχνη, ή δροσία, καί ό κρύσταλος»· «περί τών ιβ' άνεμων,
όπου είναι είς τόν κόσμον»· «περί τά ι β ' ορη τής γής»' «περί τών
τεσσάρων θαλασσών»· «περί τοϋ ωκεανού πόταμου»· «περί του παραδεί
σου»· «περί τών θερμών νερών»· «περί κομιτών τών πιπτόντων είς τήν
γήν καθάπερ αστέρες»· «περί ουρανού»· «περί τάς ζώννας τών ουρανών,
καί τά ι β ' ζώδια εϊπωμεν καί τών επτά πλανητών καί πώς γυρίζει ό
ουρανός»· «περί τής σελήνης πώς πέρνει τό φώς άπό τόν ήλιον»· «περί
του πώς έλαττοϋται ή σελήνη καί σκοτινιάζει, καί λέγομεν οτι έσκοτίνιασεν ή σελήνη καί φώς δέν έχει»' «περί του πώς κρατείται ό ήλιος, καί
λέγουν πώς έπιάσθη ό ήλιος καί ού δίδει λαμπρόν φώς»' «περί τών
τεσσάρων ωρών τοΰ χρόνου»' «περί τοΰ άστερικοΰ οφεως καί διατί
λέγεται όφις»· «περί τοΰ πότε άρχεΰουσι τά ζώδια, καί ό ήλιος καί ό
ρίσεκτος, καί τά θεμέλια, καί ό ίνδικτιών».
Τελ. ...τοΰ ηλιακού κύκλου κατακαιρόν, λαμβανόμενον τέταρτον.
Στην αρχή, φφ. 83β-84α, «πίναξ τοΰ παρόντος βιβλίου».
* 33. Μ.Π.Τ. 335
0,210*0,158
Ι Ζ ' αι.
σσ. 728-734.
Ιιτλος: Περί πόλεων (αλφαβητικά).
'Αρχ. 'Ασφαλίτης, λίμνη μεταξύ τών μωαβιτών καί άμορραίων.
απολλώνια, τά μπεσίκια...
Τελ. ...χουσαίοι, λέγονται οι αϊθίοπες άπό τοΰ χους υ'ιοΰ χάμ.
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Στην αρχή του κώδικα κτητορικά σημειώματα:
«Καί τόδε σύν τοις άλλοις υπάρχει του διδασκάλου Μάρκου». Καί «ΝΟν δέ
'Ιωακείμ πρωτοσυγκέλλου του μακαριωτάτου κυρίου Χρύσανθου, δώρον θείον
της αύτοϋ μακαριότητος». Καί «Άφιερώθη τό παρόν παρ' ημών τω παναγίω
τάφω' έχέτω δέ τό ανάθεμα ô τοϋτο ποτέ έκ της δεσποτείας αύτοϋ άφαιρησόμενος.
' Εν Βουκουρέστι. 1728 άπριλλίω μηνί. ' Ο ' Ιεροσολύμων πατριάρχης Χρύσανθος».
34. Μ.Στ. 150 (1015)

8°

Ι Ζ ' αϊ.

φφ. 251α-257β.

'Ονόματα πόλεων αλφαβητικά.
'Αρχ. 'Ασφαλίτης,
ραίων...

λίμνη μεταξύ των Μωαβπών

Τελ. ...Χουσαίοι λέγονται
Τέλος των των πόλεων
35. Μ.Μ.Σ. 82

οί Αιθίοπες

του μήκους

Άμω-

άπό του Χους υίοϋ Χάμ.

ονομάτων.

0,210>< 0,145

Τίτλος: Κανόνων

καί

καί πλάτους

Ι Ζ ' αϊ.
των επισήμων

φ. 38αβ.
πόλεων.

Περιγραφή πόλεων καί νησιών της 'Ανατολής.
*36.Μ.Δ. 128(2802)
0,140" 0,095
ΙΖ'αΐ.
φφ. 116α-136β.
Τίτλος: Περί τάς αρχάς του κόσμου καί περί των τεσσάρων
στοιχείων
καθώς λέγουσιν

οί παλαιοί

φιλόσοφοι.

' Αρχ. Μερικοί άπό τους φιλοσόφους λέγουσι πώς είναι αϊ άρχαί
του κόσμου

τά επίπεδα· καί άλλοι πάλιν λέγουσι πώς είναι τά

άτομα...
Τελ. (131α) ...καί διά τοϋτο ό κόσμος είναι έμψυχος·
μεν οϋτω περί του κόσμου.
— φ . 131α, [περί θαλασσών].

καί ταΰτα

'Αρχ. Πρώτη θάλασσα είναι ή ερυθρά...
Τελ. ...καί άπό τόν φάρον 'έως τοΰ γαλατά μήλια

κδ".

37. Μ.Κτ. 177 (3250)
8°
Ι Ζ ' αϊ.
'Ονόματα ποταμών. Τό 15° μέρος τοΰ κώδικα.
* 38. Δ.Β.Λ.Κ. 21

0,150*0,110

ΙΖ'αΐ.

— φ. 360α, «Περί τής γης όλης πού εϊ'στασθε».
— φ. 361α, «Περί μίκος καί πλάτος τής γης».

φφ. 360α-366β·

ΑΝΩΝΤΜΑ ΕΡΓΑ
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— φ. 361 β, «Περί των δώδεκα όραίων της γης εϊσιν ταύτα».
— φ. 366α, «Περί του όκεανοϋ ποταμού».
* 39. Β.Ε.Β. 66
0,220χ 0,167
ετ. 1760
φφ. 223α-244β.
Τίτλος: Περιγραφή τής φράντζας, τήν οποίαν εκαμεν ό μεχμέτ έφέντης,
σταλείς εκείσε πρέσβυς, ήτοι έλτζής κατά τό αρλβ ' έτος (ταρίχι τούρκων)
βασιλεύοντος τοΰ σουλτάνου άχμέτ, του Ιμπραήμ πάσα βεζήρη έπιτροπεύοντος, καί τελειώνωντας τήν ύπηρεσίαν του διά τήν οποίαν υπήγεν, έγύρισεν εις
τήν βασιλεύουσαν διηγούμενος εις τήν πόρταν τήν παροΰσαν διήγηση.
Διήγησις τοΰ ρηθέντος έλτζή».
'Αρχ. Έμβαίνοντας εις τό γαλοϋνι τό πραγματευτάδικον φραντζέζικον τή δ^ τοΰ τζιλχιτζέ κατά τό αρλβ™'έτοςαπό τήν πόλιν,
καί κινοϋντες έφθάσαμεν εϊς τόπον όπου ονομάζεται τολόν...
Τελ. ...ε/ς τόν λιμένα της κραταιάς βασιλείας, ήτοι εις Κωνσταν
τινούπολη.
Μετά τό πέρας του κειμένου, ή χρονολογία γραφής του: «αψξω
άντεγράφη τό παρόν».
*40. Β.Ρ.Α. 1179
0,170" 0,117
ετ. 1796
φφ. 49.
Τίτλος γενικός: Γεωγραφία σύντομος, Μεταφρασθείσα από της γαλλικής
διαλέκτου ε/ç τήν άπλήν ημών διάλεκτον.
Στό φ. 3α ό ψευδότιτλος: «Γεωγραφία. Κατ' έρώτησιν καί άπόκρισιν
έν συντόμω. Μετά έξηγήσεως. Καί διά κρίσεως των μερών τής γής καί
των θαλασσών».
'Αρχ. Μ. Εις πόσα μέρη διαιρείται ή γη;
Δ. Εις τέσσαρα τά όποια ονομάζονται τά τέσσαρα μέρη
τοΰ κόσμου, δηλ. ή εύρώπη, ή άσία, ή άφρική καί ή άμερική...
—φφ. 5α-43β, «Περί Ευρώπης» (Περί «πορτογαλίας», «Ισπανίας», «γαλιας», «σαβώγιας», «σουϊτζίας, ήτοι τής δημοκρατίας τών σφίτζερων»,
«Υερμανίας, ή άλλαμανίας», «ούγκαρίας» καί «τουρκιάς» (στό φ. 26α,
«Τέλος τής εϋρώπης») καί ακολουθεί: «περί τών βορίων μερών τής
ευρώπης, περί δανιμαρκίας», «σφετζίας», «λεχίας», «μοσκοβίας», «ίταλιας», «βενετίας», «δουκάτου τής μάνδρας», «δουκάτου τής δοσκάνης»,
«εκκλησιαστικής εξουσίας», «ναπολιτάνου βασιλείας», «νήσων τής
ι
ταλί<χς» καί «άγγλετέρας»).
—φφ. 44α-49α, «Περί άσίας» («Περί άσίας», «Περί τουρκιάς τής έν
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άσία», «γεωργίας», «νήσων οπού γειτονεύουν με την άσίαν», «περσίας»,
«ίνδίας»).
Στό τέλος, φ. 49α, κτητορικό: «τοΰ μιχαλάκη Παναγιώτου Ζάχου».
Στό φ. τίτλου ό χρόνος καί ό τόπος γραφής: «Κατά τό αψ)-στ' έτος
τό σωτήριον. Έ ν κωρώνη τής Τρανσιλβανίας».
Σχολικό κείμενο Γεωγραφίας.
* 41. Μ.Π. 232(5739)
0,200*0,150
ΙΗ'αί.
φφ.241α-271α.
Τίτλος (φ. 241α): Στοιχεία Γεοιγραφίας εις χρήσιν τών πρωτόπειρων καί
αρχαρίων.
Στό φ. 242αβ, «Πρόλογος».
' Αρχ. 'Εάν την μεν γήν πολυορόφω τε, καί πολυθαλάμω οικία
όμοίαν είναι ύπολάβωμεν ήμας δε αυτούς έν μέρει τινίτής οικίας
εκείνης ένοικοΰντας...
'Ακολουθούν τά κεφάλαια: «Αί προς τήν κατάληψιν τής δε τής
πραμάτειας αναγκαίας προηγούμεναις ειδήσεις», «Περί σφαίρας», «Περί
των έν τη σφαίρα κύκλων», «Περί αστέρων καί τής εαυτών κινήσεως»,
«Τά έν τω ζωδιακφ κύκλω ζώδια», «Περί ηλίου», «Περί τής σελήνης»,
«Περί τών άλλων πέντε πλανητών», «Περί τών τής σφαίρας θέσεων»,
«Μέθοδος τής Γεωγραφίας», «Περί τών έν τή τεχνητή σφαίρα, τή τήν
γήν έμφαινούση κυκλική», «Περί τών έν τή γη ζωνών», «Περί κλιμά
των», «Περί πλάτους, καί μήκους», «Περί τής τών σφαιρών χρήσεως»·
Τό κείμενο διακόπτεται στό φ. 271α.
* 42. Μ.Μπ(α). 228
0,220><0,159
I H ' αί.
φφ. 1α-6α.
Τίτλος: Στοιχεία Γεωγραφίας εις χρήσιν τών πρωτόπειρων καί αρχαρίων·
' Αρχ. 'Εάν τήν μέν γήν πολυορόφω τε καί πολυθαλάμω οικεία
όμοια είναι ύπολάβωμεν...
— φ. 1β, «Αί προς τήν κατάληψιν τής δε τής πραγματείας άναγκαίως
προηγούμενοι ειδήσεις».
'Αρχ. Γραμμή εστί μήκος
— φ. 5α, «Περί σφαίρας».
'Αρχ. Σφαίρα κρικωτή, ή
καλεΐν...
'Εδώ σέ υποσημείωση γράφει: «ΐστέον
κινεΐσθαι φασί, στρογγύλον δέ είναι τόν
άποδεδειγμένον, άλλα ύποθετικόν, οΰτω

άπλατές, καί άβαθες...
πτολεμαίου σφαίρα, ή σφαίρα μόνον
ότι οι νεώτεροι τών φιλοσόφων τήν γη
κόσμον κατά τήν κοινήν ΰπόληψιν ο
δέ αυτόν έκλαμβάνοντες, βάδιον τα

ANONIMA
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αύτώ αναπτυσσόμενα φαινόμενα, είδε καί άλλως έχει ούδεμίαν αν γένοιτο ή
μεταβολή».
— φ. 6α, «Περί των έν τη σφαίρα κύκλων».
'Αρχ. Έν τη σφαίρα κύκλοι δέκα, εξ μεν μέγιστοι, τουτέστιν ό
ισημερινός, ό ζωδιακός, οι δύο κόλουροι, ό ορίζων... (έδώ
διακόπτεται τό κείμενο).

43. Δ.Β.Λ.Κ. 4
0,269x0,182
Τίτλος: Βραχέα σύνοψις της Σφαίρας.
'Αρχ. Ή σφαίρα είναι εν σώμα
Τό 14° μέρος τοϋ κώδικα.

I H ' αι.

φφ. 420-424.

σφαιροειδές...

* 44. Σ.Β.Ν.Φ. 41
0,195x0,140
I H ' αι.
φφ. 31.
Τίτλος: Εισαγωγή εις την Γεωγραφίαν.
' Αρχ. Ή Γεωγραφία είναι επιστήμη, ή οποία μας διδάσκει νά
γνωρίζωμεν διάμεσου των χαρτών, τήν άξιολογωτέραν κατάστα
ση ό'λης της γνωστής επιφανείας τής γηΐ'νης σφαίρας καί των
κατοίκων της...
— φ . 1β, «Τμήμα πρώτον, περί σφαίρας, καί περί τής γης θεωρούμενης
σχετικώς προς τήν σφαίραν».
Τά κεφάλαια:
ψ· 1β, «Κεφάλαιον πρώτον περί τής σφαίρας» (έδώ: «περί τοϋ ισημερι
νοί)», «περί τών πόλων του κόσμου», «περί τοϋ ζωδιακού», «περί τοϋ
ζενίθ καί ναδίρ», «περί τοΰ ορίζοντος», «περί τοϋ μεσημβρινοϋ», «περί
τών κολούρων», «περί τών 4 μικρών κύκλων» καί «περί τών αστέρων καί
τών κινήσεων τους»)
Φ· 16α, «Κεφάλαιον δεύτερον. 'Εφαρμογή τής σφαίρας εις τήν γήν».
<Ρ· 20α, «Κεφάλαιον τρίτον. Διαίρεσις τής γής διά τών κύκλων τής
Υηΐνης σφαίρας» (έδώ: «"Αρθρον πρώτον. Πρώτη διαίρεσις τής γής εις
ςωνας καί σκιάς», «"Αρθρον δεύτερον. Διαίρεσις τής γής διά τοϋ μήκους
καί τοϋ πλάτους»).
<Ρ· 22α, «Κεφάλαιον τέταρτον. Περί τών κλιμάτων καί ετέρων ανηκόντων
εις τήν γηΐνην σφαίραν» (έδώ: «"Αρθρον πρώτον. Περί τών κλιμάτων»,
Αρθρον δεύτερον. Περί τίνων πράξεων γινομένων έν τη τεχνητή
Υηινη σφαίρα, ή περί τίνων προβλημάτων» [10 προβλήματα], «"Αρθρον
Ρίτον. Περί τών κυριωτέρων σημείων ή κέντρων τοΰ ορίζοντος»).
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Τελ. ...είναι τό καλλίτερον μέσον διά νά κάμη τινάς προβάσεις
αξιόλογους εις την γεωγραφίαν. τέλος».
τό φ. 31 β, λευκό.
* 45. Β.Μ. 97
0,285x0,195
ΙΗ'αί.
φφ.21.
Κείμενο παρεμφερές με τό προηγούμενο.
Τίτλος: Στοιχεία γεωγραφίας.
'Αρχ. Ή Γεωγραφία είναι επιστήμη, ή οποία μας διδάσκει νά
γνωρίζωμεν διάμεσου των χαρτών, τήν άξιολογωτέραν κατάστα
ση ό'λης της γνωστής επιφανείας τής γήινης Σφαίρας και των
κατοίκων της...
— φ. 1β, «Τμήμα πρώτον. Περί Σφαίρας καί περί γης θεωρούμενης
σχετικώς προς αυτήν. Κεφάλαιον Α'. Περί Σφαίρας».
'Αρχ. ΟΊ σοφοί διά νά δώσουν μίαν εικόνα του Κόσμου ζωντανωτέραν, καί νά κάμουν σαφεστέραν τήν περί τούτου διδασκαλίαν
της, έπενόησαν μίαν Μηχανήν τήν οποίαν τήν ώνόμασαν Σφαϊραν τεχνητήν, εις διάκρισιν τής φυσικής όπου είναι αυτός ό
Κόσμος...
φ. 11α, «Περί τοϋ ήλιακοΰ Συστήματος ύποσημείωσις διάφορος».
'Αρχ. Τό Ήλιακόν σύστημα 'έχει κέντρον τόν "Ηλιον τό οποίον
εξηγεί φυσικώτατα, ό'λα τά φαινόμενα. Κινούνται περί αυτόν...
φ. 13β, «Κεφάλαιον Β'. 'Εφαρμογή τής Σφαίρας εις τήν γήν».
'Αρχ. Θεωρούν τήν γήν ώς Σφαϊραν, επειδή τωόντι είναι
στρογγυλή...
φ. 17α, «Κεφάλαιον Γ'. Διαίρεσις τής Γής διά τών κύκλων τής γήινης
Σφαίρας».
φ. 18β, «Κεφάλαιον Δ '. Περί τών Κλιμάτων, καί έτερων ανηκόντων εις
τήν γηΐνην Σφαίραν».
Τελ. ...Πρόβλημα Δ '. Νά εϋρη τήν άνατολήν καί Δύσιν του
'Ηλίου, τήν δοθεϊσαν ήμέραν... (κολοβό)
Σημ. Καί αυτό τό κείμενο, όπως καί τό προηγούμενο, περιλαμβάνει μόνον το
πρώτο 'τμήμα' του έργου.
»46.Α.Ι.4
0,220x0,160
ΙΗ'αί.
Τίτλος: Ίδέαι κοιναί τής Γεωγραφίας.
' Υπότιτλος: «Περί γεωγραφίας εν γένει».

φφ. 110α-125β·

ΑΝΩΝΪΜΛ ΕΡΓΑ
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'Αρχ. § / Γεωγραφία είναι μία περιγραφή ταύτης της σφαίρας,
όπου κατοικείται, ή τε γη ονομάζεται- σφαίρα δε είναι ενα
στρογγύλον
σώμα...
— φ . 121 β, «Μέρος Α ον . περί εύρώπης ής τό πρώτον βασίλειον είναι ή
Πορτουγαλλία».
'Αρχ. § 101. Ήεύρώπη μ ' ό'λον όπου είναι τό πλέον μικρότερον
μέρος της γης...
— φ . 125β, «Περί της ίσπανίας».
Ά ρ χ . § 119. Ή 'Ισπανία συνορεύει κατά δυσμάς μέ την
Πορτουγαλλία...
Τελ. ...έχει καί άλλους στολισμούς, αλλ ' ύστερον εισήχθησαν...
Κείμενο κολοβό.
Μέχρι τη σελίδα 25 τό κείμενο έχει δική του, παλαιά, σελιδαρίθμηση.
Σημ. "Οπως καί τό Α', 16, θεωρώ οτι καί τό κείμενο αυτό θά πρέπει νά
άποδωθεϊ στον 'Αθανάσιο Ψαλίδα.
Τοΰ παραπάνω κειμένου ακολουθεί, φφ. 126α-129β (κολοβό):
«Περί επιφανειών». Τά κεφάλαια:
— φ . 126α, «Κεφ. α ο ν . Ί δ έ α ι γενικαί τών επιφανειών».
'Αρχ. 'Επιφάνεια ήτοι έπίπεδόν έστι συνεχής ποσότης διττήν
έκτασιν έχουσα τήν κατά μήκος καί πλάτος, άνευ βάθους καί
ΰψους...
ον
—Φ· 128β, «Κεφ. β . Περί μέτρων καί επιφανειών».
Ά ρ χ . Μετρεϊν τήν έπιφάνειαν εστί τήν ταύτης κατά τε πλάτος
καί μήκος όμοΰ έκτασιν διωρισμένη τινι ποσότητα εκφράζειν...
Τελ. ...πόδας τετράγωνας,

οΰτινας ίνα αύθις εις...
Του Ά θ α ν . Ψαλίδα;

*47. Μ.Β. 784
0,320><0,200
IH ' ai.
φφ. 146α-162β.
Φ· 146α, «κεφάλαιον πρώτον, περί τών κύκλων της σφαίρας απλώς».
' Αρχ. ή θεωρία τής γεωγραφίας είναι μία έκθεσις, τών τροπολο
γιών, διά τών οποίων παρατηρείται ή επιφάνεια τής γης, καί μία
αιτιολογία τών άξιολογωτέρων
φαινομένων...
'Ακολουθούν: φ. 146β, «κεφ. β ον », [περί ορίζοντος]· φ. 148α, «κεφ. γ ο ν ,
Pi τοΰ μεσημβρινού»· φ. 148β, «κεφ. δ ο ν , περί τοΰ κύκλου τής θέσεως»·
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φ. 149α, «κεφ. ε ο ν , περί τοΰ ισημερινού»· φ. 149β, «κεφ. στ011, περί του
ζωδιακού»· φ. 150α, «κεφ. ζ"*, περί τών κολούρων»· φ. 150β, «κεφ. η ο ν ,
περί τών τροπικών»· φ. 151α, «κεφ. θ™, περί τών πολικών»· φ. 151 β,
«κεφ. im, περί τοϋ ώρικοΰ κύκλου».
— φ . 152α, « Ί ω σ ή π ο υ τοϋ μοισιόδακος, θεωρία της γεωγραφίας».
' Αρχ. Ή γεωγραφία είναι μία από τών κυριωτέρων επιστημών,
καίδιά τούτο άξια νά παραδίδεται εις ό'λα τά σχολεία άδιαφόρως·
αυτή θεωρεί τό μέγεθος, τό σχήμα, τά μέρη της γής, καί πάντα τά
φαινόμενα...
Βλ. Μοισιόδαξ Ί ώ σ η π ο ς .
— φ φ . 153α-162α, [περί καταλύματος] (άλλο χέρι).
' Αρχ. Μέρος α°ν. Περί τοΰ υλικού. Τό κατάλυμα, τά αναγκαία
σκεύη καί ή διάταξις
48. Μ.Π.Τ. 418
Τίτλος: Περί θέσεως
Ό

αυτών...

0,315x0,210
κόσμου.

I H ' αϊ.

σσ. 103-110.

I H ' αι.

φφ. 10α-33β.

κώδικας έχει χαθεί.

49. Β.Κ. 455

0,306x0,215

Τίτλος: Περί τοΰ σχήματος
* 50. Β.Ρ.Α. 548

καί τοΰ μεγέθους

0,218x0,143

τής γής.
I H ' αϊ.

σσ. 73-569.

(Οί σσ. 146-147, 413, 444-445, 478-493, 527-528, 530-545, 554-561
λευκές).
Περί Ούρανομετρίας.
σ. 73, «Μέρος πρώτον τής Ούρανομετρίας ήτις λέγεται σφαίρα. Κεφ. 1·
Περί τής κινήσεως του πρώτου κινητού. Παραγγελίαι».
'Αρχ. Ούρανομετρία είναι επιστήμη τής ουρανίου σφαίρας κατά
τό αυτό νόημα Ούρανοσκοπία, Ούρανολογία, καί Ούρανογραφια
λέγεται...
— σ. 84, «Κεφ. 2 Περί "Αξωνος καί Πόλων τής ουρανίου σφαίραςΠαραγγελίαι».
'Αρχ. Τοΰ πρώτου κινητού ό διορισμός είναι διά μέσου των
κύκλων...
— σ. 92, «Κεφ. 3 Περί του 'Ισημερινού. Παραγγελίαι».
'Αρχ. Ή ειδική παρατήρησις ακολουθεί τών κύκλων...

ΑΝΩΝΥΜΑ
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—σ. 97, «Κεφ. 4 Περί του Ζωδιακού. Παραγγελίαι».
'Αρχ. Ό ζωδιακός είναι κύκλος κινητός, μείζων, λοξός, καί
πλατύς...
—σ. 104, «Κεφ. 5 Περί Κολούρων. Παραγγελίαι».
'Αρχ. Οί κύκλοι οι κινητοί ο! μείζονες καί κύριοι, άκολουθοΰσιν
οι ήττον κύριοι, ήτοι δευτεραίοι...
—σ. 107, «Κεφ. 6 Περί των τροπικών. Παραγγελίαι».
'Αρχ. Τους κινητούς κύκλους τους μείζονος ακολουθούν οι
κινητοί ελάσσονες...
—σ. 111, «Κεφ. 7 Περί τών πολικών κύκλων. Παραγγελίαι».
'Αρχ. Οι έλάττονες έσχατοι κύκλοι είναι δύο οί πολικοί...
—σ. 115, «Κεφ. 8 Περί του Μεσημβρινού. Παραγγελίαι».
'Αρχ. Μέχρι τούδε περί τών κινητών κύκλων, ακολουθούν οί
ακίνητοι, οϊτινες...
( Ά π ό τη σ. 116 κ.έ. οί ζυγές σελίδες δεξιά καί οί μονές αριστερά).
—σ. 121, «Κεφ. 9 Περί του ορίζοντος. Παραγγελίαι».
'Αρχ. 'Ορίζων είναι κύκλος μείζων μεταβλητός...
—σ. 129, «Κεφ. 10 Περί του πρώτου κινητού έκ τύπου, ήτοι παρισταμέ
νου εις την ύλικήν σφαΐραν. Παραγγελίαι».
'Αρχ. "Ιδαμεν τό πρώτον κινητόν τό άρχέτυπον...
—σ. 132, «Κεφ. 11 Περί τοΰ κρυστάλλινου ούρανοΰ. παραγγελίαι».
'Αρχ. Οΰτω περί τοΰ πρώτου ουρανού, ήτοι...
—σ. 148, «Περί τών απλανών αστέρων ίστορίαι. Παραγγέλματα».
'Αρχ. ΟΊ εν τη ογδόη σφαίρα προσκεκωλλημένοι αστέρες...
—ο. 222, «Περί παθών καί διαθέσεων τών απλανών αστέρων. Παραγ
γελίαι».
'Αρχ. Τών απλανών αστέρων ή ιστορία εις διάκρισιν...
~ ο . 251, «Περί της ογδόης σφαίρας της παριστάμενης εις τόν άστρονομικόν γλόμπον. Παραγγελίαι».
'Αρχ. Ή ογδόη σφαίρα ή αρχέτυπος, εις τόν εσχατον τόπον
ακολουθεί...»
*~ο. 264, «'Επίλογος, ή άνακεφαλαίωσις της σφαιρικής».
Άρχ. Ταύτα είναι τά σπάργανα της εύγενικωτάτης...
σ
· 288, «Μέρος δεύτερον τής Ούρανομετρίας, ήτις λέγεται Θεωρία
πλανητών. Κεφ. 1 Περί άριθμοΰ τών πλανητών. Παραγγελίαι».
' Αρχ. Τό 'έτερον μέρος τής ούρανομετρίας ακολουθεί, ή θεωρία
δηλαδή τών πλανητών...
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—σ. 292, «Κεφ. 2 Περί των σφαιρών των πλανητών. Παραγγελίαι».
'Αρχ. Ai σφάϊραι τών πλανητών είναι σώματα ουράνια, σφαι
ρικά, κύλα, καί κινητά...
—σ. 305, «Περί της κινήσεως τών πλανητών. Παραγγελίαι».
'Αρχ. Κοινά πάθη ή διαθέσεις τών πλανητών είναι...
—σ. 310, «Περί τών παθών τών πλανητών προς την σφαΐραν. Παραγ
γελίαι».
'Αρχ. Γενικά πάθη ή κοινά τών πλανητών...
—σ. 313, «Περί τών σχηματισμών τών πλανητών. Παραγγελίαι».
'Αρχ. Πάθη τών πλανητών...
—σ. 320, «Κεφ. 6 Περί τών παθών τών πλανητών. Παραγγελίαι».
'Αρχ. Τά πάθη τών πλανητών, όπου αρμόζουν εις αυτούς εκ της
παραβολής ή συγκρίσεως...
— σ. 324, «Κεφ. 7 Περί της θεωρίας του 'Ηλίου. Παραγγελίαι».
'Αρχ. Ή θεωρία τών πλανητών ή ειδική ακολουθεί...
—σ. 344, «Κεφ. 8 Περί θεωρίας της Σελήνης. Παραγγελίαι».
'Αρχ. Σελήνη είναι πλανήτης κατώτατος με δυνατόν φως...
—σ. 362, «Κεφ. 9 Περί θεωρίας τών τριών ανωτέρων πλανητών, Κρόνου,
Διός καί "Αρεως. Παραγγελίαι».
'Αρχ. Τ/τον ο'ι μεγαλύτεροι πλανήται, ακολουθούν οι μικρό
τεροι...
— σ. 369, «Κεφ. 10 Περί της θεωρίας τών δύο κατωτέρων πλανητών, της
'Αφροδίτης καί τοΰ Έρμου. Παραγγελίαι».
'Αρχ. 'Απολείπονται ο'ι κατώτεροι πλανήται, όπουδιατρίβουσιν
ύποκάτω από τόν ήλιον...
—σ. 379, «Κεφ. 11 Περί παραλλάξεως. Παραγγελίαι».
'Αρχ. Άκολουθοΰσι τά ειδικά πάθη τών πλανητών...
— σ. 383, «Κεφ. 12 Περί της εκλείψεως γενικώς. Παραγγελίαι».
Άρχ. "Εκλειψις είναι σκοτισμός τοΰ ουρανίου φωστήρος—
—σ. 392, «Κεφ. 13 Περί της ηλιακής εκλείψεως. Παραγγελίαι»·
'Αρχ. "Εκλειψις ειδικώς είναι ηλιακή, ή σεληνιακή...
— σ. 402, «Κεφ. 14 Περί τής σεληνιακής εκλείψεως. Παραγγελίαι»·
Άρχ. Ή σεληνιακή εκλειψις είναι στέρησις τοΰ φωτός W*
σελήνης...
— σ. 409, «'Επίλογος τής θεωρίας τών πλανητών».
' Αρχ. Ού'τως έχει καθ ' 'εαυτό τό δυσκολότατον τούτο ΐψ>
ούρανομετρίας μέρος...
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— σ . 412, «Σκιαγραφία της μεθόδου της θεωρίας τών πλανητών» (πί
νακας).
—σ. 414, «Περί ανέμων».
'Αρχ. 'Επειδή εν τισι τόποις ανωτέρω εμνήσθημεν
άνεμου...
—σ. 437, «Περί 'Ανέμων, καί τών ποιοτήτων αυτών».

περί του

'Αρχ. Είναι τόσον ωφέλιμος ή γνώσις τών 'Ανέμων, διά νά
ήζεύρη τινός τάς θέσεις τών τόπων...
—σ. 447, «Περί τών κομητών γενικώς, καί τών διαφόρων ειδών αυτών».
' Αρχ. Τά εϊδη τών κομητών, εάν έμβλέψωμεν
τών χρωμάτων καί τών σχημάτων...
—σ. 498, «Περί ζωνών».

τά συμβεβηκότα

Ά ρ χ . Ai ζώναι είναι πέντε, ο'ι δύο λέγονται κατεψυγμέναι...
—σ. 513, «Περιγραφή της Ευρώπης».
'Αρχ. Πρώτον γοϋν νά είπώμεν περί Ευρώπης, ήτις είναι τό
πλέον ένδοξότερον καί περιφημότερον μέρος τών άλλων μερών
της γής...
—σ. 514, «Περιγραφή της 'Ασίας».
'Αρχ. Τούτη ή 'Ασία είναι ομοίως τη Ευρώπη
μάλιστα συνδεδεμένη...
—σ. 516, «Περιγραφή της 'Αμερικής».

συννημένη,

'Αρχ. Άπότήν Άφρικήν έκτων εκβολών τοΰ νίγρου ποταμού...
— σ. 517, «Περί του μεγέθους τούτου του κόσμου».
' Αρχ. Τό μέγεθος μέν καί ή εύρηχωρία τούτου του κόσμου νά
είναι μεγαλώτατον, ό'χι δμως νά είναι άπειρον καί αμετρον...
—σ. 520, «Περί μέτρων της γής».
'Αρχ. Γεωγραφία είναι επιστήμη περί της γήινης σφαίρας...
σ. 546, «Περί της διαστάσεως άπό τήν γήν εως τό στερέωμα, ήτοι τόν
αστροφόρον ούρανόν, καί περί συγκρίσεως όλου του κόσμου μετά της
Υηΐνης σφαίρας».
Άρχ.

Ή διάστασις

άπό τήν γήν εως του

στερεώματος...

Τελ. Ή σελήνη είναι πλανήτης κατώτατος μεταβλητω φωτί
φωτίζων τήν νύκτα· άπό τους παλαιούς λατίνους lava, άπό τους
γερμανούς μάνα λεγομένη.
α

Πίνακες: σ. 562, «Πρώτον μέρος του πίνακος τών βορείων κλιμάτων
τα τους έσχατους καί νεωτέρους γεωγράφους»· σ. 564, «Δεύτερον
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μέρος τοΰ πίνακος των βορείων κλιμάτων κατά τους ύστερωτέρους καί
νεωτέρους γεωγράφους»· σ. 566, «Πρώτον μέρος τοϋ πίνακος των νοτίων
κλιμάτων κατά τους έσχατους, ή ύστερωτέρους καί νεωτέρους γεωγρά
φους» καί σ. 568, «Δεύτερον μέρος του πίνακος των νοτίων κλιμάτων
κατά τους ύστερωτέρους».
51. Β.Γ.Ζ. 27
I H ' αί.
σσ. 108.
Τίτλος: Στοιχεία της Γεωγραφίας.
Στό τέλος κτητορικό σημείωμα: «Καί τόδε Γεωργίου Ζαβίρα τοϋ
Σιατιστέως».
52. Μ.Π. 843 (6350)
0,150><0,125
—φφ. 1α-80β, «Γεωγραφία συνοπτική».
— φφ. 81 α-91 β, «Γεωγραφία παλαιά».

I H ' ai.

φφ. la-91ß.

* 53. Β.Ρ.Α.345
0,175><0,120
I H ' αϊ.
φφ. 212α-215β.
Θεματικός τίτλος: Γενική διαίρεσις της γης.
' Αρχ. Ή γη περιέχει τόν κόσμον τόν παλαιόν, τόν νέον καί τόν
αγνωστον...
Στό τέλος πίνακας χωρών διαφόρων ηπείρων.
* 54. Β.Ρ.Α. 368
0,167x0,165
I H ' ai.
φφ. 271α-272α.
Τίτλος: Περί πρωτευουσών πόλεων (διαφόρων χωρών καί νήσων των
τεσσάρων ηπείρων).
* 55. Β.Ρ.Α. 632

0,178x0,112

I H ' ai.

σσ. 103.
οι σσ. 2-14, λευκές.
Συνοπτικό λεξιλόγιο κυρίων ονομάτων γεωγράφων καί χωρών.
—σσ. 15-17, «γεωγράφοι αρχαίοι».
'Αρχ. "Ομηρος καθα φησί Στράβων εξ Ίππαρχου, 'Αναξίμαν
δρος μιλήσιος μαθητής θάλητος, ούτος πρώτος εξέδωκε πίνακα
γεωγραφικόν...
— σσ. 18-98, «Λεξικόν πόλεων καί χωρών καί ποταμών όπως μέν νυν
καλούνται, πώς δέ τό παλαιόν ώνομάζοντο».
'Αρχ. Άμπάνχι Άσταπός ποταμός αίθιοπίας...
— σσ. 99, «Πηγών αρχαίων ονόματα».
'Αρχ. Άκιδαλία βοιωτίας παρά τω άρχομενω...
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— σ σ . 100-101, « Έ π α ρ χ ί α ι της μικράς άσίας, οσαι μέρη προσεγγίζουσι
τη θαλασσή».
Ά ρ χ . Προς αρκτον Πόντος...
—σσ. 102-103, «θαυμάσια ακούσματα».
Άρχ.

Άχεμενίς

είδος βοτάνης, ην ό φέροιν άτρωτος εν πολεμώ

εσται...
Στη σελίδα 14 κτητορικό σημείωμα: «έκ των του Δρύστρας Ιεροθέου».
* 56. Ι.Ε.Ε. 21/21Α.
Τίτλος: 'Ιστορία

0,215><0,155

I H ' αι.

φφ. 6 + 7.

Μάνης.

Ά ρ χ . (τό 21). ...χορία, χώρες, ήθη τους καί ό'λα ενα προς ενα...
Ά ρ χ . (τό 21Α). Μεγάλο βουνό βρίσκεται

απάνω στον

μωρέα...

Σημ. Τό 21Α αποτελεί έμμετρη νεώτερη παραλλαγή του προηγουμένου, τό
όποιο είναι ακέφαλο καί κολοβό.
* 57. Β.Ζ. 101
Τίτλος: Γεωγραφία

0,290x0,110
θέσεως της Βλαχίας

ΙΗ'αί.

σσ. 400-495.

νέα.

' Αρχ. Περιττόν είναι νά άποδείξωμεν πόσον συντελοΰσι τά καλά
ai χάρται εις την ακριβή διάγνωσιν των τόπων...
σ. 401, «κεφ. a w , περί της θέσεως της βλαχίας»· σ. 402, «κεφ. β ον γενική
περιγραφή τοϋ τόπου» (εδώ: «πολιτική διαίρεσις του τόπου», «θρη
σκεία»)· σ. 423, «κεφ. γ™ περί διοικήσεως, περί του πότε ήρξατο ή
διοίκησις των ηγεμόνων» (έδώ: «περί υποταγής τοϋ τόπου», «περί
χαρατζίων», «περί κρίσεων», «περί τοΰ τρόπου της διοικήσεως των
καθολικών τοϋ τόπου», «περί εκκλησιαστικών γενικώς», «περί εμπό
ρων», «περί αξιωμάτων»)· σ. 452, «κεφ. δ ο ν , περί τών εισοδημάτων καί
εξόδων της βλαχίας» (έδώ: «περί μοναστηριών»)· σ. 475, «κεφ. ε°ν τοϋτο
περιέχει τήν καταρίθμησιν τών πόλεων, κωμών καί χωρίων της βλαχίας».
* 58. Β.Ρ.Α. 1031

0,220*0,190

Γιτλος: Περί τών τεσσάρων

ΙΗ'αί.

φφ. 72α-89β.

στοιχείων.

Ά ρ χ . Τέσσαρα στοιχεία είναι τά συνιστώντα

τόν κόσμον, πυρ,

αήρ, ϋδωρ καί γή, ήγουν...
Ακολουθούν:

«έρμηνεΐαι, περί τοϋ πώς γίνονται τά σΰνεφα, καί

γίνεται τό χιόνι, ή βροχή, τό χαλάζι, ή άμούχλη, ή πάχνη, ή δροσιά, καί
κρύσταλλος», «περί τών δώδεκα ανέμων όπου είναι εις τόν κόσμον»,
«περί χ ω ν δώδεκα όρων της γης», «περί τοϋ πώς στέκεται ή γή», «περί
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του πόσον απέχει ό ουρανός άπό την γήν», «περί του μήκους καί
πλάτους της γης», «περί του πως γίνεται ô σεισμός», «περί βροντών, καί
σεισμών», «περί ούρανοΰ, καί αστέρων», «περί τών τεσσάρων θαλασ
σών», «περί του ωκεανού ποταμού», «διήγησις περί τοϋ παραδείσου»,
«περί τών θερμών νερών», «περί κομητών πιπτόντων εις την γήν», «περί
κατασκευής ούρανοΰ, καί γης», «περί αγγέλων, καί πόσα είναι τά
ουράνια τάγματα», «περί τοΰ διαβόλου, καί τών δαιμόνων», «περί τών
δώδεκα λίθων, καί εκάστου τό όνομα, καί ό τόπος, καί ή ένταύγεια
αύτοϋ».
Τελ. ...καί τάς ενεργείας έκάάτου μι ολίγους λόγους νά φανερώσωμεν βουλόμεθα σήμερον εις την αύθεντίαν σας, καί χαρίσατε
μας όλίγην άκρόασιν.
* 59. Β.Α.Κ. 199
0,220* 0,165
IH ' αϊ.
φφ. 17α-20β.
φ. 17α, «'Ονόματα τών μεγάλων ποταμών».
φ. 17α, «Οί κυρίως μεγάλοι ποταμοί».
φ. 17α, «'Ονόματα τών μεγάλων όρων».
φ. 17β, «Πόλεων ονόματα». "Οπου αναφέρει: «"Οσαι τών πόλεων έν τοις
ύστέροις χρόνοις μετωνομάσθησαν» (εως φ. 18α).
Στό φ. 20β, γεωγραφική σημείωση. 'Αντιγράφω ολόκληρο τό κεί
μενο: «Τό μέρος όπερ ό απόστολος 'Ανδρέας έκήρυξεν πρώτον τήν
Βιθυνίαν ολην. Βιθυνία ονομάζεται όσος τόπος είναι ανάμεσα, άπό
πέραν τό Σκουτάριον τής Κωνσταντινουπόλεως, όπερ καί Χρυσούπολις
έκαλεΐτο πρότερον, εως εις τήν Νικομήδειαν, καί Νίκαιαν καί τήν
Θράκην, ή οποία περιέχει τό Βυζάντιον καί τό παραθαλάσσιον τής
Μαύρης Θαλάσσης ανατολικά καί Καλιούπολιν καί Καβάλλαν, ήτις καί
Νεάπολις λέγεται εις τάς Πράξεις αυτή καί Θράκη καί Χριστούπολις'
καί ή Μακεδονία- ήγουν άπό τήν Καβάλλαν εως τήν Θεσσαλονίκην καί
τήν Θεσσαλίαν, ήτοι άπό τήν Θεσσαλονίκην έως τά Φάρσαλα καί τήν
'Ελλάδα ήτοι άπό τά Φάρσαλα έως εις τό Ζητούνιον καί τήν Άχαΐαν,
ήγουν άπό τό Ζητούνιον έως τήν Πάλαιαν Πάτραν».
Βλ. Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος.
* 60. Μ.Γ.Σ. 6
0,303x0,205
I H ' αϊ.
σσ. 784, 776 (2 τόμοι).
Τίτλος: Λεξικόν γεωγραφικόν ελληνογαλλικοτουρκικόν.
Ό μέχρι σήμερα άγνωστος συγγραφέας τοΰ Λεξικοΰ, δίνει έδώ μόνον
τους ελληνικούς όρους.
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* 61. Β.Ζ. 101
0,290x0,110
IH ' ai.
σσ. 560-570.
Δύο μέρη:
—σσ. 560-563, «περί χρόνου καί καιροΰ καί περί της άναμετρήσεως
αύτοϋ».
'Αρχ. Ό άνθρωπος εξαρχής, καθώς καί τώρα, όταν διοικείται
μόνος τον συμφωνεί μέ τά άλλα ζώα εις τό να ζητή δλα εκείνα τά
μέσα τά όποια συντείνουν εις τήν διατήρησίν του, καί εκπλήρωση
τών επιθυμιών του καί εις τό νά άπορρίπτη ότι τοΰ όχλοΰσι τήν
ζωήν του...
—σσ. 564-570, «περί αστρονομίας, άναμετρήσεως του καιρού, περί της
γης, καί λοιπών πλανητών».
'Αρχ. Έξ αρχής έπεκράτησεν συνήθεια νά διαιρείται ούτος ό
ορατός κόσμος εις ούρανόν καί γήν. καί ουρανός μεν τόν [...] ό
ήλιος, καί σελήνη καί τά άστρα. ΟΊ αστρονόμοι ό'μως έπαριθμοΰσι δχι μόνον τόν ή'λιον καί τήν σελήνην, άλλα καί τήν γήν μαζί
μέ τους αστέρας...
* 62. Τ.Τ.Κ. 100
0,170x0,120
—σ. 64, πίνακας τών μηνών.

ετ. 1803.

—σσ. 196-198, «περί ορέων».
Ή χρονολογία στη σελ. 3 τοϋ κώδικα.
* 63. Ι.Ε.Ε. 249
0,325x0,235
ετ. 1808
φφ. 2α-22β.
Τίτλος: θεωρίαι γενικαί τοΰ εμπορίου.
'Αρχ. Τό άνθρώπινον γένος όντας διεσπαρμένον εις διαφόρους
τόπους, καί έχοντας τάς αϋτάς χρείας, δέν άπελάμβανε καί τά
αυτά μέσα διά νά αναπλήρωση ό'λας του τάς χρείας...
Σημ. Ή χρονολόγηση του κώδικα απορρέει μέσα από τό κείμενο.
* 64. Τ.Τ.Κ. 98
0,162x0,115
ετ. 1808
Οι δώδεκα μήνες τών 'Αθηναίων.
" Χρονολογία στή σελ. 252 τοϋ κώδικα.
* 65. Β.Ε.Κ.Τ. 4
Γιτλος: Περιήγησις

8«

σ. 42.

ετ. 1812.

εις Κίναν.

*-to τέλος ή σημείωση: «Όδοιπορία εις τήν Κίναν μετά της πρεσβείας του
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κυρ Macartney παρά John Barrow μεταφρασθεϊσα εις την Γαλλικήν καί Εκ της
'Αγγλικής καί της Γαλλικής εις την κοινήν Έλληνικήν».
Καί μιά ακόμη σημείωση: «Παρά Διονυσίου Ζαγορίτου έν Βλαχία κατά τό
1812 έτος· μετεφράσθη δέ έν βία διότι τό πρωτότυπον ήτον ξένον, μήτε έπεθεωρήθη πλέον όθεν αν μέλλη νά έκδοθή χρεία διορθώσεως τινών λέξεων, οίον αντί
του τινάς νά γραφθή κανείς, αντί του ^εοβάρβαρον, ραβάρβαρον, αντί του όπου,
όποιος κτλ.».
* 66. Β.Δ.Κ. 10
0,240x0,170
ΙΘ'αϊ.
σσ. 1-236.
— σσ. 1-168, «Γεωγραφική περιγραφή της ' Ε λ λ ά δ ο ς μ ε τ ' αλφαβητικού
πίνακος τών επαρχιών, πόλεων κλπ.».
— σ σ . 169-201, «Χρονολογία

ελληνική».

— σσ. 202-210, «Περί τών π α ρ ' "Ελλησιν διαφόρων ειδών μέτρων,
αριθμητικών χαρακτήρων, μουσικών σημείων κλπ.».
— σσ. 210-236, «Κοσμολογία, Θεογονία, Μυθολογία».
* 67. Μ.Π. 592(6099)

0,205x0,165

ΙΘ'αϊ.

σσ. 305-310.

— σσ. 305-307, «Περί αντίποδων».
— σσ. 307-310, «Περί

Αμερικής».

* 68. Β.Κ.Μ. 116
0,180x0,140
ΙΘ'αϊ.
φφ. 1α-34α, 99α-101α, 109α-114α (ή παλαιότερη σελιδαρίθμηση: 1-68,
127-131, 147-157).
Α ' , φφ. 1α-34α (σσ. 1-68), Σύντομος

Γεωγραφία

'Αρχ. [...] ...αυτός ό κόσμος συνίσταται
— « Ό ν ο μ α σ ί α ι της θαλάσσης».
'Αρχ.

Ή θάλασσα,

ήτις περικυκλώνει

πολιτική.
από

πολλά..

τήν γήν δλην, ή καν εν

μέγα μέρος αυτής, ονομάζεται ωκεανός...
— « Ό ν ο μ α σ ί α ι της ξηράς» (φ. 1β ή σ. 2).
—«Περί τεχνίτης υδρογείου σφαίρας» (φ. 2α ή σ. 3).
'Αρχ. Ή Γη παρασταίνεται διά τίνος μικράς σφαίρας...
—«Περί χαρτών Γεωγραφικών».
— φ . 3α (σ. 5), «Γεωγραφίας πολιτικής, Μέρος Α ' . Περί της Ευρώπης»·
'Αρχ. Ή Ευρώπη, ή οποία κατοικείται εις τους χρόνους μας ano
τά πλέον πεπολιτευμένα καί ευγενή έθνη του κόσμου...
[ Έ δ ώ κεφάλαια γιά τήν Πορτογαλλία, 'Ισπανία, Γαλλία (Φράντζα,),
'Ελβετία, 'Ιταλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ευρωπαϊκή Τουρκία καί t*·-
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λάδα, Πολωνία, Προυσία, Δανία (Δανιμαρκία), 'Ολλανδία, Βρεταννία
(Αγγλία), Σβεκία, Ρωσσία καί Νορβηγία].
—φ. 20β (σ. 40), «Γεωγραφίας πολιτικής, Μέρος Β '. Περί της Ασίας».
'Αρχ. Ή 'Ασία είναι μεγαλητέρα τής Ευρώπης, τετράκις καί
έπέκεινα- αυτή έστάθη εκπαλαι κατοικημένη άπό ανθρώπους...
['Εδώ περί Κίνας, 'Ινδίας, Περσίας, Ταρταρίας, Μικράς 'Ασίας, Νή
σων τής Ασίας].
— φ. 28β(σ. 56), «Γεωγραφίας πολιτικής, Μέρος Γ'. Περί τής Αφρικής».
'Αρχ. Ή 'Αφρική, ήτις ύπό των 'Ελλήνων τό πάλαι έλέγετο
Λιβύα, είναι εν μέρος μεγαλώτατον τής γής...
— φ. 31 β (σ. 62), «Γεωγραφίας πολιτικής, Μέρος τέταρτον. Περί τής
Αμερικής».
'Αρχ. Ή 'Αμερική περικυκλοΰται πανταχόθεν από μεγάλους
ωκεανούς καί πορθμούς...
Β', φφ. 99α-101α (σσ. 127-131" κολοβό). Εισαγωγή εις τήν πρακτικήν
Γεωμετρίαν.
'Αρχ. Πρότασις Α '. Τριγώνου τινός, μιας πλευράς καί δύω
γωνιών αύτοΰ δοθέντων...
Γ', φφ. 109α-114α (σσ. 147-157), Σύντομος Γεωγραφία Μαθηματική.
'Αρχ. Εισαγωγή. Ή Μαθηματική Γεωγραφία καταγινομένη ε/ς
τήν έξέτασιν των διαφόρων σφαιρών...
—«Περί τεχνητών σφαιρών» (σ. 147).
Τελ. ...εύρήσατε δέ εις έτερα μυρία τούτοις ακόλουθα
Στό παράφυλλο τοΰ τέλους τό κτητορικό: «κτήμα έμμανουήλ. καί
ήδε πέφεικεν έμοΰ τοΰ άντωνίου γεωργιάδου.
Του (άπό τόν) Ψαλίδα;
*69.Ε.Β.Ε. 1459
0,200 χ 0,140
ΙΘ'αι.
σσ. 2 χ.ά. +φφ. 94.
Ό Γαλλικός 'Εμπορικός Κώδικας σέ ελληνική μετάφραση.
Στη σελ. 1, σημείωση, άπό άλλο χέρι: «Νικόλαος Ί . Σαρίπολος τη
Βιβλιοθήκη τοΰ πανεπιστημίου "Οθωνος δωρείται τόδε. Άθήνησιτή 15
Νοεμβρίου 1846».
* 70. Ζ.Π.Σ. 9
0,210x0,150
ΙΘ'αί.
φφ. 4 χ.ά. + σσ. 132.
[Γεωγραφία]
ΦΦ- 2α-3α, [πρόλογος] «Τοις έντευξομένοις».
Άρχ. Φανερόν είναι, ώ φίλτατε άναγνώστα, ό'τι τόν ανθρωπον
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ουδέν άλλο κωσμεϊ καί έφραίνει όσον ή γνώσις των όντων...
φ. 3αβ, «Κεφ. α'. Περί Γεωγραφίας καί τών μερών αυτής».
'Αρχ. Με όλον οπού τό όνομα της Γεωγραφίας έτυμολογικώς
δεν σημαίνει άλλο παρά την περιγραφήν άπάσης της γης...
φ. 4, λευκό.
σ. 1, «τετράδιον α' (τό κείμενο αποτελείται από δεκαέξι τετράδια)
μακεδονία».
Άρχ. Ή μακεδονία είναι μεγάλη επαρχία...
'Ακολουθεί: περί «Θεσσαλίας», «"Ορους "Αθωνος», «Θεσσαλονί
κης», «Ευβοίας της Ευρίπου», «νήσων του αιγαίου πελάγους», «περί τής
Κρήτης», «περί μοισίας τής βουλγαρίας», «σερβίας», «Θράκης», «καλίπολης» καί από τή σελ. 17, «περί άσίας», «λυβίης, ήτοι άφρικής» καί
«άμερικής» καί κλείνει μέ τήν «άγνωστο γή».
Τελ. ...καθώς ό άράξης κατά τήν περσικήν διάλεκτον, άλλοι δέ
άλλως λογαριάζουσι περί τούτου.
* 71. Μ.1.343 (4463)
0,215*0,155
ΙΘ' αι.
φφ. 91β-94α.
φφ. 91β-92β, «Σημείωσις περί τής δυνάμεως των σημερινών ευρωπαϊκών
βασιλείων, δηλαδή κάθε βασίλειον τής Ευρώπης, πόσον τόπον ορίζει εις
τήν Εύρώπην, πόσα εισοδήματα σταθερά έχει κάθε χρόνον, πόσος λαός
ευρίσκεται εις τήν έπικράτειάν του, καί πόσοι πολέμαρχοι τής στερεάς
ευρίσκονται ακαταπαύστως έτοιμοι, λαμβάνοντες καθημερούσιον πληρωμήν άπό τόν βασιλικόν θησαυρόν».
'Αρχ. ή λεχία έχει 10050 τετράγωνα μίλια...
φφ. 93α-94α, «περί του μεγέθους τής γής καί περί τών έγκατοίκων
αυτής».
' Αρχ. Κατά τήν ύπόληψιν τών σοφωτέρων Γεωγράφων ή γή έχει
9288000 μίλια τετράγωνα τής Γερμανίας...
* 72. Ε.Β.Ε. 1253
0,230*0,170
ΙΘ' αϊ.
σσ. 232.
Τίτλος (σελ. 1): Περί επιδόσεως του εμπορίου.
Τό κείμενο, πού αποτελεί μετάφραση άπό τά γαλλικά, αρχίζει άπό τή
σελ. 4: «Μέρος πρώτον. Περί τοΰ εμπορίου κατά τους αρχαίους χρόνους»·
'Αρχ. "Οστις έγεώργησεν πρώτος, διά νά βιάση τήν φύσιν να
γέννηση καρπούς κατά τήν δρεξιν αύτοΰ, εκείνος είναι ό θεμελιω
τής τοΰ εμπορίου. Αυτός έφερε εις τήν πολιτικήν κοινωνίαν το
δικαίωμα τής καρπώσεως, διά τό όποιον ό κτηματικός, συλλε-
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γων περιττούς καρπούς, εδωκεν αυτούς άνταλλαγματικώς εις
άλλους ανθρώπους...
—σελ. 19: «Περί του εμπορίου κατά τους νεωτέρους χρόνους».
'Αρχ. Τω δντι μεταβάλλεται τό θέαμα, ό'ταν στρέψη τις τους
οφθαλμούς εις τάς πλειοτέρας βασιλείας της Ευρώπης. Τότε
βλέπει τις, δτι αρχή και βάσις της δυνάμεως αυτών είναι τό
έμπορων ώστε αν τις Ίστορή τά της αυξήσεως καί δυνάμεως
τούτων των βασιλειών, ανεπαισθήτως εκθέτει ίκανόν μέρος της
εμπορικής ιστορίας...
σελ. 56: «Περί επιδόσεως του εμπορίου. Μέρος δεύτερον. Περί τοϋ
εμπορίου έν γένει».
'Αρχ. 'Εμπόρων εστί, κατά τόν γενικώτερον όρισμόν της
λέξεως, συνάλλαγμα τών ανθρώπων προς αλλήλους, έξ ών έχει
έκαστος. 'Ανταλλάσσεται δέ τις την περιουσίαν του, τήν έπιμελειάν του, τάς γνώσεις του, τήν έλευθερίαν του, καί αυτήν τήν
ύγείαν καί ζωήν του. 'Ιδιαιτέρως δέ 'Εμπόρων λέγεται ή
κοινωνία τών ανθρώπων προς αλλήλους δι ' άντιδόσεως τών
καρπών της γης, καί τών τεχνουργημάτων...
Προηγείται, σελ. 1-3: «Προοίμιον».
'Αρχ. Δύο είναι τά μέρη τούτου τοϋ συγγράμματος. Εις τό
πρώτον αποδεικνύω τάς περιφοράς τοϋ εμπορίου, τάς έξ αύτοΰ
μεταβολάς τών πολιτικών πραγμάτων...
Στίς σσ. 209-212: «Πίναξ τών κεφαλαίων του πρώτου μέρους», ενώ
στίς σσ. 213-232: «Πίναξ τών έν τη παρούση βίβλω πόλεων, τόπων,
ποταμών καί άλλων γεωγραφικών ονομάτων, κατά Άλφάβητον».
"Εντυποι Χάρτες:
— Χάρτης της Ευρωπαϊκής Τουρκίας Πάλαι μέν 'Ελλάδος. Παρά Γαετάνου
Πάλμα. Τεργέστι 1811. Διαστάσεις: 1,08*0,74 (ΓΜ/ΈΒ. 675).
(Χάρτης δίγλωσσος — ελληνικά, γαλλικά).
— Χάρτης της 'Ελλάδος. 1815. Διαστάσεις: 0,50><0,38.
Κάτω: Έχαράχθη ύπό Κ. Νέϋνλις (ΓΜ/ΕΒ. 880).
Ατλας της περιηγήσεως τοϋ Ν. 'Αναχάρσιδος (*) έπιτμηθείς, κατά τόν
καρά τοϋ Βαρβιέ Δοϋ Βοκάγε χαραχθείς τ ε, καί τυπωθείς. Βιέννη 1820.
Χάρτες 32. (ΓΜ/ΕΒ. 1215).
( ) Τό 1819 κυκλοφορεί στη Βιέννη, σέ μετάφραση από τά γαλλικά
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του Χρυσοβέργη, καί «μέ τους ανήκοντας αύτη πίνακας», ή επτάτομη:
Περιήγησις, τοΰ Νέου Άναχάρσιδος εις την 'Ελλάδα παρά τοΰ
Άββα
Βαρθολομαίου (ΓΜ/ΕΒ. 1186).

Δ'. Καλενδάρια
* 1. Θ.Σ.Π.Α. 44
0,160x0,110
ετ. 1733
σσ. 110.
Δύο 'καλενδάρια' καί αστρονομικές σημειώσεις:
Α ' , σσ. 1-41, «καλαντάριον ενός ίατροΰ καί αστρολόγου μοσχόβου
δεικνύων από 1730 χρόνους έως τέλος τοΰ κόσμου, όπερ έγένετο τω 1733
ετει φευρουαρίου 20 από χριστογονίας άπό δέ κτίσεως κόσμου 7241».
' Αρχ. "Οσα ετη είναι εις τό κανόνιον γεγραμμένα δλα τά κυριεύει
ό πλανήτης ό έρμης...
'Ακολουθούν: σ. 2, «ό έρμης πλανήτης»· σ. 8, «ό ζεύςπλανήτης»· σ. 14,
«ή άφροδήτη πλανήτης»· σ. 19, «ό ήλιος πλανήτης»· σ. 26, «ή σελή
νη πλανήτης»· σ. 31, «ό άρης πλανήτης» καί σ. 36, «ό κρόνος πλανήτης».
Τελ. ...άνακατομένος καιρός, εις τάς 28 καλός, εις τάς 29 άνεμος
δυτικός καί χιόνι, τέλος τοΰ παρόντος
καλανταρίου.
Β '. σσ. 42-85, «Καλαντάριον παντοτεινόν μεταγλωττισθέν έκ της λατινι
κής [διάβαζε: ουγγρικής, βλέπε έδώ άρ. 9-33] φωνής εις πεζήν διάλεκτον
δηλοΰν τί μέλλει γίνεσθαι εις τά κάτωθεν σημειωθέντα ετη καί καθεξής
εις τά έμπροσθεν».
Ά ρ χ . 1722. 1750, 1778. 1806. 1834. 1862. 1890. 1918. Ό
κυριεύων τόν χρόνον είναι ό πλανήτης της σελήνης μέ τό ζώδιον
του τοξότου κατοικία τοΰ διός· ό χρόνος θέλει είναι εϋκαρπος και
καλός- ή αρχή τοΰ χειμώνος θέλει είναι μετρία...
Φθάνει μέχρι τό έτος 1945.
Τελ. ...ο'ι άνθρωποι θέλουν πασχίση νά κάμουν μακρινά και
μεγάλα ταξίδια διά αίτίαν μερικών πραγματειών, τέλος.
Γ ' , σσ. 85-110, διάφορες αστρονομικές σημειώσεις:
— σ. 85, «ό ήλιος πότε εισέρχεται εις κάθε ζώδιον εις τάς πόσας ημέρας
τού μηνός καί τί μέλλει γίνεσθαι.
'Αρχ. ϊαννουαρίου 8 εις τό ζώδιον τοΰ ύδροχόου εις τήν γήν 1 και
3 ήμέραν αν λάχη ξαστεριά ό χρόνος θέλει είναι εϋκαρπος. ••
— σ. 91, «σημεία περί του εύκάρπου ή άκαρπου χρόνου».
— σ. 91, «καθολικοί κανόνες διά τους χωρικούς».
— σ. 92, «κανόνες τοΰ κάθε μηνός ξεχωριστά».
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— σ . 104, «περί της σελήνης όταν πρωτοφανή ορθή ή πλαγία».
— σ. 106, «περί της ημέρας της εβδομάδος καί έν ποία ήμερα γεννηθή
άρσενικόν καί θυλικόν παιδίον τί δηλοί».
'Αρχ. Κυριακή εάν γεννηθή παιδίον άρσενικόν εστί
άνοικτοπρόσωπον

πολυζώϊον,

εις βασιλείς άρχοντας καί αύΟέντας, ευτυχές

φρόνιμον γλυκύν καλοσύντιχον,

ελεύθερον

ευγενές...

Τελ. ...έν τω τέλει αυτής καλογραία γεννήσεται μεγαλόσχημα
αγαπούσα τόν θεόν.

καί

Σημ. 'Ολόκληρος ό κώδικας είναι γραμμένος από τό ίδιο άτομο.
* 2. Β.P.A. 112
Τίτλος: Καλανδάριον
βλάχικον καί ύστερον
πρασιοβόν».

0,180*0,130
Ετ. 1783
φφ. 58.
τό όποιον έμεταγλωττίσθη
άπό τό ρούσικον, εις
εις ρωμαϊκόν, τό δέ ρούσικον ήτον τυπωμένον εις

Μετά τόν τίτλο ή χρονολογία τοϋ χγφ. «1783 Ιανουαρίου 25»1 καί ή
σημείωση: «Συντεθέν μέν παρ ' ενός Μεγάλου αστρονόμου, καί ίατροΰ
ρούσου εις τό κίεβον».
Στό φ. 2α χρονολογικός πίνακας καί τό κείμενο πού αρχίζει μέ τά
λόγια: « Ό πρώτος πλανήτης είναι ό Σατούρνος...»
Καί τό κείμενο τελειώνει στό φ. 33β μέ τά λόγια: «...οί άνθρωποι
θέλει πασχήσουν νά κάμουν, μικρά καί μεγάλα ταξίδια, διά αίτίαν
μερικών πραγματιών». 'Ακολουθούν «στίχοι τού καλανδαρίου».
Στό φ. 35β ό πίνακας: «Οί κύκλοι τού ηλίου» καί σημείωση γιά τό
πότε αρχίζουν καί τελειώνουν οί 4 εποχές του χρόνου· αρχίζει μέ τά
λόγια: «Σημειώνω, διά νά ήξεύρω οτι τό εαρ αρχίζει...». Τά φφ. 36α-36β
λευκά.
Στό φ. 38αβ, «ψηφηφορία πυθαγορική διά νά μάθητε τά μέλλοντα
πράγματα».
Στά φφ. 39α-58β, πρακτικές καί ιατρικές συμβουλές, λογαριασμοί.
* 3. Β.Ρ.Α. 527
Τίτλος: Καλενδάριον
αιάλεκτον.

0,210x0,160
μεταγλωττισθέν

I H ' αϊ.
εκ της λατινίδος

'Αρχ. άπό ταϊς 22 τοϋ μαρτίου

φωνής εις

σσ. 84.
πεζήν

αρχινά...

Τελ. ...καί τέλος μετά νά ευρίσκεται ό 'Ερμής εις τόν ένδέκατον
οίκον του ουρανού, σημαίνει πώς ό βασιλεύς θέλει κράζη εις τοϋ
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λόγου του τους σοφούς ανθρώπους, καί θέλει τους τίμηση. Τέλος
του ένιαυτοΰ άπαντος καλενδαρίου.
Πρόγνωση των καιρικών συνθηκών μεταξύ τών ετών 1727 καί 1923.
Στη σελίδα τίτλου κτητορικό σημείωμα: «Καί τόδε σύν τοις άλλοις,
εκ τών τοΰ σερβάνου στάρωστα βίβλων».
* 4. Β.Ρ.Α. 450
0,210x0,170
I H ' αι.
Κείμενο παρεμφερές μέ τό προηγούμενο.

σσ. 93-139.

* 5. Β.Ρ.Α. 525

0,205x0,155
I H ' αί.
σσ. 122.
(Οί σελ. 2, 59-62, 64, 122 λευκές),
σσ. 1-58, «Καλενδάριον ίγκλέζικον τοΰ έτους 1734 από χριστού».
Τό κείμενο αρχίζει από τη σελ. 3 μέ τόν υπότιτλο: «Περί μεταβολής
τών πραγμάτων καί περί πολέμου» καί τά λόγια: «Έπιθυμητόν ήθελεν
είσθαι κατά άλήθειαν νά άρχήσωμεν την όμιλίαν ταύτην, μέ τό γλυκύτατον όνομα της ειρήνης, ειρήνη ώ πολυχρόνιος ειρήνη, πλην ούαί,
βλέπομεν πολυάριθμα στρατεύματα έχοντα τών ξιφών τό ήμισυ εξω της
θήκης, καί τί προσμένομεν πλέον; πολέμους, μάχας, αιματοχυσία,
φθοράς, καί ολοθελείς αφανισμούς βέβαια...»
σ. 63, «Καλενδάριον ίγκλέζικον του έτους 1735 από χριστού».
σ. 65, «'Ομιλία Α', Περί τών συμβησομένων του χρόνου καί περί
πολέμου».
'Αρχ. Δεν ευρίσκεται εις άπαντα τόν αιώνα όρμητικόπερον
τέρας, ή δραστικωτέρα μάστιξ από της τών εξουσιαστών τυρανίδος...
σ. 67, «'Ομιλία Β', Περί ευφορίας καί άφορίας τών εποχών της γης»·
σ. 69, «'Ομιλία Γ', Περί ευεξίας καί καχεξίας της ανθρωπινής φύσεως»·
σ. 72, «'Ομιλία Δ', Περί εκλείψεων».
Τελ. ...Εις αίσχύνην τών τεχνικών περί ειρήνης ενεργούμενων
φροντίζουσιν αί δυνάμεις, νά άρματωθώσι, καί νά εύρίσκωνται
ετοιμαι. Τέλος.
* 6. Αδ. 147
0,215x0,160
Καλενδάριο μέ πίνακες.

I H ' αί.

* 7. Μ.Μ.Λ. 1724
0,170x0,120
I H ' αί.
φφ. 87α-120α.
Τίτλος: Καλενδάριον παντοτινόν τοΰ ό'λου ένιαυτοΰ από τό Ετος 1720 εως τ°
1928.
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8. Μ.Α.Α.Σ. 2139
Τίτλος: Καλαντάριον

0,212><0,160
παντοτινόν.

I H ' αι.

Καλανδάριον ήτοι προγνωστικόν παντοτινόν μεταφρασθέν ποτέ εκ της
ουγγρικής γλώσσης εις την ήμετέραν άπλήν παρά τίνος ανωνύμου (εδώ
άρ. 9-34).
Τό Καλανδάριο αυτό κυκλοφόρησε καί έντυπο τό 1767: Καλανδάριον
ήτοι προγνωστικόν παντοτινόν μεταφρασθέν ποτέ έκ της ουγγρικής γλώσσης
εις τήν ήμετέραν άπλήν παρά τίνος ανωνύμου. Έν Λειψία της Σαξωνίας ετει
1767 έν τή τυπογραφία του βρεϊτκόπφ. (Λ.Χ. πρ. 103).
* 9. Δ.Β.Κ. 130
0,155x0,105
ετ. 1768
φφ. 4α-39β.
Τίτλος (φ. 4α): Καλεντάριον μεταγλωττισθέν έξ ούγγαρικής διαλέκτου, εις
ελληνικήν πεζήν φράσιν, διαλαμβάνον δι ' όλον τόν τρέχοντα ένιαυτόν, καί
περί των εφεξής έλευσομένων χρόνων, μεταφρασθέν παρά τίνος ανωνύμου,
προς χρήσιν των φιλομαθών.
'Αρχ. 1722, 1750. 1778. 1806. 1834. 1862. 1890. 1918. Ό
κυριεύων τόν χρόνον είναι ό πλανήτης τής σελήνης με τό ζώδιον
του τοξότου...
Τελ. (φ. 39β) ...καί μεγάλα ταξίδια, δι ' ahίαν μερικών
τευτώ ν.

πραγμα

Τό 'Καλεντάριον' φθάνει ώς τό 1945.
— φ φ . 40α-65β, «Καλεντάριον τοϋ καθ* ενός χρόνου καί μηνός».
Μετά τό τέλος τοϋ κειμένου, φ. 65β, ή σημείωση: « Έ κ τών πανιερωτάτου
αγίου σερβίων κυρίου κυρίου 'Ιγνατίου τοϋ λίαν ευεργετικότατου μοι καί τόδε
πέφυκε ... έγράφη κατά τό αψξη ' έτος έν μηνί ίουνίου 20».
Στά φφ. 66α-67α, «χρησμοί τοϋ σοφοϋ σολομώντος».
Στό φ. 3α «στίχοι ιαμβικοί ώς έκ τής βίβλου» (τά φφ. 1α-2β καί 3β,
λευκά).
* 10. Β.Ζ. 101
0,290x0,110
έτ. 1786
σσ. 282-295.
'Αρχ. Ό κυριεύων τόν χρόνον είναι ό πλανήτης τής σελήνης μέ
τό ζώδιον τοϋ τοξωτού, κατοικία τοϋ διός. ό χρόνος θέλη είναι
εϋκαρπος καί καλός, ή αρχή τοϋ χειμώνος μετρία...
Τελ. ...οι άνθρωποι θέλη πασχήσει νά κάμουν μακρινά καί
μεγάλα ταξίδια δι ' αιτίαν μερικών πραγμάτων. Τέλος τοϋ καλενδαρίου ό'λου τοΰ ενιατοϋ καί τών εφεξής έλευσομένων χρόνων, τό
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α™ έγράψαμεν έν Κωνσταντίνου πάλιν αψλ ' τό βοντό παρόν
δήλον εις τους 1786 μάρτιον ζ ' καί ή υπογραφή του πατριάρχη
Καλλίνικου.
Κείμενο παρεμφερές με τό προηγούμενο Δ', 9.
* 11. Π.Β.Ι. 354
0,165x0,111
I H ' αί.
φφ. 1α-20β.
Τίτλος: Καλαντάριον ανδρός σοφοΰ ό'λου τοΰ ένιαυτοΰ καί των εφεξής
έλευσομένων ένιαυτών.
'Αρχ. Ό κυριεύων τον χρόνον...
* 12. Μ.Χ. 24 (245)
IH ' αϊ.
Τίτλος: Καλενδάριον, ήτοι προγνωστικόν παντοτεινόν, μεταφρασθέν ποτέ εκ
της ουγγρικής γλώσσης εις τήν ήμετέραν άπλήν παρά τίνος ανωνύμου, νΰν τό
πρώτον εξεδόθη τύποις δι ' εξόδων καί δαπάνης τοΰ έντιμωτάτου καί
χρησιμωτάτου εν πραγματευταϊς αρίστου κυρίου κυρίου Κωνσταντίνου τοΰ
παιναιδεσιμωτάτου 'ιερέως 'Εμμανουήλ Μελενικίου τοΰ καί ποτέ οικονόμου
τής αυτής πόλεως χρηματίσαντος. Έν Λιψία τής Σαξονίας ετει 1767 εν τή
τυπογραφία τοΰ Βρέϊτκοπφ.
'Αντίγραφο από τό έντυπο.
* 13. Π.Β.Ι. 153
0,295«0,207
I H ' αι.
φφ.99β-114β.
Τίτλος: Καλαντάριον μεταγλωττισθέν έξ ούγκαρίας διαλέκτου εις πεζήν
φράσιν όλου τοΰ ένιαυτοΰ καί τών εφεξής έλευσομένων χρόνων παρά τίνος
ανωνύμου προς χρήσιν τών φιλούντων.
* 14. Ε.Α.Β. 2555
0,155x0,110
IH ' αί.
φφ. 13α-31 βΤίτλος: Καλαντάριον μεταγλωττισθέν έξ ούγγαρικής διαλέκτου εις πεζήν
φράσιν όλου τοΰ ένιαυτοΰ καί τών εφεξής έλευσομένων χρόνων.
Καλύπτει τά χρόνια 1722—<1946.
* 15. Π.Β. 652
0,210x0,150
IH ' αί.
φφ. 25α-40β.
Τίτλος: Καλαντάριον μεταγλωττισθέν έξ ούγγαρικής διαλέκτου εις πεζην
φράσιν, ό'λου τοΰ ένιαυτοΰ καί τών εφεξής έλευσομένων χρόνων, παρά τίνος
ανωνύμου προς χρήσιν τών φιλαναγνωστών.
'Αρχ. 1722. 1750. 1778. 1806. 1834. 1862. 1890. 1918. Ό
κυριεύων τόν χρόνον, είναι ό πλανίτης τής σελήνης με τό ζώδιον
τοΰ τοξωτού, κατοικία τοΰ διός...
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Τελ. ...οι άνθρωποι θέλουν πασχήση νά κάμουν μακρυά καί
μεγάλα ταξίδια Sia αΐτίαν μερικών πραγματειών.
Τό 'Καλεντάριον' φθάνει ως τό 1945.
Βλ. Μαρκουράς Ίωαννίκιος Ι, 4.
* 16. Β.Ζ. 61
0,210x0,160
I H ' cd.
σσ. 51-76.
Κείμενο παρεμφερές μέ τό προηγούμενο Δ, 15.
Βλ. Μαρκουρδς Ίωαννίκιος Ι, 2 καί « Α ν ώ ν υ μ α » Β ' , 118.
* 17. Π.Β. 438
0,250x0,140
I H ' αί.
φφ. 37α-50β.
Παρεμφερές κι αυτό μέ τό ΰ π ' αρ. 15.
Βλ. Μαρκουράς Ίωαννίκιος Ι, 3 καί 'Αδαμάντιος.
* 18. Β.Κ.Φ.Ρ. 6
Τίτλος: Καλεντάριον

0,175x0,120
παντοτινόν.

IH ' αί.

φφ. 28.

IH ' ai.

σσ. 80.

Παρεμφερές κι αυτό τό Δ, 15.
* 19. Μ.Κ. 242 (1755)
Τίτλος: Καλενδάριων.

0,190x0,135

Κι αυτό παρεμφερές μέ τό Δ, 15.
Στό παράφυλλο της αρχής: «Καλενδάριων συν θεώ αγίω υπάρχεται ί
απαρχοί δια χυρώς του παπά θεωδωσίου ζαχαράδων», καί σφραγίδες
ιερομόναχου Θεοδοσίου,
* 20. Μ.Θ.Σ. 1
0,210x0,160
I H ' αί.
σσ. 145-178.
Τίτλος: Καλαντάριον ήτι προγνοστηκών παντοτηνών, Μεταφρασθέν ποταίέκ
τής έγκαρικής γλότης εις τήν ύμετέραν άπλήν, παρά τίνος άνονήμου προς
Χρήσιν τών φιλαναγνωστών, τό πρότω εξεδόθη δι ' εξόδων καί δαπάνης του
εντιμότατου καί χρησιμότατου εν πραγματευταϊς άρήστου κυρίου κυρίου
Κωνσταντίνου του πανενδεσημοτάτου ιερέως έμμανουήλ έλενικίου του καί
κοτέ οικονόμου της αυτής πόλεως μελενίκου χρηματίσαντος. εν λειψία της
°αξωνίας εν ετει 1767.
21. Β.Α.Κ. 226
0,170x0,120
I H ' ai.
φφ. 33.
Γιτλος: Καλαντάριον ακριβές μεταγλοτισθέν έκ της ούγκαρικής διαλέκτου
&Ç πεζήν φράσιν όλου του ένοιαυτοΟ εφεξής έλευσομένου χρόνου, παρά τινώς
ννονοίμου προς χρίσιν τών φιλαναγνωστών ακολουθώντας εις τήν κυκλοφο30
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ρίαν τοΰ ηλίου όμοΰ καί των πλανοιτών καί ζοδίων καίμετά έτος από χριστού
καθώς θέλεις τό ηδείς εμπροστεν σιμοιομένον.
Κείμενο κολοβό.
* 22. Μ.Α.Α.Σ. 1406
0,220x0,160
I H ' αϊ.
φφ. 1α-7α.
Τίτλος: Καλαντάριον μεταγλωττησθέν έξ ούγκαρίας διαλέκτου εις πεζήν
φράσιν δλου του ενιαυτοΰ καί εφεξής έλευσομένων χρόνων παράτινος άνονύμου προς χρήσιν των φιλοϋντων καί ο'ι άναγινώσκοντες ερρωσθεν εν κυρίω.
'Αρχ. 1722. 1750. 1778. 1806. 1834. 1862. 1890. 1918. Ό
κυριεύων αυτόν τόν χρόνον είναι ό πλανίτης της σελήνης μέ τό
ζώδιον τοΰ τοξότου κατ' οικία του διός...
Μετά τό τέλος του κειμένου (παρεμφερές κι αυτό μέ τό Δ, 15),
φ. 7α-8β, σεισμολόγιο, πού τιτλοφορείται: «τό παρόν λέγεται παρά
πολλών συσμωλόγιον τοΰ όλου ενιαυτοΰ», ενώ στό φ. 9αβ, «βροντολόγιον».
23. Π.Β.Ι. 364
0,227*0,168
I H ' αι.
φφ. 1α-13β.
Τίτλος: Καλαντάριον (μεταγλωττισθέν έξ ούγγαρικής διαλέκτου εις πεζήν
φράσιν) δλου τοΰ ενιαυτοΰ καί των εφεξής έλευσομένων χρόνων.
'Αρχ. Ό ήλιος μέ τό ζώδιον...
24. Β.Α.Α. 12
0,200x0,150
Ό ϊδιος τίτλος μέ τό Δ, 15.

I H ' αι.

σσ. 295-327.

25. Π.Β.Ι. 291
Fol.
Ό ϊδιος τίτλος μέ τό Δ, 15.

I H ' αι.

φφ. 372α-398β.

*26.Σ.Δ. 68
0,220x0,150
IH'αι.
φφ. 1 α-11 α (ακέφαλο).
'Αρχ. ...θέλει ελθη πείνα καί πανούκλα εις όλον τόν τόπον, δια
τοΰτο οι βασιλείς καί ηγεμόνες όπου είναι υπό τό ζώδιον του
ζυγοϋ, καί τοΰ κρόνου, θέλουν παιδευθή...
Τελ. ...καί μαλώματα καί διχόνοιας, καί άφανισμόν πραγματευτάδων. Τέλος τοΰ Καλενδαρίου τοΰ δλου ενιαυτοΰ καί των εφεξής
έλευσομένων χρόνων των από 28 εως 28 μεταγυριζομένου.
Καί αυτό φθάνει μέχρι τό έτος 1945.
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27. Μ.Α. 77
0,232x0,172
Ό 'ίδιος τίτλος μέ τό Δ, 15.

IH ' ai.

φφ. 126α-137β.

* 28. Γ.Β. 253
0,185x0,140
I H ' ai.
σσ. 91-144.
Τίτλος: Καλαντάριον μεταγλωττισθέν εκ της ούγγαρικής διαλέκτου εις πεζήν
φράσιν όλου του ένιαυτοϋ, καί των εφεξής έλευσομένων χρόνων παρά τίνος
ανωνύμου προς χρήσιν των φιλαναγνωστών.
' Αρχ. Ό κυριεύων τόν χρόνον είναι ό πλανήτης της σελήνης με
τό ζώδιον του

τοξωτού...

Τελ. ...oi άνθρωποι θέλουν πασχήση νά κάμουν μακρυά καί
μεγάλα ταξίδια διά αίτίαν μερικών πραγματειών.
Βλ. Μαρκουράς Ί ω α ν ν ί κ ι ο ς Ι, 10.
* 29. Α.Κ. 843
0,235x0,160
IH ' ai.
σσ.219-239.
Τίτλος: Καλεντάριον μεταγλωττισθέν εξ ούγγαρικής διαλέκτου, εις ελληνικήν πεζήν φράσιν, διαλαμβάνουν δι ' όλον τόν τρέχοντα ένιαυτόν, καί των
εφεξής έλευσομένων χρόνων, μεταφρασθέν παρά τίνος ανωνύμου προς χρήσιν
των φιλομαθών.
Ά ρ χ . 1722. 1750. 1778. 1806. 1834. 1862. 1890. 1918. Ό
κυριεύων τόν χρόνον είναι ό πλανήτης τής σελήνης, μέ τό ζώδιον
του τοξότου, κατοικία του διός...
Τελ. ...οι άνθρωποι πασχήσουσι ποιήσαι μακρά καί μεγάλα
ταξίδια δι ' αίτίαν μερικών πραγματειών. Τέλος του Καλενδαρίου.
Κείμενο, κι αυτό, παρεμφερές μέ τό Δ ' , 15.
30. Μ. Στ. 87 (952)

8ο

ετ. 1813.

Τίτλος: Καλανδάριον μεταγλωττισθέν εξ ούγγαρικής διαλέκτου εις πεζήν
Ρωμαϊκήν φράσιν ό'λου τοΰ ένιαυτοϋ καί των εφεξής έλευσομένων χρόνων
καρά τίνος ανωνύμου προς χρήσιν των φιλομαθών
αναγνωστών.
Στό τέλος τοϋ κειμένου: «1813 μηνός άπριλίου 28 έν τη κώμη Άδραμυτίου
χωρίον Φρένελη».
31. Β.Γ.Α.Γ. 5
0,170x0,120
ετ. 1821
<ρφ. 1α-17β.
Ο ϊδιος τίτλος μέ τό έντυπο.
Στό τέλος: «έγράφη έν τω άγίω ορει 1821 άπριλίω 20 κυριακή».
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* 32. Δ.Β.Κ. 149
0,210*0,160
Ι Θ ' αϊ.
σσ. 1-46.
Τίτλος: Καλεντάριον παντοτινόν ήτοι προγνωστικόν μεταφρασθέν ποτέ εκ
της ούγγαρικής γλώττης εις την ήμετέραν άπλήν διάλεκτον ϋπό τίνος
ανωνύμου.
Τό κείμενο σβησμένο (νοτισμένο), σε μεγάλο μέρος, μέχρι τη σ. 44.
Βλ. 'Ανώνυμα, Β ' , β, 94.
33. Β.Λ. 269
0,225><0,152
Ι Θ ' αϊ.
Ό ϊδιος τίτλος μέ τό Δ, 15.
'Αρχ. Ό κυριεύων εις τόν χρόνον τούτον...

φφ. Ια-12α.

34. Π.Θ. 13
0,215*0,155
Ι Θ ' αϊ.
σσ. 33.
Τίτλος: Καλεντάριον
προγνωστικόν.
Ά ρ χ . ...ό κυριεύων τόν χρόνον είναι πλανήτης ή σελήνη μέ τό
ζώδιον του τοξότου...
Τελ. ...δει εν ταύταις ταϊς ήμέραις διότι κατηράσατο ταύτας ό
θεός καί είσί κατηραμέναι... (κολοβό).
35. Β.Γ.Α.Γ. 6
Τίτλος: Καλενδάριον

0,315x0,175

Ι Θ ' αϊ.

φ. 5αβ.

προγνωστικόν.

* 36. Β.Ρ.Α. 569
0,203*0,144
ετ. 1803
φφ. 45.
φφ. 1α-32β, «Καληδάριο ανουλουι, του ίεροΟ Μοναστηρίου Χορέζου.
'Αρχ. Διήγίμα του α ' μέρους του παντοτηνού αλμανάκου, διά τά
προγνοστήκα όλου του χρόνου, τόσων διά την άλλαζίαν των
κερόν, δσων καί διά καθάλον πράγμα...
Τελ. ...ώποϋ θέλουν καί νά περνούν καί διά νά γνόρηζηζ
χοράφηα.
φφ. 33α-45β, 'Αστρολογικό καλενδάριο πού αρχίζει από τόν Μάρτιο και
τελειώνει τόν Φεβρουάριο.
Ά ρ χ . Μάρτιος. Ό κρήως στην κλήνη τόν άνθρώπον...
Στό φ. 45β ή σημείωση: «Έτελειώθη τό παρών διά χηρός εμού ανδρεου
τζανγκάρελου τοϋ Κριτός, έκ κύδωνήας εν μηνί δεκεμβρίου 20 1Ω03».
»37.Β.Ρ.Α.524
Χωρίς τίτλο.

0,200x0,150

ΙΘ'αΐ.

σσ. 104.

ΑΝΩΝΥΜΑ

469

ΕΡΓΑ

'Αρχ. Αιά όλον τόν χρόνον. Κατά την πάλαιαν συνήθιαν της
άγιας 'Εκκλησίας

ό χρόνος άρχηνα από την πρώτην τον ίαννουα-

ρίου. Κατά δε την φυσικήν τάξιν των αστρολόγων
ταϊς 10 του Μαρτίου

αρχίζει

από

ώραις 5...

Στίς σσ. 13-14 ή σημείωση: « Ό ποιητής του παρόντος καλενδαρίου αναφέρει
τά όσα μέλλουν νά συνέβουν εις τους τεσσάρας καιρούς του χρόνου μέ διάλογους
βάνοντας διάφορα πρόσωπα μέ πλαστά ονόματα όπου σημαδεύουν τους βασιλείς
καί ηγεμόνας, νά συνομιλοΟσιν αναμεταξύ τους, καί νά διηγούνται όλα τά καλά
καί κακά όπου έχουν νά συνέβουν, τά ονόματα είναι τούτα».

Ε'. Φυσιολογία
* 1. Β.Σ.Κ. 35
0,221x0,147
ετ. 1461
φφ.87α-115α.
Τίτλος: Πουλολόγος Των όρνέων πάντων, λόγος δέ δικασίμου είσος διάμε
σου τους. ψέγοντα τόν πέλας τόνε αυτόν φιμίζων εύ, καί τινών έχέφρων νόημα
προς τέρψιν καί μάθησίν άν(θρώπ)ωντέ καί νέων παράδηγμα
πολάκις.
'Αρχ. 'Αετός, ό μέγας βασιλεύς απάντων των όρνέων, κλητούριν εϊχεν καί χαράν καί γάμον του παιδιού του...
Στά φφ. 149α-153α, ό «πωρικολόγος»,
«διήγησις τών ζώων τών τετραπόδων».

ενώ στά φφ. 32α-75β ή

Στό φ. 115α, αμέσως μετά τό τέλος του πουλολόγου, καί στό φ. 179β του
κώδικα, σημειώσεις του γραφέα: «τέλος ώδε πέφυκε του όδε πουλολόγου διαχιρός
γάρ του έμοΰ άμαθου νικολάου αμήν» καί «έγράφι σύν θεώ άγίω τό παρόν έν μηνί
ιουνίω κα' αυξα' διαχιρός έμου άμαθου καί ελαχίστου παρά πάντων νικολάου
»ιοΰ παπά μιχαήλ ... διά συνδρωμεΐς και εξόδους κυροϋ πρικού ήψιλα» [Ύψιλάντη;]
Σημείωση: Στην περιγραφή τών κωδίκων του «πουλολόγου» χρησιμοποίησα
και τό βιβλίο: Ό Πουλολόγος, κριτική 'έκδοση μέ εισαγωγή, σχόλια καί λεξιλόγιο
Ισαβέλλας Τσαβαρή, Μ.Ι.Ε.T., 'Αθήνα 1987, όπου καί ή σχετική βιβλιογραφία.
2·Β.Ε.492(Ψ.ΐν.22)
Τίτλος: Πουλολόγος.

0,184><0,145

ΙΕ ' αι.

φφ. 196-197,202-13.

Στά φφ. 194α-195β καί 201 β, τά γνωστά μας καί από προηγούμενες αναφορές,
οημώδη κείμενα « Ό ψαρολόγος» καί « Ό πωρικολόγος».
3· Ε.Β.Α. 290
Ιιτλος: Περί του

0,203x0,145
φυσιολόγου.

Ι Ε ' αι.

φφ. 40.

( £ κ δ. F. Sbordone, Mailand - Genua - Rom - Neapel 1936, σσ. 1-143).
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4. Β.Βρ. 390
Fol.
Ι Ε ' αϊ.
α ' φφ. Ια-ΙΟΟβ, «Βιβλίον ορνεοσοφικόν».
'Αρχ. Έσπουδακότι σοι λίαν κράτιστε...

φφ. 108.

Τελ. ...συχνώς δίδου τω ίέρακι καί ίαθήσεται. τέλος τοΰ περί
ίέρακος.
Στό φ. Ια, ένας άλλος τίτλος: «Δημητρίου κωνσταντινουπολίτου περί
της των ίεράκων ανατροφής τε, καί θεραπείας βιβ. β'»,
β' φφ. 101α-108β, «Βιβλίον περί κυνών επιμελείας».
'Αρχ. Ούκ ελαττον συντελεί καί κύων...
Τελ. ...αλειψον τόν κύνα καί υγιαίνει.
Στό φ. 101α, τρίτος τίτλος: «κυνοσόφιον άριστον». Καί «Δημητρίου
κωνσταντινουπολίτου περί της των κυνών επιμελείας».
5. Μ.Λ. 268

0,220x0,155

ετ. 1552

Σημειώσεις φυσιολογίας.
'Αρχ. "Οτι ή όρίγανος βοτάνη, υποτιθεμένη

φφ. 419β-420α.
έν τόπω...

Τελ.... "Οτι ό μϋρμηξ τά παρά των ανθρώπων ασφαλώς κρυπτόμενα

εφευρίσκει.

* 6. Ε.Β.Ε. 701
0,160x0,110
Ι Σ Τ ' αί.
φφ. 217α-234α.
Τίτλος: Λόγος τοΰ ίχνηλάτου περί των πουλλίων (= ό πουλολόγος).
'Αρχ. 'Αετός, ό μέγας βασιλεύς απάντων των όρνέων, κλητούριν είχε καί χαράν καί γάμους τοΰ παιδιού του...
Τελ. ...ή δφια έβούτησε, έχώθη εις τό βάθος, ή πάωνος καί ο
άφασιανός εμπήκαν εις τά παλάτια.
Στό φ. 257β του κώδικα τό σημείωμα: «θεοΰ τό δώρον καί Μελετίου».
7. Π.Β.Ι (Α.). 43
0,160x0,107
Ι Σ Τ ' αί.
— φ φ . ο θ ' - π ' «"Ετερος φυσιολόγος».
Ά ρ χ . Ό πελεκάνος ό'ρνεόν εστίν, ό δέ όφις πολύ...
— φ φ . π ' - π ζ ' «Περί ζώου μονοκεράτου».
'Αρχ. Ό φυσιολόγος ελεξεν περί τούτου, ό'τι μικρόν

ζώον

δμοιον έρίφου...
'Ακολουθούν τά κεφάλαια: «Περί τοϋ νυκτοκόρακος, τοΰ φοίνικος,
της έχίδνης, τοϋ λέοντος, του άετοϋ καί τοΰ πάνθηρος».
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— φ φ . ρ ι ζ ' - ρ λ β ' «Σεληνοδρόμιο»:
«Σύνταγμα ψηφηφορικόν καί σύνοδος πανσέληνος, (δι' ου) εύρήσεις
ακριβώς περί της σελήνης έκ της αστρονομίας· έκτέθησαν δε παρά του
πανιερωτάτου μητροπολίτου Θεσσαλονίκης φιλοσόφου καί ρήτορος καί
την αστρονομικήν τέχνην άριστος, Πτολεμαίου βασιλέως 'Ανατολής
εις άκρον έμμαθηκώς, καί συνεγράψατο τους δεκαεννέα κύκλους τής
σελήνης».
»8.Β.Κ.Β.347
Φυσιολογία.
'Αρχ.

0,345x0,242

ΙΣΤ'αι.

'Αρχή σύν θεώ τοΰ φυσιολόγου

φφ. 18.

τοΰ σοφωτάτου

περί τής

φύσεως τών άλογων. Έν πρώτοις περί του λέοντος. Τρεις φύσεις
έχει ό λέων...
Τελ. ...ό ούν πωλήσας εαυτού τά υπάρχοντα καί δούς πτωχοίς
κτάται τόν τίμιον μαργαρίτην. Τέλος τοΰ φυσιολόγου. Το) θεώ
δόξα.
(Πρβλ. C O . Zuretti, «Ancora per la critica del Physiologus greco»,
Byz. Zeit, IX (1900), σελ. 170-176).
9. B.Bp. 91
Fol.
Ι Σ Τ ' αι.
Τίτλος: Περί τής τών ζώων κινήσεως.
'Αρχ. 'Επειδή ή ορεκτική δύναμις...
10. Β.Βρ. 234

Fol.

Ι Σ Τ ' αί.

φφ. 126α-141β.

φφ. Ια-ΙΟβ.

'Αρχ. Τών όντων τά μέν έστι φύσει, τά δέ δι' αλλάς αιτίας...
Τελ. ...έστι γάρ καί έν τω λόγω ενια μόρια, ώς ύλη τοΰ λόγου.
Π. Δ.Β.Λ. 202
0,160x0,105
Ι Σ Τ ' αϊ.
φφ.63α-91α.
Τίτλος: Ό πουλολόγος.
Στά φφ. 29β-30β, « Ό πωρικολόγος», ενώ στην αρχή τοΰ κώδικα, φφ.
1α-29α, ή «διήγησις τών ζώων τών τετραπόδων».
12. Ε.Β.Α. 244
Ο πουλολόγος.

0,210x0,142

Ι Σ Τ ' αί.

φφ. 84α-89β.
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* 13. Σ.Β.Ν.Φ. 19
0,210*0,130
ετ. 1600.
— φφ. 289β-290α, «Αϊ φωναί των ζώων».
— φφ. 327α-328α, «Φύσις».
'Αρχ. Ώς φέρε ειπείν επί ανθρώπων...
— φφ. 328α-329α, «Φωστήρ ό ήλιος».
— φ. 329αβ, «"Ανθρωπος εστί ζώον λογικόν».
— φ. 329β, «Τά ι β ' ζώδια έν πίφ μηνί τό κ α θ ' εν δέχεται τόν ήλιον».
Στό φ. 333α, ή σημείωση: «Έμετάσταχόθη τό παρόν λεξικόν έν τω ζρη' έτι
έν μηνί Μαρτίω α'». Καί άπό άλλο χέρι: «παρεμοϋ του αμαρτωλού Γερμανού
ιερομόναχου». Ό κώδικας έχει τόν γενικό τίτλο: «έρανος λέξεων έκ τών
άπαξαπασών βίβλων συνθροισθήσα έκ τών έξωθεν φιλοσόφων καί τών καθ ' ημάς
διδασκάλων».
* 14. Μ.Μ.Λ. 1728
0,200*0,140
ετ. 1612
φφ. 46α-91β.
Τίτλος: αρχή σύν θεώ τοΰ παρόντος βιβλίου τό όποιον βιβλίον λέγεται
γεηπονικόν ήγουν διδάσκει ημάς πώς νά έργαζώμεθα τήν γήν, τουτέστι τά
περιβόλια, πότε καί πώς νά φυλάτωμεν καί τά αμπέλια καί τά οπωρικά, καί
πότε καί πώς νά κλαδεύωμεν, καί νά πλένωμεν τό σιτάρι καί τά άλλα ολα,
ομοίως καί πώς νά θερίζωμεν έχει δέ καί άλλα πολλά πράγματα αναγκαία'
διοφάνους: πώς νά δοκιμάζωμεν τήν γήν καί νά γνωρίζωμεν αυτήν».
'Αρχ. δοκιμάζουσι, καί γνωρίζουσι τήν γήν τήν καλήν τοιουτο
τρόπως, σκάπτουσι λάκκον εις τήν γήν καί έβγάζουσι τό χώμα
άπό τόν λάκκον, καί πάλιν ύστερον...
— φ. 47β, «πότε πρέπει νά θερίζουν».
— φ. 48α, «πότε πρέπει νά τρυγούν».
— φ . 49α, «πώς νά κάμνης τό οπωρικά ί'να μη σέπονται».
Σημ. Ή χρονολόγηση του κώδικα, στό φ. 44α.
15. Μ.Λ. 92

0,200*0,145

ετ. 1625

φφ. 188α-291α.

— φφ. 188α-218α, «διήγησις τών ζώων τών τετραπόδων».
— φφ. 218α-236α, ό «Πουλλολόγος».
— φφ. 236α-291α, ό «Φυσιολόγος».
Σημείωση: ό κώδικας βρίσκεται σήμερα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της
Πετρούπολης καί φέρει εκεί τόν αριθμό 721.
16. Χ.Ζ.
Ό

πουλολόγος.

0,145*0,100

Ι Ζ ' αί.

φφ. 93.
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* 17. Μ.Β. 151
0,140x0,100
ΙΖ' αι.
φφ. 73.
Τίτλος: αρχή σύν θεώ του γεηπονικοΰ.
'Αρχ. Δοκιμάζοοσι την άρίστην γήν δτε βόθρον ποιήσαντος...
'Από τά κεφάλαια: φ. 2β, «πότε χρή θερίζειν»· φ. 3α, «περί αλεύρου»·
φ. 3β, «περί τρυγητού»· φ. 5α, «περί της των όπώρων καταθέσεως»· φ. 5β,
«περί πρωίμου σταφυλής»· φ. 5β, «περί άγιγάρτου σταφυλής»· φ. 7α,
«περί οίνου»· φ. 7β, «ποία είσί τά κριτήρια τής των σταφυλών ρυπάν
σεως»· φ. 9α, «πότε καί εις ποίαν γήν τάς έλαίας φυτεύομεν»· φ. ΙΟβ,
«περί έγκεντρισμου ελαίων»· φ. 11α, «πότε δε τά δένδρα φυτεύονται»·
φ. 12β, «περί κίτρων»· φ. 14β, «περί διαμονής κιτρίου»· φ. 14β, «περί
φυτείας δαμάσκηνων, καί επιμελείας αυτών»· φ. 16β, «περί έγκεντρισμου
δαμάσκηνων»' φ. 17α, «περί καιρού φυτείας μήλων καί περί επιμελείας
αυτών»· φ. 19α, «περί φυτείας άπιδίων καί επιμελείας αυτών»· φ. 21 β,
«περί κυδωνίου»· φ. 23α, «περί φυτείας κερασιών»· φ. 23β, «περί καιρού
φυτείας σύκων καί επιμελείας αυτών»· φ. 26α, «περί έγκεντρισμου
σύκων»· φ. 26β, «περί φυτείας κάστανων»· φ. 28α, «περί λεπτοκαρύου»·
φ. 28β, «περί διαφοράς όπώρων»· φ. 29α, «περί καιρού καί τρόπου
έγκεντρισμου των δέντρων»· φ. 33α, «περί έμφλοισμοΰ καί έγκεντρι
σμου»· φ. 35β, «περί καιρού καί τρόπου ενοφθαλμισμού»· φ. 37β, «περί
επιμελείας τών φυτευομένων»· φ. 40α, «πώς έστιν έκ διαστημέτρων
σπέρματος κομήσαι καί φυτά ποιήσαι»' φ. 44β, «περί κρίνων»' φ. 45α,
«περί φυτείας κρόκου»· φ. 45β, «περί σαμψύχου, κόστου καί βάλσαμου»·
φ. 46β, «περί θρίδακος καί τής έξ αυτής θεραπείας»· φ. 49β, «περί
κολοκυνθών καί σικύας, καί τής έξ αυτών θεραπείας»' φ. 54α, «περί
σελίνων»· φ. 55β, «περί πράσων»· φ. 57β, «περί σκόρδων»· φ. 59α, «περί
κρομμύου»· φ. 60α, «περί μυών κατοικίδιων»· φ. 60β, «περί μυρμύγκων»·
Φ· 61α, «περί κωνώπων»· φ. 61 β, «περί κορέων»' φ. 62α, «περί ψύλλων»·
φ. 62β, «περί μελιού»· φ. 66β, «περί μελισσών»· φ. 68β, «πότε δείτρυγδν
4
ΐάς μελίττας» φ. 69β, «περί μελλίττης καί τής αυτού θεραπείας»· φ. 71 β,
«περί τοΰ κατά σελήνην μηνός»· φ. 72α, «περί κυάμων»· φ. 72β, «περί
όρεβίνθων».
Σημ. 'Ερανίζεται «έκ διδύμου, δημοκρίτου, φλωρεντίου, διοφάντους, άφρικα°0, άνατολίου» κ.α.

ν

18. Π.Β.Ι. 434
0,210x0,150
ετ. 1759
ιτλος: Στεφανίτης καί 'Ιχνηλάτης, ή σοφία τών 'Ινδών.

σσ. 257.
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'Αρχ.

Τό παρόν

φυσιολογικόν

βιβλίον

τό ήφερεν από

τήν

Ίνδίαν...
Στό τέλος του κειμένου ό γραφέας σημειώνει: «αυτό τό βιβλίον ονομάζεται
αραβικά Κύλιλε καί Δίμνε, ή δέ ελληνικά Στεφανίτης καί 'Ιχνηλάτης, καί τό
έγραψα εγώ ό Γεωργάκης εν μηνί ίουνίου έκτη έν έτει χίλιους επτακόσιους
πενήντα εννέα: Γεωργάκης».
19.Π.Β.Ι.364
Τίτλος: Πολέμωνος

0,227x0,168
φυσιογνωμικόν.

ετ. 1789

φφ. 21α-67β.

'Αρχ. Εί'περ τι άλλο...
Τελ. ...οΐ

τοίνυν

έπιστήμην

άναγινώσκοντες

φυσιογνώμονες

τήν

φυσιογνωμικήν

σύν θεώ ερρωσθε,

ταύτην

καί υπέρ του

άμαθους καί αμαρτωλού Διονυσίου μέμνησθε καίεΰξασθε...
σεπτεμβ.
* 20. Β.Ρ.Α. 732
Τίτλος: Περί φυσικής

1789

6.
0,232><0,193
ιστορίας.

I H ' αϊ.

φφ. 1α-6α.

— φ φ . 1α-3α, «Εισαγωγή εις τήν φυσικήν ίστορίαν».
'Αρχ. Φυσική 'Ιστορία λέγεται εκείνο τό μάθημα, τό όποιον
διδάσκει τόν τρόπον διάτινων σημείων διαρκούντων, καί αμετα
βλήτων, πώς νά διακρίνωμεν άπ ' αλλήλων τά σώματα, καί πώς
νά έρευνώμεν τάς διαφόρους αυτών ιδιότητας, διακρίνοντας τήν
εξ αυτών ώφέλειαν καί βλάβην...
— φφ. 3β-4α, «Σύστημα τών ζώων. Περί ζώων έν γένει».
— φφ. 4α-6α, «Περί τών τετραπόδων ειδικώς. "Ημερα ζώα».
Τελ. ...ΟΊ δέ εΰρινες όχνησλατοϋντες διά της οσμής τά ϊχνη τών
θηρίων ευκόλως αυτούς άνιχνεύουσι
* 21. Β.Ρ.Α. 1232
Τίτλος: Διατριβή

0,380x0,233

φυσικοϊστορική

καί

θηρώσι.

ΙΗ'αί.

φφ. 1α-29β.

περί αρχής καί συστάσεως

σωμάτων.

' Αρχ. Οί περί τά τής φυσιολογίας καί Μαθήσεως, τό γε νυν έχον
ενασχολούμενοι, τήν τών νεωτέρου...
ον

— φφ. 1β-8α, «Κεφ. α , περί άρχων καί στοιχείων».
— φ φ . 8β-19α, «Κεφ. β ο ν , περί τής τών ' Ε λ λ ή ν ω ν φυσιολογίας».
— φφ. 19β-29β, «Κεφ. γ ο ν , περί τής τών νεωτέρων φυσιολογίας».
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•22. Ε.Β.Ε. 2231
0,210*0,165
I H ' ai.
φφ. 347α-360β.
Τίτλος: Τόμος γεωργικός κατ ' έκλογήν του 'Ιουστινιανού βιβλίου.
'Αρχ. Χρή τόν γεωργόν τόν εργαζόμενον τόν ί'διον άγμόν είναι
δίκαιον...
23. Δ.Β.Λ.Κ. 4
0,269x0,182
I H ' αι.
φφ. 220α-259β.
Τίτλος: Φυσιολογία.
'Αρχ. Ό περί των αισθητών καί υλικών λόγος...
Τό 4° μέρος του κώδικα.
24. Μ.Μ.Λ. 661
0,150*0,100
I H ' ai.
φφ. 42α-50β.
Τίτλος: 'Ονομασία ωραιότατη με συντομίαν όλων των οπωρικών καί καθένα
μέ τό όφίκιόν του.
Βλ. Τόμ. Γ', 'Ανώνυμα "Εργα 'Ιατρικής, Β', Ι, 35.
25. Π.Β.Ι. 470
0,221*0,160
I H ' ai.
φφ. 83α-103β.
Λεξικό φυσικής ιστορίας.
'Αρχ. "Ακορον, ό'μοιον του κρίνου, φύλλα καί ρίζες...
26. Μ.Μ.Λ. 2166
0,150*0,100
Γεωπονικές σημειώσεις.

I H ' αϊ.

φφ. 54.

* 27. Β.P.A. 597
0,162*0,105
IH'αι.
σσ. 12 + φφ. 185.
[Γεωπονικό]. Χωρίς γενικό τίτλο.
—φ. Ια, «Πώς νά γνωρίζης την καλήν γήν τής πρώτης ποιότητος, Κεφ.
πρώτον».
'Αρχ. Σκαύτον ολίγον, εΰγαλε τ ό χώμα, έπειτα πάλιν τό βάλε εις
τόν τόπον του. καί εάν γέμιση ό λάκκος νά περισσεύση χώμα,
είναι καλόν τό χωράφιον. ει δέ καί δεν γεμώσει ό λάκκος είναι
κακή γη...
Στα 227 κεφάλαια του έργου δίνονται συστάσεις γιά διάφορες
εργασίας του κάμπου, πρόχειρες ιατρικές καί άλλες συμβουλές: «Ποία
γεννήματα νά σπέρνης εις τήν παχείαν γήν, καί ποία εις τήν πτωχήν καί
λεπτοτέραν», «πότε νά θερίζουν τους καρπούς, καί νά τους έσωδιάζουσιν», «διά νά μή χαλάση τό άλευρον», «πότε τά δένδρη φυτεύονται»,
«διά νά φυλάγης τόν σΐτον πολύν καιρόν άσηπον», «πώς νά μοιράζης τά
χωράφια διά νά κάμνουν μέ ολίγον κόπον καρπόν περισσότερον», «πώς
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άναχεύονται τά χωράφια», «πότε κοπρίζονται τά χωράφια», «πότε νά
σκάπτωνται τά σπαρμένα», «πώς νά μετράς τό σιτάρι, καί τους άλλους
καρπούς», «οτι τάς μεγάλας έορτάς δέν είναι συγχωρημένον νά δουλεύση τινάς χωρίς ανάγκης μεγάλης», «πότε νά τρυγάς την άμπελον»,
«διά τάς έλαίας πότε φυτεύονται», «διά τάς έλαίας πώς καί πότε
κεντρώνονται», «περί κεντρισμών πώς καί πότε νά γίνωνται, ερμηνεία
ωφέλιμος», «ποία δένδρη ήμερα δέχονται φυτά εις τοΰ λόγου τους, καί
κεντρίζονται εις την φλούδα, καί είς τό ξύλον», «πότε καί πώς νά
κεντρώνης εις τό όμμάτι», «πότε τά δένδρη φυτεύονται», «διά τάς
κυτρίας», «περί ροδακινιάς», «διά νά μή βλάπτουσι την μηλίαν είς τάς
ρίζας οί σκώληκες», «διά τάς άπιδίας», «διά νά μή σχίζωνται τά ροδία»,
«περί κυδωνιάς καί κερασιάς», «περί συκίας», «πώς νά κάμης καρύδια, ή
αμύγδαλα χωρίς τήν έξωθεν ξυλίνην φλοΰδα, ήγουν τό σκέπασμα, νά
είναι μόνον ό καρπός», «διά νά γένη τό δένδρον κάρπιμον», «διά τους
λάκκους των δένδρων πότε καί πώς γένωνται», «περί καστανιάς καί
άλλων δένδρων», «διά τά ρόδια, καί αμύγδαλα», «ποίον καιρόν κόπτουσι
τά ξύλα διά νά φυλάγωνται χρόνους πολλά άσηπα», «διά τά κεντριά ποία
προκόπτουσι περισσότερον», «διά νά κάμης τά οπωρικά νά γένουν
μεγάλα», «διά νά κάμης ένα δένδρον νά κάμη σταφύλια», «όταν τρώγουσι τό μαοΰδι, καί άλλα σκωλήκια τήν άμπελον», «διά νά σκαλίσης
τήν άμπελον», «διά τά φυτά πώς νά είναι», «πώς νά κεντρώνης τά
κλήματα», «έτερος τρόπος κεντρίσματος νά κάμης παρδαλά σταφύλια»,
«νά φυλάττης σταφύλια πολύν καιρόν άσηπα», «διά νά κάμης κρασί εις
ώραν χρείας χωρίς σταφύλια καλώτατον», «έτερος τρόπος νά κάμης
κρασί εάν είσαι πτωχός χωρίς εξοδον», «διά νά κάμης τό μαυροκρασί νά
γένη άσπρον, ή τό άσπρον μαϋρον», «έάν εύγάνη τό κρασί κακήν
μυρωδίαν, νά τό ίατρίσης», «νά κάμης τόν οινον εύωδέστατον», «διά νά
έγνωρίζης έάν βαστά τό κρασί, ή χαλά όγλύγορα», «πότε πρέπει νά
μεταγγίζης τόν οινον, ήγουν νά τό τραβαζάρης νά μή χαλάση», «διά να
μή ξυνίση τό κρασί», «διά νά ΐατροίης κρασί ξυνισμένον», «διά να
φύλαξης οινον άπό βροντής καί άστροπελέκην», «έρμηνείαι διάφοροι
διά νά μή ξυδιάση ό οίνος», «άλλαις έρμηνείαις όταν βρωμήση το
κρασί, νά τό ίατροίης», «πώς νά καθαρίσης βαρέλλι άπό βρώμον κάκου
κρασιού», «προοίμιον περί συνθέσεως σώματος», «περί τοϋ αέρος»,
«περί κινήματος», «περί ύπνου, καί αγρυπνίας», «περί βρώματος», «περί
οίνου, καί πόματος», «περί διαφόρων υδάτων», «περί οξου», «διά τήν
άγγουρίδα», «διά τό σκελλικόν δξους», «περί γάλακτος», «διά τυρί και
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μυζίθραν», «περί μέλιτος καί μούστου», «περί ελαίου», «διά τά κρέατα»,
«διά τό κρέας των όρνέων πετεινών», «ποία κρέατα είναι καλίτερα», «διά
τό αρνί», «περί του βοδίου«, «τά έρύφια», «τό άγριόγιδον», «διά τό
μοσχαρινόν», «τό χοιρινόν», «διά την όρνιθα», «διά τόν λαγόν», «διά τό
ελάφι», «διά τά αυγά», «περί όσπρέων καί γενημάτων», «περί άρτου»,
«περί ρεβύθων», «περί των κυάμων», «φασούλια», «φακκή», «ρίζι»,
«περί βοτάνων», «σπαράγγια», «μποράντζενα», «ραδίκιον», «άντίδιον»,
«τραχόν», «περί μαλάθρου καί μαρουλιού», «κάππαρι», «σπανάκι», «ή
άντράκλα», «ή ροΰκα καί τό κάρδαμον καί σέλινον», «βάρσαμος», «τό
σκόρδον», «διά τό κρόμμυον», «τό πράσον», «τό ρεπάνι», «τά κραμβία»,
«περί σεύκλου», «περί πέπονος καί άγγουρίου καί άγγινάρας», «περί
όπώρων», «διά τά σταφύλια», «διά τάς έλαίας», «περί κύτρων», «διά τά
λεμόνια», «διά τά νεράντζια», «διά τά σϋκα», «διά τά απίδια», «τά
κυδώνια», «τά ρόδια», «τά καρύδια», «τά αμύγδαλα», «τά μήλα», «αί
αύγαραΐς», «τά κάστανα», «τά ροδάκηνα», «τά κεράσια», «τά βερύκκοκα», «τά δαμάσκηνα, καί μοϋσκλα», «τά ζιούζιφα», «τά μούρα, ήγουν
σικάμινα», «τά κούμαρα», «περί ιχθύων», «ό κέφαλος», «τό χέλι», «τό
φαγκρέ», «όκταπόδια καί έτερα», «ερμηνεία διά κίνησιν κοιλίας», «εις
πόνον λαιμού», «εις πόνον οδόντων», «εις πονόμματον», «εις πόνον
ώτίων», «εις πόνον κεφαλής», «εις πόνον του σώματος», «εις βήχαν
πολυμέρειον», «διά νά άνοιξης άπόστεμα», «εις κίνησιν κοιλίας», «εις
ρύξιν κοιλίας», «περί έζωχάδων», «εις δυσουρίαν», «ιατρεία εις τόν
πλευρίτην», «όταν τις σεληνιάζεται, καί πίπτων καταγής ταράσση τά
μέλη του», «εις κάθε λογής πρίσμα», «εις δάκαμα οφεως, ή άλλου ζώου
φαρμακερού», «διά νά άνοιξης πρίσμα», «νά ίατρίσης καϊμάδα πυρός, ή
νερού βραστού», «διά την κασίδα ιατρεία αληθέστατη θαυμάσιος», «διά
νά φυτρώνουν τρίχες», «έτερα ερμηνεία διά νά κάμης νά μαδήσουν αί
τρίχες χωρίς βλάψιμον», «εις πληγήν όταν ήμπορή νά σαλδάρη», «διά
νά σταματήσης αίμα όπου τρέχει άπό την μύτην καί τό στόμα», «όστις
κεση άπό ύψηλόν τόπον καί πονεΐ», «εις πδσαν λογής ρευματικόν», «εις
πρίσμα όρχιδίων», «εις ψώραν», «διά νά μήν αισθάνεται πόνον τινάς
όταν κόπτουν την σάρκαν του», «διά νά μή μεθήση όστις πίη πολύ
κρασί», «διά νά κάμης ξύδι μέ διαφόρους τρόπους καί μηχανήματα»,
«διά νά πιάσης πετούμενα άγρια», «διά νά κυνηγήσης όψάρια», «διά νά
κυνηγήσης λύκους, αγριογούρουνα καί έτερα ζώα όμοια», «νά κάμης νά
γενούν καθ' ήμέραν τά όρνίθια», «διά νά κάμης εις ενα μαχαίρι, ή εις
ενα σπαθί γράμματα», «διά νά λαμπρύνης εικόνα όπου νά είναι παλαιά
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καί δέν φαίνονται τά πρόσωπα», «διά εκείνους όπου είναι περίουσα
εμφοβοι», «νά άφανίσης ταΐς κόνιδες», «διά νά ψωφήσουν οί ψύλλοι»,
«διά νά ψωφήσουν τά ποντίκια», «διά τους κώνωπας», «διά τάς μύγας»,
«διά τους κορέους», «διά νά κάμης χαλούμια, ήγουν γλώσσαις άπο
τυρί», «πώς νά φτιάσης έλαιαϊς κολυμπάδαις νά εύωδιάζουσιν», «πώς
κάμνουσι τήν κομπόσταν», «πώς νά κάμης κάρβουνα νά βαστάζουν ολην
τήν λειτουργίαν», «διά νά γλυκάνης άλμυρόν μαγήρευμα εύκολα», «νά
ψήσης αυγά χωρίς φωτίαν», «διά νά γροικδς ψύχραν τόν χειμώνα
ολότελα», «διά νά βράσης κρέας κακόψητον όγλύγορα», «νά κάμης
παράθυρον μέ χαρτίν τέμπρινο ώς κρύσταλλο», «νά κάμης μαχαίρια καί
άλλα σιδηρά εργαλεία νά κόπτουσι», «νά κάμης βερνίκι, όπου χρυσώνει
τό ασήμι, καί τό στάνιο, καί χρυσοπέτζα, καί έτερα», «νά σύρης
άνθρωπον πνιγμένον», «νά κάμης κουκκία νά φυτρώσουν διά ώραις
τέσσερες», «νά κάμης άλας είς καιρόν ανάγκης», «νά κάμης πανί νά
σταχώνης βιβλία χωρίς σανίδια», «διά νά εξάλειψης γράμματα», «νά
φύλαξης ροϋχα άβλαβα άπό βότριδα καί τόν κήπον άπό άλλα σκουλή
κια», «νά εύγάλης οφιν άπό τήν κοιλίαν του άνθρωπου καί άλλους
σκώληκας», «διά νά μή βούλας εις τό πέλαγος», «νά ψήσης κρέας, καί
πάν άλλο μαγείρευμα χωρίς φωτίαν», «νά φτιάσης μελάνην», «πόσαις
χάραις έχει τό ροσμαρίν», «διά νά πληθήνης τό σιτάρι», «νά έγνωρίσης
ασθενή έάν άποθάνη, ή όχι», «διά νά κάμης άνθρωπον νά κοιμηθή», «διά
νά κλείσης πληγήν ογλήγορα», «διά νά μήν άσθενήσης εως ενα χρόνον», «διά νά θεραπεύσης σπάσμα, ήγουν κατέβασμα», «έάν είναι
άπεθαμένον βρέφος είς τήν κοιλίαν τής μάνας του», «διά νά μήν
άποβληθή τό παιδί άπό τήν κοιλίαν τής μητρός πρό καιρού», «διά νά
κάμη γάλα πολύ», «όταν κρατηθούν τών γυναικών τά συνήθεια», «όταν
εύγένη εξω ή μήτρα της», «έτερον είς πάσαν άσθένειαν τής μήτρας»,
«όταν εύγένη τοϋ παιδός τό εντερον τοΰ άφεδρώνος», «εις σχίσμα όπου
εχουσι τά χείλη, ή είς άλλην άσθένειαν», «εις κοιλίας κίνησιν», «διάνα
κάμης τά βυζιά τής κόρης νά μή μεγαλώσουν», «όταν κοκκινήση το
πρόσωπον τοΰ άνθρωπου άπό τόν ήλιον», «είς σπλήναν», «διά νά μή σε
φάγουν θηρία», «νά φύλαξης ρόδα όλον τόν χρόνον», «διά νά κάμης κόλλαν μέ πολλούς τρόπους», «διά νά σπείρης όσπρια, νά γενούν καλίτερα,
καί νά μή τά τρώγουν τά ζωύφια», «όταν εχης δίψαν άμέτρητον».
Στό τέλος, φ. 185β, διαβάζουμε: «'Εγώ σου έγραψα πολλά, έάν δεν
εχης τό ενα νά τρώγης τό άλλο. καθώς έκαμα καί εις όλας τάς ερμηνείας
καί ιατρικά, διά τους πτωχούς, όστις δέν ημπορεί νά εχη τό ενα

ΑΝΩΝΥΜΑ

ΕΡΓΑ

479

φάρμακον, νά δουλευθή μέ τό έτερον λοιπόν δεχθήτε την άγάπην, καί
εΰχεσθε διά λόγου μου νά μου συγχώρηση τάς αμαρτίας ό κύριος, ö
πρέπει δόξα, τιμή καί προσκύνησις εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
Τέλος καί τω Θεώ δόξα».
Τό κείμενο στηρίζεται σε προσωπικές παρατηρήσεις, πρβλ. φ. 13α: «Τόν
μάϊον μήνα είναι καλά νά κεντρώνης εις τό ομμάτι, εγώ δέ καί τόν μάρτιον
έκέντρισα καί επέτυχα» ... «ας ιό δοκιμάση νά ίδή πώς δέν γράφομεν ψεύματα».
Στίς σσ. 1-12, «Πίναξ» (περιεχομένων).
* 28. Δ.Β.Κ.(σ,) 15
0,250 * 0,205
ετ. 1813
φφ. 42 + 8.
Τίτλος (φ. Ια): Φυσικής 'Ιστορίας Βασίλειον τών ζώων. αυτοσχέδιοι
στοχασμοί του Ν.Ν. 1813.
φ. 1β, λευκό.
— φ . 2α, «Εισαγωγή. Φιλομαθείς άκροαταί μου».
'Αρχ. 'Αρχινώντας αυτήν τήν εις τήν φυσικήν Ίστορίαν είσαγωγήν...
— φ . 6α, «περί του βασιλείου των ζώων».
'Αρχ. § /. Τό βασίλειον τών ζώων περιέχει τά φυσικά σώματα...
— φ . 7α, «Ανθρωπολογία».
'Αρχ. Παρατηρώντας τόν άνθρωπον βλέπομεν ό'τι ούτος σύνθεται έκ ψυχής καί σώματος...
— φ . 21α, «Ζωολογία - τών τετραπόδων». «Εισαγωγή».
'Αρχ. Τά τετράποδα άλογα ζώα Εχουν τους πόδας των διαφόρως
εσχηματισμένους...
— φ. 21 β, «Διαίρεσις τών τετραπόδων ζώων»· φ. 22α, «Τάξις δευτέρα
περιέχουσα τετράποδα μέ ελάχιστα ονύχια»· φ. 22β, «ωφέλεια τών
τετροπόδων ζώων»· φ. 23α, «"Εκθεσις τών της πρώτης τών τετραπόδων
τάξεως». «Πίθηκοι» (στό περιθώριο: «Τάξις α η άνθρωπόμορφα»)· φ. 28α,
«περί βραδυπόδων»' φ. 30β, «Χειρόπτερα»· φ. 33α, «Τάξις δευτέρα τών
τετραπόδων, θηριόμαχα, μή θηλαστικά ζώα».
Τά φφ. 37α-42β, λευκά.
Στά φφ. 8: φ. Ια, «Τμήμα ε ον . Περί όρνιθολογίας. § α. Περί τών
ϊενικών της όρνιθολογίας λεγομένων» (κολοβό).
Τά φφ. 2β-8β, λευκά.
Η χρονολογία τοϋ κώδικα, στό φ. Ια. Προέρχεται από τήν ελληνική σχολή
τής Πέστης.
Βλ. Δαμασκηνός Στουδίτης καί Έπιφάνιος, επίσκοπος Κύπρου.
'Επίσης Τόμ. Γ', 'Ανώνυμα 'Ιατρικά "Εργα.

ΕΡΓΑ
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"Οπως καί στον πρώτο τόμο, ειδικά γιά τά κείμενα των αρχαίων κα
βυζαντινών συγγραφέων, ή καταγραφή τών χειρογράφων από βιβλιοθη
κες τοΰ ευρωπαϊκού χώρου είναι δειγματολογική· δέ γνωρίζουμε κατο
πόσον τά χειρόγραφα αυτά είναι (άντι)γραμμένα άπό "Ελληνες ή <*π<
Ευρωπαίους γνώστες ή μελετητές της αρχαιοελληνικής γλώσσας κα
παιδείας.

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
(Δ' αϊ.)

Ι. Φυσνογνωμικόν
(δκδ. Παρίσι 1540, Βασιλεία 1544, Ρώμη 1545' βλ. καί τή συλλογή του
Franz, Scriptores physiognom.
* 1 . B Z . 61

veteres, Ά λ τ ε μ β ο ϋ ρ γ ο

0,210x0,160

IH ' αι.

1780).
σσ. 99-143.

Τίτλος: 'Αδαμαντίου σοψιστοϋ,
Φυσιογνωμικόν.
'Αρχ. Την φυσιογνωμικήν μέθοδον από άριστοτέλους
άναλεξάμενος, καί ταύτην επί πλέον ή εξ άλλων έρανισάμενος αυτής τε...
Προηγείται, σσ. 91-99, «"Οροι ανθρωπίνων είδέων, εκ του πολέμωνος», του ιδίου.
Στίς σσ. 91, 99, 142 καί 143, αφιερωτικά σημειώματα του πατριάρχου
Καλλίνικου «μετά των άλλων εις τό σχολεϊον της πατρίδος ημών Ζαγοράς». Ή
αφιέρωση αύτη, πού τή συναντήσαμε καί σέ άλλους κώδικες της Βιβλιοθήκης της
Ζαγοράς, επιβεβαιώνει τή σημείωση του Καλλίνικου (κώδ. 59, φ. 89β) ότι «ολας
τας βίβλους μου εις τό έλληνομουσεΐον τάς αφιέρωσα».

II. Περί άνεμων
Ι.Ε.Α.Β. 1890
Τίτλος: 'Αδαμαντίου
'Αρχ.

0,223x0,150
σοψιστοϋ, περί άνεμων.
'Επειδή

εκ των της γής

ΙΣΤ'αί.

αναθυμιάσεων...

Τελ. ...ώς είναι πάντας τους καθολικούς,
R

φφ. 617.

ιβ'.

Σημ. Τό έργο «Περί άνεμων», του 'Αδαμαντίου εκδόθηκε τό 1864 άπό τόν
ose, Anecd. gr. A*, 29 κ.έ.

ΟΙ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ε Σ Σ Τ Η Ν Τ Ο Υ Ρ Κ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΑΙΛΙΑΝΟΣ
( ; - 222)

Ι. Περί ζώων ιδιότητος
Ι.Β.Ε. 118(Τ.Ι.1)
0,340x0,242
ΙΣΤ'αί.
'Αρχ. "Ανθρωπον μεν είναι σοψόν καί δίκαιον...

φφ. 270.

Τελ. ...τέλος του αίλιανοΰ του ρήτορος περί ζοχον Ιδιότητος
δεκαεπτά βιβλίων.
Τό χγφ. περιέχει καί τά 17 κεφάλαια τοϋ έργου.
2.Β.Βρ.80

Fol.
ΙΣΤ'αί.
φφ. 164α-383β.
'Αρχ. "Ανθρωπον μεν είναι σοφόν καί δίκαιον...
Τελ. ...καί πονηροϊς κριταϊς εκείνοι έσονται.

Α Ρ Α Τ Ο Σ ό Σολεύς
(Γ' at. π.Χ.)

Ι. Φαινόμενα
1. Β.Ο.Β. 35
0,258x0,164
ετ. 1488
'Αρχ. Έκ διός άρχώμεθα...

φφ. 239β-267α.

Τελ. ...σχεδίως μεν επ ' αίθέρι τεκμήραιο. τέλος των φαινομένων
άράτου.
2. Μ.Μ.Σ. 185
0,204x0,135
"Ενα μικρό απόσπασμα.

Ι Ε ' ai.

3. Ε.Β.Α. 142
0,232x0,162
Ι Ε ' ai.
Τίτλος: Των Άράτου Φαινομένων. Προοίμιον.

φ. 61αβ.

φφ. 129α-131β·

ΑΡΧΑΙΟΙ
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* 4. Μ.Π.Τ. 315
0,210x0,154
I H ' αϊ.
σσ.273-286.
Τίτλος: Περί θέσεως κόσμου, ουρανού τε καί γης καί αστέρος, καί του
άράτου τά φαινόμενα.
'Αρχ. Ό ουρανός σφαιροειδής εστί κύκλοι περιέχων την γήν, ή
δέ κατά την έξήγησιν των του άράτου φαινομένων, Οέσις εστί
αΰτη...
— σ . 276, «Περί απλανών αστέρων».
— σ . 278, «Ti διαφέρει ανατολή έπιτολής».

Π. Τά «Φαινόμενα» του Άράτου άπό τους σχολιαστές
Α '. Άπό

(εκδ. C. Manitius, Λειψία

τόν "Ιππαρχο

1894)

1. Β.Β. (Ι.Σ.) 20
0,310x0,220
Ι Σ Τ ' αι.
φφ. 90α-138α.
— φ φ . 90α-109β, «ίππαρχου βηθυνοΰ των άράτου καί εύδόξου φαινομέ
νων εξηγήσεων τό πρώτον».
'Αρχ. ["Ι]ππαρχος
επιστολής...

αΐσχρίωνι χαίρειν

ήδέως έπέγνων

διά της

— φφ. 109β-126β, «ίπάρχου του άράτου καί εύδόξου φαινομένων εξηγή
σεων τό δεύτερον».
'Αρχ. Τοις προειρημένοις
εύδόξου...

ώ αίσχρίω περί των υπό άράτου καί

— φφ. 126β-133β, «ιππάρχου τών άράτου καί εύδόξου φαινομένων εξη
γήσεων τό τρίτον».
'Αρχ. Προειρηκότες

ώ αίσχρίων έν τω πρό

τούτου...

— φφ. 134α-138α, «Περί της συγκαταδήσεως τών IB ζωδίων».
'Αρχ. Πάλιν δέ το} μεν καρκίνου
δύστοκος...
φ. 138β, λευκό.
2. Ε.Β.Α. 14

0,330x0,230

Ι Σ Τ ' αι.

φφ. 11 Ια-155α.

Κείμενο παρεμφερές μέ τό προηγούμενο.
Β ' Άπό
* 1. Β.Ρ.Α. 91

0,170x0,120

τόν

Αχιλλέα
I H ' αι.

φφ. 1α-65β.

(Τά φφ. Ια, 38β, 46α, 54β καί 65αβ, λευκά).
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— φφ. 2α-38α, « Έ κ των Ά χ ι λ λ έ ω ς , προς είσαγωγήν εις τά άράτου
φαινόμενα. Περί τοΰ Παντός».
' Αρχ. Μισώ μέν όστις τάφανή περισκοπεϊ φησίν ό σοφοκλής καί
ό κωμικός άριστοφάνης...
Τελ. ...έκ γάρ τών ανατολών καί των δύσεων αυτών τόν καιρόν
τοΰ πλου καί τοΰ τρυγητού, έσημειοΰτο. Τέλος τών άράτου
φαινομένων προς είσαγωγήν έκ τοΰ άχιλλέως περί τοΰ παντός.
— φφ, 39α-45β, «Γένος άράτου καί βίος».
'Αρχ. "Αρατος ό ποιητής, πατρός μέν ήν 'Αθηνοδώρου,
δέ Λητοφίλης...

μητρός

Τελ. ...τεκμήρατε μέχρι τέλους είπατε: τέκμωρ γάρ, τό τέλος.
— φφ. 46β-54α, «Τών άράτου φαινομένων προς είσαγωγήν έκ τών
άχιλλέως. Έ ξ ετέρων σχολίων. Εισαγωγή. Προοίμιον».
'Αρχ. Καλόν κατά τόν Κυρηναϊον...
Τελ. ...δει δέ τόν την σφαϊραν έξηγούμενον άπ' ανατολών έπί
δυσμάς αυτήν κινεϊν: ανατολάς λαμβάνοντα τήν κατά πρόσωπον
αύτοΰ τοΰ κινώντος φοράν.
— φ φ . 55α-65α, «'Ερατοσθένους, ένάλλω 'Ιππάρχου, εις τά φαινόμενα».
'Αρχ. Τήν μέν δεϊξιν τών φαινομένων δέον ποιείται προς τω
νότφ, αιτίας έχοντα τάς άρκτους...
Στό φ. 1β: «τάδε εμπεριέχονται τήδε τή βίβλω» (πίνακας τών περιεχο
μένων ολοκλήρου του κώδικα).
Γ'

Άπό

τόν Λεόντιο ( Ζ ' αι. μ.Χ.).

* 1. Β.Ε.Β. 120
0,230*0,175
ετ. 1815.
Α ' , σσ. 1-11 (φφ. 15α-20α), «Λεοντίου Μηχανικού Περί Κατασκευής
Ά ρ α τ ί ο υ Σφαίρας».
' Αρχ. Πρώην φ καλέ Θεόδωρε, έτυγχάνομεν, έν τω μηχανικω
έργαστηρίω εργαζόμενος...
— σ. 2 (φ. 15 β), «Περί του Ό φ ι ο ύ χ ο υ » .
— σ . 6 (φ. 17β), « Ά ρ ά τ ο υ βίος».
— σ. 7 (φ. 18α), «Ύπόθεσις τών φαινομένων Άράτου».
' Αρχ. Πρώτον μέν απαγγέλλει προοίμιον εις τόν δια. δεύτερον οε
διεξέρχεται τήν τών φαινομένων απλανών
— σ. 9 (φ. 19α), «Πώς δει ίστδν τήν Σφαϊραν».

διακόσμησιν...

ΑΡΧΑΙΟΙ
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'Αρχ. Ό βουλόμενος ομοίως τω κόσμω θεϊναι τήν σφαϊραν, τόν
πόλον της σφαίρας...
— σ. 11 (φ. 20α), «Διαίρεσις της Σφαίρας».
'Αρχ. Διαιρείται ή Σφαίρα, εις τε τά Νότια, και Βόρεια, και των
βορείων
βορειότερα..
σσ. 12-15 (φφ. 20β-22α), λευκά.
Στη σ. 16 (ή φ. 22β) ή σημείωση: «Σουίδας περί άράτου τάδε φθέγγεται».
Β', σσ. 17-52 (ή
'Αρχ.
Μετά τό τέλος
Γ', φφ. 4α-101 β,
Άρχ.

φφ. 23α-39β), « Ά ρ ά τ ο υ Τά περί τών φαινομένων».
Έκ διός άρχώμεθα...
του κειμένου αύτοΰ σταματά ή παλαιά σελιδαρίθμηση.
«Σχόλια εις τά του Ά ρ ά τ ο υ » .
Έκ διός πάνυ πρεπόντως

Τελ. ...καί δλα δσα γράφουσιν

ό αρατος τήν τών αστροιν...
άμέτρως,

ού πολυμάθειαν

τήν

αυτών εις μέσον τιΟέντες πάντες δε φιλόσοφοι θέλοντες είναι.
Καί ή σημείωση: «Τέλος τών του Άράτου φαινομένων, καί Διοσημείων καί
των του Θέωνος σχολίων, άντηγράφη μοι τω έν ίεορδιακόνοις ΐεροθέω ήδη γ°" επί
πεντήκοντα έτους της ηλικίας έμβαίνοντν ού μέμνησθε οί μετ' αυτόν έντευξόμενοι υπέρ άφιέσεως αμαρτιών».
Στό παράφυλλο τής αρχής του κώδικα ή σημείωση: « Έ κ τών του Νικολάου
Δημητρίου Χορτάκη Σμυρναίου του μαθητεύσαντος έν τή κατά τήν Σμόρνην
φιλολογική σχολή τοις διδασκάλοις Κωνσταντίνου Κούμα τω σοφολογιωτάτω
καί Κωνσταντίνο) Οικονομώ καί Στεφάνω τοϊς αύταδέλφοις. Άντεγράφη ΰπό του
σοφολογιωτάτου διδασκάλου 'Ιεροθέου ιεροδιακόνου του Σμυρναίου 1815».

ΑΡΓΥΡΟΣ ΙΣΑΑΚ
(ΙΔ' αϊ.)

Ι. Μέθοδος κατασκευής αστρολάβου
1· Μ.Μ.Σ. 82
0,145x0,210
Ι Σ Τ ' αϊ.
Ά ρ χ . Έπεί καθάπερ τινάς άρχετύποις πίνακας χρεών ήμϊν τά
τών διδασκάλων έργα καί τους λόγους μιμεΐσθαί τε καί ταϊς εδ
εχούσαις εκείνων...
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2.Β.Βρ. 105
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Fol.
ΙΣΤ'αϊ.
φφ. 248α-255β.
'Αρχ. Έπεί καθάπερ τινάς άρχετύποις πίνακας...

* 3. Μ.Π.Τ. 317
0,210x0,155
ΙΣΤ' αϊ.
φφ. 69α-75β.
"Εχουν εκπέσει τά πρώτα δύο φύλλα. Σέ κακή κατάσταση.
* 4. Μ.Π.Τ. 121
0,213x0,157
Ι Ζ ' αι.
φφ. 30α-42α.
Τίτλος: 'Ισαάκ μονάχου του αργυρού, μέθοδος κατασκευαστικής άστρολαβικοϋ οργάνου 'έτι δέ άπόδειζις λογική των έν αύτω καταγραφομένων μεταφορι
κούς από των έν τη σφαιρική επιφάνεια εις έπίπεδον.
'Αρχ. Έπεί καθάπερ τινάς άρχετύποις πίνακας χρεών ήμϊν τά
των διδασκάλων 'έργα καί τους λόγους μιμεϊσθαι...
— φ. 31α, «περί τοϋ έξω δοχείου του περιέχοντος τά τύμπανα».
— φ. 31 β, «περί των έν έκάστφ των τύμπανων καταγραφομένων τριών
κύκλων, τοϋτε ισημερινού, καί τών τροπικών».
— φ . 34α, «περί τών έν τοις τυμπάνοις καθ' εκάστη ν κλίμα καταγραφο
μένων παραλλήλως τω όρίζοντι κύκλων αναφορικών».
— φ. 37α, «περί της αράχνης της επάνω τών τύμπανων κειμένης».
— φ. 40α, «διά ποίαν αίτίαν έν τη αράχνη καταγράφονται, καί άστέρουν
τινές, καί πώς δει καταγράφειν αυτούς».
* 5. Ι.Ε.Ε. 71 .
0,200x0,140
ΙΖ' αί.
φφ. 168β-170β.
'Αρχ. Έπεί καθάπερ τινάς άρχετύποις πίνακας...
6. Μ.Ι. 102(4222)
4°
IH'αϊ.
φφ. 108α-113α.
'Αρχ. Έπεί καθάπερ τινάς άρχετύποις πίνακας...

Π. Μέθοδος λογικωτέρα ηλιακών καί σεληνιακών κύκλων
1. Μ.Μ.Λ. 2147
0,220x0,160
Ι Ε ' αϊ.
φφ.51β-52β.
' Αρχ. Επειδή πρώτον ήμϊν τών προκειμένων εις σκέψιν τό περί
τών καλουμένων ηλιακών κύκλων...
2. Β.Βρ. 105
Fol.
ΙΣΤ' αϊ.
φφ. 203α-212β.
'Αρχ. 'Επειδή τους άλλους τών νΰν σοφών...

ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ
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III. 'Αποσπάσματα άπό τό έργο του 'Ισαάκ 'Αργυρού
1.Μ.Β.279
0,220x0,140
ΙΖ'αϊ.
φφ. Ια-17α.
— φφ. 1α-7β, «'Ισαάκ μονάχου τοΰ 'Αργυρού άπάντησις οτι ή α '
Σεπτεμβρίου εστί κυρίως αρχή τοϋ έτους καί ουχί ετέρα τις παρά ταύτην,
έν ή καί περί των ηλιακών καί σεληνιακών περιόδων ας οί πλείστοι
κύκλους καλοϋσιν».
— φ. 8αβ, «μέθοδος κατασκευής άστρολαβικοΰ οργάνου».
— φ . 9αβ, «Περί του έξοδοχείου τοΰ περιέχοντος τά τύμπανα».
— φφ. 10α-14β, «Περί τών έν έκάστω τών τύμπανων καταγραφομένων γ '
κύκλων τοΰ τε ίσημερινοΰ καί τών τροπικών».
— φ φ . 15α-16α, «Περί της εμπείρου αστρονομίας τών Χαλδαίων καί τών
Αιγυπτίων».
— φφ. 16β-17α, «Τρόπος τοΰ εύρίσκειν την ώραν τής ημέρας εκάστου
μηνός καί εις τό γινώσκειν τήν γένησιν τής σελήνης καί αϊ ήμέραι
παρατηρήσημαι».

Α Ρ Ι Σ Τ Α Ρ Χ Ο Σ Ô Σάμιος
(310 - 230 π.Χ.)

Ι. Περί μεγεθών καί αποστημάτων ηλίου καί σελήνης.
(βλ. εκδ. E. Nizze, Progr. Gymn. Stralsund 1856).
* 1 . Ε.Β.Α.(σ,). 9

0,342><0,245

ΙΣΤ'αϊ.

φφ. 238β-247α.
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ΑΡΧΥΤΑΣ

ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

ΜΑΞΙΜΟΣ

(Ε' - Δ' π.Χ.)

Ι. Περί κυκλικής θεωρίας μετεώρων
* 1. Μ.Π.Τ. 317
0,210x0,155
ΙΣΤ' αι.
φφ. 1α-15β.
— φ. Ια, « Ά ρ χ ύ τ ο υ τοΰ Μαξίμου περί κυκλικής θεωρίας μετεώρων των
εις τέσσαρα τό πρώτον».
'Αρχ. Μετιέναι δή τά περί της σφαίρας βουλόμενοι...
— φ. 4α, « Ά ρ χ ύ τ ο υ του Μαξίμου περί κυκλικής θεωρίας μετεώρων των
εις τέσσαρα τό δεύτερον».
'Αρχ. Των δε κύκλων, εϊσίν μεν οίμείζους, εϊσίδέ οί ελάσσους...
— φ. 7β, « Ά ρ χ ύ τ ο υ του Μαξίμου περί κυκλικής θεωρίας μετεώρων των
εις τέσσαρα τό τρίτον».
Ά ρ χ . Των ζωδίων δ' αΰ ή έπιτολή

και δύσις...

— φ. 13α, « ' Αρχύτου τοΰ Μαξίμου περί κυκλικής θεωρίας μετεώρων των
εις τέσσαρα τό τέταρτον».
Άρχ.

Χαρακτηρίζεται

δε γοΰν τις εν της γης ήδη επιφάνεια

κύκλος...
Τελ. ...ή τοΰ κόσμου
2. Π.Β.Ι. 267

πάντη διαλυθήσεται

0,209x0,170

κατασκευή.

I H ' αϊ.

— φ φ . 1α-9α, τό τρίτο βιβλίο.
Ά ρ χ . Των ζωδίων δ ' αδ ή έπιτολή

καί δύσις...

— φφ. 47β-90β, τό τέταρτο βιβλίο.
Ά ρ χ . Χαρακτηρίζεται

δε γοΰν τις εν της γης...
Πρβλ. Ι, Ι-

Σημ. Μεταξύ των δύο μερών, φφ. 9β-47α, τό έργο του Ί ω . Σκυλίτζη
«Εισαγωγή εις τάς κοσμογραφικάς έπιστήμας καί τέχνας», βλ. Σκυλίτζης 'Ιωάν
νης Ι, 3.
3. Μ.Λ. 108
0,208x0,155
IH ' αι.
Τό ίδιο περιεχόμενο μέ τό προηγούμενο. Ή ϊδια διάταξη τής ύλης.

ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ

ΑΥΤΟΛΥΚΟΣ
(Δ' - Γ' αϊ. π.Χ.)

Ι. «Περί έπιτολών καί δύσεων» καί «Περί κινούμενης
σφαίρας»
(πρβλ. 'έκδ. J. Mogenet, Louvain 1950, σσ. 195-213)
1. Β.Β.(Β). 166
0,275x0,205
Ι Ε ' αι.
φφ. 166α-190β.
—φφ. 166α-183β, «Περί έπιτολών καί δύσεων».
'Αρχ. Τών απλανών αστέρων αί έπιτολαί τε καί δύσεις, ai μεν
λέγονται άληθιναί...
—φφ. 184α-190β, «Περί κινούμενης σφαίρας».
' Αρχ. [Ό]μαλώς λέγεται φέρεσθαι σημεία δσα εν ϊσω χρόνω ϊσά
τε ή καί όμοια μεγέθη διεζέρχηται...
2. Κ.Ρ.Β. 38
ΙΕ ' αί.
'Αρχ. Των απλανών αστέρων ai έπιτολαί τε...

φφ. 65β-77α.

Τελ. ...καί εστί μείζων ζωδίου.
3. Ε.Β.Α. 268

0,204><0,160

ΙΣΤ' αί.

4. Π.Α. 49

0,300x0,205

Ι Ζ ' αί.

φφ. 87α-108α.
σσ. 5-104.

ΑΦΡΟΔΙΣΕΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
(Β' αϊ.)

Ι. Σχόλια στά Μετεωρολογικά τοΰ 'Αριστοτέλη
(βλ. εκδ. Μ. Wallies, Βερολίνο 1888 καί M. Hayduck, Βερολίνο 1899)
1-Π.Β.Σ.17
0,315x0,210
ΙΕ'αί.
φφ. 1α-109β.
Φφ. 1α-34β, «άλεξάνδρου άφροδισέως των άριστοτέλους μετεωρολογι
κών, υπόμνημα πρώτον».
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' Αρχ. Περί μέν τών πρώτων αίτιων της φύσεως καί περί πάσης
κινήσεως

φυσικής...

Τελ. ...οϋτε χερσεύει

τής γής οϋτε πλωτά

εστίν.

— φφ. 34β-68β, «άλεξάνδρου άφροδισέως των άριστοτέλους μετεωρολο
γικών, υπόμνημα δεύτερον. Περί θαλάττης καί τίς ή φύσις αυτής καί διά
τίνα αίτίαν άλμυρόν τοσούτον τό τοϋ ύδατος πλήθος».
'Αρχ. "Αμα τω πρώτω των μετεωρολογικών
ύετοΰ καί χαλάζης καί χιόνος...
Τελ. ...γίνεται

μετά τόν περί

περί ών εν τοις εξής ερεϊ.

— φφ. 68β-88β, «άλεξάνδρου άφροδισέως τών άριστοτέλους μετεωρολο
γικών, υπόμνημα τρίτον».
' Αρχ. Προθέμενος

εν τω πρό τούτου βιβλίψ προς τω τέλει ειπείν

περί τε βροντής...
Τελ. ...ό Θεόφραστος πεπραγμαζεύεται
μένων καί έν άλλοις τισίν.

εν τε τών

περίμεταλλευο-

— φφ. 89α-109β, «άλεξάνδρου άφροδισέως τών άριστοτέλους μετεωρο
λογικών, υπόμνημα τέταρτον».
'Αρχ. Τέταρτον έπιγραφόμενος

τών

μετεωρολικών...

Τελ. ...α εστίν εκ τούτων. Τέλος.
Στό φ. 227β του κώδικα σημείωμα τοϋ γραφέα: «θεού τό δώρον καί γεωργίου
πόνος τοϋ γρηγοροποΰλου τάχα καί θύτου».
2.Β.Β.(Γ.Λ.)47

0,340x0,230

ΙΕ'αί.

φφ. 115.

Καί τά τέσσερα «υπομνήματα» στά Μετεωρολογικά τοϋ 'Αριστο
τέλη (πρβλ. Ι, 1): φφ. Ια, 34β, 70α καί 92α.
Στό φ. Ια, «Liber Curii. Land Archiepi. Cant, et Cancellar Universit:
Oxon 1638».
3.B.E.M. 198

0,235x0,210

Τό τρίτο «υπόμνημα».

ΙΣΤ'αϊ.

φφ. 2α-57β.
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ΒΛΕΜΜΥΔΗΣ Ν Ι Κ Η Φ Ο Ρ Ο Σ
(1197/1198-1272)

Ι. 'Επιτομή Φυσικής
Τό έργο εκδόθηκε στη Λειψία τό1784. (Βλ. L/BH. 18.1.1142)
Α' Χειρόγραφα, που περιέχουν τό έργο (μέ ή χωρίς κενά), χωρίς την
εισαγωγή του Γεωργίου Παχυμέρη.
Τά κεφάλαια όπως παραδίδονται στά χειρόγραφα: «Περί των φυσι
κών αρχών καί αιτίων», «Περί της ϋλης καί του είδους καί της
στερήσεως», «Περί αιτίων καί αιτιατών έν ώ καί περί τύχης καί
αυτομάτου», «Περί κινήσεως καί ηρεμίας, έν ώ καί περί εντελέχειας καί
του δυνάμει καί ενεργεία», «"Ετι περί κινήσεως καί ηρεμίας», «Περί
γενέσεως καί φθοράς», «Περί φύσεως», «"Ετι περί φύσεως», «Περί
τόπου καί χρόνου», «Περί απείρου», «Περί στοιχείων», «Περί των
φαινομένων φλογών καιομένων περί τόν ούρανόν, καί τών καλουμένων
αιγών καί δαλών, καί διαθέσεως αστέρων», «Περί κομητών καί του
γαλάζιου κύκλου», «Περί ομβρου, χαλάζης, χιόνος, δρόσου καί πά
χνης», «Περί πηγών καί ποταμών», «Περί θαλάσσης», «Περί ανέμων καί
τών λοιπών πνευμάτων», «Περί σεισμού», «Περί βροντής καί αστραπής,
έκνεφίου τε καί τυφώνος καί πρηστήρος καί κεραυνού», «Περί τών έν τω
ούρανω φαινομένων φασμάτων», «Περί τής άλω, καί πρώτον περί τής
οράσεως», «Περί τής ίριδος», «Περί βάβδων καί παρήλιων, έτι δέ καί
τών έν τή γη μεταλλευτών τε καί ορυκτών», «Περί ουρανού, καί οτι ούκ
εστίν ό κόσμος άίδιος», «Περί αιθέρος καί αστέρων», «Περί ηλίου»,
«Περί σελήνης», «Περί γής καί τών ταύτης ζωνών, καί πρώτον οτι ή γή
κέντρου λόγον απέχει προς τήν ούράνιον σφαϊραν, αλλά καί προς αυτήν
τ
ήν ήλιακήν», «Περί ήμερων καί νυκτών καί τών τεσσάρων τοΰ έτους
ωρών», «Περί οικήσεων», «Περί κενού». Στό τέλος, ένα ακόμη, χωρίς
αρίθμηση, κεφάλαιο: « Έ κ τής είς τόν ογδοον ψαλμόν έξηγήσεως».
1. Ι.Μ.Μ. 494
0,538^0,418
ΙΕ ' αί.
φφ. 69α-146β.
'Αρχ. Κεφ. α' Περί τών φυσικών άρχων καί αιτίων. Παν τό
αίτιον, καί αρχή· ού πασά δέ αρχή, ήδη καί αίτιον...
Προέλευση τοΰ χγφ: μονή Βατοπεδίου, πρβλ. σημείωση στό φ. 69α:
«τοΰ Βατοπαιδίου».
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2. Ι.Μ.Μ. 495
3. Ι.Μ.Μ. 496
4.Ε.Β.Α. 191

Ι Ε ' ai.
Fol.
0,200x0,148

Ι Ε ' αι.
ΙΕ'-ΙΣΤ'αΐ.

* 5. Ε.Β.Π. 2101
0,225x0,150
Καί τά 31 + 1 «κεφάλαια».

ετ. 1542

6. Β.Ε. 349 Χ.Ι.10

ετ. 1542.

Fol.

φφ. 214.

φφ. 180α-187β.
σσ.212.

7. Ε.Β.Α. 181
0,220x0,155
ετ. 1562.
Στά φφ. 111α-170β καί 195α-198α περιέχονται τά κεφάλαια 1-14, 17,
29 καί 30 της Φυσικής του Νικηφ. Βλεμμύδη.
* 8. Ε.Β.Ε. 1296
0,200x0,150
ΙΕ'-ΙΣΤ'αΐ.
φφ. 115.
Τίτλος: Βλεμμίδου περί φυσικής θεωρητικής σκέψεως. Περί των φυσικών
άρχων καί αίτιων.
Άρχ. Πάν τό αίτιον, καί αρχή ού πασά δε αρχή ήδη καί αίτιον...
* 9. Ε.Β.Π. 1998

0,310x0,210

ΙΣΤ' αϊ.

φφ. 232.

* 10. Ε.Β.Π. 1999

0,215x0,155

ΙΣΤ' αϊ.

φφ. 371.

* 11. Ε.Β.Π. 2000

0,285x0,180

ΙΣΤ' ai.

φφ. 162.

12. Ε.Β.Α. 190
0,220x0,160
ΙΣΤ' αϊ.
Περιέχει τό 18° κεφάλαιο: «Περί σεισμού».
* 13. Ε.Β.Π. 2001

0,300x0,205

* 14. Ε.Β.Π. 2099

0,220x0,150

* 15. Ε.Β.Π. 2100

0,220x0,160

ΙΣΤ' ai.
ΙΣΤ ' ai.
ΙΣΤ'αϊ.

φφ. 61α-63β·

φφ. 136.
φφ. 97α-212β·
φφ. 100α-163 β.

* 16. Π.Β.Α. 216
0,220x0,155
ΙΣΤ' ai.
φφ. 1α-143β·
Τίτλος: νικηφόρου μοναστοΰ καί πρεσβυτέρου του κτήτορος, είσαγωγικήζ
επιτομής βιβλίον, δεύτερον.
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Περιέχει καί τά 31 + 1 «κεφάλαια» του έργου.
Στά φφ. 1 α-1 β, πίνακας των περιεχομένων.
Βλ. 'Ανώνυμα έργα, Α', 4.
17. Β.Ε. 201 Φ.ΙΙ.7
18. Β.Ε. 579 Q.IV.31

ΙΣΤ" αϊ.
4°

ΙΣΤ' αι.

* 19. Μ.Π.Τ. 304
0,210x0,150
έτ. 1615
φφ. 1α-102β.
Τίτλος (γενικός): Τοΰ σοφωτάτου Νικηφόρου του Βλεμμίδους περί τε
μετεώρων καί ουρανού καί έτερων αναγκαίων θεωρημάτων.
Τίτλος (ειδικός): Περί των φαινομένων φλογών, καιομένων περί τόν
ούρανόν, καί των καλουμένων αιγών καί δαλών.
'Αρχ. "Ανωθεν μεν από της αρχής του στερεώματος μέχρι καί
τοΰ τέρματος της σελήνης...
Περιλαμβάνει τά «κεφάλαια»: 12-31 + 1 τοΰ έργου.
* 20. Μ.Π.Τ. 357
0,195x0,153
ΙΖ' αι.
φφ. 105β-303β.
Τίτλος (φ. 106α): νικηφόρου μοναστοΰ καί πρεσβυτέρου τοΰ βλεμμίδους,
Εισαγωγικής επιτομής βιβλίον δεύτερον. Περί των φυσικών άρχων καί
αιτίων».
' Αρχ. Παν τό αίτιον, καί αρχή, οϋ πάσα δέ αρχή, ήδη καί αίτιον...
Περιέχει καί τά 31 + 1 «κεφάλαια» τοΰ έργου.
Στό τέλος τοϋ 32 κεφαλαίου («έκ της εις τόν ογδοον ψαλμόν
έξηγήσεως»), φ. 303β, ή σημείωση: «θεοΰ τό δώρον, καί θεοφάνους
πόνος».
Στην αρχή του κώδικα (τό πρώτο μέρος τοΰ κώδικα, ή Λογική τοΰ
Βλεμμύδη), ή σημείωση: «Λαυρεντίου ιερομόναχου τοΰ βισανθηνοΰ καί
τόδε· νΰν δέ δια χρυσάνθου ιερομόναχου κτήμα αΐώνιον τοΰ παναγίου
τάφου».
Βλ. Τόμ. Γ', Μελέτιος μοναχός, Ι, 6.
* 21. Μ.Α.Α.Σ. 1864
0,160x0,120
Ι Ζ ' αϊ.
φφ. 1α-80β.
' Αρχ. Παν τό αίτιον, καί αρχή· ού πάσα δέ αρχή, ήδη καί αίτιον...
Περιλαμβάνει καί τά 31 + 1 «κεφάλαια» τής Φυσικής.
Στά φφ. ιγ'-ιδ' τοΰ κώδικα: «Πίναξ των κεφαλαίων τοΰ παρόντος
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βιβλίου του σοφωτάτου καί λογιωτάτου Νικηφόρου του Βλεμμύδους».
Βλ. Κορυδαλεύς Θεόφιλος Ι, 8, καί 'Ανώνυμα έργα, Β', β', 67.
22. Ε.Α.Β. 226

4°

Ι Ζ ' αϊ.

φφ. 70.

* 23. Π.Β.Α. 362
0,195»0,150
Ι Ζ ' αι.
φφ. 664α-771β.
Περιλαμβάνει τά «κεφάλαια» 14-20 καί 24 της Φυσικής καί τό
«κεφάλαιο» 31.
Στό φ. 688β, πίνακας των άνεμων.
* 24. Μ.Π.Τ. 553
0,200^0,150
Ι Ζ ' αϊ.
φφ. 35-108.
Τίτλος: 7ου σοφωτάτου Βλεμμίδους περίούρανοΰκαίό'τι ό κόσμος ούκ εστίν
άίδιος.
'Αρχ. Τόν ούρανόν ό'ρον ανω είναι ή άνάπτυξις δηλοϊ τοΰ
ονόματος...
Περιλαμβάνει τά «κεφάλαια» 24-30 της Φυσικής.
Στην αρχή του κώδικα, σελ. 1 κτητορικό: «Χρύσανθου ιεροδιακόνου
του πελοποννησίου».
* 25. Μ.Π.Τ. 190

0,200x0,150

Ι Ζ ' ai.

φφ. 143α-174β.

Τό ϊδιο περιεχόμενο μέ τό προηγούμενο, Ι, 24.
26. Ε.Α.Β. 246

4°

27. Ε.Α.Β. 14

8°

ΙΖ'αι.
ΙΖ' αϊ.

φφ. 138.
φφ. 80.

28. Μ.Β. 535
0,210x0,160
ετ. 1729
φφ. 210.
Στό φ. 210α ή χρονολογία καί τό όνομα του κτήτορα: «αψκθ' Ιουνίου
κε' καί τόδε υπάρχει Ματθαίου εκ της Βλαχίας».
* 29. Μ.Π.Τ. 686
0,225x0,162
ετ. 1744
φφ. 254α-328β.
Τίτλος: 'Ερμηνεία των παρ ' άριστοτέλει μετεωρολογικών.
Περιλαμβάνονται τά «κεφάλαια» 12-31 + 1.
Στό τέλος, φ. 328β, ή σημείωση: «τέλος καί δόξα τω μόνφ θεφ αψμδ'
η
αύγούστου κα ».
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30.Μ.Β. 536
0,220x0,160
ετ. 1765
φφ. 1α-147β.
Στό φ. 161 β του κώδικα το όνομα του κτήτορα (γραφέα;): «Θεοφίλακτος ό μέγας Σπαθάρης» καί ή χρονολογία: «αψξε'».
* 31. Β.Ρ.Α. 17
0,243x0,174
ετ. 1769
φφ. 322α-424β.
' Αρχ. Παν τό αίτιον καί αρχή, ού πάσα δε αρχή, ήδη καί αίτιον...
Τελ. ...καί άπειρον κενόν όνομάζουσιν, ώς μή τι των σωμάτων
εχουσαν ό'λως έν έαυτώ.
Περιέχει τά 31 πρώτα «κεφάλαια» (από τά 32 του έντυπου). Στό
φ.424α: «Πίναξ τών κεφαλαίων», οπού αναφέρεται καί ό τίτλος τοϋ 32
«κεφαλαίου».
Στό φ. 423β σημείωμα τοΰ γραφέα: «τέλος μέν αΰτη εί'ληφε, διά
χειρός 'Αναστασίου Σάββα τω 1769 άπριλίου 29».
*32.Μ.Ι.604(4724)
0,200x0,150
ετ. 1773
φφ. Ια-123α.
Περιέχει καί τά 31 + 1 «κεφάλαια» του έργου.
Στό τέλος, φ. 123α, ή ημερομηνία πού τελείωσε ή γραφή τοϋ κει
μένου: «αψογ' Ιανουαρίου κθ'».
Σημ. Είναι προφανές cm τά χειρόγραφα 1-32 έχουν γραφεί πρίν άπό τήν
εκτύπωση του έργου.
* 33. Β.Ρ.Α. 447
0,232x0,168
IH ' αι.
σσ. 258.
Παρεμφερές μέ τό Ι, 31. Περιέχει κι αυτό τά 31 πρώτα «κεφάλαια».
* 34. Β.Ρ.Α. 483
0,207x0,150
IH ' αι.
σσ. 245-524.
'Αρχ. Παν τό αίτιον καί αρχή, ού πάσα δέ αρχή, ήδη καί αίτιον...
Περιέχει καί τά 31 + 1 «κεφάλαια» τοϋ έργου.
Στό τέλος ή σημείωση: «Τέλος της κ α τ ' είσαγωγήν έπιτομήν Λογι
κής. Καί τής περί τών Φυσικών αρχών, καί αίτιων».
*35.Α.Μ.1.31
0,275x0,195
IH ' αί.
φφ. 60.
Τίτλος: Τοΰ σοφωτάτου καί λογιωτάτου, καί εν ίερομονάχοις αίδεσίμου
κυρίου νικηφόρου τοΰ βλεμμίδου εισαγωγικής επιτομής βιβλίον δεύτερον.
Περιέχει καί τά 31 + 1 «κεφάλαια» τοϋ έργου (στό φ. 1 α, «Πίναξ» τών
περιεχομένων).

32
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36. Μ.Μ.Λ. 1337
0,220 χ 0,160
I H ' αϊ.
Περιέχει μόνον τά πρώτα 30 «κεφάλαια».

φφ. 122.

37. Π.Β.Ι. 315
0,210x0,154
IH ' ai.
φφ.89α-115β.
Περιέχει καί αυτό μόνον τά 30 πρώτα «κεφάλαια».
38. Μ.Κτ. 215 (3288)

8°

I H ' ai.

φφ. 125.

* 39. Μ.Π.Τ. 315
0,210x0,154
I H ' αϊ.
σσ. 1-115.
Περιέχει καί τά 31 + 1 «κεφάλαια» του έργου.
Στη σελ. 89, πίνακας των περιεχομένων. Στάχωση κακή.
40. Μ.Πρ. 15

0,210x0,150

I H ' αϊ.

* 41. Δ.Β.Κ. 122
0,165x0,110
I H ' ai.
φφ. 162.
Περιλαμβάνει καί τά 30 + 1 «κεφάλαια».
Στά φφ. 4α-5α, «Νικηφόρου τοϋ βλεμμίδου εισαγωγικής επιτομής
βιβλίον Β ον Περί φυσικής ακροάσεως» (= πίνακας των περιεχομένων).
Τό κείμενο αρχίζει άπό τό φ. 8α, ενώ τά φφ. 1α-3β καί 5β-7β, λευκά.
* 42. Β.Ζ. 49
0,220x0,190
Τό ί'διο περιεχόμενο μέ τό Ι, 24.
43. Μ.Ε. 95 (2108)
8°
Τό Ι'διο περιεχόμενο μέ τό Ι, 24.
Τό 16° μέρος τοΰ κώδικα.

IH ' ai.

φφ. 147α-154β.

I H ' αϊ.

44. Μ.Π. 522 (6029)
0,240x0,170
ΙΘ'αϊ.
Μόνον ό πίνακας περιεχομένων τοΰ έργου.

φφ. 162α-164β.

45. Γ.Β.Μ. 1
0,170x0,125
ΙΘ'αϊ.
φφ. 1α-39β.
Τίτλος: Νικηφόρου του καί Βλεμμόδου, Έπιστάσεις βραχεϊαι εις τά περί
φυσικής επιτομής.
'Αρχ. Ουδέν των όντων ην πρίν γενέσθαι, των δέ γενητών ούοεν
φαίνεται αίτιον είναι των όντων...

ΑΡΧΑΙΟΙ
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Β ' Ή φυσική του Νικ. Βλεμμύδη μέ εισαγωγή του Γεωργίου Παχυμέρη:
«Γεωργίου Παχυμέρους, τίς ό σκοπός τοΰ παρόντος βιβλίου».
Ι.Ε.Β.Α. 188
0,214x0,158
ετ. 1548
φφ. 7β-8β.
'Αρχ. Σκοπός τοΰ παρόντος βιβλίου εστί ζητήσω περί των
αρχών των όντων...
Μόνον ή εισαγωγή του Παχυμέρη.
Στό φ. 7β, σημείωμα του γραφέα: «ετέθη παρ' έμοΰ ώς άρμόδιον καί
αυτό, ει καί προγενέστερος Γεώργιος Θεμίστιου».
2.Ε.Β.Α. 110
0,260x0,185
ΙΣΤ'αϊ.
φφ. 1α-2α, 502α-514α.
'Αρχ. (φ. Ια): Ό σκοπός τοΰ παρόντος βιβλίου εστί ζητήσαι
περί των άρχων των όντων...
'Αρχ. (φ. 502α): Γίνωσκε, ό'τι τέσσαρες τροπαί τοΰ ένιαυτοΰ
είσι...
Τελ. ...σφαλερές yap τάς αιφνίδιους μεταβολάς ουδέν ό λόγος.
Περιέχει τόν πρόλογο τοΰ Παχυμέρη καί τά «κεφάλαια»: 26, 29 καί
30 της φυσικής τοΰ Βλεμμύδη.
3.Ε.Β.Α.99
0,265x0,183
ΙΣΤ'αί.
φφ.72α-154β.
'Εκτός από τήν εισαγωγή τοΰ Γ. Παχυμέρη, περιλαμβάνει καί τά 31
«κεφάλαια» της Φυσικής τοΰ Βλεμμύδη.
4. Ε.Α.Β. 1735

0,217x0,162

ΙΣΤ'αϊ.

*5.Σ.Μ.Α. 14
0,210x0,165
ΓΖ'-ΙΗ'αΐ.
φφ. 107α-245β.
Περιλαμβάνει τήν εισαγωγή τοΰ Παχυμέρη καί τά 31+1 «κεφάλαια»
της φυσικής τοΰ Βλεμμύδη.
*6.Μ.Μπ(π).3
0,191x0,152
ΙΖ'-ΙΗ'αί.
φφ. Ια-193β.
Στά φφ. 1α-4β, ή εισαγωγή τοΰ Παχυμέρη: «Γεωργίου τοΰ ΠαχυμέΡ°υς τίς ό σκοπός του παρόντος βιβλίου».
'Αρχ. Ό σκοπός τοΰ παρόντος βιβλίου εστί ζητήσαι περί των
άρχων των όντων επειδή τό είδέναι τά όντα καί έπίστασθαι...
Τό κείμενο της Φυσικής τοΰ Βλεμμύδη, στά φφ. 6α-193β: «Τοΰ
°οφωτάτου καί πρεσβυτέρου κυρίου νικηφόρου τοΰ βλεμμίδους έκδοσις
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ακριβής περί φυσικής θεωρίας καί σκέψεως. Περί των φυσικών άρχων
καί αιτίων».
' Αρχ. Παν τό αίτιον καί αρχή- ου πάσα δέ αρχή, ήδη καί αίτιον...
Στό τέλος του κώδικα, φ. 194β, περί κύκλων ηλίου.
* 7. Π.Β. 406
0,250x0,170
I H ' αι.
φφ. 118.
Στά φφ. 1α-6α, ή εισαγωγή του Γεωργίου Παχυμέρη καί ακολουθούν,
φφ. 6α-106α, τά 31 + 1 «κεφάλαια» του έργου του Νικηφόρου Βλεμμύδη
(τό φ. 106β λευκό).
Στή συνέχεια, μετά τό «τοΰ αύτοΰ λόγος περί ψυχής πάνυ αναγκαίος»
(φφ. 107α-114β), ακολουθούν, φφ. 115α-118α, αστρονομικά σχήματα:
«σύστημα του παντός κατά τόν πτολεμαΐον», σχήμα των αντίποδων καί
άντοίκων, «περί τοΰ ανταρκτικού κύκλου» (μέ εισαγωγή πού αρχίζει: «ό
άλλος πολικός κύκλος λέγεται ανταρκτικός, είναι ϊσος, καί παράλληλος
μέ τόν άρκτικόν...»), «τά ϊδια τών πολικών κύκλων» (μέ εισαγωγή πού
αρχίζει: «πρώτον φανερώνουσι τους πόλους τοΰ ζωδιακού, καί τό
διάστημα τούτων...»), «οτι ή θέσις τής γής είναι εις τό μέσον του
κόσμου» (μέ εισαγωγή πού αρχίζει: «λοιπόν ή γή ωσάν όπου είναι εν
μέρος του παντός, αν δέν είναι εις τό μέσον του κόσμου έξ ανάγκης
ακολουθεί νά είναι ή προς τό άνατολικόν μέρος...»), περί τών κύκλων
τοΰ ηλίου καί τής σελήνης, «ό ερχομός του ηλίου εις κάθε ζώδιον» (μέ
η
εισαγωγή πού αρχίζει: «εισέρχεται εν κριω τή κα μαρτίου...»).
Στό παράφυλλο τής αρχής: «καί τόδε σύν τοις άλλοις ίακώβου
έφεσίου».
Πολλές παρασελίδιες σημειώσεις.
* 8. Μ.Α.Α.Σ. 1385
0,230*0,165
I H ' αι.
φφ. 133.
Στά φφ. 1α-2β, ή εισαγωγή: «Γεωργίου Παχυμέρους, τίς ό σκοπός του
παρόντος βιβλίου».
'Αρχ. Ό σκοπός τοΰ παρόντος βιβλίου εστί ζητήσαι περί των
άρχων τών όντων...
Άκολουθοΰν, φφ. 3α-113α, τά 31 + 1 «κεφάλαια» τοΰ έργου του
Νικηφόρου Βλεμμύδη.
'Αρχ. Παν τό αίτιον, καί αρχή- ού πάσα δέ αρχή, ήδη καί αίτιονΣτά φφ. 126α-132β, «"Ελεγχος τών έντή παρούση βίβλω περιεχομέ
νων αξιομνημόνευτων πραγμάτων» μέ υπότιτλο τό οτι «ό πρώτος
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αριθμός, την σελίδα, ό δεύτερος τό στίχον ένδείκνυσι» (οι αριθμοί δέν
αναφέρονται).
Στό φ. 133α, «Πίναξ των κεφαλαίων της παρούσης βίβλου».
Στό φ. Ια, κτητορικό σημείωμα: «καί τόδε Κυρίλλου

ηγουμένου

σιναί'του».
* 9. Β.Ε.Β. 25

0,150x0,100

IH ' αί.

φφ. 1α-352β.

Στά φφ. 1α-7β, ή εισαγωγή: «Γεωργίου του Παχυμέρους· τίς ό σκοπός
τοΰ παρόντος βιβλίου».
'Αρχ.

Ό σκοπός τον παρόντος βιβλίου

άρχων

των

Εστί ζητήσαι

περί των

όντων...

Τελ. ...καί τη αίσθήσει εν ταίς άποδείξεσι

χρώμενος.

Τά φφ. 8α-10β, λευκά.
'Ακολουθούν, φφ. 11α-352β, τά 31 + 1 «κεφάλαια» τοΰ έργου του
Νικηφόρου Βλεμμύδη.
'Αρχ. Πάν τό αίτιον, καί αρχή· ού πάσα δέ αρχή, ήδη καί αίτιον...
Στά φφ. 353α καί 353β, σχήματα αστρονομικά.
10. Μ.Σ.Τ. 40

I H ' αί.

σσ. 410.

Στό τέλος τό σημείωμα: «Καί τόδε προς τοίς άλλοις 'Ηλία Νικολάου
Κανδήλη καί τών φίλων, έδωρήθη δέ μοί δωρεάν παρά Γεωργίου στρατηγοί)
πελοποννησίου, φίλου μοι αγαπητού, φιλέλληνος, λίαν τε ζηλωτου παιδείας καί
χρηστών ηθών ευσεβούς φιλογενοϋς. 1794 μαΐου 1 έν Χερσώνι».
11. Μ.Σ.Τ. 43

I H ' αί.

σσ. 456.

12. Μ.Σ.Τ. 44

IH ' αί.

σσ. 267.

Καί αυτό τό χ γ φ . ανήκε στον ' Η λ ί α Νικ. Κανδήλη.
Σημ. 'Αναμφίβολα, τουλάχιστον τά χγφ. 1-6, έχουν γραφτεί πρίν άπό την
εκτύπωση του έργου.

II. 'Επιτομή Γεωγραφίας
* 1. Α.Α.Π. Β.141
2. Β.Β.(Γ.Λ,). 52
πτλος: Νικηφόρου

0,243x0,180
Fol.
του Βλεμμίδους

Ι Σ Τ ' αί.
Ι Σ Τ ' αί.

γεωγραφία

συνοπτική.

φφ. 1α-33β.
φφ. 1α-26α.
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'Αρχ. βουλόμενος δη ώς εν συντόμω πασαν τήν οίκουμένην
ζωγραφήσαι τω λόγω...
Τελ. ...αλλ ' εϊθε μοι γένοιτο εκ θεοΰ των ΰμνων αυτών αντάξιος
ή αμοιβή.
3.Μ.Δν.224(3758)
8°
ΙΣΤ'αί.
σσ. 991-993.
Τίτλος: Του σοφωτάτου Βλεμήδους Περί ούρανοΰ καί γης εκ των καθ ' ήμας
καί των εξω σοφών.
' Αρχ. Τό της γης σχήμα ούτε τρίγωνόν εστίν ούτε τετράγωνον
ούτε πάλιν στρογγύλον, άλλα οίον άμφικυκλόμενον ήγουν στρογγυλόμακρον...
* 4. Π.Β.Ι.(Λ,). 43
0,160x0,107
ΙΣΤ' αι.
φφ. 1α-32β.
'Αρχ. Τό τής γής σχήμα οϋτε τρίγωνόν εστίν ούτε τετράγωνον
οΰτε πάλιν στρογγύλον, άλλα...
5. Π.Β.Ι. 90
0,143x0,090
Ι Ζ ' ai.
φφ. 39α-62β.
'Αρχ. Τό τής γής σχήμα οΰτε τρίγωνόν εστίν οϋτε τετράγωνον
οΰτε πάλιν...
6. Μ.Σ. 75 (1343)
8°
I H ' ai.
Τίτλος: Πραγματεία περί γής, φυσικών φαινομένων καί ουρανίων σωμάτων.
' Αρχ. Τό τής γής σχήμα οΰτε τρίγωνόν έστιν οΰτε τετράγωνον
οΰτε μακρύν, οΰτε στρογγύλον, άλλα στρογγυλόμηκον ήγουν
στρογγυλόμακρον...
Τό 10° μέρος τοϋ κώδικα.

ΓΛΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
(IB' αϊ.)

Ι. Περί μεγέθους ηλίου καί σελήνης*
* 1. Γ.Β. 41
0,196x0,146
ΙΖ'-ΙΗ'αΐ.
φφ. 106.
Τίτλος: Τοϋ μακαριότατου κυροΰ μιχαήλ τοϋ γλυκά περί μεγέθους ηλίου και
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σελήνης. "Οσα δέ καί περί μεγέθους έφιλοοάφησαν,
σελήνης, τι χρή καί λέγειν».
'Αρχ. 'Αναξίμανδρος
πλάσιον

τον τε ήλιου και τής

μέν γάρ καί άναξιμένης επτά καί είκοσα-

τής γης τόν ήλιον έψησαν είναι. 'Αναξαγόρας

Τελ. ...αισθητών
άρκούσης

όψεων ούκ εστί χρείαν λοιπόν

τής πίστεως.

* 2 . Β.Μ. 27

δέ...

αντί πάντων

Τέλος καί τω θεώ χάρις.

0,220x0,170

IH'αϊ.

φφ. 106.

Τίτλος: 'Ιστορία χρονική, δεξιοΰσα κατ ' έπιτομήν, περί τε του ούρανοΰ καί
τής γής, περί τε του φωτός αύτοΰ, καί πάντων απλώς τών υπό θεοΰ
δήμιουφγηθέντων εν ήμέραις εξ, περί τε τής πλάσεως του άδάμ, καί τών
λοιπών καθεξής».
Προτάσσεται πρόλογος.
'Αρχ. βραχυσύλλαβον
τέκνον μοι

έγχαράττω

σοι καί τοϋτο τό

πόνημα

φίλτατον...

Τελ. ...τό σώμα, καί δουλαγωγώ, τί αν είπωμεν ημείς, καί περί
μέν τούτοι
οΰτως.
* Τό πρώτο άπό τά τέσσερα μέρη του Χρονικού πού έγραψε ό Μ. Γλύκας μεταξύ
1143 καί 1156 στην ομιλούμενη γλώσσα της εποχής. Διάφορα κεφάλαια τοϋ
έργου αναφέρονται στά φυσικά φαινόμενα, στην περιγραφή ζώων καί πτηνών
καθώς καί του άνθρωπου' στή δημιουργία γενικά τοϋ κόσμου.

ΓΡΗΓΟΡΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
(1295 - 1359)

Ι. Περί κατασκευής αστρολάβου
* 1. Β.Β.(Β). 166
0,275x0,200
Ι Ε ' αί.
φφ. 230α-236β.
'Αρχ. τό μέν έξωθεν δοχείον, δ περιέχει τά τύμπανα εν οίς τά
διάφορα τής οικουμένης καταγράφονται κλίματα...
Τά τρία μέρη του έργου: φφ. 230α-230β- 231α-233α· 233β-236β.

504

ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

2. Κ.Φλ. 2
0,335x0,230
ΙΣΤ' αϊ.
φφ. 133α- 145α.
Προτάσσεται πρόλογος.
'Αρχ. Σέ δε ώ βέλτιστε, ηκιστά μοι χρήναι θαυμάζειν δοκεϊ...
Σημ. Γιά τά χειρόγραφα του Νικ. Γρήγορα, βλ. R. Guillaud, Essai sur

Nicéphore Grégoras. L'homme et l'oeuvre, Παρίσι 1926, σελ. XXXII.

ΔΑΜΙΑΝΟΣ, του Η λ ι ο δ ώ ρ ο υ
(Β' αι.)

Λαρισσαίου.

Ι. Περί των οπτικών υποθέσεων
* 1. Β.Μ. 21
0,230x0,195
Ι Θ ' αι.
φφ. 33.
' Αρχ. "Οτι μεν οδν προβολής τίνος άφ ' ημών έπιβάλλομεν τοις
όρωμένοις, δήλοι και τό των οφθαλμών σχήμα...
Προτάσσεται, φφ. 1α-2α, «πίναξ περί τών οπτικών υποθέσεων»
(φ. 2β, λευκό).
— φ. 15α, «Του αύτοϋ, περί οπτικών βιβλίον δεύτερον».
'Αρχ. Ύποκείσθω τάς από του όμματος έξαγομένας ευθείας
γραμμάς...
Τελ. ...οπό μείζονος -γωνίας δρώμενα, δοκοΰσιν εγγιον γίνεσθαι.
Τό 'πρώτο βιβλίο' περιλαμβάνει 14 (ιδ') κεφάλαια (αυτά αναφέρον
ται στον 'πίνακα τών περιεχομένων'), ένώ τό 'δεύτερο βιβλίο' 20 (κ')
θεωρήματα.
Στά φφ. 31α-32β, «σημειώσεις», ένώ στό φ. 33α «Παρατηρήσεις»
όπου σημειώνεται ότι « Ή επιγραφή του παρόντος συγγράμματος διαφόρως φέρεται εν χειρογράφοις» καί αναφέρονται παραδείγματα άπο
κώδικες ευρωπαϊκών συλλογών.
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ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο ΠΕΡΙΗΓΗΤΗΣ
(Β' ai.)

Ι. Διονυσίου της πάλαι καί της νυν Οικουμένης περιήγησιν
Τό έργο, πού αποτελείται άπό 1187 στίχους, εκδόθηκε στό Λονδίνο
τό 1688 (βλ. G.I. 257). Τό έξέδοσε επίσης ô Ed. Wells (1667-1727) τό 1704
καί τό 1709 (β' έκδοση). Περιλαβαίνεται, τέλος, στη συλλογή:
Συλλογής τών έν επιτομή τοις πάλαι γεωγραφηθέντων ... χάριν των της
'Ελληνικής παιδείας ίφιεμένων 'Ελλήνων. Τόμος πρώτος. Περιέχοιν Σκύλακος καί 'Ανωνύμου τινός περίπλους· Άγαθημέρου Γεωγραφίας Βιβλία Β '.
Άγαθαρχίδου, "Αννωνος, Άρριανοΰ, Νεάρχου, Μαρκιανοΰ, περίπλους- τε
μάχια τίνα Μενίππου καί 'Αρτεμιδώρου- Δικαιάρχου Βίον 'Ελλάδος καί
Άναγραφήν του Πηλίου ορούς· 'Ισιδώρου Σταθμούς Παρθικούς- Σκύμνου
Περιήγησιν Πλουτάρχου περί ποταμών, καί την έπιτομήν τών Στράβωνι
Γεωγράφουμένων. Βιέννη 1807, σσ. 4 χ.ά. +812 + 4 χ.ά. (ΓΜ/ΕΒ. 487).
Τόν επόμενο χρόνο: ...Τόμος δεύτερος, Περιέχων Διονυσίου Οικουμένης
Περιήγησιν μετά τών παρεκβολών τοΰ Ευσταθίου- 'Ανωνύμου Περίπλουν
Ευξείνου Πόντου· Πτολεμαίου Κανόνα επισήμου πόλεων, Άραβίαν, καί τών
'Αστερισμών Έκθεσιν. 'Ανωνύμου παράφραση εις τήν Διονυσίου περιήγη
σιν Παρεκβολάς τινας εις τήν αυτήν Περιήγησιν καί Άποσπασμάτια τινά
Γεωγραφικά Τούτοις προσετέθη Άμπουλφέδα 'Αποσπάσματα Γεωγραφικά.
Βιέννη 1808, σσ. 2 χ.ά. + 580 + 291+2 χ.ά. +79 + 2 χ.ά. (ΓΜ/ΕΒ. 519).
1. Β.Ο.Β. 35
0,258x0,164
ετ. 1488
Τίτλος: διονυσίου άλεξανδρέως κόσμου περιήγησις.
'Αρχ. 'Αρχόμενος γαϊαν...

φφ. 33β-61β.

Τελ. ...αντάξιος εί'η αμοιβή.
2. Σ.Β.Ν.Φ. 25
3

0,155x0,100

Ι Ε ' ai.

φφ. 18β-58β.

· Β.Ε. 83 (Σ.ΙΙ.7)
4°
Ι Ε ' ai.
'Αρχ. διονύσιος γεγονε υιός...
Τελ. ...τών ποταμών.

φφ. 256α-284α.
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4.Ε.Α.Β. 1948
0,280 χ 0,210
ΙΕ'-ΙΣΤ'αί.
φφ. 88α-117β.
'Αρχ. ...τη Βρετανία.· τή Γαλατία- τή Γερμανία...
Τελ. ...Φαξονία· Νασάμων Γαραμαντικοί... (κολοβό).
* 5.Μ.Δν. 282(3816)
0,150*0,095
ΙΣΤ'αϊ.
φφ. 227α-254β.
Τίτλος: Διονυσίου οικουμένης περιήγησις.
'Αρχ. 'Αρχήν ποιούμενος γαίης άπάσης, λέγει δέ ό ποιητής
πρώτην μέν τήν γήν λιβύην. καί προέταξε ταύτην διότι καί λίβης
ήν, μετά ταύτην δέ τήν εύρώπην καί άσίαν...
* 6. Γ.Β. 37
0,192x0,138
I H ' αϊ.
σσ. 162.
Τίτλος: Της πάλαι καί της νΰν Οικουμένης περιήγησις.
Τό κείμενο (νεώτερη παραλλαγή, εκσυγχρονισμένη, του αρχικού),
αποτελείται από 1362 δακτυλικούς έξαμέτρους. Στίς αριστερές (μονές)
σελίδες τοΰ κώδικα τό έργο στά ελληνικά μέ σχόλια στά λατινικά, ένώ
στίς δεξιές (ζυγές) σελίδες έμμετρη επίσης μετάφραση στά λατικά μέ
σχόλια στά λατινικά καί πεζή μετάφραση στά γαλλικά.
'Αρχ. 'Αρχόμενος γαϊάν τε καί ευρέα πόντον άείδειν, καί
ποταμούς, πολιάς τε, καί ανδρών άκριτα φύλα...
Τά 35 (λε') κεφάλαια τοϋ έργου: «Περί γενικότατων όλης της γης
μερών», «Περί γενικωτάτων ολης της θαλάσσης μερών», «Περί μεγί
στων όλης της θαλάσσης κόλπων», «Περί μεσογαίης θαλάσσης κατα
γραφή», «Περί τών της Ευρώπης όλων ή τερμάτων», «Περί νοτίων
Ευρώπης χωρών καί πρώτα περί της νΰν 'Ισπανίας καί Πορτουγαλλίας,
άμφοτέρης έν 'Ιβηρία ή παλαιή 'Ισπανία κειμένης», «Περί της πάλαι
καί της νΰν Ιταλίας», «Περί της παλαιής 'Ελλάδος έν τή νυν Τυρκίδι
Εύρωπείη κειμένης», «Περί τής παλαιής Ίλλυρίδος, καί Μοισίας, και
Θράκης έν τή νΰν Τυρκίδι Εύρωπείη κειμένης», «Περί τών μεσογαίων
Ευρώπης χωρών, τά πρώτα περί κειμένης έν παλαιή Δακία τής νΰν
Ούαλαφίας, Μολδαυΐας, καί Μεθυλανίας, καί κειμένης έν παλαιή Σκυθια
ή Σαρματία Πολωνίας καί Μοσχίας καί Ταρταρίας», «Περί τής Γερμα
νίας παλαιής τε καί σημερινής», «Περί κειμένης έν παλαιή Κελτίδι ή
Κελτογαλατία τής νΰν Φραγκιάς, καί Βελγίδος καί Συϊτζίδος αίης».
«Περί τών Βορείων Ευρώπης χωρών», «Περί τών τής Λιβύης όρων η
τερμάτων», «Περί τής νΰν Βαρβαρίας, καί κειμένων έν αυτή χωρών
παλαιών», «Περί τής Νιγριτίας καί Αιθιοπίας, καί άλλων έν τή δυτική
καί νοτίη Λιβύη χωρών», «Περί τής Αιγύπτου παλαιής καί σημερινής"-
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«Περί των της 'Ασίας όρων ή τερμάτων», «Περί της Σκυθίας καί άλλων
χωρών παλαιών έν τη νυν Ταρταρία τη μεγάλη κειμένων», «Περί
Κολχίδος, 'Αλβανίας, καί 'Ιβηρίας, έκαστης εν τη νυν Γεωργία κειμέ
νης», «Περί της πάλαι μικρότερης 'Ασίας (ή νϋν λέγεται 'Ανατολία ή
Νατολία, χώρη οδσα της 'Ασιατικής Τυρκίδος) καί τά πρώτα περί τών
χωρών παρ' Ευξεινον κειμένων», «Περί λοιπής της μικρότερης Α 
σίας», «Περί της παλαιής Συρίας έν τη νΰν Τυρκίδι 'Ασιατική κειμέ
νης», «Περί της Άρραβίας παλαιής τε καί σημερινής», «Περί της
παλαιής Μεσοποταμίας, Άσσυρίας, Βαβυλωνίας ή Χαλδαίας, καί 'Αρ
μενίας, αϊ πάσαι έν τη νυν Τυρκίδι 'Ασιατική τά πλείστα εκειντο»,
«Περί τής νΰν Τυρκίδος Ασιατικής», «Περί Ύρκανίων, Κασπίων,
Μήδων, Περσών παλαιών καί άλλων λαών έν τη νϋν Περσίδι πάλαι
κειμένων», «Περί τής είς άνατολήν 'Ινδικής γης, παλαιής καί σημερι
νής», «Περί τών Σινών καί Σήρων έν τη νυν Χίνη πάλαι κειμένων»,
«Περί τής 'Αμερικής γής ή τής έπί δύσιν 'Ινδικής γης», «Περί τών
νήσων καί τά πρώτα τών Εύρωπείων», «Περί νήσων Εύρωπείων έν
μεσογαίη θαλασσή κειμένων», «Περί τών 'Ασιατικών νήσων», «Περί
τών Λιβυκών νήσων», «Περί τών 'Αμερικανίδων νήσων»· καί τέλος,
σελ. 159, «Επίλογος».
Τελ. ...Αυτών έκ μακάρων άντάξι καί εϊη αμοιβή.

ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ, επίσκοπος Κύπρου.
(315 - 403)

Ι. Φυσιολόγος*
* 1. Μ.Μ.Λ. 1084
0,200x0,120
ΙΕ'αί.
<ρφ. 270α-292β.
«Περί λέοντος, έλέφαντος, ϋδρωπος, έλάφου, άετοϋ, γυπός, πελεκά
νου, πελαργού, πέρδικος, τρυγώνος, περιστεράς, ταώνος, φοίνικος όρνεου, αλώπεκος, χελιδώνος».
*2.Μ.Μ.Λ. 1816
0,110><0,100
ΙΣΤ' αι.
φφ. 194β-204β
(κολοβό).
«•••καί άπ' έδώ αρχίζει τοΰ μακαριωτάτου αρχιεπισκόπου κύπρου
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κυροϋ έπιφανίου. περί τοϋ βασιλίσκου. κεφ. ον » (βλ. Δαμασκηνός ό
Στουδίτης).
'Αρχ. Ό προφήτης δαυίδ λέγει ε/ς τόν ένενήκοντα ψαλμόν, περί
τοΰ κυροϋ ημών ίησοΰ χριστού εως άσπίδος καί βασιλίσκου...
'Ακολουθούν (κεφ. α-ρια'): «περί της γοργόνης», «περί τοΰ υδρωπος», «περί τοΰ φοίνικος», «περί της μαϊμοΰς», «περί τοΰ πελεκάνου»,
«περί των βαθράκων, της γης καί τοΰ νεροΰ», «περί παπαγάλου», «περί
τοΰ έπόπτου», «περί τοΰ βατραχίου λίθου», «περί τοΰ ϋδροπος», «περί
τοΰ κόρακος».
3. Δ.Β.Ζ. 2
Τό 2° μέρος τοΰ κώδικα.

Ι Σ Τ ' αί.

4. Μ.Κτ. 187 (3260)
16°
Ι Σ Τ ' ai.
Τίτλος: Περί φυσιολογίας, μετά της έρμηνίας αυτής πάνυ θαυμάσιος.
Τό 2° μέρος τοΰ κώδικα.
5.Μ.Α. 72
0,158x0,110
Ι Σ Τ ' αί.
φφ.98α-113β.
Τίτλος: Περί τόν φυσιολόγον τόν διεξελθόντα περί τής έκαστου γένους
φύσεως των θυρίων τε καί των πετεινών.
* 6. Σ.Β.Ν.Φ. 7
0,230x0,160
Ι Σ Τ ' αϊ.
Τίτλος: τοΰ εν άγίοις πατρός ημών έπιφανίου επισκόπου
κόν
παραδειγματικόν.

<ρφ. 51β-60β.
κύπρου φυσιολογι-

' Αρχ. Άρξάμεθα λαλήσαι περί του λέοντος του βασιλέως των
θηρίων...
'Ακολουθούν: «ό ταώς», «ό όφις», «ό δενδροκόλωψ», «ό πελαργός»·
Στίς αριστερές σελίδες τό κείμενο, ένώ στίς δεξιές σχήματα.
Κτητορικά σημειώματα: φ. 2α, «καί τόδε ξύν τοις άλλοις ίωακείμ ιερομόνα
χου λαυριώτου»' φ. 3α, «τό παρόν μοι έχάρισεν ιδιοχείρως ό άγιος προηγούμενος
καί πνευματικός πατήρ κυρ διονύσιος έν ετει αψλθ ' νοεμβρίου α ', Κωνσταντίνος»
καί «τανϋν δε προς τοις άλλοις κτήμα έμοϋ Κυρίλλου ιερομόναχου μετονομασθεντος λαυριώτου» καί «έν δε τω αψοη' ετει έδωρησάμην τοΰτο χάριν τω εν
ίερομονάχοις παπά κυρ κυρίλλω μιτυληναίω ώστε του λοιπού κτήμα εκείνου
είναι, καί όχι έμου». "Ολες οι σημειώσεις άπό διαφορετικά χέρια.
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7. Π.Β.Λ. 35
0,200x0,140
Ι Σ Τ ' αι.
φφ. 25α-41β
(ακέφαλο καί κολοβό).
φ. 25α, «περί του έλέφαντος».
'Αρχ. "Εστω γάρ ό έλέφας μεγέθην ζώον...
φ. 26α, «περί του ίδρωππός»· φ. 27β, «περί τοϋ γύψ» - φ. 28α, «περί τοϋ
άετοϋ»· φ. 29α, «περί τοϋ πελεκάνου»· φ. 30α, «περί τοΰ φοίνηκος»·
φ. 30β, «περί της τάονος»' φ. 31α, «περί της μελίσσης»· φ. 31β, «περί
πέρδικος»· φ. 32α, «περί των πελαργών»· φ. 32β, «περί τοϋ έπόπτου»·
φ. 33α, [περί της ύαίνας]· φ. 33β, «περί της κορόνης»' φ. 34α, «περί τοϋ
μηρμυκολέοντος»· φ. 34β, «περί τοΰ μονοκαιράτου»· φ. 35α, «περί τοϋ
ονάγρου»' φ. 35β, «περί της νυκτερίδης»· φ. 36α, «περί της σαύρας»·
φ. 36β, «περί τοϋ ελάφου»· φ. 37α, «περί της σαλαμάνδρας»· φ. 37β, «περί
της χελιδώνος»· φ. 38α, «περί τοϋ δένδρου τοϋ επιδέξιου»· φ. 38β, «περί
τοϋ πυρωβόλου»· φ. 39α, «περί της άσπίδος»' φ. 40β, «περί της γοργόνης»· φ. 41αβ, «περί τοϋ λαγωοϋ».
8. Ε.Β.Α. 166
0,228x0,157
Ι Σ Τ ' αϊ.
φφ.3β-31α.
Ά ρ χ . Περί γύπα. Τόν γΰπα ζώον είναι παμμεγεΟέστατον ώς
άρουραίαν σκιάν έκτελείν...
Τελ. ...καταλείπεται

ή ψήφος μόνον τοΰ μαργάρου.

* 9. Μ.Ι. 348 (4468)
0,205x0,135
ΙΣΤ'αι.
φφ. ρ ο σ τ ' - ρ ^ ζ ' .
Τίτλος: αρχή τοΰ φυσιολόγου περιέχων τάς φύσις καί λέξης των ζώων κε
φμηνίαν.
Ά ρ χ . περί τοΰ λέοντος: 'Ανωτέρα φύσις τοΰ λέοντος περί ών
έμνημόνευσεν...
Άκολουθοΰν: «περί μονοκέρατος». «περί λύκου», «περί άλόπεκος»,
«περί του κορκονδίλου», «περί οφεως», «περί μυρμίγκων», «περί βατρά
χου», «περί άετοϋ», «περί πέρδικος», «περί έρωδιοϋ», «περί φοίνικος»,
«περί ψιτακοϋ», «περί φασιανοϋ», «περί αισχύνου», «περί χαλάνδρου»,
«περί πελεκάνου», «περί τοϋ ϋδρεος», «περί έλέφαντος», «περί ελάφου»,
«περί ύδρώπου», «παραβολή περί της ανθρωπινής φύσεως», «περί
αετοϋ», «περί έγύψ», «περί τών λαγοών», «περί λίθου», «περί πρίονος»,
«περί λίθου μαγνίτου», «περί τοϋ νυκτοκόρακος», «περί ίχνέμονος»,
«περί φοίνικος», «περί πόμπου», «περί άλεπων», «περί πέρδικος».
Σημ. Γιά τό κάθε ενα έχει: «δευτέρα φύσις» καί «ερμηνεία».
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Μετά τό τέλος τοΰ 'φυσιολόγου' αύτοΰ ακολουθεί, φφ. σμα'-σμβ':
«περί άσπίδος. φυσιολογία» (σπάραγμα από κάποιον άλλο 'φυσιολόγο').
'Αρχ. έστι γάρ ή ασπίς μόρφωση 'έχει γάτας αγρίας...
Στό τέλος, φ. σμβ' ή σημείωση: «ετούτη ή βίβλος είναι του ιωσήφ
τουρνόβου του και ρακένδυτου 1703 φευρουαρίου 8».
Βλ. Δαμασκηνός ό Στουδίτης II, 6.
10. Μ.Ι. 695 (4815)
16°
Τό 2° μέρος του κώδικα.

ΙΣΤ" αϊ.

11. Χ.Μ. 399
0,156x0,106
ΙΣΤ' αϊ.
φφ.91α-92β.
Τίτλος: περί ζώου έλέφαντος.
"Ενα μικρό απόσπασμα άπό τόν «Φυσιολόγο» του Έπιφανίου.
12. Μ.Ι. 373 (4493)
8°
ΙΣΤ' αϊ.
Τίτλος: Άρχει τον φυσιολόγον περιέχων τάς φύσις καί λέξης των ζώων καί
ερμηνίαν.
* 13. Μ.Ι. 152(4272)
0,205><0,145
ΙΣΤ' αί.
φφ.40α-46α.
(ακέφαλο).
'Αρχ. ...ε/ç την παροΰσαν φυσιολογίαν αύτοΰ άνωθεν, δτι τό αίμα
καί τό ϋδωρ όπου έδραμεν...
Τά κεφάλαια: φ. 40α, «περί των βοθρακών της γης καί του νερού»'
φ. 40β, «'Ερμηνεία εις τους βοθρακούς»· φ. 41α, «περί έπόπτου»· φ. 41 β,
«ερμηνεία εις τόν έποπτον»· φ. 42α, «περί χαραδριοΰ»· φ. 42β, «ερμηνεία
εις τόν χαραδριόν»' φ. 43α, «περί τοϋ ψιττακοΰ ήγουν τοΰ παππαγά»'
φ. 43α, «ερμηνεία εις τόν παπαγάν»· φ. 44β, «περί του βατραχίου λίθου»'
φ. 44β, «ερμηνεία εις τόν βατράχιον λίθον»· φ. 45α, «περί ήδρόψ»'
φ. 45β, «ερμηνεία εις τόν ήδρόψ»· φ. 45β, «περί τοϋ νυκτοκόρακος»'
φ. 46α, «ερμηνεία τοΰ νυκτοκόρακος».
Τό κείμενο καταλήγει μέ τά λόγια: «Καλώς είπεν ό φυσιολόγος περί
τοΰ νυκτοκόρακος».
Στον Ιδιο κώδικα, φφ. 111α-115β, «φυσιολογική διήγησις τοΰ ύπερτιμου κρασοπατέρος κυροΰ πέτρου τοΰ ζυφομούστη».
'Αρχ. Ό μεθυστής έξύπνησεν, τρίβει τους οφθαλμούς του...
14. Μ.Μ.Λ. 1728

0,200x0,140

ετ. 1612

φφ. 94α-Π9β·

ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΑΙ ΒΓΖΑΝΤΙΝΟΙ Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ

15. Μ.Μ.Λ. 1524

0,200*0,140

511
Ι Ζ ' αι.

φφ.99α-117β.

16. Χ.Μ. 316
0,153x0,106
Ι Ζ ' αϊ.
φφ. 2α-52β.
'Αρχ. ...Δευτέρα φύσις τοΰ ελέφαντος. "Οταν εΰρη αυτόν ό
δρακοντιαίος όφις· πηδά. επάνω αύτοϋ, καί περικυκλώνει αύτοΰ
όλον τό σώμα...
χγφ. ακέφαλο.
17. Μ.Δν. 244 (3778)
8°
Τό 2° μέρος του κώδικα.

Ι Ζ ' αϊ.

•18.Ε.Β.Ρ. 9
0,213x0,152
ΙΖ'αι.
φφ. 35α-42β.
Τίτλος: τοΰ αγίου πατρός ημών έπιφανείου επισκόπου κωνσταντείας κύπρου,
περί των φυσιολόγων.
Τό κείμενο αρχίζει από τό «Κεφ. β ον , βα φύσις του λέοντος».
'Αρχ. "Οταν τέκτηται τόν εαυτής σκύμνον ή λέαινα...
'Ακολουθούν τά κεφάλαια: φ. 35α, «περί τοΰ ούρου»· φ. 35β, «περί τοΰ
ύδρώψ»· φ. 36α, «περί της έλάφου»' φ. 36β, «περί τοΰ αετοΰ»· φ. 37α,
«περί τοΰ γυπός»' φ. 37α, «περί τοΰ πελεκάνου»· φ. 37β, «περί της
πέρδικος»· φ. 37β, «περί της τρυγόνος»· φ. 37β, «περί τοΰ φοίνικος»·
φ. 38α, «περί τοΰ ταώνος»· φ. 38β, «περί τοΰ οφεως»· φ. 38β, «β° φύσις
τοΰ οφεως»· φ. 39α, «γ η φύσις τοΰ οφεως»· φ. 39α, «δ η φύσις τοΰ οφεως»·
α
φ. 39α, «περί τοΰ μύρμηκος»· φ. 39β, «β φύσις τοΰ μύρμηκος»· φ. 39β,
«περί της αλώπεκος»· φ. 40α, «περί τοΰ νυκτοκόρακος»· φ. 40α, «περί
τής μελίσσης»· φ. 40α, «περί τοΰ ξηροβατράχου»· φ. 40β, «περί τοΰ
χαραδριοΰ»· φ. 40β, [«περί τοΰ δενδροκόλωπος»]· φ. 41α, «περί τοΰ
πελαργοΰ»· φ. 41α, [περί τοΰ έρωδιοΰ]· φ. 41β, «περί τοΰ πελεκάνος».
Τελ. ...έπε/ γάρ τούτω καί ή παρά φύσιν των γυπών
θαυμάσια, οϋτω τω θεώ προετοίμασθαι.

κυοφορία

* 19. Β.Α.Κ. 129
0,145*0,095
Ι Ζ ' ai.
φφ.69α-71α.
Ιιτλος: 'Ερμηνεία διά τό δρνεον όπου λέγομεν γύπα
' Αρχ. Γύπας λέγεται τό δρνεον όπου είναι ασπρον, καί ή μίτη του
είναι κόκκινη...
20. Β.Ρ.Α. 493
0,220x0,160
ιτλος: Του κύρ λέοντος εκτινος παλαιού

Ι Ζ ' αί.
αντιγράφου.

σσ. 3-4.
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'Αρχ. πάν ζώον αί'ματι τρέφεται, καί τοις έκ της γης άναδιδομένοις...

21. Μ.Ι. 805 (4925)

4°

Ι Ζ ' αι.

φφ. 80α-84α.

22. Μ.Ι. 205 (4325)

8"

Ι Ζ ' αι.

φφ. 153α-171β.

Τίτλος: 'Αρχή σύν Θεώ άγίφ. Ίστορίαι περί τοΰ φυσιολόγου πάνυ καλλαί.
'Αρχ. "Οτε ό λέων μή εύρίσκων τι φαγεϊν τίποιεί; Πορευόμενος
έν άγρφ έρήμω έν ορει κυριεύει...
Τελ. ...διά τοΰτο τρέχει καταλιμπάνων
* 23. Μ.Β. 279

0,220x0,140

αυτά.

Ι Ζ ' αι.

φφ. 258α-275β.

φ. 258α, «αρχή σύν θεώ του φυσιολόγου. περί του λέοντος».
Ά ρ χ . εστίν γαρ ό λέων τρισίν φυσίς...
'Ακολουθούν: «περί του Ύδρέως», «περί του έλέφαντος», «περί τοϋ
έλάφου», «περί του ίδρωποΰ», «περί τοϋ άετοΰ», «περί του γρύψου»,
«περί του πελεκάνου», «περί τοΰ πελαργού», «περί τοϋ γρυπός», «περί
της άσπίδος», «περί εχυδνας», «περί γόρονης», «περί τοΰ οφεως», «περί
αλώπεκος», «περί χελιδώνος», «περί δενδροκολόπου», «περί της μελίσης», «περί ξηροβατράχου».
Σημ. Κείμενο πολύ κακογραμμένο.
*24.Μ.Α.Α.Σ. 1938

0,140><0,098

ΓΖ'αϊ.

φφ.96α-115β.

Τίτλος: 'Από τοΰ φυσιολόγου.
Τά 'κεφάλαια': φ. 96α, [περί τοΰ λέοντος]· φ. 97α, «περί τοΰ ύδρώψ»'
φ. 98α, «περί τοΰ έλάφου»· φ. 101α, «περί τοΰ ϋδρωπος» φ. 102β, «περί
αετών»· φ. 103α, «περί τοΰ γυπός»· φ. 103β, «περί τοΰ τρυγόνος»' φ· 104α,
«περί τοΰ φήνυξ»· φ. 105α, «περί τοΰ παίονος»· φ. 105β, «περί της
περιστέρας» (μεταξύ τών φφ. 106α-108α, παρεμβάλλεται ξένο κείμενο)'
φ. 108β, «περί οφεως»· φ. 109α, «περί τοΰ έγοκέρου ήγουν μονοκέρατος»'
φ. 109β, «περί τοΰ έλέφαντος»· φ. ΙΟβ, «περί τοΰ βασιλίσκου»' φ- Π4ρ,
«περί τοΰ μύρμικος».
25. Μ.Β. 538

0,220x0,160

έτ. 1722

φφ. 96α-103α.^

Στό φ. 1 α ή ημερομηνία που τελείωσε ή γραφή τοΰ κειμένου καί τό ΰνομα τ
γραφέα: «αψκβ' δεκεμβρίου γ' έτελειώθη Κωνσταντίνου ιερομόναχου του
νήσου Μιτυλήνης».

ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
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26. Μ.Μ.Λ. 1886
0,200><0,140
ετ. 1723
φφ. 1α-13β.
Τίτλος:Άρχή
σύν θεώ τοΰ Φυσιολόγου περιέχων τάς λέξεις των ζώων περί
ών έμνημόνευσεν ύ Δαυίδ.
'Αρχ. έρώτησις περί λέοντος· ό'τε ό λέων μή ευρίσκει τίφαγεϊν τί
ποιεί;...
27. Ι.Μ.Μ. 186
0,217*0,155
ετ. 1784
'Αρχ. "Οταν τάζεται τον εαυτής σκύμνον...

φφ. 1α-8β.

Τελ. ...καί ή παρά φύσιν των γυπών μυοφορία θαυμασίως ούτω
τω θεώ προητοίμασθαι. Τέλος.
Μόνον τό 2° 'κεφάλαιο' τοΰ έργου.
28. Β.Ο. 37
0,215x0,151
ετ. 1799
φφ. 3α-8α.
Τίτλος: Έπιφανίου επισκόπου Κωνστάντιας Κύπρου, Περί τοΰ φυσιολόγου
τοΰ διεξελθόντος τήν εκάστου γένους φύσιν των θηρίων τε καί πετεινών.
Ή χρονολογία του χγφ. καί τό όνομα του γραφέα στά φφ. 9α, 57α, 116β καί
128α του κώδικα: «"Ετει από θεογονίας αψ£θ νοεμβρίου καί διά χειρός έμοϋ του
εύτελοϋς καί αναξίου τε καί ελαχίστου πάντων Γερμανού, 'Ιεροδιακόνου, καί
Σπαρμιώτου» (φ. 116β).
29.Χ.Μ.468
0,095*0,130
IH'αι.
φφ.2α-21β.
Κείμενο ακέφαλο καί κολοβό.
'Αρχ. ...δτι εγώ καθεύδω- καί οί οφθαλμοί μου έγρηγοροϋν καί ή
τρίτη φύσις τοΰ λέοντος εστίν αϋτη- ό'τε ούν φεύγει τον κυνηγόν...
ψ· 2β, «περί τοϋ ύδρώψ»' φ. 3β, «περί τοϋ έλέφαντος»· φ. 5β, «περί της
έλάφου»· φ. 6β, «περί τοϋ υδρωπος»' φ. 7β, «περί τοϋ άετοϋ»· φ. 8β, «περί
τοϋ πελεκάνου»- φ. 9α, «περί τοϋ πελαργοϋ»' φ. 10α, «περί της πέρδικος»· φ. ι ια> «περί της τρυγώνης»· φ. 1 Ια, «περί της περιστέρας»· φ. 2α,
[περί τοϋ φοίνικος]· φ. 13α, «περί τοϋ ταώνος»· φ. 13α, «περί τοϋ
εγριψος»· φ. 13β, «περί τοϋ ξηροβατράχου»· φ. 14α, «περί άσπίδος»·
Φ· 15α, «περί της άλουποϋς» 1 φ. 15β, «περί της χελιδών»· φ. 16α, «περί
ίου δενδροκολάπτου»· φ. 16β, «περί τοϋ εμποπος»· φ. 17α, «περί της
Υοργόνης»· φ. 18α, «περί τοϋ οφεως»· φ. 19α, «περί λαγοΰ»· φ. 19α, «περί
του μονοκέρου»· φ. 19β, «περί τοϋ πανθήρος»' φ. 20α, «περί τοϋ κάστοΡος»" φ. 20α, «περί τοϋ λύκου»· φ. 20β, «περί της έχίδνης»· φ. 20β, «περί
τ1
1ςμελίσσης»· φ. 21α, «περί τοϋ μήρμηγγος»· φ. 21 β, «περί τοϋ πίθηκος».
33
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30. Μ.Ι. 679 (4799)

8°

I H ' αϊ.

31. Μ.Ι. 330 (4450)
8°
Τό 11° μέρος του κώδικα.
* Βλ. Δαμασκηνός Στουδίτης.

I H ' αι.

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
(Δ' - Γ' αί. π.Χ.)

Ι. «Κατοπτρικά»
(βλ. εκδ. J.L. Heiberg καί Η. Menge, τόμ. VII, Λειψία 1895, σελ.
286-342).
1. Κ.Ρ.Β. 38
Ι Ε ' αϊ.
'Αρχ. Ύποκείσθω δψιν είναι ευθείαν...

φφ. 1α-7α.

Τελ. ...στυππίαν τεθέν έξαφθήσεται.
2. Ε.Β.Α. (σ.). 46

ΙΕ'αϊ.

φφ. 11β-18α.

3. Β.Β. (Β.). 161
0,300x0,210
Ι Ε ' αί.
φφ. 196α-206α.
'Αρχ. Ύποκείσθω όψιν είναι ευθείαν ης τά μέσα πάντα τοις
άκροις έπιπροσθεϊ...
4. Ε.Β.Α. (σ.). 9

ΙΣΤ' αϊ.

0,342><0,245

φφ. 178α-187β.

II. «Φαινόμενα»
1. Κ.Ρ.Β. 38

ΙΕ'αϊ.

φφ. 7α-21α.

'Αρχ. επειδή όραται τά απλανή άστρα...
Τελ. ...ή τυχούσα τής τυχούσης.
2. Ε.Β.Α. (σ.) 46

ΙΕ ' αϊ.

φφ. 18α-34β.

ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΑΙ Β Τ Ζ Α Ν Τ Ι Ν 0 1 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ

3. Β.Β.(Β.)· 161
'Αρχ.
4. Π.Α. 49
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0,300x0,210
Ι Ε ' αι.
'Επειδή όραται τά απλανή άστρα...
0,300 " 0,205

ΙΖ' αϊ.

φφ. 206β-320α.

σσ. 237-300.

III. «'Οπτικά»
1. Κ.Ρ.Β. 38
ΙΕ'αϊ.
'Αρχ. άποόεικνύς τά κατά την...
Τελ. ...καθάπερ καί εν τοις

φφ. 21α-33β.

κύκλοις.

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ
(IB' αι.)

Ι. «Υπομνήματα εις τόν Διονύσιον τόν Περιηγητήν»
(βλ. εκδ. C. Müller, Geographi Graeci Minores, Παρίσι 1861,
τόμ. II, σελ. 201-407).
1. Β.Ε. 83 (Σ.ΙΙ.7)
'Αρχ. Ίστέον
Τελ. ...τέταρτος

4°
Ι Ε ' αί.
δτι άνεμοι είσί δώδεκα...
ζέφωρος από δύσεως.

* 2. Ε.Β.Ε. 3003
0,232><0,165
ετ. 1574
φφ. 5β-93β.
Τίτλος: Ευσταθίου τοΰ της θεσσαλονίκης, αρχιεπισκόπου- υπομνήματα εις
διονύσιον τόν περιηγήν.
Προτάσσεται, φφ. 1α-5β, «επιστολή έπί ταΐς Διονυσίου τοϋ περιηγηtoö παραβολαΐς» προς «δοΰκαν κυρ ίωάννην... υίόν τοΰ πανσεβάστου
σεβαστού καί μεγάλου δρουγγαρίου ανδρονίκου τοΰ καμάτηρος».
Στό φ. 93 β ή ημερομηνία αποπεράτωσης της γραφής τοϋ κειμένου, ό τόπος
τ
1ς γραφής καί το όνομα του γραφέα: «αφοδ ' Ιανουαρίου κη ' έν τη νήσω Κω
Χωράς νερανζίας παρ' έμου Φρανζή αναξίου καί άμαθους παπαγεωργίου τοΰ περί
ευ
χεσθαί μοι διά τόν Κύριον. Καν καί σφαλμάτων πληθύν εϋρηται μή φθόνησα-
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σθαί μου άστεμφεΐ τ ' οργή ύμϊν κ' άμοίβιο ήμΐν». Καί ή υπογραφή: «Φρανζής».
Στό φ. Ια ονόματα κτητόρων: «Χριστόφορου 'Ιερομόναχου του έκφορτώσι·
νυν δέ Νικολάου Κωνσταντίνου μ.χ.λ. Γ.Γ.».
Στό φ. 100α του κώδικα μιά άπεικόμηση: «άριστοτέλης

τεχνολόγων

καί κάτω πειράται φέρειν την άπειρον ούράνιον σφέραν».

ΘΕΜΙΣΤΙΟ!
(Δ' αι.)

Ι. «Παράφρασις του της φυσικής άλφα
1. Ε.Β.Α. 188

0,214x0,158

Αριστοτέλους»

ετ. 1549

φφ. 1α-133β.

Στην α ρ χ ή , φφ. 1α-7α, «Προλεγόμενα εις την φυσικήν

'Αριστοτέ

λους άκρόασιν».
Στό φ. 6α σημείωμα τοΰ γραφέα: «Μαθουσάλα πόνος του τό έπώνυμον
Μαχείρ, έν σπουδή καί πενία μεγάλη έγράφη καί έν διωγμοίς πολλοίς ύπό τών
άμονάχων μοναχών καί τών ψευδωνύμων αρχιερέων, τεσσαράκοντα δύο ετών
οντος μου, ώς μονάχου τό παρόν έγράφη καί ταΐς χερσί μου (έν Κύπρω) έτράφην
καί ουκ οίδα που καταλήξω, ίνδικτιώνος ζ' ύπό φθινούσης».

Θ Ε Ο Δ Ο Σ Ι Ο ! Ο ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ
(Β'-Α' αϊ. π.Χ.)

Ι. «Περί οίκούντων»
1. Β.Β.(Β,). 166

0,275x0,200

Ι Ε ' αϊ.

φφ. 254α-293β·

Σύνθεση τοΰ έργου:
— φφ. 254α-261β, τό πρώτο μέρος.
'Αρχ. [Τ]οϊς ύπό τόβόρειον
κόσμου παντός εστί...
— φφ. 262α-293β, τό δεύτερο μέρος.

πόλον οίκοϋσιν ήμισφαίριον μεν τοι

ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΑΙ Β Ϊ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ
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'Αρχ. [Ύ]ποθέσει χρήται ό Θεοδόσιος όμαλώς κινεΐσθαι τόν
ήλιον την έναντίαν τω κόσμφ κίνησιν...
Τελ. ...άλλα και ασύμμετρος ουδέποτε άρα εσται πάντα κατά τά
αυτά
2.Κ.Ρ.Β. 38

ΙΕ'ai.
φφ. 120α-125β.
'Αρχ. τοις ύπό τό βόρειον πόλον οίκοΟσιν...

Τελ. ...δτι αϊ λοιπαί ήμέραι προς τάς νύκτας πάντα λόγον
εξουσιν.
3. Π.Α. 49
0,300x0,250
Καί τά δύο μέρη (βιβλία).

ΙΖ' αι.

σσ. 105-236.

ΘΕΟΔΩΡΙΤΟΣ
(E' ai.)

Ι. «Περί φύσεως άνθρωπου»
1. Κ.Ρ.Β. 16
Fol.
Ι Ε ' ai.
'Αρχ. επειδή τοίνυν του κόσμου...

φφ. 269α-275β.

Τελ. ...εν τη φύσει νόμον δεχόμενης την γένεσιν.
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ΘΕΩΝ Ο

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ
(Δ' αι.)

Ι. «Εις τους προχείρους κανόνας της αστρονομίας
έξήγησίς ή παράδοσις» (Πτολεμαίου, βλέπε)
(πρβλ. εκδ. Halma, Παρίσι 1822, σσ. 27-105)
1. Β.Κ. 484

0,139x0,100

ΙΕ'-ΙΣΤ' αι.

φφ. 1α-77β.

2. Ε.Β.Β. 10
0,231x0,180
ετ. 1573
φφ. 30α-53β.
'Αρχ. ή μέν λογικωτέρα μέθοδος της διά των προχείρων
κανόνων της ψηφηφορίας...
Τελ. ...δταν έπί τά αυτά τυγχάνωσιν. τέλος των τοΰ Θέωνος.
3. Ε.Β.Α. 14

0,330x0,230

ΙΣΤ' αι.

φφ. 49α-86α.

4. Β.Β.(σ,). 85
0,310x0,205
ΙΣΤ' αϊ.
φφ. 115α-246β.
'Αρχ. ή μέν λογικωτέρα έφοδος της διά των προχείρων κανόνων
ψηφηφορίας των αστέρων...
Βλ. Πτολεμαίος.

ΙΩΑΝΝΗΣ ό ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
(695-749)

Ι. 'Αστρονομικές σημειώσεις
1. Ε.Β.Ε. 3015
0,140x0,100
ΙΣΤ' αι.
φφ. 1α-30β.
— φφ. 1α-16β, «Περί γενέσεως σελήνης καί περί εκλείψεως του τε ήλιου
καί τής σελήνης του οσίου 'Ιωάννου τοΰ Δαμάσκηνου».
— φφ. 17α-30β, «του οσίου πατρός ημών 'Ιωάννου τοΰ Δαμάσκηνου περί
φωτός, πυρός, φωστήρων, ηλίου τε καί σελήνης καί αστέρων».

ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

2. Χ.Μ. 468
0,095x0,130
Περί των 12 ζωδίων. 'Απόσπασμα.
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Ι Ζ ' αί.

φφ. 34α-35α.

ΚΛΕΟΜΗΔΗΣ
(Β' αι.)
Ι. Περί κυκλικής θεωρίας τών μετεώρων
1. Β.Β.(Β.).169
0,275x0,200
ΙΕ'αϊ.
φφ. 75α-98β.
'Αρχ. [Κ]υκλικής μεν εϊρηται διότι εϊσί καί μετέωρα μή εν
κύκλοις τήν θεωρίαν έχοντα, ώς τά περί βροντών καί αστραπών
καί χαλάζης καί τών τοιούτων...
2. Β.Β.(Β.).161
0,300x0,210
Ι Ε ' αϊ.
φφ. 395α-419β.
'Αρχ. κυκλικής μέν εϊρηται, διότι εϊσί καί μετέωρα μή έν
κύκλοις τήν θεωρίαν έχοντα, ώς τά περί βροντών, καί χαλάζης
καί τών τοιούτων...
Τελ. ...κατά πλείονα σημεία ή δύο, μετά δέ τό δέκατον του αύτοϋ
βιβλίου τών στοιχείων.
3. Κ.Ρ.Β. 16
Fol.
Ι Ε ' ai.
'Αρχ. του κόσμου πολλαχώς λεγομένου...

φφ. 153α-210α.

Τελ. ...έκ τών ποσειδωνίου εϊληπται.
* 4. Μ.Π.Τ. 60
0,248x0,165
Ι Ε ' αι.
φφ. 36.
—φφ. 12α-17β, «Κλεομήδους κυκλικής θεωρίας πρώτον».
'Αρχ. του κόσμου πολλαχώς λεγομένου...
—ψφ. 19α-36β, τό δεύτερο βιβλίο (φ. 36β: «τέλος της Κλεομήδους
θεωρίας»).
S. Μ.Μ.Λ. 2147
0,220x0,160
Ι Ε ' ai.
φφ. 17α-31β.
Ιιτλος: Κλεομήδους κυκλικής θεωρίας μετεώρων δεύτερον.
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6.Β.Β.(Ο.Κ.)· 12
0,220x0,150
ΙΕ'-ΙΣΤ'αί.
σσ.633-702.
'Αρχ. Του κόσμου πολλαχώς λεγομένου, ό νυν ήμϊν λόγος
ένεστηκώς, περί του κατά την διακόσμησίν έστιν ό'ν ορίζονται
ούτως...
7. Ε.Β.Α. 265

0,210x0,145

Ι Ζ ' αί.

φφ. 1α-77β.

* 8. Μ.Μ.Λ. 1051
0,220x0,150
ΙΖ'αί.
φφ. 103α- 134α.
— φφ. 103α-117β, «Κλεομήδους κυκλικής θεωρίας μετεώρων βιβλίον αον».
'Αρχ. Του κόσμου πολλαχώς λεγομένου ό νυν ήμϊν λόγος
ένεστηκώς...
'Ακολουθούν: φ. 107α, «περί του ζωδιακού»' φ. 108α, «περί της διακεκαυμένης»· φ. 109β, «περί αυξήσεως των ήμερων» καί φ. 111α, «περί των
τής γής οίκήσεως».
— φφ. 118α-134α, «Κλεομήδους κυκλικής θεωρίας μετεώρων βιβλίον

β ον

»•

'Αρχ. 'Επίκουρος δέ καί οί λοιποί των από τής αίρέσεως
τηλικοϋτον είναι τόν ήλιον...
'Ακολουθούν: φ. 125α, «οτι ό ήλιος τής γής μείζων»' φ. 125β, «περί
μεγέθους τής τε σελήνης καί ηλίου καί αστέρων»· φ. 131α, «περί τής
εκλείψεως τής σελήνης»· φ. 133β, «περί των πλανητών» καί φ. 134α,
«περί των πέντε ζωνών».
Τελ. ...επί δέ τό πλάτος ώς εγγιστα τό ήμισυ.
9. Β.Β.(σ,). 95
0,310x0,220
Ι Ζ ' αί.
φφ. 14.
Ά ρ χ . κυκλικής μέν εί'ρηται, διότι εϊσί καί μετέωρα...
Τελ. ...του αύτοΰ βιβλίου τών στοιχείων.
Δίπλα στον τίτλο: «Σχόλιον κυρίως ή ερμηνεία, διά τό κατά σχολήν
παρατίθεσθαι προς σαφεστέραν έρμηνείαν τών δυσνόητων νοημάτων ή
ρημάτων».
* 10. Π.Β.Α. 79
0,210x0,160
I H ' αί.
φφ. 160α-193β.
Τίτλος: κυκλικής θεωρίας κλεομήδους, μετεώροιν πρώτον.
'Αρχ. Κυκλικής μέν εί'ρηται, διότι εϊσί μετέωρα, μη έν κύκλοις
τήν θεωρίαν έχοντα...
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ό ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΣ
(!0ος αι.)

Ι. «Περί θεμάτων»
* 1. Β.Α.Κ. 199
0,220*0,165
έτ. 1790
φφ.2α-16β.
Τίτλος: Τοΰ σοφωτάτου βασιλέως Κωνσταντίνου τον πορφυρογέννητου Περί
θεμάτων.
'Αρχ. Περί των Θεμάτων των ανηκόντων τΐ\ βασιλεία των
ρωμαίων, πόθεν εσχον τήν όνομασίαν, και τι σημαίνουσιν...
Τα 'θέματα': φ. 2α, «πρώτον θέμα: τό καλούμενον άνατολικόν»· φ. 4β,
«θέμα δεύτερον, τό καλούμενον άρμενιακόν»· φ. 6β, «θέμα τρίτον, τό των
θρακησίων»· φ. 7β, «τέταρτον θέμα, τό καλούμενον όψίκιον»· φ. 8β,
«πέμπτον θέμα, τό καλούμενον όπτιμάτων»' φ. 9α, «έκτον θέμα, τό
καλούμενον βουκελλαρίον»· φ. 10α, «εβδομον θέμα, τό καλούμενον
Παφλαγονίας»· φ. ΙΟβ, «ογδοον θέμα, τό καλούμενον χαλδίας»' φ. ΙΟβ,
«εννατον θέμα, τό καλούμενον μεσοποτάμιας»· φ. 11α, «δέκατον θέμα, τό
καλούμενον κολωνείας»· φ. 11α, «ΙΑ ' θέμα, τό καλούμενον σεβαστείας»'
φ. 11 β, «IB' θέμα, τό καλούμενον λυκανδοϋ»' φ. 13α, «ΙΓ ' θέμα, τό
καλούμενον σελευκείας»· φ. 13β, «ΙΔ' θέμα, τό καλούμενον κιβυρβαιωτών»· φ. 14β, «ΙΕ' θέμα, τό καλούμενον επαρχία κύπρου»· φ. 15β, «IÇ '
θέμα, τό καλούμενον σάμος νήσος»· φ. 16α, «ιζ ' θέμα, τό καλούμενον
αιγαίον πέλαγος».
Στην αρχή, φ. Ια: «σεραφείμ ιερομόναχου τοΰ έκ της Πέλοπος
νήσου» καί «κτήμα σεραφείμ ιερομόναχου τοΰ έκ τής Πελοποννήσου
καί ιερομόναχος πρωτοσύγκελλος σεραφείμ πελοποννήσιος τοΰ μενούντζα» καί «σταυράκιος ό γράψας», ένώ στό 1β, ή χρονολογία: « α ψ ^ ω
Οκτωβρίου η ' » .
Σημ. Στό έργο του Constantino Porfirogenito De Thematibus, Πόλη του
Βατικανού 1952, ό Α. Pertusi αναφέρεται καί στον κώδικα αυτόν (σελ. 15), όχι από
αυτοψία άλλα από πληροφορίες τοΰ διευθυντή τοΰ Μουσείου Λοβέρδου καί τόν
θεωρεί ώς ελάσσονος σημασίας (!)
Πρβλ. 'Ανώνυμα έργα, Γ ' , 59.
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ΜΑΡΚΟΣ, αρχιεπίσκοπος Εφέσου
(1392/3 - 1444/5)

Ι. 'Αστρονομικοί κανόνες
1. Μ.Μ.Λ. 2147
0,220><0,160
Ι Ε ' αϊ.
φφ.99α-105β.
Τίτλος: Τοΰ άγιωτάτου Μητροπολίτου 'Εφέσου, εις τους έν 'Ιταλία συστάντας νέους προχείρους κανόνας τους καλουμένους κύκλους, υπό 'Ιουδαίου
τινός καλουμένου 'Ιακώβ.
'Αρχ. Ή των κανόνων τούτων σύστασις γέγονε μέν παρά τίνος
των έν 'Ιταλία μαθηματικών κατά τό ατζα'
'έτος...
*2.Μ.Π.Τ.700
0,215x0,145
ΙΕ'-ΙΣΤ'αί.
φφ. 214α-240β.
Τίτλος: Μάρκου τοΰ άγιωτάτου αρχιεπισκόπου 'Εφέσου, μέθοδος εις τους
προχείρους αστρονομικούς κανόνας.
'Αρχ. Ή τών κανόνων τούτων σύστασις γέγονε μέν παρά τίνος
των έν Ιταλία μαθηματικών κατά τό χιλιοστόν τριακοσιοστόν
έξηκοστόν πρώτον έτος...
* 3. Μ.Π.Τ. 317
0,210x0,155
ΙΣΤ' ai.
φφ. 90α-115β.
Τίτλος: Μάρκου του άγιωτάτου αρχιεπισκόπου 'Εφέσου, μέθοδος εις τους
κανόνας τους προχείρους, οίς ή επιγραφή Κύκλοι. Προοίμιον, περί συστά
σεως τών κανόνων.
' Αρχ. Ή τών κανόνων τούτων σύστασις γέγονε μέν παρά τίνος
τών έν Ιταλία μαθηματικών...
* 4. Δ.Β.Τ. 17
0,215x0,160
Ι Ζ ' ai.
φφ. 139α-145β.
Τίτλος: μάρκου τοΰ άγιωτάτου αρχιεπισκόπου εφέσου, μέθοδος εις τους
κανόνας τους προχείρους, οίς ή επιγραφή, κύκλοι. Προοίμιον. Περί συστά
σεως τών κανόνων.
Ά ρ χ . Ή τών κανόνων τούτων σύστασις, γέγονεν μέν πάρα
τίνος τών έν Ιταλία μαθηματικών κατά τό χιλιοστόν τριακοσιο'

r £

r

OV

ν

στον εξηκοστον α έτος...
— φ. 139β, «περί ών περιέχουσιν οί κανόνες».
— φ. 141 β, «περί εποχής τοϋ ηλίου καί της σελήνης έν συζυγία».
— φ . 142α, «περί ευρέσεως του της σελήνης πλάτους».
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— φ. 142β, «περί εκλείψεως της σελήνης».
— φ. 143α, «περί εκλείψεως του ηλίου».
— φ. 145α, «υπόδειγμα συνόδου καί πανσέληνου».
Τελ.... παρακείμενη ήμερα, τουτέστιν ή του μαϊου κζη ζητηθείσα...
κολοβό.
Βλ. Κορυδαλεύς Θεόφιλος, Ι, 7.

ΜΕΤΟΧΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ)
(ΙΓ' - ΙΔ' αϊ.)

Ι. Σχόλια σέ έργα του 'Αριστοτέλη
1. Π.Β.Α. 87
0,290x0,200
Ι Σ Τ ' αϊ.
φφ.2α-184α.
— φ φ . 2α-22α, «'Αριστοτέλους περί γενέσεως καί φθοράς α'».
— φ φ . 22α-36α, «'Αριστοτέλους περί γενέσεως καί φθοράς β'».
— φφ. 36α-105α, «'Αριστοτέλους περί ούρανοϋ α ' - δ ' » .
— φφ. 105α-128α, «'Αριστοτέλους μετεώρων α'».
— φ φ . 128α-154β, «'Αριστοτέλους μετεωρολογικών β'».
— φ φ . 154β-167α, «'Αριστοτέλους μετεώρων γ ' » .
— φ φ . 167α-184α, «'Αριστοτέλους μετεώρων δ'».
Στό φ. 184α σημείωση σύμφωνα μέ την οποία ή γραφή του κειμένου,
«ειληφε τέλος τη κ ' τοϋ αύγοΰστου της β' ίνδ. τρεχούσης, γέγραπται δέ
έν ήμέραις ι β ' » .

II. 'Αστρονομική στοιχείωσις
1-Β.Ε. 28(R.11.8)
0,330*0,227
ΙΣΤ'αί.
φφ. 155α-252α.
Τίτλος (φ. 158α): «του σοφωτάτου καί άστρονομικωτάτου λογοθέτου Θεοδώ
ρου τοϋ μετοχίτου· αστρονομικής κατ ' έπιτομήν
στοιχειώσεως».
' Αρχ. Έμοί
ήλικιώτις...

πρόθεσις

βίου καί σπουδή

Τελ. ...κατά τάς τομάς καί τους συνδέσμους
Στά φφ. 155α-157α, πίνακας των περιεχομένων.

τις ετ ' εκ παιδός
καθ' ους άπτεται.
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ΠΑΥΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΙ
(Δ' ai.)

Ι. «Εισαγωγή εις την άποτελεσματικήν»
(εκδ. Andr. Schatton, Βιττεμβέργη 1586' βλ. καί Fabr. Bibl. Graec. IV,
σ. 139).
* 1. Β.Ρ.Α. 538
0,207x0,156
Τίτλος: Παύλου άλεξανδρέως εισαγωγή

I H ' αι.
σσ. 7-180.
εις την
άποτελεσματικήν».

'Αρχ. Πάνυ καλώς ώ φίλε παϊ...
Τελ. ...όθεν καί οϊκητήρια αυτών, αυτά τά ζώδια
Τέλος εισαγωγής Παύλου
Άλεξανδρέως.
'Ακολουθούν τά κεφάλαια:

κατωνόμασται.

— σ. 139, «Σύντομος πραγματεία περί της κριτικής αστρολογίας, ή δοκεϊ
πώς χρησιμεύειν εις τάς περί νοσημάτων κρίσεις, κεφ. α ο ν , περί του
ζωδιακού κύκλου, καί της διαιρέσεως των ζωδιακών καί τών κ α τ ' αυτά
χρόνων».
'Αρχ. Καθ' ö τά εν τω ζωδιακφ
κύκλω...
— σ. 141, «Κεφ. β ον , περί της διαιρέσεως, καί της τριττής διαφοράς τών
ζωδίων».
'Αρχ. 'Επί του παρόντος κεφαλαίου ό λόγος...
— σ. 143, «Κεφ. γ ο ν , τό πότερον ζώδιον εις εκαστον μέρος του ημετέρου
σώματος οίκειότερον αποβλέπει».
'Αρχ. Πρώτον μετά τών ζωδίων εστίν ό κριός...
— σ. 143, «Κεφ. δ ο ν , περί της τριττής τών ζωδίων διαφοράς, καί ή τούτων
εκαστον προέστι τοϋ παντός [...], καί περί της τούτων κράσεως καί περί
τίνων εν τούτοις σκέψεων, καί διαφορών».
'Αρχ. Τέτταρες γοΰν διαφοραί ζωδίων είσίν...
— σ. 144, «Κεφ. ε ον , περί τών πλανητών, καί τών έν τούτοις δυνάμεων,
κινήσεων τε καί όψεων».
'Αρχ. Καί περί τών πλανητών τήν σκέψιν ποιήσαντες.
— σ. 149, «Κεφ. στ ο ν , περί τών ωρών τών πλανητών».
'Αρχ. 'Επειδή γοΰν οί πλανήτες έν ταΐς ο'ικείαις αυτών ώραις.-·
— σ. 149, «Κεφ. ζ ο ν , περί τών όψεων, ορίων, καί προσώπων τών πλα
νητών».
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'Αρχ. Παρά τάς ανωτέρω εϊρημένας των πλανητών δυνάμεις...
— σ. 150, «Κεφ. η ο ν , ίδιαίτερον περί της διαιρέσεως τοϋ ζωδιακού
κύκλου εις τους ιβ' οίκους».
' Αρχ. Τούτ ' όντως εϊρημένων περίτε των εν ζωδίοις ιδιοτήτων...
— σ. 152, «Κεφ. θ ο ν , περί των έν τοις σημείοις της σελήνης ιδιοτήτων,
καί των ταύτης προς τά μέρη σχέσεων».
'Αρχ. Ή μετά ουν σελήνη ως έχουσα δύναμιν...
'Ακολουθούν: σ. 165, «Κομήται, όσοι έφάνησαν από τοΰ 1657 έτους
κόσμου, έως της ένσάρκου οικονομίας τοΰ σωτήρος ημών Χριστού» καί
σ. 171, «Περί της κινήσεως των αστέρων όλου τοΰ χρόνου εκ της τοΰ
πτολεμαίου αστρονομίας».
Βλ. Κιγάλας Ίλαρίων.
* 2. Π.Β.Ι. 267
0,209x0,170
I H ' αϊ.
φφ. 51β-89β.
Τίτλος: Παύλου άλεξανδρέως εις αγωγή ε/ς την άποτελεσματικήν.
'Αρχ. Πάνυ καλώς, ώ φίλε παϊ...
'Ακολουθούν: φ. 51 β, «περί των δώδεκα ζωδίων»· φ. 53β, «περί αρσενι
κών καί θηλυκών ζωδίων»' φ. 53β, «περί τροπικών ζωδίων»· φ. 53β, «περί
οί'κων τών αστέρων»· φ. 53β, «περί τριγώνων»· φ. 54α, «περί ανέμων»·
φ. 54α, «περί ανθρώπειων μελών»· φ. 54α, «περί αναφορών τών ιβ'
ζωδίων»· φ. 54β, «περί τών ορίων»· φ. 55α, «κανών τών ορίων»· φ. 55β,
«είς τό περί χρόνων ζωής»· φ. 57β, «περί τής τών δύο φοστήρων
διαιρέσεως»· φ. 57β, «περί τών τεταρτημορίων»· φ. 58α, «περί τών άκουόντων καί βλεπόντων ζωδίων»· φ. 59α, «περί τών κατά σχήμα τριγώ
νων, καί τετραγώνων, καί εξαγώνων, καί διαμέτρων»· φ. 59α, «περί
προστασσόντων καί υπακουόντων»· φ. 59β, «περί τών ασύνδετων προς
άλληλα ζωδίων»· φ. 60α, «περί τών κατά άπόστροφον καί συμπαθούντων
άλλήλοις»· φ. 60β, «περί ών ποιούνται φάσεων οί αστέρες προς τόν
ήλιον»· φ. 63α, «περί στηριγμών»· φ. 64α, «περί ών ποιείται σχημάτων, ή
σελήνη προς τόν ήλιον»· φ. 65α, «περί ής ποιείται απόρροιας καί
συναφής ή σελήνη προς τους πλανωμένους αστέρας»' φ. 66β, «περί τοΰ
γνώναι, πόσαι τών θεών»· φ. 66β, «περί τοΰ πολεύοντος καί διέποντος»·
Φ· 69β, «περί δωδεκατημορίου»· φ. 70α, «περί τών ζ ' κλήρων, τών έν τη
καναρέτω»· φ. 72α, «περί τής τών δώδεκα τόπων πινακικής εκθέσεως»·
Φ· 80α, «περί πράξεως»· φ. 81α, «περί άποκλιμάτων»· φ. 82α, «περί
-νιαυτοΰ, καί μηνός, καί ημέρας»· φ. 83α, «περί τής κατά τρίγωνον
ιονομοιρίας» (στό φ. 83β, ό πίνακας «Κανόνιον τής κατά τρίγωνον
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μονομοιρίας»)· φ. 84α, «περί αναγκαστικής μοίρας ωροσκόπου διαφό
ρων φυσικών»- φ. 85β, «περί κλιμακτήρων»· φ. 87α, «μέθοδος κολλήσεως ηλίου καί σελήνης καί ωροσκόπου»' φ. 88β, «περί οίκοδεσποτείας»· φ. 89α, «όπως εστίν ή τοΰ κόσμου γένεσις».
Τελ. ...ό'θεν καί οίκητήρια αυτών, αυτά τά ζώδια κατωνόμασαι.
Τέλος εισαγωγής παύλου άλεξανδρέως.
Τό παραπάνω κείμενο περιλαμβάνεται καί στον προηγούμενο κώ
δικα, Ι, 1, στίς σσ. 8-138.
Βλ. 'Αρχύτας Μάξιμος Ι, 2 καί Σκυλίτζης 'Ιωάννης Ι, 3.

ΠΑΧΥΜΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(1240-1310)

Ι. Σχόλια σε έργα του 'Αριστοτέλη (πρβλ. Νικηφ. Βλεμμύδης)
Ι.Β.Ε. 10(R.I. 10)
0,302x0,205
ετ. 1570
φφ. 58α-413α.
—φφ. 58α-97β, «βιβλίον δεύτερον, ή φυσική άκρόασις, τίτλος a°s κεφ.
α ον , τίς ό σκοπός τοΰ βιβλίου».
' Αρχ. Ό σκοπός τοΰ βιβλίου τούτου, ζητήσαι περί των άρχων
τών όντων...
Τελ. ...κατασυμβεβηκός.
os
— φ φ . 98α-125β, «βιβλίον τρίτον, τό περί ουρανού, τίτλος a , κεφ. α ,
τίς ό σκοπός τοΰ βιβλίου».
' Αρχ. Σκοπός εστίν εν τούτω τω βιβλίω τω φιλοσοφώ ειπείν,
προηγουμένως περί τοΰ ουρανίου σώματος...
Τελ. ...καί θαττον καταδύονται.
— φφ. 126α-141β, «Βιβλίον Δ', τό περί γενέσεως καί φθοράς, τίτλος α
ον
περί τών φύσει γενομένων καί φθειρομένων, κεφ. α ».
'Αρχ. Πολύς παρά τοις φιλοσόφοις καί ό περί γενέσεως και
φθοράς λόγος...
Τελ. ...καί άλλως ή σαρξ ή ό μυελός, ξηρά.
— φφ. 142α-176β, «βιβλίον πέμπτον, τών μετεωρικών, τίτλος a cs , κεφ. α ,
περί τών δύο αναθυμιάσεων».
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'Αρχ. Θερμαινόμενης
άναγκαϊον γενέσθαι...

της γης υπό τοϋ ηλίου, την άναθυμίασιν

Τελ. ...προηγουμένως

τά στοιχεία

συνίστανται.

Τέλος του ε'

βιβλίου.
— φ φ . 177α-196α, «βιβλίον έκτον, περί ζώων μορίων, τίτλος a o s , κεφ. α ο ν .
"Οτι όργανα ψυχής τά μόρια του σώματος».
' Αρχ. Έχόμενον δήλον εϊη και περί ζώων μορίων ειπείν έχουσι
δέ και ταϋτα...
Τελ. ...προς τό βέλτιστον πάντα έμηχανήσατο.
Στά φφ. 196β-264β, τό 7° καί 8° κεφάλαιο, «Περί ψυχής», «Περί
αίσθήσεως καί αισθητών».
— φφ. 265α-284β, «βιβλιον θ ο ν , τό περί ζώων γενέσεως, τίτλος a o s , κεφ.
α ο ν , διαίρεσις των ζώων».
' Αρχ. "Ηδη δέ λοιπόν των καί των έσχατων προσχόντες των
φυσικών τόν αυτόν τρόπον τοις άλλοις.
Τελ. ...διά τίνα αΐτίαν γίνεται ταϋτα εστίν.
Στά φφ. 285α-372β, τό 10° καί 1 Γ κεφάλαιο: «Μετά τά Φυσικά», «Τά
'Ηθικά ήτοι Νικομάχεια».
— φ φ . 373α-413α, «βιβλίον ιβ ο ν , περί τε χρωμάτων περί τε των ατόμων
γραμμών καί των του φιλοσόφου μηχανικών. Τίτλος a o s κεφ. am, περί
των απλών χρωμάτων».
'Αρχ. Άπλα των χρωμάτων εστίν δσα τοις στοιχείοις...
Τελ. ...άπαντα ανάγκη εις τοϋτο δέ άθροίζεσθαι.
Στό φ. 413α, τό όνομα τοϋ γραφέα καί ή ημερομηνία πού τελείωσε ή γραφή:
«ύπό άνδρέου δαρμαρίου - έπιδαυριώτου εϊληφε τέρμα έν τω έτει αφο ' ίουλίουδ"».
2.Β.Ε. 96(Σ.ΙΙ.16)
0,276 χ 0,198
Παρεμφερές μέ τό προηγούμενο.

ΙΣΤ'αί.

3. Μ.Ι. 119 (4239)
8»
Παρεμφερές, καί αυτό, μέ τό Ι, 1.

Ι Ζ ' αϊ.

φφ. 52β-319β.

φφ. 281.

* 4. Β.Ρ.Α. 551
0,210x0,163
I H ' αι.
σσ. 776.
Κείμενο παρεμφερές μέ τό Ι, 1.
Στή ράχη του χγφ.: «Γεωργίου του παχυμέρη, περίληψις εις τά τοϋ άριστοτέλους» καί ό αριθμός «Ν. 1373» της Σχολής του 'Αγίου Σάββα στό Βουκουρέστι.
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II. Τετρακτύς
«Τοΰ σοφωτάτου κυροϋ Γεωργίου πρωτεκδίκου τοΰ Παχυμέρους,
σύνταγμα των τεσσάρων μαθημάτων, αριθμητικής, μουσικής, γεωμε
τρίας καί αστρονομίας».
* 1. Μ.Α.Α.Σ. 1754
0,204><0,155
Ι Σ Τ ' αϊ.
σσ. 315.
'Αρχ. Σύνταγμα τούτο των σοφών μαθημάτων...
— φ. 80α, «αρμονική μουσική».
'Αρχ. δευτέραν έχει τάξιν μετά την άριθμητικήν ή μουσική, ην
καί άρμονικήν...
— φ . 225α, «όροι σφαιρικής, ήγουν αστρονομίας».
'Αρχ. Κύκλος εστί σχήμα έπίπεδον υπό μιας γραμμής, περιεχόμενον, ή καλείται
περιφέρεια..
Τελ. ...αριθμόν καν ρητός ή καν άρρητος.
2.Ε.Β.Α. 110
0,260x0,185
ΙΣΤ'αί.
φφ. 490α-501 β, 504β-505β.
'Απόσπασμα από τό έργο περί αστρονομίας.
'Αρχ. Τό διήκον από της κυρτής
Τελ. ...άφώτιστον
αυτής.
3. Ε.Β.Α. 224

επιφανείας...

καταλειφθείη άπαν τόπρός ημάς

0,212*0,145

ΙΣΤ'αί.

βλέπονμέρος

φφ. 1α-5β.

"Ενα μικρό απόσπασμα. Κι αυτό περί αστρονομίας.
'Αρχ. Τό διήκον από τής κυρτής επιφανείας...

ΠΕΤΡΟΣ, διάκον καί φ ι λ ό σ ο φ ο ς

Ι. 'Αστρονομία
1. Β.Β. (Ι.Σ.). 16

Fol.

Ι Ε ' αϊ.

φφ. 170β-ΐ85α.

Τίτλος: Περί αστρονομίας.
' Αρχ. Πάντα φθαρτά καί τρεπτά τά κτιστά λέγειν τε καί φρονειν
όφείλομεν...
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2. Μ.Δν. 224 (3758)
8«
Ι Σ Τ ' αϊ.
Τίτλος: "Εκθεσις περί ηλίου καί σελήνης καί άστρων.

σσ. 969-984.

' Αρχ. Πάντα φθαρτά καί τρεπτά τά κτιστά λέγειν τε καί φρονείν
όφείλομεν...
Τελ. ...όσοι μεν εξ αίματος καθαρού τήν σύστασιν εχουσιν ούτοι
πάντες χαίρουσι καί γελώσιν, είσίδέ ανδρείοι, καλόχροοι, ό'σοι δε
από ξανθής χολής

τυγχάνουσιν

ούτοι είσί γρήγοροι

εϋτολμοι

άργιλοι πικροί καί άλλόχροοι, όσοι δέ από μέλαινης χολής
ράθυμοι,

όλιγόψυχοι,

χροοι, ό'σοι δέ από φλέγματος ούτοι λυπηροί καί δειλοί
καί αμνήμονες

καί διαλελυμένοι, χαϋοι, μαλακοί,

3. Μ.Κω. 58 (494)

ούτοι

φιλάσθενοι, οκνηροί, δειλοί, καί μελάγ-

8«

ψυχροί

μώμοι.

Ι Σ Τ ' αϊ.

Περί της σελήνης καί των κύκλων του ούρανοΰ.
Τό 4° μέρος του κώδικα.

ΠΛΑΝΟΥΔΗ! ΜΑΞΙΜΟΣ
(1260-1310)

Ι. Τό σύστημα αρίθμησης στους 'Ινδούς
(C.I. Gerhardt, Das Rechenbuch des Maximus Planudes. "Αλλη 1865,

σελ. 23)
1. B.B. (O.K.). 12

0,220*0,150

Τίτλος: Του σοφωτάτου

ΙΕ'-ΓΣΤ'αί.

καί λογιωτάτου

Πλανούδη εις τήν κατ ' 'Ινδούς μεγάλην
'Αρχ. ΟΊ των αστρονόμων

* 2 . Μ . Π . Τ . 317

0,210x0,155

Μανουήλ

φιλοσοφώτεροι

Ι Σ Τ ' αϊ.

επενόησαν,

ό'τι ό

ουκ εστίν...
φφ. 116β-119β.

κυροϋ μαξίμου μοναχού τοΰ πλανούδη, εκ τής

ψηφηφορίας κατ ' ινδούς τής λεγομένης

μεγάλης,

περί τε συνάψεως

Πολλαπλασιασμού καί αφαιρέσεως, καί μερισμού μοιρών καί λεπτών
34

του

ψηφηφορίαν.

αριθμός έχει τό άπειρον έν δέ άπειρου γνώσις

Τίτλος: Του φιλοσοφωτάτου

σσ. 1-52.

κυροϋ μοναχού

καί

πρώτων
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καί δευτέρων, ή καί τρίτων, των εν τη αστρονομία ευρισκομένων. Περί τοΰ
ζωδιακού κύκλου· καί περί συνάψεως μοιρών καί λεπτών, πρώτων καί
δευτέρων.
'Αρχ. Ρητέον ήμϊν ήδη καί περί ζωδίων καί μοιρών καί λεπτών
πρώτων τε καί δευτέρων...
'Ακολουθούν, φφ. 120α-124β, Κανόνια.

ΠΡΟΚΛΟΣ
(410-485)

Ι. Περί σφαίρας
Τό έργο εκδόθηκε στη Βενετία τό 1730. Βλ. L/BH. 18.1.199. Βλ.
επίσης: Γορδάτος.
* 1. Ε.Β.Ε. 2631
0,214x0,157
ετ. 1691
φφ. 331α-337β.
'Αρχ. "Αξων καλείται του κόσμου ή διάμετρος αύτοΰ, περί ην
στρέφεται- τά δέ πέρατα τοΰ αξωνος, πόλοι λέγονται τοΰ κόσμου...
Τό πρώτο κεφάλαιο τοΟ έργου τοΰ Πρόκλου.
Ή χρονολογία στά προηγούμενα κείμενα του κώδικα, «Εις τά πρότερα
αναλυτικά προθεωρία» καί «Εις άπασαν την λογικήν του άριστοτέλους μέθοδον
προδιοίκησις, ή'τοι εισαγωγή». Στό τέλος του πρώτου κειμένου: «Εϊληφεν τέλος η
παρούσα, ήτις εστί πόνημα καί κτήμα, εύθυμίου ιερομόναχου έκ κώμης τής πα
λαιάς πωγωνιανής, έν ετει 1691 φευρουαρίω 20» καί στό δεύτερο: «1691 μαΐου 7».
* 2. Δ.Β.Τ. 27
0,290x0,200
Ι Ζ ' αι.
φφ. 94α-98β.
Τίτλος: Πρόκλου σφαίρα, περί αξωνος καί πόλων.
'Αρχ. "Αξων καλείται τοΰ κόσμου, ή διάμετρος αύτοΰ, περί ην
στρέφεται- τά δέ πέρατα τοΰ αξωνος πόλοι λέγονται τοΰ κόσμου...
Τά υπόλοιπα κεφάλαια: φ. 94α, «περί σφαίρας κύκλων»' φ. 94β, «διατι
πέντε μόνον παράλληλοι έν τη σφαίρα κύκλοι;»· φ. 95α, «περί επιφα
νείας καί κρύψεως των πέντε παραλλήλων κύκλων»· φ. 95β, «περί
μεγέθους των παραλλήλων κύκλων»· φ. 95β, «περί άριθμοΰ τών παραλ
λήλων»· φ. 96α, «περί τάξεως τών πέντε παραλλήλων κύκλων»' φ· 96α,
«περί δυνάμεως τών πέντε παραλλήλων κύκλων»' φ. 96α, «περί διαστα-

ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΑΙ ΒΪΖΑΝΤΙΝΟΙ ΣΓΓΓΡΑΦΕΙΣ

531

σεως των πέντε παραλλήλων κύκλων»· φ. 96β, «περί κολούρων κύκλων»·
φ. 96β, «περί ζωδιακού κύκλου»· φ. 96β, «περί ορίζοντος»· φ. 97α, «περί
των μεσημβρινών κύκλων»· φ. 97β, «περί γαλακτικού κύκλου»· φ. 97β,
«περί τών πέντε ζωνών»· φ. 97β, «περί των κατέστη ριγμένων ζωδίων».
Τελ. ...μέρος ζωδίου άπό τοΰ ορίζοντος μετεωρισμένος
τέλος της τοΰ πρόκλου

φαίνεται.

σφαίρας.

Βλ. Κορυδαλεύς Θεόφιλος III, 12 καί Μαυροκορδάτος 'Αλέξανδρος Ι, 3.
3. Μ.Β. 199
0,210x0,150
Παρεμφερές μέ τό Ι, 2.
* 4. Μ.Μ.Λ. 1051
Τίτλος: πρόκλου σφαίρα,
'Αρχ. "Αξων
στρέφεται, τά
σμου...

Ι Ζ ' αι.

φφ. 121α-139β.

0,220x0,150
Ι Ζ ' αϊ.
φφ. 73α-77β.
περί αξωνος καί πόλου.
καλείται του κόσμου ή διάμετρος αύτοΰ, περί ην
δε πέρατα τοΰ αζωνος πόλοι λέγονται τοΰ κό

Τελ. ...σχεδόν yap τέταρτον μέρος ζωδίου άπό τοΰ ορίζοντος
μετεωρισμένος φαίνεται. Τέλος της τοΰ πρόκλου σφαίρας.
Κείμενο παρεμφερές μέ τό Ι, 2.
* 5. Β.Π. 27
0,195x0,150
Παρεμφερές κι αυτό μέ τό Ι, 2.

Ι Ζ ' αϊ.

φφ. 118α-125β.

Βλ. Κορυδαλεύς Θεόφιλος III, 1.
6. Χ.Μ. 105

0,154x0,103

7. Μ.Ι. 245 (4365)

8"

8. Μ.Π. 225 (5732)
0,200x0,150
Τό 4° μέρος τοΰ κώδικα.
9-Π.Β.Ι. 384
10. Μ.Ξ. 48 (2381)

0,230x0,170
4»

ΙΖ'αΐ.

φφ.9β-30α.

Ι Ζ ' αι.
Ι Ζ ' αι.

Ι Ζ ' αϊ.

φφ.53α-60β.

ετ. 1745.

Στό τέλος σημείωση του γραφέα: «Έτελειώθη έν 'έτει αψμε' εν μηνί
ουγούστω θ' καί τόδε προς τοις άλλοις Ευσταθίου υίοϋ Γεωργίου όστις ύπήρχεν
« χώρας ονομαζόμενης Μαλαλά».
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* 11. Μ.Π.Τ. 161
0,202x0,145
IH ' ai.
φφ. 72α-84β.
'Αρχ. "Αξων καλείται του κόσμου ή διάμετρος αϋτοΰ...
Κείμενο παρεμφερές με τό Ι, 2.
12. Μ.Π. 229 (5736)
0,220 *0,160
Τό 5° μέρος του κώδικα.

I H ' αι.

* 13. Μ.Π.Τ. 153
0,208x0,160
Παρεμφερές μέ τό Ι, 2.

ΙΗ'αί.

φφ. 81α-89β.

Στό τέλος πίνακας των «δέκα καί εξ ανέμων οι όποιοι σήμερον σηνθίζονται
και οϋτω καλούνται».
* 14. Μ.Π.Τ. 315
0,210x0,154
I H ' at.
σσ. 197-210.
'Αρχ. "Αξων καλείται του κόσμου ή διάμετρος αύτοΰ, περί ό'ν
στρέφεται τά δέ πέρατα του αξωνος, πόλοι λέγονται του κόσμου...
15. Μ.Μ.Σ. 83

0,210x0,152

ΙΗ'αί.

φφ. 34α-38β.

16. Μ.Λ. 108
0,208x0,155
ΙΗ'αί.
'Αρχ. "Αξων καλείται τοΰ κόσμου ή διάμετρος αύτοΰ...
Περιέχονται τά πρώτα 6 κεφάλαια τοΰ έργου, μέχρι τό κεφάλαιο:
«Περί δυνάμεως των πέντε Παραλλήλων κύκλων» (σσ. 73-78 τοϋ έν
τυπου).
17. Β.Ε.Κ.Τ. 25
80
I H ' ai.
φφ. 5.
'Αποσπάσματα άπό τά κεφάλαια: «Περί κύκλων», «ζωνών», «ζωδίων».
Τό δεύτερο δηλαδή, καί τά δύο τελευταία κεφάλαια του έργου (σσ. 73-74
καί 82-84 τοΰ έντυπου).
Στό τέλος: «Τέλος της Πρόκλου σφαίρας» (όπως καί στό έντυπο).
18. Μ.Β. 709
Ό

0,200x0,130

I H ' ai.

φφ. 89α-103β.

'ίδιος τίτλος μέ τό Ι, 2.

19. Π Α . 37

0,215x0,205

Τίτλος: Τοΰ Πρόκλου Διαδόχου

ΙΗ'αί.
άποχείρησις

σσ. 34.
φυσική περί κινήσεως.
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* 20. Β.Ε.Β. 120
0,230x0,175
I H ' αι.
φφ. 103α- 105α.
Τίτλος: Έκ τών τον Πρόκλου περί της των απλανών αστέρων δυνάμεως
Βιβλ. Α ' κεφ. Θ '.
' Αρχ. Άκόλουθόν έστι καίτάς φύσεις των απλανών έπιδραμεϊν...
— φ. 104β, «περί των κατέστη ριγμένων ζωδίων έκ των του Πρόκλου
Περί Σφαίρας».
Ά ρ χ . Τά κατεστηριγμένα ζώδια διαιρούνται εις μέρη τρία...
Τό φ. 105β, λευκό.
»21.Μ.Π.Τ. 317
0,210x0,155
IH ' αί.
φφ. 126α-139β.
Διάφορα αποσπάσματα από τό έργο του Πρόκλου.
— φφ. 126α-131β, «Πρόκλου διαδόχου, περί της των πλανωμένων αστέ
ρων δυνάμεως».
'Αρχ. Ό του κρόνου αστήρ ψύχει και ξυραίνει...
— φφ. 132α-133β, «τά του ζωδιακού δωδεκατημόρια, κατά πτολεμαίον».
Άρχ. Ό κριός, ζώδιον εστίν Ισημερινόν, βροντώδες καί
χαλαζώδες...
— φ. 134β, «πρόκλου διαδόχου περί τριγώνων».
'Αρχ. Ή προς τά τρίγωνα συνοικίωσις, τοιαύτη εστίν, επειδή
γάρ τό ζ)ον ϊσόπλευρον σχήμα, συμφωνίαν φυλάττει, καί ό
ζωδιακός κύκλος...
— φ. 135αβ, «των φώτων, καί αστέρων συνοικιώσεις προς τά δωδεκατη
μόρια, κατά πτολεμαίον» (δύο πίνακες).
—φφ. 136α-138α, «αί των απλανών φύσεις κατά τό ιδίως αυτών ποιητικόν, όπως της φύσεως τών πλανωμένων συγκέκρανται, πτολεμαίου έκ
της τετραβίβλου».
—φφ. 138β-139β, «πρόκλου, περί τροπικών, καί ισημερινών, καί στε
ρεών, καί δισώμων ζωδίων».
'Αρχ. τών ιβ ' ζωδίων, τά μέν λέγονται τροπικά, τά δε ισημε
ρινό, τά δέ στερεά, τά δε δίσωμα...
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ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ
(125 - 161)

Ι. Σαφήνεια καί δνάταξις των προχείρων κανόνων της
αστρονομίας καί όπως χρηστέον αύτοΐς μέθοδος εναργής
(εκδ. J.L. Heiberg, Λειψία 1907).
1. Ε.Α.Β. 1786

0,325*0,220

Ι Σ Τ ' αϊ.

'Αρχ.

Ή μέν σύστασις

ώ Σύρε...

2. Ε.Β.Α. 14
'Αρχ.

0,330*0,230
Ή μέν σύστασις

Ι Σ Τ ' αι.
ώ Σύρε...

φφ. 89α-98α.

φφ.91α-110α.

3. Β.Β.(σ.) 85
0,320*0,210
Ι Σ Τ ' αι.
φφ. 11α-114β.
Του κειμένου προτάσσεται, φφ. Ια-ΙΟβ, «Κλαυδίου Πτολεμαίου ύποθέσων των πλανωμένων».
Βλ. Θέων ό 'Αλεξανδρινός.
4. Β.Β.(Γ.Λ.). 50
0,340*0,235
Ι Σ Τ ' αί.
φφ. 1α-77β.
'Αρχ. (φ. 2α): "Ατινα μέν ούν τρόπω δυνατόν γίνεται...
Στό φ. laß, «πίναξ σύν θεω της βίβλου πτολεμαίου».
Στό φ. la, «Liber Guilielmi Land Archiepi. Cantavr. et Cancellarli
Universitatis Ox on 1633».

Π. Γεωγραφική Ύφήγησις
Ι.Ε.Β.Α. 1
0,600*0,440
ϊτ. 1454
φφ. 1α-98β.
Στό φ. 98β ή χρονολογία καί τό όνομα τοϋ γραφέα: «'Ιωάννης
Σκουταριώτης».
2. Β.Β.(Γ.Λ.). 52
0,310*0,210
Ι Σ Τ ' αι.
φφ. 33α-80β.
Τίτλος: Κλαυδίου πτολεμαίου άλεξανδρέως, γεωγραφικής ύφηγήσεως, />»βλίον πρώτον.
'Αρχ. Ή γεωγραφία, ή εν τω πίνακι γεγραμμένη μίμηοις εστί
διαγραφής του κατειλημμένου

της γης...

ΑΡΧΑΙΟΙ
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Στη σελ. τίτλου, άλλα καί στό τέλος, ή σημείωση: «τό παρόν βιβλίον,
έδιωρθώσατο καί έξηγήσατο μετά σχολίων νικηφόρος ό γρηγοράς».

II. α' 'Αποσπάσματα άπό τη Γεωγραφία του Πτολεμαίου
1. Ε.Β.Α. 113
0,210x0,145
Ι Ε ' αϊ.
Τίτλος: Τά δώδεκα ζώδια.
'Αρχ. Κριό) Βρετανίαι Γαλατία Γερμανία...

φ. 153β.

2. Μ.Ι. 126 (4246)
8°
Ι Ε ' αί.
φφ. 1α-2β.
Τρεις σύντομες «περιγραφές»:
— φ . laß, «Κύπρου νήσου θέσις έκ της Πτολεμαίου Γεωγραφικής ύφηγήσεως, ô δέ διά μέσου αυτής παράλληλος λόγον έχει προς τόν
ΐσημερινόν öv τά ε' προς τά στ'».
'Αρχ. Ή Κύπρος περιορίζεται πάντοθεν πελάγει...
— φ . 2α, «Συρίας θέσις.
Ά ρ χ . Ή Συρία περιορίζεται άπό μεν άρκτων τη τε Κιλικία...
— φ . 2αβ, «Φοινίκης θέσις».
Ά ρ χ . Έλευθερουπόλεως
εκβολή...
3. Β.Ρ.Α. 493
0,220x0,160
έτ. 1677
σσ. 23-25.
Τίτλος: Έκ της Κλαυδίου πτολεμαίου γεωγραφικής ύφηγήσεως, υπογραφή
κεφαλαιώδης του της οικουμένης πίνακος.
'Αρχ. Της καθ' ημών οικουμένης...

ΣΤΡΑΒΩΝ
(Α' αί. π.Χ.)

Ι. Γεωγραφία.
Τό έργο εκδόθηκε στό Παρίσι τό 1815 από τόν Ά δ . Κοραή. Βλ.
ΓΜ/ΕΒ. αρ. 874.
1. Ε.Β.Α. 113
Τίτλος: Περί της

0,210x0,145
θετταλίας.

ΙΕ'αί.

φ. 112β.

536

ΟΙ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ε Σ ΣΤΗΝ Τ Ο Υ Ρ Κ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

'Αρχ.

Ή Θεσσαλία πεδίον μέγα εστί...

Τελ. ... 'Αχαιοί

ώνομάσθησαν.

2.1.Μ.Μ. 506
0,638 * 0,434
ΙΕ ' αϊ.
Τίτλος: Στράβωνος
γεωγραφικών.
'Αρχ. Τής του φιλοσόφου πραγματείας
Περιλαβαίνει τά 17 κεφάλαια του έργου.

φφ. 8α-434β.
είναι...

3. Ε.Β.Α.(Ι.Σ,). 174
0,212><0,150
ετ. 1500
φφ. 1α-13α.
Τίτλος: Έκ των γεωγραφικών βιβλίων τον Στράβωνος περί των της γης καί
της οικουμένης
σχημάτων.
Ά ρ χ . τό της γης οικουμένης σχήμα χλαμυδοειδές τι έστιν...
Τελ. ...τά δέ πολλά ούτω ευ τε καί καλώς λέγεται.
Σύμφωνα μέ μιά σημείωση, φ. 30β, «ή βίβλος αύτη πέφυκεν της παντουργοϋ
τριάδος της έν τη νήσω χάλκης τε μονής τής τού έσόπτρου».
* 4. Β.P.A. 74
0,205x0,150
I H ' αι.
σσ. 194-197.
Τίτλος: στραβών τό 7 ον .
Ά ρ χ . Εύβοια, παραμήκης εστίν ή νήσος επί χιλίων σχεδόν καί
διακοσίων
σταδίων...
Σημ. πρόκειται γιά σχολικές σημειώσεις.

ΦΙΛΗΣ Μ Α Ν Ο Υ Η Λ
(1275 - 1345)

Ι. Στίχοι προς τόν αυτοκράτορα κύριον Μιχαήλ
περί ζώων ιδιότητος (2015 στίχοι)
(πρβλ. Philae, De proprietate animalium ex cod. emend. F.S. Lehrs καί Fr.
Dübner. Παρίσι, Didot, 1846).
* 1. Δ.Β.Κ. 31
Άρχ.

0,225x0,173
Έχρήν μέν

Ι Σ Τ ' ai.

φφ. 46β-62β.

'Αδάμ τόν γενάρχην τόν μέγαν...
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'Από τά κεφάλαια: φ. 47α, «περί αετών»· φ. 47α, «περί γυπός»· φ. 47β,
«περί του στρούθου»· φ. 47β, «περί κοράκων»· φ. 48α, «περί πελαργού»'
φ. 48α, «περί ταώνος»· φ. 48α, «περί πελεκάνου»· φ. 48α, «περί κύκνων»'
φ. 48β, «περί γερανών»· φ. 49β, «περί άλεκτρύονος»· φ. 49β, «περί χη
νών»· φ. 49β, «περί ί'βεων»· φ. 50α, «περί σαλαμάνδας»· φ. 50α, «περί
άητοϋ»· φ. 50α, «περί χελιδόνος»· φ. 50α, «περί τρυγόνος»· φ. 50β, «περί
κόκυγος»· φ. 50β, «περί κνωδάλου»· φ. 50β, «περί κυναμώμου»1 φ. 50β,
«περί μελισσών»· φ. 52β, «περί φριίνης»· φ. 53α, «περί λέοντος»· φ. 53α,
«περί λεαίνης»· φ. 54α, «περί ρινόκερων»4 φ. 54β, «περί κυνομόρφου»'
φ. 54β, «περί ονοκενταύρου»' φ. 55α, «περί ύαίνης»· φ. 55α, «περί λύ
κων»· φ. 55α, «περί άρκου»· φ. 55β, «περί αίτναίου»· φ. 55β, «περί αίγός»·
φ. 55β, «περί ταράνδου»· φ. 55β, «περί βοός»· φ. 55β, «περί χαμαιλέοντος»· φ. 56α, «περί ταύρου»· φ. 56α, «περί έχίνου χερσαίου»· φ. 56α,
«περί ιππόκαμπου»· φ. 56α, «περί έχίνου»· φ. 56β, «περί μυγαλής»·
φ. 56β, «περί αίθιοπικοΰ δράκοντος»· φ. 56β, «περί οφεος»· φ. 56β, «περί
κροκοδείλου»· φ. 56β, «περί άσπίδος»' φ. 57α, «περί λευκού οφεος»·
φ. 57α, «περί Ινδικού μικρού οφεος»' φ. 57α, «περί χερσύνδρου»· φ. 57β,
«περί αραχνών»· φ. 57β, «περί φαλαγγίου καί τούτου δήγματος»· φ. 58α,
«περί μυών των κωνατάνων»· φ. 58α, «περί βοών»' φ. 58α, «περί κητών
τών μεγάλων»' φ. 58β, «περί δελφίνων»' φ. 59α, «περί τρώκτου»· φ. 59α,
«περί σκάρων»· φ. 59α, «περί κεφάλων»· φ. 59β, «περί γλαυκού»· φ. 59β,
«περί μελαινούρων»· φ. 59β, «περί κυνών θαλαττίων»· φ. 60α, «περί
δράκοντος θαλαττίου»· φ. 60α, «περί κροκοδείλου»' φ. 60α, «περί ίσχηνάμονος»' φ. 60α, «περί φυσάλου»· φ. 60α, «περί μέλανος ιχθύος»'
φ. 60β, «περί κοσσύφων θαλαττίων»· φ. 60β, «περί σαργών»· φ. 60β,
«περί βοός θαλαττίου»· φ. 61α, «περί λάβρωκος»· φ. 61α, «περί σηπίης»·
φ. 61α, «περί μυραίνης»· φ. 61 β, «περί τρυτόνων θαλαττίων»· φ. 61 β,
«περί κερδαλής θαλαττίας»' φ. 61 β, «περί περσέως θαλαττίου»· φ. 61β,
«περί πίνης»· φ. 62α, «περί καρκίνων»' φ. 62α, «περί μυός θαλαττίου»'
φ. 62α, «περί καστρέως»' φ. 62α, «περί ναυκράτους»' φ. 62α, «περί άφύων»' φ. 62α, «περί τρίγλης» καί φ. 62β, «περί σηροσκώληκος».
* 2. Σ.Β.Ν.Φ. 7
0,230«0,160
ΙΣΤ' αι.
φφ. 65α-80β.
Τίτλος: ΤοΟ σοφωτάτου καί λογιωτάτου Φιλή στίχοι προς τον αυτοκράτορα
κύριον Μιχαήλ περί ζώων ιδιότητος.
'Αρχ. Έχρήν μέν 'Αδάμ τόν γενάρχην τόν μέγαν...
Μετά την εισαγωγή ακολουθούν: φ. 66α, «περί αετών»' φ. 67α, «περί
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φαττών»· φ. 67β, «περί τριγόνων»· φ. 67β, «περί γλαυκός»· φ. 68α, «περί
κόκκυγος»· φ. 68β, «περί τεττίγων»· φ. 68β, «περί μελισσών»· φ. 69α,
«περί αργών μελισσών»· φ. 72α, «περί λέοντος»· φ. 72β, «περί λεαίνης»·
φ. 73α, «περί μονοκέρωτος»· φ. 74β, «περί λύκων»· φ. 75α, «περί άρ
κτου»· φ. 75α, «περί βοός»· φ. 75α, «περί αίγός»· φ. 75β, «περί έχίνου»·
φ. 75β, «περί έχίνου χερσαίου»· φ. 76β, «περί κροκοδείλου»· φ. 76β,
«περί οφεως»· φ. 76β, «περί αραχνών»· φ. 77β, «περί εχιος»· φ. 78α, «περί
δελφίνος»· φ. 78β, «περί κροκοδήλου»· φ. 78β, «περί σαργού»· φ. 79α,
«περί πολύποδος»· φ. 80α, «περί πίνης»· φ. 80β, «περί ναυκράτου».
Τελ. ...τούτον τόν Ιχθύν αύσονάρχα ναυκράτην... (κολοβό).
* 3. Μ.Α.Α.Σ. 1392
0,140><0,100
ετ. 1707
φφ. 12α-66β.
(παλαιά, δική του σελιδαρίθμηση: φφ. 5 χ.ά. + σσ. 100).
Ό τίτλος, ό ί'διος μέ τό 1,2 στό φ. 17α ή σ. 1.
'Αρχ. Έχρήν μεν άδάμ τόν γενάρχην τόν μέγαν...
Μετά την εισαγωγή ακολουθούν τά κεφάλαια: φ. 18β (σ. 4), «περί
αετών»· φ. 19β (σ. 6), «περί γυπών»· φ. 20α (σ. 7), «περί της μεγάλης
στρουθοΰ»· φ. 20β (σ. 8), «περί ερωδιών»· φ. 21α (σ. 9), «περί κόρακος»·
φ. 21 β (σ. 10), «περί πελαργών»· φ. 21 β (σ. 10), «περί ταώνος»· φ. 22β
(σ. 12), «περί πελεκάνος»· φ. 22β (σ. 12), «περί κύκνου»· φ. 23α (σ. 15),
«περί περδίκων»' φ. 26α (σ. 19), «περί άλεκτριώνος»· φ. 26β (σ. 20), «περί
νήττης»· φ. 27α (σ. 21), «περί χηνός»· φ. 27α (σ. 21), «περί Γβεως»· φ. 27β
(σ. 22), «περί σαλαμάνδρας»· φ. 28α (σ. 23), «περί άηδόνος»· φ. 28β
(σ. 24), «περί χελιδόνος»· φ. 29α (σ. 25), «περί φαττών»· φ. 29α (σ. 25),
«περί τρυγόνων»· φ. 29β (σ. 26), «περί γλαυκός»· φ. 29β (σ. 26), «περί
κόκκυγος»· φ. 30α (σ. 27), «περί κίγκλων καί πυριγόνων»· φ. 30α (σ. 27),
«περί τεττίγων»· φ. 30β (σ. 28), «περί κίρκων»· φ. 31α (σ. 29), «περί
κιναμώνου»· φ. 31α (σ. 29), «περί μελισσών»· φ. 31 β (σ. 30), «περί αργών
μελισσών, καί περί ζώων τινών, ερπετών τε καί πετεινών»· φ. 37β (σ. 42),
«περί φρίνης»· φ. 37β (σ. 42), «περί λέοντος»· φ. 38α (σ. 43), «περί
λεαίνης»· φ. 38β (σ. 44), «περί νάρκης, άλκυώνος, λύκου, καί λέοντος»
[μεταξύ τών σσ. 44-48 χάσμα, εκεί καί ή αρχή τοϋ «περί κυνός Ινδικού»]'
φ. 40α (σ. 47), «περί μαντιχώρου»· φ. 41α (σ. 49), «περί μονοκέρατος»'
φ. 42α (σ. 51), «περί ονάγρου καί τοϋ κέρατος τούτου»· φ. 43α (σ. 52),
«περί κυνοκεφάλου»· φ. 43α (σ. 52), «περί τινών ζωυφίων ινδικών επιτη
δείων προς βαφήν»· φ. 43β (σ. 54), «περί όνοκενταύρου»· φ. 44α (σ. 55),
«περί λύκων»· φ. 44β (σ. 56), «περί της άρκτου»· φ. 44β (σ. 56), «περί

539

ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΑΙ Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ

όαίνης χερσαίας τε καί θαλάσσιας»· φ. 45β (σ. 58), «περί θωός»· φ. 45β
(σ. 58), «περί αίτναίου»· φ. 46α (σ. 59), «περί βοός»· φ. 46α (σ. 59), «περί
αίγός»- φ. 46α (σ. 59), «περί ταράνδου»' φ. 46β (σ. 60), «περί πτωκών»·
φ. 47α (σ. 61), «περί χαμαιλέοντος»' φ. 47β (σ. 62), «περί σαύρου»· φ. 47β
(σ. 62), «περί έχίνου»· φ. 47β (σ. 62), «περί έχίνου χερσαίου, καί περί
ιππόκαμπου»' φ. 49β (σ. 65), «περί μυγαλής»· φ. 52β (σ. 72), «περί αρα
χνών, καί περί μυών ινδικών καί βοός»· φ. 53β (σ. 74), «περί εχεος, καί
περί έτερων κητών»· φ. 54β (σ. 76), «περί δελφίνος»· φ. 56α (σ. 79), «περί
τρώκτου»· φ. 56β (σ. 80), «περί σκάρων»· φ. 57α (σ. 81), «περί κεφάλου»·
φ. 57β (σ. 82), «περί γλαυκού»· φ. 57β (σ. 82), «περί κυνός»· φ. 58α
(σ. 83), «περί μελανώρων»· φ. 58α (σ. 83), «περί σπίγγου»· φ. 59α (σ. 85),
«περί δράκοντος»· φ. 59α (σ. 85), «περί φυσάλου, καί τινός μέλανος
ιχθύος»· φ. 59β (σ. 86), «περί κροκοδείλου»· φ. 60α (σ. 87), «περί ίχνούμενος, καί κροκοδείλου»· φ. 61α (σ. 89), «περί κοσσύφων θαλασσίων»·
φ. 61α (σ. 89), «περί βοός θαλασσίου»· φ. 61 β (σ. 90), «περί σαργού»'
φ. 62α (σ. 91), «περί πολύποδος»· φ. 63α (σ. 93), «περί μυραίνης»· φ. 63α
(σ. 93), «περί σηπίας»· φ. 63β (σ. 94), «περί κερδαλών»· φ. 63β (σ. 94),
«περί ίουλίδων»· φ. 64α (σ. 95), «περί περσαίων»· φ. 64β (σ. 96), «περί
πίνης»· φ. 65α (σ. 97), «περί μυός θαλασσίου»' φ. 65β (σ. 98), «περί
καστρέως»· φ. 65β (σ. 98), «περί άφυών»· φ. 66α (σ. 99), «περί τρίγλης»'
φ. 66α (σ. 99), «περί ναυκράτου».
Του κειμένου προτάσσεται, φφ. 12α-13β(φφ. 1α-2βχ.ά.), «πίναξ»τών
περιεχομένων (τά φφ. 14α-16β ή φφ. 3α-5β χ.ά., λευκά).
Ή παράδοση (ή ή αντιγραφή) του κειμένου, μεταξύ Ιανουαρίου καί Ιουλίου
1707 στά ίωάννινα, πρβλ. φ. 17α (σ. 1): «1707 φλεβουαρίου 24, ήρξάμην τούτου εν
τοις ΐωαννίνοις» καί, μετά τό τέλος του κειμένου, φ. 66β (σ. 100): «έλαβε τέλος έν
τφ χιλιοστω έπτακοσιοστω έβδόμφ 'έτει έν μηνί ίουλίφ ε' εις ίωάννινα».
*4.Ε.Β.Ε.1252

0,180 ><0,120

ετ. 1712

σσ. 137(κολοβό).

Στη σελ. 3 ή σημείωση: «1712 σεπτεμβρίου 11 κατά τό παλαιόν έν ημέρα
πέμπτη ήρξάμεθα τό παρόν βιβλίον έν τοίς ΐωαννίνοις. Τοϋ σοφωτάτου καί
λογιωτάτου φιλή στίχοι προς τόν αυτοκράτορα κύριον μιχαήλ βασιλεύς της
ιταλίας: Περί ζώων ιδιότητος. 'Υπάρχει τοϋ γράψαντος καί μαθήσαντος Κυρια
κής μάμολα».
Στίς αριστερές σελίδες τό αρχαίο κείμενο, τό «έλληνικόν» ενώ στις
δεξιές, ή μετάφραση, τό «κοινόν».
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5.Μ.Π. 502(6009)
0,250*0,192
ετ. 1738
φφ. 162α-196β.
Στη σελίδα τίτλου ή χρονολογία: «27 Φεβρουαρίου 1738».
•6.Ι.Ε.Ε. 170
0,130*0,060
ετ. 1808
"Ενα απόσπασμα άπό τό έργο.
φ. 87α, «περί αετών»· φ. 88β, «περί γυπών».

φφ. 84β-88β(κολοβό).

Σημ. Πρίν άπό τό κείμενο, φ. 84α, ή σημείωση: «Μεθ' ύδρώτος ξυνεγράφθη ή
παρούσα βίβλος παρ' έμοϋ Ιωάννου εύσταθιάδου ανεψιού παρθενίου» καί ή
χρονολογία: «αωη ' σεπτεμβρίου 10».

ΦΙΛΟΠΟΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(490 - 566)

Ι. Περί της αστρολάβου χρήσεως
1. Β.Β.(Β,). 166
0,275*0,207
Ι Ε ' ai.
φφ. 212α-226β.
Ά ρ χ . Τήν έν τω άστρολάβφ της επιφανείας της σφαίρας
έξάπλωσιν καί των έν αύτω καταγεγραμμένων τάς αιτίας τήν τε
χρείαν αυτών εις πόσα τε καί ποία καθέστηκε χρήσιμος ώς αν
οίος τε ώ σαφώς έκθείναι...
* 2. Μ.Π.Τ. 317
0,210x0,155
ΙΣΤ' αϊ.
φφ. 75β-86β.
Τίτλος: Ιωάννου γραμματικού άλεξανδρέως του φιλόπονου, περί της του
αστρολάβου χρήσεως.
Ά ρ χ . Τήν έν τω άστρολάβφ της επιφανείας της σφαίρας
έξάπλωσίν τε, καί τών έν αύτω καταγεγραμμένος τάς αιτίας.. •
3.Β.Ε. 67(Σ.Ι.11)
0,297x0,200
ΙΣΤ'αί.
φφ. 139α-154β.
Ά ρ χ . Τήν έν τω άστρολάβφ της επιφανείας...
Τελ. ...τούτου μοίραις διέστηκεν επί θάτερα.
4. Β.Βρ. 105
Fol.
ΙΣΤ'αί.
φφ. 234α-247β.
Ά ρ χ . Τήν έν τω άστρολάβφ της επιφανείας...
Τελ. ...διέστηκεν έπί Θάτερα.
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5. Β.Βρ. 170

Fol.

541

Ι Σ Τ ' αϊ.

Ά ρ χ . Τήν έν τω άστρολάβψ
Τελ. ...διέστηκεν

της

επί θάτερα.

0,203 χ 0,145

6. Π.Β.Ι. 212

Ι Σ Τ ' αι.

' Α ρ χ . Την έν τω άστρολάβω
7.Κ.Φλ.2

φφ. 1α-20β.
επιφανείας...

της

φφ. 95α-109β.

επιφανείας...

0,335x0,230
ΙΣΤ'αι.
φφ. 147α-160α.
'Αρχ. Την εν τω άστρολάβω της επιφανείας...
Τελ. ...διέστηκεν

•8.Ι.Ε.Ε.71

έπί θάτερα.

Fol.

έτ. 1684/5

'Αρχ. Την έν τω αστρολάβοι

της

φφ. 149α-164β.

επιφανείας...

Ή χ ρ ο ν ο λ ο γ ί α στά φ. 29α καί 35β.
* 9. Μ.Π.Τ. 121

0,213x0,157

Τίτλος: Ιωάννου γραμματικού
αστρολάβου

φφ. 42α-59β.

του φιλόπονου,

περί της του

χρήσεως.
'Αρχ. την έν τω άστρολάβω

* 10. Μ.Μ.Λ. 1051

της

επιφανείας...

0,220x0,150

Τίτλος: 'Ιωάννου Γραμματικού
αστρολάβου

Ι Ζ ' αϊ.

άλεξανδρέως

ΙΖ'αί.

άλεξανδρέως

φφ. 79α-94α.

του φιλόπονου, περί της τοΰ

χρήσεως.
'Αρχ.

Τήν έν τω άστρολάβω

έξάπλωσιν,

καί των έν αύτω

Τελ. ...αύταϊς τους πλανήτας
πρότερον

της επιφανείας

της

σφαίρας

καταγεγραμμένων...
εις τους οικείους τόπους

καθώς

διετάξαμεν.
Τό φ. 94β, λευκό.

11. Μ.Ι. 102 (4222)

4°

I H ' αϊ.

Ά ρ χ . Τήν έν τω άστρολάβω

της

φφ. 113β-121β.

επιφανείας...

Τελ. ...διέστηκεν έπί θάτερα.
* 12. Β.P.A. 91
Τίτλος: 'Ιωάννου

0,170x0,120
Άλεξανδρέως

I H ' αϊ.

φφ. 227α-250α.

περί της του αστρολάβου χρήσεως,

καί τι
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των εν αύτω καταγραφομένων εκαστον σημαίνει (κολοβό· τό κείμενο
διακόπτεται στην τελευταία, ι δ ' , παράγραφο).
Στην αρχή, φφ. 227α-228α: «Τάδε ενεστιν έν τω συντάγματι» (=
πίνακας των περιεχομένων).
Βλ. 'Ανώνυμα Β', β', 86.
13. Ε.Β.Π. 1252

0,240*0,150

Ι Θ ' αϊ.

φφ. 49α-66α.

Σημ. Στά χειρόγραφα: 1(φφ. 227α-229β), 2(86β-89α), 5(21α-26β), 6(109β-111β),
7(161α-163α), 8(165α-168α), 9(59β-62β) καί 10(121 β-123 β) μετά τό κείμενο του
φιλόπονου ακολουθεί: «'Ετέρα μέθοδος ανωνύμου, περί του αστρολάβου».
Τό μέρος αυτό τό συναντούμε μόνο του, μέ τόν τίτλο: « Έξήγησις μερική περί
τοϋ αστρολάβου σαφέστατη καί σύντομος», στά χειρόγραφα πού ακολουθούν:
1. Ε.Β.Α. 265
0,210x0,145
ΙΣΤ' ai.
φφ. 78α-82β.
' Αρχ. Ei βούλει γινώσκειν την τοΰ αστρολάβου μέθοδον, μετέρχου ταύτην τόνδε τόν τρόπον...
Τελ. ...καί ταύτα μέν περί της μεθόδου τοΰ αστρολάβου.
2. Β.Β.(Ι.Σ,). 20
0,290*0,200
ΙΣΤ' ai.
φφ. 86β-89β.
'Αρχ. Ei βούλει γινώσκειν τήν τοΰ αστρολάβου μέθοδον...
Τελ. ...καί ταΰτα μέν περί της μεθόδου τοΰ αστρολάβου.

ΧΡΥΣΟΚΟΚΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(ΙΔ' αι.)

Ι. Έξήγησις είς τους περσικούς προχείρους της
αστρονομίας κανόνας
* 1. Μ.Π.Τ. 700
0,215x0,145
ΙΣΤ' ai.
φφ. 1α-204α.
—φφ. 1α-21α, «περί της ευρέσεως τοΰ ζωδιακού κύκλου».
'Αρχ. επειδή παρά τήν σύστασιν των προκειμένων προχείρων
κανόνων...
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— φφ. 21 β-26β, «Γεμίνου εισαγωγή εις τά φαινόμενα».
'Αρχ. Ό των ζωδίων κύκλος διαιρείται...
Τελ. ...την έπίτασιν των καμάτων ποιεϊν όμωνύμως δλφ τω...
(κολοβό).
— φ. 27αβ, «Πασχάλιον».
— φφ. 28α-96β, «Παράδοσις εις τους Περσικούς προχείρους κανόνας
της αστρονομίας».
'Αρχ. Ή των περσικών κανόνων σύστασις
— φ φ . 98α-199β, [τίτλος δυσανάγνωστος].

γέγονεν...

Ά ρ χ . Τό ζωδιακόν οι παλαιοί εις ιβ' τμήματα...
— φ φ . 201β-204α, «σχόλια διαφόρων αστρονομικών περί ζωδίων καί
αστέρων».
Ά ρ χ . Χρηματιστικά

λέγονται

ζώδια..

2. Β.Ε. 67 (Σ.Ι. 11)
0,297><0,200
Ι Σ Τ ' αι.
Ά ρ χ . Έπειδήπερ την σύστασιν των προκειμένων
περιέχουσαν τάς τών αστέρων κινήσεις...
Τελ. ...κατά την ώροσκοπουμένην

καιρικήν

φφ. 2α-50β.
κανόνων την

ώραν.

3. Ε.Β.Π. 1148

0,248x0,175

Ι Σ Τ ' αι.

φφ. 41α-52β.

4. Ε.Β.Π. 1190

0,221x0,150

Ι Ε ' αι.

φφ. 10β-14α.

ΨΕΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
(ΙΑ' αι.)

Ι. 'Επιλύσεις σύντομοι καί εξηγήσεις αποριών φυσικών
[Προς τόν βασιλέα Μιχαήλ τόν Δούκαν], (βλ. Ιο., Alb. Fabricius, Β.G.,
τόμ. 10, LXXIII. Α μ β ο ύ ρ γ ο 1807).
1· Β.Β.Ν. U.C. 34
8°
ετ. 1495
φφ. 428α-475β.
Περιέχονται τά κεφάλαια: «Περί σεισμών», «Περί θερμών υδάτων»,
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«Περί της τών επιγείων καί επουρανίων κατασκευής», «Περί των δ '
στοιχείων», «Περί νεφελών», «Περί βροντών καί αστραπών».
2. Ε.Β.Α. 225

0,220><0,145

Ι Ε ' αι.

φφ. 106α-139β.

3. Β.Β.σ.Σ.)· 16
0,192x0,130
Ι Ε ' αϊ.
φφ. 8α-86α.
Τίτλος: 'Επιλύσεις σύντομοι καί εξηγήσεις αποριών φυσικών τον σοφωτάτου ψελοϋ γραφεΐσαι προς τόν βασιλέαν κύριον μιχαήλ τόν δούκαν. περί
φύσεως.
'Αρχ. Φύσις εστί, δύναμις, όφθαλμοίς
θεωρητική...

μέν αθέατος,

νω δε

3.Μ.Α.Α.22(103)
0,220x0,160
ετ. 1582
φφ. 559α-573α.
'Αρχ. Ό μέν Πλούταρχος, ώ μέγιστε καί θειότατε βασιλεΰ,
διαφόρους δόξας άπαριθμούμενος καί τήν αληθή μέν άποδεικνύων καί πιστούμενος συγχέει μάλλον τόν λογισμόν...
Περιέχονται τά κεφάλαια: «Περί του είναι τήν γήν σφαιροειδή»,
«Περί τών μεταξύ τής γής καί οόρανοΰ στοιχείων καί τών περί ταϋτα
παθών», «Περί αέρος, πυρός τε, νεφών, αστραπών καί βροντών», «Περί
σεισμών», «Περί κομητών», «Περί ανέμων», «Περί ϊ'ριδος», «Περί άλω»,
«Περί σχήματος ούρανοΰ», «Περί κόσμου, Εΐ έμψυχος ό κόσμος καί
προνοίας διοικούμενος, Ει φθαρτός ό κόσμος, Εί στρέφεται ό ουρανός»,
«Περί τάξεως κόσμου», «Περί τής τοΰ κόσμου έγκλίσεως», «Περί του εϊ
εστί καινόν, εκτός του κόσμου, Τίνα δεξιά κόσμου, καί τίνα αριστερά»,
«Τίς ή του ουρανού ουσία», «Περί τ ώ ν έν τω ούρανω νοουμένων
κύκλων», «Περί ουσίας αστέρων», «Περί σχημάτων αστέρων», «Περί
τής τών αστέρων φοράς», «Πόθεν φωτίζονται οι αστέρες», «Πώς γίνο
νται οι τέσσαρες καιροί», «Περί του μεγέθους τοΰ ηλίου», «Περί τής του
ηλίου εκλείψεως», «Περί ουσίας καί φωτισμού ηλίου καί σελήνης»,
«Περί εκλείψεως σελήνης», «"Ετι περί εκλείψεως σελήνης», «Εις
πόσους κύκλους διαιρείται ό ουρανός», «Περί τής τών αστέρων φοράς
καί κινήσεως», «Πότερον πλείους οί άγγελοι, ή οι άνθρωποι», «Ει
αληθές εστί τό καταβασκαίνεσθαι τινάς υπό τών όρώντων», «Διατι
παραβάλλουσιν άλας οί νομείς τοις βοσκήμασιν», «Διατί τήν χροιαν ο
πολύπους έξαλάττει, έγκαθήμενος ταΐς πέτραις, καί ταύταις εξομοιούμε
νος», «Διατί τής άρκτου ή παλάμη τής χειρός φαγεΐν, γλυκύτατη»,
«Διατί τά ρόδα μάλλον ανθεί, δυσωδών τινών παραφυομένων αυτοις»,
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«Πώς ai χάλικες καί αϊ μολυβδίδες έμβαλλόμεναι, ψυχρότατον τό ύδωρ
ποιοϋσι», «Πώς άχύροις καί ίματίοις ή χιών διαφυλάσσεται», «Τίς ή
αιτία, δ ι ' ην εΰθρυπτα γίνεται τά εν τη συκή κρεμαννύμενα κρέατα».
Σύμφωνα μέ μιά σημείωση, φ. 593β τοϋ κώδικα: «Έγράφη τό παρόν βιβλίον
παρ' έμοΰ διονυσίου ιερομόναχου τοϋ στουδίτου έπί έτους 1582».
"Αλλες δύο σημειώσεις, φφ. 638β, αναφέρουν πώς τό έργο ήταν «διονυσίου
ιερομόναχου του ρήτορος καί των φίλων αύτοϋ» καί ότι «Αύτη ή βίβλος υπάρχει
του οσίου καί θεοφόρου πατρός ημών διονυσίου του ρήτορος, τοϋ άσκήσαντος εν
τώ ορει τοϋ άθω, καί άφιερώθη παρά τοϋ μαθητού αύτοϋ είς τήν μονήν της αγίας
ίίννης, είς ώφέλειαν των ενασκούμενων αδελφών».
4. Ι.Μ.Μ. 259
Άρχ.

0,434x0,314

Ι Ζ ' ai.

φφ. 17α-31β.

Φύσις εστί δύναμις, όφθαλμοϊς μεν

αθέατος...

Στά φφ. 1α-16β, «Πίναξ του παρόντος βιβλίου».
Τό χ γ φ . προέρχεται από τήν μονή 'Ιβήρων, πρβλ. σημείωση: «Των
Ιβήρων».
5. Μ.Π.Τ. 418

0,315x0,210

I H ' ai.

σσ. 1-74.

Διαιρείται σέ δύο μέρη:
— σσ. 1-38, Τοΰ λογιωτάτου καί φιλοσοφωτάτου κυρίου Μ ι χ α ή λ τοϋ
Ψελλού καί ύπερτίμου επιλύσεις σύντομοι αποριών φυσικών.
'Αρχ. Τί εστί φύσις; Φύσις εστί

δύναμις...

— σσ. 39-74, Τοδ αύτοϋ ετεραι επιλύσεις φυσικών αποριών προς τόν
βασιλέα τόν κύρ Μιχαήλ τόν Δούκαν.
Ά ρ χ . 'Ο μεν Πλούταρχος, ώ μέγιστε καί θειότατε...
Αυτόγραφο τοϋ Χρύσανθου Νοταρά στον όποιο καί άνηκε, προβλ. σημείωση:
«Έκ τών τοϋ πατριάρχου 'Ιεροσολύμων Χρύσανθου συμμίκτων».
Ό κώδικας έχει χαθεί.
* 6. Β.Ρ.Α. 1270

0,316x0,212

Τίτλος: Τοΰ λογιωτάτου,

φφ. 9α-89α.

κυρίου μιχαήλ τοϋ ψελλού καί

σύντομοι αποριών φυσικών. Καί πρώτα: Τί εστί φύσις;

νπερτίμου, επιλύσεις
Άρχ.

I H ' ai.

καί φιλοσοφωτάτου

Φύσις

εστί

δύναμις

όφθαλμοΐς

μέν

αθέατος,

νφ

δε

θεωρητή...
Ακολουθούν:
κ

Τί διαφέρει αρχή καί στοιχεΐον;», «περί τών αρχών τί εϊσίν;», «πώς

συνέστη ό κόσμος;», «εϊ εν τό πάν», «πόθεν εχουσιν εννοιαν θεοΰ οί
35
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άνθρωποι;», «τί εστί θεός», «περί δαιμόνων καί ηρώων», «περί ϋλης»,
«περί ιδεών», «περί αιτιών», «περί σώματος», «περί ελαχίστου», «περί
σχημάτων», «περί χρωμάτων», «περί μίξεως, καί κράσεως», «περί κε
νού», «περί τόπου», «περί χώρου», «περί χρόνου», «περί κινήσεως»,
«περί γενέσεως, καί φθοράς», «περί ανάγκης», «περί ειμαρμένης», «περί
τύχης, κ α ί ταυτομάτου», «ει έμψυχος ό κόσμος», «ει άγέννητος ό
κόσμος, καί άφθαρτος», «ει τρέφεται ό κόσμος», «από ποίου πρώτου
στοιχείου ήρξατο τόν κόσμον ποιεϊν ό θεός», «περί τάξεως κόσμου»,
«τίς ή αιτία τούτον τόν κόσμον έγκλιθήναι», «εί εστί τί εκτός τοΰ
ούρανοϋ», «περί της τοΰ ούρανοϋ ουσίας», «τίνα δεξιά τοΰ κόσμου, καί
τίνα αριστερά», «εις πόσους κύκλους διαιρείται ό ουρανός», «τίς ή
ουσία τών αστέρων», «ποταπά τών αστέρων τά σχήματα», «περί τάξεως
αστέρων», «περί της τών αστέρων φοράς, καί κινήσεως», «πόθεν φωτίζον
ται οί αστέρες», «περί έπισημασίας αστέρων, καί πώς γίνεται χειμών καί
θέρος», «περί ουσίας ηλίου, καί ει πολλοί είσίν ήλιοι», «περί μεγέθους
ηλίου, καί σελήνης, καί γης», «περί εκλείψεως ηλίου», «περί εκλείψεως
σελήνης», «πόσος έκάστω τών πλανητών ό χρόνος της περιόδου», «περί
τών άστρων τών καλουμένων Διοσκούρων», «ει θερμός ό ήλιος», «περί
τής φαινόμενης έν τω νώ διαφοράς πύρινου φάσματος», «περί τών
φαινομένων έν τω ούρανώ χρωμάτων αίματωδών καί χασμάτων», «περί
κομήτου», «περί τοΰ φαινομένου έν τω ούρανώ γαλακτοειδοΰς κύκλου,
τοΰ λεγομένου γαλαξίου»· «περί ύετοΰ, χαλάζης, χιόνος, πάχνης, καί
δροσιάς», «περί δρόσου, καί πάχνης», «περί ίριδος», «περί τοΰ φαινομέ
νου έν τη σελήνη, οίον άλωνίου», «περί τοΰ φαινομένου έν τω άστρι
ράβδων», «περί παρήλιων», «περί σεισμού», «διατί άλμυρόν τό τής
θαλάττης ϋδωρ», «περί τίνων λιμνών», «τίς ή αιτία τοΰ, έν τη θαλασσή
γλυκόν ϋδωρ ευρίσκεις», «περί ποταμών», «περί άνεμων», «περί τυφώνος», «περί συνεφίου», «περί τής τοΰ νείλου αναβάσεως», «περί τής έν
εύβοία παλίρροιας», «περί τών μεγίστων βασιλέων», «περί κορδαμοΰ»,
«περί πρηστήρα», «περί μεταβολής τών τής γής μελών», «περί τοΰ
μεγάλου χειμώνος, καί τοΰ μεγάλου θέρους», «τίς ή πλατωνική ψυχολο
γία», «διατί ή ψυχή μαθητών μελιστών, καί άμελιστών λέγεται», «ποϊαν
ψυχήν ό πλάτων έν τιμαίφ γεννά;», «εί άναρχος ή ψυχή», «τίς ή τής
ψυχής δύναμις», «πόσαι αί τής ψυχής δυνάμεις, καί τίνες», «περί τής
αλόγου ψυχής», «τίς ή διαίρεσις τών ενεργειών τής ψυχής προς το
σώμα».
— σ. 39 ή φ. 28α, «Τοΰ αύτοΰ, ετεραι επιλύσεις φυσικών άπορημάτων
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προς τόν βασιλέα τόν κύριον Μ ι χ α ή λ τόν Δούκα».
'Αρχ.

Ό μέν Πλούταρχος,

διαφόρους

δόξας

Τελ. ...εαρινοί

ώ μέγιστε

καί θειότατε

βασιλεΰ

άπαριθμούμενος...

τίνες οντος άνεμοι, βορέοι εΐσί τω γένει.

Πρβλ. Πορφυρόπουλος Μάρκος.
— σ. 103 ή φ. 60α, [του αύτοϋ], «Περί θεάσεως κόσμου».
' Αρχ. Χρή γινώσκειν, ότι δ άνθρωπος τή κυκλοφορική δυνάμει
εν νυκτί καί ημέρα, από ανατολής έπ ' άνατολήν
περιφερόμενος...
— σ. 145 ή φ. 81α, «Αιτιολογία φυσική ότι απεριόριστος ή τοΰ ανθρώπου
ζωή προεγνωσμένης δέ τω μόνω σοφω θεώ».
' Αρχ. Τό άπεριόριστον της ζωής τοΰ άνθρωπου, καί προεγνωσμένον τω μόνω σοφω θεώ, δυσκατάγνωστόν
τε καί δυσδιάληπτον πέφυκεν...
Σημ. Στον ίδιο κώδικα, σσ. 153-162 ή φφ. 85α-89β, κατάλογος «Βιβλίων τινών
έκ των πολλών καί διαφόρων των έν τοις μοναστηρίοις του " Αθω» (Σύνολο: 144).
' Αρχίζει μέ τά « ' Εν τη λαύρα τοϋ αγίου άθανασίου» (Σ. 56) καί ακολουθούν: « ' Εν
δέ τη μονή τοϋ Διονυσίου ταύτα» (Σ. 10), « Έ ν τη του Σίμωνος Πέτρα» (Σ. 1 ), « ' Εν
τη τοΰ βατοπεδίου τά κάτωθι» (Σ. 49), « Έ ν δέ τη τών Ιβήρων» (Σ. 28). Μετά τό
τέλος καί αυτής τής βιβλιοθήκης γράφει: «Σημ. δτι τά ανωτέρω σημειωθέντα
μέχρι τούδε ούκ έτυπώθησαν. Διό καί διά χειρός εΐσί γεγραμμένα». Μεταξύ αυτών
καί βιβλία τών φυσικών-θετικών επιστημών. 'Ακολουθεί κατάλογος, προφανώς
εντύπων (Σ. 27), αθωνικών μονών καί τών «έν τη βιβλιοθήκη βιέννης» ευρισκο
μένων.
Στον ϊδιον επίσης κώδικα, σσ. 249-256 ή φφ. 133α-135β, «Πέτρου
Γυλλίου, περί τής τοπογραφίας Κωνσταντινουπόλεως. Έ τ υ π ώ θ η έν τω
λογδούνφ τών παταβών. Έ ν τή έλζεβεριανή τυπογραφία, ετει 1632. Εις
τήν περιγραφήν τής Κωνσταντινουπόλεως προοίμιον ένθα ή τοποθεσία
αυτής καί τά συντείνοντα αυτή δεικνύονται».
' Αρχ. Ή μέν ουν Κωνσταντινούπολις οΰτως έν τή χερρονήσω
κείται, ώστε άπαντα τόν Ίσθμόν τόν τής χερρονήσου
περικλείειν,
καί γάρ έκ τριών μερών θαλασσή
περικλείεται...
Μετάφραση προφανώς από τό έντυπο.
Στό φ. 8β (τά φφ. 1α-8α λευκά) ή ϊδια ένδειξη μέ τό προηγούμενο: « Έ κ τών
τοϋ πατριάρχου ' Ιεροσολύμων Χρύσανθου συμμίκτων».
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Π. 'Αποσπάσματα άπό τό έργο του Ψελλού
* 1. Μ.Π.Τ. 553
0,200x0,150
Ι Ζ ' αϊ.
σσ. 161-168.
Τίτλος: Του σοφωτάτου Ψελλού, εις τό θεωρία ην τό φυτόν, ώς ή έμή θεωρία.
'Αρχ. Έώρων ύμας καί πάλαι περί τούτου...
* 2. Ε.Β.Ε. 1118
0,210x0,160
"Ο ίδιος τίτλος με τό Π, 1.

I H ' αϊ.

φφ. 27α-29α.

III. Του σοφωτάτου καί ύπερτίμου Μιχαήλ του Ψελλού
σύντομος καί σαφέστατη έξήγησις
εις την φυσική ν άκρόασιν του 'Αριστοτέλους
1. Π.Β.Ι. 163
0,270x0,195
Ι Ε ' αι.
φφ. 137.
'Αρχ. Καί πρώτα μεν σοι, φοιτητών άριστε, την του 'Οργάνου
βίβλον...
2. Ε.Α.Β. 1730
0,205x0,158
Ι Σ Τ ' ai.
φφ. 259.
Σύνθεση του έργου:
— φφ. 1α-36β, [Βιβλ. Α].
' Αρχ. Τό παρόν βιβλίον ου σύν θεώ άρχόμεθα, εστί μεν τό δ ' εκ
μέρους της φιλοσοφίας, δ υπό τό θεωρητικόν ανάγεται...
Τελ.... περί δε τών φυσικών ειδών δηλονότι τών ένύλων καί των
φθαρτών, εν τοις επομένοις τω προτέρω βιβλίω άπερ είσί τά εν
τω δευτέρφ, λελέξεται φησίν.
— φφ. 36β-65α, [Βιβλ. Β], «αρχή του β'».
' Αρχ. Εϊωθεν 'Αριστοτέλης οτέ τίνος όρισμόν θήραται, άπό τών
παρακολουθούντων τω πράγματι συνάγειν αυτόν...
Τελ. ...ΰλη τό παν εστί καί ώς γένος λογίζεται·

τό yap θνητον

ζώον, γένος φησίν άνώνυμον, εν ετέρασιν.
— φφ.65β-93β, [Βιβλ. Γ].
' Αρχ. Έν τω δευτέρφ βιβλίω όρισάμενος

την φύσιν καί εϊπων

αυτήν, αρχήν καί κινήσεως καί της αντικείμενης αύτη ηρεμίας. ••
Τελ. ...ή ρητέον, ώς ούκ εστίν άπειρον καί τη καθαιρέσει, οίον
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ζητεί· ήγουν ενεργεία· αλλ ' ει εστίν άπειρον, δυνάμει εστίν, τέλος
του γ '.
— φφ.93β-137β, [Βιβλ. Δ].
'Αρχ. Προηγουμένως κατασκευάζει,
σκέψις, οικεία τω φυσικω εστίν...

ώς καί ή περί του τόπου

Τελ. ...καί περί μέν χρόνου καί αυτού καί των περί αυτόν οίον τοΰ
νυν του ποτέ του είδοτοΰ άρτι του πάλαι τοΰ εξαίφνης καί των
τοιούτων

εϊρηται.

— φφ. 137β-160β, [Βιβλ. Ε].
' Αρχ. 'Εντεύθεν άρχεται των περί κινήσεως λόγων καί δείξεσι
περί αυτής καί των εν αυτή προσόντων
άκριβέστερον καί
πλατύτερον...
Τελ. ...καίμίγνυνται

ούτω πώς τά εναντία' ώς πή μεν ήρεμείν πή

δε φέρεσθαι τό φερόμενον.
— φφ. 160β-190β, [Βιβλ. Ζ].
'Αρχ. 'Εντεύθεν εισβάλλει διδάσκειν στιγμόν δηλαδή καί των
νυν καί των φερομένων επί τε γραμμής καί επί

χρόνου...

Τελ. ...μία δέ φαίνεται τοιαύτη ούσα ό κύκλω φορά.
— φφ. 190β-208β, [Βιβλ. Η ] .
Ά ρ χ . Περί αυτοκινήτου
λήμμα

τίθησιν

ενταύθα άρχεται φιλοσοφείν

οτι άπαν τό κινούμενον

ευλόγως

καί ώς

υπό

τίνος

κινεϊσθαι...
Τελ. ...αλλ ' ει ετυχεν ουδέν ή αλλοιώσει, ή αυξήσει ώσπερ καί
επί τού βάρους

έλέγετο.

— φφ. 208β-259α, [Βιβλ. Θ].
' Αρχ. Έν τω θήτα καί τελευταίω βιβλίω προθέμενος ζητήσαι τί
τό άκίνητον καί εί εστί τούτο αίτιον κινήσεως πάσης...
Τελ. ...τί γάρ τών κτισμάτων,
θεός.
3. Β.Βρ. 77

Fol.

τόν κτίσαντα περιέξει. δόξα σοι ό

Ι Σ Τ ' αί.

Ά ρ χ . Καί πρώτα μεν σοι, φοιτητών

φφ. 173α-310β.
άριστε...
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4.Ε.Β.Π.(Α.Κ.)· 159
0,339*0,227
ΙΖ'αί.
φφ. 118α-310β.
'Αρχ. Και πρώτα μεν σοι, φοιτητών άριστε, την του 'Οργάνου
βίβλον...
Τελ. ...τι yap τών κτισμάτων τόν κτίσαντα περιεζει.
Σημ. Τά χγφ. III, 1, 3, 4 περιέχουν καί μιά εισαγωγή πού απευθύνεται προς ενα
μαθητή.

ΑΝΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ
ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Α ' Φυσική
* 1. Μ.Λ. 58
0,290x0,215
ΙΕ' αι.
φφ. 55.
Τό κείμενο καί τά σχόλια στά πρώτα 5 βιβλία της Φυσικής.
Στην αρχή μιά γενική παρουσίαση του έργου: « Ή φυσική πραγμα
τεία ταϋτα εστί τά ε', ϋλη, είδος, τόπος, χρόνος, κίνησις. Έ ν τω πρώτφ
βιβλίω διδάσκει περί τής ύλης καί του είδους, έν δέ τω βφ περί είδους καί
ΰλης, έν δέ τω γ φ περί κινήσεως καί απείρου, έν δέ τω δ™ περί τόπου,
χρόνου, κενοϋ, έν δέ τοις λοιποΐς τετράσι περί κινήσεως καί των άλλων
παρακολουθούντων αύτη».
2.Β.Ε.68(Σ.Ι.12)
0,290><0,197
ΙΕ'-ΙΣΤαί.
φφ. 54α-56α.
Τίτλος: μετάφρασις του άλφα τής φυσικής ακροάσεως άριστοτέλους.
'Αρχ. 'Επειδή τό, εϊτε άνευ μεν αποδείξεως βέλτιον...
Τελ. ...άλλα μεν ουδέ τω εϊδει, ού γάρ κείμενον εν διά τό
ϋποκείμενον, ή πολλά διά τά είδη αυτόν ειεν.
3. Ε.Β.Α. 181

0,220x0,155

έτ. 1562

φφ. 106α-109α.

4. Ε.Β.Α. 110
0,260x0,185
ΙΣΤ' ai.
Τίτλος: Παράφρασις του τής φυσικής άλφα άριστοτέλους.
* 5. Μ.Π.Τ. 146
0,210x0,157
ΙΣΤ' αϊ.
Τίτλος: Άριστοτέλους φυσικής ακροάσεως α
'Αρχ. Έπεί τό είδέναι καί τό έπίστασθαι...

φφ. 14α-20α.

φ. 20β, λευκό.
6.Μ.Ι.388(4508)
0,205x0,160
ΙΣΤ'ai.
φφ. 184α-209β.
Τίτλος: Προοίμιον εις τό Άριστοτέλους Περί φυσικής ακροάσεως.
'Αρχ. Τόν σκοπόν βούλει μαθεϊν τής Άριστοτέλους φυσικής
ακροάσεως...
* 7. Ε.Β.Ε. 1175
0,210x0,150
ΙΣΤ' αϊ.
φφ. [166].
Τά σχόλια («υπομνήματα») στό Δ' καί Ε' τών περί φυσικής ακροά
σεως βιβλίων:
— φφ. [1α-122β], «'Υπόμνημα εις τό δέλτα τών περί φυσικής ακροάσεως
βιβλίων».
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' Αρχ. Ή τοϋ βιβλίου
σαφής εστί...
φ. [1α-48α], «περί τόπου»,
φ. [49α-83β], «περί κενοΰ».
φ. [84α-122β], «περί χρόνου».

τούτου μετά του προλαβόντος

συνέχεια

φφ. 123α-124β, λευκά.
— φφ. [125α-166β], «'Υπόμνημα εις τό πέμπτον της φυσικής ακροάσεως
βιβλίων».
' Αρχ. Ή του βιβλίου τούτου πραγματεία, έκείνφ τω μέρει του
τρίτου συνέχεια εν φ περί κινήσεως
* 8. Π.Β.Α. 180
Τίτλος: 'Υπόμνημα

διήλεκται

0,220x0,160
ετ. 1634
εις τό βον της φυσικής ακροάσεως.

'Αρχ. 'Επιβαίνων
φύσεως γνώσιν...

ό Αριστοτέλης

προς

ό

φιλόσοφος...
φφ. 1α-78β.

τήν των άρχων

τής

Τελ. ...ατινα άναπληρώσομεν έν τω όγδόφ ταύτης τής πραγμα
τείας, τέλος καί τό θεώ δόξα. εις κέρκυραν αχλδ ' ποσειδεώνος
'έκτη έπί δέκα.
* 9. Π.Β.Α. 179
0,215x0,155
Κώδικας πυρίκαυστος.

ετ. 1636

φφ. 88α-144α.

Στό φ. 135β διαβάζουμε: «...καί ταΰτα περί τοϋ γ ο υ των άκρωαματικών
βιβλίου» καί ή σημείωση: «Τό παρόν τέλος εΐληφε τριακοστή μαΐφ
η
α χ λ σ τ ' » , ένώ από τό φ. 137α (τό φ. 136, λευκό) αρχίζει ή «διάλεξις α »
ον
περί «τοϋ απείρου». Καί τό κείμενο τελειώνει: «...φαμέν προς τό γ κατά
τόν αυτόν τρόπον. Προς τό δ"™ λέγομεν ότι ή δύναμις προς τήν ατελή καί
άδειώριστον ένέργειαν ούκ εστί άπειρος ειμή μόνον κατά τι* καί ταΰτα
προς τό γ ο ν ίκανά. περί δέ τής κινήσεως έν τω ε φ ή καί όγδόφ έσται ήμΐν
ό λόγος».
10. Π.Β.Ι.(Λ,). 504

0,212x0,158

έτ. 1636

φφ. 256.

Τίτλος: 'Αριστοτέλους φυσικής ακροάσεως ή περί φυσικών άρχων τό α •
Στό φ. Ια κτητορικό σημείωμα: «Εις χρήσιν Δοσιθέου, δωρηθέν προς Νικο
λάου Κεραμέως ιατροφιλοσόφου του έξ Ιωαννίνων.
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11. Π.Β.Ι.(Λ,). 547

0,219><0,158

ετ. 1646

φφ. 65.

' Αρχ. Περί τοϋ ονόματος της φιλοσοφίας. Τό της φιλοσοφίας
όνομα αρχήν είληφέναι από του Πυθαγόρου...
Τελ. ...ων την έρμηνείαν έροϋμεν εν τη εισαγωγή του βιβλίου.
Τέλος του πρώτου βιβλίου των φυσικών 1646 νοεμβρίου 14,
ήμερα Σάββατον, άπόκρεως.
* 12. Μ.Δ. 274 (2948)
0,200*0,135
ετ. 1657
φφ. 170α-174β.
ον
Τίτλος: άριστοτέλους της φυσικής ακροάσεως τό α . κεφ. α°ν.
'Αρχ. 'Ενταύθα προτίθεται...
' Η χρονολογία τοϋ χειρογράφου στό φ. 8β του κώδικα (γραμμένος από τό ίδιο
χέρι).
* 13. Ε.Β.Ε. 2649
0,215*0,155
Ι Ζ ' αϊ.
φφ. 13α-101α.
Τίτλος: Περί φυσικής πραγματείας' καί έπίτιτλος: Σειρά των θεωρουμένων
επί τής φυσικής πραγματείας.
φ. 13α, «Διανομή των μερών του επιστητού γένους τής περί φυσικής
πραγματείας».
' Αρχ. 'Επειδή πάσα αϊσθησις καί επιστήμη διανέμεται κατά την
διαίρεσιν τοϋ αισθητού ή επιστητού γένους...
— φ. 14α, «βιβλίον α ο ν ».
'Αρχ. βουλόμενος ό φιλόσοφος
θηρεϋσαι φύσεως...

τήν γνώσιν

τής τών

ΰντων

— φ. 15β, «βιβλίον β ον ».
υ
' Αρχ. διορισάμενος επί του α° βιβλίου τόν αριθμόν καί τό τί
έστι τών περί γένεσιν άρχων...
— φ . 21 β, «βιβλίον γ ο ν ».
' Αρχ. Έπεί δέ διωρίσαντο επί τοϋ β°Ώ τά προγινωσκόμενα τής
περί φύσεως επιστήμης τους παραδοθέντας αϋτψ κανόνας...
— φ . 25β, «βιβλίον δ ο ν ».
' Αρχ. Περάνας εις τάδε τόν περί απείρου λόγον, επειδή ώς καί ό
φιλόσοφος...
ον
— φ . 39α, «βιβλίον ε ».
'Αρχ. Έν τοις προλαβοϋσι βιβλίοις μετά τήν παράδοση τών
φυσικών αρχών καί όλως τών αναγκαίων προγνώσεων της περί
φύσεως επιστήμης...
— φ . 45β, «βιβλίον στ ο ν , έπιγραφόμενον ζ ον ».
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" Αρχ.Παραδούς έν τοις ανωτέρω, έηίμέν του γ ' τόν όρισμόν της
κινήσεως...
— φ. 59α, «βιβλίον ζ ο ν , επιγραφόμενον τω η ' » .
' Αρχ. Μετά την προς άλληλα των συνεχών άναλογίαν είτε κατά
διαίρεσιν είτε αϋξησιν...
— φ . 70β, «βιβλίον η ο ν , επιγραφόμενον τω θ'».
'Αρχ. Διαφόρους περί κινήσεως ζητήσεις εν τοϊς προλαβοϋσι
βιβλίοις διορισάμενος...
Τελ. ...άρα τό α ον κινούν άμέγεθές τε είναι, καί άδιαίρετον, καί
ΰλης εις τό παντελές κεχωρισμένον.
φ. 101 β, λευκό.
Προτάσσεται, φφ. 1α-12β, «Τίς ό σκοπός του φιλοσόφου έν τοις περί
φυσικής ακροάσεως βιβλίοις».
Ά ρ χ . Ό σκοπός του φιλοσόφου έν τοις περί φυσικής ακροά
σεως βιβλίοις εστί παραδοΰναι ήμϊν τάς τε αρχάς καί τά πάθη δσα
κοινή παρακολουθεί πασι τοις φυσικοϊς σώμασι...
14. Π.Β.Ι. 207
0,205x0,155
Ι Ζ ' αι.
Τίτλος: εις τά του φιλοσόφου περί φυσικής ακροάσεως
Ά ρ χ . Συντομίας χάριν ή χαίρω...

σσ. 289.
υπομνήματα.

15. Π.Β.Ι. 94
0,165x0,135
Ι Ζ ' αϊ.
φφ. 56.
Τίτλος: υπόμνημα ε/ς τό γάμμα της φυσικής ακροάσεως του 'Αριστοτέλους.
'Αρχ. Έπεί δ' ή φήσις μεν εστίν αρχή κινήσεως...
* 16. Π.Β. 704
0,220x0,165
ετ. 1730
σσ. 1-202.
Τίτλος: Έκ των τοΰ φιλοσόφου περί φυσικής ακροάσεως υπομνήματα,
προοίμιον.
'Αρχ. Συντομίας χάριν ή χαίρω, ώς αν μάλιστα δυνατόν...
— σ. 1, «Εις τό της φυσικής ακροάσεως α°ν. διάλεξις πρώτη, περί τών
άρχων τών φυσικών πραγμάτων, ζήτημα πρώτον, τίνες είσίν αί άρχαί τοϋ
φυσικού πράγματος.
'Αρχ. Τό μεν είδέναι καί τό έπίστασθαι, ώς έν τοις ϋστέροις.-σ. 11, «διάλεξις β" δευτέρα, περί τών αρχών έν μέρει καί πρώτον περί
της ϋλης. ζήτημα α ο ν πότερον εστίν έν τώ κόσμω ή α η δλη». 'Ακολου
ον
θούν: σ. 19, «ζήτημα β . 'Ανασκευάζονται μέν αί δόξαι τών έξ αρνουμέ
ην
ον
νων τήν α ϋλην»· σ. 25, «ζήτημα γ Άποδιδόται ό τής πρώτης ύλης
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ορισμός»· σ. 29, «ζήτημα δ ον πότερον ιδίαν υπαρξιν έχει ή υλη»· σ. 33,
«ζήτημα εον πότερον του είδους χωρίς, ύπάρχειν τήν ϋλην δυνατόν»·
σ. 34, «ζήτημα στ ον πότερον Εμφυτον έχει ροπήν προς τό είδος ή υλη».
σ. 37, «διάλεξις γ", περί στερήσεως καί είδους, ζήτημα α ον διαλύονται
τινά περί στερήσεως». 'Ακολουθούν: σ. 39, «ζήτημα βον πότερον εστί
καί τί εστί τό ουσιώδες»· σ. 43, «ζήτημα γ ον πότερον τό είδος εστίν, πάν
τό είναι του πράγματος»' σ. 44, «ζήτημα δ ον πότερον τό ουσιώδες είδος
έκ της ύλης εξάγεται»' σ. 48, «ζήτημα εον πότερον δύο εϊδη δύνανται άμα
τήν αυτήν ΰλην είδοποιεΐν»' σ. 51, «ζήτημα στ ον πότερον ή δνωσις εστίν
öv»· σ. 55, «ζήτημα ζ ον πότερον τί εστί παρά τά μέρη τό όλον».
— σ. 61, «Εις τό της φυσικής ακροάσεως βον. διάλεξις αη περί φύσεως καί
τέχνης, ζήτημα αον».
'Αρχ. Τήν μέν των άρχων τον φυσικού σώματος, πραγματείαν ή
άνωθεν βίβλος ήμίν άποχρώντος έξηκριβώσατο...
σ. 65, «ζήτημα βον όποιος εστίν ό της φύσεως ορισμός»' σ. 67, «ζήτημα
γ ον περί τέχνης»' σ. 69, «ζήτημα δ ον πότερον τελειότερα της φύσεως ή
τέχνη».
σ. 72, «Διάλεξις β" περί των αιτίων κοινώς».
'Αρχ. Ή των άρχων γνώσις προς τήν των αιτίων σαφήνειαν
πέφνκεν...
σ. 72, «ζήτημα α ο ν . Τί εστί κοινώς ή αιτία»' σ. 73, «ζήτημα βον πότερον ό
κοινός της αιτίας λόγος, είς τέσσαρα γένη διαιρετός».
σ. 78, «διάλεξις γη Περί της υλικής καί ειδικής αίτιας εν μέρει,
ζήτημα α ο ν πότερον ή υλη αληθής αιτία τοϋ είδους, καί τίς ό οικείος
αυτής τρόπος». 'Ακολουθούν: σ. 81, «ζήτημα βον περί τών αποτελεσμά
των της υλικής τε καί ειδικής αιτίας».
σ. 85, «διάλεξις δ η περί τής ποιητικής αίτιας, ζήτημα α ον πότερον καί
τί εστίν ή ποιητική αιτία». 'Ακολουθούν: σ. 89, «ζήτημα βον τί εστίν ό
αιτιολογικός τρόπος τής ποιητικής αιτίας, καί πότερον τής δε αιτίας,
καί του αποτελέσματος διηρημένου»· σ. 94, «ζήτημα γ ο ν όποιον εστίν ό
τής ποιήσεως ύποκείμενον»· σ. 98, «ζήτημα δ ον πότερον ή ποιητική αιτία
τοΰ αποτελέσματος εστί πρότερα»· σ. 103, «ζήτημα εον πότερον τό αίτιον
αμεσον είναι;»' σ. 108, «ζήτημα στ ον πότερον τό εν τω αριθμώ αίτιον τι
έκ δύο υλικών αιτίων γίγνεσθαι δύναται»· σ. 112, «ζήτημα ζ ο ν πότερον
δύο αίτια υπέρ φύσιν άμοιβαδόν τίκτεσθαι δύνανται».
σ. 117, «διάλεξις εη περί τής τελικής αιτίας».
'Αρχ. Τήν τελικήν αίτίαν άπασών μέν είναι...
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σ. 117, «ζήτημα α ον τί εστί καί πότερον αληθής αιτία τό τέλος»· σ. 123,
«ζήτημα β ον τίς ό αιτιολογικός τρόπος, ποία δέ καί τά του τέλους
αιτιατά»' σ. 134, «ζήτημα γ ο ν όποια εϊσίν τά του τέλους ένεκεν ενεργού
ντα»· σ. 139, «ζήτημα δ ο ν περί της παραδειγματικής καί της κατά
συμβεβηκός αιτίας»- σ. 144, «ζήτημα ε ον περί τύχης».
Τελ. ...Καί περί μεν του βου των φυσικών άρκέσθωσαν τοσαϋτα.
Εις τάς λοιπάς της φυσικής ακροάσεως βίβλους.
σ. 149, «διάλεξις στ η περί κινήσεως καί απείρου».
'Αρχ.Περί τε των άρχων, καί των του φυσικού ό'ντος αιτίων
διορισαμένους...
σ. 150, «ζήτημα αον τί εστίν ή κίνησις λέγομεν» (λάθος σελιδαρίθμηση:
μετά τη σελ. 154, αρχίζει πάλι: 145)· σ. 146, «ζήτημα β°ν πότερον εστί καί
δέδοται τό συγκατηγορηματικόν άπειρον»· σ. 154, «ζήτημα γ ο ν πότερον
δυνατόν εστίν άπειρον τε κατηγορηματικόν».
σ. 158, «διάλεξις ζη περί τόπου καί κενοϋ καί χρόνου».
'Αρχ. κοινή περί τής κινήσεως εν τω γ" τουτωνί των βιβλίων,
ειπών ό φιλόσοφος...
σ. 158, «ζήτημα αον τί εστίν ό τόπος ό εξωτερικός»· σ. 163, «ζήτημα βον τί
εστίν ό εσωτερικός τόπος»· σ. 167, «ζήτημα γ ον πότερον τό αυτό σώμα εν
πολλοίς είναι τόποις δύναται»· σ. 173, «ζήτημα δ ο ν πότερον δυνατόν εστί
τό κενόν»· σ. 174, «ζήτημα εον τί εστίν ό εξωτερικός χρόνος»· σ. 178,
«ζήτημα στ τι εστίν ο εσωτερικός χρόνος»,
η
σ. 182, «διάλεξις η περί ποσού».
'Αρχ. Τό τής φυσικής φιλοσοφίας λαβύρινθον...
σ. 182, «ζήτημα α ον πότερον τό συνεχές ποσόν έκ των μαθηματικών
ον
μερών συντίθεται»· σ. 187, «ζήτημα β πότερον τό ποσόν έκ μερών
ον
συντίθεται, εις άπειρον αορίστως διαιρετών»· σ. 190, «ζήτημα γ πότε
ρον τά μέρη του συνεχούς ποσού δυνάμεις μόνον ήτοι καί εντελέχεια
διηρημένα εστίν».
Τελ. ...καί περί μέν τών τής φυσικής ακροάσεως άρκείσθωσαν
τοσαϋτα διά δέ τό τέλος, τω θεώ δόξα. 1730 αΰγούστου 25.
* 17. Δ.Β.Κ. 94
0,205x0,145
I H ' αι.
φφ. 2α-4β.
Τίτλος: Εις τά του φιλοσόφου περί φυσικής ακροάσεως υπομνήματα, προοιμιον.
'Αρχ. Συντομίας χάριν, ή χαίρω ώς αν μάλιστα δυνατόν...
Κείμενο παρεμφερές μά τό προηγούμενο.
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Οί 'διαλέξεις' (του α ' βιβλίου): φφ. 2α, 7β καί 15α' (του β' βιβλίου):
φφ.23α, 26β, 29α, 31 β, 39α, 46α, 52α καί 59β.
Σημειώσεις: φ. 2α (άλλο χέρι): «Φυσική»' (τρίτο χέρι): «Κούρσουλα, καί: «εκ
των του διακόνου Θεοφίλου του έκ βερροίας τοϋ γενομένου ύστερον επισκόπου
Σερβίων».
* 18. Β.A.N. 29
0,210 « 0,160
I H ' αϊ.
Κείμενο ακέφαλο' παρεμφερές μέ τό Α ' 16.
' Α ρ χ . ...ζητημάτων
σις... (στό Α '

σσ. 161.

λέγων της μεν αρχής ουδεμία εστί

γέννη-

16, σ. 4).

Οί 'διαλέξεις' (τοϋ α ' βιβλίου): σσ. 12 (ή δευτέρα, ενώ τά 'ζητήματα'
στίς σσ. 12, 14, 21, 25, 29 καί 30), 33 (καί τά 'ζητήματα' στίς σσ. 33, 35,
38, 39, 43, 46 καί 50)' (του β' βιβλίου): σσ. 55 (τά 'ζητήματα' στίς σσ. 55,
58, 60 καί 61), 65 (τά 'ζητήματα' στίς σσ. 65 καί 66), 71 (τά 'ζητήματα'
στίς σσ. 71 καί 74), 77 (τά 'ζητήματα' στίς σσ. 77, 80, 84, 87, 90, 93 καί
97), 100 (τά 'ζητήματα' στίς σσ. 101, 105, 112, 115 καί 118), 120 (τά
'ζητήματα' στίς σσ. 121, 125 καί 130), 133 (τά 'ζητήματα' στίς σσ. 133,
136, 140, 144, 145 καί 148) καί 151 (εδώ τά ' ζ η τ ή μ α τ α ' σ τ ί ς σσ. 151, 154
καί 155).
19. Μ.Μ.Σ. 101

0,312x0,210

Τίτλος: Περί φυσικής ακροάσεως.
έκαστος

I H ' αί.

φφ.44β-175β.

"Οπως διά της άψευδοϋς

έχει περί αύτοΰ δύναται βαθμηδόν

γνώσεως

έλθεΐν εφ ' ετέρας

ην

καθόλου.

' Αρχ. Ουκ οίδ ' όπως τινός των πάλαι τω της φιλ.οσοφίας ουκ
άνηκόντως τιμηθέντων ύνόμασι ες τοσούτον έλθεΐν...
Στό φ. Ια κτητορικό σημείωμα: «κ[αί] τόδε προς τοις άλλοις Διονυσίου
άρχιμανδρίτου, τοϋ κ[αί] πρώην έκκλησιάρχου των αυθεντικών αγίων τοϋ θεοϋ
εκκλησιών, της έν Γιασίω αυθεντικής αυλής κ[αί] τών πέριξ».

20. Π.Β.Ι. 117
Τίτλος: Περί φυσικής

0,312x0,205

I H ' αί.

φφ. 223α-257β.

ακροάσεως.

' Αρχ. Ούκ οίδ ' δπως τινός τών πάλαι τω τής φιλοσοφίας
άνηκόντως τιμηθέντων όνόμασι ές τοσούτον έλθεΐν...

21. Β.Ρ.Α. 459

0,207x0,155

I H ' αί.

ουκ

σσ. 362-609.

Τίτλος: Σειρά τών θεωρουμένων επί τής φυσικής πραγματείας. Περί φυσικής
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πραγματείας. Διανομή των μερών του επιστητού Γένους της περί φύσεως
πραγματείας.
' Αρχ. 'Επειδή πάσα αϊσθησις καί επιστήμη διανέμεται κατά τήν
διαίρεσιν του αισθητού...
Τελ. ...εν οίς καί τήν ενότητα, καί άμεταβλησίαν του α0Ώ υπ'
αϋτοϋ κινουμένου, καί ό'τι τό αον κινούν εστίν άμερές.
22. Β.Α.Ν. 59
0,155><0,105
I H ' αϊ.
φφ. 323α-434β.
Τίτλος: Σειρά των θεωρουμένων επί της φυσικής πραγματείας.
Ό κώδικας 'έχει καταστραφεί.
* 23. Μ.Ι. 116 (4236)
0,205 * 0,150
I H ' ai.
φφ. 265.
Τίτλος: Εις τό περί φυσικής ακροάσεως 'Αριστοτέλους γεγραμμένον κατά
κεφάλαια καί ΰφη.
24. Μ.Ι. 135 (4255)
8°
I H ' ai.
φφ. 365.
Τίτλος: Περί των οκτώ βιβλίων της Φυσικής ακροάσεως.
' Αρχ. Ή θεωρητική φιλοσοφία τελειότης εστί του νοός, ό δέ
ανθρώπινος νους δύναμίς έστιν εν ψυχή λογική υπό θεοΰ δημιουργηθεϊσα...
* 25. Ι.Μ.Σ. 62
0,185»0,140
I H ' ai.
φφ. 300.
Τίτλος: Προλεγόμενα εις πασαν τήν τής φυσικής φιλοσοφίας πραγματείαν.
περί του ονόματος τής φιλοσοφίας.
'Αρχ. Τό τής φιλοσοφίας όνομα αρχήν είληφέναι υπό του
πυθαγόρου...
— φ. ΙΟβ, «'Υπόμνημα είς τό α' τής φυσικής ακροάσεως».
'Αρχ. Προτίθεται ήμϊν είς εξήγησιν τό των οκτώ βιβλίων τής
φυσικής ακροάσεως προοίμιον, δ καί εις άπασαν τήν περί φύσεως
έπιστήμην εκτείνεται...
— φ. 32α, «'Υπόμνημα είς τό βήτα των περί άρχων βιβλίον. Των όντων
τά μεν εστί φύσει, τά δέ δι' άλλας αιτίας».
' Αρχ. Ή συμπλοκή του παρόντος βιβλίου μετά του φθάσαντος,
δεϊ ληφθήναι εξ εκείνων των εν τέλει του πρώτου ρημάτων...
— φ. 97α, «'Υπόμνημα είς τό γάμμα των φυσικών του άριστοτέλους.
Έπεί δέ ή φύσις μέν εστίν αρχή κινήσεως καί μεταβολής, χωρίον
πρώτον».
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' Αρχ. Εϊρηται τόν σκοπόν τής παρούσης πραγματείας εστί περί
τάς αρχάς της φυσικής επιστήμης...
— φ. 116α, «Τμήμα δεύτερον, κεφ. δ ο ν , περί απείρου».
— φ. 120α, «'Υπόμνημα εις τό πέμπτον της φυσικής ακροάσεως βιβλίον».
'Αρχ. Ή του βιβλίου τούτου πραγματεία, έκείνφ τω μέρει του
τρίτου συνέχεται, tv ώ περί κινήσεως διήλεκται ό φιλόσοφος...
— φ . Ι60α, «'Υπόμνημα είς τό ζήτα των φυσικών βιβλίον, κεφ. α ο ν ,
χωρίον πρώτον».
'Αρχ. Τό έκτον των φυσικών βιβλίον ακολουθεί τω πέμπτω
δήλον εστί εξ αυτής της αρχής...
φφ. 206β-208β, λευκά.
— φ . 209α, «'Υπόμνημα είς τό ήτα τής φυσικής ακροάσεως του άριστοτέλους. άπαν τό κινούμενον ανάγκη ύπό τίνος κινεΐσθαι χωρίον α°ν».
'Αρχ. Διάφορα περί του βιβλίου τούτου παρά τοις έξηγηταϊς
φέρονται, οί μέν γάρ φασί τούτο μη είναι του Αριστοτέλους...
φφ. 227β-228β, λευκά.
— φ. 229α, «'Υπόμνημα είς τό ογδοον τής άριστοτέλους φυσικής
ακροάσεως. Πότερον δέ γέγονέ ποτέ κίνησις οϋκ ούσα, χωρίον πρώτον».
'Αρχ. Συνέχεται τό βιβλίον τοις μετά τοΰ έκτου τόν τρόπον...
Τελ. ...τό πρώτον κινούν είναι άδιαίρετον, άμερές, καί μηδέν
μέγεθος έχον. τέλος τοΰ ογδόου τών φυσικών βιβλίου. Καί ή
υπογραφή: Σαμίου προηγουμένου 'Ιακώβου βαθιώτου πέφυκεν
τόδε.

Β ' Περί Ουρανού
* 1. Β.Βρ. 545
Fol.
Ι Ε ' αϊ.
Τίτλος: Έκ τοΰ περί ουρανού.
'Αρχ. Τριχώς ουρανός παρά πλάτωνι...

φφ. 116α-120β.

Τελ. ...καί θαττον καταδύεται.
2. Ι.Μ.Μ. 454
0,543*0,312
Ι Ε ' αι.
φφ. 134α-141β.
Τίτλος: Περί κόσμου,
Άριστοτέλους.
' Αρχ. Πολλάκις μέν εμοι y ε θείον τι καί δαιμόνιον όντως χρήμα,
ώ 'Αλέξανδρε, ή φιλοσοφία εδοξεν είναι...

Ì6
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3. Β.Β.(σ,). 237
Fol.
ΙΣΤ' αι.
φφ. 211 καί 228.
Τίτλος: 'Αριστοτέλους α '· περί ούρανοϋ άλφα (καί στό περιθώριο: «λείπει
εν τη αρχή της έξηγήσεως»).
* 4. Μ.Π.Τ. 251
0,300x0,210
ετ. 1660
φφ. 126α-194β.
Τίτλος: Εις την τοΰ 'Αριστοτέλους περί ούρανοϋ θεωρίαν υπόμνημα.
'Αρχ. "Εδει μέν μετά την παράδοσιν των τούτων άρχων...
Στό φ. 194β: «Έκ των του γρηγορίου ιερομόναχου μελισσηνοϋ του κρητός
καί συναΐτου, κατά τό αον, χ°ν, ξον [= 1660] Ιανουαρίου κε'», ένώ στό φ. 144β,
«αχξ°ν νοεμβρίου γη έκ των τοϋ γρηγορίου μελισσηνοϋ κρητός καί σιναίτου».
* 5. Ε.Β.Ε. 2649
0,215><0,155
ετ. 1676
σσ.7 + 242.
Τίτλος: ' Υπόμνημα συνοπτικόν καί ζήτημα εις την περί ούρανοϋ πραγματείαν.
Προτάσσεται, σσ. 1-7, «Πίναξ ώς τό αον της περί ούρανοϋ πραγμα
τείας κατά άλφάβητον».
Δύο ημερομηνίες, στη σ. 1, «αχοε' δεκεμβρίου γ'» καί στη σ. 242: «αχοστ'
άπριλλίου κδ'», δηλοΰν πότε άρχισε καί πότε τέλειωσε ή γραφή του κειμένου.
'Από τόν Κορυδαλέα;
* 6. Μ.Π.Τ. 354
0,200x0,150
Ι Ζ ' ai.
φφ. 252α-257β.
Τίτλος: 'Αριστοτέλους περί ούρανοϋ.
Ά ρ χ . Ή περί φύσεως επιστήμη σχεδόν ή πλείστη φαίνεται...
Τελ. ...τό δ' ελαττον βάρος τοΰ έλάττονος εστί μέγεθος.
Τό όνομα τοϋ κτήτορα στό φ. 14α: «Δημητρίου πρωτοκανονάρχου της
μεγάλης εκκλησίας» , στό φ. 252α: «Δημητρίου νϋν καί ουδέποτε τινός» καί στό
φ. 256β: «Δημητρίου καί τόδε».
7. Π.Β.Ι. 212
0,203x0,145
Ι Ζ ' αϊ.
φφ.57α-91β.
Τίτλος: Εις τά τοΰ 'Αριστοτέλους βιβλία περί ούρανοϋ.
Ά ρ χ . Διάλεξις α' περί της φύσεως τοΰ ούρανοϋ. Ζήτημα α',
πότερον ό ουρανός σώμα...
* 8. Μ.Μ.Λ. 1051
0,220x0,150
ΙΖ' ai.
φφ. 69α-82β.
Τίτλος: Σύνοψις εις τό αον της περί ούρανοϋ πραγματείας.
' Αρχ. Ουδέν ούτως εναργές είναι δέν εφ ' εκάστης επιστήμης ως
τό έπιστητόν αυτής γένος- τοΰτο γάρ ώς έγνωσμένον καί άναμφισβήτητον πρό τών άλλων...
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Τά κεφάλαια:
— φ. 69β, «Κεφ. α ο ν οτι ό κόσμος πάν έστι καί τέλειον».
'Αρχ. Εϊκότως ό φιλόσοφος ευθύς εν άρχη του προοιμίου τήν
περί του παντός ύπέθετο θεωρίαν...
— φ . 70α, «Κεφ. β ον οτι υπάρχει έν παντί ετέρα μερική φύσις παρά των
ύπό σελήνην στοιχείων τιμιωτέρα τε καί πρότερα εκείνου».
'Αρχ. βουλόμενος ό φιλόσοφος συνάζω τό προτεθέν διαίρεσίν
τίνα προχειρίζεται...
— φ. 70β, «Κεφ. γ ο ν οτι τό κυκλοφορικόν σώμα μήτε βαρύ εστί μήτε
κοϋφον, καί οτι άγένητον καί άφθαρτον άναυξές τε καί άμείωτον καί
άναλλοίωτον κ α θ ' αυτό».
'Αρχ. Μέλλον ό φιλόσοφος συνάξαι τό προτεθέν, τόν όρισμόν
του βαρέως καί κούφου, πρώτον έκτίθησι...
— φ. 71α, «Κεφ. δ ο ν περί της τοΰ ουρανίου σώματος ουσίας, ήτοι περί της
ϋλης καί του εί'δους τοΰ αυτού».
Ά ρ χ . Αεΐξας ό φιλόσοφος τήν άγεννησίαν καί άφθαρσίαν του
ουρανίου σώματος...
— φ . 71 β, «Κεφ. ε ο ν πότερον άπειρον έστι τό πάν ή πεπερασμένον».
Ά ρ χ . Συναγαγών μέχρι τούδε ό φιλόσοφος τό ούράνιον σώμα...
Τελ. ...εις άρα εστίν ό καθ ' ημάς κόσμος καί παρά τούδε έτερον
μηδέν.

* 9. Π.Β. 704
0,220x0,165
ετ. 1731
σσ. 202-275.
η
Τίτλος: Εις τά τοΰ φιλοσόφου περί ουρανού, καί κόσμου διάλεξις θ .
' Αρχ. Εί'πομεν τά τω φυσικω σώματι, κοινώς ανήκοντα νΰν καί
περί τοΰ φυσικού σώματος, έν μέρει ρητέον, καί περί τών ειδών
αυτού, καί πρώτον μέν περί τών κινητών, άλλα άγεννήτων
σωμάτων...
ον

— σ . 202, «ζήτημα α πότερον είς εστίν ό κόσμος; καί ίκανώς τέλειος»'
ον
σ. 209, «ζήτημα β πότερον ό κόσμος αεί προϋπήρχε, καί ει ήν»· σ. 214,
ον
«ζήτημα γ περί τοΰ συστήματος, ήτοι τοπικής τάξεως τών τοΰ κόσμου
ύποσεληναίων μερών».
σ. 220, «διάλεξις ι11 περί ουρανού, δέκατον».
— σ . 221, «ζήτημα α ο ν πότερον άπλοΰν εστί σώμα ό ουρανός, ήτοι εξ
ολης τε καί είδους συγκείμενον»· σ. 234, «ζήτημα β°ν πότερον στερεοί
εισίν οί ουρανοί, ει ρευματικοί»· σ. 238, «ζήτημα γ ο ν πότερον ά φ ' εαυτών
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κινούνται οι ουρανοί ή έκ των παρισταμένων αγγέλων»· σ. 242, «ζήτημα
δ ο ν περί αριθμού, μεγέθους, σχήματος, φωτός, καί επιρροών τών α
στέρων».
σ. 248, «Γίνωσκε δέ, τό πώς όνομάζουσι έκαστου τών ι β ' ζωδίων
τοΰνομα, αρχομένου από τοΰ μαρτίου».
Τελ. ...καί μετέπειτα τελευτήσι τούτου ένεκεν, δηλοΐ ή έρώτησις... (κολοβό).
Στό τέλος, «1731 Ιουλίου 7 έκ τών του σωφρονίου κυπραίου έκ μονής της
βασιλικής τής παναγίας του κύκκου εν κύπρφ άρχιερατεύοντος του λογιωτάτου
κυρ νεοφύτου σμυρναίων».
* 10. Δ.Β.Κ. 94
0,205 « 0,145
I H ' αι.
φφ. 65α-84β.
Τίτλος: Εις τά τοΰ φιλοσόφου περί ουρανού, καί κόσμου διάλεζις #η.
' Αρχ. Εϊπομεν τά τω φυσικφ σώματι κοινώς ανήκοντα, νυν δέ
καί περί του φυσικού σώματος...
Κείμενο παρεμφερές μέ τό προηγούμενο.
Ή 'διάλεξις' Λ φ. 70β.
Τά φφ. 85α-90β, λευκά.
* 11. Β.Α.Ν. 29
0,210x0,160
I H ' αί.
σσ. 162-190.
Κείμενο κολοβό παρεμφερές μέ τό Β', 9.
Ά
Τίτλος: Εις τά του φιλοσόφου περί ουρανού, καί κόσμου διάλεξις Θ .
' Αρχ. Εϊπομεν τά τω φυσικφ σώματι κοινώς ανήκοντα, νυν δέ
καί περί τοΰ φυσικοΰ σώματος, εν μέρει ρητέον...
Τά 'ζητήματα' τής θ' 'διαλέξεως' στίς σσ. 162, 166 καί 168. Ή
'διάλεξις' ιη στή σ. 173 καί τά'ζητήματα' αυτής στίς σσ. 174, 182, 185
καί 188.
Τελ. ...τά ελεύθερα τών αποτελεσμάτων βεβαίως προλέγειν
εύχονται ελεύθερα yap τάδε τών αποτελεσμάτων οντά ούδεμίαν...
(στό Β' 9, σ. 247).
* 12. Μ.Α.Λ. 46
0,220x0,150
I H ' αϊ.
φφ. 141α-274β.
Κείμενο ακέφαλο καί κολοβό, πυρίκαυστο.
Οί (διασωθέντες) τίτλοι:
— φ. 146β, «Δόξα τών νεωτέρων περί του επιστητού ταύτης τής πραγμα
τείας».
— φ. 154β, «Περί τής επιγραφής τών βιβλίων».
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— φ. 155β, «Περί της τάξεως των θεωρουμένων έ φ ' ης καί περί διαιρέ
σεως των βιβλίων».
— φ. 156β, «Περί ουρανού, βιβλίον α ο ν κεφ. α ο ν μόριον

am».

' Αρχ. Ή περί φύσεως επιστήμη σχεδόν ή πλείστη φαίνεται περί
σώματα καί μεγέθη...
— φ . 164α, «Κεφ. β ο ν , μέριον ε ' . Περί μ έ ν ο υ ν της του παντός φύσεως καί
τά λοιπά».
— φ . 174α, «Κεφ. γ ο ν , έδάφ. ιζ ο ν . Έ π ε ί δέ τά μέν υπόκειται, τά δέ
άποδέδεικται των είρημένων».
— φ. 183α, «Κεφ. δ ο ν » (έχει καεί ό τίτλος).
— φ φ . 257β, «Κεφ. ε ο ν , εδάφιον λβ ο ν . Πότερον εστί τό σώμα άπειρον,
ώσπερ οί πλείστοι των αρχαίων».
— φ. 267α, «Κεφ. στ ο ν , εδάφιον μγ° ν , άλλαμήν οΰδε τό έπιστητόν».
13. Μ.Γ.Σ. 22
'Αρχ.

0,217x0,170
I H ' αι.
Έν τω πρώτφ κεφαλαίω εκτίθεται

φφ. 43α-50β.
προοίμιον...

Γ ' Περί γενέσεως καί φθοράς
* 1. Π.Β.Α. 179
Τίτλος:

'Υπόμνημα

0,215x0,155

έτ. 1635

εις τά του άριστοτέλους

περί γενέσεως

φφ. 1α-85α.
καί φθοράς

θεωρούμενα.
'Αρχ. [Τ]ό παν ύπό διαφόρων τε καί εναντίων σωμάτων

τό

εύάρμοστον

τά

καί τάξιν εχειν ή δημιουργός φύσις έτορνεύσατο

γάρ φθαρτά τοϊς

άφθάρτοις...

φ. 65α, «εις τό δεύτερον των περί γενέσεως καί φθοράς υπόμνημα».
Ά ρ χ . τόν όρισμόν παρέδωκε της τε γενέσεως καί φθοράς έν τω
πρώτφ

ταύτης της

πραγματείας...

Τελ. ...οίον ό αυτός ήλιος καί ή αυτή του ηλίου κυκλοφορία ήτις
τά νυν έσται καί αΰριον. Καί ταύτα περί γενέσεως καί φθοράς.
Σύντομα σημειώματα αναφέρουν πότε άρχισε καί πότε τέλειωσε ή γραφή του
κειμένου. Πρβλ. φ. 85β: «εις κυδωνίαν γαμηλιώνος πρώτη επί εϊκαδι κατά τό
αχλε' έτος κοσμοσωτήριον», φ. Ια: «εις κυδωνίαν μεταγειτνιώνος κατά τό
αχλε'», φ. 62α: «είς κυδωνίαν πυανεψιώνος α' μετά είκάδα κατά τό αχλε' έτος
κοσμοσωτήριον».
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* 2. Π.Β.Α. 375
0,210x0,155
Τίτλος: 'Υπόμνημα προς τά υπό τού
γενέσεως καί φθοράς.

ετ. 1637
'Αριστοτέλους

φφ. 1α-53α.
θεωρούμενα περί

'Αρχ. Τό πάν υπό διαφόρων τε καί εναντίων σωμάτων τό
εύάρμοστον καί τάξιν εχειν ή δημιουργός φύσις ετορνεύσατο τά
γάρ φθαρτά τοις άφθάρτοις...
φ. 57α, «Εις τό β' περί γενέσεως καί φθοράς υπόμνημα».
' Αρχ. Τόν όρισμόν παρέδωκε της τε γενέσεως καί φθοράς έν τω
ά° ταύτης της πραγματείας...
Τελ. ...οίον ό αυτός ήλιος καί ή αύτη του ηλίου κυκλοφορία ήτις
τά νυν εσται καί αΰριον. Καί ταύτα περί γενέσεως καί φθοράς».
Στό τέλος του πρώτου, άλλα καί του δευτέρου βιβλίου, ô τόπος καί ό χρόνος
γραφής: «Εις κυδωνίαν ίουλίω λ' κατά τό αχλζ' ϊτος τό σωτήριον».
Κείμενο παρεμφερές μέ τό προηγούμενο.
3. Π.Β.Ι.(Λ,). 504
0,212x0,158
Ι Ζ ' αι.
φφ. 227α-256α.
Ό 'ίδιος τίτλος μέ τά προηγούμενα.
'Αρχ. Τό παν υπό διαφόρων τε καί εναντίων...
*4.Δ.Β.Κ.94
0,205x0,145
ΙΗ'αί.
φφ.91α-99β.
Τίτλος: Εις τά του φιλοσόφου περί γεννέσεως καί φθοράς. Διαλέξεις.
' Αρχ. Έπεί μέν ό της φύσεως μίστης άδυτων, έν τη των περί
ουρανού έκδόσει τό εν των τού φυσικού σώματος...
φ. 91α, «Διάλεξις πρώτη περί γεννέσεως, καί φθοράς της τε ουσιώδους
καί της επουσιώδους»· φ. 97α, «Διάλεξις β° περί του ποιητικού αιτίου
της γεννέσεως».
Τελ. ...κύριον αυτής αίτιον οΰτε συνώνυμον ούτε όμώνυμον είναι
δύναται... (κολοβό).
* 5. Β.Ρ.Α. 478
Τίτλος: 'Αρχαίων
κεφαλαίου.

0,207x0,160
ΙΗ'αί.
σσ. 89.
0
δόξαι περί γενέσεως καί φθοράς. Παράφρασις τού α "

' Αρχ. Περί μέν οΰν των στοιχείων ή άνω καί κάτω κινείται
βαρύτητος καί κουφότητος, καί ους αν τόπους έπέχη, ήμϊν...
Τελ. ...αύθις δε επί τόν φιλόσοφον ό λόγος

έπαινίτω.
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6. Μ.Κτ. 214 (3287)
8°
I H ' αϊ.
φφ.46β-158β.
Τίτλος: Του β°υ βιβλίου περί γενέσεως καί φθοράς 'Αριστοτέλους παρά
φρασες.
' Αρχ. Κεφ. am Πλάτωνος έλεγχος καί των ποιούντων μίαν ΰλην
παρά τά στοιχεία...
7. Μ.Γ.Σ. 22
0,217x0,170
I H ' αϊ.
φφ.51α-58β.
' Αρχ. Τό πρώτον βιβλίον της περί γενέσεως καί φθοράς πραγμα
τείας διαιρείται...
8. Ε.Σ.Σ. 86
4°
I H ' αϊ.
Τίτλος: Εις τά του Φιλοσόφου περί γενέσεως καί φθοράς διαλέξεις.
9. Β.Ο. 153
0,225x0,166
I H ' αϊ.
σσ. 612.
Κείμενο ακέφαλο.
'Αρχ. ...έπισυμβαίνειν τοις πράγμασν ταυτηνί την δόξαν οι
πλείους πρεσβεύουσι των νεωτέρων...

Δ' Περί ζώων γενέσεως
Περί ζώων ιστορίας
Περί ζώων μορίων
1. Β.Β.Ν. III.D.2
Fol.
ετ. 1493
φφ. 1α-207β.
Τίτλος: 'Αριστοτέλους περί ζώων μορίων, βιβλία τέσσαρα.
2. Β.Β.Ν. III.D.6
Fol.
ετ. 1494
Τίτλος: 'Αριστοτέλους περί ζώων γενέσεως, βιβλία πέντε.

φφ. 290.

3. Ε.Β.Α. 215
0,220x0,157
ετ. 1550
φφ. 211.
— φφ. 1α-96β, «περί μέρων των ζώων».
'Αρχ. 'Εκείνοι γάρ...
— φφ. 97α-124α, «Περί ζώων μορίων».
— φφ. 125α-211α, «Περί ζώων γενέσεως».
Ή χρονολογία του χγφ. στό φ. 211 β όπου καί ή υπογραφή: «Μαθουσάλας
Μαχείρ».
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4. Β.Βρ. 48
Fol.
ετ. 1551
φφ. 453α-454β.
Τίτλος: Έκ δέ της αυτής περί ζώων ιστορίας άριστοτέλους καί φυσιογνωμικά.
'Αρχ. μέτωπον, οις μεν μέγα, βραδύτεροι...
Τελ. ...άμβλύτης δε μαλακίαν σημαίνει.
Στό τέλος τό όνομα του γραφέα, ό τόπος καί ό χρόνος γραφής: «τό παρόν
βιβλίον πέρας εϊληφεν ένετίησι διά χειρός έμοΰ Ιωάννου μουρμουρέως του έκ
ναυπλίας πόλεως. Ετους τρέχοντος από της του χριστού γεννήσεως αφνα'».
5. Β.Βρ. 545
Fol.
Ι Ε ' cri.
— φφ. 142α-156β, « Έ κ του περί ζώων μορίων».
'Αρχ. Ουδέν παρήχθη, δ μή προς τέλος...
Τελ. ...προς τό βέλτιστον πάντα εμηχανήσατο.
— φ φ . 176α-195β, « Έ κ του περί ζώων γενέσεως».
'Αρχ. 7ων δή ζώων τά μεν εν συνδυασμού...
Τελ. ...ζώον άΐδιον, αόριστον.
6. Β.Β.(σ.). 129
0,325x0,210
ΙΣΤ' αι.
φφ. 2α-93α.
Τίτλος: σχόλια είς τό περί ζώων μορίων πρώτον βιβλίον άριστοτέλους.
'Αρχ. ώσπερ εν τοις ήθικοϊς επιγραφομένοις Νικομαχείοις...
Τά υπόλοιπα 'βιβλία': φ. 24β, «σχόλια εις τό δεύτερον βιβλίον της
αυτής πραγματείας»· φ. 39α, «σχόλια των δεομένων ρητών σαφήνειας
του τρίτου βιβλίου των περί ζώων μορίων» καί φ. 58α, «σχόλια είς τό
τέταρτον των περί ζώων μορίων».
Τελ. ...ώδε μέν οδν πεπλήρωται πάσα ή περί ζώων μορίων
άριστοτέλους πραγματεία' καί εις αυτά σχολαί.
7. Β.Β.(σ,). 262
0,215 « 0,145
ΙΣΤ' αί.
φφ. 352.
— φφ. 1α-190α, «άριστοτέλους περί ζώων γενέσεως τό πρώτον».
'Αρχ. Έπεί δέ περί των άλλων μορίων τών εν τοις ζώοις
εϊρηται...
— φφ. 209α-352β, «άριστοτέλους περί ζώων μορίων βιβλίον πρώτον».
Ά ρ χ . Περί πάσαν θεωρίαν τε καί μέθοδον...
8. Β.Β.Ν. III.D.4
Τίτλος: Άριστοτέλους

Fol.
ΙΣΤ' ai.
περί ζώων ιστορίας βιβλία δέκα.

φφ. 260.
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9. Ι.Μ.Μ. 453
0,500x0,314
Ι Ζ ' αι.
— φ. 51αβ, «Περί ζώων κινήσεως».
'Αρχ. Περί δέ ζώων κινήσεως, οσα μεν...
— φφ. 69α-78β, «Μηχανικά».
"Αρχ. Θαυμάζεται των μεν κατά φύσιν
— φφ. 83α-88β, «Περί ζώων μορίων, βιβλ. α'».
'Αρχ. Περί πασαν θεωρίαν...

φφ.51α-245β.

συμβαινόντων...

— φφ. 89α-102β, «Περί ζώων μορίων, βιβλ. β'».
'Αρχ. Έκ τίνων μεν ούν μορίων...
— φ φ . 103α-115β, «Περί ζώων μορίων, βιβλ. γ ' » .
'Αρχ. "Εχομεν δέ των είρημένων...
— φφ. 116α-133α,
'Αρχ.
— φφ. 133β-147β,
'Αρχ.
— φφ. 147β-162β,

«Περί ζώων
Τόν αυτόν δέ
«Περί ζώων
Έπεί δέ περί
«Περί ζώων

μορίων, βιβλ. δ'».
τρόπον...
γενέσεως, βιβλ. α'».
των άλλων μορίων των εν τοις ζώοις...
γενέσεως, βιβλ. β'».

'Αρχ. Τό δέ θήλυ και τό άρρεν...
— φφ. 162β-174β, «Περί ζώων γενέσεως, βιβλ. γ'».
'Αρχ. Περί μέν ούν της των ήμιόνων άτεκνίας
— φφ. 174β-185β,
'Αρχ.
— φφ. 186α-194β,
'Αρχ.

«Περί ζώων
Περί μέν οΰν
«Περί ζώων
Περί δέ των

εϊρηται...

γενέσεως, βιβλ. δ'».
της γενέσεως των ζώων...
γενέσεως, βιβλ. ε'».
παθημάτων, οίς διαφέρουσι...

— φφ. 194β-201β, «Περί ζώων πορείας».
'Αρχ. Περί δέ των χρησίμων μορίων τοις ζώοις...
— φφ. 202α-209β, «Περί ζώων ιστορίας, βιβλ. α'».
'Αρχ. 7ων εν τοις ζώοις μορίων...
— φφ. 210α-218β,
'Αρχ.
— φφ. 219α-229β,
'Αρχ.
— φφ. 230α-241α,
'Αρχ.
— φ φ . 241α-245β,

«Περί ζώων ιστορίας, βιβλ. β'».
Των δέ άλλων ζώων τά μόρια...
«Περί ζώων ιστορίας, βιβλ. γ ' » .
Περί μέν ούν των άλλων μορίων των εντός
«Περί ζώων ιστορίας, βιβλ. δ'».
Περί μέν ούν των άναίμων ζώων...
«Περί ζώων ιστορίας, βιβλ. ε'».

εϊρηται...

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
Αδ.
Α.Α.Π.
A.I.
Α.Κ.
Α.Μ.Α.
Α.Μ.Ι.
Α.Π.

Κώδικες ' Αδριανουπόλεως.
Archivo di San Pietro, Ρώμη.
Ά ρ χ ι μ α ν δ ρ ε ϊ ο ν 'Ιωαννίνων.
'Αρχιεπισκοπή Κύπρου.
'Αρχαιολογικό Μουσείο "Αγκυρας.
'Αρχαιολογικό Μουσείο 'Ιωαννίνων.
'Ιδιωτική Βιβλιοθήκη 'Αθανασίου Παπαχαρίση.

Β.Α.Α.
Β.Α.Κ.
Β.A.A.
Β.Α.Ν.

Βιβλιοθήκη 'Ακαδημίας 'Αθηνών.
Βιβλιοθήκη 'Αλεξίου Κολυβδ.
Βιβλιοθήκη 'Ακαδημίας Λένινγκραντ (Πετρούπολη).
Βιβλιοθήκη Σωματείου ' Αργυροπολιτών (Πόντου),

Β.Α.Φ.

Νάουσα.
Βιβλιοθήκη Παλαιάς Φώκαιας.

Β.Β.(Β.)

Biblioteca Bodleiana (Ms. Barocciani).

Β.Β.(Γ.A.)
Β.Β.(Ι.Σ.)
Β.Β.(Ο.Κ.)

Biblioteca Bodleiana (δωρεά Gulielmus Land).
Biblioteca Bodleiana (δωρεά Johannes Seldenus).
Biblioteca Bodleiana (δωρεά Oliveri Cromwell).

Β.Β.(σ.)
Β.Βερ.
Β.Βρ.
Β.Β.Ν.
Β.Γ.Α.Γ.

Β.Δ.Σ.
Β.E.

Biblioteca Bodleiana (σύμμεικτα).
Κρατική Βιβλιοθήκη Βερολίνου.
Κρατική Βιβλιοθήκη Βρέμης.
Biblioteca Borbonica.
Βιβλιοθήκη οικογενείας Γεωργίου καί 'Αλεξάνδρου
Γραμματικού, Θεσσαλονίκη.
Βιβλιοθήκη Γεωργίου Ζαβίρα (βλ. Π.Β.Β.).
Βιβλιοθήκη Γεωργίου Χαριτάκη.
Βιβλιοθήκη οικογενείας 'Αθανασίου καί Παυσανίου
Διάφα, Κοζάνη.
'Ιδιωτική Βιβλιοθήκη Δημητρίου Σάρρου.
Biblioteca Escurial, Μαδρίτη.

Β.Ε.Α.
Β.Ε.Β.
Β.Ε.Κ.Β.
Β.Ε.Κ.Τ.

'Ιδιωτική Βιβλιοθήκη Ευσταθίου Ά ν α ν ι ά δ η .
Βιβλιοθήκη της Βουλής, 'Αθήνα.
Βιβλιοθήκη ' Ε λ λ η ν ι κ ή ς Κοινότητας Βουδαπέστης.
Βιβλιοθήκη ' Ε λ λ η ν ι κ ή ς Κοινότητας Τεργέστης.

Β.Γ.Ζ.
Β.Γ.Χ.
Β.Δ.Κ.

Β.Ε.Μ.
Β.Ζ.

Biblioteca Estense, Modena.
Βιβλιοθήκη Ζαγοράς.

572
Β.Ι.
Β.Ι.Α.
Β. Κ.
Β.Κ.Β.
Β.Κ.Μ.
Β.Κ.Φ.Ρ.
Β.Λ.
Β.Μ.
Β.Μ.Α.
Β.Μ.Β.
Β.Μ.Λ.(π.)
Β.Μ.Τ.
Β.Ο.
Β.Ο.Β.
Β.Π.
Β.Π.Κ.
Β.Ρ.Α.
Β.P.E.
Β.Σ.Κ.
Β.Σ.Λ.
Β.Τσ.
Γ.Α.Κ.
Γ.Β.
Γ.Β.Μ.
Γ.Μ.
Δ.Β.Γ.
Δ.Β.Ζ.
Δ.Β.Κ.
Δ.Β.Κ.(σ.)
Δ.Β.Λ.
Δ.Β.Λα.
Δ.Β.Λ.Κ.
Δ.Β.Ρ.
Δ.Β.Σ.
Δ.Β.Τ.
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Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη 'Ιασίου.
Βιβλιοθήκη 'Ιωάννου Άναστασιάδη, κωμόπολη Τσατάλτσα Δράμας.
Biblioteca Casanatensis.
Biblioteca Capitolare, Viterbo.
Βιβλιοθήκη Κυρίλλου καί Μεθοδίου, Σόφια.
Βιβλιοθήκη Κωνσταντίνου Φαρμακίδη, Ρόδος.
Δημοτική Βιβλιοθήκη Λέρου.
Βιβλιοθήκη Μηλεων.
Βυζαντινό Μουσείο 'Αθηνών.
Χειρόγραφα εκκλησιών συνοικίας Κάστρου, Βερατίου
μητροπόλεως Βελεγράδων.
British Museum, Λονδίνο (προσθήκες).
'Ιδιωτική Βιβλιοθήκη Μιλτιάδου Τζώνη, Κοζάνη.
Βιβλιοθήκη Όλυμπιώτισσας.
Βιβλιοθήκη Οϋρμπικα, Βρατισλάβας.
Βιβλιοθήκη 'Ιωάννου Πέζαρου, Τύρναβος.
Βιβλιοθήκη Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.
Βιβλιοθήκη Ρουμανικής 'Ακαδημίας, Βουκουρέστι.
'Ιδιωτική Βιβλιοθήκη Ρίτσας Εύαγγελίδου, 'Αθήνα.
Βιβλιοθήκη Σεραγίου, Κωνσταντινούπολη.
Βιβλιοθήκη Σπυρίδωνος Λοβέρδου, 'Αθήνα.
Βιβλιοθήκη Τσιγάρα.
Γενικά 'Αρχεία του Κράτους, 'Αθήνα.
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, 'Αθήνα.
Γυμνάσιο Βερροίας (Μητρόπολη).
Γυμνάσιο Μυτιλήνης.
Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλίπολης.
Δημοτική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου.
Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης.
Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης (σύμμεικτα).
Δημόσια Βιβλιοθήκη Λένινγκραντ (Πετρούπολης).
Δημόσια Βιβλιοθήκη Λάρισας.
Δημόσια Βιβλιοθήκη Ληξουρίου Κεφαλλονιάς.
Δημόσια Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου.
Δημόσια Βιβλιοθήκη Σιάτιστας.
Δημοτική Βιβλιοθήκη Τυρνάβου.
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'Ιδιωτική Βιβλιοθήκη Δημητρίου Κρανιώτη.
'Ελληνικό 'Αρχείο Βατικανού, Ρώμη.
'Εθνική Βιβλιοθήκη Αυστρίας, Βιέννη.
'Εθνική Βιβλιοθήκη Αυστρίας (συμπληρώσεις).
'Εθνική Βιβλιοθήκη Βουδαπέστης.
'Εθνική Βιβλιοθήκη της 'Ελλάδος, 'Αθήνα.
'Εθνική Βιβλιοθήκη, Παρίσι.
Συλλογή Ευαγγελίας Βολονάκη, Ρόδος.
Έλληνοκαθολική 'Εκκλησία Όράντεας, Ρουμανία.
'Ελληνική Σχολή Βυτίνης.
'Ελληνική Σχολή 'Οδησσού.
Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης.
Βιβλιοθήκη ' Ι. Μονής Ζωοδόχου Πηγής, Σάμος.
Ζωγράφειος Σχολή, Κωνσταντινούπολη.
Ζωσιμαία Σχολή, 'Ιωάννινα.
Θεολογικό Σπουδαστήριο Πανεπιστημίου 'Αθηνών.
'Ιστορική καί 'Εθνολογική 'Εταιρεία, 'Αθήνα.
'Ιστορικό Μουσείο Μόσχας.
'Ιερά Μητρόπολη Σάμου.
Καλύβη Άδελφότητος Ίωασαφαίων, "Αγιον "Ορος.
Κοινοτική Βιβλιοθήκη Τρεβίζου.
Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλύμνου.
Κεντρική Πατριαρχική Βιβλιοθήκη 'Ιεροσολύμων.
Κεντρική Πατριαρχική Βιβλιοθήκη 'Ιεροσολύμων(νέα
συλλογή).
Codici Reginensis greci, Βατικανό.
Κώδικες Φλωρεντίας.
Λύκειο ' Αγίου Κηρύκου ' Ικαρίας (πρώην μονής Λευκά
δος Ικαρίας).
Μονή 'Αγίας, "Ανδρος.
Σκήτη 'Αγίας "Αννης, "Αγιον "Ορος.
Μονή 'Αγίας Αικατερίνης του Σινά.
Μονή 'Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων.
Μονή 'Αγίου Παύλου, "Αγιον "Ορος.
Μονή ' Αγίων Πάντων, Πάτρα.
Μετόχι ' Αγίου Τάφου, Μόσχα.
Μονή Βατοπεδίου, "Αγιον "Ορος.

574
Μ.Βλ.
Μ.Βουλ.
Μ.Βυλ.
Μ.Γ.
Μ.Γ.Σ.
Μ.Δ.
Μ.Δν.
Μ.Ε.
Μ.Ζ.
Μ.Θ.Κ.
Μ.Θ.Σ.
Μ.Ι.
Μ.Κ.
Μ.Κρ.
Μ.Κτ.
Μ.Κω.
Μ.Κ.Κ.
Μ.Κ.Λ.
Μ.Λ.
Μ.Μπ.(α)
Μ.Μ.Λ.
Μ.Μ.Σ.
Μ.Ν.Ζ.
Μ.Ξ.
Μ.Ξν.
Μ.Π.
Μ.Πν.
Μ.Πρ.
Μ.Π.Α.
Μ.Π.Σ.
Μ.Π.Τ.
Μ.Π.Χ.
Μ.Σ.
Μ.Στ.
Μ.Σ.Τ.
Μ.Τ.

ΟΙ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ε Σ ΣΤΗΝ Τ Ο Ϊ Ρ Κ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Μονή Βλατάδων, Θεσσαλονίκη.
Μονή Βουλκάνου, Μεσσηνία.
Μονή Βυλίζης, "Ηπειρος.
Μονή Γρηγορίου, "Αγιον "Ορος.
Μεγάλη τοΰ Γένους Σχολή.
Μονή Δοχειαρίου, "Αγιον "Ορος.
Μονή Διονυσίου, "Αγιον "Ορος.
Μονή Έσφυγμένου, "Αγιον "Ορος.
Μουσείο Ζακύνθου.
Μονή Θεμάτων, Κεφαλλονιά.
Μονή Γενεθλίου της Θεοτόκου, Σίφνος.
Μονή 'Ιβήρων, "Αγιον "Ορος.
Μονή Καρακάλλου, "Αγιον "Ορος.
Μονή Κορώνης, Πίνδος, Θεσσαλία.
Μονή Κουτλουμουσίου, "Αγιον "Ορος.
Μονή Κωνσταμονίτου, "Αγιον "Ορος.
Μονή Κύκκου, Κύπρος.
Μονή Κιτίου Λάρνακας, Κύπρος.
Μονή Λειμώνος, Λέσβος.
Μουσείο Μπενάκη, 'Αθήνα (ανταλλάξιμα).
Μονή Μεγίστης Λαύρας, "Αγιον "Ορος.
Μονή Μεγάλου Σπηλαίου.
Μονή Νικάνορος, Ζάβορδα.
Μονή Ξηροποτάμου, "Αγιον "Ορος.
Μονή Ξενοφώντος, "Αγιον "Ορος.
Μονή Παντελεήμονος, "Αγιον "Ορος.
Μονή Παντοκράτορος, "Αγιον "Ορος.
Μονή Προυσοΰ, Ευρυτανία.
Μονή Πανάχραντου, "Ανδρος.
Μονή Πανορμίτου, Σύμη.
Μετόχι Παναγίου Τάφου, 'Αθήνα.
Μονή Παναγίας, Χάλκη.
Μονή Σίμωνος Πέτρα, "Αγιον "Ορος.
Μονή Σταυρονικήτα, "Αγιον "Ορος.
' Ελληνικοί Κώδικες Τραπεζοΰντος, Κώδικες Φροντι
στηρίου.
Μονή Ταξιαρχών Αιγίου.
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Μονή Φραγκοπηδήματος 'Ηλείας.
Μονή Χιλνανδαρίου, "Αγιον "Ορος.
Μονή Χοζοβιωτίσσης, 'Αμοργός.
Πανεπιστήμιο 'Αμβούργου.
Πατμιακή Βιβλιοθήκη.
Πατριαρχική Βιβλιοθήκη 'Αλεξανδρείας.
Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Βουδαπέστης.
Πατριαρχική Βιβλιοθήκη 'Ιεροσολύμων.
Πατριαρχική Βιβλιοθήκη 'Ιεροσολύμων (Βιβλιοθήκη
Λαύρας).
Πατριαρχική Βιβλιοθήκη 'Ιεροσολύμων (Μονή Τιμίου
Σταυρού).
Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Salamantina.
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Παναγία Καμαριώτισσας, Χάλκη.
Σχολή 'Αγίας Τριάδος, "Ανδρος.
Σπουδαστήριο Βυζαντινής καί Νεοελληνικής Φιλολο
γίας του Πανεπιστημίου 'Αθηνών.
Σχολή Δημητσάνης.
Σιναϊτικό Μετόχι 'Αθηνών.
Σχολή Σύμης.
Βιβλιοθήκη ' Ιδρύματος Turk Tarih Kurumu ("Αγκυρα).
Φωσκολιανή Βιβλιοθήκη Ζακύνθου.
Βιβλιοθήκη Φιλαρχαίου 'Εταιρείας "Ορθρυος, 'Αλ
μυρός.
Χειρόγραφα Γ.Θ. Ζώρα.
Χειρόγραφα 'Ηρακλείου Κρήτης (Βικελαία Βιβλιο
θήκη).
Χειρόγραφα Μετεώρων.
Χειρόγραφα Σάμου.

Α Π Ο ΤΑ Ε Ρ Γ Α ΤΟΥ Ι Δ Ι Ο Υ
Οι Φυσικές - Θετικές 'Επιστήμες στον
'ελληνικό 18ο αιώνα, Gutenberg, 1977.
Θεόφιλος Καΐρης - Κωνσταντίνος Μ. Κούμας. Δύο πρωτοπόροι δάσκαλοι του Γένους,
Gutenberg, 1977.
Ή έπιστημονική-φιλοσοφική
σκέψη στον
ελληνικό χώρο κατά την περίοδο της Τουρ
κοκρατίας. Ή περίπτωση τών ΦυσικώνΘετικών 'Επιστημών. Δύο τόμοι. Διδα
κτορική διατριβή, 'Ιωάννινα, 1984.
Οί Θετικές 'Επιστήμες στον ελληνικό χώρο
(15ος - 19ος αι.), Δαίδαλος - Ι. Ζαχαρό
πουλος, 1991.
ΟΊ 'Επιστήμες στην Τουρκοκρατία. "Εργα
τών Φυσικών - Θετικών 'Επιστημών. Χει
ρόγραφα καί'έντυπα. Τόμ. Α ' , Τά Μαθημα
τικά, Βιβλιοπωλεΐον της « ' Εστίας», 1992.
Γερμανικές επιδράσεις στη σκέψη τών χρό
νων τής Νεοελληνικής 'Αναγέννησης. Στέ
φανος Δούγκας ή Περί Φυσικής Φιλοσο
φίας, 'Αθήνα, 1993.
ΟΊ 'Επιστήμες στην Τουρκοκρατία. "Εργα
τών Φυσικών - Θετικών 'Επιστημών. Χει
ρόγραφα καί έντυπα. Τόμ. Β ' , ΟΊ 'Επιστή
μες τής Φύσης, Βιβλιοπωλεΐον τής « Ε 
στίας», 1993.
ΟΊ 'Επιστήμες στην Τουρκοκρατία. "Εργα
τών Φυσικών - Θετικών 'Επιστημών. Χει
ρόγραφα καί έντυπα. Τόμ. Γ ' , ΟΊ 'Επιστή
μες τής Ζωής (ύπό έκδοση).

Τά κείμενα πού παρουσιάζουμε στον τόμο αυτόν —τόν δεύτερο
της σειράς ΟΙ 'Επιστήμες στην Τουρκοκρατία— είναι αυτά κυ
ρ ί ω ς πού δείχνουν την εξέλιξη, μέσα άπό τη γνώση τοΰ
ανθρώπου γιά τη φύση, της σχέσης τοΰ ανθρώπου μέ τη φύση.
Μέσα άπό τά κείμενα πού παρουσιάζονται έδώ, ό ιστορικός
της επιστήμης μπορεί νά σταθμίσει την εξέλιξη, στη σκέψη των
ανθρώπων της εποχής εκείνης, τοΰ δυνατού τής γνώσης, νά
εντοπίσει, μέσα στό χώρο καί στό χρόνο, τή συνεχή αλλαγή τών
ορίων μεταξύ πιθανότητας καί βεβαιότητας, μεταξύ τών δσων
βρίσκονται εξω από κάθε εμπειρία καί τών όσων ή πείρα μας
προσφέρει, μεταξύ ύπερβατικοΰ καί ένδοκοσμικοΰ, μεταξύ (θρη
σκευτικής) πίστης καί (επιστημονικής) γνώσης. Μπορεί νά εντο
πίσει τή μετάβαση άπό τή στοιχειώδη στην εμπειρική γνώση,
άπό τήν ανωριμότητα στην ωριμότητα τής (ελληνικής) επιστημο
νικής σκέψης. Μιά μετάβαση πού δέν υπήρξε ούτε ξαφνική,
απότομη, άλλα οϋτε καί μονόγραμμη, ευθύγραμμη.
Τά κείμενα τών 'Επιστημών τής Φύσης —τόσο τά έντυπα,
δσον καί τά χειρόγραφα πού παρουσιάζονται στον τόμο αυτόν—
πέρα τοΰ οτι εκφράζουν, κατά τόν πιστότερο τρόπο, τό πνεΰμα
μιας ολόκληρης εποχής, σκιαγραφούν καί τή στροφή πού συντε
λείται στην ελληνική σκέψη κατά τόν προεπαναστατικό αιώνα,
χάρη στην επαφή τοΰ ελληνισμού μέ τήν Ευρώπη καί τίς αρχές
τοΰ εύρωπαϊκοΰ Διαφωτισμοΰ.
Περιγράφονται έδώ αναλυτικά 151 έργα, πού φέρουν τήν υπο
γραφή 94 λογίων τής εποχής (ή τύχη άλλων 10 έργων τών ιδίων
λογίων αγνοείται). 6Γάπό τά έργα αυτά έχουν διασωθεί μόνο σέ
χειρόγραφη μορφή, 22 βρίσκονται σέ χειρόγραφη καί έντυπη
μορφή, ενώ τά υπόλοιπα 58 είναι μόνον έντυπα. Σέ αυτά προσετέ
θησαν καί τά 423 έργα (49 Γενικά "Εργα Φυσικής καί Χημείας,
237 'Αστρονομίας, 72 Γεωγραφίας, Κοσμογραφίας, 37 Καλενδάρια καί 28 Φυσιολογίας), τών οποίων οι συγγραφείς έχουν
παραμείνει, μέχρι στιγμής, άγνωστοι. Τέλος, τά 46 έργα τής
αρχαιοελληνικής ή βυζαντινής παράδοσης καί τά 56 ανώνυμα
σχόλια σέ έργα τοΰ 'Αριστοτέλη, συμπληρώνουν τήν εικόνα τών
'Επιστημών τής Φύσης τής εποχής εκείνης, τής εποχής τής
Νεοελληνικής 'Αναγέννησης.
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