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"ΧΑΣΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΣΙΣ" 

Ή εμπλοκή του Μηνά Μηνωίδη και του Μανουήλ Γεδεών 
στα χεφόγραφα Paris. Suppl. gr. 684 και Suppl. gr. 1044 

I 

ΗΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ απέκτησε στά τέλη του 19ου 

αιώνα, ανάμεσα σε πολλά άλλα, και δύο ελληνικά χειρόγραφα πού 

πήραν τους ταξινομικούς αριθμούς Suppl. gr. 684 και Suppl. gr. 1044. To 

πρώτο είναι ένας κώδικας πού τον συγκρότησε στά μέσα του 19ου αιώνα, 

συρράπτοντας δικά του γραπτά και σπαράγματα άπό διάφορα χειρόγραφα, 

ό γνωστός άπό τις «αποστολές» του στην 'Ανατολή για τήν απόκτηση 

ελληνικών χειρογράφων γιά λογαριασμό τής Γαλλίας Κωνσταντίνος-Μηνάς 

Μηνωίδης.1 Το δεύτερο χειρόγραφο είναι Ινα έπιστολάριο αγνώστου ως 

πρόσφατα πατρότητας, πού συγκροτήθηκε τον 18ο αιώνα. Και τα δύο χει

ρόγραφα έχουν περιγραφεί: συνοπτικά το πρώτο στά 1888 άπό τον Henri 

Omont,2 πολύ αναλυτικά το δεύτερο στά 1960 άπό τον Charles Astruc.3 

Φαινομενικά τίποτε δεν τα συνδέει. 'Έφθασαν στην παρισινή βιβλιοθήκη 

1. Για τις αποστολές του Μηνωίδη στην 'Ανατολή ή βασική μελέτη είναι του Η. 

Omont, Minoide Mynas et ses missions en Orient (1840-1855)... [Extrait des Mémoires 

de Y Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, τ. 40, Παρίσι 1916], σ. 336-419. Ειδικό

τερα για τη δράση του στις αθωνικές βιβλιοθήκες βλ. τήν πρόσφατη μελέτη του Ζήση Με-

λισσάκη, Ή διασπορά, χειρογράφων του 'Αγίου "Ορους σε βιβλιοθήκες του εξωτερικού. Ή 

περίπτωση του Κωνσταντίνου-Μηνά Μ-ηνωί8ηη διδ. διατριβή, 'Αθήνα 2001, δπου και νεό

τερη βιβιογραφία. Για τή δράση του στή Σάμο βλ. Δ. Γ. 'Αποστολόπουλος, Ανάγλυ

φα μιας τέχνης νομικής. Βυζαντινό δίκαιο και μεταβυζαντινή «νομοθεσία», 'Αθήνα 1999, 

σ. 33 έπ. και τήν εκεί αναφερόμενη συμπληρωματική βιβλιογραφία. 'Όσο γιά τήν τύχη 

ενός τμήματος τής βιβλιοθήκης του Μηνωίδη, βλ. Γιώργος Κουτζακιώτης, « Ή βιβλιοθή

κη του Κ. Μήνα Μηνωίδη στις Σέρρες (1815-1819) και ή τύχη της», Ό 'Ερανιστής 23 

(2001), 219-252. 

2. Henri Omont, Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothèque na

tionale. Troisième Partie: Ancien Fonds Grec, Belles-Lettres. Coislin-Supplément. Paris 

et Départements, Παρίσι 1888, σ. 298-299. 

3. Charles Astruc - Marie-Louise Concasty, Catalogue des manuscrits grecs. Troi

sième partie, Le Supplément Grec, 3, No 901-1371, Παρίσι 1960, σ. 147-153* τήν περι

γραφή του συγκεκριμένου χειρογράφου υπογράφει ό Charles Astruc. 
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άπο διαφορετικούς δρόμους: το πρώτο, όπως είπαμε, αποτελεί μέρος τών 

χειρογράφων Μηνωίδη, πού κατά παραγγελία της Γαλλίας συγκέντρωσε ή 

συγκρότησε ό ίδιος για τη βιβλιοθήκη της, ενώ το δεύτερο βρέθηκε στα χέ

ρια παλαιοπώλη στο Παρίσι και άπο αυτόν τό αγόρασε ή γαλλική βιβλιοθή

κη τον Φεβρουάριο του 1885.4 

Στή μελέτη πού ακολουθεί θα αποκαλύψουμε μια στενή σχέση πού, 

δπως εντοπίσαμε, συνδέει, τελικά, τα δύο αύτα χειρόγραφα. Θα παρακο

λουθήσουμε πώς και πότε διασταυρώθηκαν οι δρόμοι τους, ποιες ενότητες 

του ενός βρήκαμε ανάμεσα στα φύλλα του άλλου. Θα μιλήσουμε ακόμα για 

μιαν ενότητα του Suppl. gr. 1044 πού εξακολουθεί να λανθάνει, άλλα πού τα 

ίχνη και τα περιεχόμενα της μπορούμε να τα εντοπίσουμε άπό τό χφ Suppl. 

gr. 684 άλλα και άπό δημοσίευμα του Μανουήλ Γεδεών, αφού τό χειρόγρα

φο άπό τα χέρια του πέρασε και άπό αυτό ήταν πού δημοσίευσε τα περιεχό

μενα της λανθάνουσας αυτής ενότητας. Τέλος, θα αποκαταστήσουμε τήν 

αρχική συγκρότηση του ενδιαφέροντος αυτού χειρογράφου υποδεικνύοντας 

όσα άπό τα χαμένα έχουν εκδοθεί και δημοσιεύοντας δσα κείμενα έχουν 

μείνει ανέκδοτα. 

II 

Τό χειρόγραφο Suppl. gr. 1044 είναι ένας κώδικας, τόν οποίο δημιούργησε 

τόν 18ο αιώνα ό Φαναριώτης λόγιος Νικόλαος Καρατζάς, δπως υποστήριξα 

σε πρόσφατη ανακοίνωση μου.5 Πρόκειται για ενα έπιστολάριο πού έχει μια 

ιδιοτυπία: τα υποδείγματα επιστολικών κειμένων πού δίνει είναι πρωτότυ

πες, αυτόγραφες στις περισσότερες περιπτώσεις, επιστολές Ελλήνων λο

γίων του 17ου και 18ου αιώνα. 

Στην αρχή του χειρογράφου ό Καρατζάς, δπως συνήθιζε να κάνει, συγ

κρότησε πίνακες τών περιεχομένων στον κώδικα κειμένων. Υπάρχει πράγ-

4. Για το χρόνο και τον τρόπο πού απέκτησε ή γαλλική βιβλιοθήκη το χειρόγραφο 

βλ. Charles Astruc - Marie-Louise Concasty, Catalogue..., σ. 153. 

5. Ή ανακοίνωση έγινε στο Συνέδριο για τή ((Νεοελληνική Επιστολογραφία» πού 

οργάνωσε τον Μάρτιο του 2003 το Κέντρο "Ερευνας του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνι

σμού της 'Ακαδημίας 'Αθηνών. Το θέμα της ήταν (('Ένα ιδιωτικό αρχείο αλληλογραφίας 

μετατρέπεται σε έπιστολάριο. Μια περίπτωση τού 18ου αιώνα» και θά δημοσιευτεί στα 

Μεσαιωνικά και Νέα Έλλψιχα 8 (2006) [: Νεοελληνική Επιστολογραφία], 77-96. Τότε 

δμως άπο τον κώδικα Καρατζά με απασχόλησε κατά κύριο λόγο το τμήμα τού έπιστολα-

ρίου' και δεδομένου δτι δεν ήταν γνωστός κανένας συσχετισμός του με το χφ Suppl. gr. 

684, δεν είχα εντοπίσει, τότε, τα ευρήματα πού παρουσιάζονται εδώ. 
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ματι ένας «Πίνακας των περιεχομένων επιστολών» καθώς και ένας «Πίνα

κας τών 'Ύμνων του [Θεοδοσίου] Μήδειας». Στη συνέχεια ό Καρατζάς 

έγραψε «Άποσημειώσεις εις τους ενταύθα περιεχόμενους συγγραφείς», ση

μειώματα με βιογραφικά και έργογραφικα στοιχεία πού, κατά την πάγια 

συνήθεια του, συνέλεγε άπο διάφορες πηγές, χειρόγραφες και έντυπες, και 

τα όποια παρέθετε συνήθως στο πρώτο τμήμα τών χειρογράφων του ως 

εισαγωγικές πληροφορίες για τα πρόσωπα πού έργα τους περιέχονται 

στους χειρόγραφους κώδικες πού συγκροτούσε ή αποκτούσε.6 'Αφού λοιπόν 

με τέτοια συστηματικότητα ολοκλήρωνε συνήθως τους κώδικες του, κάνει 

καταρχάς εντύπωση το γεγονός ότι στό παρισινό χειρόγραφο οι «Άποση-

μειώσεις» πού υπάρχουν αναφέρονται μόνο σε έναν άπό τους συγγραφείς 

τού κώδικα, τον Μιχαήλ Ψελλό.7 

Ό Charles Astruc στή λεπτομερή περιγραφή τού χειρογράφου πού δη

μοσίευσε στον κατάλογο τού 1960 δεν μπόρεσε να εντοπίσει τήν ταυτότητα 

τού δημιουργού του* σχετικά όμως με τήν ενότητα τών «Άποσημειώσε-

ων», εκτιμώντας τή σχολαστική εργασία πού είχε κάνει ό άγνωστος σε 

εκείνον γραφέας, αναρωτήθηκε: «ou bien n'a pas été écrite, ou bien a été 
retranchée du volume».8 'Όσο για το τμήμα πού περιέχει τις πρωτότυπες 

επιστολές, ό ίδιος ομολογεί πως ό σχετικός «Πίναξ τών περιεχομένων επι

στολών» τόν βοήθησε αποφασιστικά να περιγράψει τα περιεχόμενα τής δύ

σκολης αυτής ενότητας*9 με βάση Ομως αυτόν τόν πίνακα, συγκρίνοντας 

όσα εξαγγέλλονται σε αυτόν με όσα σήμερα υπάρχουν στό χειρόγραφο, πα

ρατήρησε Οταν περιέγραφε το φ. 79: «En cet endroit se trouvaient autrefois, 

6. Γιά τή συνήθεια αυτή του Καρατζά βλ. Χ. Γ. Πατρινέλης, ((Πατριαρχικά γράμμα

τα και άλλα έγγραφα και σημειώματα του ις'-ιη' αιώνος εκ του κωδικός του Ίέρακος», 

Έπετηρίς Μεσαιωνικού 'Αρχείου 12 (1962), 117 έπ. 

7. Οι «Άποσημειώσεις» για τον Ψελλό σώζονται στο φ. 8r"v του παρισινού κώδικα. 

'Όπως αναφέρω στή μελέτη μου (('Ένα ιδιωτικό αρχείο αλληλογραφίας...», το έργο πού 

περιέχεται δεν το έχει γράψει ό Ψελλός αλλά αποτελεί συλλογή «επιστολικών χαρακτή

ρων» του Πρόκλου' δμως ό Καρατζάς το θεώρησε έργο του Ψελλού και κατέγραψε πληρο

φορίες γι' αυτόν. Το λάθος αυτό του Καρατζά και ή συνακόλουθη παρουσία τής ((Άποση-

μειώσεως» περί Ψελλού παρέσυραν προφανώς και τόν Charles Astruc να αποδώσει το 

έργο «Χαρακτήρες επιστολών διάφοροι» στον Ψελλό (((traité de Psellos» σημειώνει, ο.π., 

σ. 147). 

8. Charles Astruc - Marie-Louise Concasty, Catalogue..., σ. 148. 

9. 'Ό.π., σ. 148. Γιά τήν περιγραφή τής ενότητας τών επιστολών σημειώνει τα ακό

λουθα: ((Dans la description ci-dessous, l'identification des expéditeurs ou destinataires 

de lettres repose souvent sur les seules indications données dans l'index». 
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selon l'index (f. 2V, 1.15 - f. 3, 1.1), quatre documents aujourd'hui dispa

rus: α) apologie de Denis <IV> de CE (Διονυσίου Βυζαντίου) relative à l'une 

de ses élections au patriarcat; β) "ετέρα όμοια"; γ) lettre de Sébastos Kymi-

nitis (Σεβαστού Τραπεζουντίου) au grand drogman Alexandre Mavro-

cordato; S) réponse d'Alexandre Mavrocordato». 

Σε μιαν ευρύτερη έρευνα πού έκανα πρόσφατα σε ελληνικά χειρόγραφα 

πού φυλάσσονται στο Τμήμα χειρογράφων της Bibliothèque nationale είχα 

την τύχη να εντοπίσω, ανάμεσα στα φύλλα του κώδικα Suppl. gr. 684 πού 

συγκρότησε ό Κωνσταντίνος-Μηνάς Μηνωίδης, τις δύο ενότητες τών όποι

ων την απουσία είχε επισημάνει ό Astruc. 

Δέκα φύλλα, τα φ. 71-80, του παραπάνω χειρογράφου περιέχουν ο,τι ό 

Astruc ονόμασε «quatre documents aujourd'hui disparus» —στην πραγμα

τικότητα, δπως θα δούμε αμέσως πιο κάτω, τα κείμενα είναι περισσότερα. 

Πρόκειται για «Το μέγα μήνυμα δτε τον οίκουμενικόν μέγα θρόνον Διονύ

σιος ό Βύζαντας ελαβεν άνήρ εν άρετη τα μάλιστα διαπρέψας» (φ. 71Γ-72ν), 

ενα δεύτερο κείμενο με τον τίτλο ((Το μέγα μήνημα [sic]» (φ. 72r-73r), ενώ 

ÌXOXOOQOUV (φ. 73Γ-80ν) δύο επιστολές του Σεβαστού Κυμινήτη προς τον 

'Αλέξανδρο και δύο του 'Αλεξάνδρου προς τον Κυμινήτη. 1 0 Πρόκειται για 

κείμενα πού μνημονεύονταν άπό τον Καρατζά στον πίνακα τών ((περιεχο

μένων επιστολών». Είναι φανερό πώς έχουμε μπροστά μας την πρώτη ενό

τητα άπό τα χάσματα του χειρογράφου Suppl. gr. 1044. 

Μετά τό φ. 80ν, δπου ολοκληρώνεται ή πρώτη αύτη ομάδα κειμένων, 

στον κώδικα του Μηνωίδη ακολουθεί μια άλλη ενότητα άπό οκτώ φύλλα (φ. 

81-88) πού είναι γραμμένα με τη χαρακτηριστική γραφή του Νικολάου Κα

ρατζά: περιέχουν βιογραφικά στοιχεία για αρκετούς συγγραφείς, αντλημέ

να άπό πηγές πού ό γραφέας τις δηλώνει με σαφήνεια. 'Όλοι είναι πρόσωπα 

πού κείμενα τους περιλαμβάνονται στο χφ Suppl. gr. 1044: ό Θεόφιλος Κο-

ρυδαλέας και ό Ευγένιος Γιαννούλης, ό Γερμανός Νύσσης, ό μέγας ρήτορας 

του Πατριαρχείου και στενός φίλος του Γιαννούλη Φώτιος, ό Κωνσταντίνος 

Γουλιανός και ό 'Ιωάννης Καρυοφύλλης, ό Κωνσταντίνος Δούκας και ό 

ιατρός Ιωάννης Κομνηνός, ό Χουρμούζιος Βυζάντιος, ό Κωνσταντίνος Ρα

φαήλ και ό Αέσβιος 'Ιωάννης Τζανής. 'Ακόμα, ό λόγιος πατριάρχης Διονύ-

10. 'Όπως είπαμε, το Suppl. gr. 684 περιέγραψε με τρόπο συνοπτικό το 1888 ό Henri 

Omont, Inventaire sommaire..., σ. 298* για τα περιεχόμενα τών φύλλων πού μας ενδια

φέρουν σημείωνε μόνο: «Patriarchatum graecorum acta varia (71) ; — Vitae Graecorum 

modernis temporibus illustrium, s. XVIII. (81)». 
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σιος Δ' ό Βυζάντιος, ό Σεβαστός Κυμηνίτης και ό «εξ απορρήτων» Αλέ

ξανδρος Μαυροκορδάτος, τών οποίων τις επιστολές βρήκαμε πιο πριν* τέ

λος, ό μητροπολίτης Μήδειας Θεοδόσιος, ό συγγραφέας της ενότητας με 

τους 'Ύμνους πού σώζεται ως σήμερα στο χφ Suppl. gr. 1044. 

Είναι, νομίζω, έκδηλο πώς στον κώδικα Μηνωίδη, έκτος άπό την πρώ

τη ενότητα πού ανέφερα, σώζεται και ή συνέχεια τών «Άποσημειώσεων» 

πού είχε θέσει ό Καρατζάς στην αρχή του έπιστολαρίου του. 'Όπως μας δί

νεται πλέον ή ευκαιρία να διαπιστώσουμε, στην ενότητα αυτή είχε συγκε

ντρώσει βιογραφικά στοιχεία Οχι μόνο για τον Ψελλό —αυτά πού βρίσκο

νται δηλαδή σήμερα στο χειρόγραφο— άλλα για όλους τους «ενταύθα πε

ριεχόμενους συγγραφείς», δπως με ακρίβεια είχε σημειώσει. 

Τό ενδεχόμενο ό εντοπισμός τών ενοτήτων αυτών μέσα στο χειρόγρα

φο του Μηνωίδη να αποτελεί απλή σύμπτωση, να πρόκειται δηλαδή για 

ίδια κείμενα πού έχουν δμως άλλη προέλευση, άρα να μήν αποτελούν τις 

χαμένες ενότητες του Suppl. gr. 1044, αίρεται άπό τά ακόλουθα ακλόνητα 

στοιχεία. 

α) Τό πρώτο χάσμα στό Suppl. gr. 1044 εντοπίζεται αμέσως μετά τό 

φ. 79ν, στό οποϊο σώζεται τό αντίγραφο μιας επιστολής προς άδηλο αποδέ

κτη, αντιγραμμένη άπό τό χέρι του Μιχαήλ Καρυοφύλλη·11 τό κείμενο της 

επιστολής δεν ολοκληρώνεται στό verso του φ. 79, διότι συνεχιζόταν στό 

επόμενο φύλλο πού δεν υπάρχει πλέον στό χειρόγραφο. Σύμφωνα δμως με 

τή συνήθεια πολλών γραφέων, συνήθεια πού είχε προκύψει άπό τήν ανάγκη 

να αποκλειστεί ό κίνδυνος να παρατοποθετηθοϋν τα φύλλα, στό κάτω περι

θώριο βρίσκουμε σημειωμένη τήν πρώτη λέξη του επόμενου φύλλου. Ή λέ

ξη αυτή αποτέλεσε, στην περίπτωση μας, τό μίτο πού μας οδήγησε άπό τό 

ενα χειρόγραφο στό άλλο. Πιο συγκεκριμένα, ή λέξη πού είναι σημειωμένη 

στό κάτω περιθώριο ως ή εναρκτήρια του επόμενου φύλλου είναι ή λέξη 

«εύχαριστίαν»* ή πρώτη λέξη του φ. 71r του Suppl. gr. 684 είναι επίσης ή 

λέξη «εύχαριστίαν». Τό εύρημα έρχεται να τό επιβεβαιώσει κάτι αποφασι

στικό: τό ίδιο χέρι, του Μιχαήλ Καρυοφύλλη, συνεχίζει και ολοκληρώνει τό 

κείμενο της επιστολής (βλ. τό πανομοιότυπο πού ακολουθεί). 

11. 'Όπως έχω υποστηρίξει (στη μελέτη πού αναφέρω στη σημ. 5), οι πρωτότυπες 

επιστολές πού απαρτίζουν το έπιστολάριο προέρχονται από το αρχείο της οικογένειας Κα

ρυοφύλλη. Ό Μιχαήλ ήταν εγγονός του 'Ιωάννη, μεγάλου λογοθέτη του Πατριαρχείου και 

γενάρχη της οικογένειας, και στο έπιστολάριο του Καρατζά υπάρχουν αρκετές επιστολές 

γραμμένες από το χέρι του. 
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Uttèifë %&"4&*· fc&V* ί # # * Τ 

m 

χφ Suppl. gr. 684, φ. 71r 

β) Στο φ. 79r του Suppl. gr. 684 όπου περιέχεται το πρώτο επιστολικό 

κείμενο του Μαυροκορδάτου προς τον Κυμινήτη, βρίσκουμε στο δεξί περι

θώριο του φύλλου, κατά μήκος του κειμένου, μια πρόταση πού γράφτηκε 

για να συμπληρώσει κάποιες λέξεις πού έλειπαν από το κείμενο: ή προσθή

κη αυτή είναι γραμμένη με το χέρι του Καρατζά, ενα ακόμα στοιχείο πού 

επιβεβαιώνει τή συσχέτιση των φύλλων αυτών με το Suppl. gr. 1044. 

γ) Τέλος, το γεγονός δτι ή ενότητα τών «Άποσημειώσεων» πού εντο

πίσαμε στο Suppl. gr. 684 είναι ολόκληρη γραμμένη με καστανό μελάνι από 

τό χέρι του Καρατζά, όπως άλλωστε και ή σχετική με τόν Μιχαήλ Ψελλό 

πού σώζεται στο Suppl. gr. 1044* δτι οι διαστάσεις της ταιριάζουν με αυτές 

του Suppl. gr. 1044 (160x110)' και επιπλέον δτι και στις δύο περιπτώσεις 
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δεκαεπτά στίχοι υπάρχουν σε κάθε φύλλο, αποτελούν τα στοιχεία πού επι

βεβαιώνουν την προέλευση και διατρανώνουν τη συνάφεια των δύο χειρο

γράφων (πβ. τα πανομοιότυπα άπο τα δύο χειρόγραφα).12 

et 

; £*vyiaU fy/sy/fftf Jfiflfïlvjf* y ffiffä** » ^ 

ûhhétntH, t 4ι imçyh/ίί hftsf t «t htfitf huJt'Jâr/oy 

yTtfl Ajrtvli jLtvvyji %<yaj5· *£'&'•$'' 

ΜΛηνν awvq/yt*/f' V»ç vviêts fewyt'Wf'leïfen»'. 

πα/Μά/f r/fîf M-ufaMedinJii, y iâf jfofitûif hrhf 

$Mta<xs?», aft aw jtj-<x,Y/A*y §<wM.«4<L*fï· tyf*J* 

^ΛρΛΟΛίΊν fltld/tWtY Off Jo Sto*1* Γ <*<fj*ta|-*»»' X&âf 

<*ΧΓΪΡ cwvVi £'rcûi'< ewrfyty** OK'J>/*V Redige» Y .-

'içfJeyn» f *y/i* > beffi* V '* "Φ'* S%*Jtj**' 

ofio'w v ufi/tv %yip4*U *Ψ^/*ΜΙ££<**£ 

χφ Suppl. gr. 684, φ. 81 r χφ Suppl. gr. 1044, φ. 8r 

III 

Ό εντοπισμός των φύλλων πού λείπουν άπό τό σημερινό χειρόγραφο 

Suppl. gr. 1044 μέσα σε έναν κώδικα του Μηνωίδη οδηγεί αβίαστα στη σκέ

ψη πώς αυτός είναι ό δράστης της ((αφαίρεσης». Πριν φθάσουμε Ομως σε 

βιαστικά συμπεράσματα, χρήσιμο είναι να παρακολουθήσουμε τους κρί-

12. ,νΑς σημειωθεί ότι στην αρχή του χφ Suppl. gr. 684 (φ. l r-2 r) ό Μηνάς Μηνωίδης 

συγκρότησε έναν σύντομο πίνακα περιεχομένων, στον οποίο σημείωσε για την ενότητα 

των «Άποσημειώσεων»: «Vies des savants Grecs qui vivaient au I6me et 17me siècle». 

Ευχαριστώ και από τη θέση αύτη τον κύριο Christian Förstel, conservateur των ελληνικών 

χειρογράφων της Bibliothèque nationale, πού με προθυμία μου έδωσε τη δυνατότητα νά 

μελετήσω από αυτοψία δσα χειρόγραφα με ενδιέφεραν. 
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χους πού συγκροτούν την ιστορία του χειρογράφου και να καταγράψουμε με 

προσοχή και σύνεση τους υπόπτους. 

Είναι γνωστό ότι ή βιβλιοθήκη του Καρατζά διασκορπίστηκε μετά το 

θάνατο του* το έπιστολάριο κατέληξε, άγνωστο μέσω ποιου δρόμου, στή 

μονή Έσφιγμένου στον "Αθω, Οπου εντάχθηκε στα χειρόγραφα της βιβλιο

θήκης της και πήρε τον αριθμό 315. Σε μία άπό τις αποστολές του στον 

"Αθω, ό Μηνωίδης επισκέφθηκε και τή μονή Έσφιγμένου, βρήκε τό χειρό

γραφο και τό περιέγραψε αναλυτικά στον κατάλογο τών χειρογράφων τής 

μονής τόν οποίο συγκρότησε. Ό κατάλογος αυτός ήταν χειρόγραφος και 

σώζεται σήμερα ανάμεσα στους κώδικες του Μηνά, στο Παρίσι: έχει συ

μπεριληφθεί μέσα στό χφ Suppl. gr. 675 και ή περιγραφή του έπιστολαρίου 

βρίσκεται στα φ. 63ν-66ν.13 Συσχετίζοντας τό σκοπό πού υπηρετούσαν οι 

αποστολές του Μηνά και τήν τακτική πού ακολουθούσε για να συγκροτήσει 

κώδικες, με τήν παρουσία τών αποσπασμένων φύλλων μέσα σε κώδικα του, 

καταλήγουμε και πάλι στην εκτίμηση πώς στον Μηνά πρέπει να αποδώ

σουμε τό εγχείρημα. 

Ή επιβεβαίωση τής εύλογης αυτής εντύπωσης έρχεται άπό τόν Σπυρί

δωνα Αάμπρο και τόν κατάλογο τών αθωνικών χειρογράφων πού συνέταξε 

είκοσι πέντε χρόνια μετά τό θάνατο του Μηνωίδη και τόν δημοσίευσε λίγο 

αργότερα.14 Στον κατάλογο αυτό υπάρχει περιγραφή του χειρογράφου 

Έσφιγμένου 315. ,ΧΑς παρατηρήσουμε τι περιεχόμενα βρίσκει ό Λάμπρος στό 

χειρόγραφο: μία ενότητα με επιστολές, μία ενότητα με 'Ύμνους του Θεοδοσί

ου Μήδειας και μία τελευταία με Επιγράμματα διαφόρων συγγραφέων. Δεν 

αναφέρει καμία ενότητα με «Άποσημειώσεις». Τώρα όμως πού εντοπίσαμε 

τήν ενότητα αυτή στό χειρόγραφο του Μηνωίδη και διαπιστώσαμε τήν οργα

νική της σχέση με τό χειρόγραφο τής Έσφιγμένου, είμαστε βέβαιοι ότι ό Λά

μπρος δεν βρήκε τήν ενότητα αυτή στό χειρόγραφο όταν συνέτασσε τόν κα

τάλογο του. Είχε δηλαδή ήδη αφαιρεθεί άπό τό χειρόγραφο όταν ό Λάμπρος 

έφθασε στην Έσφιγμένου: διότι είναι τόσο εκτεταμένη και τόσης σημασίας, 

ώστε θα ήταν αδύνατο σε έναν καταλογογράφο να τήν παραλείψει. 

Βέβαια, ενα άλλο σημείο στον κατάλογο Λάμπρου κλονίζει προς στιγ-

13. Για τήν επίσκεψη του Μηνά στην Έσφιγμένου βλ. Ζ. Μελισσάκης, Ή δια

σπορά..., σ. 123 έπ.* εκεί και ή αναπαραγωγή του καταλόγου με τα χειρόγραφα τής μονής 

πού έκανε ό Μηνάς. 

14. Ό κατάλογος εκδόθηκε τελικά το 1895* βλ. Σπυρίδων Λάμπρος, Κατάλογος τών 

εν τοις βιβλιοβήκαις του 'Αγίου "Ορους ελληνικών κωδίκων, τ. 1, Καίμπριτζ 1895. Το χει

ρόγραφο πού μας ενδιαφέρει περιγράφεται στή σ. 199 με τόν αρ. 2328. 315. 
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μην τη βεβαιότητα ότι ή «αφαίρεση» είχε ήδη συμβεί: ό Λάμπρος περιγρά

φοντας την ενότητα με τις επιστολές μνημονεύει ανάμεσα στους επιστολο

γράφους τον Σεβαστό Κυμινήτη και τον 'Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο. Το 

πράγμα έχει ωστόσο την ερμηνεία του: ό Λάμπρος στήριξε —Οπως έκανε 

άλλωστε αργότερα και ό Astruc 1 5 — τήν περιγραφή της δύσκολης ενότητας 

του χειρογράφου πού περιέχει τις πρωτότυπες επιστολές στον σχετικό πί

νακα του Καρατζά, δπου φυσικά αναγράφονταν και οι επιστολές του Κυμι

νήτη και του 'Αλεξάνδρου, χωρίς να διατρέξει προσεκτικά όλο το χειρόγρα

φο — κ α θ ώ ς μάλιστα οι περιγραφές του ήταν κεφαλαιώδεις—, ώστε να δια

πιστώσει δτι οι επιστολές αυτές έλειπαν. 

Κατά συνέπεια, ούτε τό τελευταίο σημείο άπό τήν περιγραφή του Λά

μπρου δέν είναι ικανό νά συσκοτίσει τό γεγονός Οτι ό Μηνωίδης κατά τήν 

επίσκεψη του στή μονή Έσφιγμένου επέλεξε να αποσπάσει άπό τό χειρό

γραφο τις ακόλουθες ενότητες: τις «Άποσημειώσεις εις τους ενταύθα περιε

χόμενους συγγραφείς», τα δύο κείμενα μέ τό μήνυμα του Διονυσίου Δ', 

καθώς και τις τέσσερις επιστολές Κυμινήτη-Άλεξάνδρου* τα συνέρραψε 

στον κώδικα πού κατασκεύασε, τό σημερινό χειρόγραφο Suppl. gr. 684, και 

τον παρέδωσε στην γαλλική βιβλιοθήκη. 

'Όμως στο αθωνικό χειρόγραφο ό Λάμπρος μνημονεύει, όπως ανέφερα, 

καί μιαν άλλη ενότητα, μέ επιγράμματα διαφόρων συγγραφέων, ενότητα πού 

σήμερα δέν υπάρχει στο χφ Suppl. gr. 1044. Ωστόσο ό συνήθης ύποπτος^ ό 

Μηνωίδης, στην περίπτωση αυτή είναι αθώος: ούτε στο Suppl. gr. 684 ούτε 

σέ άλλο δικό του χειρόγραφο εντοπίζεται ή ενότητα μέ τα επιγράμματα. ,ΧΑς 

παρακολουθήσουμε όμως τό ζήτημα αυτό ξεκινώντας καί πάλι άπό τήν αρχή. 

IV 

Τό χειρόγραφο έπιστολάριο πού σήμερα βρίσκεται στην 'Εθνική Βιβλιοθή

κη της Γαλλίας ώς Suppl. gr. 1044 περιείχε καί μιαν ενότητα μέ επιγράμ

ματα ή όποια σήμερα λανθάνει. Τήν είχε δει ό Μηνάς όταν επισκέφθηκε τή 

μονή Έσφιγμένου τό 1841, άφοϋ τήν καταγράφει στον χειρόγραφο κατάλο

γο του, 1 6 τήν είδε όμως καί ό Σ π . Λάμπρος περί τό 1880, ό όποιος στή δική 

15. 'Όπως σημείωσα καί πιο πάνω, ό Astruc ομολογεί πόσο τον βοήθησε ό πίνακας 
αυτός (βλ. σημ. 9). 

16. Χφ Suppl. gr. 675, φ. 661: «Suit après Πίναξ των επιγραμμάτων» σημείωσε ό 
Μηνάς, και παρέθεσε τους τίτλους των σαράντα δύο επιγραμμάτων, αντιγράφοντας προ
φανώς τον πίνακα του Καρατζά. 
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του περιγραφή σημειώνει ανάμεσα στα περιεχόμενα του αθωνικού χειρο

γράφου: α3. Ιωάννου Καρυοφύλλου, Ιωάννου μεγάλου πριμμικηρίου και 

άλλων Επιγράμματα εις διαφόρους υποθέσεις».11 Είναι φανερό πώς ή ενό

τητα αύτη δεν είχε αποσπαστεί άπό τον Μηνωίδη, άφοϋ την βρίσκει είκοσι 

πέντε χρόνια αργότερα και ό Λάμπρος στον "Αθω* κάποιος άλλος την απέ

σπασε, με αποτέλεσμα το δημιούργημα του Καρατζά να μη βρει ανάπαυση 

στην αθωνική μονή, έστω και ακρωτηριασμένο. "Ας αναζητήσουμε τα Ίχνη 

της ενότητας αυτής. 

Ό Astruc, ό οποίος δεν γνώριζε, δπως θα δούμε, τήν τύχη του χειρογρά

φου μετά τήν απομάκρυνση του άπό τήν αθωνική μονή και πριν φτάσει στον 

παρισινό παλαιοπώλη, άλλα έχοντας εντοπίσει πώς ό Γεδεών είχε δημοσιεύ

σει άπό τό χειρόγραφο αυτό επτά επιστολές,18 του ρίχνει ενα πάρθιο βέλος: 

((Manuel Gédéon publie sept lettres... en précisant (p. 423, col. 2) que ces 
lettres figurent dans un manuscrit qui se trouve chez lui («εν τω παρ' έμοί 

κώδικι») sans souffler mot de l'appartenance à Esphigménou».19 Ή βολή του 

Astruc δμως φαίνεται πώς ήταν μάλλον άστοχη, διότι δεν είχε προφανώς 

υπόψη του δσα σχετικά είχε γράψει ό ϊδιος ό Γεδεών για τό θέμα σε κάποιο 

άλλο σημείο της πληθωρικής, είναι αλήθεια, συγγραφικής παραγωγής του. 

Στο βιβλίο του λοιπόν Μνεία των προ έμου ο Γεδεών έχει περιγράψει 

πώς περιήλθε στην κατοχή του τό χειρόγραφο τής μονής Έσφιγμένου και σε 

ποιόν τό δώρησε, αφού άντλησε και δημοσίευσε στην Εκκλησιαστική 'Αλή

θεια, όπως είδαμε, τό υλικό πού τον ενδιέφερε. ,λΑς διαβάσουμε τή σχετική 

περικοπή: «'Από του 1881, ό άπαταιών [sic] άγιοταφίτης διάκονος Ησύ

χιος, συστήσας συμμορίαν κακούργων εξ εαυτού, του Άγαθαγγέλου ηγου

μένου τής εν Άγίω "Ορει μονής Έσφιγμένου, και Νικάνδρου τινός, παπά, 

συμπαρέλαβε και λαϊκούς δύο ... και έκλεψαν εκ τής του Έσφιγμένου βιβλιο

θήκης τα υπ' αριθμούς 3, 13, και 30 (ή 33) μεμβράνινα Ευαγγέλια, άλλα και 

τίνα άλλα* εν εκ τούτων, περιέχον αύτογράπτους ελλήνων λογίων έπιστολάς 

συνερραμμένας, ελαβον προς μελέτην έχρησιμοποίησα εν τή Έκκλησ. 'Αλή

θεια, και, επί τή καταστροφή των ιερόσυλων Άγαθαγγέλου και Ησυχίου, 

έπεμψα δώρον εις τόν άείμνηστον φίλον μου Γεώργιον Μαυροκορδάτον».20 

17. Σπυρίδων Λάμπρος, Κατάλογος..., σ. 199. 

18. Στη μελέτη του πού φέρει τον τίτλο: «'Ανέκδοτοι έπιστολαί αρχαίων διδασκάλων 

του γένους», 'Εκκλησιαστική 'Αλήθεια.?* (1882-1883), 423 έπ. 

19. Charles Astruc - Marie-Louise Concasty, Catalogue..., δ.π., σ. 153. 

20. Μνεία των προ εμού, 'Αθήνα 1934, σ. 270' στο θέμα αναφέρεται και ό Ζ. Μελισ-
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Κατά συνέπεια, το ζητούμενο είναι τι συνέβη στο σύντομο διάστημα 

άπό το 1882/1883 πού ό Γεδεών δημοσιεύει κάποια περιεχόμενα του χειρο

γράφου ώς τον Φεβρουάριο του 1885 πού το αγοράζει ή γαλλική βιβλιοθή

κη* πότε και από ποιόν αφαιρέθηκε το τελευταίο τμήμα του χειρογράφου, 

πού περιείχε τα επιγράμματα, και μαζί με αυτά, με τρόπο αριστοτεχνικό, 

και τα σχετικά φύλλα του πίνακα στην αρχή του χειρογράφου πού περιέ

γραφε συνοπτικά τα περιεχόμενα τής άφαιρεθείσας ενότητας; 
,ΧΑν ό Γεδεών δεν τα είχε δημοσιεύσει έγκαιρα, στα 1882/1883, θα 

μπορούσε να ήταν αυτός ό βασικός ύποπτος' δεδομένου όμως ότι το χειρό

γραφο πέρασε και άπό χέρια άλλων ως να καταλήξει στον παρισινό παλαιο-

πώλη και άπό εκείνον, τον Φεβρουάριο του 1885, στή Γαλλική Βιβλιοθήκη, 

ό κατάλογος τών «υπόπτων» πρέπει να διευρυνθεί. 

Το σημαντικό πάντως για τήν ερευνά μας είναι, πώς άπό το δημοσίευ

μα του Γεδεών του 1882/1883 «Φαναριωτικά Υπομνήματα», όπου δημοσί

ευσε τό κείμενο τών Επιγραμμάτων, μπορούμε νά αποκαταστήσουμε τό 

τμήμα του χφ Suppl. gr. 1044 πού σήμερα ακόμα λανθάνει. 

Και μια τελευταία παρατήρηση, ή όποια συσχετίζει τόν Μηνωίδη με 

τον Γεδεών. Τό 1887 δημοσίευσε ό Γεδεών μιά μελέτη με τόν τίτλο ((Ό πα

τριάρχης Διονύσιος Δ' ό Μουσελίμης».21 Μολονότι όμως τα δύο κείμενα με 

τό «μήνυμα» πού εκφωνήθηκε κατά τήν ανάρρηση του Διονυσίου στον 

οικουμενικό θρόνο σώζονταν, όπως είδαμε, στο χειρόγραφο τής Έσφιγμέ-

νου, αυτό πού ό Γεδεών είχε στά χέρια του ήδη άπό τό 1882, δεν δημοσιεύει 

τά δύο αυτά κείμενα. Είναι λοιπόν και άπό άλλη μία πλευρά προφανές ότι 

είχε προλάβει ό Μηνωίδης νά τά αφαιρέσει και νά στερήσει άπό τόν Γεδεών 

τή χαρά νά χρησιμοποιήσει και αυτή τήν πηγή στή βιογραφία πού έγραψε 

για τόν λόγιο πατριάρχη. 

σάκης, Ή διασπορά...., σ. 160, σημ. 214. Στή δημοσιευμένη πάντως αλληλογραφία του Γε

ωργίου Μαυροκορδάτου με τον αδελφό του (Νίκα Πολυχρονοπούλου-Κλαδά, Γεώργιος 

'Αλεζ. Μαυροκορδάτος (1832-1902), ό σχολιαστής, ό Ιστοριοδίφης, ό συλλέκτης. Μελέτη 

της αλληλογραφίας του, 'Αθήνα 1996), στην οποία συζητούνται, συχνά ζητήματα σχετικά 

με χειρόγραφα και ό Γεώργιος εκφράζει συχνά τή χαρά του γιά κάποιο απόκτημα, δεν 

εντοπίζεται πληροφορία γιά το δώρο αυτό του Γεδεών. 

21. Εκκλησιαστική Αλήθεια ίτος Γ', περίοδος δευτέρα [= τ. 11] (1887), 179-195. 

Στο μελέτημα αύτο ό Γεδεών δημοσιεύει μόνο τό υπόμνημα εκλογής του Διονυσίου. 
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V 

Τελειώνω τη μελέτη αύτη με την πλήρωση των χασμάτων, με την αναλυ

τική παρουσίαση δηλαδή των τμημάτων πού αποσπάστηκαν άπο τον κώδι

κα του Καρατζά και λείπουν σήμερα άπο το χφ Suppl. gr. 1044. 

Σημειώνω με πλάγιους χαρακτήρες τήν επιγραφή κάθε κειμένου, εφό

σον είναι γραμμένη άπο τον ίδιο τον Καρατζά στο χειρόγραφο του, και το 

φύλλο του Suppl. gr. 684 στο οποίο εντοπίζεται σήμερα* παραθέτω στή συ

νέχεια το incipit κάθε κειμένου, καθώς και τις εκδόσεις του, όταν υπάρ

χουν.22 'Όσα άπο τα κείμενα πού παραθέτει ό Καρατζάς είναι ανέκδοτα, τα 

δημοσιεύω. 

1. Τα μηνύματα του πατριάρχη Διονυσίου Δ' 

Πρόκειται για δύο ξεχωριστά κείμενα πού προφανώς αποτελούσαν μία ένό-

22. Με τις ακόλουθες συντμήσεις δηλώνω τις εκδόσεις: 

'Αγγέλου: "Αλκής 'Αγγέλου, «Καλλινίκου Δ / [=Γ / ] , Συμπλήρωμα στην "Έπαρίθμη-

ση" του Δ. Προκοπίου», Ό 'Ερανιστής 1 (1963), 23-29. 

Γεδεών 1: Μανουήλ Γεδεών, «Μεσαιωνική Ανθολογία», Πρωία. Βυζαντινή Έπιθεώ-

ρησις, έτος Α', τχ. Δεύτερο, 17 Σεπτεμβρίου 1876. 

Γεδεών 2: Μανουήλ Γεδεών, «Φαναριωτικά Υπομνήματα», 'Εκκλησιαστική Άλή-

θεια 3 (1882-1883), 325-330 και 372-377. 
Γερμανός: Γερμανός Σάρδεων, Συμβολή εις τους επισκοπικούς καταλόγους Κωνστα

ντινουπόλεως άπο της 'Αλώσεως και έξης, τ. 1, Κωνσταντινούπολη 1935, σ. 168-169. 

Γριτσόπουλος: Τάσος Άθ. Γριτσόπουλος, Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή, 

τ. 1, 'Αθήνα 1966. 

Έπιστολάριον: Έπιστολάριον εκ 8ιαφόρων ερανισθεν και τυπωθεν... "Η8η πρώτον 

εκδίδοται εν τω του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως τυπογραφείο), ετει 1804. 

Εύστρατιάδης: Σωφρόνιος Εύστρατιάδης, «Πατριαρχικά», Ρωμανός ό Μελωδός 1 

(1932)250-251. 

Ααυριώτης: 'Αλέξανδρος Ααυριώτης, «Λειτουργικά και διάφορα ιστορικά εξ εγγράφων 

της εν "Αθω ίερας μονής Μ. Ααύρας», 'Εκκλησιαστική 'Αλήθεια 13 (1893-1894) 171-172. 

Αιβαδάς: 'Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου του εξ απορρήτων, Έπιστολαι ρ , Έκδεδονται 

επιστασία Θ. Αιβαδά, Τεργέστη 1879. 

Προκοπίου: Δημήτριος Προκοπίου Πάμπερης, Έπιτετμημένη Έπαρίθμησις τών 

κατά τον παρελθόντα αιώνα λογίων Γραικών, και περί τίνων εν τω νυν αίώνι άνθούντων, 

εκδ. J. Α. Fabricius, Bibliotheca Graeca, τ. 11, 'Αμβούργο 1722 (άνατύπωσις Νότης Κα

ραβιάς, 'Αθήνα 1966). 

Σάθας: Κωνσταντίνος Σάθας, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τ. 3, Βενετία 1872, σ. 421-479. 

Χαμουδόπουλος: Μ. Δ. Χαμουδόπουλος, «Μνημείων γραπτών περισυναγωγή», 

'Εκκλησιαστική 'Αλήθεια 1 (1881) 40-41, αρ. π''. 
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τητα και εκφωνήθηκαν άπό τον νεοεκλεγέντα πατριάρχη Διονύσιο Δ' κατά 

την τελετή της ανάρρησης του στον πατριαρχικό θρόνο τον Νοέμβριο του 

1671. Τα δύο αυτά κείμενα μας ήταν ήδη γνωστά, διότι έχουν δημοσιευτεί 

άπό άλλες χειρόγραφες πηγές, άλλα ως ενιαίο κείμενο* εδώ τα παρουσιάζω 

ξεχωριστά, επειδή το δεύτερο φέρει δική του επιγραφή. Τήν πρώτη δημο

σίευση οφείλουμε στον 'Αλέξανδρο Ααυριώτη, ό οποϊος τα εξέδωσε το 

1893/1894 άπό τό αρχείο της μονής Μεγίστης Λαύρας. Ακολούθησαν και 

άλλες δημοσιεύσεις, πού όλες παρουσιάζουν μικρές αποκλίσεις άπό τό κεί

μενο του παρισινού χειρογράφου. 

Ε. Το μέγα μήνυμα, δτε τον οίκουμενικον μέγαν θρόνον Διονύσιος ό Βύ-

ζαντας ελαβεν, άνήρ εν άρετη τα μάλιστα διαπρέψας:- φ. IV 

Inc. Εξουσία ουκ εστίν ουδεμία 

Έ κ δ . Λαυριώτης, σ. 171-172: άπό το αρχείο της Μεγίστης Λαύρας. 

Εύστρατιάδης, σ. 250-251: «εξ 'Αγιορείτικου Κωδικός». 

Γερμανός 168-169: και άπό το χφ Ιεροσολύμων 276. 

Ε. Το μέγα μήνημα [ = μήνυμα]. φ. 72Γ 

Inc. Φευ της αγγελίας, βαβαι του επιχειρήματος 

Έ κ δ . Λαυριώτης, σ. 171-172: άπό το 'Αρχείο της Μεγίστης Ααύρας. Εύστρατιάδης, 

σ. 250-251: «εξ 'Αγιορείτικου Κωδικός». 

Γερμανός 168-169: και από τό χφ Ιεροσολύμων 276. 

2. Επιστολές του Σεβαστού Κυμινήτη προς τόν 'Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο 

και του 'Αλεξάνδρου προς αυτόν23 

Πρέπει να διευκρινίσουμε, πώς όσοι έχουν περιγράψει ή αναφερθεί στις επι

στολές αυτές του παρισινού χειρογράφου έχουν θεωρήσει πώς πρόκειται για 

δύο επιστολικά κείμενα, μία επιστολή του Σεβαστού Κυμινήτη προς τόν 

Μαυροκορδάτο και ή απάντηση του 'Αλεξάνδρου* προφανώς παρασύρθη

καν, όπως είπαμε, άπό όσα αναφέρονται στον πίνακα «τών περιεχομένων 

επιστολών» του Καρατζά, στον οποίο είχε ό ίδιος σημειώσει «Σεβαστού 

Τραπεζουντίου εις τόν μέγαν Διερμηνευτήν Άλέξανδρον Μαυροκορδάτον» 

και (('Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου άπάντησις» (χφ Suppl. gr. 1044, φ. 2ν-

3r). Πρόκειται ωστόσο γιά δύο διαφορετικές επιστολές του Κυμινήτη προς 

τόν 'Αλέξανδρο και δύο απαντητικά κείμενα του Μαυροκορδάτου. 

Τα κείμενα τών επιστολών του Κυμινήτη τα δημοσίευσε πρώτος ό Γε-

23. Τα τέσσερα αυτά κείμενα τών επιστολών τών δύο λογίων του 17ου αιώνα αντέ

γραψε, προφανώς ώς υποδείγματα, για τό αρχείο της οικογένειας ό Μιχαήλ Καρυοφύλλης. 
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δεών, ενώ τα αντίστοιχα του Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου δημοσιεύτηκαν 

για πρώτη φορά στο Έπιστολάριον του 1804. 

Ε. Του εν λογιωτάτοις Σεβαστού προς τον σοφότατον μεγαν διερμη

νευτών της κραταιας βασιλείας, και λογοθέτην της του Χ(ριστο)ϋ με

γάλης εκκλησίας κύριον Άλέξανδρον:- φ. 73Γ 

Inc. Έν και μόνον των πάντων άκεσώδυνον 

Έ κ δ . Γεδεών 1, σ. 5-7: άπο χφ Έσφιγμένου 315 (νυν Paris. Suppl. gr. 684) 

Ε. Τω διδασκάλω Σεβαστώ Άλέξ[ ανδρός]. φ. 79r 

Inc. Ώ του γεύματος, ω της πλημμης 

Έ κ δ . Έπιστολάριον, σ. 153-154. 

Γεδεών 1, 13-14: άπο χφ Έσφιγμένου 315 (νυν Paris. Suppl. gr. 684). 

Χαμουδόπουλος, σ. 40-41: άπο χφ Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης (olim Όλυμπιω-

τίσσης, νυν Ρουμανικής'Ακαδημίας 1157).24 

Ε. Τω αύτω [Σεβαστώ]. 

Inc. Την άπέραντόν σου σιωπην φ. 79ν-80ν 

Έ κ δ . Έπιστολάριον, 191-192: άπο άδηλο χφ. 

Γεδεών 1, σ. 14: άπο χφ Έσφιγμένου 315 (νυν Paris. Suppl. gr. 684). 

Αιβαδάς 48, σ. 80-81: άπο χφ Γ. Α. Μαυροκορδάτου. 

Στο τέλος του κειμένου το παρισινό χειρόγραφο παραδίδει ενα υστερό

γραφο τριών στίχων, το κείμενο του οποίον δημοσιεύεται μόνο στην έκδοση 

του Γεδεών, ό οποίος όμως δεν δηλώνει τη χειρόγραφη πηγή πού χρησιμο

ποίησε για την έκδοση του.25 

Ε. [Σεβαστός Άλεξάνδρω]. φ. 80 ν 

Inc. Ζ\ί£ εξαμαρτείν φασι ταύτόν, ουκ 

Έ κ δ . Γεδεών 1, σ. 13: άπο χφ Έσφιγμένου 315 (νυν Paris. Suppl. gr. 684).2 6 

24. Για την τύχη του χειρογράφου αυτού βλ. Ό Ερανιστής 20 (1995), 243-245. 

25. Για τα χειρόγραφα πού χρησιμοποίησαν οι άλλοι εκδότες, τα όποια δεν περιέχουν 

το υστερόγραφο αυτό, βλ. Δ. Γ. 'Αποστολόπουλος, Γιά τους Φαναριώτες. Δοκιμές ερμηνεί

ας και Μικρά αναλυτικά, 'Αθήνα 2003, σ. 179 έπ. 'Έναν κατάλογο των δημοσιευμένων επι

στολικών κειμένων του Μαυροκορδάτου με τις παραπομπές στις εκδόσεις τους έχει δώσει ό 

Δ. Γ. 'Αποστολόπουλος, « Ή ελληνική επιστολογραφία του 'Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου 

του εξ απορρήτων. Ή οργάνωση μιας έρευνας», Ό Ερανιστής 16 (1980), 151-189 και Ό 

Ερανιστής 17 (1981), 236-243. 

26. Για τήν αλληλογραφία Κυμινήτη-Μαυροκορδάτου βλ. Χαρίτων Καρανάσιος, 

Sebastos Trapezuntios Kyminetes (1632-1702). Biographie, Werkheuristik und die editio 

princeps des Exegese zu De virtute des Ρseudo-Aristoteles, Βισμπάντεν 2001, σ. 209, 
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3. 9Αποσημειώσεις εις τους ενταύθα περιεχόμενους συγγραφείς 

Ή ενότητα των «Άποσημειώσεων» παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 

καθώς σε αυτήν ό Καρατζάς συγκέντρωσε βιο-εργογραφικα σημειώματα 

για τους δεκαπέντε 'Έλληνες λογίους του 17ου και 18ου αιώνα των όποιων 

πονήματα περιέλαβε στον κώδικα του, τόν σημερινό Paris. Suppl. gr. 1044. 

Τα περισσότερα στοιχεία των βιογραφικών σημειωμάτων τα αντλεί από το 

έργο του Δημητρίου Προκοπίου27 σημειώνοντας πάντα τήν αρίθμηση πού 

φέρει κάθε λήμμα στην έκδοση Fabricius. Χρησιμοποιεί όμως και άλλες 

πηγές άπό τις όποιες αντλεί πληροφορίες. Συγκεκριμένα: α) Τα βιογραφικά 

στοιχεία για τόν μέγα ρήτορα Φώτιο ό Καρατζάς τά αντλεί: άπό τόν «Βίον 

του... Ευγενίου Ίωαννουλίου...» που συνέθεσε ό μαθητής του 'Αναστάσιος 

Γόρδιος, κείμενο στό οποϊο εντόπισε ενσωματωμένα και κάποια στοιχεία 

για τόν Φώτιο,28 και άπό επιστολή του Ευγένιου Γιαννούλη προς ανώνυμο 

αποδέκτη, μέσα στό κείμενο της όποιας υπάρχουν επίσης κάποιες πληρο

φορίες για τόν Φώτιο. Μολονότι ό Καρατζάς φρόντισε να σημειώσει τό 

incipit της επιστολής, δεν μπόρεσα να εντοπίσω καμιά εκδοσή της* για τό 

λόγο αυτό δημοσιεύω ολόκληρο τό κείμενο του σημειώματος για τόν Φώ

τιο* β) τό βιογραφικό σημείωμα «περί Κωνσταντίνου Δούκα Βοεβόδα» τό 

αποδίδει ό Καρατζάς σε ανώνυμο συγγραφέα* εντόπισα όμως πώς πρόκει

ται για τόν πατριάρχη Καλλίνικο Γ' και οι πληροφορίες για τόν Κωνσταντί

νο Δούκα προέρχονται άπό τό «Συμπλήρωμα» πού έγραψε ό λόγιος πα

τριάρχης στην «Έπαρίθμησιν» του Προκοπίου.29 Τέλος, για τό μητροπολί

τη Μήδειας Θεοδόσιο ό Καρατζάς αντέγραψε, αντί άλλων βιογραφικών, τό 

υπόμνημα εκλογής του, πού τό βρήκε είτε στον «ιερόν κώδικα» τής πα

τριαρχικής γραμματείας είτε στό αντίγραφο πού διέσωσε ό Αοσί^εος Ίερο-

212-213 και 222 (8, c , d., f.). Μολονότι ό εκδότης τής τελευταίας επιστολής τήν έχει όρθα 

αποδώσει στον Κυμινήτη, ό Καρανάσιος, προφανώς εκ παραδρομής, τήν απέδωσε στον 

'Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο. 

27. Δημήτριος Προκοπίου Πάμπερης, Έπιτετμημένη Έπαρίθμησις (βλ. τήν πλήρη 

αναγραφή στή σημ. 22). 

28. Το έργο του Γόρδιου εξέδωσε ό Κωνσταντίνος Σάθας, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη 

(βλ. τήν πλήρη αναγραφή στή σημ. 22)* τα σχετικά με τον Φώτιο στή σ. 443. 

29. Σήμερα ολόκληρο τό κείμενο τής Έπιτετμημένης Έπαριθμήσεωςτου Προκοπίου 

μαζί με τό «Συμπλήρωμα» του Καλλινίκου, στό οποίο κατέγραψε βιογραφικά στοιχεία για 

63 ακόμα λογίους, σώζονται στον αυτόγραφο κώδικα του Καλλινίκου πού βρίσκεται στή 

βιβλιοθήκη τής Ζαγοράς με τόν ταξινομικό αριθμό 11, φ. 196 έπ. Βλ. όσα αναφέρει ό 

"Αλκής 'Αγγέλου στή σχετική μελέτη του «Καλλινίκου Δ / [=Γ / ] , Συμπλήρωμα» (βλ. τήν 

πλήρη αναγραφή στή σημ. 22) όπου και ή έκδοση των κειμένων. 
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σολύμων στη «Νομική Συναγωγή».30 Και οι δύο πάντως πηγές ήταν προ

σιτές στον Καρατζά, αφού" ζούσε το μεγαλύτερο διάστημα της «κωδικολο-

γικής» του δράσης στην Κωνσταντινούπολη και ως όφφικιάλιος είχε πρό

σβαση στην πατριαρχική γραμματεία. 

Ε. Περί, Θεοφίλου, του και Θεοδοσίου, του Κορυδαλλέως. Έκ του περί 

λογίων Γραικών σχεδιάσματος Δημητρίου Προκοπίου παρά Φαβρικίω 

βιβλιοθ: έλλψ: τόμω ια?7 σελίδι: 776 άριθ: ιε?. φ. 81 Γ 

Inc. Θεόφιλος ό Κορυδαλλεύς 'Αθηναίος 

Έ κ δ . Προκοπίου, σ. 776-7. 

Ε. Περί Ευγενίου Ίωαννουλίου του Αιτωλού, άριθ: λζν. φ. 8 1 r 

Inc. Ευγένιος ιερομόναχος έξ Ακαρνανίας 

Έ κ δ . Προκοπίου, σ. 783. 

Ε. Περί Γερμανοί) Αιτωλοί) του Νυσσης, αριθμώ κα°·\ φ. 8Γ 

Inc. Γερμανός Αιτωλός ακροατής Θεοφίλου 

Έ κ δ . Προκοπίου, σ. 778-9. 

Ε. Περί Φωτίου του Μεγάλου Ψήτορος. Έκ του βίου Ευγενίου, δν συνέ-

γραφεν Αναστάσιος ό Γόρδιος. φ. 82Γ 

Inc. Φώτιος δε τις εν μειρακίοις ετι τελών 

Έ κ δ . Σάθας, σ. 443: άπο χφ Βουλής 74 (olim Ι. Σταματέλου άρ. 6). 

[Ε. Περί Φωτίου του Μεγάλου Ψητορος.] Έξ επιστολής του διαληφθε-

ντος Ευγενίου, άνωνύμω, ή ς η αρχή: έλάβομεν προλαβόντος, τύχη 

άγαθη, το τίμιον της φ. 82Γ _ ν 

Τον κυρ Φώτιον όπου ορίζει δεν τον εχω εγώ απλώς φίλον, άλλα και υίόν μου πν(ευ-

ματ)ικόν, όπου τον εγέννησα εις τους πειρασμούς μου τους εν Χ(ριστ)ώ, και τον ευλό

γησα από γενεάς είς γενεάν, οχι από την δρόσον του ουρανού, και την πιότητα της γης, 

οίον ο θεοφιλής εκείνος Ισαάκ τους γνησίους του παϊδας, άλλα άπο την χάριν της προ

σκυνητής τε ζωαρχικης και ομοουσίου Τριάδος νά την εχη είς γενεάς γενεών-

Ε. Περί Κωνσταντίνου Γουλιανου. Έκ του σχεδιάσματος Προκοπίου, 

άριθ: μδ*. φ. 82 ν 

Inc. Κωνσταντίνος Ιουλιανός Βυζάντιος, έζ ευγενών 

Έ κ δ . Προκοπίου, σ. 785. 

30. Βλ. το κείμενο στο φ. 300ν του χειρογράφου ΜΠΤ 2 [= Δ. Γ. Άποστολόπουλος -

Π. Δ. Μιχαηλάρης, Ή Νομική Συναγωγή του Αοσιθέου. Μία πηγή και ίνα τεκμήριο, 1, 

Αθήνα 1987, σ. 386, άρ. 891]. 
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Ε. Περί, Ιωάννου τού Καρυοφύλλου, άρ: κζν. φ. 82ν-83Γ 

Inc. Ιωάννης Καρυοφύλλης Βυζάντιος, ό μέγας 
"Εκδ. Προκοπίου, σ. 780. 

Ε. Περί Κωνσταντίνου Δούκα Βοεβόδα. Έξ έτερου ανωνύμου. φ. 83 r 

Inc. Ιωάννης Κωνσταντίνος Δούκα ηγεμών πάσης 
Έ κ δ . 'Αγγέλου σ. 24: άπο χφ Ζαγοράς 11. 

Ε. Περί Ιωάννου Κομνηνού του ιατρού, τού και Ιεροθέου Δρύστρας. Έκ 
του σχεδιάσματος Προκοπίου, άριθ: μς>. φ. 83 r _ v 

Inc. Ιερόθεος Βυζάντιος ό Κομνηνός μ(ητ)ροπολίτης 
"Εκδ. Προκοπίου, σ. 785. 

Ε. Περί Διονυσίου Βυζαντίου, π(ατ)ριάρχου Κων(σταντινου)πόλεως, 
άριθ: ν*. φ. 83 ν 

Inc. Διονύσιος Βυζάντιος π(ατ)ριάρχης Κων(σταντινου)πόλεως 
Έ κ δ . Προκοπίου, σ. 773. 

Ε. Περί Σεβαστού τού Κυμηνίτου, αριθμώ λγ*. φ. 84 r 

Inc. Σεβαστός ό Κυμηνίτης Τραπεζούντιος, άνηρ 
Έ κ δ . Προκοπίου, σ. 782. 

Ε. Περί 'Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου, άρ: ιδ*. φ. 84 r-85 r 

Inc. 'Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος Σκαρλάτος, των εν 
Έ κ δ . Προκοπίου, σ. 774-6. 

Ε. Περί Χουρμουζίου Βυζαντίου, άριθ: να?. φ. 85Γ 

Inc. Χουρμούζιος Βυζάντιος, αύτάδελφος τού Αντωνίου 
Έ κ δ . Προκοπίου, σ. 786-7. 

Ε. Περί Θεοδοσίου Μ(ητ)ροπολίτου Μήδειας. Έκ τού υπομνήματος 

αυτού φ. 86 r _ v 

Inc. Των άγιωτάτων Μητροπόλεων Μήδειας, και 
Έ κ δ . [τμήματος] Γερμανός, σ. 99: άπο χφ ΜΠΤ 2. 

Ε. Περί Κωνσταντίνου 'Ραφαήλ.31 φ. 87Γ _ ν 

Κωνσταντίνος 'Ραφαήλ Βυζάντιος, λογοθέτης του γενικού της εν Κωνσταντινουπόλει 

31. 'Ορθά ό Γ. Κ. Παπάζογλου σε εντελώς πρόσφατο δημοσίευμα του (((Κωνσταντί

νος Ραφαήλ Βυζάντιος, άγνωστος γραφέας κωδίκων, και ό φαναριώτης λόγιος Νικόλαος 

Καρατζάς», Άπο-Φωνης. Επιστημονική Έπετηρίς του Εργαστηρίου Παλαιογραφίας 2 

(2002-2004) [Κομοτηνή 2005], 9-29) αποδίδει τά χειρόγραφα του Πανεπιστημίου Yale, 

Beinecke 202, 293, 294, 295, 297, 300, 303 και 304 στον Νικόλαο Καρατζά —όπως άλλω

στε δείχνουν και τά πανομοιότυπα πού δημοσιεύει— και Οχι στον Κωνσταντίνο Ραφαήλ 

στον οποίο τά αποδίδουν οι συντάκτες του σχετικού καταλόγου. 
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μεγάλης εκκλησίας, ήκμαζεν επί 'Ιερεμίου πατριάρχου του από Καισαρείας εις τον 

οικουμενικών θρόνον μετατεθέντος, ου και ίδιος γραμματικός έχρημάτισεν \κάν τη 

π(ατ)ριαρχική ενησχολεΐτο αυλή, προβιβασθείς εν υστέροις και εις το του Πρωταπο-

στολαρίου όφφίκιον/, ειδήμων της ελληνικής γλώττης, λογογράφος, και στιχουργός 

άριστος. Δείγμα δέ τούτου ή προς Ίάκωβον Άργεΐον τον διδάσκαλον ποιηθεΐσα αύτω 

δι'άσματος σαπφικού ευχαριστία, ήνπερ και τύποις εζέδωκεν\και έτερα επιγράμματα 

διάφορα/, μετήλλαξε δε τον βίον εν ετει ,αψλ^, προς δν και τόδε το επιτύμβιον συ-

ντεθέν υπό Ιωάννου μεγάλου Πριμμικηρίου: 

Inc. Ους εγέννησεν άπ άρχης γαστηρ 

Έ κ δ . Γεδεών 2, σ. 328-329: άπο χφ Έσφιγμένου 315 (νυν Paris. Suppl. gr. 684). 

'Έτερον εις τον αυτόν ήρωελεγεΐον του υπάτου των φιλοσόφων και διδασκάλου Ιακώ

βου του Άργείου: 

Inc. Ένθάδε κείται, θανών Ψαφαηλ Κωνσταντίνος 

'Έκδ. Γεδεών 2, σ. 377: άπο χφ Έσφιγμένου 315 (νυν Paris. Suppl. gr. 684) [=Γριτσό-

πουλος, σ. 304] 

Ε. Περί, Ιωάννου του και Τζανη. φ. 88r ν 

Ιωάννης, ό και Τζανής, λεσβίος, άνεφιος Κυρίλλου Π(ατ)ριάρχου του άπο Κυζίκου εις 

τον ο'ικουμενικόν θρόνον μετατεθέντος, μέγας Πριμμικήριος τής εν Κωνσταντινουπό-

λει αγίας 'Εκκλησίας. Άνήρ ελλόγιμος, και πολυμαθής, ειδήμων τής ελληνικής διαλέ

κτου, πεπαιδευμένος τήν τε θύραθεν φιλοσοφίαν, και την καθ' ημάς ιεράν θεολογίαν, 

ποιητής και ρήτωρ εΐπερ τις άλλος γλαφυρότατος, ενησχολεΐτο προ πάντων τη εκκλη

σιαστική παιδεία, καθ' ην και πλείστον επέδωκεν. Ήκροάσατο 'Ιακώβου του Άργείου 

διδασκάλου των επιστημονικών μαθημάτων τής εν Κωνσταντινουπόλει σχολής, δς εν 

υστέροις και τω του υπάτου τών φιλοσόφων όφφικίω ετετίμητο, προβιβασθεις δια πα

τριαρχικού γράμματος υπ' αύτοϋ σχεδιασθέντος. Άσθενήσας δε υπό δυσεντερίας τον 

βίον κατέλυσεν εν ετει σ(ωτη)ρίω ,αφνγ^, νοεμβρίου ofl, ημέρα β*, προς όν και τόδε το 

επιτύμβιον συντεθέν υπό Κωνσταντίνου 'Ιουλιανού μεγάλου ποστελνίκου. 

Inc. Ή σορός η$' αρετών σωρον κεύθει 

Έ κ δ . Γεδεών 2, σ. 325 άπο χφ Έσφιγμένου 315 (νυν Paris. Suppl. gr. 684)* ό Κων

στάντιος ό άπο Σιναίου, Βιογραφίαι και συγγραφαι οι ελάσσονες, εκκλησιαστι

κά! και φιλολογικαι..., Κωνσταντινούπολη 1866, σ. 355-356, δεν αναφέρει τήν 

πηγή άπο τήν όποια το δημοσιεύει, προφανώς δμως το αντλεί άπο το δημοσίευ

μα του Γεδεών [= Κ. Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία..., 'Αθήνα 1868, σ. 461 και 

Γριτσόπουλος, σ. 337]. 

4. [Ιωάννου Καρυοφύλλου, Ιωάννου μεγάλου πριμμικηρίου και άλλων 

Επιγράμματα εις 8ιαφόρους υποθέσεις] 

Ή ενότητα αύτη σήμερα, όπως είπαμε, λανθάνει,. Τήν ύπαρξη και τήν περι

γραφή της μας τις διέσωσαν ό χειρόγραφος κατάλογος του Μηνωίδη και ό 
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έντυπος του Σπυρίδωνος Λάμπρου. 'Όσο για τα περιεχόμενα της, τα γνω

ρίζουμε από το σχετικό δημοσίευμα πού έκανε ό Μανουήλ Γεδεών, όταν 

είχε στα χέρια του το χειρόγραφο. Πρόκειται για είκοσι τέσσερα Επιγράμ

ματα του Ιωάννη Λεσβίου του Τζανή πού κατείχε το όφφίκιο του μεγάλου 

πριμμικηρίου* τέσσερα του Ιωάννη Καρυοφύλλη, ενα του Ιακώβου του 

Άργείου, άπό ενα του Κωνσταντίνου Ραφαήλ, του 'Ιωάννη Πρωτεκδίκου, 

του Κωνσταντίνου Καρατζά και του Κωνσταντίνου Γουλιανού και, τέλος, 

δύο ανωνύμων. Άπο τη δημοσιευμένη αύτη ενότητα δεν παραθέτω, για λό

γους οικονομίας, τα incipit των τριάντα πέντε Επιγραμμάτων, αφού ό 

ενδιαφερόμενος μπορεί να τα βρει συγκεντρωμένα στο δημοσίευμα του Γε

δεών: «Φαναριωτικά 'Υπομνήματα», ο.π., σ. 328-330 και 377-379, εκτός 

άπο επτά ακόμα, πού τους τίτλους καταγράφει ό Μηνωίδης αλλά δεν τα 

εκδίδει ό Γεδεών. 

'Αντί συμπεράσματος, θα μπορούσαμε να πούμε, πώς ό εντοπισμός και ή 

αποκατάσταση, ή «πλήρωσις» των ενοτήτων πού αποσπάστηκαν κάποτε 

άπο το χφ Suppl. gr. 1044, μας επιτρέπει να έχουμε πλέον ολοκληρωμένη 

την εικόνα του κώδικα πού συγκρότησε ό Νικόλαος Καρατζάς, ενώ ταυτό

χρονα διαθέτουμε συγκεντρωμένο τό πλούσιο για τη μελέτη της γραμμα

τείας του 18ου αιώνα υλικό πού περιείχε. 

ΜΑΧΗ ΠΑΤΖΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΤ 
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