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Κρητικά χειρόγραφα στην Κρήτη
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Ιερά Μονή Γωνιάς (Χανιά) και Μητρόπολη Λάμπης και Σφακίων (Ρέθυμνο).
Πρόκειται για ένα νεότερο χειρόγραφο της Μονής Γωνιάς, μουσικό Αναστασιματάριο πιθανόν του 19ου αι., με 151 φύλλα,
γραμμένο με το νέο μουσικό σύστημα, που στο τέλος περιλαμβάνει γενικά θεωρητικά στοιχεία περί βυζαντινής μουσικής, ενώ
στην αρχή ένα πολύ σύντομο σημείωμα: Ἂν θάλασσα περάσης καὶ | ποταμὸν διαβῆς τὸν φίλον σου | Νικόλα νὰ μὴν ἀλησμονῆς.
| Νικόλαος Τσολικίδης Ἀπὸ Ἄργος. (φωτ. 1) Ο ακέφαλος
επίσης μουσικός κώδικας από τη Μητρόπολη Λάμπης
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και Σφακίων, με 106 φύλλα, φέρει χρονολογία 1780,
ενώ έχει ποικίλο περιεχόμενο (δοξαστικά και τροπάρια
του Όρθρου και του Εσπερινού, τρισάγιο, χερουβικά
της Θείας Λειτουργία και της Προηγιασμένης, τροπάρια
από την ακολουθία του Ακαθίστου και της Μεγάλης
Εβδομάδας). (φωτ. 2)
Ιερά Μονή Προφήτη Ηλία Ρουστίκων
(Ρέθυμνο).
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Στη συλλογή της Μονής Ρουστίκων υπάρχουν
ελάσσονα χειρόγραφα της τουρκοκρατίας, κυρίως
του 18ου και 19ου αι., με ποικίλο περιεχόμενο, όπως
το κατάστιχον (φωτ. 3) και το βραβείον (βρέβιον) της
μονής, μεταγενέστεροι κώδικες
καταστίχων και καταγραφών, μία
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ακολουθία εἰς κοιμηθέντα ίερέα,
ακολουθίες του Προφήτη Ηλία. Ιδιαίτερης αναφοράς αξίζει ένας κώδικας του 18ου αι. που περιέχει
κανόνες και διατάξεις του Πηδαλίου για ιερείς, Σεληνοδρόμιον, ένα μικρό τμήμα περὶ ἐνυπνιασμῶν,
ιστορικές ενθυμήσεις για την άλωση της Κωνσταντινούπολης (στο περιθώριο) και την κατάκτηση
της Κρήτης από τους Οθωμανούς, 1453 μαϊω 29 ἡμέρα τρίτη ... | Εδώ σιμειώνωμε παιρι τὼ πός |
επήραν· ἠ τ(ού)ρκυ τὴν κρή|τοῖν· | Εποίραν τα χανια 1645 | Ειπίραν· το ρέθαιμνος 1646 | Ειποίραν·
το μεγάλω κάστρο | 1669 | Εποίραν· τοῖν σπίναλώγκα | 1715· | Κ(αὶ) σ(ούδα) Κ(αὶ) μωραία· | (φωτ.
4) και με χρονολογική ένδειξη (15 Φεβρουαρίου 1790) ένα κτητορικό σημείωμα στο προηγούμενο
φύλλο 84r: Το παρὦν ὑπάρχει κάμοὖ Γε|ρασίμου Ἱερωμονάχου· προσκυνιτοὖ ἐκ κώμ(ης) τοῦ χορί|ου
Γέργαιρη επονωμαζόμε|νων τω εποίκλοις θοδω|ράκη αὐτον φήλα|τε κύριε· (φωτ. 5)
Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Δισκουρίου (Ρέθυμνο).
Από τη Μονή Δισκουρίου έχουν φωτογραφηθεί πέντε (5) χειρόγραφα, κυρίως ευχολόγια
και διαβαστικά και ένα με τον ζωδιακό κύκλο και αστρολογικό περιεχόμενο. Χαρακτηριστικό
είναι το γραμμένο από τον ιερομόναχο Κοσμά Διαβαστικό στα 1794 , (φωτ. 6, φ. 26v27r) με τρία χαρακτηριστικά βιβλιογραφικά σημειώματα εκ των οποίων παραθέτουμε
το παρακάτω στο φ. 1v: Γραφεύς ἐγὼ μεν τῆσδε τῆς βίβλου πέλω | τεθνήξομαι δὲ καὶ
γενήσομαι κόνις | μένει δὲ βίβλος ἐν χρόνων πολλῶν κύκλοις | ὅσοι δὲ τυγχάνητε τῆςδὲ
τῆς βίβλου | εὔχεσθαι τοῦ ἔχοντος ὑπέρ, ὡς θέμις | τυχεῖν με χῶρας τῆς ἄνω τρισολβίας
| Κοσμᾷ ἱερωμονάχῳ τῷ λειτουργῶ κυρίου | τέλος θεῷ δὲ δόξαν τῷ τρισηλίῳ.
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Ιερά Μονή Αγίου Αντωνίου Απεζανών (Ηράκλειο).
Από τη Μονή Απεζανών έχουν φωτογραφηθεί επτά (7) χειρόγραφα, ανάμεσά

τους ένα εξοδιαστικό (εξόδιος ακολουθία) μοναχών, ένας νομοκάνονας, μία
ακολουθία του αγίου Αντωνίου και ένας μουσικός κώδικας. Ξεχωρίζει ο
χαρτώος κώδικας, πιθανόν του 18ου αι., με 146 φύλλα, διαστάσεων 195
x 140 χιλ., και περιεχόμενο μία δημώδη παραλλαγή από το Βίο του αγίου
Βασιλείου του Νέου, (φωτ. 7, φύλλο 1r) και ένα επίσης εκτενές τμήμα με
αφηγήσεις από το Γεροντικό. Ανάμεσά τους έχει διασωθεί και μία ακολουθία
της 21ης Ιανουαρίου, ημέρα μνήμης του αγίου Μάρτυρα Νεοφύτου, απόγραφο,
όπως φαίνεται, από παλαιότερο κώδικα του έτους 1656, με αντιγραφέα
τον Νικηφόρο Βενετζά, όπως αναφέρει το βιβλιογραφικό σημείωμα στο φ.
23v: ἐγράφθη ὑπὸ τοῦ μοναχοῦ Νικηφόρ(ου) τοῦ βέ[νε]τζα διὰ προ|στάξεως τοῦ παναιδεσιμωτάτ(ου) καθ’ἡγουμένου τῶν
ἀπεζωνῶν κυ(ροῦ) Νεοφύτου ... (φωτ. 8)
Σπαράγματα περγαμηνού κώδικα από την ιδιωτική βιβλιοθήκη του π. Ανδρέα Χατζάκη
(Ιεράπετρα).
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Πρόκειται για τρία φύλλα (σπαράγματα), με διαστάσεις 220 x 160
χιλ., από χειρόγραφο περγαμηνό κώδικα, πιθανόν του 12ου-13ου
αι., με περιεχόμενο από Πραξαπόστολο, όπως συνάγεται από
τις σωζόμενες περικοπές του Αποστόλου και του Ευαγγελίου.
(φωτ. 9, φύλλα 5v-6r) Τα περγαμηνά φύλλα έχουν τοποθετηθεί
ως προστατευτικό εξώφυλλο για το παλαίτυπο που ακολουθεί,
το Θεοτοκάριον του Αγαπίου Λάνδου, σε έκδοση του 1681από
τον Νικόλαο Γλυκύ τον εξ Ιωαννίνων. (φωτ. 10)
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