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Στην συνέχεια ό κ. Γ. Κ. Παπάζογλου έκδίδει αυτούσιο τό κείμενο τής αυτο
βιογραφίας προβαίνοντας σέ σχολιασμό των σημείων έκείνων πού κρίνει δτι χρειά
ζεται γιά την διευκόλυνση τού άναγνώστη. Στό Επίμετρο ό έκδοτης παραθέτει εγκυ
κλίους, δημοσιεύματα τής έποχής συνδεόμενα μέ τά γεγονότα πού μετείχε ό ’Αρσέ
νιος, έγγραφα, πιστοποιητικά διάφορα κ.λπ.

Ό άναγνώστης θά άντιλήφθηκε ήδη δτι πρόκειται γιά μία συγκλονιστική αύτο- 
βιογραφία πού συνιστά, ταυτοχρόνως, καί μία έμμεση πηγή, έφ’ δσον έχει γραφεί έκ 
τών πρωταγωνιστών τοΰ Διχασμού, γιά τήν δραματική περίοδο 1913-1920. Φυσικά 
άξίζουν θερμά συγχαρητήρια τόσον στόν κ. Παπάζογλου, δσον καί στόν Σύλλογο 
πρός διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων γιά τήν έκδοση τοΰ ένδιαφέροντος αυτού κειμένου.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

Γεώργιος Κ. Παπάζογλου, Βιβλιοθήκες στήν Κωνσταντινούπολη τον ΙΣΤ' αιώ
να, Κιϊιδιξ Vinci. Hist. Gr. 98, Θεσσαλονίκη 1983, σελ. 476.

Ό κ. Γ. Παπάζογλου, καθηγητής καί Πρόεδρος τώρα τοΰ Τμήματος Ιστορίας καί 
Εθνολογίας τού Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, άσχολεΐται άπό μακρού χρό
νου μέ τά βυζαντινά καί μεταβυζαντινά χειρόγραφα, τά προβλήματά τους, τούς 
άντιγραφεις (scriptores), τούς βυζαντινούς λογίους. Ή παρούσα έκδοση άναφέρεται 
στόν βιενναΐο έλληνικό κώδικα 98, πού παραδίδει καταλόγους βιβλιοθηκών στήν 
Κωνσταντινούπολη κατά τόν ΙΣΤ' αί. Γνωστές μεταβυζαντινές οικογένειες, δπιος οί 
Καντακουζηνοί, οί Μαρμαρέτοι, οί Σοΰτζοι, οί Εύγενικοί, ό παπά Βαρήνος κ.ά. 
κατείχαν μερικές δεκαετίες, μετά τήν "Αλωση, άξιόλογες βιβλιοθήκες. Μέ τόν κατά
λογο τού βιενναίου κωδικός άσχολήθηκαν, κατά καιρούς, διάφοροι ερευνητές, μερι
κοί έκ τών όποιων καί τόν έξέδωσαν, χωρίς δμως νά έπιχειρήσουν νά ταυτίσουν τά 
έργα πού περιέχονται στόν κατάλογο αύτόν. Τό κενό αυτό καλύπτει, μέ τήν παραπάνω 
έκδοση, ό κ. Γ. Παπάζογλου έντοπίζοντας τήν πλειονοψηφία τών άναφερομένισν χει
ρογράφων μέ έξ αυτοψίας τίς περισσότερες φορές μελέτη τους. Ό συγγρ., πριν πε
ράσει στήν έπιμέρους έξέταση τών προβλημάτων τοΰ καταλόγου, παρουσιάζει, ώς 
εισαγωγή, τήν πνευματική καί πολιτική κατάσταση στήν Κωνσταντινούπολη τοΰ δεύ
τερου μισού τοΰ ΙΣΤ' αί.: Πατριαρχείο, όφφικιάλοι, λόγιοι, Πατριαρχική ’Ακαδημία, 
άντιγραφεις, ιδιωτικές βιβλιοθήκες, ξένοι φιλόλογοι καί θεολόγοι άσχολούμενοι μέ 
χειρόγραφα, πού τελικά μεταφέρουν πλήθος χειρογράφων στήν Εύρισπη, διαμάχες 
Καθολικών καί Προτεσταντών στήν Κωνσταντινούπολη, τουρκική άνοχή σέ όλες 
αυτές τίς έξελίξεις, είναι μερικά άπό τά θέματα πού συζητεί έδώ ό συγγραφεύς.

’Ακολουθεί τό πρώτο κεφάλαιο, δπου ό λόγος γιά τόν Κώδικα 98 τής Βιέννης 
καί τίς ιδιωτικές βιβλιοθήκες τής Κωνσταντινουπόλεως, τόν όποιο ό κ. Γ. Παπάζο
γλου περιγράφει άναλυτικώς καί μέ όλους τούς κανόνες τής κωδικολογίας, γιά νά 
άναζητήσει, στήν συνέχεια, τόν χρόνο συντάξεως τών καταλόγων πού πρέπει, κατ’ 
αύτόν, νά έγράφη μεταξύ τών έτών 1565-1575 άπό τόν πρωτονοτάριο τοΰ Οικου
μενικού Πατριαρχείου Θεοδόσιο Ζυγομαλά καί τόν Μανουήλ Μαλαξό. ’Ακολούθως 
ό συγγρ. άσχολεΐται μέ τήν μεθοδολογία τής καταλογογραφήσεως καί έπισημαίνει τήν 
έπιμέλεια τοΰ καταλογογράφου, ή όποια άνταποκρίνεται στούς συγχρόνους κανόνες 
περιγραφής χειρογράφων μέ τήν μεθοδική άρίθμηση τών χειρογράφων ενός έκάστου
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συλλογέα, την σημείωση άκεφάλων, κολοβών η έλλιπών κωδίκων, τά incipit, τίς μικρο
γραφίες, την ηλικία τών κωδίκων κ.ά. Στό υποκεφάλαιο Μεταφράσεις καί έκδόσεις 
των καταλόγων ό συγγρ. μελετά τούς κώδικες πού άπέρρευσαν, άπό τόν πρωτότυπο 
κατάλογο, στην λατινική καί τίς άντίστοιχες λατινικές έκδόσεις. Στην ιστορία τού 
κειμένου τών καταλόγων, πού άκολουθεί, ό κ. Παπάζογλου έξετάζει τήν πορεία τών 
καταλόγων ετιθύς μετά τήν καταγραφή τους, οΐ όποιοι, περί τό 1577, κατέληξαν στήν 
Γερμανία.

Στό δεύτερο κεφάλαιο ό συγγρ. έξετάζει τήν βιβλιοθήκη τού «Παπά Κυροΰ Κων
σταντίνου τού Βαρήνου», τά βιογραφικά του, τά σαράντα τέσσερα χειρόγραφά του, τά 
στοιχεία πού όδηγοΰν στήν ταύτιση τών κειμένων. Στό τρίτο κεφάλαιο ό Γ. Παπά
ζογλου έξετάζει τήν βιβλιοθήκη τού «Κυροΰ Ιακώβου τού Μαρμαρέτου», ό όποιος 
κατείχε είκοσι δί)ο χειρόγραφα, τά περισσότερα τού 10ου αί., γιά νά περάσει, κατόπιν, 
στά στοιχεία γιά τήν ταύτιση τών κειμένων. Στό τέταρτο κεφάλαιο έρευνάται ή βιβλιο
θήκη τού «Κυρού Ίωάννου του Σούτζου», τής όποιας ό συγγρ. έξετάζει τά είκοσι τέσ
σερα χειρόγραφα, έκ τών όποιων σώζεται μόνον ένα, ό Κώδιξ Μονής Βαζελώνος 22, 
χαρτώος τού ΙΣΤ ' αί. πού είχε γραφεί άπό τόν ίδιο τόν Σοϋτζο.

Στό πέμπτο κεφάλαιο έξετάζεται ό Κατάλογος «a grammatico exhibitus» καί ή κα
ταγραφή τών χειρογράφων Ραιδεστού —grammaticus, βεβαίως έδώ είναι, κατά τόν κ. Γ. 
Παπάζογλου, ό Θεοδόσιος Ζυγομαλάς, ό όποιος έτοίμασε ένα κατάλογο-άνθολόγιο 
διαφόρων βιβλιοθηκών τής Κωνσταντινουπόλεως, ό όποιος περιείχε άγνωστα, καί 
σήμερα, κείμενα. Ό κατάλογος τών χειρογράφων Ραιδεστού περιέχει όλα σχεδόν τά 
άγνωστα καί σπάνια χειρόγραφα τού προηγουμένου καταλόγου καί, κατά τόν κ. Πα
πάζογλου, φαίνεται ότι καί αύτός έχει γραφεί άπό τόν Θεοδόσιο Ζυγομαλά γιά νά 
έξυπηρετήσει αιτήματα Γερμανών έλληνιστών καί ιδιαιτέρως τού Κρουσίου. Ή έξέ- 
ταση, πάντως, τών χειρογράφων τών δύο καταλόγων όδηγεί τόν κ. Παπάζογλου στό 
συμπέρασμα ότι στήν περίπτωση τού καταλόγου τών χειρογράφων Ραιδεστού υπάρχει 
μία νόθα καταλογογράφηση, μολονότι ό ’Αθανάσιος Παπαδόπουλος-Κεραμεύς υπε
ρασπίζεται τήν άποψη ότι δντως υπάρχουν ή υπήρξαν τά χειρόγραφα αυτά. Ό συγγρ. 
πάντως παραθέτει συσχετικό πίνακα τού καταλόγου à grammatico exhibito μέ τήν 
καταγραφή τών χειρογράφων Ραιδεστού καί μέ τήν καταγραφή τών άλλων ίδκυτικών 
βιβλιοθηκών τής Κωνσταντινουπόλεως, άπ’ όπου άποδεικνύεται: α. δτι τά χειρόγραφα 
τού καταλόγου Ραιδεστού είναι περιλήψεις τών καταγραφών τών άντιστοίχων χειρο
γράφων τού καταλόγου «παρά τού γραμματικού κατασκευασμένου», καί β. δτι ό 
κατάλογος τού γραμματικού καί αύτός τών χειρογράφων τής Ραιδεστού παραδίδουν 
δεκάδες κείμενα πού δέν μάς διασώζουν οί άλλοι κατάλογοι τών ίδκοτικών βιβλιο
θηκών. Στήν συνέχεια ό συγγρ. συζητεΐ τά προβλήματα πού υπάρχουν μέ τά χειρό
γραφα τής καταγραφής «γραμματικού - χφφ. Ραιδεστού», γιά τά όποια δέχεται δτι 
κάποτε ένδεχομένως νά υπήρξαν στήν Ραιδεστό καί άποτέλεσαν τήν βάση τής κατα- 
λογογραφήσεως- άναζητεί μάλιστα καί ταυτίζει σειρά χειρογράφων προερχομένων 
άπό τήν Ραιδεστό πού σήμερα βρίσκονται σέ διάφορες έλληνικές βιβλιοθήκες. Παρα
κάτω ό συγγρ. επιχειρεί νά ταυτίσει τά κείμενα τής καταγραφής «γραμματικού», έρ- 
γασία δύσκολη, άφού κατά τό μάλλον ή ήττον ή καταγραφή τών χειρογράφων είναι 
νοθευμένη· τό ίδιο καί γιά τά κείμενα τού καταλόγου Ραιδεστού, γιά τά όποια ό 
συγγρ. παραθέτει δλες τίς βιβλιογραφικές πληροφορίες.

Στό έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται «Ή Βιβλιοθήκη R. Domini Patriarchae Consta- 
ntinopolitani», πού ό κατάλογός της δέν είναι σταχωμένος μέ τόν κιόδικα Vinci, hist. gr. 
98. 'Ωστόσο καί ό κατάλογος αύτός, πού, κατά τόν κ. Γ. Παπάζογλου, έγράφη άπό τόν
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καταλογογράφο καί τών υπολοίπων βιβλιοθηκών μεταξύ τών έτών 1565-1575, άνα- 
φέρεται στήν βιβλιοθήκη τού Πατριάρχου καί έγινε γιά νά διευκολύνει τόν κύκλο τών 
συνεργατών του. νΑξιον σημειώσεως είναι δτι Πατριάρχες στήν δεκαετία αυτήν ήσαν 
δύο έξέχοντες λόγιοι: ό Μητροφάνης (Ίαν. 1565-Μάιος 1572) καί ό 'Ιερεμίας Β' 
(1572 καί έπειτα). Στήν συνέχεια παρουσιάζονται τά χειρόγραφα τής Βιβλιοθήκης τής 
R. Domini Patriarchae, πολλά άπό τά όποια μέ φροντίδα τού Πατριάρχου Μητροφά- 
νους μεταφέρθηκαν άπό τόν ίδιο στήν Μονή τής Αγίας Τριάδος στήν Χάλκη· τά χει
ρόγραφα τής Χάλκης έξετάζει ό συγγρ. σέ είδικό κεφάλαιο άνασυγκροτώντας, τοιου
τοτρόπως, τήν βιβλιοθήκη τού Πατριάρχου πού σχεδόν σώζεται άκέραιη καί σήμερα 
στήν μονή, τής όποιας, σημειωτέον, ό Μητροφάνης ύπήρξε καί ηγούμενος καί έκ τού 
λόγου αυτού τά μετέφερε στήν μάνδρα τής μετάνοιας του.

Τό έβδομο κεφάλαιο είναι άφιερωμένο στήν Βιβλιοθήκη «Κυροϋ ’Αντωνίου τού 
Καντακουζηνοϋ», τού όποιου έξετάζει τά βιογραφικά, τά είκοσι έννέα χειρόγραφα 
καί τά δέκα πέντε έντυπα παραθέτοντας καί τά άναγκαΐα στοιχεία γιά τήν ταύτιση τών 
κειμένων. Τό όγδοο κεφάλαιο άναφέρεται στήν βιβλιοθήκη τού «Κυροϋ Μανουήλ 
τού Ευγενικού», τής γενιάς τών Ευγενικών κατά πάσα πιθανότητα έκ τού πλήθους τών 
χειρογράφων πού άναφέρονται στήν σύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας πού έντοπίζονται 
στήν βιβλιοθήκη αυτή. Στό έπόμενο κεφάλαιο ό συγγρ. άσχολεΐται μέ τά προβλήματα 
πού άναφέρονται στήν βιβλιοθήκη «Κυροϋ Μιχαήλ τού Καντακουζηνοϋ», βιογρα
φικά τού συλλογέως, τά πενήντα έπτά χειρόγραφα μέ τά συναφή προβλήματά τους 
(έκποίησή τους καί άγορά τους άπό Γερμανούς έξ αυτοψίας έξέτασή τους κ.λπ.).

Στό Παράρτημα ό κ. Γ. Παπάζογλου έκδίδει in extenso τούς Καταλόγους χειρο
γράφων τών ιδιωτικών βιβλιοθηκών τής Κωνσταντινουπόλεως: ήτοι τών παπά Κων
σταντίνου τού Βαρήνου, Μαρμαρέτου, Ίωάννου Σούτζου, γραμματικού, Μανουήλ 
Ευγενικού, ’Αντωνίου καί Μιχαήλ Καντακουζηνοϋ, Ραιδεστοΰ, Οικουμενικού Πα
τριάρχου. ’Ακολουθεί ευρετήριο τών χειρογράφων πού βρίσκονται στήν Ελλάδα καί 
στό έξωτερικό.

Αύτό είναι έν όλίγοις τό πολύτιμο βιβλίο τού καθηγητοΰ κ. Γ. Κ. Παπάζογλου, τό 
όποιο, έκτος άπό τό καθαρώς έπιστημονικό-τεχνολογικό του μέρος, άναδεικνύει τήν 
πνευματική κίνηση καί ζωή στήν Βασιλεύουσα ένα αίώνα περίπου μετά τήν "Αλωση. 
Ή κίνηση αυτή δεικνύει τήν πληθωρική παρουσία λογίων, άρχόντων στήν Κωνσταντι
νούπολη, οί όποιοι κατείχαν χειρόγραφα πού διασώθηκαν καί πού φυλάσσονταν σέ 
διάφορες Ιδιωτικές βιβλιοθήκες καί πού τελικώς άποτέλεσαν τό άντικείμενο τών 
πολλαπλών ένδιαφερόντων γνωστών συλλογέων χειρογράφων. Τά χειρόγραφα, οί βι
βλιοθήκες, οί λόγιοι τής Βασιλεύουσας ξαναζούν στό βιβλίο τού Γ. Παπάζογλου άλλά 
μαζί καί οί χαμένοι (;) γιά τόν Ελληνισμό πνευματικοί θησαυροί του.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

Χρήστου Έξάρχου, Ή Φούρκα τής Ήπειρον (Ιστορία - Λαογραφία), Θεσσαλο
νίκη 1987, σελ. 580 [Βραβείο ’Ακαδημίας ’Αθηνών],

Ή παλαιά γενεά τών διδασκάλων προσέφερε πολλά στόν λαό μας καί έμεϊς οί 
νεότεροι τούς όφείλουμε πολλά, γιατί είναι αυτοί πού μάς έδίδαξαν τά πρώτα γράμ
ματα καί διέπλασαν τόν χαρακτήρα μας —ποιός άρα γε δέν θυμάται μέ άγάπη τόν
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