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Ο ιερομόναχος Γρηγόριος Κονταρής ο εκ Σερβίων, 

πρώτος δάσκαλος στην Κοζάνη, 1676-1679. 

Νέα στοιχεία 

 

 

 

Γεώργιος Κονταρής, μετέπειτα Γρηγόριος ως ιερομόναχος και επίσκο-

πος, γεννημένος στα Σέρβια Κοζάνης στη δεκαετία του 1630 και απο-

βιώσας το 1698 στη Σμύρνη ως μητροπολίτης Σμύρνης, είναι ο πρώτος λό-

γιος και δάσκαλος της Κοζάνης και ευρύτερα της Δυτικής Μακεδονίας· βρί-

σκεται δηλαδή στην αρχή μιας μακράς παράδοσης Παιδείας της Νέας Ελλά-

δος στην Κοζάνη και την περιοχή της.
1
 

Μετά την Άλωση του 1453, πέρα από τις καταστροφές και τους εξαν-

δραποδισμούς εκ μέρους των κατακτητών καθώς και την κοινωνική και οι-

κονομική διάλυση, αλλά και λόγω αυτών των δεδομένων, δεν υπήρχαν οι 

συνθήκες για καλλιέργεια παιδείας και εκπαίδευσης στους υπόδουλους ρα-

γιάδες.
2
 Πολλώ μάλλον, στο Βυζάντιο δεν υπήρχε παράδοση δημόσιας Εκ-

παίδευσης, αλλά η Παιδεία περιοριζόταν σε στενούς κύκλους, είτε της αυ-

τοκρατορικής είτε της εκκλησιαστικής διοίκησης, πρωτίστως βέβαια στην 

Κωνσταντινούπολη αλλά και σε μικρότερα αστικά κέντρα, όπως την Αδρια-

νούπολη, την Τραπεζούντα τη Θεσσαλονίκη, τη Σμύρνη, τον Μιστρά, και 

κοντά στη Δυτ. Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη, τη Βέροια αλλά και την 

Άρτα, την πρωτεύουσα του Δεσποτάτου της Ηπείρου, όπου έδρασε η αγία 

                                                           
1. Η παρούσα εργασία παρουσιάστηκε στον ιστορικό μητροπολιτικό ιερό ναό του 

Αγ. Νικολάου (30.1.2015) σε εκδήλωση του 1ου Δημοτικού Κοζάνης «Γεώργιος Κο-

νταρής». 

2. Για την παιδεία στον ελληνικό χώρο επί Τουρκοκρατίας βλ. Άλκης Αγγέλου, «Η εκπαί-

δευση», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. 11, εκδ. Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1975, 

σ. 306-328· Χαρ. Καρανάσιος, «Η εκπαίδευση», Ιστορία των Ελλήνων, τ. 10: Ο ελληνι-

σμός υπό ξένη κυριαρχία 1453-1821, εκδ. Δομή, Αθήνα 22006, σ. 446-503, 845-846. 

Ο 
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Θεοδώρα Πετραλίφαινα, βασίλισσα της Άρτας, που γεννήθηκε στα Σέρβια 

Κοζάνης το 1210. 

Στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, τα Σέρβια (εικ. 1), με μακρά  

ιστορία από την Αρχαιότητα, αποτελούσαν πριν και μετά την Άλωση το  

αδιαμφισβήτητο κέντρο, ενώ η Κοζάνη, η οποία άρχισε και κατοικείται από 

τον 15ο αι.,
3
 απέκτησε εξέχουσα θέση μόνον από το τέλος του 17ου αι. και 

εξής. Ούτε όμως στα Σέρβια ούτε στην Κοζάνη ή αλλού στην περιοχή Δυτ. 

Μακεδονίας υπήρξε οργανωμένη εκπαίδευση πριν από τον Κονταρή.
4
 Γνω-

ρίζουμε βέβαια ότι στον ελληνικό χώρο αυτό ισχύει και για τη Δυτ. Μακε-

δονία από την Άλωση και ώς το μέσον του 17ου αι. υπήρχαν εστίες εκπαί-

δευσης, όπου διδάσκονταν τα γνωστά «κολλυβογράμματα», δηλ. βασικές 

γνώσεις ανάγνωσης και γραφής από εκκλησιαστικά βιβλία, με πρωτοβουλία 

αλλά και για ανάγκες της εκκλησίας και των μοναστηριών, που κράτησαν 

στις δύσκολες εκείνες εποχές τον λαό, διέσωσαν γλώσσα, πίστη και παρά-

δοση. 

Μια πρώτη μαρτυρία σχετικά με την εκπαίδευση στη Δυτ. Μακεδονία 

κατά την Τουρκοκρατία παρέχει ο κώδ. 337 της Ι. Μ. Διονυσίου Αγ. Όρους, 

που είναι αντιγραμμένος στην Καστοριά το 1529, βάσει βιβλιογραφικού 

                                                           
3. Η παλαιότερη αναφορά, βάσει των οθωμανικών εγγράφων, προέρχεται από το τέλος 

του 15ου αι.· βλ. Κ. Καμπουρίδης – Γ. Σαλακίδης, Η επαρχία Σερβίων τον 16ο αιώνα 

μέσα από οθωμανικές πηγές, Θεσσαλονίκη 2013, σ. 121. 

4. Για την εκπαίδευση σε Κοζάνη και Γρεβενά κατά την Τουρκοκρατία βλ. Χαρ. Καρανά-

σιος, «Εκπαίδευση, λόγιοι και εκδόσεις κατά την περίοδο 1453-1821», στο Κοζάνη και 

Γρεβενά. Ο χώρος και οι άνθρωποι, επιμ. Ν. Καλογερόπουλος, Θεσσαλονίκη 2004, 

σ. 447-456, όπου και βιβλιογραφία. Ειδικά για την εκπαίδευση στην Κοζάνη από το τέ-

λος του 17ου αι. και ώς τις αρχές του 19ου αι. βλ. Χαρ. Καρανάσιος, «Η Σχολή της Κο-

ζάνης κατά τον 18ο αι. βάσει χειρογράφων, εγγράφων και εντύπων της Δημοτικής Βι-

βλιοθήκης Κοζάνης», Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου, 

Κοζάνη 8-10 Νοεμβρίου 1996, Κοζάνη 1999, σ. 14-179· Βενετία Χατζοπούλου, «Η παι-

δεία στην Κοζάνη κατά τον 18ο αιώνα μέσα από τα χειρόγραφα της Δημοτικής Βιβλιο-

θήκης Κοζάνης», Kοζάνη, 600 χρόνια Iστορίας. Γένεση και Aνάπτυξη μιας Mακεδονικής 

Mητρόπολης, Πρακτικά B΄ Συνεδρίου Tοπικής Iστορίας, Kοζάνη 27-30 Σεπτ. 2012, επιμ. 

Xαρ. Kαρανάσιος, Κ. Ντίνας, Δ. Μυλωνάς, Δ. Σκρέκας, [Δήμος Κοζάνης], Kοζάνη 

2014, σ. 235-254· Χαρ. Καρανάσιος, «Η παιδεία ως παράγωγο και παραγωγός συλλο-

γικής αυτοσυνείδησης, λόγου και ήθους στη Δυτική Μακεδονία», Η Δυτική Μακεδονία 

στους Νεότερους Χρόνους, Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου Εταιρείας Δυτικομακεδονικών Μελε-

τών, Γρεβενά 2-5 Οκτ. 2014, επιμ. Χαρ. Καρανάσιος, Κ. Ντίνας, Δ. Μυλωνάς, Γρεβενά 

2016, σ. 565-608 [https://asynedrioedymme.files. wordpress.com/ 2016/06/565-608]. 
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σημειώματος:
5
 Ἐν ἔτει ̗ζλζ΄ [1529] ἐγράφει ἐν Καστωρίᾳ ἐκ χειρὸς ἐμοῦ ἁμαρτωλοῦ 

λίαν Καλλινίκου ἱερομοναχοῦ. Ο κώδικας περιέχει τὰ Ἐρωτήματα του Μανουήλ 

Μοσχόπουλου, μια σχεδογραφία, την Ἔκθεσιν παραινετικῶν κεφαλαίων του 

Αγαπητού διακόνου με διάστιχη ερμηνεία καθώς και Γνῶμας σοφῶν, κείμε-

να δηλαδή που διδάσκονταν στο δεύτερο επίπεδο σπουδών (Κυκλοπαιδεία) 

στα σχολεία της εποχής. Περαιτέρω πληροφορίες όμως για λειτουργία σχο-

λείου στην Καστοριά αυτή την εποχή δεν σώζονται. Μια δεύτερη μαρτυρία 

για διδασκαλία ιερών γραμμάτων σε μοναχούς (ανάγνωση και γραφή) κατά 

τον 16ο αι. προέρχεται από τη μονή Μεταμορφώσεως Ζάβορδας, την οποία 

ίδρυσε ο όσιος Νικάνωρ περί το 1534 στο όρος Καλλίστρατον ΝΑ των Γρε-

βενών.
6
 

 

 

Βιογραφικά του Κονταρή 

 

Πληροφορίες πολλές για τον Κονταρή δεν σώζονται, γνωρίζουμε όμως δύο 

εκδόσεις του της Βενετίας, αμφότερες του 1675, ένα χειρόγραφό του, αλλά 

και κάποιες άλλες χειρόγραφες πηγές καθώς και διάσπαρτες πληροφορίες, 

αν και σε αρκετές περιπτώσεις οι πληροφορίες είναι εσφαλμένες, παραπλα-

νητικές ή ατεκμηρίωτες. Πρώτος αναφέρει τον Κονταρή ο ιατροφιλόσοφος, 

ιερέας και ιερομνήμων της επισκοπής Σερβίων και Κοζάνης Χαρίσιος Με-

γδάνης,
7
 ενώ με τον Κονταρή ασχολήθηκε και ο Πατρινέλης,

8
 ο οποίος διόρ-

θωσε αρκετά σφάλματα και αυθαιρεσίες της παλαιότερης βιβλιογραφίας
.9
 

Στο παρόν παρουσιάζονται κάποιες λεπτομέρειες σε σχέση με τον βίο του 

                                                           
5. Σπ. Π. Λάμπρος, Κατάλογος τῶν ἐν ταῖς βιβλιοθήκαις τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἑλληνικῶν κωδί-

κων, τ. 1, Cambridge 1895, σ. 413. 

6. Καρανάσιος, «Η παιδεία ως παράγωγο και παραγωγός συλλογικής αυτοσυνείδησης, 

λόγου και ήθους στη Δυτική Μακεδονία», σ. 566-567. 

7. Χαρίσιος Mεγδάνης, «Περὶ τοῦ κατ’ ἔτος τελουμένου κοινοῦ Mνημοσύνου ὑπὲρ τῶν 

Συνδρομητῶν τῶν ἐν Kοζάνῃ Σχολείων ...», Ἀγγελία, [Βιέννη 1820], σ. 45-46. 

8. Χρ. Γ. Πατρινέλης, «Γεώργιος Κονταρής, λόγιος του ΙΖ΄ αιώνα από τα Σέρβια», Η 

Κοζάνη και η περιοχή της. Ιστορία-πολιτισμός. Πρακτικά Α΄ συνεδρίου, Κοζάνη 1997, 

σ. 459-470, όπου και βιβλιογραφία· ο ίδιος, «Οι πρώτοι δάσκαλοι της Σχολής Κοζάνης 

(Από τον Γεώργιο Κονταρή ως τον Ευγένιο Βούλγαρη)», Ο Ερανιστής 20 (1995) 5-6. 

9. Εδώ δεν θα επεισέλθουμε σε λεπτομέρειες για τις εσφαλμένες απόψεις και πληροφορίες 

της τοπικής βιβλιογραφίας, παρά μόνον θα παραθέσουμε μόνον όσα δεδομένα προκύ-

πτουν και τεκμηριώνονται από τις πηγές, ενώ θα προβούμε βάσει συνδυασμού πληρο-

φοριών σε βάσιμες υποθέσεις. 
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Κονταρή, ενώ χρονολογούνται με μεγαλύτερη ακρίβεια πτυχές της δράσης 

του. 

Ο πρώτος βιογράφος Μεγδάνης, που περιέχει ορισμένες ανακρίβειες, 

πληροφορεί ότι ο Κονταρής γεννήθηκε στα Σέρβια από Σερβιώτες γονείς, 

ενώ καταγόταν από επιφανή γενιά, τα μέλη της οποίας κατέλαβαν αξιώματα 

στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ενώ ήσαν διεσπαρμένα στην Καστοριά, την 

Πελοπόννησο και τη Βενετία. Ο Γεώργιος Κονταρής ήταν πολυπράγμων: 

λόγιος, δάσκαλος, κωδικογράφος, συγγραφέας, μεταφραστής, επιμελητής 

εκδόσεων στη Βενετία, βιβλιόφιλος, ιερέας και κατόπιν επίσκοπος, αλλά και 

χρυσοκεντητής. Ένας «Επιτάφιος» του Κονταρή, που σώζεται και σήμερα 

στη μητρόπολη, κεντημένος το 1672, πιθανώς στη Βενετία, ήταν τοποθετη-

μένος έναντι του Δεσποτικού στον μητροπολιτικό ναό του Αγ. Νικολάου 

στην Κοζάνη, ενώ σήμερα παραμένει αναρτημένος στο βόρειο κλίτος του 

ναού (εικ. 2).
10

 

Για τις σπουδές του πρέπει να υποθέσουμε ότι σπούδασε στη Βενετία, 

όπου είχε συγγενείς. Πιθανώς σπούδασε στη Φλαγγίνειο σχολή (εικ. 3),
11

 

όπου συναντάται το 1668, στη χρονολογικά πρώτη πληροφορία που υπάρχει 

γι’ αυτόν, ως επόπτης (Prefetto) στο Φλαγγινιανό Γυμνάσιο, θέση στην   

οποία παρέμεινε ώς το 1675.
12

 Το 1668 ήταν ήδη ιερέας, είχε υπερβεί δηλ. 

το 30ό έτος ηλικίας  από το γεγονός αυτό συμπεραίνουμε και τη γέννησή 

του στη δεκαετία του 1630. Ο Κονταρής ήταν έγγαμος ιερέας που είχε χη-

ρέψει, ενώ αναφέρεται πιθανώς ως γιος του κάποιος Νικόλαος στη Βενετία, 

αλλά και κάποιοι άλλοι συγγενείς του.
13

 Επίσης, ένας Μίχος Κονταρής μαρ-

τυρείται στα Σέρβια τον 16ο αιώνα.
14

 Το 1675 εκάρη στη Βενετία μοναχός, 

ώστε πλέον να είναι ιερομόναχος, μετονομασθείς σε Γρηγόριο. Αυτό προ-

κύπτει από την αλλαγή στο όνομά του το 1675, χρονιά κατά την οποία εξέ-

δωσε δύο βιβλία, το πρώτο ως Γεώργιος, το δεύτερο ως Γρηγόριος.
15

 

                                                           
10. Για τον Επιτάφιο βλ. Πατρινέλης, «Γεώργιος Κονταρής, λόγιος του ΙΖ΄ αιώνα από τα 

Σέρβια», σ. 459, σημ. 1. 

11. Για τη σχολή βλ. Α. Ε. Καραθανάσης, Η Φλαγγίνειος σχολή της Βενετίας, Θεσσαλονίκη 

1975. 

12. Καραθανάσης, Η Φλαγγίνειος σχολή της Βενετίας, σ. 137-141.  

13. Πατρινέλης, «Γεώργιος Κονταρής, λόγιος του ΙΖ΄ αιώνα από τα Σέρβια», σ. 462, σημ. 6. 

14. Καμπουρίδης –Σαλακίδης, Η επαρχία Σερβίων τον 16ο αιώνα, σ. 439. 

15. α) Ἱστορίαι παλαιαὶ … τῆς·…πόλεως Ἀθήνης, αἵτινες ἐσυναθροίσθησαν ἐκ πολλῶν καῖ 

διαφόρων βιβλίων … καὶ εἰς ἁπλῆν φράσιν συνετέθησαν παρὰ τοῦ λογιωτάτου ἐν Ἱερεῦσι 
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Ο Γρηγόριος ως πρώτος δάσκαλος στην Κοζάνη, 1676-1679 

 

Την περίοδο 1676-81 ο Γρηγόριος δεν μαρτυρείται πουθενά. Το πλέον πιθα-

νό είναι ότι ακριβώς αυτήν την εποχή βρέθηκε στην Κοζάνη –όπως προκύ-

πτει από συνδυασμό στοιχείων στη συνέχεια–, όπου ξεκίνησε το διδακτικό 

του έργο, εγκαινιάζοντας την εκπαιδευτική παράδοση στην Κοζάνη και την 

περιοχή. Ο Μεγδάνης πληροφορεί ότι δίδαξε στην Κοζάνη επί τριετία, και 

στη συνέχεια στα Σέρβια, αν και δίνει εσφαλμένη χρονολογία, δηλ. το 1668. 

Τότε (1668) βρισκόταν ακόμη στη Βενετία (και ώς το 1675), ώστε στην Κο-

ζάνη πρέπει να μετέβη περί το 1676 ‒ως ιερομόναχος πλέον‒, όπου δίδαξε 

επί τριετία, δηλ. πιθανώς ώς το 1679. Στη συνέχεια δίδαξε στα Σέρβια, ενώ 

ήδη από το 1681 πρέπει να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, η πιθανότερη 

περίοδος διδασκαλίας του Κονταρή στην Κοζάνη είναι τα έτη 1676-1679, 

και πριν χειροτονηθεί επίσκοπος Σερβίων (1685). 

Η περίοδος 1676-1679 σηματοδοτεί, λοιπόν, την αρχή της Παιδείας 

στην Κοζάνη, γεγονός που αποτελεί νέο στοιχείο στην έρευνα της παιδείας 

στη Δυτ. Μακεδονία. Δεν πρέπει, βέβαια, να θεωρηθεί ότι το πρώτο σχολείο 

στην Κοζάνη υπήρξε κάποιο μεγάλο οργανωμένο σχολείο. Θα πρέπει να 

υποθέσουμε ένα μικρό οίκημα, στο οποίο θα διδάσκονταν περί τους 10 μα-

θητές. Την πρωτοβουλία προφανώς θα είχαν οι προεστοί της πόλης, γεγονός 

που αποδεικνύει και την οικονομική και κοινωνική άνοδο της Κοζάνης. Επί-

σης, ως επικεφαλής της Κοινότητας θα πρέπει να μεσολάβησε και ο επίσκο-

πος Σερβίων, ο οποίος κατά το 1676 ήταν είτε ο Ιωάσαφ είτε ο Θεόκλητος, 

αμφότεροι αγνώστων λοιπών στοιχείων.
16

 Ταυτόχρονα, στην περίοδο αυτή 

πρέπει να αναζητήσουμε τις απαρχές της σημερινής Δημοτικής Βιβλιοθήκης 

                                                                                                                                        
Κυρίου Γεωργίου Κονταρῆ ἀπὸ τὰ Σέρβια …, Βενετία 1675· β) Μαργαρῖται, ἤτοι Λόγοι… 

τοῦ Χρυσοστόμου, Βενετία 1675: μετά τη σελίδα τίτλου, ο Κονταρής υπογράφει προσ-

φώνηση προς τον Μανολάκη ως «ὁ ἐν Ἱερομονάχοις ἐλάχιστος Γρηγόριος ὁ Κοντα-

ρής». 

16. Ν. Π. Δελιαλής, Επισκοπικά Κοζάνης, Θεσσαλονίκη 1972, σ. 14-15. Σημειωτέον ότι δεν 

σώζονται Αρχεία της επισκοπής Σερβίων πριν από το 1745, ενώ το 1912 πιθανόν να 

καταστράφηκαν από πυρκαγιά το παλαιότερο αρχείο του Καδή και το κτηματολόγιο 

Κοζάνης-Σερβίων· βλ. Αντ. Σιγάλας, Από την πνευματικήν ζωήν των ελληνικών Κοινο-

τήτων της Μακεδονίας. Α. Αρχεία και βιβλιοθήκαι Δυτ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 

1939, σ. 7. 
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Κοζάνης,
17

 η οποία προήλθε από την υποτυπώδη αρχικά Σχολική Βιβλιοθή-

κη, που επαυξήθηκε στη συνέχεια από δωρεές, με μεγαλύτερη αυτή του επι-

σκόπου Μελετίου, που διετέλεσε επίσκοπος Σερβίων περί το μέσον του 

18ου αι., αλλά και του επισκόπου Θεοφίλου του Βερροιαίου αργότερα, κα-

θώς και άλλων. Πάντως, ο ίδιος ο Κονταρής δεν φαίνεται να άφησε την 

προσωπική του βιβλιοθήκη στην Κοζάνη, καθώς δεν υπάρχουν ίχνη από τα 

βιβλία του στην Κοζάνη, όπως για παράδειγμα κάποιο κτητορικό σημείωμα. 

Εκτός από τον Μεγδάνη, διαθέτουμε μία ακόμη άμεση μαρτυρία για τη 

διδασκαλία του –ιερομονάχου πλέον– Γρηγορίου στην Κοζάνη και τα Σέρ-

βια (εικ. 4). Σε σημείωμα γραμμένο περί το τέλος του 18ου αι. πιθανώς από 

κάποιον μοναχό σε έντυπο του 1685 (Βίοι ἁγίων ἐκ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης) 

της μονής Αγ. Θεοδώρων Σερβίων ‒σήμερα στη Βιβλιοθήκη της μητρόπο-

λης Σερβίων και Κοζάνης‒, ο Κονταρής αναφέρεται ως «ιεροδιδάσκαλος», 

και «μετέπειτα» επίσκοπος Σερβίων. Το σημείωμα φέρει μεν την υπογραφή 

του Σερβίων Γρηγορίου (Κονταρή), είναι όμως προφανώς αντιγραμμένο. Τα 

στοιχεία που αφορούν όμως τον Κονταρή προφανώς ισχύουν:
18

 

† Τὸ παρὸν χρονοσυναξαριστικὸν βιβλίον ὑπάρχει τοῦ κοινατις (;) 

τοῦ κάτω (;) ἀφιερωθὲν δὲ παρὰ τοῦ λογιωτάτου ἐν ἱεροδιδασκά-

λοις Γρηγορίου Κονταρῆ τοῦ ὕστερον ἐπισκόπου χρηματίσαν<τος> 

σερβίων· εἴ τις τοίνυν βουληθείη ἀποξενώσειν αὐτὸ ἐκ τῆς μονῆς 

τῶν ἁγίων θεοδώρων ἐχέτω τὰς ἀρὰς τῶν ἁγίων τριακοσίων δέκα 

θεοφόρων πατέρων ||καὶ ὀκτὼ|| ἐν νικαίᾳ καὶ τὸν ἀφωρ<ισμὸν> 

τὸν αἰώνιον τὸν ἄλυτον.  

 
† σερβίων Γρηγόριος  

του ταπεινου (;) 

 

                                                           
17. Για τη Βιβλιοθήκη Κοζάνης βλ. Xαρίτων Kαρανάσιος, «Eπισκόπηση ιστορίας της 

Bιβλιοθήκης Kοζάνης», Kοζάνη, 600 χρόνια Ιστορίας. ό.π., σ. 255-290. 

18. Έκδοση του σημειώματος στο Ν. Π. Δελιαλής, «Συμβολαί εις την εκκλησιαστικήν Ι-

στορίαν της Κοζάνης. Δ΄. Τα οικονομικά του Αγίου Νικολάου Κοζάνης των ετών 1746-

1782», Οικοδομή. Επετηρίς εκκλησιαστική και φιλολογική Ι. Μητρ. Σερβίων και Κοζάνης 

2 (1959), Κοζάνη 1960, σ. 255-256 , σημ. 1· το πανομοιότυπο της ενθύμησης στο ίδιο, 

σ. 256· επίσης στο Δελιαλής, Επισκοπικά Κοζάνης, σ. 15. Το πρόβλημα με το σημείωμα 

επισημαίνει και ο Πατρινέλης, «Γεώργιος Κονταρής, λόγιος του ΙΖ΄ αιώνα από τα Σέρ-

βια», σ. 463, σημ. 10. ‒ Πατριαρχικό σιγίλλιο του 1676 για τη μονή Αγ. Θεοδώρων δη-

μοσιεύει ο Ν. Π. Δελιαλής, «Δύο πατριαρχικά σιγίλλια Διονυσίου του Δ΄ και Γρηγορίου 

του Ε΄», Μακεδονικά 1 (1040 ) 108-112, δεν αναφέρεται όμως το όνομα του επισκόπου 

Σερβίων. 
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Στο πρώτο σχολείο της Κοζάνης περί το 1676-79 ο Κονταρής προφανώς θα 

δίδασκε γλώσσα από αρχαιοελληνικά και εκκλησιαστικά κείμενα, αλλά και 

φιλοσοφικά μαθήματα, όπως μπορούμε να συμπεράνουμε από κείμενο πού 

σώζεται σε χειρόγραφη μορφή, όπως θα δούμε παρακάτω. 

Οι επόμενοι σταθμοί του Κονταρή ήταν η Θεσσαλονίκη, όπου τον συ-

ναντάμε ως δάσκαλο το 1682 στην Ι. Μ. Καμαριωτίσσης (στην περιοχή της 

Αχειροποιήτου στο κέντρο).
19

 Την περίοδο 1683-84 επιστρέφει στη Βενετία, 

εκ νέου ως Επόπτης (Prefetto) στο Φλαγγινιανό Γυμνάσιο, ενώ περί το 1685 

πρέπει να επέστρεψε ξανά στην Κοζάνη.
20

 

 

 

Επίσκοπος Σερβίων (1685-1690) και μητροπολίτης Σμύρνης (1690-1698) 

 

Βάσει των σωζόμενων πηγών, λοιπόν, προκύπτει ότι ο Κονταρής κατά τη 

δεκαετία 1675-1685 ασχολήθηκε με τη διδασκαλία, ώστε να είναι εντελώς 

απίθανο να είχε χειροτονηθεί αυτήν την περίοδο (1675-1685) επίσκοπος 

Σερβίων, πολλώ μάλλον όταν κατά το 1682 διδάσκει, βάσει τεκμηριωμένης 

πηγής, στη Θεσσαλονίκη, ενώ κατά τα έτη 1683-1684 ήταν εκ νέου Επόπτης 

στο Φλαγγινιανό της Βενετίας. Ως επίσκοπος δεν θα μπορούσε να διδάσκει 

στη Θεσσαλονίκη ούτε και να είναι επόπτης στο ελληνικό σχολείο της Βενε-

τίας. Η χειροτονία του στη δεύτερη περίοδο της Κοζάνης ενισχύεται από τη 

φράση «τοῦ ὕστερον ἐπισκόπου χρηματίσαν<τος> σερβίων» στην ανωτέρω 

ενθύμηση. Θα πρέπει, λοιπόν, να δεχθούμε ότι χειροτονήθηκε επίσκοπος 

Σερβίων περί το 1685 και να αρχιεράτευσε ώς το 1690.
21

 Αντιθέτως, στη 

βιβλιογραφία αναφέρεται ως αρχιερατεύσας στην επισκοπή Σερβίων κατά 

την περίοδο 1678-1687, αν και ο πρώτος που υπολόγισε τα έτη της αρχιερα-

τείας του Κονταρή, ο Δελιαλής,
22

 δέχεται την περίοδο μ ε τ ά  το 1678 και 

                                                           
19. Βλ. ο Πατρινέλης, «Γεώργιος Κονταρής, λόγιος του ΙΖ΄ αιώνα από τα Σέρβια», σ. 464. 

20. Στο ίδιο, σ. 464. 

21. Βάσει αυτόγραφου σημειώματος του Κονταρή σε χειρόγραφο ιδιοκτησίας Φιλίππου 

Τιάλου (αρ. 2) στη Βουδαπέστη· βλ. Σπ. Λάμπρος, Νέος Ελληνομνήμων 8 (1911) 78· 

Πατρινέλης, «Γεώργιος Κονταρής, λόγιος του ΙΖ΄ αιώνα από τα Σέρβια», σ. 465· Λίνος 

Πολίτης – Μαρία Πολίτη, «Βιβλιογράφοι 17ου-18ου αιώνα. Συνοπτική καταγραφή», 

Δελτίο Ιστ. και Παλαιογρ. Αρχείου 6 (1995) 401 (το χειρόγραφο μη προσιτό). 

22. Δελιαλής, Επισκοπικά Κοζάνης, σ. 15. Αρχιερατεία του Γρηγορίου κατά τα έτη 1678-

1685 αναφέρει ο Αναστ. Ν. Δάρδας, «Συνόψιση εκκλησιαστικής ιστορίας σε Σέρβια, 

Κοζάνη και Σιάτιστα», Κοζάνης, 600 χρόνια Ιστορίας, ό.π., σ. 153. Ο Β. Γ. Ατέσης,   
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π ρ ι ν  από το 1687, αν και χωρίς τεκμηρίωση. Το έτος 1685 (ή τέλος του 

1684) φαίνεται ως η πλέον πιθανή εκδοχή. Στη συνέχεια, το 1690 (ή και από 

το 1689), διετέλεσε επίσκοπος Σμύρνης ώς τον θάνατό του το 1698 στη 

Σμύρνη.
23

 Η αρχιερατεία του Κονταρή κατά το 1685-1690 αποτελεί επίσης 

νέο στοιχείο, που διορθώνει τους ελλιπείς αρχιερατικούς καταλόγους της 

επισκοπής Σερβίων κατά τον 17ο αιώνα. 

 

 

Χρονολόγιο βίου Κονταρή 

 

1630 περ.: γέννηση στα Σέρβια 

1660: έγγαμος ιερέας 

1668-1675: Επόπτης (Prefetto) στο Φλαγγινιανό Γυμνάσιο Βενετίας 

1675: έκδοση του έργου Ἱστορίαι Ἀθήνης και Μαργαρῖται Ιωάννη 

Χρυσοστόμου 

 ‒ κουρά μοναχού (ιερομόναχος) 

1676-1679: δάσκαλος στην Κοζάνη 

1679-1681: δάσκαλος στα Σέρβια 

1681-1682: δάσκαλος στην Ι. Μ. Καμαριωτίσσης (Θεσσαλονίκη) 

1683-1684: Επόπτης (Prefetto) στο Φλαγγινιανό Γυμνάσιο Βενετίας 

1685-1689: επίσκοπος Σερβίων 

1690-1698: μητροπολίτης Σμύρνης 

1698: θάνατος στη Σμύρνη (περ. 70 ετών) 

 

 

Τα έργα του Κονταρή 

 

Το 1675
 
ο Γεώργιος Κονταρής, ως ιερέας και πριν ακόμη καρεί μοναχός, 

εξέδωσε στη Βενετία το έργο Ἱστορίαι παλαιαὶ … τῆς … πόλεως Ἀθήνης 

                                                                                                                                        
Επισκοπικοί κατάλογοι της Εκκλησίας της Ελλάδος απ’ αρχής μέχρι σήμερον, Αθήνα 

1975, σ. 232-234, όπως και ο Τάσος Γριτσόπουλος, «Σερβίων και Κοζάνης Μητρόπο-

λις», Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαιδεία, τ. 11, Αθήνα 1967, σ. 88-102, δεν γνωρί-

ζουν κανένα όνομα επισκόπου Σερβίων για το τέλος του 17ου αιώνα. 

23. Ο Χρ. Σωκρ. Σολομωνίδης, Η εκκλησία της Σμύρνης, Αθήνα 1960 σ. 168-171, δέχεται 

αριχερατεία του Κονταρή στη Σμύρνη από το 1689. Για την αρχιερατεία βλ. και Πατρι-

νέλης, «Γεώργιος Κονταρής, λόγιος του ΙΖ΄ αιώνα από τα Σέρβια», σ. 465. 
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(εικ. 5), το οποίο αποτελεί το πρώτο βιβλίο στη νεοελληνική κατά την Τουρ-

κοκρατία για την αρχαία Ελληνική Ιστορία, αλλά ταυτόχρονα και το πρώτο 

βιβλίο που εξέδωσε ποτέ κάποιος Δυτικομακεδόνας.
24

 Σημειωτέον ότι και το 

δεύτερο αρχαιογνωστικό βιβλίο στη νεοελληνική προέρχεται από έναν Κο-

ζανίτη, τον ιατροφιλόσοφο Γεώργιο Σακελλάριο –τον επισημότερο άνδρα 

της Κοζάνης–, ο οποίος το 1796 εξέδωσε στη Βιέννη την Ἀρχαιολογία τῶν 

Ἑλλήνων. Στην έκδοση Ἱστορίαι … Ἀθήνης ο Κονταρής χρησιμοποίησε ως 

βασική πηγή το έργο του Έλληνα λογίου και πρόσφυγα μετά την Άλωση στη 

Ιταλία Ιωάννη Ταρχανιώτη, Delle istorie del mondo…, 4 τόμοι, Βενετία 

1562 (εικ. 6). Στην έκδοση όμως ο Κονταρής δημοσίευσε έναν πολύ ενδια-

φέροντα πρόλογο, στον οποίο αναφέρει τους Έλληνες της εποχής του ως 

«νέους Έλληνες», και ανάγει την καταγωγή τους στους αρχαίους Έλληνες. 

Αυτή είναι η πρώτη αναφορά σε κείμενο της Τουρκοκρατίας του όρου «νέοι 

Έλληνες», σε σύνδεση μάλιστα με την ελληνική Αρχαιότητα.
25

 Αργότερα, 

στο πλαίσιο του νεοελληνικού Διαφωτισμού, η άποψη αυτή θα προβληθεί 

έντονα, και βέβαια την υποστηρίζει και ο ιατροφιλόσοφος Γεώργιος Σακελ-

λάριος.
26

 Έτσι, λοιπόν, ο Κονταρής είναι ο πρώτος που μιλά ανοιχτά για την 

εθνική ταυτότητα του γένους των νέων Ελλήνων, υποστηρίζοντας μάλιστα 

την άποψη της συνέχειας του Ελληνισμού από την Αρχαιότητα ώς την εποχή 

του. Ο ίδιος δεν διστάζει να χαρακτηρίσει τους Τούρκους «τυράννους», ενώ 

εύχεται στον θεό για την απελευθέρωση των Ελλήνων από την «τυραννίδα» 

των Τούρκων. 

Το ίδιο έτος, 1675, πάλι στη Βενετία, και αφού εκάρη μοναχός την ίδια 

χρονιά (1675) μετονομασθείς από Γεώργιος σε Γρηγόριο, ο Κονταρής συμ-

μετείχε στην έκδοση λόγων του Ιωάννη Χρυσοστόμου, μεταφρασμένων σε 

απλή νεοελληνική γλώσσα, υπό τον τίτλο Μαργαρῖται (εικ. 7), που γνώρισε 

μάλιστα 12 επανεκδόσεις μέχρι το 1812, γεγονός που σημαίνει ότι είχε με-

                                                           
24. Πβ. Ευαγγελία Ν. Αμοιρίδου, «Η συμμετοχή των Δυτικομακεδόνων στην εκδοτική 

δραστηριότητα κατά τους χρόνους της οθωμανικής κυριαρχίας», Η Δυτική Μακεδονία 

στους Νεότερους Χρόνους ό.π., σ. 471-522. Το έντυπο είναι σπάνιο, και δεν υπάρχει στη 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης. Το φωτογράφισα στην Eθνική Βιβλιοθήκη της Ελλά-

δος, ενώ υπάρχει και στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη (Αθήνα). Για το έργο βλ. Πατρινέλης, 

«Γεώργιος Κονταρής, λόγιος του ΙΖ΄ αιώνα από τα Σέρβια», σ. 467-470. 

25. Δ. Αποστολόπουλος, «ʻΝέοι Έλληνεςʼ. Ο νεολογισμός και τα συνδηλούμενά του στα 

1675», Ὁ Ἐρανιστὴς 25 (2005) 87-99. 

26. Πβ. τον πρόλογο της μετάφρασής του στο Περιήγησις τοῦ Νέου Ἀναχάρσιδος, Βιέννη 

1797. 
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γάλη απήχηση.
27

 Η έκδοση είναι αφιερωμένη στον έμπορο Μανολάκη Φί-

λιππο [Φιλίππου] (εικ. 8), ο οποίος χαρακηρίζεται «κορυφοκρεοδόχος», δηλ. 

αρχιπρομηθευτής κρεάτων στον σουλτάνο. Πιθανώς πρόκειται για τον Μα-

νολάκη Καστοριανό, ο οποίος είχε χρηματοδοτήσει την ίδρυση Πατριαρχι-

κής σχολής το 1661 στην Κωνσταντινούπολη, ενώ υποστήριξε οικονομικά 

και σχολεία σε Χίο, Καστοριά και Αιτωλικό Μεσολογγίου. 

Πέραν όμως των δύο εκδόσεων Βενετίας, στη Βιβλιοθήκη του Πατρι-

αρχείου Ιεροσολύμων σώζεται ο κώδ. 207, ο οποίος περιέχει φιλοσοφικά 

υπομνήματα σε αρχαιοελληνική γλώσσα στη Φυσική του Αριστοτέλη 

(εικ. 9). Πριν από την αρχή των σχολίων υπάρχει χαλκογραφία με το σημεί-

ωμα από το χέρι του Κονταρή (εικ. 10-10α): Φυσικὴ ἀ[ρ]κρόασις κατὰ Ἀρι-

στοτέλην ἐμοῦ τοῦ ἐν ἱερομονάχοις ἐλαχίστου Γρηγορίου τοῦ Κονταρῆ. Γρα-

φέας του χειρογράφου πρέπει να είναι ο ίδιος ο Κονταρής, αλλά συγγραφέας 

των σχολίων πρέπει να είναι ο φίλος του Γεώργιος Σουγδουρής εξ Ιωαννί-

νων, με τον οποίο συνυπήρξαν την ίδια εποχή στη Βενετία
.28

 Αφού ο Κο-

νταρής υπογράφει ως ιερομόναχος, όχι ως ιερέας ή επίσκοπος, το χειρόγρα-

φο πρέπει να γράφτηκε την περίοδο 1675-1685, και βέβαια κάποια εποχή 

κατά την οποία ο Κονταρής διέμενε στη Βενετία, πιθανώς περί το 1675 

(ante). Το κείμενο περιέχει, πέραν των σχολίων στη Φυσική του Αριστοτέ-

λη, επίσης, σχόλια στα έργα Περὶ οὐρανοῦ, και Περὶ κόσμου του Corpus  

Aristotelicum. Η επιστημονική γνώση αυτή την εποχή δεν είχε προχωρήσει 

στην καθαυτό επιστήμη ‒αυτό έγινε λίγο αργότερα με τον Νεύτωνα‒, ώστε 

η επιστήμη να είναι σύμμεικτη με φιλοσοφικές και θεολογικές απόψεις (πβ. 

εικ. 11-14). Έτσι, λόγου χάριν, παρά το γεγονός ότι θεωρούνταν πλέον δε-

δομένο το στρογγύλον σχήμα της γης, δεν είχε επικρατήσει ακόμη πλήρως 

το ηλιοκεντρικό σύστημα, ενώ η αστρολογία δεν είχε εκβληθεί ακόμη εκτός 

επιστήμης. 

                                                           
27. Η 1η έκδοση του 1675 υπάρχει στο Διαδίκτυο, ενώ στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης 

υπάρχει η 2η έκδοση του 1683. Για την έκδοση βλ. και Αποστολόπουλος, «ʻΝέοι Έλ-

ληνεςʼ. Ο νεολογισμός και τα συνδηλούμενά του στα 1675», σ. 96-99. 

28. Για την πατρότητα του έργου βλ. Κ. Θ Πέτσιος – Χαρ. Καρανάσιος, «Προβλήματα 

πατρότητας ενός ανωνύμου φιλοσοφικού έργου: Γρηγόριος (Γεώργιος) Kονταρής vel 

Γεώργιος Σουγδουρής;», Πρακτικά συνεδρίου “Bυζάντιο-Bενετία-Nεώτερος Ελληνισμός. 

Mια περιπλάνηση στον κόσμο της ελληνικής επιστημονικής σκέψης”, Αθήνα 7-9.11.2003, 

KNE/ EIE και Ινστιτούτο Bυζαντινών και Mεταβυζαντινών Σπουδών Bενετίας, Αθήνα 

2004, σ. 101-117. 
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Αντίγραφο του ίδιου κειμένου εντοπίσαμε και στον κώδ. Πάτμου 704 

(Ι. Μ. Αγ. Ιωάννη του Θεολόγου) χωρίς όνομα συγγραφέα (εικ. 15), αντι-

γραμμένο το 1730, βάσει της καταληκτήριας φράσης των σχολίων στη Φυ-

σική (σ. 202): καὶ περὶ μὲν τῶν τῆς φυσικῆς ἀκροάσεως ἀρκείσθω τοσαῦτα, 

διὰ δὲ τὸ τέλος τῷ θεῷ δόξα: – 1730 αὐγούστου 25 (εικ. 16). Αντιγραφέας 

του κειμένου πρέπει να είναι κάποιος Σωφρόνιος εκ Κύπρου, μοναχός της 

μονής Κύκκου, ο οποίος πιθανώς διέμενε –πιθανώς και σπούδαζε– στη 

Σμύρνη, όπως προκύπτει από το κτητορικό σημείωμά του (σ. 289): 1731 

ιουλίου 7 ἐκ τῶν τοῦ [Σω]φρονίου κυπραίου τῆς παναγίας τοῦ κύκ[κου] εν 

κύπρῳ ἀρχιερατεύοντος τοῦ [ἁ]γιωτάτου κυρ νεοφύτου σμυρναίων (εικ. 17).
29

 

Είναι δηλ. λογικό ο αντιγραφέας Σωφρόνιος ο Κύπριος να εντόπισε στη 

Σμύρνη ένα χειρόγραφο του Κονταρή με σχόλια στη Φυσική του Αριστοτέ-

λη, 32 έτη μετά τον θάνατο του Κονταρή στην ίδια πόλη, γεγονός που ση-

μαίνει ότι τα σχόλια που χρησιμοποίησε ο Κονταρής τελούσαν εν χρήσει σε 

κάποιους εκπαιδευτικούς κύκλους της μικρασιαστικής μητρόπολης. 

Το ανωτέρω κείμενο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Κοζάνη, καθώς 

πρέπει να διδάχθηκε από τον Κονταρή εκεί, όπως μπορούμε να υποθέσουμε 

βάσιμα από χειρόγραφο που εντόπισα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, 

το οποίο περιέχει αντίγραφο του ίδιου κειμένου, και πάλι χωρίς ένδειξη συγ-

γραφέα ή χρονολογία, και χωρίς όνομα γραφέα· – δεν πρόκειται όμως για το 

χέρι του Κονταρή. Πιθανόν το χειρόγραφο αυτό, ο κώδ. ΔΒΚ 94
30

 (εικ. 18), 

αντιγράφηκε από κάποιον μαθητή του Κονταρή κατά τα μαθήματά του στην 

Κοζάνη (1676-79). Ο κώδ. ΔΒΚ 94 περιέχει το πρώτο επιστημονικό κείμενο 

που διδάχθηκε στην Κοζάνη στο πλαίσιο της ανώτερης παιδείας. 

Ένα τελευταίο αντίγραφο των σχολίων σώζεται στον κώδ. 555 (Litzica 

61) της Βιβλιοθήκης της Ρουμ. Ακαδημίας, αντιγραμμένο το 1729 (σ. 296), 

επίσης χωρίς όνομα συγγραφέα ή αντιγραφέα.
31

 Το χειρόγραφο προέρχεται 

από τη συλλογή του Κολλεγίου του Αγίου Σάββα στην ίδια πόλη, απόδειξη 

                                                           
29. Για τον λόγιο μητροπ. Σμύρνης Νεόφυτο (1731-1765) βλ. Σολομωνίδης, Η εκκλησία της 

Σμύρνης, σ. 174-175. 

30. Βλ. και Σιγάλας, Από την πνευματικήν ζωήν των ελληνικών Κοινοτήτων της Μακεδονί-

ας, σ. 45. Το χειρόγαφο ανήκε στον διάκονο Θεόφιλο τον Βερροιαίο, κατόπιν επίσκοπο 

Σερβίων και Κοζάνης. 

31. C. Litzica, Catalogul manuscriptelor greceşti, Bουκουρέστι 1909, σ. 45. 
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ότι το κείμενο διδάχθηκε και εκεί. Τα ανωτέρω σχόλια πρόκειται να εκδο-

θούν από την Ακαδημία Αθηνών. 

 

 

Επιλογικά  

 

Η σημασία του Κονταρή για την παράδοση Παιδείας την Κοζάνη προκύπτει 

από το γεγονός ότι αυτός υπήρξε ο πρώτος λόγιος της περιοχής Κοζάνης, 

Σερβίων και γενικότερα της Δυτ. Μακεδονίας, ενώ ο ίδιος συνιστά την αφε-

τηρία στην παράδοση Παιδείας και Εκπαίδευσης στην περιοχή Κοζάνης. Ο 

Κονταρής βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των διανοουμένων και των κατηρ-

τισμένων δασκάλων του νέου Ελληνισμού της εποχής του, σε αντίθεση με 

τους παλαιότερους δασκάλους των κολλυβογραμμάτων. Ο ίδιος, με σπουδές 

και θητεία στη Βενετία, είχε υψηλό μορφωτικό επίπεδο, και δίδαξε στην Κο-

ζάνη –προφανώς και στη Θεσσαλονίκη– ανώτερα φιλοσοφικά κείμενα από 

σχόλια στον Αριστοτέλη. Επίσης, καλλιέργησε τη νεοελληνική κοινή γλώσ-

σα του λαού, την οποία χρησιμοποίησε στις εκδόσεις του, ώστε να κατα-

στούν κτήμα του απλού λαού, ενώ προέβαλε τη συνείδηση της ελληνικότη-

τας σε σύνδεση με την ελληνική ιστορία, ώστε να συμβάλει κατ’ αυτόν τον 

τρόπο στη διαμόρφωση και αυτογνωσία του νέου Ελληνισμού. Κινούμενος 

στο πλαίσιο της ορθόδοξης παράδοσης, μέσω της μετάφρασης στη Νεοελ-

ληνική των λόγων του Χρυσοστόμου, προέβαλε την πατερική παράδοση 

μεσα από τις πηγές. Έμμεσα, η προσωπικότητα του Κονταρή αποτελεί από-

δειξη της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης της Κοζάνης και της γύρω περι-

οχής. Ο ίδιος αποτελεί παράδειγμα εξωστρέφειας, στο πλαίσιο βέβαια της 

Παιδείας και της Εκκλησίας. Ακριβώς αυτό το χαρακτηριστικό, η εξωστρέ-

φεια και η γνώση αποτέλεσε το βασικότερο όπλο της διαμόρφωσης και εξέ-

λιξης της νέας Ελλάδας. 
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Εικ. 1. Ο ποταμός Αλιάκμων, η οροσειρά των Πιερίων  

και η κορυφή του Ολύμπου· στο βάθος δεξιά τα Σέρβια. 

 

 

 
 

Εικ. 2. Ο Επιτάφιος (150×90 εκ.) του Γρηγορίου Κονταρή, έτ. 1672 (Βενετία;). 
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Εικ. 3. Το Φλαγγινιανό Γυμνάσιο Βενετίας. 

 

 

 
 

Εικ. 4. Σημείωμα περί του Γρηγορίου Κονταρή σε έντυπο του 1685. 
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Εικ. 5. Γεώργιος Κονταρής, Ἱστορίαι παλαιαὶ πόλεως Ἀθήνης, Βενετία 1675. 

 

 

 
 

Εικ. 6. Giovanni Tarchagnota, 

Delle Historie del Mondo, τ. 1, Βενετία 1562. 
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Εικ. 7. Μαργαρῖται, ἤτοι Λόγοι … τοῦ Χρυσοστόμου, Βενετία 1675. 

 

 

 
 

Εικ. 8. Μαργαρῖται, ἤτοι Λόγοι … τοῦ Χρυσοστόμου, Βενετία 1675. 

Προσφώνηση πρὸς τὸν Μανολάκη Φιλίππου. 
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Εικ. 9. Κώδ. Πατρ. Ιεροσολύμων 207, σ. 1: Σχόλια Γεωργίου Σουγδουρή  

στη Φυσική του Αριστοτέλη (αυτόγραφο του Κονταρή;). 
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Εικ. 10. Κώδ. Πατρ. Ιεροσολύμων 207 (πφ. αρχής): αταύτιστη χαλκογραφία. 

 

 

 
 

  
 

Εικ. 10α. Κώδ. Πατρ. Ιεροσολύμων 207 (πφ. αρχής/λεπτομέρεια):  

Φυσικὴ ἀ[ρ]κρόασις κατ’ Ἀριστοτέλην ἐμοῦ τοῦ  

ἐν ἱερομονάχοις ἐλαχίστου Γρηγορίου τοῦ Κονταρῆ. 
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Εικ. 11. Κώδ. Πατρ. Ιεροσολύμων 207, σ. 260. 

 

 

 

Εικ. 12. Κώδ. Πατρ. Ιεροσολύμων 207, σ. 262: 

Σχήμα προς απόδειξιν του στρογγύλου της γης. 
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Εικ. 13. Κώδ. Πατρ. Ιεροσολύμων 207, σ. 297:  

Σχεδιάγραμμα με τη γη στο κέντρο του πλανητικού συστήματος. 

 

 

 
 

Εικ. 14. Κώδ. Πατρ. Ιεροσολύμων 207, σ. 298: Ο κύκλος των ζωδίων.  
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Εικ. 15. Kώδ. Πάτμου 704, σ. 2: Αρχή των σχολίων στη Φυσική. 

 

 

 
 

Εικ. 16. Kώδ. Πάτμου 704, σ. 202: χρονολογικό σημ. 1730 αὐγούστου 25. 

 

 

 
 

Εικ. 17. Kώδ. Πάτμου 704, σ. 289: κτητορικό σημ. μοναχού Σωφρονίου (1731). 
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Εικ. 18. Κώδ. ΔΒΚ 94 (Σιγ.), φ. 1
r
, περ. 1675. 


