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ΡΟΔΙΟΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΟΙ 
ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΚΥΠΡΟ

Σήμερα τό βιβλίο είναι είδος φθηνό και ευρύτατα διαδεδομένο, ώστε 
στις περισσότερες δημόσιες άλλα καί σέ πολλές ιδιωτικές βιβλιοθήκες 
παρατηρείται συχνά στενότητα χώρου. Μερικές μάλιστα, όπως ή Βρετα
νική, ή Εθνική τής Γαλλίας, ή βιβλιοθήκη Αένιν στη Μόσχα, ή εκείνη 
τού Κογκρέσου στήν Ούάσιγκτον διαθέτουν πολλά εκατομμύρια τόμους 
βιβλίων πού καταλαμβάνουν άρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα ράφια. Τό 
γεγονός αύτό όδηγεΐ, δυστυχώς άναπόφευκτα, στή σταδιακή εγκατάλειψη 
τής παραδοσιακής έμφάνισης τοΰ βιβλίου, πού άπό τήν ύστερη άρχαιότητα 
έχει τή μορφή κώδικα μέ συνεχόμενα τετράδια σταχωμένα μαζί. νΗδη 
πολλά βιβλία, κυρίως έκδόσεις άρχειακών εγγράφων, εμφανίζονται σέ μι- 
κροφίς (microfiche) κι έτσι ογκώδεις τόμοι έχουν τώρα τό μέγεθος ενός 
πακέτου τσιγάρων καί διαβάζονται σέ οθόνη.

Ή κατάσταση ήταν εντελώς διαφορετική στο Μεσαίωνα καί πάντως 
πριν άπό τήν εμφάνιση καί τήν εύρεία διάδοση τής τυπογραφίας. Τότε 
τό κάθε βιβλίο ήταν χειρόγραφο καί μοναδικό καί ή άντιγραφή του 
άπαιτούσε πολύ μόχθο καί μεγάλη δαπάνη. Ιδιαίτερα πριν άπό τήν έμφά- 
νιση τοΰ χαρτιού στον ελληνικό κόσμο, στά τέλη τοΰ 8ου ή τις άρχές 
τοΰ 9ου αιώνα, ή χρήση τής περγαμηνής προϋπέθετε υψηλό κόστος'. Θά 
άναφέρω μόνο ένα παράδειγμα. Ό  κώδικας Clarke 39 τής ’Οξφόρδης, 
πού περιέχει έργα τοΰ Πλάτωνα καί βρισκόταν στήν Πάτμο ως τό 1901, 
γράφτηκε τό 895 άπό τον καλλιγράφο ’Ιωάννη γιά τον Άρέθα άπό τήν 
Πάτρα, τό διασημότερο βιβλιόβιλο τοΰ Μεσαίωνα. Ά πό τό βιβλιογραφικό

* ’Επεξεργασμένη μορφή άνακοίνωσης πού έγινε στό Συμπόσιο Ροδιακών Σπουδών 
(Ρόδος, 26-28 Μαρτίου 1993). Τό Συμπόσιο όργάνωσαν ή Στέγη Γραμμάτων καί Τεχνών 
Δωδεκανήσου καί ό Δήμος Ρόδου μέ άφορμή τή συμπλήρωση 2400 χρόνων άπό τήν Ιδρυση 
τής πόλης τής Ρόδου.

1. Βλ. γενικά Ε. Mioni, Introduzione alia Paleografia Greca, Padova, 1973 (έλλ. μτφρ. 
μέ προσθήκες υπό Ν. Μ. Παναγιωτάκη, β ' έκδ., ’Αθήνα, 1979, σσ. 37-39).
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σημείωμα πληροφορούμαστε ότι γιά τό χειρόγραφο ξοδεύτηκαν δεκατρία 
χρυσά νομίσματα για την πληρωμή τού γραφέα κι άλλα οκτώ γιά τήν 
αγορά τών δερμάτων'. Ά ν  κανείς άναλογιστεΐ δτι τήν εποχή εκείνη ένας 
χαμηλόμισθος αύτοκρατορικός γραμματέας άμειβόταν μέ 72 χρυσά νομί
σματα τό χρόνο1 2, εύκολα μπορεί νά συμπεράνει τις πολύ ψηλές τιμές τών 
βιβλίων τού μεσαίωνα.

Τό υψηλό κόστος έκαμε τά βιβλία πολύτιμα καί τούς έπαγγελματίες 
γραφείς ένα συμπαθές κοινωνικά επάγγελμα καί πολύ επικερδές γιά τούς 
διάσημους καλλιγράφους. Οί βιβλιογράφοι γιά νά διαφημίσουν τίς ίκα- 
νότητές τους καί νά επιτύχουν νέες παραγγελίες κατέγραφαν στό τέλος 
τών βιβλίων ένα κολοφώνα, όπου μάς δίνουν τό όνομά τους μαζί μέ 
έκείνο τής μονής ή τού άτόμου πού παρήγγειλε τό βιβλίο, ένώ άπειλοΰν 
μέ βαρειές κατάρες όποιον προσπαθήσει νά τό υπεξαιρέσει. "Αλλοτε πάλι 
εύσεβεΐς γραφείς δωρίζουν τά βιβλία πού γράφουν σέ μοναστήρια γιά τή 
σωτηρία τής ψυχής τους, όπως ό μοναχός Νείλος, ηγούμενος τής μονής 
Άρταμύτη στή Ρόδο, πού τό 1180 χάρισε δύο θεολογικά χειρόγραφα πού 
έγραψε ό ίδιος στή μονή τοΰ Αγίου ’Ιωάννη τής Πάτμου (κώδ. 175 καί

1. Βλ. Ρ. Lemerle, Ό  πρώτος βυζαντινός οΰμανισμός. έλλ. μτφρ. Μ. Νυσταζοποϋλου- 
Πελεκίδου, Αθήνα, 1980, σ. 190 καί σημ. 29 στή σ. 407. Τό σημείωμα στό τέλος τοΰ κώδικα 
Bodleian, Clarke 39 έχει ώς εξής: Έγράφη χειρί Ίω(άννου) καλλιγράφον I ευτυχώς Άρέθα 
διακόνφ ΠαΙτρεϊ νομισμάτων ΒυζαντίΙων δέκα κ(αί) τριών μηνί νοεμίβρίω ίνδικτιώνο(ζ) 
ι δ ' ετει κόσμου στυδ ' βασιλείας Δέοντος τοϋ φιΙλοχρ(ίστο)υ υίοϋ Βασιλείου τον άειμνή- 
στου [πιθανό από άλλο χέρι] έδόθ(η) I ύπέρ γραφής νο(μίσματα) ιγ ' υπέρ περγαμην(ών) 
νο(μίσματα) I η '. Γιά τον κώδικα καί όλη τή σχετική μ’ αυτόν βιβλιογραφία βλ. Ε. 
Gamillscheg-D. Harifinger-H. Hunger, Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600, I-II, 
Wien, 1981, 1989, I, A. no. 193, σ. 114, I, B, σ. 83 καί I, C, πίν. 193 (= φ. 193Γ) (στό έξης 
Repertorium). Λίγα χρόνια αργότερα, τό 939, ό γραφέας Στυλιανός έγραψε γιά τον πρω- 
τοσπαθάριο Καλόκυρο ένα ευμεγέθη τόμο μέ όμιλίες τοΰ Χρυσοστόμου (Paris. Gr. 781) 
«νομίσμασι Βυζα\πίοις ζ '». Βλ. Η. Omont, Facsimiles des manuscrits grecs dates de la 
Bibliotheque Nationale du IXe au X IV  siecle, Paris, 1891, σ. 1 καί πίν. Ill (στό έξης Omont, 
Mss grecs dates). Γιά τό κόστος τών χειρογράφων βλ. Ν. G. Wilson, “Books and Readers 
in Byzantium", Byzantine Books and Bookmen. A Dumbarton Oaks Colloquium, Dumbarton 
Oaks, 1975, σσ. 3-4. δπου καί αναφορά στις τιμές δρισμένων κωδίκων. Βλ. επίσης C. 
Mango, “The Availability of Books in the Byzantine Empire, A.D. 750-850”, Byzantines 
Books and Bookmen, ό.π., σσ. 38-39. C. N. Constantinides, Higher Education in Byzantium 
in the Thirteenth and Early Fourteenth Centuries (1204-ca.l310), Nicosia, 1982, σ. 137.

2. Βλ. Wilson, “Books and Readers", δ.π., σ. 3.
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743), ενώ Ινα τρίτο χειρόγραφό του σώζεται άκόμη στη Ρόδο (κώδιξ 
’Απολλώνων)'.

Πολλές φορές τά βιβλία αλλάζουν χέρια ώς πολύτιμα είδη καί ταξι
δεύουν μαζί μέ τό νέο κτήτορα τους2. ’Αλλά καί οί γραφείς συχνά άνα- 
ζητοΰν απασχόληση σ’ άλλους χώρους, όπου υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση 
για άντιγραφή βιβλίων. ’Ιδιαίτερα οί μοναχοί καλλιγράφοι, πού, αντίθετα

1. Για τον κώδικα Πάτμου 175 τού έτους 1180 βλ. Ί. Σακκελίωνος, Πατμιακή Βιβλιο
θήκη, Άθήνησιν, 1890. σσ. 95-96, όπου και ή έκδοση τοΰ βιβλιογραφικού σημειώματος μέ 
παρανάγνωση τής χρονολογίας ώς φιχπβ' άντί (μχπη '.  Τον Σακκελίωνα άκολουθοΰν οί 
Vogel-Gardthausen, Die griechischen Schreiber des Mittelalters und der Renaissance, Leipzig, 
1909, σ. 327 (στό έξης Vogel-Gardthausen, Schreiber) καί οί K. καί S. Lake, Dated Greek 
Minuscule Manuscripts to the Year 1200, Boston, 1935 κ.έ.. Indices, σ. 181. Άκόμη καί ό 
Σπ. Λάμπρος, Νέος Έλληνομνήμων 5 (1908), 277, σημ. 4. Βλ. την όρθή χρονολόγηση στον 
Ά. Δ. Κομίνη, Πίνακες χρονολογημένων Πατμιακών Κωδίκων, Έ ν Άθήναις, 1968, no. 
16, σσ. 10-11, όπου καί άλλη βιβλιογραφία. Για τον κώδικα Πάτμου 743 τοΰ έτους 1180 
βλ. Δ. Καλλιμάχου, “Πατμιακής Βιβλιοθήκης Συμπλήρωμα", 'Εκκλησιαστικός Φάρος 10 
(1912), 312-15. Ά. Δ. Κομίνη, Πίνακες, δ.π., σσ. 11-12, όπου καί όρθή έκδοση τοΰ 
βιβλιογραφικού σημειώματος. Γιά τόν κώδικα τοΰ ιερού ναού τοΰ Τιμίου Σταυρού τής 
κοινότητος Απολλώνων Ρόδου, πιθανώτατα τού έτους 1181 (Εύαγγελιστάριο), βλ. Μητρο
πολίτου Ρόδου Σπυρίδωνος, “Κώδιξ Απολλώνων", Εύχαριστήριον, Τιμητικός Τόμος Άμίλ- 
κα Σ. Άλιβιζάτου, Αθήνα, 1958, σσ. 439-48, σσ. 444 κ.έ.

2. Ά πό τό πλήθος τών παραδειγμάτων άναφέρουμε δειγματοληπτικά δύο. Ό  κώδικας 
Vatic. Gr. 1231 γράφτηκε στην Κύπρο άπό τό γραφέα Ιωάννη Ταρσιτη γύρω στό 1107-18 
τή προστάξει τον ... μεγάλου δονκός καί άναγραφέ(ως) Κ ύπρον κνροϋ Αέοντος τον 
Νικερίτον (φφ. 456M57). Ό  κτήτωρ μετέφερε πιθανόν αυτό τό πολύτιμο εικονογραφημένο 
χφ τού Ίώβ στήν Κωνσταντινούπολη μετά τήν έκεΐ άνάκλησή του. Μετά τήν άλωση τής 
Πόλης τό χφ βρέθηκε στήν Ιταλία, όπου τό 1470 τό άπέκτησε ή Ά ννα  Νοταρά, θυγατέρα 
τοΰ τελευταίου μεγάλου δούκα τού Βυζαντίου, Λουκά Νοταρά (φ. 456”). Λίγα χρόνια άργό- 
τερα τό χφ ήταν στήν κατοχή τού Καρδινάλιου Antonio Caraffa (f 1591) (φ. Γ), ή συλλογή 
τού όποιου κατέληξε αργότερα στό Βατικανό (MSS Gr. 1218-1287). Βλ. C. Ν. Constantinides 
and R. Browning, Dated Greek Manuscripts from Cyprus to the Year 1570 (Dumbarton Oaks 
Studies XXX, Cyprus Research Centre, Texts and Studies of the History of Cyprus, XVIII), 
Nicosia, 1993, σσ. 68-70 (στό εξής Constantinides-Browning, Dated Greek Manuscripts), όπου 
καί πλήρης βιβλιογραφία γιά τόν κοιδικα. Ό  Πατριάρχης Αντιόχειας Θεοδόσιος IV Πρίγκιψ 
(ca. 1275-1283) συγκέντρωσε μιά καλή συλλογή χειρογράφιυν καί στό τέλος όλων τών βι
βλίων του υπέβαλλε σέ άλυτο άφορισμό όποιο θά τολμούσε νά τά άρπάσει καί τόν κατέτασσε 
μέ τή μερίδσ τού προδότη Ιούδα. Μετά τό θάνατό του πολλοί έτόλμησαν νά τά άποκτήσουν 
κι έτσι τά βιβλία του διασκορπίστηκαν στά τέσσερα σημεία τού όρίζοντα καί σήμερα βρί
σκονται σέ εννέα τουλάχιστον διαφορετικές συλλογές. Βλ. Κ. Ν. Κο>νσταντινίδης, “Ό  βι
βλιόφιλος Πατριάρχης Αντιόχειας Θεοδόσιος IV Πρίγκιψ (1275/;-1283)", Έπετηρίς 
Κέντρου 'Επιστημονικών 'Ερευνών Κύπρου 11 (1981-82), 371-84, ιδιαίτερα σσ. 379-80.
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μέ τή σημερινή εποχή, ήταν οί ταξιδιώτες του ελληνικού μεσαίωνα, τα
ξιδεύουν για προσκύνημα, ιδίως στους "Αγίους Τόπους, καί καμμιά φορά 
εξασφαλίζουν «τα προς τό ζην» αντιγράφοντας χειρόγραφα σε διάφορους 
χώρους κατά τή διαδρομή1. "Η κάθοδος στά "Ιεροσόλυμα γινόταν άπό δύο 
δρόμους, τό χερσαίο, διά μέσου της Μικράς ’Ασίας καί τής Συρίας καί, 
όταν ή περιοχή αυτή καταλήφθηκε άπό τούς Μουσουλμάνους, τό θαλάσ
σιο, μέσςο Ρόδου καί Κύπρου2 3.

Αυτή ή θαλάσσια σύνδεση έφερε πλησιέστερα τή Ρόδο καί τήν Κύπρο, 
πού ή μοίρα τους υπήρξε παράλληλη σε πολλές εποχές καί σέ πλείστους 
τομείς. Επίκαιρα τοποθετημένες, καρπούνται συνήθως τά οφέλη τής 
ευνοϊκής γεωγραφικής τους θέσης στήν άνατολική πλευρά τής λεκάνης 
τής Μεσογείου. Γιά τον ίδιο όμους λόγο πέφτουν συχνά θύματα τής βουλι
μίας τών κατά καιρούς ισχυρών πού επιθυμούν νά ελέγχουν τήν περιοχή 
αυτή. Μερικά παραδείγματα είναι άρκούντως άποδεικτικά. Έτσι, μετά 
τήν κατάληψη τής Σαλαμίνας τής Κύπρου ό Δημήτριος ό Πολιορκητής 
πολιόρκησε άνεπιτυχώς τήν πόλη τής Ρόδου τό 305 π.ΧΛ "Ο Μωαβία, ό 
φιλόδοξος "Αραβας στρατηγός καί κατοπινός χαλίφης πού άμφισβήτησε 
τή θαλασσοκρατορία τών Βυζαντινών, κατέλαβε πρώτα τήν Κύπρο γύρω

1. Ά πό τις δεκάδες ταξιδιώτες γραφείς μνημονεύουμε τόν Μιχαήλ Λουλούδη άπό τήν 
"Εφεσο, πού μετά τήν άλωση τής πατρίδας του (1304) κατέληξε στή βενετοκρατούμενη 
Κρήτη, οπού καί συνέχισε τή βιβλιογραφική του δραστηριότητα. Γιά τόν Λουλούδη βλ. Vo- 
gel-Gardthausen, Schreiber, σ. 314. A. Turyn, “Michael Lulludes (or Luludes), a scribe of the 
Palaeologan era", Riv. Studi Biz. e Neoeii., N.S. 10-11 (1973-74), 3-15. A. Μαρκόπουλος, 
“Συμπληροίματικά γιά τόν Μιχαήλ Λουλούδη", Πεπραγμένα τοϋ Δ ' Διεθνούς Κρητολογι- 
κοϋ Συνεδρίου, τόμος Β ',  Αθήνα, 1981, σσ. 232-242 καί πίν. 90. Σπ. Λάμπρος, ΝΕ 1 
(1904), 209-12. Repertorium, I, no. 281, II, no. 385. Ό  μοναχός Μαθουσάλας Μαχείρ είναι 
επίσης χαρακτηριστική περίπτωση ταξιδιώτη γραφέα, άφοΰ στο διάστημα 1541-1579 άντι- 
γράφει χειρόγραφα στήν Κωνσταντινούπολη, Σινά, Ιεροσόλυμα, Κύπρο, Βενετία καί άλλου. 
Γιά τό γραφέα αυτό βλ. Vogel-Gardthausen, Schreiber, σ. 270. J. Bick, Die Schreiber der 
Wiener griechischen Handschriften (Museion, I), Vienna-Prague-Leipzig, 1920, σσ. 88-90. 
Constantinides-Browning, Dated Greek Manuscripts, σσ. 308-11, 318-20, όπου καί άλλη βι
βλιογραφία.

2. "Ετσι τά δύο νησιά άπαντοΰν συχνά σέ πορτολάνους, δηλαδή χάρτες γιά ναυτικούς 
πού ταξιδεύουν στήν Άνατολική Μεσόγειο. Αναφέρουμε ενδεικτικά τό χάρτη τού Λ. 
Ortelius τού 1584 μέ χάρτες τής Κύπρου, Ρόδου καί τών κυριοτέρων νησιών τού Αιγαίου. 
Βλ. A. and J. Stylianou, History of the Chartography of Cyprus, Nicosia, 1980, σσ. 62, 259 
fig. 69. Βλέπε επίσης σ. 179, fig. 12, σ. 295, fig. 106, σ. 346, fig. 145a.

3. K. Παπαρρηγοπούλου, Ιστορία τοϋ 'Ελληνικού Έθνους, τόμος Γ \  ΆΟήναι, 1886 
(8η άνατ. υπό Π. Καρολίδου, ΆΟήναι, 1930), σσ. 225-29 καί 233-43.
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στο 653 καί τον έπόμενο χρόνο έπετέθη κατά τής Ρόδου (654), άνοίγοντας 
έτσι τό δρόμο για την πολιορκία τής Κωνσταντινουπόλεως (673-678)'. ΟΙ 
Ιππότες του τάγματος του Άγιου Ίωάννου, δταν εκδιώχτηκαν άπό την 
Πτολεμαΐδα και την Παλαιστίνη τό 1291 κατέφυγαν προσωρινά στή φρα- 
γκοκρατούμενη Κύπρο1 2. Άπό έκεΧ έξόρμησαν τό 1306 σε μία καλά σχε
διασμένη έπιχείρηση πού οδήγησε στήν κατάκτηση τής Ρόδου, πού βρι
σκόταν άκόμη στήν επικράτεια τού βυζαντινού αύτοκράτορα, καί τήν κρά
τησαν υπό τον έλεγχό τους ώς τήν Όθωμανική κατάκτηση τό 15223.

Τό γεγονός ότι καί τά δύο νησιά βρέθηκαν γιά αιώνες υπό δυτικό 
έλεγχο διευκόλυνε τη διακίνηση άνθρώπων καί άγαθών καί τή συνεργασία 
στο πολιτικό επίπεδο ή στήν κοινή άντιμετώπιση τής προώθησης των 
Μουσουλμάνων. "Ετσι, ή βασίλισσα τής Κύπρου Καρλόττα, θυγατέρα τής 
Ελένης Παλαιολογίνας καί τού Ιωάννη Β ' Λουζινιάν, βρήκε καταφύγιο 
καί βοήθεια στή Ρόδο δταν ό νόθος άδελφός της, Ιάκωβος Β ' , τήν άνέ- 
τρεψε καί κατέλαβε τό θρόνο τής Κύπρου τό 14604.

Θίξαμε ήδη εισαγωγικά δύο θέματα: τήν επικοινωνία τής Κύπρου καί 
τής Ρόδου στά χρόνια τής Λατινοκρατίας καί τή μετακίνηση τών γραφέων. 
'Στό σύντομο αυτό άρθρο θά εξετάσουμε τήν παρουσία στήν Κύπρο επώ
νυμων Ροδίων γραφέων στά χρόνια τής Λατινοκρατίας, θά δώσουμε τά 
βιβλιογραφικά τους σημειώματα καί θά άναφερθούμε άκροθιγώς στή γρα
φή τους.

Πρώτα δμως δύο λόγια γιά τούς Ρόδιους βιβλιογράφους. Ή  Ρόδος 
προσέφερε άρκετά στό χώρο τής άντιγραφής ελληνικών χειρογράφων. 
Άπό μιά πρώτη —καί πάντως όχι πλήρη διερεύνηση τού θέματος— εντο
πίσαμε είκοσι επτά γραφείς πού κατάγονται άπό τή Ρόδο καί δρούν μέσα

1. Δ. ΖακυΟηνοΰ. βυζαντινή Ιστορία, 324-1071, 2η ίκδ. μέ προσθήκες, Αθήνα, 1977, 
σσ. 126-28. G. Ostrogorsky, Geschichtc des byzantinischen Staates. (έλλ. μτφρ. Ί. Πανα- 
γόπουλος, I, Αθήνα, 1978, σσ. 183-84, 194-95). R. Browning, The Byzantine Empire, London, 
1980, σσ. 47. 50-51.

2. Sir G. Hill, History of Cyprus. II, Cambridge, 1948, σ. 198 (στό έξης Hill, History of 
Cyprus). K. Setlon, gen. ed., A History of the Crusades, III, ed. H. W. Hazard, The University 
of Wisconsin Press, 1975, σσ. 280, 342 (στό εξής Setton, History of the Crusades).

3. Setton, Histoty of the Crusades, III, σσ. 278-339, βλ. ίδιαίτ. σσ. 282-86. Επίσης Hill, 
History of Cyprus, III, σ. 201. Βλ. τώρα A. Failler, ‘Inoccupation de Rhodes par les 
Hospitallers”, REB 50 (1992), 113-135.

4. Setton, History of the Crusades, III, σσ. 322 και 383-85. Hill, History of Cyprus. Ill, 
σσ. 567 κ. εξής.
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ή έξω από τό νησί από τό 12ο ώς τό 16ο αιώνα. Οί περισσότεροι αναμ
φίβολα άντιγράφουν βιβλία μακριά από τό νησί τους, άφού ή άναφορά 
στην πατρίδα τους μαρτυρεί τό νόστο καί συγχρόνως την περηφάνεια για 
τη Ροδιακή καταγωγή τους. Τα χειρόγραφα πού αντιγράφουν είναι στη 
μεγάλη τους πλειονότητα λειτουργικά ή θεολογικά. Υπάρχουν, ωστόσο, 
καί λιγοστά μέ κοσμικό περιεχόμενο, όπως ό ελληνικός κώδικας 2124 
τής Βατικανής Βιβλιοθήκης πού περιέχει τις επιστολές τού Εμμανουήλ 
Άτζίδα ή Άκκίδα, ό οποίος τιτλοφορείται ώς «χωρεπίσκοπος Τόδιος», 
καί άντιγράφηκε άπό τον Ιδιο τό 1585'. Τό 1596 ό «Ιωάννης, ελάχιστος 
άναγνώστης έκ κώμης Τριαντών τής 'Ρόδου», άντέγραψε τον κώδικα 99 
["Αθως 4219] τής μονής Τβήρων, 'Αγίου Όρους, πού περιέχει τά «Ερωτή
ματα γραμματικά» τού Μανουήλ Μοσχοπούλου1 2. Τό 1441 ό «Μανουήλ 
εν ίερεύσιν ελάχιστος τής ενορίας των Άπολλόνων» άντέγραψε τον κώ
δικα 181 τής Μαρκιανής Βιβλιοθήκης τής Βενετίας, πού περιέχει τον 
Πρόχειρο Νόμο, τό πρώτο νομοθετικό έργο τής Μακεδονικής δυναστείας3. 
Πολλά φιλοσοφικά καί άλλα έργα άντέγραψε ό Ρόδιος ιατρός καί διδά
σκαλος Ιάκωβος Διασσωρινός, πού καταδικάστηκε καί έκτελέστηκε στήν 
Κύπρο τό 1563 ώς συνωμότης εναντίον τής Γαληνοτάτης Δημοκρατίας 
τού Αγίου Μάρκου4. Τέλος ό Φίλιππος Ρόδιος άντέγραψε τό 16ο αιώνα 
ένα φιλοσοφικό κώδικα πού περιέχει έργα τού Πλάτωνος5.

1. Γιά τον κώδικα Vatic. Gr. 2124 βλ. Vogel-Gardthausen, Schreiber. σ. 116. Λεπτομερή 
βιβλιογραφία γιά τον κώδικα αυτό βλ. Ρ. Canart-V. Peri, Sussidi bibliograficiperimanoscritti 
Greci della Biblioteca Vaticana (Studi e Testi, 261), Vatican, 1970, σ. 686 (στο έξης Canart- 
Peri, Sussidi bibliografici).

2. Βλ. Sp. P. Lambros. Catalogue of the Greek Manuscripts on Mount Athos, τόμ. II, 
Cambridge, 1900, σ. 19 (στο έξης Lambros, Catalogue). Στο φ. 101v τοΰ κώδικα 99 υπάρχει 
τό έξης βιβλιογραφικό σημείωμα: «Τό βιβλαρίδιον τούτοι δπέρ έστι τεχνολογία ώφέλημος 
τής γραμματικής τον Μοσχοπούλου δ και έσννεγράφθη ύπ' έμον του εν πάσιν έλαχίστου 
Τωάννου άναγνώστον έκ κώμης Τριαντών τής 'Ρόδου εν αυτή τή κώμη καί έτελειώθη κατά 
τό χιλιοστόν πεντακοσιοστόν ενενηκοστόν εκτον έτος σωτήριον έν μηνι Άρτεμισίω δύο 
πρός τοίς είκοσι κατεπειγομένης τής ημέρας ...». Βλ. καί Vogel-Gardthausen, Schreiber, σ. 
202.

3. Βλ. Vogel-Gardthausen, Schreiber, σ. 274.
4. Γιά τόν 'Ιάκωβο Διασσωρινό βλ. Vogel-Gardthausen. Schreiber, σσ. 152-53. Reperto- 

rium, I, no. 143, II, no. 191, όπου καί άλλη βιβλιογραφία. Γιά τή δράση καί τήν καταδίκη 
του στήν Κύπρο βλ. Hill, History of Cyprus, III, σσ. 838-41. C.P. Kyrris, History of Cyprus, 
Nicosia, 1985, σσ. 21, 245, 251.

5. Βλ. Vogel-Gardthausen, Schreiber, σ. 419. P. Moraux et al., Aristoteles Graecus: die 
griechischen Manuscripte des Aristoteles (Peripatoi, Bd., 8), Berlin-New York, 1976, σσ. 445- 
47 (στο έξης Aristoteles Graecus). Repertorium, I, no. 373, circa 1500.
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Ό  πρώτος γνωστός Ρόδιος γραφέας πού σχετίστηκε με την Κύπρο 
είναι ό ιερέας Γεώργιος, πού λίγους μήνες μετά τα συγκλονιστικά γεγο
νότα τού 1204 καί την κατάληψη τής Κωνσταντινουπόλεως άπό τούς 
Σταυροφόρους τής Δ ' Σταυροφορίας, βρέθηκε στην Κύπρο και την 1η 
Σεπτεμβρίου 1204 όλοκλήρωσε την άντιγραφή ένός εύμεγέθους εύαγγελι- 
σταρίου, πού σήμερα βρίσκεται στο Παρίσι, (Paris. Gr. 301. φφ. 316, 310 
χ 230 χιλ.), τό όποιο κατατέθηκε στην παλαιά έγκλείστρα τού Αγίου 
Έπιφανίου κοντά στο χωριό Κούκλια τής επαρχίας Πάφου1.

Στο τέλος τού κώδικα, στο φ. 3ΐ6ν, ό γραφέας έγραψε ένα πολύ ένδια- 
φέρον βιβλιογραφικό σημείωμα:2 (πίναξ 1)

τ Έτελϊώθ(η) τό ίερ(όν) I εύα(γγέ)λ(ιον) δϊά χειρός γεΐωργ(ίου) ίέρέ(ως) 
τον ροδϊ(ον) δϊα I σύνδρομ(ής) κ(αί) πολλ(ον) ποθ(ον) εύθ(νμίον) I 
(μον)αχ(ον) και ενκληστ(ον) και ουΙ<ν>δρομ(ής) του χ(ριστ)ωννμ(ον) λαοϋ 
δια I ψυχϊκήο αντ(οϋ) σ(ωτη)ρίαο I και έτέθ(η) ειο τ(όν) πάνσεπτ(ον) II 
[στήλη Β] ναόν τον μ(ε)γ(ά)λ(ον) έπιΐφαν(ίου) ήγονν τ(ής) έγκλήστ(ρας) I 
εϊ τις δέ βονληθ(η), άρε I τουτ(ο) κρυφίως ϊκαι I φανερο(ς) έξη τ(ην) 
αρ(αν) I τ(ών) ΐβ άπο(στόλων) ;· καί κατ(άραν) I εϋρη κακήστ(ην) παν- 

>των. /
V f ϊ f V

f  Μη(νί) οεπτ(εμβ)ρ(ιω) a ' έτ(ονς) στ ψ ιγ f  I ίν(δικτιώνος) η f.

Ό  κολοφώνας αύτός είναι πολύ κατατοπιστικός. "Ετσι μαθαίνουμε 
ότι ό έγκλειστος μοναχός Εύθύμιος με τη βοήθεια καί των χριστιανών 
τής ενορίας τής εκκλησίας τού 'Αγίου Έπιφανίου συνέδραμαν στά έξοδα 
γιά τήν άντιγραφή ένός πολυτελούς καθημερινού εύαγγελίου όταν ένας 
έπαγγελματίας καλλιγράφος βρέθηκε στην περιοχή τους3. Δυστυχώς δέ γί

1. Γιά μιά συνοπτική περιγραφή τού χειρογράφου βλ. Η. Omont, Inventairc sommaire 
des manuscrits grccs de la liibliothcquc Nationalc, 1, Paris. 1886, a. 31 (στό εξής Omont. 
Inventaire sommaire). Βλ. επίσης J. Darrouzes. "Manuscrits originates de Chypre a la Bibiio- 
theque Nationalc de Paris", REB 8 (1950), 172-73.

2. Ό  κολοφώνας αύτός εχει έκδοΟει, μέ μικρές διαφορές άπό τή δική μας καταγραφή 
πού έγινε ύστερα άπό αυτοψία τού κιύδικα, (υιό τον D. Β. Montlaucon. Ralaeographia 
Gracca, Paris, 1708, σ. 63. Επίσης (υιό τόν Omont, Mss grccs dates, ο. 11. Ακόμη άπό τόν 
J. Darrouzes, "Notes pour servir a Phistoire de Chypre”, Κυπριακοί Σπονύαί 23 (1959), no. 
10, σ. 31. Βλ. το'ιρα Constantinidcs-Browning, Dated Greek Manuscripts, σσ. 103-4.

3. Αυτή δέν είναι ή μοναδική περίπτοιση πού γνωρίζουμε, όπου ολόκληρες κοινότητες 
συμβάλλουν στήν άπόκτηση ένός εύαγγελίου γιά τίς λειτουργικές άνάγκι ς μιας εκκλησίας.
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νεται άναφορά στό κόστος τοΰ περγαμηνού αύτοϋ εύαγγελισταρίου.
Ή  περίοδος αυτή ήταν κρίσιμη γιά ολόκληρο τό βυζαντινό κόσμο, γιά 

τήν Κύπρο Ιδιαίτερα, άφοΰ δεκατρία χρόνια νωρίτερα, τό 1191, καταλή
φθηκε άπό τό βασιλιά τής ’Αγγλίας Ριχάρδο καί στή συνέχεια πουλήθηκε 
στό τάγμα τών Ναϊτών καί τέλος στό γαλλικό οίκο των Lusignan'. Παρόλ’ 
αυτά, στήν περιοχή τής Πάφου συνέχισε τή δραστηριότητά του ένας αύτο- 
δίδακτος μοναχός, ό Νεόφυτος νΕγκλειστος, ιδρυτής τής ομώνυμης μονής. 
Ό  βιβλιόφιλος Νεόφυτος συγκέντρωσε άρκετούς τοπικούς καί άλλους 
γραφείς πού άντέγραφαν γιά τή βιβλιοθήκη τής μονής του θεολογικά καί 
λειτουργικά βιβλία, άλλά καί τά δικά του συγγράμματα, πού συγκεντρώ
θηκαν σέ δεκαέξι τόμους2. Είναι σ’ αύτό τό περιβάλλον πού ό καλλιγρά
φος Γεώργιος άντέγραψε τό εύαγγελιστάριο τού 1204. Δυστυχώς δέν έχει 
έντοπισθεΐ άκόμη άλλο χειρόγραφο γραμμένο άπό τό χέρι τού Ρόδιου βι- 
βλιογράφου. Δέ ξέρουμε επίσης άν παρέτεινε τήν παραμονή του στήν 
Κύπρο γιά τήν έξάσκηση τής τέχνης του.

Τό εύαγγελιστάριο αύτό γράφτηκε σέ χονδρή επαρχιακή περγαμηνή, 
καλής διατήρησης, μέ βαθύ μαύρο μελάνι. Διασώζει απλά κοσμήματα, 
έρυθρόγραφους τίτλους καί ώραια άρχικά γράμματα. Επίσης φέρει ερυ
θρά σημαδόφωνα, πού βοηθούσαν τόν Ιερέα στήν άπόδοση τών περικοπών 
τού ευαγγελίου (πίναξ 2).

Ό  Γεώργιος είναι ένας πολύ προσεκτικός καλλιγράφος καί γράφει 
ευμεγέθη καί καθαρά γράμματα, ελαφρά δεξιοκλινή. Ό  τύπος τής γραφής 
του τόν εντάσσει στή μεγάλη ομάδα καλλιγράφων «Decorative Style», πού 
δροΰν στή Ρόδο, τή Νοτιανατολική Μικρά ’Ασία, καί κυρίως τήν Κύπρο

Λίγα χρόνια νωρίτερα, τό 1193, οί Ιερείς καί άλλοι κάτοικοι τοϋ χωρίου τής Συβούρεως. 
πού βρίσκεται στή Μεσαορία τής Κύπρου, χρηματοδότησαν τήν αντιγραφή ενός εύαγγελι- 
σταρίου, τού κώδικα Berlin. Staatsbibliothck 287 (Fol. 51) (τιάρα στήν Κρακοβία τής 
Πολωνίας, Biblioteka Jagiellonska 2898). Βλ. C. de Boor. Verzeichnis der griechischen 
Handschriftcn der koniglichcn liibliothek z.u Berlin. II. Berlin. 1897. σσ. 158-59.

1. Γιά τήν κατάληψη τής Κύπρου άπό τό βασιλιά τής Αγγλίας Ριχάρδο βλ. Hill. History. 
I, σσ. 317-21. Setton. History of the Crusades. II. σσ. 595-602.

2. Γιά τή βιβλιοθήκη τής Ηγκλείστρας βλ. 1. Τσικνόπουλος. "Κίνητρα καί πηγαί τού 
συγγραφικού έργου τού άγιου Νεοφύτου. Ή άγια βιβλιοθήκη". Κυπριακοί Χπουδαί 18 
(19.84). πστ ^ β .  Τοϋ ίδιου. "ΊΙ θαυμαστή προσωπικότης τού Νεοφύτου πρεοβυτέρου 
μοναχού καί Εγκλείστου". By/antion 37 (1967). 387-88. Γιά τούς δεκαέξι τόμους, όπου 
συγκέντρωσε τά έργα του ί> άγιος Νεόφυτος βλ. I. Τσικνόπουλλος. Κυπριακά τυπικά. 
Λευκωσία, 1969. ο. 83. 14-34.
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καί την Παλαιστίνη άπό τά μέσα του 12ου ώς τά μέσα τοΰ Που αιώνα1.
Δυστυχώς οί άρές τοΰ βιβλιογραφικού σημειώματος, πού έπαναλήφθη- 

καν αυστηρότερες καί σ’ ένα άκόμη σημείωμα τοΰ 15ου αιώνα (φ. 315ν), 
δέν στάθηκαν άρκετές γιά τη διάσωση τοΰ χειρογράφου2. Έτσι, τό 17ο 
αιώνα άποστολές όργανωμένες άπό άξιωματούχους της γαλλικής αυλής 
όδήγησαν στην περισυλλογή καί μεταφορά του στο Παρίσι, στη βιβλιοθήκη 
Colbert3. Έκεΐ σταχώθηκε ξανά με πορφυρό δέρμα, πού φέρει στό κέντρο 
τό οικόσημο τοΰ νέου του κτήτορα. Τό 1732 κατέληξε στή Βασιλική Βι
βλιοθήκη κι έτσι έγινε κτήμα τής κατοπινής Εθνικής Βιβλιοθήκης τής 
Γαλλίας4.

Τρεις σχεδόν αιώνες αργότερα, τό 1507, ένας άλλος Ρόδιος καλλιγρά
φος, ό μοναχός Μακάριος Εύκόλιος, θά συμπράξει στή Λευκωσία στήν 
αντιγραφή ενός χειρογράφου, πού περιέχει τήν Όκτώηχο, τό Ψαλτήρι με 
τις ’φδές, τον ’Ακάθιστο "Ύμνο καί άλλους ύμνογραφικούς κανόνες, πού 
βρίσκεται σήμερα στό μοναστήρι τής "Αγίας Αικατερίνης στό νΟρος Σινά 
(Sinait. Gr. 813)5. Ό  Μακάριος είναι ό κύριος γραφέας τοΰ μικρού σχή

1. Αυτή είναι ή τελευταία όνομασία πού δόθηκε στή μεγάλη αυτή όμάδα χειρογράφων, 
βλ. A. W. Carr,“Cyprus and the Decorative Style”, 'Επετηρίς τον Κέντρου 'Επιστημονικών 
'Ερευνών Κύπρου 17 (1987-88, έκδ. 1989), 123-67. Τά χειρόγραφα αυτά όνομάζονταν πρω 
τύτερα «Family 2400», «όμάδα Καραχισάρ», καί «Nicaean School». Γιά μιά περιγραφή τής 
γραφής τού Γεωργίου βλ. τώρα Repertorium. II. Β, σ. 39.

2. Ή άνανεωμενη άρά τού 15ου αΙώνα στό φ. 315” έχει ώς έξης: Τό αίπόν άγιον εύαγγέλιον 
ήναι τον /ιιεγάλου I Έπιφανίον τών Κουβουκλίων I έν ώ έστίν μετόχιον τής άγιας I 
Έγκλείστρας εχων δέ καί τινα I τοποθεσίαν είς τήν γην τών Μαντριών μ(ο)δ(ίων) τ ' '  όμοίως 
καί άΐσενίας Ν είς καρτζά (νομίσματα) τ '.  I Έστιν δέ καί έτερος ναός ό λεγόμενος I μέγας 
Διμίτ(ριος) τής Νικόκλιας I καί ό άγιος Ανδρόνικος τών Μαντριών* / ή τις δέ εύρεθη δψε 
ποτέ I τοϋ σηλήσαι τό παρόν εύαγγέλιον I ή είστερίσαι τά άνωθεν άπό τής θείας I καί ίεράς 
μονής, νά εξει τάς I άράς τών τιη ' θεοφόρων I πατέρων τών έν Νικαίμ καί ή μερίς I αυτού 
μετά τοϋ Ιούδα τοϋ ΊσκαριΙώτου, έξη δέ καί τον άγιον Νεόφυτ(ον) άνΙτίδικον έν ήμέρμ τής 
δίκης. Τό σημείωμα αυτό έξέδιυσε ό J. Darrouzes "Notes”, δ.π., no. 9, σ. 31.

3. Βλ. J. Darrouzes, “Manuscrits originaires de Chypre a la Bibliotheque Nationale de 
Paris”, REB 8 (1950), 162-64. Βλ. καί H. Omont, Missions archeologiques frangaises en 
Orient au XVΙΓ et XVUT siecle. 2 τόμοι μέ συνεχή σελίδωση. Paris, 1902, passim.

4. Βλ. L. Delisle, Le cabinet des manuscrits de la Bibliotheque imperiale /nationale) ....
I, Paris, 1868, 484-86 καί Constantinides-Browning, Dated Greek Manuscripts, σ. 27.

5. Γιά τό χειρόγραφο αύτό βλ. τή συνοπτική περιγραφή τού V. Gardthausen, CataJogus 
codicum Graecorum Sinaiticorum. Oxonii, 1886, σ. 271. Βλ. έπίσης M. Kamil. CataJogus of 
All Manuscripts in the Monastery of St. Catharine on Mount Sinai. Wiesbaden, 1970, σ. 104.
J. Darrouzes, “Autres manuscrits originaires de Chypre”. REB 15 (1957), no. 107, σ. 154.
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ματος καλλιγραφημένου αύτοΰ χαρτώου κώδικα (διαστάσεις 198 x 143 
χιλ., φφ. 184), καί έγραψε τά φύλλα 79Γ-184ν. Στό τέλος τού ψαλτηρίου 
καί τών Ωδών έγραψε στό φύλλο 16Τ  ένα βιβλιογραφικό σημείωμα στις 
23 Αύγούστου 1510:' (πίναξ 3)

f  Τετερμάτωται όέλτος ή ποθουμ(έν)η.
άγοντος ήμΐν, I μηνάς τέ ίουν(ίου)
κβ, έν πόλ(ει) κύπρου λενκουσί(α) τ(ής) θεοφρουΙρήτου.
γρα(φεΐσα) διά χειρός άναξίου μακαρίου
τάχα δέ κ(αί) ίερωίμονάχου
τού εκ πόλ(εως) ρόδ(ου):—
δόξα δέ πρέπει τώ πάνΙτων δοτήρη θ(ε)ώ
εις αιώνας αίών(ων): άμήν:— /

Έν έτει ζ ύ ϊή μηνί ίουν(ίω) κβ: —
Δόξα σοι ό Θ(εό)σ.

Ωστόσο, ό Μακάριος έγραψε στό τέλος τού χειρογράφου (φ. 184ν) 
ένα κολοφώνα, όπου μάς δίνει ώς ημερομηνία συμπλήρωσης τοΰ ψαλτη
ρίου τήν 23η Αύγούστου 1507. Τό σημείωμα έχει ώς εξής:

t  Εϊληφε τέλος τό παρών ψαλτ(ή)ρ(ιον) διά χειρός κάμοϋ I μακαρίου 
ίερω(μον)αχ(ου) εύκολίου έκ ρόδ(ου)' έν έτει ζ ΐ ί ' ί εν μηνί αύγούστω κγ' 
έν κύπρω πόλεως λευκουΐσίαο.

Φαίνεται λοιπόν οτι τό χειρόγραφο, τοΰ όποιου τό πρώτο τμήμα (i.e. 
φφ. 1-78) αποτελεί πιθανό ξένο σώμα πού συσταχώθηκε μαζί μέ τό ψαλ- 
τήρι καί τούς ύμνους τοΰ Μακαρίου, ήταν προσωπικό βιβλίο τοΰ Ρόδιου 
γραφέα —τό μικρό μέγεθος του εξάλλου φανερώνει δτι ήταν χειρόγραφο 
ταξιδιού— συμπληρώθηκε στή Λευκωσία τόν Αύγουστο τοΰ 1507. Ό  
Μακάριος συνέχισε νά ζεΐ στή Λευκωσία, προσέθεσε στή συνέχεια στα
διακά τούς τελευταίους ύμνους καί έγραψε τέλος τό νέο σημείωμα τοΰ 
15101 2.

Ό  Μακάριος είναι ένας έμπειρος καλλιγράφος κι έχει περίτεχνα 
έρυθρά άρχικά σέ κάθε σελίδα τοΰ κειμένου. ’Αρχίζει τό ψαλτήρι του μ’ 
ένα ωραίο κόσμημα, ενώ έγραψε στήν άνω ώα τοΰ ίδιου φύλλου (79Γ): 
(πίναξ 4) f  Κ(ύρι)ε ί(ησο)ϋ χ(ριστ)έ ό θ(εό)ς μου βοήθει μοι: f

1. Ό  V. Gardthausen, Catalogus, δ.π„ ο. 175, έξέδωσε μόνο τό δεύτερο μέρος τοϋ κο
λοφώνα τού φ. 184’.

2. Βλ. Constantinides-Browning, Dated Greek Manuscripts, σ. 260.
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Τό χειρόγραφο κατέληξε τελικά στη μονή τοϋ Σινά, άν δεν τό μετέφερε 
εκεί ό ίδιος ό γραφέας του, ό Ρόδιος Μακάριος Εύκόλιος.

Θά κλείσουμε τό σημείωμά μας με την άναφορά στο Ρόδιο πνευματικό 
ιερέα Κλήμη Παρθένο, πού τό 1532 προσκλήθηκε στήν Κύπρο άπό τή 
Λίνδο γιά νά γίνει ηγούμενος τής μονής τής 'Αγίας Παρασκευής ’Αμμόχω
στου. Στή σύντομη παρουσία του στο νησί ό Κλήμης χρηματοδότησε τον 
Κύπριο άναγνώστη Στέφανο στήν άντιγραφή ενός πολυτελούς εύαγγελι- 
σταρίου, πού κατέληξε κι αύτό τό 17ο αιώνα στή συλλογή Colbert καί 
άκολούθως στήν Εθνική Βιβλιοθήκη τής Γαλλίας (Gr. 317)' (πίναξ 5). 
Μετά τό θάνατο τοϋ Κλήμη, πού συνέβη είκοσι τέσσερεις μόλις μέρες 
μετά τήν άφιξή του στήν Κύπρο, έσπευσαν άλλοι νά συνεισφέρουν γιά 
τήν άποπεράτωση τοϋ βιβλίου. Έτσι ό Γεώργιος, γιος τοϋ Δημήτριου 
Πουτιέρη, πρόσφερε δέκα χρυσά νομίσματα, προφανώς γιά τήν πληρωμή 
τοϋ βιβλιογράφου1 2. ’Ακόμη ό Λουρέντζος Σαψάρης έδωσε τέσσερεις μαρ- 
τσέλλους, άσημένια δηλαδή Βενετικά νομίσματα, γιά τήν άγορά τοϋ 
χαρτιού3. Τό πολυτελέστατο εύαγγελιστάριο συμπληρώθηκε εννέα όλό- 

* κλήρους μήνες μετά τό θάνατο τοϋ πνευματικού Κλήμη, στις 18 ’Ιουλίου 
1533. Ό  γραφέας σ’ ένα μακροσκελή κολοφώνα μάς δίνει όλες αύτές τις 
πληροφορίες γιά τή μακρά διαδικασία συμπλήρωσης τοϋ κώδικα. Έ τσι 
στό φ. 222ν διαβάζουμε4: (πίναξ 6)

1. Γιά τό χειρόγραφο αύτό βλ. Omont, Invcntaire sommaire, I, Paris, 1886, σ. 32. 
Repertorium, Π, A, no. 504, σσ. 180-81, B, σσ. 189-90, C, πίν. 289 (= φ. 39'). Γιά μιά λε
πτομερή περιγραφή βλ. Constantinides-Browning, Dated Greek Manuscripts, σο. 280-83, όπου 
καί άλλη βιβλιογραφία.

2. Τό σημείωμα στό φ. 223r έχει ώς εξής: f  Άκόμ(η)' εις τ(ήν) στ άπριλλ(ίον)' τ(ής)' 
αύτ(ής) I άνοθ(εν) ένχρονίας:· άφήκεν ό I κυρ γεδργης τοϋ διμίτρη' πουΐτιέρης' νομίσματα 
ί διάλίψιν I όπου έλύφτην ήσοδείγημαν I τοϋ αύτοϋ άγ(ίον) εύα(γγελίου)' καί ή 
λιτονρΙγοϋντες' τόν αυτ(όν) ναών τ(ής) άγ(ίας) I παρα(σκευής)' μνημονεύεται αύτ(όν)' κ(αί) 
τήν συμβίαν τ(ου) όνομα τι μύρε:— / καθώς καί τόν μακαρίτ(ην)' κύρ παπ(ά) I κλίμ(ην)' 
μετην αδελφοσύνην τ(ου):—

3. Στό σημεάυμα στό φ. 232' διαβάζουμε τά εξής: ί Άκόμ(η)' άφήκεν ό κνρλουρέντζος 
I ό σαψάρης μαρτζέλους' δ' I καί έγοράσαν τά χαρτιά τοϋ I αύτοϋ άγ(ίου) εύα(γγελίου)' 
καί ή λιτουργοϋνίτεσ' μνημονεύετε αύτ(όν)' κ(αί) τήν I συμβίαν τ(ον)' όνόματι κλέρα:—

4. Τό πρώτο τμήμα τοϋ κολοφώνα έκδόΟηκε άπό τόν Β. D. Montlaucon, Raiaeographia 
Graeca, Paris, 1708, σ. 88. Επίσης άπό τόν Η. Omont, ”Les manuscrits grecs datds des XV* 
et XVT siecles dc la Bibliotheque Nationalc ct dcs autres Bibliotheques dc France", Revue 
des liibliothequcs 2 (1892), 38-39.
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Έτελιώθ(η) τό παρών άγιον εΐύαγγέλιον υποχειρόο έμοϋ I στεφάνου 
άναγ(νώστου)' καί οΐ λειτονρ(γοϋντεσ εις τόν αύτόναΐδν τ(ής) άγ(ίας) πα- 
ρα(σκευής) μνημονέβείτε τόν π(ατέ)ραν του δϊά τόν κ(ύριον) I όνόματι φί-
λιππ(ον) : .......... : I f  έν μηνί μαρτ(ίω)’ ϊή ' τό άΙπό τοΰ χ(ριστο)ϋ ετoc
μ φ λ γ ' ' / ιν(δικτιών)ος~ στ' V  (= ήλίου) κύκ(λος)' ιγ' I (£
(= σελήνης) κύκ(λος)' ΐ ά ' .

Καί συνεχίζει τό βιβλιογραφικό σημείωμα πιό κάτω:
Καί διά έξοδον τού θεωσείβεστάτου ίερέ(ως)' κϋροϋ παπ(ά) I κλύμη' 

παρθένου' εκ νίσου' I ρόδου' πν(ευ)μ(α)τικοϋ, καί διδασκ(ά)λ(ου) I δι δτηο 
ό αϋτώε κϋρ παπ(ά) I κλνμησ εύρϊοκόμενοσ' I έν τη νίσω λίντ(ω)' καί 
διάτήν I καλήν τον άκουήν καί διίδασκαλείαν' στέλλουσίν του I μείαν 
γραφήν ή συνάΙδελφοί τοΰ μοναστηριού I τήο άγί(ας) παρα(σκευής) εΐνα 
έλθη I τοΰ ψάλην καί καλιουργ(εΐν) I τό αυτών μοναστήριν τήν I άγ(ίαν) 
παρα(σκευήν) καί έρχόμενοσ' I ό άνοθ(εν κϋρ παπ(ά) κλύμησ' II [φ. 223Γ, 
στήλη Α] μετήν άδελφήν του' όνώματι άνέζα' είε τ(ας) ι έ ' I Ιουνίου:· τήε 
ένχρ(ονίας) αφλβ I χ(ριστο)ϋ. καί είο τ(ήν) θ Ιουλίου έΐκοιμήθην καί είε 
τ(άς) κ γ ' I Ιουλίου έκοιμήθην καί ή I αδελφοί του' μέσα είσ τόνάΙών τήε 
αύτ(ής) αγ(ίας) παρα(σκευής) I καί οί άναγϊνόσκοντεσ I μακαρίζετε 
αύτ(ονς)' καί ή λειίτουργοΰντεσ' a c  τήν λειίτουργείαν μνημονεβείτε 
αύτούσ διά τόν κ(ύριο)ν: ■ ■ ■ I αμήν: ■ ■ ■

’Ακολουθεί ή αναφορά στους άλλους δωρητές πού δέν είναι τοΰ πα
ρόντος.

"Οταν όμως αντιγράφεται τό χειρόγραφο αυτό ευαγγέλιο ή Ρόδος ήδη 
υπηρετεί τόν ’Οθωμανικό ζυγό, ένώ ή Κύπρος, ύπό Βενετικό τότε έλεγχο, 
θά παρακολουθεί άπό τήν ’Ανατολή τήν ’Ιταλική ’Αναγέννηση γιά σαράντα 
σχεδόν ακόμη χρόνια'. Καί είναι πρωτίστως στή Βενετία, σέ τυπογραφεία 1

1. Γιά τή βενετοκρατία της Κύπρου (1489-1570 71) βλ. γενικά Hill. History' of Cyprus. 
Ill, σσ. 765-877. δπου εκτενής βιβλιογραφία. Τήν περίοδο αυτή παρατηρεΐται μεγάλη βι
βλιογραφική δραστηριότητα στήν Κύπρο. Σέ μιά μάλιστα περίπτωση ένα χφ. (Vatic. Ottobon. 
Gr. 25). πού περιείχε έργα τοΰ Αγίου Νείλου καί άντιγράφηκε γιά τό Λατίνο ‘Αρχιεπίσκοπο 
τής Κύπρου. Filippo Mocenigo. προορίζονταν γιά εκτύπωση στή Βενετία. Συγχρόνως ένας 
άριΟμός Κυπρίων νέων σπούδαζαν τότε στήν Πάντοβα καί παρακολουθούσαν έτσι τήν 
άνΟρωπιστική κίνηση στήν Ιταλία. Βλ. γενικά Constantinides-Browning. Dated Greek 
Manuscripts, σσ. 16-18. 21-22. Βλ. επίσης Κ. Ν. Κωνσταντινίδης. "Ό  βιβλιογράφος Φιλό
θεος, ηγούμενος τής μονής τοΰ Ίέρακος τής Κύπρου (16ος αί.Γ. Δα)όώ\Ί/ 14. 1 (1985). 75- 
83 (μέ 6 πίνακες). Ν. Μ. Παναγιωτάκης. Ίάσων Δενόρες: Κιπίηος θεωρητικός τον θεάτρου 
(c. 1510-1590). ΡέΟυμνον. 1984.
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δπως έκεΐνα τοΰ Άλδου Μανούτιου, τοΰ Ζαχαρία Καλλιέργη, τοΰ Άνδρέα 
Κουνάδη κ.ά. πού θά άρχίσει ή εκτύπωση των έλληνικών κειμένων τής 
κλασικής άρχαιότητας, άλλα καί των άπαραίτητων λειτουργικών βιβλίων 
τής ορθόδοξης ’Ανατολής'. Πολλοί γραφείς θά καταφύγουν στην Ιταλία 
καί θά γίνουν διορθωτές καί επιμελητές εκδόσεων1 2. Άλλοι θά καταλήξουν 
στην αυτόνομη Μολδοβλαχία ή στά μεγάλα μοναστικά κέντρα τής 
Παλαιστίνης, τού Σινά καί τοΰ Αγίου "Ορους3. Παρά την πεισματική 
έμμονή τής έλληνικής ’Ανατολής γιά δύο καί πλέον άκόμη αίώνες, ή μακρά 
παράδοση τοΰ χειρόγραφου βιβλίου θά έδινε σιγά σιγά τή θέση της στο 
μαζικά παραγόμενο, φθηνό έντυπο τοΰ τυπογραφείου.

1. Βλ. R. Proctor, The printing of Greek in the Fifteenth Century, Oxford, 1900. Βλ. 
τώρα N. Barker, Aldus Manutius and the Development of Greek Script & Type in the Fifteenth 
Century, Sandy Hook, Connecticut, 1985, δπου καί εκτενής βιβλιογραφία. Βλ. έπίσης ΑΙκ. 
Κουμαριανοϋ - Λ. Δρούλια - Ε. Layton, To έλληνικό βιβλίο 1476-1830, ’Αθήνα, 1986. J. 
Irigoin, Les ddbuts de la typographic grecque, Paris-Athens, 1992.

2. Βλ. D. J. Geanakoplos, Greek Scholars in Venice, Cambridge, Mass., 1962, passim. N. 
Barker, Aldus Manutius, 6.n., oo. 11-20. Constantinides-Browning, Dated Greek Manuscripts, 
oo. 22-23 καί σημ. 26-29.

3. Constantinides-Browning, Dated Greek Manuscripts, oo. 31-37.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προσωρινός κατάλογος Ροδίων γραφέων των Μέσων Χρόνων (12ος ai.-1600)*

"Ανθιμος μοναχός, ό έκ 'Ρόδου, (μέσα 15ου αί., πιθανόν στο "Αγιο νΟρος), χφφ: 
α) Μονής Βλατάδων 4, A.D. 1445 (Τριώδιον) 
β) Μονής Βλατάδων 5, A.D. 1446 (Πεντηκοστάριον).
Βιβλ.: Vogel-Gardthausen, Schreiber, σ. 32.

Γεώργιος ιερεύς, ό 'Ρόδιος (I), (άρχές Που αί. στην Πάφο τής Κύπρου), χφ: Paris. Gr. 
301 [Colbert. 614] a .d . 1204 (Εύαγγελιστάριον).

Βιβλ.: Vogel-Gardthausen, Schreiber, σ. 83. Repertorium, II, no. 97,56-57. Constantinides- 
Browning, Dated Greek Manuscripts, σσ. 103-6 (πίν. 21, 179). C. Astruc et. a/., Les manuscrits 
grecs dates des ΧΙΙΓ et X IV  siecles conserves dans les bibliotheques publiques de France, 
I, ΧΙΙΓ siecle, Paris, 1989, no. 1, σσ. 17-18 καί πίνακες 1-2, όπου καί πλήρης βιβλιογραφία 
για τον κώδικα.

Γεώργιος 'Ρόδιος (II), (άρχές Που αί.), χφ: Paris. Gr. 1186, A.D. 1306 (Θεολογικά 
κείμενα, όμιλίες καί βίοι αγίων).

Βιβλ.: Η. Omont, Inventaire sommaire, I, Paris, 1886, σσ. 254-55. Omont, Mss grecs 
dates, σ. 15 καί πίν. LXXVI. Vogel-Gardthausen, Schreiber, σ. 83. Repertorium, II, no. 102.

Γεώργιος, ιερεύς και λογοθέτης τής μητροπόλεως 'Ρόδου, (16ος αί.), χφ: Jems., Saba 
687, (A.D. 1585), (κώδιξ λειτουργικός).

Βιβλ.: Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Ίεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, II, St. Petersburg, 
1894, σ. 648.

Γρηγόριος ιερεύς, (μέσα 15ου αί.) χφφ:
α) Εκκλησία Παναγίας Λίνδου 14, (a .d . 1441) (Παρακλητική)
β) Εκκλησία Παναγίας Λίνδου 13, (Μηναίον Ίανουαρίου).
Βιβλ.: Α. Πολίτη - Η. Κόλλια, “Κατάλογος χειρογράφων Εκκλησίας Παναγίας Λίνδου”, 

'Ελληνικά 24 (1971), 46-47. Ζ. Ν. Τσιρπανλής, Ή  Ρόδος καί οί νότιες Σποράδες στά χρόνια 
των Ίωαννιτών 'Ιπποτών (J4ος-16ος αί.), Ρόδος, 1991, σ. 381 (στο έξής Τσιρπανλής, Ρόδος).

* Στον κατάλογο δέν περιλαμβάνονται γραφείς ή χορηγοί κωδίκων πού βρίσκονται 
προσωρινά στή Ρόδο, όπως ό Μιχαήλ ... «κεφαλή τής νήσον 'Ρόδου» τό 1284 (χορηγός 
τού κώδικος Laur. MS Plut. 11, 8), ή ό Ελευθέριος ΉλεΧος, πού έγραψε στή Ρόδο τή με
τάφραση τού ΒοηΟίου, De differentiis topicis μεταξύ των ετών 1382-1393, (Vatic. Gr. 899).
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Εμμανουήλ Άτζίδας ή Άκκίδας, χωρεπίσκοπος 'Ρόδιος, χφφ:
α) Vatic. Gr. 2124 (περιέχει τις επιστολές του)
β) Vatic. Pii II 34, a .d. 1542 (χορηγός τού κωδικός) (λειτουργίες καί θεολογικά κείμενα).
Βιβλ.: Vogel-Gardthausen, Schreiber. σ. 116. Η. Stevenson Senior, Codices Graeci Reginae 

Suecorum et Pii II Bibliothecae Vaticanae. Romae, 1888, σσ. 155-57. Canart-Peri, Sussidi 
bibliografici, o. 292. C. Gianneli, Codices Vaticani Graeci. Codices 1485-1683. Vatican, 1950, 
σ. 92 (κτήτωρ Vatic. Gr. 1531), σ. 150 (κτήτωρ Vatic. Gr. 1559).

θεοφύλακτος αμαρτωλός Κωντοσταβλήνα έκ πόλεως 'Ρόδου, χφ: Vatic. Gr. 2032, A.D. 
1549 (Λειτουργία).

Βιβλ.: Vogel-Gardthausen, Schreiber, σ. 148. Canart-Peri, Sussidi bibliografici, σ. 674.

Ιάκωβος Αιασσωρινός, Έλλην 'Ρόδιος, (16ος αΐ.), χφφ: Βλ. Repertorium I, no. 143, σσ. 
89-90 καί II, no. 191, σσ. 85-86.

Βιβλ.: Η. Omont."Les manuscrits grecs dates de XV* et XVI* siecles de la Bibliotheque 
Nationale et des autres Bibliotheques de France”, Revue des Bibliotheques 2 (1892), 47. Vogel- 
Gardthausen, Schreiber, σσ. 152-53. Repertorium, I, no. 143 καί II, no. 191. Τσιρπανλής, 
Ρόδος, σσ. 376-77.

Ίωα[κΙείμ ό 'Ρόδιος, (16ος αί.), χφ: Sinait. Gr. 916 (Μηνολόγιον).
Βιβλ.: Vogel-Gardthausen, Schreiber, σ. 165.

Ιωάννης πρωτοψάλτης τής άγιωτάτης μητροπόλεως 'Ρόδου, ό Κασιανός, χφ: Patmos 
220, A.D. 1223, (Στιχηράριον).

Βιβλ.: Vogel-Gardthausen, Schreiber, σ. 173. I. Σακκελίων, Πατμιακή Βιβλιοθήκη, 
Άθήνησιν, 1891, σ. 119. Τσιρπανλής, Ρόδος, σ. 365, σημ. 4.

Ιωάννης ίερεύς, ό Μαρμαράς, χφ: Monacensis Gr. 508, A.D. 1357 (Πρακτικά Συνόδου 
'Αγίας Σοφίας 1341).

Bibl.: Vogel-Gardthausen, Schreiber, σ. 177. Σπ. Λάμπρος, '‘Αί βιβλιοθήκαι Ίωάννου 
Μαρμαρά καί Ίωάννου Δοκειανού”, ΝΕ 1 (1904), 295-312. Τσιρπανλής, Ρόδος, σσ. 364-65.

’Ιωάννης ελάχιστος αναγνώστης έκ κώμης Τριαντών τής 'Ρόδου, χφ: Athos, Iveron 99 
142191, (Μανουήλ Μοσχόπουλος, Περί έρωτημάτων).

Βιβλ.: Vogel-Gardthausen, Schreiber, 202. Lambros, Catalogue, II, Cambridge, 1900, σ. 
19.

Κλήμης Παρθένος, ηγούμενος 'Αγίας Παρασκευής Άμμοχώστου, ό Ρόδιος, χφ: Paris. 
Gr. 317 (χρηματοδότης), a .d . 1533, (Εύαγγελιστάριον).

Βιβλ.: Repertorium, II, σσ. 180-81. Constantinides-Browning, Dated Greek Manuscripts, 
oo. 280-83, (πίν. 118, 203), όπου καί άλλη βιβλιογραφία γιά τόν κώδικα.

Κλήμης ό Ρόδιος, ί 16ος αί.), χφ: Jerus., Patriarchatus 225 (Θεολογικά κείμενα).
Βιβλ.: Vogel-Gardthausen, Schreiber, σ. 232. Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, 7εροοολνμι- 

τική Βφλιοθήκη, I, St. Petersburg, 1891, σ. 301.

Μακάριος Εύκόλιος, ιερομόναχος ό έκ πόλεως 'Ρόδου, (16ος αί.), χφφ: 
α) Sinait. Gr. 813, A.D 1507-10, (Ψαλτήριο καί θεολογικά κείμενα)
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β) Vatic. Gr. 1528 (;)
Βιβλ.: Vogel-Gardthausen, Schreiber, σ. 271. Constantinides-Browning, Dated Greek 

Manuscripts, σσ. 258-61 (πίν. 103-4, 198b), όπου και άλλη βιβλιογραφία για τον κώδικα. 
Canart-Peri, Sussidi bibliografici, σ. 604.

Μάνος [Μάνης;] ανάξιος ίερευς έν 'Ρόδψ, χφ: Athos, Koutloumousiou 346 [3419] A.D. 
1497/98, (Τυπικόν).

Βιβλ.: Vogel-Gardthausen, Schreiber, σ. 274. Lambros, Catalogue, I, Cambridge, 1895, σ.
311.

Μανουήλ έν ίερεΰσιν έλάχιστος τής ενορίας τών ’Απολλώνων, (δι* έξοδον καί πόθον 
πολλοϋ κνρού Άνδρέον άρχιεπισκόπον) χφ: Marcianus Gr. 181 A.D. 1441, (Νομικά κείμε
να) (;)

Βιβλ.: Vogel-Gardthausen, Schreiber, σ. 274.

Νείλος χωρικός παράπαν και αμαρτωλός μοναχός τής μονής Άρταμύτη, (12ος αΐ.), 
χφφ: α) Patmos, 175, A.D. 1180 (Κανόνες-Όκτώηχος),

β) Patmos 743, A.D. 1180,
γ) Κώδιξ Απολλώνων, A.D. 1181 (Εύαγγελιστάριον).
Βιβλ.: I. Σακκελίωνος, Πατμιακή Βιβλιοθήκη, Άθήνησιν, 1890, σσ. 95-96. Vogel- 

Gardthausen, Schreiber, σ. 327. Δ. Καλλίμαχου, “Πατμιακής βιβλιοθήκης Συμπλήρωμα”, 
Εκκλησιαστικός Φάρος 10 (1912), 312-15. Μητροπολίτου Ρόδου Σπυρίδωνος, “Κώδιξ 
’Απολλώνων” , Ενχαριστήριον. Τιμητικός Τόμος Άμίλκα Σ. Άλιβιζάτου. Άθήναι, 1958, σσ. 
439-48. Α. Δ. Κομίνη, Πίνακες χρονολογημένων Πατμιακών κωδίκων. Έν Άθήναις, 1968, 
no. 16, σσ. 10-12, δπου καί άλλη βιβλιογραφία γιά τούς κώδικες. Φ. Ε.-Νοταρα, «Σημειώ
ματα» έλληνικών κωδίκων ώς πηγή διά τήν έρενναν τον οικονομικού και κοινωνικού βίον 
τού Βνξαντίον από τού 9ον αίώνος μέχρι τού έτονς 1204, Άθήναι, 1982, σσ. 58, 212-13. 
C. Ν. Constantinides, Higher Education in Byzantium in the Thirteenth and Early Fourteenth 
Centuries (1204-ca.l310), Nicosia, 1982, σ. 13 καί σημ. 46.

Νείλος, μητροπολίτης 'Ρόδου, (15ος αί.), χφ: Matrit. Ν 115 (’Ιωάννης Δαμασκηνός).
Βιβλ.: Vogel-Gardthausen, Schreiber. σ. 329. Τσιρπανλής, Ρόδος, σσ. 381-82.

Νικ[ήτας] ό 'Ραγκούσης, νομικός τής νήσου 'Ρόδου, (13ος αί.) χφφ:
α) Athos, Vatopedi, 911, A.D. 1209 (Τετραευαγγέλιον),
β) Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, no. 81 {olim. Athos, Άνδρέου 3), (Εύαγγελιστάριον).
Βιβλ.: Vogel-Gardthausen, Schreiber. σ. 337. Σ. Εύστρατιάδης, Κατάλογος τών έν τή 

ίερμ Ρονή Βατοπεδίον άποκειμένων κωδίκων. Paris, 1924, σ. 169. Α. Πολίτου, Κατάλογος 
χειρογράφων τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έπιμέλεια-συμπληρώσεις, Π. Σωτηρούδη 
καί Α. Σακελλαρίδου-Σωτηρούδη, Θεσσαλονίκη, 1991, σ. 80 καί πίν. 28.

Νικόλαος ό εκ νήσου 'Ρόδου, (16ος αί.), χφ: Athos, Panteleemon, 448 (5955 j 
(Λειτουργίες).

Βιβλ.: Vogel-Gardthausen, Schreiber. σ. 355. Lambros, Catalogue. II, σ. 375.

Νοέλ [Φρά] δε λα Μπρώ (Noel de la Bro) έκ τής 'Ροδών Καβαλλάρις, (16ος αί.). χφ:
Montepess. Η 405 (Ευαγγέλια, εύχαί, θρήνοι).



Ρόδιοι βιβλιογράφοι στή Λατινοκρατούμενη Κύπρο 321

Βιβλ.: Vogel-Gardthausen, Schreiber, σ. 367. Repertorium, II, no. 449. Τσιρπανλής, Ρόδος, 
σσ. 382-86 μέ σύντομη περιγραφή τού κωδικός (σ. 383, σημ. 1), πρόσθετη βιβλιογραφία καί 
δύο πίνακες (σσ. 385-86, i.e. φφ. 44Γ καί 60ν).

'Ροδίτης (άναγνώστης καί χωρικογράφος), (15ος αΐ.), χφ: Paris. Gr. 1612 (φφ. 1-32', 
49-64), A.D. 1493, (Παλαιό Διαθήκη καί μαρτύριον Άδριανού καί Ναταλίας).

Βιβλ.: Vogel-Gardthausen, Schreiber, σ. 393. Omont, Inventaire sommaire, II, Paris, 1888, 
σσ. 106-7. H. Omont, “Les manuscrits grecs dates des XV' et XVI' siecles de la Bibliotheque 
Nationale et des autres Bibliothequs de France”. Revue des Bibliotheques2 (1892), 30. Reperto
rium, II, no. 486. Τσιρπανλής, Ρόδος, σ. 381.

Συμεών ό Καλλιάνδρης, ταπεινός καί παρ’ αξίαν ίερεύς, νομικός καί πρωτέκδικος τής 
μητροπόλεως Ρόδου, (13ος αί.), χφφ:

α) Athos, Simonopetra 34 (1302], a .D. 1281 (Τετραευαγγέλιον),
β) Argent. 1906 (Gr. 12), A.D. 1285/86 (Πατερικόν),
γ) Escorial Ω-Ι-16, a .d . 1292 (Θεοφύλακτος Άχρίδος, Σχόλια στους τέσσερεις Ευαγ

γελιστές).
Βιβλ.: Vogel-Gardthausen, Schreiber, σ. 408. Lambros, Catalogue. I, σ. 116. Repertorium. 

II, no. 506 bis, σσ. 181-82. PLP, V, No. 10353, όπου καί πρόσθετη βιβλιογραφία. Τσιρπανλής. 
Ρόδος, ο. 389, σημ. 2.

Συμεών ταπεινός ή Σάββας, ... μοναχός ό από τής νήσου 'Ρόδου, ού τό έπίκλην τοΰ 
Κόρακος, (13ος αί.), χφ: Vatic. Gr. 648, a .d . 1232 (Θεοφύλακτος Βουλγαρίας. Σχόλια στίς 
έπιστολές τοΰ Παύλου).

Βιβλ.: Vogel-Gardthausen, Schreiber, σ. 408. R. Devreesse. Codices Vaticani Graeci. III. 
Codices 604-866, Vatican, 1950, σσ. 70-71. Canart-Peri. Sussidi bibliografici. σ. 460.

Φίλιππος 'Ρόδιος, (16ος αί.). χφ: London. Old Royal 16. C. XXV, 62-66. (ca. 1500). 
(’Αριστοτέλης, Περί ψυχής).

Βιβλ.: Vogel-Gardthausen, Schreiber. σ. 419. Aristoteles Graecus. σσ. 445-47. Repertorium. 
I, no. 373. Τσιρπανλής. Ρόδος, σ. 381.

Φραγκίσκος Άκκίδας τοΰ Εμμανουήλ, χωρεπισκόπου 'Ρόδου υιός, πρωτονοτάριος καί 
πρωτοπαπάς καθολικός Μεσσήνης τής Σικελίας, χφ: Vatic. Gr. 1546 (χαρίζει τό χφ στον 
Πάπα Sixtus V τό 1585, καθώς επίσης τούς κώδικες: Vatic. Gr. 1495. 1499. 1504. 1516. 
1517. 1528. 1531, 1539, 1542-1544. 1548. 1559 (:). 1571. 1572. 1581. 1601. 1606. 1609).

Βιβλ.: Vogel-Gardthausen. Schreiber. ο. 422. Σπ. Π. Λάμπρος. “Φραγκίσκος Άκκίδας 
ή Άτζίδας”. ΝΕ 6 (1909), 107-9. Canart-Peri. Sussidi bibliografici. σ. 606. C. Gianneli. 
Codices Vaticani Graeci. Codices 1485-1683. Vatican. 1950. o. 467. P. Canart. Les Vaticani 
Graeci 1487-1962. Notes et documents pour I'histoirc d'un fond? de manuscrits de la 
Bibliotheque Vaticanc. (Sludi e Testi 284). Vatican. 1979. σσ. 173-191. Πρβ. Ελληνικά 32 
(1980), 388 (Τσιρπανλής).



S U M M A R Y

RHODIAN SCRIBES IN LATIN-RULED CYPRUS

by
Costas N. Constantinides

The island of Rhodes contributed much beyond her size in the copying 
and circulation of Greek books during the Middle Ages. Situated in the 
cross-roads between East and West was taken over by the Order of St. 
John or the Hospitallers, ca. 1307-10, and remained under Latin rule until 
1522. During this period the relations between Rhodes and Cyprus, which 
was also ruled first by the French dynasty of Lusignans (1192-1489) and 
then by the Venetians (1489-1570/71), were very closed.

At that time the Greek language continued to be spoken by the Orthodox 
flock both in Cyprus and Rhodes and Greek manuscripts were sponsored 
by monasteries, churches and individuals.

Three of the scribes or sponsors of books working in Cyprus originated 
from Rhodes: all three were ecclesiastics. The first known scribe was the 
priest George of Rhodes who copied in 1204 a luxurious Gospel Lectionary 
for the church of St. Epiphanios near the village of Kouklia in the Paphos 
district (i.e. Paris. Gr. 301).

Three hundred years later, between 1507-10, the monk Makarios Eukolios 
from Rhodes copied in Nicosia a Psalter with Canticles and Hymns, now 
in the monastery of St. Catherine on Mt. Sinai (i.e. Sinait. Gr. 813).

In 1532 a holy priest from Rhodes, Klemes Parthenos. was invited by 
the monks of the monastery of St. Paraskeve in Famagusta to come to 
Cyprus and become their spiritual father. Soon after his arrival Klemes 
sponsored a luxurious Gospel Lectionary, the present Paris. Gr. 317. And 
though he died shortly after, the volume, copied by Stephanos Anagnostes 
or Lector, was completed nine months later, in July 1533, with the 
contribution of two other sponsors.

A Provisional List of twenty-seven scribes originating from or connected 
with Mediaeval Rhodes is given in the Appendix. Plates from all three 
manuscripts discussed and the relevant colophons referred to in the article 
are reproduced at the end.



Ρόδιοι β ιβλ ιογράφ οι στη Λ ατινοκρατούμ ενη  Κ ύ π ρ ο
323

....*

> Γ Ό 'Τ Τ & υ * 1 Γ ίσ

** y  v i  a 
*χ α ι σ \ > ^ 5

■ J L $ L i ) M

i y ^ J .  ■>, y i i t k f t l *
■ *-rm

' I V

\  <
if

«

#,"*1 -w
V j i *

s. r * v

V ^ -  - t

r

·>*
• j r f f  > _

• fy r

έ

*" f { ^ f n ^ t l C r )l> ''·

-Ϊ

"· ,
M  :.; ·

' I I (;

1. Paris. Gr. 301 (φ. 316'), a .d . 1204 
Βιβλιογραφικό σημείωμα άπό τό Γεώργιο Ρόδιο (σμίκρυνση 55%)



324

Κώστας Ν. Κωνσταντινίδης

t *“ f τ *« t-M
fcf*- rT̂> v pjjuf

Jed*

* V ο i σ·|^οϋΐο^
<j jU ja ^ » |w a x r r o u « t i f f

'•I'/

f Τ '  V V* T i l

■\fc 5 1 · v ► I ;t /

2  *Ta}rKcu|ijourK .caoaL/ 
y \  C ^ u ^ T T rV A i^ i 'rn n o u

j^tJU η^τuτo«9M■®l̂ ,,
T n ^ a j u r r o  u ^ f / J L )  y

α ΰ -α τ χ σ · ·

/

l/OLOiyoiaLyot uyau*
%C\VV · -*■ /
o i6  « a s r n  K f i βιι cray* 
ί  α υ ΰ ί μ  η y π*> μ<^βϋ 
rTTji « p iy  ♦ K ^ a t ^ o  ‘ „ 
l i ^ i a ^ O y ^ p  SY - (g -  

p a ir rm  y h tc /* ^ * T tuy■ 
Y Q o u jt o  vp s(y c ri auu

*Π
(JOL^Upvlf^raun you·

> \  ,  ' f \ \  · <■ ' /
V CLSZTD K f 16 c 19 ό I Ο <7Π 

*ΤΛ«
V*Q V r - V i,  /  v ,  T */O V i i o ^ f ^ ^ i r r n l i  

Ά Λ *  σ τ  youL/ro ar-i μ «7

CI curro u * f^a_J
rTtXsS w  >tt i pcu/TOor* 
O > *T0 μΟ ί ο

' ^ ^ ^ ν ·π τ Ό ? £ φ η π β τ ι ρ  
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3. Sinait. Gr. 813 (φ. 167% a.d. 1510 
Βιβλιογραφικό σημείωμα άπό τό μοναχό Μ ακάριο Εύκόλιο
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- · ι ϊ · â jU Η· r 4 ^  * /
t  · **t ·j r !^«itc (fur *f* .

<UTTt<j *1 . . wo4iJ^l«wfyr
/ . .»*'  Ύ 1 I*T̂i. l/̂ INWOpiutif ô ·1
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6. Paris. Gr. 317 (φφ. 222'-223'), a.d. 1533 
Βιβλιογραφικό σημείωμα άπό τό Στέφανο ’Αναγνώστη (σμίκρυνση 65%)


