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Ο ΚΩΔΙΚΑΣ «ΚΡΙΤΙΟΐ» 

ΕΙΝΑΙ TOT ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΚΑΡΑΤΖΑ 

Προβλήματα πατρότητας 

του χφ 974 της Ρουμανικής Ακαδημίας 

Ι 

Ο ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΜΠΡΟΣ, δημοσιεύοντας στα 1907 τη μελέτη του «Νικο

λάου Κριτίου του Μεγάλου Έκκλησιάρχου, Συλλογή αυτογράφων επι

στολών του δεκάτου εβδόμου και δεκάτου ογδόου αιώνος»,1 επέσυρε την 

προσοχή του επιστημονικού κοινού σε έναν «πολύτιμον κώδικα» πού εντό

πισε στην Αθήνα, στή βιβλιοθήκη του Ιωάννη Δ. Ράλλη. Πρόκειται πραγ

ματικά για έναν σημαντικό κώδικα, αφού περιέχει συσταχωμένες δεκάδες 

αυτόγραφες επιστολές Ελλήνων τού 17ου και 18ου αιώνα. 

Στον Σπυρίδωνα Λάμπρο δμως οφείλουμε και τήν προσγραφή τού χει

ρόγραφου αυτού κώδικα στον μέγα έκκλησιάρχη τού Πατριαρχείου Κων

σταντινουπόλεως τόν 18ο αιώνα Νικόλαο Κριτία, διότι στον ίδιο τον κώδικα 

δεν αναφέρεται κάπου Οτι ό Κριτίας τόν συγκρότησε* ό Σπυρίδων Λάμπρος 

θεώρησε δτι εντόπισε τήν ταυτότητα τού δημιουργού από ενα εσωτερικό 

τεκμήριο, τό οποίο ενίσχυσε με ενα άλλο επικουρικό επιχείρημα. 'Έκτοτε, 

μολονότι ό κώδικας, λίγα χρόνια αργότερα, πλούτισε τή Βιβλιοθήκη της 

Ρουμανικής Ακαδημίας, έγινε δηλαδή περισσότερο προσιτός στο επιστη

μονικό κοινό ως τμήμα μιας δημόσιας βιβλιοθήκης, και έτυχε τό 1940 

μιας πολύ αναλυτικής περιγραφής άπό τόν Νέστορα Καμαριανό,2 κανείς 

δεν αμφισβήτησε, όσο γνωρίζω, τήν απόδοση τού Λάμπρου: Ολοι μιλούν 

για τόν «κώδικα Κριτίου» αντλώντας, πάντα, πολύτιμο υλικό άπό τα περιε

χόμενα του.3 

1. Νέος Έλλψομνήμων4(1907), 206-224. 

2. Nestor Camariano, Catalogul manuscriselor grece§ti, τ. 2, Βουκουρέστι, 1940, σ. 

72-116. 

3. Μέ αυτόν τον λεγόμενο ((κώδικα Κριτίου» δεν θα πρέπει να συγχέεται ένας άλλος 

κώδικας πού σώζεται στο Άρχειοφυλάκιο του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως* ό 

κώδικας αυτός είναι πράγματι του Νικόλαου Κριτία, περιέχει αντίγραφα πατριαρχικών 

πράξεων και έχει καθιερωθεί νά ονομάζεται ((Β' κώδιξ Κριτίου». 
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*Αν όμως τα επιχειρήματα πού παρουσιάζω εδώ ευσταθούν, ό αναμφι

σβήτητα πολύτιμος αυτός κώδικας, πού απόκειται σήμερα με τον ταξινο

μικό αριθμό 974 στη Βιβλιοθήκη της Ρουμανικής 'Ακαδημίας, δεν συγκρο

τήθηκε άπο τον Νικόλαο Κριτία άλλα άπό έναν άλλο Νικόλαο, τον φαναριώ-

τη λόγιο, γραφέα και συλλέκτη χειρογράφων Νικόλαο Καρατζά. 

II 

*Ας δούμε πρώτα, με κάθε προσοχή, το βασικό επιχείρημα τού Σπυρίδωνα 

Αάμπρου πού τον οδήγησε να προσγράψει τη συγκρότηση τού κώδικα στον 

Νικόλαο Κριτία. 

Στην αρχή τού κώδικα υπήρχε ένας Πίνακας τών περιεχομένων επι

στολών με αύξουσα αρίθμηση. Τον πίνακα αυτόν ό Αάμπρος τον αναδημο

σιεύει στή μελέτη του προσθέτοντας σε κάθε επιστολή τόν τόπο και το χρό

νο γραφής της, δπως αναφερόταν στό αντίστοιχο επιστολικό κείμενο. Στή 

συνέχεια παρουσιάζει το βασικό του επιχείρημα. «Έκ... τού αριθμού 201 

τού ανωτέρου Πίνακος διδασκόμεθα τις ό συναπαρτίσας τήν πολύτιμον 

ταύτην συλλογήν». Ή επιστολή με τόν αριθμό 201 είχε τήν ακόλουθη επι

γραφή στον Πίνακα τών περιεχομένων: αΚριτίου του μεγάλου έκκλησιάρ-

χου και διδασκάλου προς τον Καισαρείας Νεόφυτον άποκριτικη και δηλω

τική ειδήσεων δια χειρός μου)). Τις τελευταίες τρεις λέξεις ό Αάμπρος τις 

δημοσιεύει με ήμίμαυρα στοιχεία για να τονίσει το εσωτερικό τεκμήριο πού 

θεώρησε Οτι εντόπισε και το οποίο αποκαλύπτει τήν ταυτότητα εκείνου πού 

συγκρότησε τόν κώδικα, τού Νικόλαου Κριτία. Να διαβάσουμε τήν επιχει

ρηματολογία τού Αάμπρου: «'Αλλ' ή επιστολή αύτη [ή με τόν αριθμό 201] 

είνε αυτόγραφος τού Κριτίου, γραφεΐσα τω 1748 [=1742], καθ' α και ή επο

μένη υπ' αρ. 202, γραφεΐσα τω 1756 [=1748] .4 Και φαίνεται μεν αληθώς ή 

έπιμεμελημένη γραφή τού Πίνακος έκ πρώτης Οψεως διάφορος πως της 

κατ' επειξιν γραφής τών δύο επιστολών, άλλ' ουδείς δισταγμός χωρεί περί 

της μαρτυρίας τού γράψαντος τόν Πίνακα, ότι είνε αυτός ό Νικόλαος Κρι

τίας, όστις, επωφελούμενος τό αξίωμα αυτού ως μεγάλου έκκλησιάρχου, 

4. 'Ενώ στον Πίνακα τών περιεχομένων πού αναδημοσιεύει ό Λάμπρος δίνει τις 

ορθές χρονολογίες, έδώ, άπο lapsus calami, δίνει τη χρονολογία της επόμενης επιστολής: 

1748 αντί για 1742, 1756 αντί για 1748. Τα κείμενα και τών δύο αυτών επιστολών τα δη

μοσίευσε πρόσφατα, από τον κώδικα της Ρουμανικής 'Ακαδημίας, δίνοντας μάλιστα και 

σέ πανομοιότυπο τα σχετικά φύλλα (φ. 323Γ και 324Γ~ν), ή Έλένη-Νίκη Άγγελομά-

τη-Τσουγκαράκη, ((Νικόλαος Κριτίας. Βιογραφικά και έργογραφικά», Μεσαιωνικά και 

Νέα Έλλψιχα 1 (1984), 339-341 και πίνακες μη-ν ' . 
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ευλόγως ήδύνατο να συγκρότηση την συλλογήν ταύτην, άτε μέγα δυνάμενος 

εν τω πατριαρχείω». Με άλλα λόγια το βασικό επιχείρημα του Λάμπρου 

επικυρώνεται ή όχι άπό τό αν είναι τό ίδιο χέρι εκείνο που έγραψε τις επι

στολές αυτές μέ εκείνο πού έγραψε τόν Πίνακα τών περιεχομένων στην 

αρχή του κώδικα. 

III 

Τό πρώτο λοιπόν ζήτημα πού τίθεται είναι αν ή αρ. 201 επιστολή στην 

όποια ό Νικόλαος Κριτίας απευθύνεται στον Καισαρείας Νεόφυτο είναι 

γραμμένη ολόκληρη άπό τό χέρι του. Ή απάντηση είναι αρνητική. "Αλλος 

έχει γράψει τό κείμενο της επιστολής* ό Κριτίας έγραψε μέ τό χέρι του μό

νο τήν άποφώνησή της και σημείωσε τό όφφίκιο και τό ονομά. του: 

της υμετέρας θεοσεβεστάτης πανιερότητος, 

όλως εις τους ορισμούς, 

ο μέγας έκκλησιάρχης Κριτίας, 

είναι οι αυτόγραφες φράσεις του.5 'Αντίθετα ή επόμενη επιστολή, ή αρ. 202, 

πού απευθυνόταν στον μέγα ποστέλνικο Δημητράσκο είναι ολόκληρη γραμ

μένη άπό τό χέρι του μεγάλου έκκλησιάρχη. 

Τό ότι δύο χέρια έχουν γράψει τήν πρώτη επιστολή διαπιστώνεται άπό 

τό διαφορετικό ύφος τών γραφέων άλλα και άπό επιμέρους ιδιαιτερότητες 

πού εντοπίζουμε. Βέβαια τό δείγμα γραφής του Κριτία στην πρώτη επι

στολή περιορίζεται σέ τρεις μόνο φράσεις, άφθονο ωστόσο υλικό για ασφα

λέστερη σύγκριση μας δίνει ή επόμενη, αυτόγραφη στό σύνολο της, επιστο

λή του. Παρατηρούμε λοιπόν πώς, έκτος άπό τή διαφορά στό ύφος τών δύο 

γραφέων, ό πρώτος έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να γράφει τις κεραίες ορισμέ

νων γραμμάτων —του μ για παράδειγμα, καθώς σχηματίζει καμπύλη πολύ 

χαρακτηριστική προς τα αριστερά, όπως άλλωστε συμβαίνει και μέ τήν κε

ραία του γράμματος ρ—, πράγμα πού δέν παρατηρείται στην πιο στρωτή 

γραφή του Κριτία. 

Μέ τόν ίδιο επιτηδευμένο τρόπο είναι γραμμένα τα γράμματα μ και ρ, 

πού πήραμε ώς παράδειγμα, και στον Πίνακα τών περιεχομένων πού προ

τάσσεται στον κώδικα (βλ. έδώ, σ. 130, πανομοιότυπο του φ. 1Γ). Κατά συνέ

πεια θα γνωρίσουμε εκείνον πού συγκρότησε τόν κώδικα και έγραψε τόν 

Πίνακα τών περιεχομένων επιστολικών κειμένων, αν αναγνωρίσουμε τήν 

5. Βλ. το πανομοιότυπο πού ακόλουθε? ας σημειωθεί πώς κάποιο νεότερο ((βάναυ

σο» χέρι έχει επαναλάβει το κείμενο της άποφώνησης του Κριτία. 
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Χφ 974 Ρουμανικής 'Ακαδημίας, φ. 323r: ή επιστολή άρ. 201 
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ταυτότητα εκείνου πού έγραψε το κείμενο της επιστολής πού υπέγραψε ό 

Κριτίας. 

Ή χαρακτηριστική αύτη γραφή ανήκει στον Νικόλαο Καρατζά. Ή 

ιδιοτυπία της γραφής του άλλα και ή μαρτυρημένη, από πολλές πια περι

πτώσεις, συνήθεια του να συγκροτεί χρηστικούς πίνακες και να τους προ

σθέτει στα χειρόγραφα πού αποκτούσε ή συγκροτούσε ό ίδιος μας οδηγούν 

με κάθε ασφάλεια στον Νικόλαο Καρατζά.6 Ή πιστοποίηση ωστόσο τής 

ταυτότητας του ενισχύεται και άπό ενα άλλο τεκμήριο. 

. > ft ι ft n ' h ' Γ ' Ά · y* !.. V A 

f\t *» • „'/» c 

Χφ 974 Ρουμανικής Ακαδημίας, φ. 324ν: το τελευταίο τμήμα τής ιδιόγραφης, 

στο σύνολο της, επιστολής τοΰ Νικολάου Κριτία 

Ή επιστολή στην όποια συναντούμε νά συνυπάρχουν ή γραφή τού Κα

ρατζά και εκείνη τού Κριτία έχει ημερομηνία γραφής «δ?1 Ιουλίου ,αψλβ^)). 

Τον Ιούλιο τού 1732 μπορούσαν νά συνυπάρχουν στον ίδιο τόπο τα δύο αυτά 

πρόσωπα; Ό Νικόλαος Κριτίας ήταν όφφικιάλιος τού Πατριαρχείου Κων-

6. Σέ δλα σχεδόν τα χειρόγραφα, πού ή έρευνα έχει αποκαλύψει δτι προέρχονται 

άπο τη βιβλιοθήκη του Νικολάου Καρατζά, επιβεβαιώνεται ή συνήθεια του αυτή. 
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Χφ 974 Ρουμανικής 'Ακαδημίας, φ. 1Γ: 

Ό Πίνακας των περιεχομένων δια χειρός Νικολάου Καρατζά 
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σταντινουπόλεως πολύ πριν άπο την ημερομηνία αύτη* άπο το έτος όμως 

αυτό μαρτυρεΐται να κατέχει το σημαντικό όφφίκιο του μεγάλου έκκλη-

σιάρχη.7 Ό Καρατζάς μαρτυρεΐται να έχει ενα μικρότερης σημασίας όφφί

κιο του ίδιου πατριαρχείου, το όφφίκιο του λογοθέτη του γενικού, άπο την 

προηγούμενη χρονιά, το 1731.8 Είναι κατά συνέπεια Οχι μόνο πιθανή ή συ

νύπαρξη τους στον ίδιο τόπο άλλα και ευεξήγητες οι υπηρεσίες πού ό νεότε

ρος Νικόλαος Καρατζάς προσέφερε στον μέγα έκκλησιάρχη, δταν μάλιστα 

λάβουμε υπόψη μας πώς ό Καρατζάς ήταν και μαθητής του Κριτία.9 Μιαν 

άπό τις υπηρεσίες αυτές, πού είχε προσφέρει στον Κριτία, ανακάλεσε ό Νι

κόλαος Καρατζάς στή μνήμη του, δταν συγκροτούσε τον Πίνακα των πε

ριεχομένων επιστολών στον κώδικα, και σημείωσε: [επιστολή] «Κριτίου 

του μεγάλου έκκλησιάρχου και διδασκάλου προς τον Καισαρείας Νεόφυτον 

άποκριτική και δηλωτική ειδήσεων [γεγραμμένη] δια χειρός μου». 

Ή απόδοση της δημιουργίας του κώδικα στον Καρατζά συνεπιφέρει 

και τήν ακύρωση του πρόσθετου επιχειρήματος πού ό Σπυρίδων Λάμπρος 

παρουσίασε για να ενισχύσει τήν προσγραφή του κώδικα στον Νικόλαο 

7. Ή νεότερη εργασία για τον Νικόλαο Κριτία (οπού και ή παλαιότερη βιβλιογρα

φία) είναι της Έλένης-Νίκης Άγγελομάτη-Τσουγκαράκη, «Νικόλαος Κριτίας... »' δη

μοσιεύτηκε στους δύο πρώτους τόμους του περιοδικού Μεσαιωνικά και Νέα 'Ελληνικά 1 

(1984), 281-402· 2 (1986), 197-303. Τα βιογραφικά του στις σ. 289-308 του πρώτου τό

μου. Χρήσιμη είναι πάντα, για τα αρχειακά στοιχεία πού δημοσιεύει, ή μελέτη του Βαγ

γέλη Σκουβαρα, «Νικόλαος Κριτίας Προυσαεύς. Το στόμα της συνόδου (Συμβολή στή 

βιογραφία του)», Μικρασιατικά Χρονικά 9 (1961), 53-112. 

8. Με τήν ιδιότητα αύτη υπογράφει σε πατριαρχικό γράμμα της 11ης Ιανουαρίου 

173Τ βλ. Χ. Γ. Πατρινέλης, «Πατριαρχικά γράμματα και άλλα έγγραφα και σημειώμα

τα του ις '-ιη' αιώνος εκ του Κωδικός του Τέρακος (Έθν. Βιβλιοθ. Έλλ. 1474))), Έπε-

τηρίς του Μεσαιωνικού 'Αρχείου 12 (1962), 142. 

9. Ή πληροφορία προέρχεται από επιστολή του Κριτία προς τον Καρατζά" το κεί

μενο της επιστολής δημοσιεύτηκε άπο τον Χ. Φιλητά, ((Χειρόγραφα)), Πανδώρα 9 

(1858-1859), 443-444 (βλ. και Χ. Γ. Πατρινέλης, «Πατριαρχικά γράμματα... )), ο.πι, 

143). Το χειρόγραφο περιήλθε στή Βιβλιοθήκη Σπυρίδωνος Λάμπρου και πήρε τον ταξι

νομικό αριθμό 24 (βλ. τήν περιγραφή πού ό ίδιος ό χάτοχος συνέταξε, ((Κατάλογος των 

κωδίκων των εν 'Αθήναις Βιβλιοθηκών πλην τής 'Εθνικής. Δ' Κώδικες τής Βιβλιοθήκης 

Σπυρ. Π. Λάμπρου», Νέος Έλληνομνήμων 17 (1923), 401-414). Το κείμενο τής επι

στολής στα φ. 48-49Γ. Το χειρόγραφο γνώρισε νεότερη περιγραφή δταν ή Συλλογή Λάμ

πρου περιήλθε στο Σπουδαστήριο Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπι

στημίου 'Αθηνών (βλ. Γ. Θ. Ζώρας - Φ. Κ. Μπουμπουλίδης, Κατάλογος χειρογράφων 

κωδίκων Σπουδαστή ρ ίου Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου 

'Αθηνών, 'Αθήνα 1964, σ. 46-63). 
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Κριτία. Συγκεκριμένα, ό Λάμπρος είχε υποδείξει έναν άλλο κώδικα,10 στον 

οποίο ο Κριτίας είχε φιλοτεχνήσει πίνακες, για νά υποδείξει «την τάσιν του 

πνεύματος του μεγάλου έκκλησιάρχου, φιληδουντος εις την επί το αυτό συ-

ναγωγήν ομοιογενούς ύλης και την σύνταξιν επιμελών πινάκων, οίος και ό 

προτεταγμένος του κωδικός τών επιστολών».11 Επιχείρημα όμως πού χά

νει αυτόματα την αποτελεσματικότητα του, άπό τη στιγμή πού τα στοιχεία 

πού δώσαμε πείθουν πώς δημιουργός του κώδικα ήταν ό Νικόλαος Καρα

τζάς. Μπορεί ωστόσο κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί και στην περίπτωση του 

Καρατζά, ό οποίος είχε επίσης «τήν τάσιν του πνεύματος» νά συγκροτεί, 

δπως ανέφερα πιο πάνω, πίνακες. 

Μένει νά εντοπίσουμε τήν εποχή πού ό Καρατζάς συγκρότησε τον κώ

δικα και να αναζητήσουμε περισσότερα στοιχεία γιά το υλικό πού χρησιμο

ποίησε, άλλα και νά εντοπίσουμε κάποια στοιχεία γιά τήν πορεία του κώδι

κα άπό τή Βιβλιοθήκη του Καρατζά ως τή Βιβλιοθήκη της Ρουμανικής 

'Ακαδημίας. 

IV 

Άπό τα στοιχεία πού μας δίνουν οι περιεχόμενες επιστολές, το 1761 αποτε

λεί ενα terminus ante quem, αφού στή χρονιά αυτή είναι χρονολογημένη ή 

τελευταία επιστολή πού περιέχεται στον κώδικα. Ωστόσο ή συγκρότηση 

αυτού του κώδικα συνδέεται και με μια ειδικότερη αφορμή, πέρα άπό τή 

γνωστή βιβλιοφιλία του Καρατζά. 

'Όπως έδειξαν πρόσφατες έρευνες, ό Νικόλαος Καρατζάς, δταν απέ

κτησε, προφανώς μετά τό 1761, το επιστολικό αρχείο της οικογένειας Κα-

ρυοφύλλη, αποφάσισε νά συγκροτήσει ενα χειρόγραφο έπιστολάριο.12 Στην 

10. Πρόκειται για τον κώδικα άρ. 270 της μονής Παντελεήμονος του "Αθω, τον 

επονομαζόμενο «Πινακολόγο», στον όποιο σώζονται πίνακες σε διάφορα έργα, μεταξύ 

άλλων και ((Πίναξ τών εν τω του Βαλσαμώνος συγγράμματι περιεχομένων αξιομνημό

νευτων κατά στοιχεΐον δια χειρός του μεγάλου έκκλησιάρχου Κριτίου». Τον κώδικα, πού 

κατά τον Αάμπρο «είναι εν δλω πιθανώτατα έργον του Κριτίου» (ο.πι), τον έχει περιγρά

ψει στον δεύτερο τόμο του έργου του Κατάλογος τών εν τσΧς βφλιοΟήκαις του 'Αγίου 

"Ορους ελληνικών κωδίκων, Καίμπριτζ 1900, σ. 346. 

11. Νέος Έλλψομνήμων..., σ. 220-221. 

12. 'Αναφέρομαι στην ανακοίνωση τής Μάχης Παίζη-Άποστολοπούλου, (('Ένα 

ιδιωτικό αρχείο αλληλογραφίας μετατρέπεται σε έπιστολάριο. Μία περίπτωση του 18ου 

αιώνα», πού παρουσιάστηκε στο 'Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα ((Νεοελληνική 'Επι

στολογραφία (16ος-19ος αιώνας)» πού διοργάνωσε τον Μάρτιο του 2003 το Κέντρο Έρεύ-
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αρχή έθεσε μιαν ενότητα πού περιείχε επιστολικούς τύπους, στη συνέχεια 

χρησιμοποίησε ως υποδείγματα επιστολές από το αρχείο της οικογένειας 

Καρυοφύλλη και στο τέλος προσέθεσε υλικό με το όποιο έκλειναν συνή

θως τα έπιστολάρια της εποχής, εκκλησιαστικούς ύμνους κτλ. Οι μικρές 

διαστάσεις πού είχε το υλικό πού αποφάσισε να συσταχώσει τον οδήγη

σαν φαίνεται στην ιδέα να συμπεριλάβει στο έπιστολάριο πού συγκρότησε 

επιστολές, καθώς και σχεδιάσματα επιστολών, πού είχαν μικρές διαστά

σεις. "Ο,τι έμεινε εξω άπό τήν πρώτη συναγωγή το συστάχωσε στον δεύ

τερο κώδικα, αυτόν πού εξετάζουμε, προσθέτοντας επιστολές και άπό 

άλλα αρχεία και εμπλουτίζοντας, και τον κώδικα αυτόν, μέ Πίνακα πε

ριεχομένων. "Ας σημειωθεί τέλος ότι ό ίδιος ό Καρατζάς δημιούργησε 

έναν τρίτο κώδικα μέ επιστολικά κείμενα, τα όποια αντέγραψε άπό διά

φορες πηγές. 

V 

Το τελευταίο και πάντα χρήσιμο ερώτημα άφορα τόν εντοπισμό της πορεί

ας πού ακολούθησε ό κώδικας άπό τή βιβλιοθήκη του Καρατζά ως τή Βι

βλιοθήκη της Ρουμανικής 'Ακαδημίας στην όποια, όπως θα δούμε, βρίσκε

ται άπό τή δεύτερη δεκαετία του 20ού αιώνα. 

'νΑς σημειώσουμε πρώτα πώς οι δύο κώδικες πού συγκρότησε ό Νικό

λαος Καρατζάς μέ πρωτότυπο έπιστολογραφικό υλικό δέν είχαν κοινή τύ

χη. Ό πρώτος, το έπιστολάριο, εντοπίζεται στην αθωνική μονή Έσφιγμέ-

νου πριν άπό τα μέσα του 19ου αιώνα: εκεί τόν βρίσκει ό Μινωίδης Μηνάς 

τό 1841 και τόν περιγράφει. Στο αθωνικό μοναστήρι Ομως θα μείνει ακόμα 

σαράντα μόνο χρόνια, αφού τό 1883 βρίσκεται στα χέρια του Μανουήλ Γε-

δεών στην Κωνσταντινούπολη για να πάρει, λίγο αργότερα, τό δρόμο πού 

θά τόν οδηγήσει στην Bibliothèque nationale —royale τότε— στό Παρίσι: 

στους χειρόγραφους κώδικες της εντάσσεται τήν 21η Φεβρουαρίου του 

1885.13 

Ό δεύτερος κώδικας, πού εδώ μας ενδιαφέρει άμεσα, ακολούθησε άλλο 

«δρομολόγιο». Γνωρίζουμε βέβαια ότι ό Σπυρίδων Λάμπρος τόν εντόπισε 

και τόν μελέτησε στις αρχές του 20ού αιώνα στην Αθήνα, στή βιβλιοθήκη 

νης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού της 'Ακαδημίας 'Αθηνών και θα δημοσιευτεί 

στα Πρακτικά του Συμποσίου πού θα εκδοθούν τό 2004. 

13. Για δλα αυτά και τις σχετικές βιβλιογραφικές παραπομπές βλ. τή μελέτη πού 

αναφέρω στην προηγούμενη σημείωση. 
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του Ιωάννη Δ. Ράλλη, άλλα ή πορεία πού ακολούθησε γνώρισε έναν τουλά

χιστον ενδιάμεσο σταθμό. Ιδού γιατί. 

Στην αρχή του κώδικα υπάρχουν κάποιες δοκιμές κονδυλίου άλλα και 

κάποιο άλλο αποκαλυπτικό στοιχείο για την πορεία του, μία «μονοχονδυ-

λικώς γεγραμμένη... επιγραφή». Ό Σπυρίδων Λάμπρος διάβασε άπο αυτή 

τήν «έπιγραφήν» μόνο το πρώτο τμήμα: f Ό Αίγίνης. «Τα λοιπά [είναι] 

δυσξύμβλητα» μας βεβαίωνε ό διακεκριμένος παλαιογράφος.14 'Ό,τι δμως 

δέν μπόρεσε να διαβάσει στις αρχές του 20ού αιώνα ό Λάμπρος μπορούμε 

να το αναπληρώσουμε άπο δσα στοιχεία μας δίνει ή παράλληλη ιστορία ενός 

άλλου χειρόγραφου κώδικα, πού φαίνεται πώς ακολούθησε τήν ίδια περίπου 

πορεία άπό τήν Κωνσταντινούπολη στην 'Αθήνα. 'Αναφέρομαι στον κώδικα 

πού περιέχει νομοκανονική ύλη, κώδικα πού συγκροτήθηκε άπό τον Νικό

λαο Καρατζά και πέρασε, και αυτός, άπό τήν ίδια βιβλιοθήκη, της οικογέ

νειας Ράλλη.15 Στον κώδικα αυτόν σώζεται ή κτητορική υπογραφή: f ό 

Χφ Σπουδαστηρίου Νεοτέρων Χρόνων Πανεπιστημίου 'Ιωαννίνων 

(olim Κουρίλα 5), φ. 160ν 

Αίγίνης και 'Ύ$ρας Γεράσιμος. Κατά συνέπεια, τα δυσξύμβλητα πού δέν 

μπόρεσε νά διαβάσει ό Αάμπρος θα πρέπει νά ήταν οι λέξεις: xocì 'Ύ$ρας 

Γεράσιμος. Ό Αίγίνης και "Υδρας Γεράσιμος λοιπόν ήταν ένας άπό τους 

κτήτορες του κώδικα και ή «μονοκονδυλικώς γεγραμμένη... επιγραφή» 

ήταν ή κτητορική υπογραφή αυτού του μεταγενέστερου κατόχου του κώδι

κα. Το γεγονός πάντως ότι ό Γεράσιμος υπογράφει ως ((Αίγίνης και Ύ-

δρας» και Οχι ως (("Υδρας και Σπετσών» ή «Κορινθίας και Αργολίδος», μη

τροπόλεις πού ανέλαβε μετά τήν ανακήρυξη του Αυτοκέφαλου της 'Εκκλη

σίας της Ελλάδος, μας επιτρέπει νά προσδιορίσουμε τήν περίοδο στην 

14. Νέος Έλλψομνήμων..., σ. 206. 

15. Βλ. Δ. Γ. Άποστολόπουλος - Π. Δ. Μιχαηλάρης - Μάχη Παΐζη, (('Ένα περιώ

νυμο νομικό χειρόγραφο πού έλάνθανε: το "χειρόγραφον Γ, του Γερασίμου Αργολίδος". 

'Ένας άγνωστος κώδικας του Νικολάου Καρατζά», * Ελληνικά ^5 (1995), 85-109. 
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οποίοι έγινε κτήτορας και των δύο αυτών κωδίκων. Είναι το διάστημα 

1813-1833, εποχή κατά την οποίοι διετέλεσε μητροπολίτης της εκκλησια

στικής περιφέρειας τήν όποια μνημονεύει στην κτητορική υπογραφή του.16 

Μολονότι δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε πώς ό χειρόγραφος αυτός κώδι

κας από τή βιβλιοθήκη του Νικολάου Καρατζά, πού πέθανε στα τέλη του 

18ου αιώνα,17 έφτασε, το νωρίτερο τό 1813, στα χέρια του Αίγίνης και 

'Ύδρας Γερασίμου, δεν μπορούμε δηλαδή να εντοπίσουμε τους τυχόν ενδιά

μεσους κτήτορες,18 ή πορεία του μετά τόν Γεράσιμο είναι γνωστή: καταγό

μενος από τήν οικογένεια Ράλλη, ό Γεράσιμος κληροδότησε και τους δύο 

κώδικες στον Γ. Α. Ράλλη. Στή βιβλιοθήκη μέλους τής ίδιας οικογένειας, 

του Ιωάννη Δ. Ράλλη, ό Σπυρίδων Αάμπρος θα εντοπίσει και θα μελετήσει 

τόν κώδικα πού εδώ μας ενδιαφέρει* στην ίδια βιβλιοθήκη ό Zachariae von 

Lingenthal είχε μελετήσει, λίγες δεκαετίες πριν, και είχε εντοπίσει ενδιαφέ

ρουσα υλη στον άλλο, τόν νομοκανονικού περιεχομένου κώδικα.19 Ή κοινή 

όμως πορεία τών δύο κωδίκων σταματά εδώ. Ό κώδικας πού μελετούμε θα 

περιέλθει στον Τομπάζη Μαυροκορδάτο, ό οποΧος στή συνέχεια θα τόν δω

ρίσει στή Βιβλιοθήκη τής Ρουμανικής 'Ακαδημίας* στο Βουκουρέστι θα 

φτάσει με τις φροντίδες του Ρουμάνου πρέσβη στην 'Αθήνα Ν. Filodor και 

θα ενταχθεί στή ρουμανική βιβλιοθήκη πριν άπό τό 1920.20 Ό άλλος κώδι

κας θα πωληθεί στην 'Αθήνα τό 1944 στον Εύλόγιο Κουρίλα για να περιέλ-

16. Βλ. για όλα αύτα Δ. Γ. Άποστολόπουλος - Π. Δ. Μιχαηλάρης - Μάχη Παίζη, 

(('Ένα περιώνυμο νομικό χειρόγραφο... », ο.π., σ. 101-102. 

17. Βλ. τα τελευταία πορίσματα για το χρόνο θανάτου του στή μελέτη τής Μάχης 

Παίζη-Άποστολοπούλου, ((Δημήτριος Ραμαδάνης, ένας ιστοριογράφος του 18ου αιώνα 

σε αφάνεια», Ό 'Ερανιστής20 (1995), 24. 

18. Για τόν χειρόγραφο κώδικα με νομοκανονικό περιεχόμενο έχουμε τό όνομα ενός 

πιθανού ενδιάμεσου κτήτορα: «Νικόλαος Πανάκης Ωρολογάς» έχει σημειωθεί στό recto 

του αρχικού παράφυλλου δηλώνοντας προφανώς έναν κτήτορα, βλ. Δ. Γ. Άποστολόπου-

λος - Π. Δ. Μιχαηλάρης - Μάχη Παίζη, (('Ένα περιώνυμο νομικό χειρόγραφο... », ο.π., 

101-102. 

19. Κ. E. Zachariae von Lingenthal, «Mitteilungen über eine Handschrift des Ge-

rasimos Byzantios, Bischofs von Aegina und Hydra», Monatsberichte der köni-

glich-preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin aus dem Jahre 1880, Βερο

λίνο 1881, σ.79-81. 

20. Βλ. δσα σχετικά αναφέρει ό Νέστωρ Καμαριανός στο εισαγωγικό του σημείω

μα πριν περιγράψει αναλυτικά τον κώδικα και τή βιβλιογραφία πού δίνει, Nestor 

Camariano, Catalogul..., δ.π., σ. 72-73. Πρόκειται ίσως για τον Δημήτριο Τομπάζη 

Μαυροκορδάτο, βουλευτή 'Ύδρας και ύπουργο-γενικο διοικητή Κρήτης. 
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θει τελικά, τό 1991, στο Σπουδαστήριο 'Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.21 

'Όσον άφορα τον τρίτο κώδικα πού ό Καρατζάς δημιούργησε αντιγρά

φοντας ό ίδιος επιστολικά κείμενα άπό διάφορες πηγές, μπορούμε να εντο

πίσουμε και γι' αυτόν κάποιους σταθμούς στην πορεία του. Στα 1857 ό Χί

ου Νεόφυτος με επιστολή του προς τους εκδότες του περιοδικού Πανδώρα 

γνωστοποιεί δτι απέκτησε δύο κώδικες, εκ των όποιων ό ένας είναι αυτός 

πού μας ενδιαφέρει.22 Δεδομένου δτι ό Νεόφυτος εκλέχθηκε μητροπολίτης 

Χίου και εγκαταστάθηκε στο νησί την αμέσως προηγούμενη χρονιά, είναι 

πιθανό να βρήκε τον κώδικα στη Χίο και άπό εκεί να τόν απέκτησε. Ή συ

νέχεια της ιστορίας του κώδικα είναι γνωστή. Ό Νεόφυτος Χίου, πού άπό 

τό 1865 είχε μετατεθεί στη μητρόπολη Δέρκων, θα τόν δωρίσει τό 1872 

στον Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο Κωνσταντινουπόλεως, στη βιβλιοθήκη 

του όποιου θα πάρει τόν ταξινομικό αριθμό ΙΟ*23 θα καταλήξει στην ''Αγκυ

ρα, στην Τουρκική 'Ιστορική Εταιρεία (Turk Tarih Kurumu), όπου, Οπως 

είναι γνωστό, έχουν μεταφερθεί άπό τό 1932 οι κώδικες του Ελληνικού Φι

λολογικού Συλλόγου.24 

21. Βλ. σχετικά Δ. Γ. Άποστολόπουλος - Π. Δ. Μιχαηλάρης - Μάχη Παίζη, (('Ένα 

περιώνυμο νομικό χειρόγραφο... », ο.π., 85 κ.έ. 

22. «Περί τίνων χειρογράφων», Παν8ώρα8 (1857), 305. Ό Νεόφυτος υπογράφει 

την επιστολή του ως ((εις των Συνδρομητών της Πανδώρας» άλλα δεν τίθεται θέμα για 

την ταύτιση του επιστολογράφου* βλ. Άθ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, «Συμβολαί εις την 

ίστορίαν της Νεοελληνικής Φιλολογίας», Ό εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολο

γικός Σύλλογος 17 (1882-1883), 50. 'Αλλά και ή ταύτιση του χειρόγραφου κώδικα πού 

αναφέρει με τον μετέπειτα κώδικα άρ. 10 του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κων

σταντινουπόλεως είναι εύκολη, καθώς ό επιστολογράφος, έκτος άπο την κεφαλαιώδη πε

ριγραφή του περιεχομένου του (((εμπεριέχει... σχεδόν τριακοσίας έπιστολάς διαφόρων 

λογίων ανδρών»), μας δίνει τήν επιγραφή πού έφερε (((Έπιστολαί διαφόρων μεταγενε

στέρων Έλλήν[ων] σοφών, άπό του ,αφ' Σωτηρίου έτους εως του ,αψνα'») και δημοσι

εύει τό επίγραμμα πού υπήρχε στην αρχή του κώδικα. Στοιχεία πού μας επιτρέπουν νά 

τόν ταυτίσουμε με βεβαιότητα με εκείνον πού αργότερα θά περιγράψει αναλυτικά ό Άθ. 

Παπαδόπουλος-Κεραμεύς (βλ. τήν επόμενη σημείωση). Στην επιστολή του αναφέρει και 

έναν ακόμα κώδικα πού απέκτησε, τόν όποιο θά δωρίσει, και αυτόν, στή Βιβλιοθήκη του 

Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως: πρόκειται τόν άρ. 9. 

23. Άθ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, «Κατάλογος των εν τω Έλληνικω Φιλολογικω 

Συλλόγω χειρογράφων βιβλίων», Ό εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλ

λογος. Αρχαιολογική 'Επιτροπή. Παράρτημα του Κ - K B ' τόμου, Κωνσταντινούπολη 

1892, σ. 82-95. 'Όταν ό Νεόφυτος δώρισε τόν κώδικα ήταν πλέον μητροπολίτης Δέρκων. 

24. Βλ. Paul Moraux, Bibliothèque de la Société Turque d'Histoire. Catalogue des 

manuscrits grecs (Fonds du Syllogos), 'Άγκυρα 1964, σ. XVIII-XIX, 23-25 & 206-207. 
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,χΑς σημειωθεί τέλος πώς ή έρευνα έχει εντοπίσει δτι στη Χίο βρίσκον

ταν τον 19ο αιώνα και άλλοι κώδικες προερχόμενοι άπο τη βιβλιοθήκη του 

Νικολάου Καρατζά* για παράδειγμα, ό κώδικας άπο τον όποιο ο Μανουήλ 

Γεδεών δημοσίευσε ενα τμήμα του ποιήματος, τής αριμάδας» του Βαρνάβα 

του Κύπριου για τήν πυρκαγιά πού κατέστρεψε τον Γαλατά τής Κωνσταν

τινούπολης το 1696. Κατά δήλωση του Γεδεών, δ,τι δημοσίευσε προερ

χόταν άπό ((ίδιωτικόν κώδικα σωζόμενον νυν εν Χίω» άπό δπου ό Χίος 

ιστορικός Κ. Ν. Κανελλάκης —και πιθανότατα κτήτορας του κώδικα— 

είχε μεταγράψει για χάρη του «κεφάλαια τίνα εκ τούτου του χειρογρά

φου».25 Άλλα εδώ ανοίγει ενα άλλο κεφάλαιο πού θα χρειαστεί μια άλλη 

πραγμάτευση. 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ 

25. Ή πρώτη μνεία τοΰ κώδικα αύτοΰ γίνεται, άπό τον Γεδεών στο μελέτημα του 

(('Εκκλησία!, βυζαντιναί έξακριβούμεναι, κυρίως δε ή θεοτόχος των Κύρου», 'Εκκλησια

στική Άλήθεια20 (1900), 27 σημ. 4 και επανέρχεται, στη μελέτη του ΈορτολόγιονΚων-

σταντινουπολίτου προσκυνητου. Προσάρτημα, Κωνσταντινούπολη 1904, σ. 49* βλ. για 

δλα αυτά, δπως και για τήν τύχη τοΰ κώδικα αύτοΰ σήμερα, τη μελέτη τής Μάχης 

Παΐζη-Άποστολοπούλου, ((Βαρνάβας ό Κύπριος και ή πυρκαγιά τοΰ 1696 στην Κωνσταν

τινούπολη», Ό Έρανιστης23 (2001), 26-29. Ό Γ. Κ. Παπάζογλου, πού φαίνεται να μη 

γνωρίζει τις νεότερες αυτές έρευνες για τον κώδικα, τον κατατάσσει στα «χφφ τοΰ Νικο

λάου Καρατζά μη έντοπιζόμενα εισέτι», ((Νέα άγνωστα χειρόγραφα τοΰ λόγιου Φανα-

ριώτη Νικολάου Καρατζά», Άπο Φωνής 1 (2000/2001), 16-18 και 27. Ό Κ. Ν. Κανελλά

κης είχε στην κατοχή του άλλους δύο κώδικες πού σήμερα βρίσκονται στή Βιβλιοθήκη 

((Ό Κοραής» τής Χίου με τους ταξινομικούς αριθμούς 1 και 26* βλ. 'Αγαμέμνων Τσελί-

κας, Τα βυζαντινά και μεταβυζαντινά χειρόγραφα της Βιβλιοθήκης της Χίου ((Ό Κο

ραή ς », 'Αθήνα 1984, σ. 7-9 και 65. 
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