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ΤΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΑΡ. 20 ΤΗΣ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΕΝΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΚΑΙ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ*

Κ

ατά την διάρκεια μιας επίσκεψης του στα Ιωάννινα στίς αρχές
της δεκαετίας του 1970, ό αείμνηστος λαμπρός παλαιογράφος
Αίνος Πολίτης εξέτασε το χειρόγραφο άρ. 20 της Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης Ιωαν
νίνων. Ή σύντομη περιγραφή του χειρογράφου δημοσιεύθηκε το 1973, στο
πλαίσιο μιας ευρύτερης - καί πολυτιμότατης - παλαιογραφικής συμβολής.1
Κατά την πορεία ενός ερευνητικού προγράμματος του Πανεπιστημίου Ιωαν
νίνων γιά τά Χρονολογημένα Μεσαιωνικά Ηπειρωτικά Χειρόγραφα, με επιστημο
νικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Κ.Ν. Κωνσταντινίδη, είχαμε τή δυνατότητα να
εξετάσουμε συστηματικά τον κώδικα το 2003. Ή επιτόπια έρευνα τού κώδικα
επαναλήφθηκε - και ολοκληρώθηκε - στο τέλος τού 2005.
Με ευφρόσυνα σεβάσματα προσφέρουμε αυτό το μικρό άρθρο στον πρώτο
τόμο τής Επετηρίδας τού Τμήματος Ιστορίας τού Ιονίου Πανεπιστημίου, προς
τιμήν τού Καθηγητή Δημητρίου Ζ. Σοφιανού, αφοσιωμένου διδασκάλου καί
ακάματου ερευνητή, πού έχει αφιερώσει πολύ κόπο στην μελέτη χειρογράφων
καί έγγραφων τού ελλαδικού χώρου, μέ εντυπωσιακούς - σε μέγεθος και
ποιότητα - εύχυμους καρπούς. Το παρόν άρθρο αποτελεί σμικρόν άντίδωρον,
καί συνοδεύεται άπο τήν έκθυμη ευχή: Πολυχρόνιος.
Στην συνέχεια επιχειρούμε μία νέα παλαιογραφική καί κωδικολογική2
περιγραφή τού χειρογράφου.

* Θερμές ευχαριστίες οφείλονται στον Καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας Κ.Ν. Κωνσταντινίδη,
δεινό μελετητή των μεσαιωνικών ηπειρωτικών χειρογράφων, καί οδηγό στην σχετική έρευνα.
Ευχαριστίες εκφράζονται επίσης στην κυρία Αικατερίνη Τζάννου, Διευθύντρια τής Ζωσιμαίας
Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων, για τήν πρόθυμη ανταπόκριση της στο αίτημα
επιτόπιας μελέτης τού χειρογράφου, και λήψης φωτογραφιών για τις ανάγκες του παρόντος
άρθρου.
1. Λ. Πολίτης, «Παλαιογραφικά από τήν Ή π ε ι ρ ο » , Έπετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης 12 (1973) 368.
2. Για τήν περιγραφή μας αξιοποιήσαμε το υποδειγματικό σύστημα περιγραφής τού έργου:
C.N. Constantinides και R. Browning, Dated Greek Manuscripts from Cyprus to the Year 1570,
Λευκωσία 1993, σ. V-VI.
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Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων, άρ. 20.
1. Εύαγγελιστάριο (τρία τμήματα

Εύαγγελισταρίων)

2. Χαρτί δυτικό, ποικίλλης όφής καί απόχρωσης κατά τμήματα, κατάστικτο
άπο άγιοκέρι.
3. Φύλλα 109, 295 x 212. Γραφόμενη επιφάνεια 238 χ 160. Ύδατόσημο σχήματος
άγκυρας στο τρίτο Εύαγγελιστάριο (Είκ. 5). Κείμενο σε δύο κάθετες στήλες.
4. Περιεχόμενα
α. (φφ. 1r -43v) Εύαγγελιστάριο (Ακέφαλο και κολοβό)
Inc. (Ακέφαλο) και ειπεν αύτοίς. εν έρΙγων επίησα και πάντ(ες) θαυμάζεται.
δια τού/τω μωσής.
Des. (43 ν): καί άλε πωλαι αί συν άνά/βάσε αύτώ εις ίερω/σώλειμα.
β. (φφ. 44r-101v) Εύαγγελιστάριο (Ακέφαλο)
Inc. (Ακέφαλο) [...]μων καί οι μετ' αύτού· και εύΐρώντες αυτών λέγουσιν
Des. (φ. 101ν) χωρίσαι Ι τά γραφώμενα βή/βλήα. αμήν.
γ. (φφ. 102r-109v) Εύαγγελιστάριο (Ακέφαλο και κολοβό)
Inc. (Ακέφαλο) κτήσασθε χρυσσον /μηδέ άργυρον· μηδέ χαλκούν είς/τάς ζώνας
ύμ(ών)
Des. (109ν) (Κολοβό) Τη δ' τ(ή)ς γ άδ(ε) τού ματθ(αίου) / Ειπεν ό κ(ύριο)ς την
πα[...]
5. Γραφείς και γραφές
Ό κώδικας έχει αντιγραφεί άπο πέντε γραφείς (Α-Ε). Ό γραφέας Α, δηλαδή ό
ιερέας Γεώργιος Άνδριτζώπουλος, μπορεί νά θεωρηθεί ό βασικός γραφέας
τού χειρογράφου, τού οποίου διαθέτουμε και το βιβλιογραφικό σημείωμα. Στο
χειρόγραφο εντοπίζονται άλλοι τέσσερις ανώνυμοι γραφείς (Β, Γ, Δ, Ε). Οι ανώνυμοι
γραφείς Β, Γ καί Δ πιθανότατα εργάστηκαν σε συνεννόηση με τον Άνδριτζώπουλο
γιά τήν γραφή τού κώδικα, καί ανέλαβαν μικρά τμήματα αυτού. Ό γραφέας Ε
εργάστηκε αυτόνομα - άγνωστο πότε ακριβώς - καί έγραψε το αντίστοιχο τμήμα
Εύαγγελισταρίου, το όποιο έκ των υστέρων συσταχώθηκε στον κώδικα.
Ό γραφέας Α (Άνδριτζώπουλος) έγραψε τά φφ. lr-lv (εως τον 14ο στίχο
τής αριστερής στήλης), 3r-20v (έως τον 7ο στίχο της αριστερής στήλης), 22r
(δεξιά στήλη)-43ν (τέλος), και το Εύαγγελιστάριο πού φέρει στο τέλος το
βιβλιογραφικό σημείωμα (71r-101v). Ή γραφή του είναι όρθια, ευμεγέθης, δεξιοκλινής, με λίγες συνδέσεις (Είκ. 1, 3, και HE στο έγχρωμο παράρτημα).
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Ό ανώνυμος γραφέας Β έγραψε τα φφ. 1ν (άπα τον 14ο στίχο της αριστερής
στήλης)-2ν (τέλος). Ή γραφή του είναι επιμελημένη, μικρού μεγέθους, με δια
κοσμητικές τάσεις.
Ό ανώνυμος γραφέας Γ έγραψε τα φφ. 20 ν (άπο τον 7ο στίχο της αριστερής
στήλης)-22Γ (τέλος αριστερής στήλης). Ή γραφή του είναι όρθια, επιμελημένη,
οξυκόρυφη και τετραγωνισμένη.
Ό ανώνυμος γραφέας Δ έγραψε τα φφ. 44r-70v. Ή γραφή του είναι όρθια,
επιμελημένη, ελαφρώς δεξιοκλινής, με διακοσμητικές τάσεις και με λίγες συν
δέσεις (Είκ. 2).
Ό ανώνυμος γραφέας Ε έγραψε τά φφ. 102r-109v. Ή γραφή του είναι ευμε
γέθης, τετραγωνισμένη, δεξιοκλινής, με διακοσμητικές τάσεις (Είκ. 9Ε).
6. Βιβλιογραφικό σημείωμα
Στο τέλος του Εύαγγελισταρίου (φφ. 44r-101v) που αποτελεί το δεύτερο - και
κύριο - τμήμα τού χειρογράφου, στο φ. 101ν υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον
βιβλιογραφικό σημείωμα, που μας πληροφορεί γιά την χρονολόγηση της γραφής
του Εύαγγελισταρίου και τον γραφέα του (Είκ. 11Ε). Το σημείωμα έχει ως έξης:
t Έπι έτ(ους) ,ς^νθ' ίνδ. ιε'.
Έτεληώθ(η) ή παρούσα δέλτος
δια χειρός εμοΰ του αμαρτολού
Γεωργίου τάχα και ιερέ (ως)
τού Ανδριτζωπούλ(ου)
εν μιν(ί) φευ(ρουαρίω) ι' κα δ ιγ' ώρ(α) ç
τ(ή)ς ημέρ(ας).
Άπο το παραπάνω βιβλιογραφικό σημείωμα, μας παρέχεται ή χρονολόγηση του
δεύτερου (και κυρίου) μέρους τού κώδικα. Μας παραδίδεται ό Φεβρουάριος
του έτους άπο κτίσεως κόσμου 6959, ήτοι τού έτους 1451 άπο Χρίστου.
Ωστόσο, ή ίνδικτιών που μας παρέχεται στο σημείωμα (ιε') δεν συμφωνεί μέ
το έτος αυτό. Πιθανότατα πρόκειται γιά εσφαλμένη απόδοση τής ίνδικτιώνος.
Ό γραφέας τού μεγαλύτερου μέρους αύτού τού τμήματος τού χειρογράφου
είναι ό ιερέας Γεώργιος Άνδριτζώπουλος
3. Το πρόσωπο αυτό μας είναι γνωστό αποκλειστικά άπο την συγκεκριμένη αναφορά τού
χειρογράφου. Έτσι, δεν γνωρίζουμε τίποτε άλλο για την δραστηριότητα του, ώς ιερέα η ώς
γραφέα. Ό Γ. Άνδριτζώπουλος έχει πάντως συμπεριληφθεί, ακριβώς λόγω τής ιδιότητας του
ως γραφέα αύτού του χειρογράφου, στο Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit, έπιμ. Ε.
Trapp, Ι/1, Βιέννη 1976, σ. 88 [άρ. 939].
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Εικόνα 1. Το φ. 71r του κώδικα, άρχη του Εύαγγελισταρίου με γραφέα
τον Γεώργιο Άνδριτζώπουλο (Α).

εικόνα 2. Tò φ. 53r τού κώδικα, άπο το χέρι τού ανωνύμου γραφέα Δ.

Εικόνα 3. Tò φ. 20r του κώδικα, με γραφέα
τον Γεώργιο Άνδριτζώπουλο (Α).

i

Εικόνα 4. Εμπρόσθια οψη της στάχωσης του κώδικα.

ΗΛΙΑΣ Π Α Ρ Ε Ν Η Σ

Tό βιβλιογραφικό σημείωμα μας ενημερώνει με ακρίβεια για τον χρόνο
ολοκλήρωσης τού έργου του. Το χειρόγραφο ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με την
αναφορά αύτη, κατά την 6η ώρα της 10ης Φεβρουαρίου τού 1451. Δυστυχώς
δέν υπάρχει στο σημείωμα αναφορά τού τόπου στον όποιο γράφτηκε το Εύαγγελιστάριο. Το στοιχείο αυτό θά ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον για την ευρύτερη
ένταξη αύτού τού τμήματος (άλλα και τού κώδικα συνολικά) στην σχετική
παραγωγή της εποχής.
Πρόβλημα υπομνηματισμού παρουσιάζει έξαλλου και ή συντομογραφία
κα δ , πού υπάρχει στο σημείωμα, ώς αναφορά στο πλαίσιο τού χρονικού προσ
διορισμού της καλλιγράφησής του. Ο Λ. Πολίτης σε σχετική σημείωση του
έπεσήμαινε το πρόβλημα αυτής τής ασυνήθιστης συντομογραφίας, καί είκαζε
ότι θά μπορούσε ίσως νά νοηθεί ώς συντομογραφία τού «καλένδαι». Ωστόσο,
ό ίδιος ορθότατα σημείωνε ότι ή 13η ήμερα των καλένδων δέν συμπίπτει με
τήν 10η Φεβρουαρίου.4
Ό π ω ς όμως προαναφέραμε, και ή ινδικτιών πού μας δίνεται στο βιβλιο
γραφικό σημείωμα δέν συμπίπτει μέ το σημειούμενο έτος γραφής τού χειρο
γράφου. Άν λοιπόν ή συγκεκριμένη συντομογραφία μπορεί πράγματι νά μετα
γραφεί ώς «καλένδαι», είναι πιθανόν νά βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ακόμη
λάθος τού γραφέα. Πάντως, το ζήτημα τής ερμηνείας τής συντομογραφίας
παραμένει ανοικτό.
7. Ή διακόσμηση τού χειρογράφου
Α. Αρχικά γράμματα καί επίτιτλα: Σέ ολα τα τμήματα τού κώδικα εμφανίζεται
μία τάση γιά διακόσμηση.5 Στο σύνολο τού κώδικα υπάρχουν σποράδην αρκετά
ποικιλμένα έρυθρόγραφα πρωτογράμματα. Τα πρωτογράμματα αυτά είναι
άπλα, συχνά αδέξια, μέ μαύρο «γέμισμα» καί σχεδόν πάντοτε σχηματισμένα
στο περιθώριο τού φύλλου. Συχνότερα άπαντώμενα πρωτογράμματα, λόγω
τής φύσεως τού κειμένου, είναι: Ε, Τ. Πρωτογράμματα πιο σύνθετα (Ε ώς
ευλογούσα χειρ) απαντώνται στά φφ. 53r (Είκ. 2) και 56r. Σποράδην υπάρχουν
καί απλοί έρυθρόγραφοι τίτλοι. Τά έπίτιτλα (μέ μαύρο καί κόκκινο μελάνι)
απαντώνται σπανιότερα στον κώδικα: π.χ. φφ. 71Γ (Είκ. 1), 79ν, 93ν, 96ν.
4. Βλ. Λ. Πολίτης, «Παλαιογραφικά», ο.π., 368, σημ. 1.
5. Γενικότερα, στα Εύαγγελιστάρια εμφανίζεται πληθώρα αρχικών γραμμάτων. Βλ. ενδεικτικά
Λ. Πολίτης, Οδηγός Καταλόγου Χειρογράφων, [Γενικον Συμβούλων Βιβλιοθηκών τής Ελλάδος,
17] Αθήνα 1961, σ. 45-46. Βλ. καί τήν ειδική μελέτη της Axinia Dzurova, Ή διακόσμησις τού
υπ' αριθμόν 17 ελληνικού Εύαγγελισταρίου της εν Ίωαννίνοις Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης. Περι των
διπλών και τριπλών αρχικών γραμμάτων στα βυζαντινά χειρόγραφα, έκδ. Ζωσιμαίας Κεντρικής
Ιστορικής Βιβλιοθήκης, Ιωάννινα 2005.
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Εικόνα 5. Ύδατόσημο των φύλλων 102 (επάνω) καί 103 (κάτω).

ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΡΕΝΗΣ

Β. Ή μικρογραφία: Στο φ. 12ν τού χφ. βρίσκεται ολοσέλιδη μικρογραφία με πορ
τραίτο του Εύαγγελιστού Ματθαίου (ΕΊκ. 10Ε). Ό ευαγγελιστής απεικονίζεται
σε μία παραλλαγή του γνωστού τύπου τού σκεπτόμενου. 6 Ή μικρογραφία
τοποθετείται στον κώδικα απέναντι άπο το κείμενο (13r): Τη β του αγίου
πν(εύματος) κατ(ά) Ι ματθέ(ον). Ακολουθούν άλλα 5 χωρία άπο το Κατά Ματ
θαίον Εύαγγέλιον.
Στην παράσταση χρησιμοποιείται το σκούρο μπλε χρώμα για τήν απόδοση
του βάθους, αντί τού συνήθως χρησιμοποιουμένου για τον σκοπό αυτό χρυσού
χρώματος. Πιθανότατα καθοριστικό ρόλο γιά αυτή τήν επιλογή έπαιξε και
ή μάλλον περιορισμένη οικονομική δυνατότητα τού χρηματοδότη της διακό
σμησης του συγκεκριμένου κώδικα. Ή περιορισμένη αυτή δυνατότητα επη
ρέασε γενικότερα τις επιλογές τού μικρογράφου.
Ό ευαγγελιστής Ματθαίος εμφανίζεται καθισμένος σε μία καρέκλα με
έρεισίνωτο, σε καφέ χρώμα καί με απόδοση γεωμετρικής διακόσμησης. Ό
ευαγγελιστής εικονίζεται με ήρεμη οψη, στραμμένος προς τα δεξιά, ώς προς τον
θεατή. Επιγραφή: Ο ΑΓ(ΙΟΣ) ΜΑΤΘΑΙ(Ο)Σ. Μπροστά άπο τον σκεπτόμενο
ευαγγελιστή, έχει αποδοθεί με αδρές γραμμές και εντελώς υποτυπώδη τρόπο,
ενα αναλόγιο, στο όποιο έχει γραφεί: ΒΙΒΛΟΣ ΓΕ (ΕΣΤΙΝ). Κάτω άπο το
αναλόγιο, αποδίδονται υποτυπωδώς τά όργανα γραφής τού εύαγγελιστήγραφέα: μαχαιρίδιο καί μελανοδοχεϊο.
Ή σύνθεση τού πορτραίτου μπορεί νά χαρακτηρισθεί ώς εξαιρετικά απλή. Χα
ρακτηριστική είναι ή απουσία πού παρατηρείται στο πλαίσιο της μικρογραφίας
κάποιων συμπληρωματικών στοιχείων, πού απαντώνται σέ πολλές αντίστοιχες
μικρογραφίες.7 Έτσι, δέν αποδίδεται κάποιο έπιπλο στο όποιο νά περιέχονται
τά εργαλεία της γραφής τού ευαγγελιστή, ούτε κάποιο οικοδόμημα στο βάθος.
Έτσι, ή συγκεκριμένη μικρογραφία περιλαμβάνει μόνο τα απολύτως απαραίτητα
στοιχεία, ένώ και αυτά αποδίδονται συχνά με τρόπο υποτυπώδη.
Ό χιτώνας και το ιμάτιο, τά όποια φέρει στο πορτραίτο ό Ματθαίος, δέν έχει
καταβληθεί κάποια προσπάθεια ώστε νά διακριθούν μέ σαφή τρόπο μεταξύ
τους. Και τά δύο αότά στοιχεία της ένδυσης τού ευαγγελιστή έχουν αποδοθεί
σέ ένα μάλλον ενιαίο σχήμα, σέ χρώμα βαθύ πράσινο (λαδί). Ό Ματθαίος
φέρει ενα κυκλικό φωτοστέφανο, πού έχει αποδοθεί μέ κίτρινο χρώμα.
6. Σχετικά με τον εικονογραφικό τύπο, βλ. A.M. Friend, «The Portraits of the Evangelists in
Greek and Latin Manuscripts», Art Studies 12 (1927) κυρίως σ. 95-129.
7. Βλ. ενδεικτικά, P. Buberl, Die Miniaturenhandschriften der Nazionalbibìiothek in Athen, Βιέννη
1917, σ. 13-14 και A.M. Friend, ό.π., σ. 98-109. Πρβ. Α. Ξυγγόπουλος, Το Εύαγγέλιον του Μελε
νικού εις την Έθνικήν Βιβλιοθήκην Άθηνών, [Δημοσιεύματα Εταιρείας Μακεδόνικων Σπουδών,
47] Θεσσαλονίκη 1975, σ. 17-23.
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Στο άνω δεξιό τμήμα της μικρογραφίας εικονίζεται το σύμβολο του ευαγγε
λιστή Ματθαίου. Πρόκειται για τον ανθρωπο-αγγελο, πού άλλωστε αποτελεί
το σύμβολο του συγκεκριμένου ευαγγελιστή σύμφωνα καί με τις τρεις βασι
κές σειρές αντιστοιχίας των συμβόλων μέ τους ευαγγελιστές, πού είχαν δια
μορφωθεί στους κόλπους τής χριστιανικής Εκκλησίας, τόσο στην Ανατολή, όσο
και στη Δύση (την σειρά τού Ειρηναίου καί των συνεχιστών του, 8 τήν σειρά
τού Έπιφανίου 9 καί αυτήν τού Ψευδο-Άθανασίου). 10
Όσον άφορα στην αντιστοιχία τού ευαγγελιστή Ματθαίου μέ το σύμβολο τού
αγγέλου, ενδιαφέρον παρουσιάζει μια τάση ομοιομορφίας πού παρατηρείται
κατά τους Παλαιολόγειους χρόνους, περίοδο σύνθεσης καί τού εξεταζόμενου
κώδικα. Στο πλαίσιο ενός σχετικού πίνακα πού κατάρτισε ό R.S. Nelson για
τήν περίοδο αυτή, σε κάθε έναν άπο τους 19 εικονογραφημένους χειρόγραφους
κώδικες πού εξετάστηκαν ενδεικτικά, ό Ματθαίος παρουσιάζεται να αντιστοι
χείται μέ το σύμβολο τού αγγέλου. 11
Ό άγγελος-σύμβολο τού Ματθαίου εικονίζεται στο χειρόγραφο ενταγμένος
στην σύνθεση τού πορτραίτου τού ευαγγελιστή. Παρουσιάζεται όμως να άντικρύζει
τον Ματθαίο, εμφανιζόμενος άνω δεξιά σέ σχέση μέ αυτόν, καί φέρνοντας του
τήν γραφίδα μέ το αριστερό χέρι, ένω μέ τό δεξί τον ευλογεί.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει καί ό τύπος τού φωτοστέφανου τό όποιο φέρει ό
άγγελος. Το φωτοστέφανο έχει σχήμα πεντάλφας. πού αποτελεί ένα ιδιότυπο
γιά τά δεδομένα τής βυζαντινής τέχνης στοιχείο. Γιά την χρωματική απόδοση
τού φωτοστέφανου έχει χρησιμοποιηθεί έντονο κόκκινο χρώμα, στοιχείο επίσης
ασύνηθες. Το πλαίσιο τού φωτοστέφανου έχει αποδοθεί μέ λευκό χρώμα.
Ή κατάσταση τής μικρογραφίας είναι καλή. Μικρές φθορές εντοπίζονται
στά σημεία απόδοσης τών χεριών τού Ευαγγελιστή, καί τού δεξιού χεριού τού
αγγέλου. Στο κάτω πλαίσιο (στο κέντρο) καί στο άνω πλαίσιο (δεξιά) της
μικρογραφίας, εντοπίζονται σταξίματα άπό κερί.
γ. Ή μικρογραφία καί ό κώδικας: Τό πορτραίτο τού Ματθαίου έχει φιλοτεχνηθεί
σέ ανεξάρτητο φύλλο (φ. 12, διαστάσεων 277 Χ 190) τό όποιο έχει τοποθετηθεί
μεταξύ δύο τετραδίων τού χειρογράφου (μεταξύ τών φφ. 11 καί 13). Ή χρο-

8. Βλ. σχετικά, G. Galavaris, The Illustrations of the Prefaces in Byzantine Gospels, Βιέννη 1979.
σ· 36-37. Επίσης, R.S. Nelson. The Iconography of Preface and Miniature in the Byzantine Gospel
Book, Νέα Υόρκη 1980, σ. 25-27.
9. Βλ. σχετικά, Galavaris, ό.π., σ. 39-40 καί Nelson, ό.π.. σ. 18-19.
10.Βλ. G. Galavaris, ό.π., σ. 42-43.
11• Βλ. R.S. Nelson, ό.π., σ. 112: Πίν. C, «Evangelist Symbols in the Palaeologan Period».
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νολόγηση της μικρογραφίας παρουσιάζεται έτσι εξαιρετικά δύσκολη, αν όχι
αδύνατη. Σημαντικό ζήτημα πού έχει άμεση σύνδεση με την απόπειρα χρονικής
τοποθέτησης τής μικρογραφίας είναι εάν αύτη προέρχεται άπο άλλο - παλαιότερο,
σύγχρονο ή μεταγενέστερο χειρόγραφο - σε σχέση με το Εύαγγελιστάριο του
1451.
Δυστυχώς, ό κώδικας δεν προσφέρει κάποια ένδειξη πού νά μάς διαφωτίζει
σχετικά. Παραμένει ώς πιθανό ενδεχόμενο ή ένθεση τής μικρογραφίας νά συν
δέεται μέ την διαδικασία συνένωσης σε ενιαίο σώμα τών διαφορετικών τμη
μάτων τού χειρογράφου, πού το συναποτελούν σήμερα.
Ή μικρογραφία παρουσιάζει αρκετά λαίκότροπα στοιχεία, τα όποϊα μπορούν
νά εντοπισθούν κυρίως στην υποτυπώδη δομή, στην απόδοση τών μορφών και
στην επιλογή τών χρωμάτων, στην οποία καταλήγει ό μικρογράφος.
Είναι εξαιρετικά αμφίβολο εάν χρησιμοποιήθηκε ώς πρότυπο γιά την δη
μιουργία αυτής τής μικρογραφίας κάποιο παλαιότερο πορτραίτο τού Ματ
θαίου, το όποιο νά διέθετε μνημειακή εμφάνιση και κλασικό χαρακτήρα. Ακόμη
όμως καί έάν κάτι τέτοιο συνέβη, ή αδεξιότητα πού εντοπίζεται σε αρκετά ση
μεία τής μικρογραφίας και οι περιορισμένοι ορίζοντες τού μικρογράφου, πού
ίσως αντλούσε άπο ενα τέτοιο πρότυπο, αφαίρεσαν τά στοιχεία πού προσδιόρι
ζαν τεχνοτροπικά το πρότυπο του καί κατέστησαν μάλλον απαγορευτική την
ταύτιση του.
Ωστόσο, μπορούν κατά τήν άποψη μας νά ανιχνευθούν κάποια παράλληλα,
όσον άφορα κυρίως στην δόμηση τής σύνθεσης. Έ ν α άπο τά βασικά κριτήρια
γιά τήν ανίχνευση αυτών τών παραλλήλων θά πρέπει νά αποτελέσει και ό
τρόπος πού ακολουθήθηκε γιά τήν ένταξη στο πορτραίτο τού συμβόλου του
ευαγγελιστή Ματθαίου, δηλαδή τού αγγέλου.
Σε αυτό το επίπεδο, το πορτραίτο παρουσιάζει αναλογίες ώς προς τήν
σύνθεση μέ συγκεκριμένες μικρογραφίες άλλων χειρογράφων, πολλά άπο τα
όποια έχουν ήδη μελετηθεί. Έτσι, αναλογίες μπορούν νά ανιχνευθούν μέ το
πορτραίτο τού Ματθαίου πού υπάρχει στο φ. 17 ν. τού χφ. 548 τής Μονής
Ιβήρων, πού χρονολογείται στά 1433. 12 Επίσης, παρόμοια δομή παρατηρείται
καί στο αντίστοιχο πορτραίτο ευαγγελιστή, πού υπάρχει στο χφ. 61 τής Μονής
Κουτλουμουσίου στο Άγιο Όρος. 1 3 έ ν α ακόμη χειρόγραφο, στά πορτραίτα

12. Για το συγκεκριμένο πορτραίτο του ευαγγελιστή Ματθαίου, βλ. I. Spatharakis, The Lefthanded Evangelist. A Contribution to Palaeologan Iconography, Λονδίνο 1988, σ. 70-71, eu. 25.
Nelson, ο.π., a. 112. Βλ. καί Γ. Γαλάβαρης, Ιερά Μονή Ιβήρων. Εικονογραφημένα χειρόγραφα,
Άγιον Όρος 2000, σ. 87, 90 και Είκ. 60, μέ μικρογραφία τού ευαγγελιστή Ιωάννη.
13. G. Galavaris, ό.π., είκ. 27.
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ευαγγελιστών, τού οποίου παρατηρούνται αναλογίες με το πορτραίτο που εξετά
ζουμε, είναι το χφ. Α 6 0 της Μονής Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Ό ρ ο υ ς . 1 4
Μεγαλύτερες όμως φαίνονται οι αναλογίες που παρουσιάζει το πορτραίτο
που) εξετάζουμε, με α υ τ ά τού τετραευαγγελίου London, Add. 11.838, π ο υ
χρονολογείται στα 1326, 1 5 άλλα και τ ο υ Tbilisi, MSS Institute of the Academy
of Sciences, A 484. Στην περίπτωση αύτη, ό ίδιος ό Χριστός εμφανίζεται στο
άνω δεξιό τμήμα τού πορτραίτου νά ευλογεί το συγγραφικό έργο τού ε υ α γ γ ε 
λιστή. 16
8. Στάχωση 1 7
Δερματόδετη στάχωση με τραχύ σκούρο καφέ χρώμα. Οί πινακίδες είναι
ξύλινες, πάχους 12 χιλιοστών, με αύλακα («καναλάκι») στην ακμή τους. Οί
πινακίδες έχουν ακριβώς το ίδιο μήκος καί πλάτος με τα φύλλα τού κώδικα,
τυπικό στοιχείο τής στάχωσης βυζαντινού τ ύ π ο υ . Στην ακμή τής εμπρόσθιας
πινακίδας διακρίνονται τ α σταθερά μέρη τών κλείστρων, ενώ τ ά κινούμενα
μέρη έχουν εκπέσει.
Σημαντική ιδιαιτερότητα τής στάχωσης αποτελεί το γεγονός ότι το δέρμα
δεν επικολλήθηκε στίς πινακίδες με τήν συνήθη στο Βυζάντιο πρακτική (χρήση
ζωικής ή φυτικής κόλλας). Το δέρμα είχε υγρανθεί καί τεντωθεί γύρω ά π ο τίς
πινακίδες. Στο εσωτερικό, οί γωνίες του ράφτηκαν καί τά υπόλοιπα γυρίσματα
στερεώθηκαν με σπάγκους πού συνδέονται μεταξύ τους χιαστί. Ή Ιδιαίτερη
αυτή τεχνική αποδεικνύεται ανθεκτικότατη, καθώς ακόμη και σήμερα το
δέρμα δεν έχει υποστεί μετακίνηση ή φθορά. Πιθανότατα έξ αρχής ή στάχωση
δεν συνδυάστηκε με έσώφυλλα.
Στην εμπρόσθια οψη (Είκ. 4) διακρίνονται οί οπές καί το παραλληλόγραμμο
αποτύπωμα τής πλάκας - πιθανότατα μεταλλικής - πού κοσμούσε άλλοτε
τον κώδικα. Το μεταλλικό στοιχείο στερεωνόταν με δύο καρφιά στην άνω

14. G. Galavaris, ο.π., είκ. 30.
15. Βλ. I. Spatharakis, Corpus of Dated Illuminated Greek Mnauscripts: to the Year 1453, Λέυντεν
1981, τόμ. I, a. 60 καί τόμ. II, είκ. 431.
16. Βλ. R.S. Nelson, ο.π., είκ. 66.
17. Για τήν στάχωση του κώδικα, πρβλ. τήν αναλυτική πραγμάτευση στο Ν. Τσιρώνη καί Μπ.
Λέγγας, Ή Τεχνη της Βιβλιοδεσίας. Οί θησαυροι της πόλης τών Ιωαννίνων, Αθήνα 2003, σ. 17-18.
Πρβλ. συνοπτικότερα. Μορφίς τον αρχαίου καί βυζαντινού βιβλίου. Βυζαντινή και μίταβυζαντινή
βιβλιοδεσία, Έκθεση τής Ελληνικής Έταιρειας Βιβλιοδεσίας (Αρχαιολογικό Μουσειο Δράμας, 15
Σεπ.-17 '0κτ. 2003), [Αθήνα] 2003, χωρίς σελιδαρίθμηση (σ. 13). Για τα τεχνικά στοιχεία της
βυζαντινής στάχωσης, βλ. γενικότερα Κ. Χουλης, «Ή Βυζαντινή βιβλιοδεσία. Ιστορία, τέχνη
και τεχνική», Βιβλιοαμφιάστης 1 (1999) 13-51.
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του πλευρά, και με ενα καρφί στην κάτω. Σήμερα διακρίνονται τα ϊχνη των
αντίστοιχων σημείων προσήλωσης. Στην άνω δεξιά γωνία σώζεται γομφοειδής
διάκοσμος, που αποτελείται άπο 4 κεφαλόκαρφα (οχι ακριβώς του ιδίου με
γέθους). Όπως έχει εύστοχα προταθεί, ή απουσία ανάλογου διακόσμου - η
ίχνών αυτού - στις υπόλοιπες γωνίες φανερώνει πιθανότατα οτι τά καρφιά
τοποθετήθηκαν γιά πρακτικούς, και οχι διακοσμητικούς λόγους. 18 Τήν οπίσθια
οψη της στάχωσης κοσμούν 4 γόμφοι κυκλικού σχήματος με ανάγλυφο διά
στικτο σχέδιο καί εξογκωμένο στέλεχος στο κέντρο. Φθορά εντοπίζεται στον
τοποθετημένο κάτω αριστερά γόμφο.
Στο εσωτερικό τής εμπρόσθιας πινακίδας της στάχωσης, στο άνω μέρος
έχει μεταγενέστερα σημειωθεί με μπλε μελάνι ό αριθμός 20 (αριθμός του
χειρογράφου στην ταξινόμηση τής Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης). Επίσης, στο εσω
τερικό της οπίσθιας πινακίδας τής στάχωσης, στο κάτω μέρος, έχει σημειωθεί
δίς με μαύρο μελάνι ό αριθμός 12 (αριθμός του χειρογράφου σύμφωνα με πα
λαιότερη ταξινόμηση).
Ή κατάσταση τής στάχωσης είναι καλή. Ή στάχωση τού κώδικα μαρτυρεί
έλλειψη μέσων, ένδεια, άλλα ταυτόχρονα καί συσσωρευμένη γνώση, καθώς
καί δυνατότητα επινόησης εναλλακτικών λύσεων γιά τήν υπέρβαση αυτής τής
ένδειας.
9. Σύνθεση - Τεύχη
1 x 8 = 4 (αποκοπή 4 φύλλων), 1 Χ 8 = 11, 1 Χ 1 = 12, 10 Χ 8 = 92, 1 x 10 = 101
(αποκοπή 1 φύλλου), 1 x 8 = 109.
Στο (δυτικό) χαρτί τών φύλλων 102-109 εντοπίζεται ύδατόσημο, στο οποίο
εικονίζεται άγκυρα. Ό συγκεκριμένος τύπος όμως δεν περιλαμβάνεται στο
έργο τού Briquet.19
Άπο τον κώδικα έχει αποκοπεί στην αρχή του ενα ολόκληρο τετράδιο (8
φύλλα). Άπο το πρώτο υφιστάμενο τετράδιο έχουν αποκοπεί τέσσερα φύλλα,
με απώλεια κειμένου. Άπο τά συνολικά 12 έκπεσόντα πρώτα φύλλα τού κώ
δικα διακρίνονται μικρά μόνο τμήματα.
Έχει εκπέσει 1 φύλλο μετά το φ. 9 (διακρίνεται μικρό μόνο τμήμα του),
μέ απώλεια κειμένου. Μετά το προαναφερθέν έκπεσον φύλλο, έχουν άποκοπεί
2 φύλλα.
Σέ όλο του το σώμα, το χειρόγραφο είναι κατάστικτο άπο σταξίματα άγιοκεριού, στοιχείο πού φανερώνει ευρεία λειτουργική χρήση τού κώδικα. Το
18. Βλ. Ν. Τσιρώνη - Μπ. Λέγγας, ό.π., σ. 18.
19. CM. Briquet, Les filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier, Ι, Γενεύη 1907, σ. 36-44.
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φαινόμενο εντοπίζεται σε μεγαλύτερη ακόμη ένταση ιδιαίτερα στά φφ. 9 6 101, οπού τα έωθινά.
Εντοπίζεται εκτεταμένο σκίσιμο στην γραφόμενη επιφάνεια του φ. 37. Τα
φφ. 102, 103 και 108, 109 έχουν αποκοπεί άπό τήν στάχωση. Στα φφ. 105 καί
107 έχει αποκοπεί ή κάτω ώα (χωρίς απώλεια κειμένου). Στά φφ. 108 καί 109
εντοπίζεται σκίσιμο (χαρακιά) στην κάτω ώα (εντονότερο στο φ. 108).
Φθορές μελανιού: Έξίτηλο το κόκκινο μελάνι των τίτλων κατά σημεία (π.χ.
93ν, 94r).
Λευκά έχουν παραμείνει το φ. 12Γ, το κάτω τμήμα τής αριστερής στήλης
καί το άνω τμήμα τής δεξιάς στήλης στο φ. 34r, το κάτω τμήμα τής αριστερής
στήλης στά φφ. 35r καί 36r, το κάτω τμήμα τής δεξιάς στήλης στο φ. 38r,
καθώς καί ή αριστερή στήλη τού φ. 38ν.
10. Ιστορία του χειρογράφου
Το μεγαλύτερο μέρος του χειρογράφου (φφ. 1-101) διαμορφώθηκε άπο τον
Γεώργιο Άνδριτζώπουλο (Α) καί άλλους τρεις γραφείς (Β, Γ και Δ). Ό γραφέας
Ε εργάστηκε αυτόνομα - άγνωστο πότε ακριβώς - και έγραψε το αντίστοιχο
τμήμα Εύαγγελισταρίου, το όποιο συσταχώθηκε στον κώδικα.
Το 1973 δημοσιεύεται ή πρώτη περιγραφή τού χειρογράφου άπο τον Λίνο
Πολίτη.
Κατά το διάστημα Όκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2002 ό κώδικας παρουσιάστηκε
σε έκθεση τής Ελληνικής Εταιρείας Βιβλιοδεσίας στο Μεσολόγγι (Πολιτιστικό
Κέντρο «Διέξοδος»).
Κατά το διάστημα Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2003 συμπεριλήφθηκε σε έκθεση
τής Ελληνικής Εταιρείας Βιβλιοδεσίας στά Ιωάννινα μέ τίτλο «Ή Τέχνη τής Βι
βλιοδεσίας. Θησαυροί τής πόλης τών Ιωαννίνων» (Πνευματικό Κέντρο «Δήμου
Ίωαννιτών). [Βλ. και έντυπο κατάλογο τής έκθεσης: Ν. Τσιρώνη - Μπ. Λέγγας, Ή Τέχνη της Βιβλιοδεσίας. Οί θησαυροι τής πόλης τών Ιωαννίνων, Ελληνική
Εταιρεία Βιβλιοδεσίας καί Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων,
Αθήνα, 2003].
Κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου-Όκτωβρίου 2003 εντάχθηκε στην έκθεση
« Οψεις του βιβλίου στην αρχαιότητα και το Βυζάντιο: Βυζαντινή και μεταβυ
ζαντινή βιβλιοδεσία» τής Ελληνικής Εταιρείας Βιβλιοδεσίας στην Δράμα, στο
πλαίσιο του ΣΤ' Διεθνούς Συμποσίου Ελληνικής Παλαιογραφίας (Αρχαιολογικό
Μουσείο Δράμας).
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1

Κώστας Αγγελάκος
ΟΙ Α Π Ο Ψ Ε ι ς ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΣΛΗΨης ΤΟΥς
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

15

Ηλίας Αντωνόπουλος
ΠΑΝΤΑ ΑΤΕΛΗ, ΚΑΙ ΑΘΛΙΑ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΑ.
ΚΩΔΙΞ PARAVISINUS GRAECUS 36 (140Σ-150ί ΑΙ.)
ΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΟΥΜΕΝΑ

43

Βάιος Βαίόπουλος
ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΙΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ:
ΑΛΔΙΝΕς ΕΚΔΟΣΕις ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΕς ΜΕΤΑΦΡΑΣΕις
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

59

Ηλίας Γιαρένης
ΤΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΑΡ. 20 Της ΖΩΣΙΜΑΙας ΒΙΒΛΙΟΘΗΚης
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΕΝΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΚΑΙ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ

75

Αθανάσιος Αγγ. Ευσταθίου
Ο Κ Ω Δ Ι Κ α ς 1066 Τ η ς EBE
(ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝοςΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΟΥΣΙΚΟΥ)
ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

125

Σοφία Λαΐου
ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΒΑΚΟΥΦΙΩΝ Τ η ς Π Ο Λ η ςΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ,
15ΟΣ-16ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ

151

Ευδοκία Ολυμπίτου
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΣΚΑΛΑ
Παρατηρήσείς για τη διαμόρφωση μιας νησιώτικης πόλης

181

Θεοδόσης Πυλαρινός
MULTUM IN PARVO: ΑΠΟ ΤΟ «ΠΙΣΤΟΜΑ!»
ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤ. ΘΕΟΤΟΚΗ
ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΛΗΨΗ ΤΟΥ «ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»
ΤΟΥ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

193

Ηλίας Κ. Σβέρκος
ΑΡΠΑΛΟΣΚΥΤΑ?

203

Κώστας Σμπόνιας
ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΚΕς ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕις ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΤΩΝ ΠΡΟίΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ:
Π Ρ ο ς ΜΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

225

Ε λ έ ν η Άγγελομάτη-Τσουγκαράκη
ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ζ. ΣΟΦΙΑΝΟΥ

247

Ελένη Άγγελομάτη-Τσουγκαράκη
ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ Τ η ς Ζ Η Τ Ε Ι α ς

ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟ

2ί) Γ>

Δημήτρης Τσουγκαράκης
Ο ΖΩΓΡΑΦοςΤ η ς ΕΚΚΛΗΣΙαςΤΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΤΟ ΛΕΙΒΑΔΑ ΣΕΛΙΝΟΥ

303

Τζελίνα Χαρλαύτη
ΜΕΓΙΣΤΑΝΕςΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ:
Ο Ο Ι Κ ο ς ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ

