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Η ΤΤΧΗ TOT Χ Ε Ι Ρ Ο Γ Ρ Α Φ Ο ΐ 827 

TOT ΜΕΤΟΧΙΟΤ TOT ΠΑΝΑΓΙΟΤ ΤΑΦΟΤ 

ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΗ 

Ι 

Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΣΤΑ ΤΕΑΗ του 19ου αιώνα 
περιέγραψε αναλυτικά ενα χειρόγραφο πού, με τον ταξινομικό αριθμό 827, 
κοσμούσε τη Βιβλιοθήκη του Παναγίου Τάφου στην Κωνσταντινούπολη. 
Ή περιγραφή του δημοσιεύτηκε στον πέμπτο τόμο της Ίεροσολυμιτιχης 
Βιβλιοθήκης, ο οποίος εκδόθηκε στην Πετρούπολη το 1915, μετά το θάνα
το, στα 1912, του συγγραφέα.1 

Πρόσφατα, ή Πηνελόπη Στάθη αναζητώντας το χειρόγραφο αυτό πού, 
μεταξύ άλλων, περιέχει, σύμφωνα με την περιγραφή του Παπαδόπουλου-
Κεραμέα, και δύο κείμενα συστατικών επιστολών πού ό Ιεροσολύμων Χρύ
σανθος έγραψε για να εφοδιάσει με αυτές δύο σπουδαστές πού θα αποδη
μούσαν άπό τήν Κωνσταντινούπολη για σπουδές στην αλλοδαπή, σημειώ
νει: «Τα συστατικά αυτά γράμματα περιλαμβάνονται στον κ[ώδικα] ΜΠΤ 
827, ό οποίος όμως δέν άνευρέθη».2 Δέν άνευρέθη εκεί πού έπρεπε να βρί
σκεται, στην Εθνική Βιβλιοθήκη στην 'Αθήνα, ανάμεσα στα χειρόγραφα 
του Μετοχίου του Παναγίου Τάφου* δέν άνευρέθη διότι, εδώ και πολλά χρό
νια, βρίσκεται στο Βουκουρέστι, στή Βιβλιοθήκη της Ρουμανικής 'Ακαδη
μίας, δπως πρόσφατα μου δόθηκε ή ευκαιρία να διαπιστώσω.3 

II 

Τήν ταυτότητα του χειρογράφου του Μετοχίου τήν δίνουν καταρχήν τα πε
ριεχόμενα σέ αυτό κείμενα άλλα και τα σημειώματα, κτητορικά και άλλα, 
πού είναι γραμμένα σέ φύλλα του. Γιά παράδειγμα, στο κάτω περιθώριο 
του φ. α' υπάρχει, σύμφωνα μέ τήν περιγραφή του Παπαδόπουλου-Κερα-
μέα, ένα κτητορικό σημείωμα γραμμένο άπό τον Θαβωρίου 'Ιερόθεο: Έκ 

1. Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Ίεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τ. 5, Πετρούπολη 

1915, σ. 301-308. Στον Πρόλογο του τέταρτου τόμου της Ίεροσολυμιτικής Βιβλιοθήκης 

(Πετρούπολη 1899, σ. α - γ ) ό Παπαδόπουλος δίνει, το χρονικό της προσπάθειας —και των 

δυσκολιών πού συνάντησε— για να καταλογογραφήσει τα χειρόγραφα του Μετοχίου. 

2. Πηνελόπη Στάθη, Χρύσανθος Νοταράς πατριάρχης Ιεροσολύμων. Πρ68ρομος 

του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, 'Αθήνα 1999, σ. 241 σημ. 255. 

3. Μελετώντας τις φωτοτυπίες ενός χειρογράφου της Βιβλιοθήκης της Ρουμανικής 

'Ακαδημίας πού ή συνάδελφος και φίλη Δέσποινα Τσούρκα-Παπαστάθη είχε τήν καλοσύνη 

να μου παραχωρήσει τον Δεκέμβριο του 2005. Τήν ευχαριστώ θερμά και από τή θέση αυτή. 
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των της βιβλιοθήκης του Παναγίου Τάφου. Ό Θαβωρίου Ιερόθεος' ενώ στό 
φ. 1α Ινα εκτενές σημείωμα, γραμμένο από το διευθυντή της Θεολογικής 
Σχολής τής Χάλκης αρχιμανδρίτη Γ. Γρήγορα, σχετικό μέ τήν τύχη του 
χειρογράφου στα χρόνια τής σχολαρχίας του. 

Στο χειρόγραφο πού συγκαταλέγεται στους ελληνικούς χειρόγραφους 
κώδικες τής Βιβλιοθήκης τής Ρουμανικής 'Ακαδημίας στο Βουκουρέστι μέ 
τον ταξινομικό αριθμό 1287, βρίσκουμε όλα τα κείμενα τα περιγραφόμενα 
άπό τόν Παπαδόπουλο-Κεραμέα ώς περιεχόμενα στο χειρόγραφο τής Βι
βλιοθήκης του Μετοχίου του Παναγίου Τάφου στην Κωνσταντινούπολη 
άλλα και Ολα τα σημειώματα πού κατά τόν καταλογογράφο υπήρχαν. 

Στην εύλογη απορία μήπως δέν πρόκειται για τό ίδιο χειρόγραφο άλλα 
για κάποιο αντίγραφο του, ή απάντηση είναι αρνητική: πρόκειται για τό 
πρωτότυπο, αφού τα σημειώματα είναι τα αυτόγραφα και στο παράφυλλο 
σώζεται επικολλημένη ή μικρή ετικέτα στην όποια είχε σημειωθεί ό πα
λαιός αριθμός του χειρογράφου «828», ό όποιος στα χρόνια τής καταλογο-
γράφησης των χειρογράφων άπό τόν Παπαδόπουλο-Κεραμέα έγινε «827» 
—και στην ετικέτα φαίνεται ή διόρθωση του τελευταίου ψηφίου.4 

Τό ερώτημα πλέον είναι: πώς τό χειρόγραφο έφυγε άπό τήν Κωνστα
ντινούπολη και πότε έφτασε στό Βουκουρέστι; 

III 

Οι περιπέτειες του χειρογράφου δέν άρχισαν μέ τή μεταφορά του στό Βου
κουρέστι* είχε και μία προηγούμενη περιπέτεια για τήν όποια, και γενικότε
ρα για τήν ιστορία του χειρογράφου, χρήσιμο είναι να λεχθούν τα ακόλουθα. 

Τό χειρόγραφο «έγράφη εν τω πρώτω τετάρτω τής 18ης [έκατονταε-
τηρίδος]», δήλωνε ό Παπαδόπουλος-Κεραμεύς.5 'Ορθότερη θεωρώ τή δια
τύπωση: κανένα άπό τα περιεχόμενα κείμενα δέν είναι χρονολογημένο μετά 
τό 1730. Ή χρονολογία αυτή έχει τή σημασία της, καθώς κτήτορας του 
χειρογράφου πρέπει να ήταν, μολονότι δέν αναφέρεται κάπου ρητά, ό 'Ιερο
σολύμων Χρύσανθος Νοταράς, πού πέθανε στις αρχές του επόμενου χρόνου, 
στις 7 Φεβρουαρίου του 1731. "Ας σημειωθεί πώς άπό τα περιεχόμενα τριά
ντα εννέα κείμενα6 τα έξι, δηλαδή ποσοστό 15%, φέρουν τό Ονομα του Χρύ
σανθου, και άπό τα υπόλοιπα εύκολα μπορούμε να διακρίνουμε πώς είναι 
κείμενα πού αναφέρονται σε θέματα πού τόν απασχόλησαν ή πού ενδιέφε
ραν τό Πατριαρχείο 'Ιεροσολύμων. "Ας δούμε ενα και μόνο παράδειγμα 

4. Βλ. τον πίνακα των αντιστοιχιών των παλαιών και των νέων αριθμήσεων πού 

πήραν τα χειρόγραφα τής Βιβλιοθήκης του Μετοχίου τον όποιο παραθέτει ό Α. Παπαδό-

πουλος-Κεραμεύς, Ίεροσολυμιτιχ-η Βιβλιοθήκη, δ.π., σ. 555. 

5. Ό.ΤΓ., σ. 301. 

6. Ό Παπαδόπουλος-Κεραμεύς αναγράφει 38 κείμενα άλλα έχει παραλείψει ένα 

πού περιέχεται στο φ. 8 (9, σύμφωνα μέ τή νεότερη αρίθμηση του χειρογράφου). 
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αντλημένο άπό εκείνα τα κείμενα πού φέρουν το όνομα του Χρύσανθου. 
Στο verso του φ. 74 είναι γραμμένο, με το χέρι πιθανότατα του ίδιου, 

το κείμενο μιας, ανέκδοτης δσο γνωρίζω, επιστολής του προς τον καθηγη
τή του στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβας, Νικόλαο Παπαδόπουλο Κομνηνό, 
Κρητικό στην καταγωγή πού το 1672 έγινε ιησουίτης και τό 1688 καθη
γητής του κανονικού δικαίου στό πανεπιστήμιο της ιταλικής πόλης. Τήν 
επιστολή, πού τήν έγραψε τήν 1η 'Απριλίου 1728 στό Βουκουρέστι, τήν επι
γράφει: 

Ό γηραιός πατριάρχης 'Ιεροσολύμων Χρύσανθος τω νεάζοντι σοφω-
τάτω και αιδεσιμωτάτω άββα κυρίω Νικολάω Κομνηνω Παπα$οπούλω7 

χαίρειν και υγιαίνειν. 

'νΑς σημειωθεί πώς ό «γηραιός πατριάρχης» ήταν νεότερος κατά δέκα 
τουλάχιστον χρόνια άπό τόν καθηγητή του,7 άλλα τό δλο πνεύμα τής επι
στολής θέλει να είναι χαρίεν και φιλοπαΐγμον άρκεΐ να διαβάσουμε τό τέλος 
της πού απευθύνεται, θυμίζω, στον καθολικό ήδη εδώ και 56 χρόνια Παπα
δόπουλο Κομνηνό. 

'Έρρωσο θεολογικώτατε μετά ορθού φρονήματος και 6ρθο8οζίας, άεί-
ποτε υποτιθέμενος οτι μία και μόνη άρχη και αιτία εν τη θεία και προσκυ
νητή τριά8ι1 ήτοι υιοί) και πν(εύματο)ς ό αναίτιος και άναρχος πατήρ. 

Άπο Βουκουρεστίου 
1728 - άπριλλίου 1 - κατά το ορθόδοξον. 

'νΑν Ολα αύτα πείθουν πώς κτήτορας του χειρογράφου ήταν ό 'Ιεροσο
λύμων Χρύσανθος, μπορούμε να δεχτούμε πώς τό χειρόγραφο βρισκόταν 
στή Βιβλιοθήκη τού Μετοχίου άπό τήν εποχή του, διότι, καθώς όρθα επιση
μαίνει ή Πηνελόπη Στάθη, «θα είναι συνετό, Οταν αναφερόμαστε [στή βι
βλιοθήκη τού Χρύσανθου], να εννοούμε τή βιβλιοθήκη τού Μετοχίου τού 
Παναγίου Τάφου στην Κωνσταντινούπολη, εμπλουτισμένη με τα προσωπι
κά του βιβλία».8 Άπό τα χρόνια λοιπόν τού Χρύσανθου βρισκόταν τό χειρό
γραφο στή Βιβλιοθήκη τού Μετοχίου και πάντως μετά τό 1731, χρόνο τού 
θανάτου τού λόγιου πατριάρχη. 

Έκεΐ τό βρίσκει και ό Θαβωρίου Ιερόθεος, όταν επιστρέφοντας τό 1839 
στην Κωνσταντινούπολη ύστερα άπό μια μακρά περιοδεία στή Ρωσία κάνει μια 
προσπάθεια απογραφής και τακτοποίησης τής Βιβλιοθήκης τού Μετοχίου.9 

7. Δεν είναι γνωστή ή ακριβής χρονολογία τής γέννησης του Χρύσανθου" τήν τοπο

θετούν περί το 1660* βλ. Πηνελόπη Στάθη, Χρύσανθος Νοταράς..., σ. 229. Ό Νικόλαος 

Παπαδόπουλος Κομνηνός είχε γεννηθεί το 1651. Για τις σχέσεις των δύο ανδρών βλ. τώ

ρα και Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη, ΟΙ «Έπιστολιμαϊες Πραγματείες)) του Νικόλαου 

Παπα8όπουλου Κομνηνού προς τον Χρύσανθο Νοταρά, 'Αθήνα 2003, σ. 11-14. 

8. Πηνελόπη Στάθη, ο.πι, σ. 229. 

9. Για τον 'Ιερόθεο, ό όποιος το 1850 θα εκλεγεί πατριάρχης 'Αντιοχείας, βλ. το σύ-
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Θυμίζω πώς στο κάτω περιθώριο του φ. α' ό Ιερόθεος έχει σημειώσει: «Έκ 
των της βιβλιοθήκης του Παναγίου Τάφου. Ό Θαβωρίου 'Ιερόθεος». Στο 
σημείωμα αυτό δεν αναφέρει χρονολογία, γνωρίζουμε όμως από άλλα πα
ρόμοια σημειώματα σε χειρόγραφα του Μετοχίου, στα όποια έθεσε μια 
χρονολογία, πώς ή απογραφή αυτή πρέπει να έγινε το 1840.10 

Είκοσι χρόνια αργότερα, στή δεκαετία του 1860, το χειρόγραφο το 
χρησιδανείστηκε ό λόγιος μητροπολίτης Σερρών Μελέτιος* ό θάνατος Ομως 
τόν πήρε τό 1867 χωρίς να το έχει επιστρέψει. 

Ό Μελέτιος είναι πρόσωπο γνωστό στα γράμματα. Γεννημένος στή 
Θεσσαλονίκη τό 1802 άπό οικογένεια πού τό επώνυμο της ήταν Θεοφιλίδης, 
περιβλήθηκε τό σχήμα και τό 1847 ήταν άρχιδιάκονος του Πατριαρχείου 
Κωνσταντινουπόλεως* διετέλεσε μητροπολίτης Σηλυβρίας πριν μετατεθεί 
τό 1861 στή μητρόπολη Σερρών, όπου και θα πεθάνει, όπως είπαμε, τό 
1867.η Τό 1847 δημοσίευσε ενα Έγχεφί8ίον επιστολών, πού τυπώθηκε στο 
Πατριαρχικό Τυπογραφείο στην Κωνσταντινούπολη.12 

Τό χειρόγραφο πού μας ενδιαφέρει μετά τό θάνατο του Μελετίου πέρα
σε στά χέρια του ιερομόναχου Νεοφύτου του Θεσσαλού και ό διευθυντής τής 
Θεολογικής Σχολής τής Χάλκης μας αφηγείται τήν περαιτέρω ιστορία του, 
σε ενα σημείωμα πού έγραψε τό 1891 και σώζεται στο φ. 1 του χειρογρά
φου. ,νΑς τό διαβάσουμε. 

((Τόδε τό χειρόγραφον ευρέθη εν τοις βιβλίοις του μακαρίτου μητροπολί
του Σερρών Μελετίου του άπό Σηλυβρίας και συντάκτου του γνωστού 
'Εκκλησιαστικού ΈπιστολαρίουΡ Τούτου αποθανόντος ευρέθη τό χειρόγρα-

ντομο άλλα περιεκτικό λήμμα στή Μεγάλη Ελληνική 'Εγκυκλοπαίδεια πού φέρει τήν 

υπογραφή τοΰ Μανουήλ Γεδεών (τ. 12, 'Αθήνα 1930, σ. 874). 

10. Βλ. για παράδειγμα το χρονολογημένο στα 1840 σημείωμα στο χειρόγραφο αρ. 

2 του Μετοχίου* Δ. Γ. Άποστολόπουλος - Π. Δ. Μιχαηλάρης, Ή Νομική Συναγωγή του 

Αοσιβέου. Μία πηγή και ενα τεκμήριο, Α', 'Αθήνα 1987, σ. 42. 

11. Για τον Μελέτιο και τα χρόνια πού διάρκεσε ή αρχιερατεία του στις Σέρρες βλ. 

Πέτρος Παπαγεωργίου, «Αι Σέρραι και τα προάστεια, τα περί τάς Σέρρας και ή μονή 

'Ιωάννου τοΰ Προδρόμου», Byzantinische Zeitschrift^ (1894), 274: « Ό έκ (Θεσσαλονί

κης) Μελέτιος έγένετο Σερρών άπό Σηλυβρίας· άπέθανεν ετει 1867 ετών 62 κατά τήν 

έπιγραφήν τοΰ τάφου, δστις εκείτο εν τω έξωνάρθηκι τοΰ ετει 1890 καέντος μητροπολι-

τικοΰ ναοΰ τοΰ άγιου Δημητρίου εν Θεσσαλονίκη». [ = Πέτρος Θ. Πέννας, 'Ιστορία των 

Σερρών από τής 'Αλώσεως αυτών υπό τών Τούρκων μέχρι τής απελευθερώσεως των υπό 

τών Ελλήνων, 1383-1913, 'Αθήνα 21966, σ. 473]. 

12. Δημ. Γκίνης - Βαλ. Μέξας, 'Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863, τ. 2, 'Αθήνα 

1941, σ. 147, άρ. *4523. 

13. Ό πλήρης τίτλος τοΰ εντύπου είναι: Έγχειρί8ιον επιστολών εκδοθέν υπό του 

άρχιδιακόνου κ. Μελετίου Οίκ. Θεοφιλίδου του εκ Θεσσαλονίκης προστασία του ευκλεώς 

Πατριαρχεύοντος Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Άνθιμου 

και συνδρομή του Πανοσιωτάτου Άγιου Καθηγουμενου του κατά το άγιώνυμον ορός σε-
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φον παρά Νεοφύτω ιεροδιακόνω τώ Θεσσαλώ, ύποτρόφω του μακαρίτου εν τη 
κατά Χάλκην Ίερα Θεολογική Σχολή. Λαβών δε παρά τούτου το είρημένον 
χειρόγραφον προς άνάγνωσιν και ίδών ΟΤΕ. ανήκει εις την βιβλιοθήκην του 
κατά Φανάριον Άγιοταφικοϋ Μετοχίου ήρνήθην την άπόδοσιν εφ' ώ καί απο
στέλλω αυτό τω πανοσιολογιωτάτω αρχιμανδρίτη κ. Γερμανω Άποστολάτω, 
έπιτρόπω του πατριάρχου Ιεροσολύμων, δπως εναπόθεση [τούτο] εν τη είρη-
μένη βιβλιοθήκη. Έν τη κατά Χάλκην Θεολογική Σχολή τή 7 Αυγούστου 
1891. Ό διευθυντής τής Θεολογικής Σχολής αρχιμανδρίτης Γ. Γρηγοράς». 

Με τον τρόπο αυτό το χειρόγραφο στις αρχές τής δεκαετίας του 1890 
επέστρεψε στή βάση του, στή Βιβλιοθήκη του Μετοχίου στην Κωνσταντι
νούπολη, οπού το βρήκε ό Παπαδόπουλος-Κεραμεύς και το περιέγραψε. 

Μένει να δούμε τα τής δεύτερης περιπέτειας του χειρογράφου: πώς και 
πότε βρέθηκε, δπως εντοπίσαμε, στο Βουκουρέστι. 

IV 

Για τή δεύτερη περιπέτεια του πού το οδήγησε στή Βιβλιοθήκη τής Ρουμα
νικής 'Ακαδημίας, δπου πήρε, δπως είδαμε, τον ταξινομικό αριθμό 1287, 
δεν σώζονται ρητά τεκμήρια δπως για τήν πρώτη* το μόνο καταγραμμένο 
στοιχείο είναι πώς ή Βιβλιοθήκη το απέκτησε τό 1951 άπό αγορά. Πω
λητής ένας γνωστός παλαιοβιβλιοπώλης του 'Ιασίου.14 Στοιχεία πού μάς 
βοηθούν να απαντήσουμε στό ερώτημα «πότε». Μένει κατά συνέπεια να 
διερευνηθεί «τό πώς»: να εντοπιστούν ό ή οι ενδιάμεσοι κρίκοι τής ιστορίας 
του πολύπαθου αυτού χειρογράφου πού τό οδήγησαν άπό τή Βιβλιοθήκη 
του Μετοχίου στα χέρια του εμπόρου στό Ίάσι. Θέλω να ελπίζω πώς τα 
στοιχεία αύτα θα τα αποκαλύψει ό υπό έκδοση τρίτος τόμος τών ελληνικών 
χειρογράφων τής Βιβλιοθήκης τής Ρουμανικής 'Ακαδημίας.15 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ 

βασμίου Πατριαρχικού και σταυροπηγιακού Ίεροϋ κοινοβίου του Έσφιγμένου κ. Άγα-

θαγγελου. Έκ της Πατριαρχικής του Γένους Τυπογραφίας. 1847. 'Αντίτυπο του βιβλίου 

σώζεται στην 'Εθνική Βιβλιοθήκη και πολλαπλά σε βιβλιοθήκες τών αγιορείτικων μονών 

(βλ. Θωμάς Ι. Παπαδόπουλος, Βιβλιοθήκες 'Αγίου 'Όρους. Παλαιά ελληνικά έντυπα, 

'Αθήνα 2000, σ. 422). 

14. Μέ τή μεσολάβηση του συναδέλφου Φλωρίν Μαρινέσκου είχα άπό το Βουκουρέ

στι αύτη τήν πληροφορία* τον ευχαριστώ θερμά. 

15. Θυμίζω πώς ως τώρα έχουν καταλογογραφηθεΐ τα πρώτα 1.066 ελληνικά χει

ρόγραφα πού σώζονται στο Τμήμα Χειρογράφων τής Βιβλιοθήκης: ό C. Litzica καταλο-

γογράφησε τα χειρόγραφα αρ. 1-830 και ό Νέστωρ Καμαριανος τους άρ. 841-1066. Στή 

Βιβλιοθήκη δμως έχουν σταδιακά προστεθεί και άλλα χειρόγραφα (στα 1955 ήταν 1.365 

—βλ. Μ. Richard, Répertoire des Bibliothèques et des Catalogues de manuscrits grecs, 
21958, σ. 6 0 — και το 1993 είχαν αυξηθεί σε 1.566 —βλ. Jean-Marie Olivier, Répertoire 

des Bibliothèques et des Catalogues de manuscrits grecs de Marchel Richard, Turnhout 

1995, σ. 182' σήμερα ασφαλώς τα ελληνικά χειρόγραφα θα είναι πολύ περισσότερα). 
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