II ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ I. ΜΟΝΗ

ΚΟΡΩΝΗΣ

Έπί τής προς την Θεσσαλίαν νευοϋσης κλιτϋος τής οροσειράς τής
Πίνδου, απέναντι περίπου τής Καρδίτσης, εϋρηται εις σημαντικόν ύψος
(1150 μ.) καίθέσιν περίοπτον ή επ’ όνόματι τοΰ Γενεσίου τής Θεοτόκου
τιμώμενη 'I. Μονή Κορώνης.
Παλαιότερον ή μονή εκαλείτο και τής Κρυεράς Πηγής, ήδη δμως
από των αρχών τοϋ 18ου αίώνος (1718) συναντώμεν αυτήν, έν τινι σημειώματι1, υπό τήν έπίκλησιν τής Κοριόνης *2.
Πόθεν έλαβε τό έπίθετον τοΰτο ή μονή δεν είναι γνωστόν. Κατά
τον Σεβ. Μητροπολίτην Θεσσαλιώτιδος κ. ’Ιεζεκιήλ «Κορώνα θά ώνομάσθη λόγω δτι, ως εκ τής τοποθεσίας, εις ήν κεΐται, επιστέφει τό σημεϊον εις ο εϋρίσκεται μακρόθεν έκ τής πεδιάδος θεωμένη» 3. *Καθ’
5
ημάς
ή ονομασία τής Μονής θά προήλθεν έκ τίνος λησμονηθείσης παραδόσεως
ή περιστατικού τής κτίσειος αυτής σχετικού πρός τό πτηνόν κοροόνην
(κουρούνα), δπερ τόσον άφθονε! εν Θεσσαλία.
’Αρχιτεκτονική. Ή μονή έχει σχήμα μάλλον ακανόνιστου ορθο
γωνίου, κατά τάς πλευράς τοϋ οποίου είναι ιδρυμένα διώροφα κελλία
μετά ξυλίνου ήλιακοΰ (εξώστου), εν τφ μέσφ δέ τοϋ περιβόλου όρθοΰται, ως συνήθως, τό καθολικόν. Τοΰτο άποτελεΐται εκ τοϋ κυρίως ναοΰ
και τοϋ πρός δυσμάς αϋτοϋ προσηρτημένου νάρθηκος ως και έξ ενός πα
ρεκκλησίου προσκεκολλημένου κατά τό ήμισυ έπί τοϋ κυρίως ναοΰ καί
κατά τό έ'τερον ήμισυ έπί τής βορείου πλευράς τοϋ νάρθηκος, τιμιομένου
δ’ εις μνήμην τοϋ τιμίου Προδρόμου.

^•Uspetiskij,

’Αποδημία εις

τάς

μονάς των Μετεώρων, Πετροΰπολις

1896 σ. 540.
3 Σ ε ρ α φ ε ί μ, δ Βυζάντιος αναφέρει εκκλησίαν τινά έν ”Α ρ τ η

υπό τό

έπιόνυμον Κορωνησίαν (Δοκίμων σ. 138). Πρόκειται δμως προφανώς περί παρανοήσεως ή έξελληνισμοϋ τοΰ επιθέτου Κορακονησία, δπερ έ'φερεν
μφ χερσονησΐδι τοΰ Άμβρακικοΰ μονή

ή

έν τή όμωνυ-

τής Θεοτόκου, ής ή έν ’Άρτη εκκλησία

θά ήτο πιθανώτατα μετόχων. Περί Κορακονησίου δρα καί
έν Έπετ. ‘Ετ. Βυζ. Σπ. 13 σ. 192 έξ.

Δ. Ζακυθηνόν,

5 Θεολογία, 1929 σ. 32.
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Ό κυρίως ναός, έκτισμένος διά ακανόνιστου μάλλον τοιχοδομίας, έχει
τον τύπον τών σταυροειδών έγγεγραμμένιον μετά τρούλλου καί χορών,
ήτοι τρίπλευρων αψίδων τοποθετημένων κατ’ έπέκτασιν έκατέρου τών
εγκαρσίων σκελών τοϋ σταυρού (εικ. 1).
Κ Α Θ Q A IKON
MOHHC KOPQHHC

ΟΙ

2

3-7

5

6

ΚΑΤΟ VIC

7

8

9

to Α\.

Είκ. 1. Κάτοψις τοϋ Καθολικού τής Μονής Κορώνης.

Ό τροΰλλος στηρίζεται έσωτερικώς επί τεσσάρο^ν στρογγυλών κιό
νων τή μεσολαβήσει κυλινδρικών καμαρών, αΐτινες διαγράφουσιν επί τής
στέγης τον σταυρόν, έν φ τά κατά τάς είσεχοόσας γωνίας τοϋ σταυρού
χαμηλότερα τμήματα τού ναού στεγάζονται διά σταυροθολίων.
Εις τό τετράγο^νον κεντρικόν τμήμα τού ναού είναι προς άνατολάς
μέν προσηρτημένον τό τριμερές ιερόν—καλυπτόμενον διά χαμηλοτέρων
τών τού σταυρού κυλινδρικών θόλων, οιτινες καταλήγουσιν εϊς ήμιεξα-
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γώνους έξεχούσας κόγχας—προς δυσμάς δέ δ νάρθηξ, δστις διαιρείται εις
τρία διαμερίσματα δι’ εγκαρσίων τόξων βαινόντων επί ήμικιόνων. Καί
τά μέν δύο άκρα διαμερίσματα καλύπτονται δι’ έγκαρσίο)ν καμαρών, τό
δέ μέσον διά σταυροθολίου.
Τό περιγραφέν σχέδιον τού ναού απαντάται κατ’ εξοχήν εν ’Άθφ ή
'Αγ. ’Όρειι, δθεν καί άθωνιτικός ή άγιορειτικός ό τύπος οΰτος άποκαλεΐται. Δημιουργηθείς κατά τον 10ον ή 11°ν αιώνα, διεδόθη εντεύθεν άργότερον καί εις την λοιπήν Ελλάδα—ίδίρ. τήν Μακεδονίαν 1
2 καί τήν Θεσ
σαλίαν3—ως
*
καί τήν Σερβίαν'1 καί τήν Ρουμανίαν5.
Εις τούς αρχαιότερους τών ναών τού τύπου τούτου οι στηρίζοντες
τον τροΰλλον 4 κίονες είναι πολύ πλησίον τών τοίχων τοποθετημένοι,
εν άλλοις λόγοις το πλάτος τού μέσου κλιτούς (ή ή διάμετρος τού κεν
τρικού τρούλλου) είναι, εν συγκρίσει προς τό πλάτος τών πλαγίων κλι
τών, πολύ μέγα, προς δέ τούτη) τά κατά τάς γωνίας τού σταυρού μικρά
διαμερίσματα καλύπτονται διά σφαιρικών θόλων (ασπίδων) εν ω εις τούς
μεταγενεστέρους ναούς ή είρημένη αναλογία πλάτους κλιτών αποβαίνει
μικροτέρα, τά δέ τετράγωνα γωνιαία τμήματα καλύπτονται διά σταυρο
θολίων. Εις τούτον τον μεταγενέστερον τύπον υπάγεται καί τό καθολι
κόν τής Μ. Κορώνης, δπερ, κατά τήν κτιτορικήν επιγραφήν, ανάγεται εις
τόν 16ον αιώνα. Σημειωτέον δ’δτι τό καθολικόν τής Μ. Κορώνης διαφέ
ρει μέν τών άγιορειτικών κατά τήν διάταξιν τού νάρθηκος, δστις είναι
άστυλος, πλησιάζει δμως εκείνα, διότι έ'χει δ νάρθηξ του πλάτος μεγαλύτερον τού συνήθους, φέρει δέ καί ήμικίονας προσκεκολλημένους επί τών
τοίχων, τοποθετημένους δ’ εκεί, ένθα εις τινας βυζαντινούς ναούς συναντώμεν δλοκλήρους κίονας ό)ς π.χ. εν Νέα Μονή Χίου καί 'Αγ. Ίιοάννη
Θεολόγο) τού Υμηττού 6.
Κοινόν τέλος προς τούς άγιορειτικούς ναούς χαρακτηριστικόν πα
ρουσιάζει τό καθολικόν τής Μ. Κορώνης τό κατά τήν ΒΔ. γωνίαν προσκε-

1 Πβλ. τάς κατόψεις

τών άγειοριτικών Μονών : Βατοπεδίου, Χελανδαρίου,

Διονυσίου, Ίβήρων, Ξενοφώντος, Κουτλουμουσίου παρά G. Β a 1 s, Notita despre
arhitectura Sfantului munte, Bucuresti 1:)13. σ. 42 καί 43,
! Θεσσαλονίκη, (Προφήτης Ήλίας, Άρχ. Βυζ. Μνημ. Α' σ. 179 είκ. 2).
3 Μετέωρα (Μ. Μεταμορφώσεως, Μ. Βαρλαάμ κλπ.) Μ. Άντινίτσης, Μ. Άγάθιονος.
-i Millet, L’ancien art Serbe, Paris. 1919 είκ. 142, 175, 183, 209.
5 Ghika Budesti, Evolutia arhitecturii in Muntenia si in Oltenia 1933
σποράδην.
5 A. Orlandos, Monuments byzantins de Chios 1930 πίν. 10.
6 A.
είκ. 227.

’Ολλανδού,

Εύρετήριον

μεσ.

μνημείων ‘Υμηττού

κλπ.
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κολλημένου παρεκκλήσιον, δπερ συναντώμεν εις την αυτήν ακριβώς θέσιν εις τάς μονάς: Διονυσίου, Γρηγορίου, Κουτλουμουσίου κλπ. ώς καί
είς τάς μονάς Άντινίτση; καί Άγάθωνος. Είναι δέ τό παρεκκλήσιον
τοΰτο ναΰδριον μονόκλιτον συγκοινωνούν διά πλαγίας θΰρας προς τον
νάρθηκα τοϋ ναοϋ καλυπτόμενον δέ διά σφαίρικοϋ θόλου. Ή κτίσις του
όμως είναι μεταγενέστερα τής τοϋ ναοΰ διότι, ό'ταν προσετέθη, παρέστη
ανάγκη φράξεως τοϋ κ ιτά την βόρειον πλευράν τοϋ νάρθηκος ΰπάρχοντος παράθυρου.
ΑΙ τοιχογραφίαν "Ο τε ναός καί τό παρεκκλήσιον κοσμούνται διά

τοιχογραφιών άρίστης άγιορειτικής τεχνοτροπίας, περί ών θά εϊπωμεν
έν έκτάσει όταν θά ε'χωμεν διαθεσίμους φωτογραφικός αυτών άπεικο-

ΕΙκ. 2. Στηθάρια αγίων έκ τοϋ καθολικού.

νίσεις. Προς τό παρόν άρκοϋμεθα να παραθέσωμεν, δείγματος χάριν, τάς
εικόνας δΰο'άγίων έν στηθαρίοις, έξ ών έμφαίνεται ή πλήρης έκφράσεως
καί ζωής άπόδοσις τών μορφών κατά τον κρητικόν λεγόμενον τρόπον.
Παρέχομεν δ’ επίσης ενταύθα καί τάς εικόνας τών κτιτόρονν τοϋ τε ναοΰ
καί τοϋ παρεκκλησίου. ’Εκ τοϋτιον 6 πρώτος είκονίζεται ολόσωμος αρι
στερά τφ είς τον ναόν είσερχομένφ, έστραμμένος προς τον θεατήν κατά
τά ιρία τέταρτα καί κρατόίν δι’ άμφοτέρων τών χειρών ομοίωμα τής εκ
κλησίας είκονιζομένης με τον χαρακτηριστικόν υψηλόν τροΰλλον. Ό άνήρ
έχων μακράν κόμην καί γένειον φέρει τρουλλωτόν κάλυμμα επί τής
κεφαλής, είναι δ’ ένδεδυμένος ποδήρες σκοτεινόχρουν καφτάνιον κομβοϋμενον εμπρός, τεθειμένον δ’ ϋπεράνω κυανοΰ χειριδωτοΰ καμισίου.
Τό όνομα τοϋ κτίτορος μανθάνομεν έκ τής άνωθεν γεγραμμένης επιγρα
φής : Άνδρέας Μποννος και νέος κτήτωρ τής αγίας μωνής ταύτης.
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Κάτιοθεν δέ τής είκόνος εϋρηται ή εξής έμμετρος εις επικόν ύφος
συντεταγμένη επιγραφή:
t Προς τον σόν, ώ Δέσποινα, νενσον ικέτην
δλοψνχως κλίνοντα νοϋ τον αυχένα
ρύπον δέ φιλοϋντα ψυχής σμηχειν αγαν
φάσκω πινντδν τουτονι τον Άνδρέαν
νπ’ουδενός πάντων δς, ησηςισχύος
ρωσέλε'ις στολίσαι τον ναόν σου τόνδ’δλον
Ιδρίος άζνγυν Δανιηλου χεροϊν
δλβίζεται μέν υπό των ευ εϊδότων
σώζοι δέ Σωτηρ τους βιοϋντας έμφόβως.

(Διαστάσεις: 0.58X0.63 ΰψ. γραμμ.
0.026 μ.)
Καί ευθύς υποκάτω ή εξής δευτέρα
επιγραφή:
Τέρμα πλουσίου ιδρώτος Δανιήλ άζεύκτον
ναός ο δ’ άχράντου κτήσατυ Παναγίης
συν δαπάναιαι πλείαταις εύγενέος κομόωντος
’Ανδρέου εντραφέος πληύλεσιν εύπραγίης
Έπτακισχιλίτρ ένενηκοστφ πέμπτφ ετει
Ανγονστοιο έ'νην καί νέαν ίαταμένου.

Είκ. 3. Είκών τοΰ

κτίτορος

Άνδρέου Μπούνου. (1587).

Έκ των ανωτέρω επιγραφών διδα
σκόμενα : 1) δτι «νέος κτήτωρ» τής μο
νής, ήτοι ό δαπανήσας διά την τοιχογράφησιν τοϋ καθολικού αυτής έγένετο ό
Άνδρέας Μποΰνος.

2)
"Οτι ό έκτελέσ
σιν ήτο ό μοναχός (άζυγος, άζευκτος) Δανιήλ. Τοΰτον ό Γιαννόπουλος
(Έπετηρ'ις Φιλολ. Συλλ. Παρν. I (1934) σ. 269) υπολαμβάνει ώς επίσκο
πον καί παρεμβάλλει μεταξύ τοϋ Ίωάσαφ Β' (1581) καί Ίωάσαφ Γ'
(1590 καί 1593). Άφαιρουμένου λοιπόν αύτοϋ δ Ίωάσαφ Γ' πρέπει νά
ταυτισθή προς τον Ίωάσαφ Β'.
3)
"Οτι ή άγιογράφησις συνετελέσθη κατ’ Αύ'γουστον τοϋ έτους
7395 από κτίσεως κόσμου ήτοι τφ 1587 από Χριστοΰ Γεννήσεως. Ό
ναός επομένως θά έκτίσθη πιθανώς κατά τά μέσα τοϋ 16ου αίώνος.
Αί ανωτέρω επιγραφαί είναι παλαιόθεν γνωσταί. Πρώτοι εδημοσίευ-
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σαν αύτας οί Heuzey καί Daumet τφ ! 8761, μετ’ αυτούς δ’ό Νικ.
Γιαννόπουλος1
2 καί εσχάτως 6 σεβ. μητροπολίτης Θεσσαλιοότιδος π. ’Ιεζε
κιήλ3, από τής άναγνώσεως τοΰ οποίου διαφέρει ή ήμετέρα κατά τάς
διά παχύτερων γραμμάτων σημειουμένας λέξεις, αΐτινες ή όλοσχερώς παρελείφθησαν ή ά'λλως ύπ’ αυτών άνεγνώσθησαν.

Είκ. 4. Είκών τοϋ κιίτορος τοϋ παρεκκλησίου Άποστολάκη (1735).

Ή εικών τοϋ ετέρου κτίτορος, ήτοι τοϋ δαπανήσαντος διά την άγιογράφησιν τοΰ παρεκκλησίου εύρίσκεται έν τφ ναϋδρίφ τούτω. Είκονίζεται δε καί αυτός ολόσωμος καί έστραμμένος προς τον θεατήν κατά τά

1 Mission archeologique de Macedoine, Paris 1876 σ. 450 άρ. 243.
3 Έπετηρίς Παρνασσού ς' 129 καί I' 269.
3 Θεολογία, 1929 σ. 33.
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3/4. Μακρόκομος επίσης καί γενειοφόρος τήν μέν δεξιάν χειρα φέρει
προ τοϋ στήθους εις σημειον ευλαβούς ευχαριστίας, διά δέ τής άριστεράς
κρατεί πλαισιωμένην εικόνα τοϋ τίμιου Προδρόμου είκονιζομένου έν προ
τομή. Παρά την κεφαλήν τοΰ άνδρός εΰρίσκεται ή επιγραφή :
Νέος κτήτωρ έκ χωρίου Βρανιανών Άποστυλάκη. ”Ετει από Χριστού αψλε' (=1735).

Ενδιαφέρουσα είναι ή ενδυμασία τοΰ κτίτορος, δστις έσωΐερικώς
μέν είναι περιβεβλημένος ποδήρες κεντητόν αντερί μετά ζοόνης, εξωτε
ρικούς δέ ποδήρες επίσης έπανωφόριον χειριδωτόν έρυθροΰ χρώματος
μετά μελαίνης παρυφής έκ γούνης. Τοιαΰτα επανωφόρια συνηθίζοντο
ήδη καί κατά τούς προ τής άλώσεως αιώνας, ως διδασκόμεθα ού μόμόνον έκ των τοιχογραφιών1 αλλά καί έκ συμβολαίου τοΰ ΙΔ' ή ΙΕ'
αίώνος άναφέροντος «επανωφόρια δ', το έν οκαλουράτον μετά ζώνης άλωπεϊκης» 1
2. "Ομοια δ’ έπανωφόρια έ'φερον συχνά έπί τουρκοκρατίας καί
σήμερον ακόμη έν Ήπείριρ καί Μακεδονίμ άνδρες τε καί γυναίκες3.
Έν τφ παρεκκλησίφ εικονίζονται καί οί εξής μεγάλοι τοπικοί άγιοι
καί μάρτυρες ήτοι:
1) Σεραφείμ αρχιεπίσκοπος Φαναριού καί Νεοχωρίον. Ούτος διετέλεσεν κατ’ άρχάς ηγούμενος τής Μ. Κορώνης, περί τά τέλη τού 16ου αί
ώνος, γενόμενος δ’ ειτα αρχιεπίσκοπος Φαναριού καί Νεοχωρίου άπηγχονίσθη υπό τών Τούρκων κατά τον έπί Διονυσίου τοΰ Σκυλοσόφου γενόμενον διωγμόν, έφ’ φ καί έτιμήθη υπό τής έκκλησίας ώς ίερομάρτυς
ά'γιος, τής μνήμης αυτού έορταζομένης τή 4η Δεκεμβρίου. Ή θαυματουρ
γός αυτού κάρα άπόκειται έν τή Μ. Κορώνης.
2) 'Ο ay. Βησσαρίων επίσκοπος Λαρίσσης ι.
3) *0 ay. Διονύσιος δ τοϋ Όλυμπον ορούς έκ χωρίου Σκλάτηνας.
4) Ό ciy. Χαράλαμπος δ Χαριτοβλητης.
5) Ό άγ. Δαμιανός νέος δσιομάρτυς τών χωρίων Καρίτζας τών Άγράφων °.
6) Ό άγ. Μιχαήλ έκ χωρίου Γρανίτσας τών Άγραφων.
1 Καστοριάς 'Αγίων Αναργύρων Ό ρ λ ά ν δ ο ς,
Μ μη μ. τής 'Ελλάδος τόμος Δ' σ. 54 είκ. 31.

ΆρχεΤον τών

Βυζαντ.

3 Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Byzantinische Zeitschr. V 1896, 114.
5 Πβλ. Άγγ. Χατζημιχάλη, Έλλ. λαϊκή τέχνη,
44 είκ. 31.
1 "Ορα Ν. A. Β έ η ν έν Byz.-Neugr. Jahrbixcher τ.
° "Ορα περί αύτοϋ

Δ ο υ κ ά κ η ν,

Άθήναι

1931 σελ.

IV σελ. 351 έ.

Συναξαριστήν μηνός Φεβρουάριου καί

εσχάτως Μητροπολίτην Ί ε ξ ε κ ι ή λ, Θεσσαλικά Χρονικά τ. Δ' (1934).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
20/09/2020 08:11:38 EEST - 3.237.200.21

412

Άν. Όρλάνδου

Αί έπιγραφαί. Χαρακτηριστικοί τής προς την καλλιτεχνικήν αξίαν
τών τοιχογραφιών τοΰ καθολικού έκτιμήσειος καί τής προσοχής, ήν κατέβαλλον οι παλαιοί μοναχοί τής Μ. Κορώνης προς διαφΰλαξιν αυτών από
πόσης βλάβης ή επισκευής νεωτέρων ζωγράφων είναι καί αί εξής δυο
επιγραφαί γεγραμμέναι δι! έπισεσυρμένης γραφής ή μέν πρώτη έν τφ ίερφ, ή δέ δεύτερα επί τοΰ τοιχώματος τοΰ καθολικού.
Ίδοΰ πώς έχει τό κείμενον αυτών, νΰν τό πρώτον δημοσιευόμενον

"f *Επιφάνεια τον αγίου άρχιερέως τοϋ πανιερωτάτου άγιον μητρο
πολίτου Ίωάοαφ Λαρήσσης1· και τον θεοφιλεστάτον άγιου επ[ιακο]πον
Κυρίου Λαυρέντιον Καπούας και Φαναριού."Οστις τών ζωγράφων έλθειν
σκιάσαι

πρώσοπα

καί............................. ηδι καλώς' ήδέα μήτε αλιιμαι

χάρτην καί καπνιστήν καί βάλη επάνω εις πρωσοπον έχομε τον άφορεσμένον καί άσυγχόρετον καί μετά θάνατον άλντον καί η μερής αντον μετά
τοϋ ’Ιούδα αμήν.

(Τό μήκο; τής έπιγρ. ταιίτης είναι 1.05, τό δέ ΰψ. τών γρ. 0.05).
Ή δέ δεύτερα επιγραφή άναφερομένη εις τον τρόπον καθαρισμού
τών αγιογραφιών καί εις άλλας προφυλάξεις έχει ως εξής:
■f “Αγιε καθηγούμενε συν τφ άγίφ έφημερίφ οί έστιασόμενοι εν τφ
άγίφ καί παναέπτφ ναώ τούτο, γινώσκετε πως διορ | θόνω τό...............

............. κλ.ησιαρέους, πώς τι μαζεύω κυ τί ιοτορϊ: Εις μακρό ξύλο άς
δένουν άλουποϋς νορά 31 *καί ας τννάζουν τον κονιορτόν καί τά άννφαντοπάνια 3 με σκούπα καλαμιού καί όταν σκουπήζετε δίχως νερό φνλάγεσθε
καί ας | τηνάσετε κάθε Σάββατον' οντω ποιήται εν παντί καιρώ ώς λέγομεν' ΐνα στέκη ή ιστορία4

εις εν πρώςοπον καί άν τύχη κα \ θαρά καί

βονληθήτε αλλαξαι τά γιαλιά .... λης δταν ενγάλη δ τεχνίτης τό ένα γιαλή
τοϋ παραθυριού εν τούτη τή ώρα με μία καρπέτα \ ας κλείσονν τό παραθνριν νά μην έμπη δ άείρ ή ν πήρα τοϋ ήλιον έσωθεν δπον καί αν εισέβη
δ ήλιος................ , . άλλαζε την δψιν ή ιστορία καί [ οστις, άθ(ε)τήση την
εξαμηνία τον αγίου ναόν τούτον καί δεν ποιήσηω λέγομεν νά έχη την Θ[εοτό]κον αυτήν άντίδικον διά τό τής γνώμης αντοϋ γεγοναίνε θέλημα καί δ
έξοδος τοϋ άγιου ναοϋ μέλη φθαρθή.

1 *0 μητροπολίτης οΰτος άρχιεράτευσεν από 1581
Γιαννοποΰλου,

’Επισκοπικοί

μέχρι τοΰ 1593. "Ορα Ν.

κατάλογοι Θεσσαλίας έν Έπετηρίδι

Φιλολ.

Συλλ. Παρνασσού έτ. I (1984), σελ. 270 καί δσα σχετικώς άνωτέεω ε’ίπομεν.
3 Οΰράν άλώπεκος.
8 Τούς ιστούς τών αραχνών.
4 Ή εικονογραφία.
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Παραθέτομεν εν τελεί καί κατάλογον βιβλίων χειρογράφων καί έν
τυπων παλαιάς έκδόσεως, δσα ΰπήρχον είσέτι καθ’ ον χρόνον έπεσκέφθημεν την μονήν, ήτοι επί ήγουμενείας τοΰ έπειτα σεβασμιωτάτου μη
τροπολίτου Κορινθίας Κυρίου Δαμασκηνού.

Περί των βιβλίων τούτων υπάρχει καί σημείωμα τοΰ 1718 δημοσιευθέν υπό Οΰσπένσκη1 καί έχον <υς έξης:
Τά εν τή ιερά Movfj Κορώνης (βιβλία) καί ολίγα πάνυ είσϊ καί ον
χρεία τούτων ουδέ μνεία γίνεται τό παράπαν».

Α' ΚΕΧΡΟΝΙΣΜΕΝΑ
Χειρόγραφα καί έντυπα.

1) Μηναίον Σεπτεμβρίου έτ. 1525 έ'κδ. Ένετίας «παρά Φραγκίσκφ των
Ίουλιανών άναλώμασι καί διορθοόσει κυροϋ Εμμανουήλ τοΰ Γλεωζωνίου.
2) Ίωάννον τοΰ Γραμματικόν εις τά υστέρα αναλυτικά Άριστοτέλους
υπόμνημα. ’Ανώνυμου εις τά αυτά. Ευστρατίου εις τά αυτά. Venetiis 1534.
3) Μηναίον χειρόγραφον τοΰ 1548.
4) Τυπικόν τής εκκλησιαστικής άκολον&ίας 1 τής έν 'Ιεροσολύμοις 'Αγ.
Λαύρας τοΰ οσίου καί θεοφόρου πατρός ημών Σάββα. ’Έντυπον
1555.
5) Μηναίον Σεπτεμβρίου. Ένετίησιν 1567 «Τό παρόν μηναίον έτυπώθη έν Βενετίαις νεωστί μετ’ έπιμελείας Γρηγορίου τοΰ Μαλαξοϋ, αι
τήσει κυρίου ’Ιακώβου τοΰ Λεογκίνου έτει τφ από τής ένσάρκου
1 Αποδημία εις τάς μονάς των Μετεώρων, Πετροΰπολις 1896 σ. 540.
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οικονομίας τοΰ κυρίου καί Θεοϋ καί Σωτήρος ημών Ιΰ Χϋ αφξζ'.
(=1567)

6) Μηναΐον Νοεμβρίου έντυπον. Ένετίησιν 1567.
7) Μηναΐον 'Ιουλίου. Έν οίκίρι Ιππολύτου Βαλόβιδος άναλώμασι τοΰ
αυτοΰ καί επιδιορθώσει κάμοϋ Ίωάννου ιερέως Ναθαναήλου. Έτει
τφ από τής ένσάρκου οικονομίας αφ'ξη'. (1568).
8) Μηναΐον Μαΐου. Venetiis MDLXVIII (=1568). To παρόν μηναΐον
έτυπώθη Ένετίησιν έν μέν οίκίφ κυρίου Ιππολύτου Βαλόβιδος άναλώμασι τοΐς αυτοΰ, δεξιότητι δέ καί επιδιορθώσει κάμοϋ Ίωάννου
ιερέως τοΰ Ναθαναήλου, έ'τει τώ από τής ένσάρκου οικονομίας τοΰ
Κΰ ημών Ιϋ Χϋ, αφξη' Μαΐου 16. (=1568).
9) Βιβλίον Μαρτίου μηνός. ’Έντυπον 1569.
10) Παρακλητική έντυπος. Ένετίησι παρά Τζανέτφ 1570.
11) Ευχολόγιον. Έντυπον Ένετίαις 1570. Σχημ 8°ν φύλλα 305.
12) Ευχολόγιον. Έντυπον Ένετίαις 1571.
13) 'Απόστολος χειρήγραφον. Προ τοΰ 1578 σχ. Ίοτ.
14) Βιβλίον τον Άπριλλίον μηνός 1587. «Έτυπώθη έν Ένετίαις παρά
τών κληρονόμων Χριστοφόρου τοΰ Τζανέτου άναλώμασι μέν τοΐς
αυτοΰ έπιμελείφ δέ διορθωθέν παρά τοΰ έν ιερεΰσιν Γεωργίου Βλα
στού Κρητός τοΰ έπονομαζομένου Πουνιαλέτου. Έτει από τής έν
σάρκου οικονομίας τοΰ κΰ ημών Ιΰ Χΰ αφπη' (=1588).
15) Χειρόγραφον εγκυκλοπαιδικόν έ'τους ζκθ' (=1589).
16) Πεντηκοστάριον. Ένετίησιν. Παρά Πέτρου υίοΰ τοΰ ποταί Χριστό
φορου τοΰ Τζανέτου αφΊα' (=1591).
17) Μηναΐον Νοεμβρίου. Ένετίησιν αχθ' (=1609). Παρά Άντωνίφ Πινέλλφ καί παρά Θεοφάνους ίερομονάχου τοΰ Ξενακίου έπιμελώς
διορθωθέν.
18) Εναγγέλιον. Τύποις ’Αντωνίου ΙΙινέλλον. Τό πάλαι παρ’ Έμμανουήλου Γλυζωνίου. Ένετίησι 1606.
19) Μηναΐον ’Οκτωβρίου. «Τυπωθέν παρά Άντωνίφ τώ Πινέλλφ καί
παρά Θεοφάνους Ίερομονάχου του Ξενακίου έπιμελώς διορθωθέν
Ένετίησιν 1610.
20) Θησαυρός της 'Εγκυκλοπαίδειας υπό Γερασίμου Βλάχου τοΰ Κρη
τός. 1659.
21)

Ψαλτηριον χειρόγραφον. Σχήμα 8°ν μετά τό 1673.
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22) Τοΰ μακαρίτου Μελετίου Συρίγγόυ κατά των καλβινικδν κεφαλαίων
και ερωτήσεων Κυρίλλου τοΰ Λουκάρεως καί Δοσιβέου πατριάρχου
'Ιεροσολύμων έγχειρίδιον κατά τής φρενοβλαβίας τυπωθέντα διά
δαπάνης καί επιτροπής τοΰ πανεκλαμπροτάτου ευσεβέστατου τε καί
γαληνότατου αΰθέντου καί ήγεμόνος πάσης Οΰγγροβλαχίας κυρ.
κυρ. Ίωάννου Κωνσταντίνου Μπασαράμπα βοεβόδα. Έπιμελεία δέ
καί διορθώσει λογιωτάτου νοταρίου τής μεγάλης ’Εκκλησίας κυρίου
Μιχαήλ Μακρή τοΰ εξ Ίωαννίνων έν τή περιφήμφ πόλει Μπουκουρέστη τής Οΰγγροβλαχίας. Έν ετει σωτηρίφ ,αχΥ (=1690) κατά
μήνα Σεπτέμβριον». Σελίδες 93.
23) Τά Πρακτικά της οικουμενικής τρίτης συνόδου της έν Έφέσφ. Ex
typographeio Hieronymi Commelini CI3IXDCI (=1691).
24) "Ανωνύμου κατά Λατίνων. ’Ιωάννου διακόνου τοΰ Ευγενικού. Λόγος
αντιρρητικός τοΰ βλάσφημου καί ψευδοϋς δρου τοΰ έν Φλωρεντίφ
συντεθέντος κατά τήν προς Λατίνους σύνοδον.
25) Μεγαλννάρια της Κοιμήσεως Εμμανουήλ τοΰ μεγάλου Ρήτορος1
1700. Σχ. 8ον μικρόν).
26) Θεοφύλακτου Ερμηνεία εις το κατά Ματθαίον Εΰαγγέλιον. ’Έντυ
πος 1712.
27) Κατάλογος ονομάτων των έν τή προθέσει άναφερομένων διαφόρων
χωρίων Ευρυτανίας. Σχήμα 8ον προ τοΰ 1729,
28) Κανόνες ψαλλόμενοι τή Παρασκευή εσπέρας εις τά κόλλυβα των
κτητόρων. Χ/φον. (Προ τοΰ 1739).
29) Μηναϊον μηνδς Μαρτίου. Χειρόγραφον, (μετά τό 1 745).
30) ’Οκτώ βιβλία φυσικής άκροάαεω;. Χειρόγραφον 1750.
31) Μηναϊον Αύγουστου. Ένετίησιν 1755. ’Έντυπον.
32) Φΰοοοφία. ’Έντυπον. Λειψία 1766.
33) Πεντηκοστάριον. ’Έντυπον. Ένετίησιν 1777. Τυπογραφ. Antoni Bortoli.
34) ’Ακολουθία ‘Ιερομάρτυρος Βααιλείονι Επισκόπου Άγκυρας τοΰ θαυματουργοΰ. Χειρόγραφον. 1786.
35) Θεοτοκάριον. ’Έντυπον. Ένετίησιν 1796.
36) "Επίτομη των προφητανακτοδαβιδικών ψαλμών. ’Απάνθισμα. Έκ1 Πρόκειται περί τοΰ ’Εμμανουήλ Ξανθοϋ ή Ξανθινοΰ
λην. Φιλολογία. Άθήναι 1868 σ. 415).

(Κ.

Σ ά θ α, Νεοελ-
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δοσις Πατριάρχου Κ/πόλεως Νεοφύτου. Τυπογρ. Πατριαρχ. Κ/πό
λεως 1799.
37) Σειράς Κ. Μ. Κοΰμα. Βιέννη 1807. ’Έντυπον.
38) Ευαγγέλιον Ρωοοικόν. Πετροΰπολις 1817.
39) Παρακλητική. Ένετίησιν παρά Νικολάφ Γλυκεϊ τφ> εξ Ίωαννίνων
1819.
Β' ΑΧΡΟΝΙΣΤΑ
I Χειρόγραφα

1) ΙΙράξεις ’Αποστόλων.
2) Λειτουργικόν βιβλίον μετά μικρογραφιών.
3) Διήγησις ωφέλιμος έκ τής βίβλου τής καλουμένης μέμσας, φριχτή
καί παράδοξος περί αναξίων ιερέων Σχ. 4°ν.
4) Ψαλμοί Σχ. 16ον.
5) Ώρολόγιον Σχ. 4°ν.
6) Λειτουργική Σχ. 4°ν.
7) Φυσική.
8) 'Ομιλία τοΰ μακαρίτου Άμφιλοχίου προέδρου Ίκονίου. Σχ. 8ον.
9) Ευσταθίου αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης παρεκβολαί εις τήν Όμη
ρου Ίλιάδα.
10) 2 Τετραευάγγελα.
11) Κανών τής Ύπεραγίας Θεοτόκου. Σχ. 16°ν.
12) Όμιλίαι.
13) Άκολουθίαι.
14) Βοτανική.
15) Διακονικόν.
16) Διηγήσεις καί λόγοι.
17) Γνωμικά καί παροιμίαι μετά τοΰ Α τής Ίλιάδος.
II ’Έντυπα.

1) Ευαγγέλιον. Έκδ. Βενετίας παρά Ίωάννου τοΰ Μπράντου άναλώμασιν αΰτοΰ. Έπιμελείμ καί επιδιορθώσει Γρηγορίου τοΰ Μαλαξοΰ.
2) Εΰχολόγιον.
3) Μηναία : Ίανουαρίου, ’Ιουνίου κλπ.
4) ’Απόστολος.
5) Γραμματική Ελληνική καί Λατινική.
6) Παρακλητική.
ΑΝ. Κ. ΟΡΔΑΝΔΟΣ
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