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Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ TOT Κ. ΜΗΝΑ ΜΗΝΩΙΔΗ 

ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ (1815-1819) ΚΑΙ Η ΤΤΧΗ ΤΗΣ 

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΝΑΣ, Ή Έ1ΙΙ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΠΡΕΙΙΕΣΤΕΡΟΝ» 

Μηνωίδης, 1 αποτελεί γνωστό πρόσωπο του ελληνικού καί γαλλικού 

χώρου κατά το πρώτο μισό του 19ου αι. Γεννήθηκε το 1788 στην Έ δ ε σ -

σα και μαθήτευσε αρχικά στο «Έλληνομουσεΐον» της 'ίδιας πόλης και 

στη συνέχεια στην ελληνική Σχολή της Χίου. 2 Μετά το πέρας των σπου

δών του, ό Κ. Μηνάς επέστρεψε στή Μακεδονία και διετέλεσε διευθυντής 

1. Ό Μηνωίδης είναι γνωστότερος στην ελληνική βιβλιογραφία ώς Μηνάς 

Μηνωίδης ή Μινωίδης και στή γαλλική βιβλιογραφία ώς Minoïde Mynas . Tò πρό

βλημα του ονόματος του Κ. Μηνά επισημάνθηκε πρώτα άπό τον Η. O m o n t , ό όποιος 

αναφέρει ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο ονομαζόταν αρχικά C o n s t a n t Miriadi και 

στή συνέχεια C o n s t a n t Minoïde Mynas · βλ. Η . O m o n t , ((Minoïde -Mynas et ses 
missions en Orient (1840-1855)», Mémoires de Γ Académie des Inscriptions ei 

Belles-Lettres 40 (1916), 337-338. Ή αρχική χρησιμοποίηση άπό τον Μηνά του 

επιθέτου Minadis —στα ελληνικά Μηναΐδης— επιβεβαιώνεται καί άπό τα έγγραφα 

πού δημοσιεύουμε στο τέλος του άρθρου μας. "Οσον άφορα τήν προσθήκη της αρ

χαιοπρεπούς κατάληξης «-ίδης» στο επίθετο, αυτό συνηθιζόταν άπό τους λόγιους 

της εποχής· βλ. Γ. Τουσίμης, «Κωνσταντίνος Μηνάς, Μηνωίδης, ένας Έδεσσαΐος 

λόγιος του 1821», Μακεδόνικα 11 (1971), 403. θ α ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους 

κ.κ. Φίλιππο Ή λ ι ο υ καί Βασίλη Κατσαρό, οι όποιοι πρόθυμα έθεσαν στή διάθεση 

μου βιβλιογραφικές πληροφορίες καί με ενθάρρυναν να αναπτύξω το θέμα. 

2. O m o n t , δ.π., σ. 338- πρβ. Τουσίμης, δ.π., σ. 403. Ό IT. O m o n t θεωρεί 

πιθανότερο ώς έτος γέννησης του Μηνωίδη το 1798 καί οχι το 1788, διότι μια νοτα-

ριακη πράξη πού σημειώνει τήν ημερομηνία γέννησης του —συγκεκριμένα 1 Αεκεμ-

βρίου 1788— φέρει διόρθωση άπό τον 'ίδιον τον Κ. Μηνά μέ τήν ημερομηνία 15 Φε

βρουαρίου 1798· βλ. O m o n t , δ.π., σ. 338. Μέ βάση τήν ΐδια νοταριακή πράξη ό Γ. 

Τουσίμης γράφει Οτι ό Μηνάς γεννήθηκε τήν 1 Δεκεμβρίου 1788 καί παραβλέπει τή 

διόρθωση της ημερομηνίας γέννησης· βλ. Τουσίμης, δ.π., σ. 403. Ή παράβλεψη αυ

τή φαίνεται ορθή, διότι θεωρούμε αδύνατο ό Μηνωίδης να ανέλαβε τή διεύθυνση της 

Σχολής των Σερρών σε ηλικία δεκαεπτά ετών. Γύρω στο 1790 χρονολογείται ή γέν

νηση του Κ. Μηνά καί σύμφωνα μέ ένα άπό τά γνωστότερα γαλλικά βιογραφικά λε

ξικά της εποχής- βλ. Ν., «Minoïde Minas ou Mynas» , στο Hoefer (έπιμ.), Nou

velle biographie générale depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, 

τ. 35, Ιίαρίσι 1865, στ. 600. 
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της Σχολής τοΰ Μελενίκου' αργότερα, το 1815, ανέλαβε τη διεύθυνση της 

Σχολής των Σερρών —υστέρα άπο πρόσκληση του συμπατριώτη του μη

τροπολίτη Σερρών Χρύσανθου— και δίδαξε ρητορική και φιλοσοφία ως 

το 1819. Τή χρονιά αυτή, ή επιθυμία γ ια συνέχιση τών σπουδών και γ ια 

καλύτερη σταδιοδρομία οδήγησε τον Μηνά στην απόφαση να εγκαταλεί

ψει τή μακεδόνικη πόλη και να εγκατασταθεί στο Π α ρ ί σ ι ' 3 την άναχώ-

οησή του για τή γαλλική πρωτεύουσα έπέσπευσαν κάποια αιματηρά γε

γονότα, κατά τή διάρκεια τών όποιων χάθηκαν και μέλη της οικογένειας 

του. 4 

Τ α πρώτα χρόνια της διαμονής του στή Γαλλία, ό Μηνωίδης παρέδιδε 

μαθήματα αρχαίας ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και συνέγραψε 

διάφορες φιλολογικές μελέτες και π ο ι ή μ α τ α - 3 επίσης συνδέθηκε με το «Φι

λελληνικών Κομιτάτον» και εξέδωσε φυλλάδια υπέρ του αγώνα τών Ε λ 

λήνων για ανεξαρτησία. Μετά τήν ευόδωση του ελληνικού αγώνα, υπήρξε 

υποστηρικτής του Ι ω ά ν ν η Καποδίστρια, ιδιαίτερα στην αντιπαράθεση του 

με τον 'Αδαμάντιο Κοραή για τήν παιδεία του νεοσύστατου κράτους" κα

τά τήν όθίυνική περίοδο, ό Κ. Μηνάς αποδοκίμασε τήν εκκλησιαστική πο

λιτική του Θεόκλητου Φαρμακίδη και κατέκρινε γενικά τή «βαυαροκρα-

τία» στην Ε λ λ ά δ α , επηρεάζοντας μάλιστα τή γαλλική εξωτερική πολι

τική της εποχής. 6 Οι σχέσεις του Μηνά με το υπουργείο 'Εξωτερικών 

3. Ε. Άγγέλου-Βλάχου, Ή παιδεία εις τάς τουρκοκρατουμένας Σέρρας, 'Α

θήνα 1935, σ. 13-14· πρβ. Π. Θ. Πέννας, Ιστορία τών Σερρών άπο της αλώσεως 

αυτών υπό τών Τούρκων μέχρι της απελευθερώσεως των υπό τών Ελλήνων 13Η3-

1913, 'Αθήνα 2 1966, σ. 410. 

4. Ό Μηνωίδης αναφέρεται συγκεκριμένα σε άγνωστες ασφαγες του Yusuf 

P a s a » κατά το 1819· βλ. O m o n t , ο.π., σ. 338. 

5. Στο ίδιο, σ. 338. Τα έκδομένα φιλολογικά έργα και ποιήματα τοΰ Κ. Μηνά 

είναι τα έξης: Orthophonie grecque, ou traité de Γ accentuation et de la quan

tité syllabi que (Παρίσι 1824), Calliope, ou traité sur la véritable prononciation 

de la langue grecque (Παρίσι 1825), Θεωρία της ελληνικής γραμματικής τε και 

γλώσσης, στα ελληνικά καί στα γαλλικά (Παρίσι 1827), Grammaire grecque conte

nant... les dialectes ella différence avec le grec vulgaire (Παρίσι 1828) καί Ka-

νάρις,ή άσμα πινδαρικόν, στα ελληνικά καί στα γαλλικά (Παρίσι 1830)· ό Μηνάς 

έγραψε έπίσης ενα ποίημα προς τιμήν του βασιλιά της Γαλλίας Κάρολου Ι' με τον τίτλο 

Καρολιάς, το όποιο παραμένει ανέκδοτο καί βρίσκεται σήμερα στο Τμήμα τών Χειρο

γράφων της 'Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Γαλλίας με αριθμό ταξινόμησης Suppl . grec 

1147. Βλ. O m o n t , ο.π., σ. 338. Πλήρη κατάλογο τών έργων του παραθέτει ό 'ίδιος 

ό Μηνωίδης στην έ'κδοση του χειρογράφου Γεωργίου Σχολαρίου τοΰ και Γενναδίου 

Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κατά τών Πλήθωνος αποριών επ' Άριστοτέ/.ει 

σύγγραμμα... Βιβλίον πρώτον, Παρίσι/Αονδίνο/Όξφόρδη/Βιέννη 1858, σ. 201-211. 

6. Τουσίμης, ο.π., σ. 404-405. Ό Κ. Μηνάς δημοσίευσε τα ακόλουθα κείμενα 
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Υ π ο θ έ σ ε ω ν τ η ς Γ α λ λ ί α ς φ α ί ν ε τ α ι να α π ο τ ε λ ο ύ ν μ ι α ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α π τ υ χ ή 

τ η ς ζ ω ή ς τ ο υ , γ ι α τ η ν ό π ο ι α δεν γ ν ω ρ ί ζ ο υ μ ε ω ς τ ώ ρ α π α ρ ά μόνο τ ο οτι 

δ ι ε τ έ λ ε σ ε δ ι ε ρ μ η ν έ α ς τ ο υ υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ κ α ι τ ο οτ ι δ β α σ ι λ ι ά ς Κ ά ρ ο λ ο ς Γ 

τ ο ν τ ί μ η σ ε γ ι α τ ι ς υ π η ρ ε σ ί ε ς τ ο υ μ ε τ ο π α ρ ά σ η μ ο τ ω ν ' Ι π π ο τ ώ ν τ η ς Λ ε 

γ ε ώ ν α ς τ ή ς Τ ι μ ή ς . 7 

Γ ν ω σ τ ό τ ε ρ ε ς ε ίναι οι σ χ έ σ ε ι ς τ ο υ Μ η ν ω ί δ η με τ ο γ α λ λ ι κ ό υ π ο υ ρ γ ε ί ο 

Δ η μ ό σ ι α ς ' Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς , τ ο ό π ο ι ο τ ο υ ανέθεσε τ ρ ε ι ς α π ο σ τ ο λ έ ς γ ι α τ η ν 

ε ξ ε ρ ε ύ ν η σ η τ ώ ν β ι β λ ι ο θ η κ ώ ν τ ω ν ο ρ θ ό δ ο ξ ω ν μ ο ν ώ ν οι α π ο σ τ ο λ έ ς α υ τ έ ς 

π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή θ η κ α ν , σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α , ά π ό τ ο Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο τ ο υ 1 8 4 0 ω ς τ ο 

Μ ά ρ τ ι ο τ ο υ 1 8 4 3 , ά π ό τ ο Μ ά ι ο τ ο υ 1 8 4 4 ω ς τ ο Δ ε κ έ μ β ρ ι ο τ ο υ 1 8 4 5 κ α ι 

ά π ό τ ο Μ ά ι ο τ ο υ 1 8 5 0 ω ς το Ν ο έ μ β ρ ι ο τ ο υ 1 8 5 5 . Τ α α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α τ ώ ν 

α π ο σ τ ο λ ώ ν τ ο υ Κ. Μ η ν ά ή τ α ν ε ν τ υ π ω σ ι α κ ά , ο χ ι μόνο λ ό γ ω τ η ς σ ύ λ η σ η ς 

υπέρ του ελληνικού αγώνα: Τοις κραταιοτάτοις εν Ευρώπη βασίλευσα', στα ελληνικά 

και στά γαλλικά (Παρίσι, 28 Μαίου 1821), Προς τους Γερμανούς και τα λοιπά έθνη 

τής Ευρώπης πρόσκλησις εις βοήθειαν τών Ελλήνων, στα ελληνικά και στα γαλλικά 

(Παρίσι 1826) και Σύντομος επίστασις εις την τον τής Αυστρίας Μηνιστηρίου πολι-

τικήν ως προς την "Ελλάδα, στα ελληνικά και στα γαλλικά (Παρίσι 1826)· πιο συγ

κεκριμένα, το πρώτο κείμενο εκδόθηκε ανώνυμα, έκτος άπό εξι αντίτυπα του πού ήταν 

υπογεγραμμένα με τα αρχικά «K.M. του εκ Μ.Κ.Δ.». Ό Μηνάς εξέφρασε την αντί

θεση του στις ιδέες του Α. Κοραή και του Θ. Φαρμακίδη μέ τη συγγραφή τών λίβε

λων Μενέδημος, ή άπάντησις προς τάς του Χίου Κοραή κατά τών 'Ελλήνων και τοΰ 

Καποδιστρίου κατηγορίας (Παρίσι 1827) και Φαρμακίδου Άντίδοτον (Κωνσταντι

νούπολη 1852) αντίστοιχα· ακριβέστερα, δ συγγραφέας εξέδωσε το δεύτερο —έκτος 

άπό δώδεκα αντίτυπα τ ο υ — μέ το ψευδώνυμο (('Ιάκωβος ιερομόναχος Βατοπαιδεινος 

(sic)». Μέ έ'να άλλο σύγγραμμα του, το όποιο φέρει τον τίτλο La Grèce constituée 

et les affaires d'Orient και εκδόθηκε στο Παρίσι το 1836, ό Μηνωίδης επηρέασε 

τη γαλλική κοινή γνώμη κατά τής πολιτικής τών Βαυαρών στην Ε λ λ ά δ α . "Αλλα 

συγγράμματα του για πολιτικά ζητήματα είναι τα έξης: "Ελεγχος προδοτών, ή λό

γος πραγματικός προς τους "Ελληνας περί τοΰ φόνου τον Κυβερνήτον ('Αθήνα 1831), 

Λόγος προτρεπτικός προς τους "Ελληνας εις τακτικήν γύμνασιν, και εις ζήτησιν τοΰ 

συντάγματος ('Αθήνα 1837) και "Ελεγχος τών κατηγόρων τής εις πρεσβείαν αξιώ

σεως τοϋ Κυρίου Σίνα ('Αθήνα 1858). Βλ. Μινωίδης Μηνάς, Γεωργίου Σχολαρίου 

δ.π., σ. 201-211· πρβ. Τουσίμης, δ.π., σ. 404-405. 

7. Τουσίμης, δ.π., σ. 404. Το οτι ό Μηνωίδης δέν περιοριζόταν μόνο στα καθή

κοντα τοΰ διερμηνέα, αποδεικνύεται και άπό τή συγγραφή ενός ανέκδοτου υπομνήμα

τος μέ τον τίτλο «Pol i t ique de la Russie vis à vis de l 'Europe et de l 'Empi re o t 
t o m a n » · το υπόμνημα αυτό βρίσκεται στα αρχεία τοϋ γαλλικού υπουργείου Ε ξ ω 

τερικών μέ τα στοιχεία Mémoires et Documen t s , Turqu ie , τ. 40, φ. 330-345. Βλ. 

Β. G. Spyr idonakis , Empire Ottoman. Inventaire des Mémoires et Documents 

aux Archives du Ministère des Affaires Étrangères de France [Εταιρε ία Μα

κεδόνικων Σπουδών - "Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αϊμου, άρ. 132], Θεσσα

λονίκη 1973, σ. 123. 
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των ορθόδοξων μοναστηριακών βιβλιοθηκών και του εμπλουτισμού της 

γαλλικής Ε θ ν ι κ ή ς Βιβλιοθήκης με χειρόγραφα, άλλα και λόγω της ανα

κάλυψης χειρογράφων με άγνωστα έργα αρχαίων συγγραφέο^ν, δπως οι 

Μνβοι του Βαβρίου και το Περί γυμναστικής του Φιλοστράτου. Τ α απο

τελέσματα αυτά κατέστησαν τον Μηνά γνωστό στους φιλολογικούς κύ

κλους της εποχής καί το γαλλικό κράτος του απένειμε τιμητική ισόβια 

σύνταξη. Ό Μηνωίδης έζησε στο Παρίσι ως το θάνατο του το 1859. 8 

Το ζήτημα της βιβλιοθήκης τον Μηνωίδη στις Σέρρες 

Κατά τή διάρκεια της πρώτης αποστολής του για τήν εξερεύνηση των βι

βλιοθηκών τών ορθόδοξων μονών, ό Κ. Μηνάς επισκέφθηκε τήν 'Αθήνα, 

τήν Κωνσταντινούπολη, τή Θεσσαλονίκη, τις Σέρρες καί το "Αγιον ' Ο

ρος· τήν πορεία καί τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης αποστολής τα 

γνωρίζουμε άπο τή σχετική μελέτη του H e n r i O m o n t , στην οποία δημο

σιεύεται καί ή αλληλογραφία του Μηνά με τους προϊσταμένους του στο 

γαλλικό υπουργείο. 9 'Από τήν αλληλογραφία αυτή μας εΐναι κυρίως γνω

στό καί το ζήτημα της βιβλιοθήκης του Μηνωίδη στις Σέρρες. 

Πιο συγκεκριμένα, άπο μια επιστολή του Κ. Μηνά στο γραμματέα 

του γαλλικού υπουργείου P r o s p e r Faugè re , με ημερομηνία 12 'Απριλίου 

1841, πληροφορούμαστε ότι ό Μηνάς κατά τήν αναχώρηση του άπο τις 

Σέρρες, στις 19 Μαΐου 1819, είχε εμπιστευτεί σε φίλους του τρία μεγάλα 

κιβώτια με τα βιβλία καί άλλα προσωπικά αντικείμενα του' τα κλειδιά 

τών κιβωτίων καί μια κατάσταση του περιεχομένου τους τα είχε παραδώ

σει στή μητρόπολη. Τ α κιβο^τια παρέμειναν άθικτα ως το 1836 καί, μετά 

το θάνατο τών φίλων του Μηνωίδη, ό μοναχογιός του ενός, ό όποιος ονο

μαζόταν Σίμος, ανέλαβε τή φύλαξη τών βιβλίων καί τών άλλων αντικει

μένων δμως, τόσο ο 'ίδιος ό Σίμος, λίγο πριν άπο το θάνατο του, οσο καί ή 

8. O m o n t , δ.π., σ. 337, 339 κέ.· πρβ. Τουσίμης, δ.π., σ. 404-405. Οι τρεις 
αποστολές τοΰ Κ. Μήνα πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα δεκαπέντε καί δχι πέντε 
ετών, δπως γράφει ό Γ. Τουσίμης· ό ϊδιος συγγραφέας αναφέρει επίσης λανθασμένα 
δτι ό Η . O m o n t συνέγραψε τή μελέτη του για τις αποστολές τοΰ Μηνά το 1811. Βλ. 
Τουσίμης, δ.π., σ. 404. Καί στις δύο περιπτώσεις πρόκειται μάλλον για τυπογραφικά 
λάθη. Έ ν α αντιπροσωπευτικό παράδειγμα τοΰ τρόπου «έρευνας» τοΰ Μηνωίδη, κατά 
τή διάρκεια τών αποστολών του, μας δίνει ο Δ. Άποστολόπουλος περιγράφοντας τήν 
περιπέτεια ενός σαμιακού κώδικα· Δ. Γ. Άποστολόπουλος, 'Ανάγλυψα μιας τέχνης 
νομικής. Βυζαντινό δίκαιο και μεταβυζαντινή «νομοθεσία» ['Εθνικό "Ιδρυμα Ε ρ ε υ 
νών/Κέντρο Νεοελληνικών 'Ερευνών, άρ. 69], 'Αθήνα 1999, σ. 33-35. 

9. O m o n t , δ.π., σ. 340-347, 353-396. 
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σύζυγος του καί ό αδελφός της, μετά το θάνατο του Σίμου, άνοιξαν διαδο

χικά και τα τρία κιβώτια. Μερικά χρόνια αργότερα, το 1841, δταν ό Κ. 

Μηνάς επισκέφθηκε —στο πλαίσιο της πρώτης αποστολής τ ο υ — τή μονή 

του Τιμίου Προδρόμου Σερρών, προσκλήθηκε από το γυναικάδελφο του 

Σίμου, καθηγητή ελληνικών στή σχολή της μονής, να θαυμάσει τή βι

βλιοθήκη του· τότε είδε έκπληκτος ότι ή βιβλιοθήκη του καθηγητή απο

τελούνταν από τα δικά του βιβλία, κατάλογο τών οποίων είχε κρατήσει 

αναχωρώντας άπα τις Σέρρες το 1819. Ό Μηνάς αρχικά δεν αντέδρασε, 

διότι δεν ήθελε να τον αναγνωρίσουν, άλλα στή συνέχεια απευθύνθηκε 

στους προξενικούς αντιπροσώπους τής Γαλλίας και της Αυστρίας στις 

Ι^ζρρζς- οί τελευταίοι έκριναν δτι έπρεπε να ζητήσουν άπο το μητροπολίτη 

μια αποζημίωση 30.000 πιάστρων. 1 0 

Ή επιστολή του Κ. Μηνά στον P . F a u g è r e δεν φωτίζει περισσότερο 

το ζήτημα της βιβλιοθήκης του Μηνωίδη στις Σέρρες και ως τώρα απο

τελούσε τήν κυριότερη μαρτυρία γ ια τή βιβλιοθήκη αυτή και γ ια την π ε 

ριπέτεια της. Οί λεπτομέρειες τοΰ συγκεκριμένου ζητήματος έμελλε να 

γίνουν γνωστές —αρκετές δεκαετίες ύστερα άπο τή δημοσίευση τής μελέ

της τοΰ Η . O m o n t — άπο ένα σύνολο εγγράφων πού εντοπίσαμε πρόσφα

τα, κατά τήν ερευνά μας στα γαλλικά Διπλωματικά 'Αρχεία, και αναφέ

ρεται διεξοδικά στην προσπάθεια του Μηνά, τήν άνοιξη τοΰ 1841, να λά

βει αποζημίωση γ ια τήν απώλεια τών βιβλίων καί τών άλλων άντικειμέ-

10. Στο ΐόίο, σ. 344. Ό Κ. Μηνάς είχε ζητήσει άπο τή γαλλική κυβέρνηση το 

διαβατήριο καί ή ταξιδιωτική άδεια του να μη φέρουν το αληθινό ονομά του, άλλα ενα 

ψευδώνυμο πού να μην προδίδει τήν ελληνική καταγωγή του, ((pour ne pas ê t re 
mal vu pa r la police turque»- το αΐτημά του είχε γίνει δεκτό καί τα σχετικά φιρ

μάνια είχαν εκδοθεί στο όνομα « C o n s t a n t Menas». Βλ. στο ϊδιο, σ. 341, 344, 373. 

Κατά τή διάρκεια της επίσκεψης του στή μονή τοΰ Τιμίου Προδρόμου Σερρών, το 

1841, 6 Μηνάς κατέγραψε καί τα χειρόγραφα της μοναστηριακής βιβλιοθήκης· βλ. 

Γ. Κ. Παπάζογλου, (('Ο Μηνωίδης Μηνάς καί ένας κατάλογος χειρογράφων τής μο

νής τοΰ Τιμίου Προδρόμου Σερρών», Παρνασσός 33 (1991), 65-79 (— Χειρόγραφα 

και βιβλιοθήκες τής 'Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης [θρακική Βιβλιοθήκη, 

άρ. Ι ] , τ. Α', Κομοτηνή 1993, I B ' 65-79). Τελικά, ό κατάλογος τοΰ Μηνωίδη απο

τελεί αντίγραφο τοΰ καταλόγου χειρογράφων τον όποιο διέθετε ή μονή· βλ. Β. Κα

τσαρός, «Θεωρία για τή συνολική επιστημονική διευθέτηση τοΰ ζητήματος τής ιστο

ρίας τών συλλογών ελληνικών χειρογράφων τών μονών Παναγίας Άχειροποιήτου 

τοΰ Παγγαίου, τής επονομαζόμενης Κοσινίτσας (νεότ. Είκοσιφοινίσσης), καί τοΰ Τι

μίου Προδρόμου Σερρών», Διεθνές Συνέδριο. Οί Σέρρες καί ή περιοχή τους άπο την 

αρχαία στη μεταβυζαντινή κοινωνία. Σέρρες 29 Σεπτεμβρίου - 3 'Οκτωβρίου 1993. 

Πρακτικά, τ. Β', Θεσσαλονίκη 1998, σ. 666-667, 669, 672. 
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νων τ ο υ . 1 1 Το αρχειακό αυτό υλικό αποκαλύπτει το περιεχόμενο των 

τριών «σανδουκίων» του Μηνωίδη στις Σέρρες και ξετυλίγει το νήμα της 

περιπέτειας των βιβλίων του. Πριν προχωρήσουμε όμως στην εξέταση 

των περιεχομένων της βιβλιοθήκης, θεωρούμε χρήσιμο να παρουσιάσουμε 

επιγραμματικά μερικές συμπληρωματικές πληροφορίες γ ια τήν περιπέ

τεια των βιβλίων του Κ. Μήνα στις Σέρρες. 

Οι φίλοι, στους οποίους δ Μηνωίδης εμπιστεύτηκε τα βιβλία του, ή 

ταν οι αδελφοί Κουκουγγέλου. 

Ό Σίμος Κουκουγγέλου ανέλαβε τη φύλαξη των βιβλίων ως κληρο

νομιά μετά το θάνατο του τελευταίου άπο τους αδελφούς Κουκουγγέλου 

το 1834. 

Το ένα άπο τα τρία κιβώτια —το όποιο περιείχε και τρία βυζαντινά 

χειρόγραφα— ανοίχτηκε, το 1839, άπο τον Ι'διο τον Σ ί μ ο Κουκουγγέλου, 

ενώ τα υπόλοιπα δύο μετά το θάνατο του, τήν ϊδια χρονιά, άπο τή σύζυγο 

του και τον αδελφό της Πέτρο Χατζηγρούτζιο. 

Ό Σίμος προσπάθησε να πουλήσει —στην τιμή τών 800 πιάστρων— 

το βιβλίο La Bible polyglotte στο διδάσκαλο της Σχολής τών Σερρών 

'Εμμανουήλ Φωτιάδη, ενώ ή σύζυγος του Σίμου πούλησε πέντε ή έξι βι

βλία στον πνευματικό του μητροπολίτη Σερρών 'Αθανασίου. 

Ό Κ. Μηνάς είδε, στις 19 Φεβρουαρίου 1841, το μεγαλύτερο μέρος 

τών βιβλίων του στή βιβλιοθήκη του καθηγητή Π. Χατζηγρούτζιου· τα 

βιβλία του —μερικά άπο τα όποια έφεραν τήν υπογραφή τ ο υ — διατηρούν

ταν τότε σε άριστη κατάσταση. 

Τήν επόμενη μέρα, δ μητροπολίτης Σερρών 'Αθανάσιος, δ προξενικός 

αντιπρόσωπος της Γαλλίας στις Σέρρες 'Ιωάννης Μανουήλ και δ Μηνωί

δης κατέληξαν σε συμφωνία γ ια τήν επιστροφή τών βιβλίων στον νόμιμο 

κάτοχο τους· οι όροι της συμφωνίας ήταν οί έξης: ( α ) Ό μητροπολίτης θα 

καλούσε τον Π . Χατζηγρούτζιο στις Σέρρες και ταυτόχρονα θα ζητούσε 

άπο τον ηγούμενο της μονής του Τιμίου Προδρόμου Ά ζ α ρ ί α να σφραγίσει 

το δωμάτιο τού Χατζηγρούτζιου γ ια κατάσχεση· (β) μετά τήν ανάκριση 

τών υπευθύνων, θα έστελναν τον καθηγητή στή μονή, συνοδευόμενο άπο 

11. Archives Diplomatiques de Nantes, Ambassade de Constantinople, 
série D, Salonique (1840-1843), επιστολή τοΰ προξένου της Γαλλίας στή Θεσσα
λονίκη P. Gillet προς τον πρεσβευτή της 'ίδιας χώρας στην Κωνσταντινούπολη 
comte de Pontois, Θεσσαλονίκη, 11 Μαΐου 1841, και συνημμένα έγγραφα. Το σύ
νολο τών εγγράφων δημοσιεύεται στο τέλος τοϋ άρθρου μας, και γι' αυτό το λόγο 
στο έξης δεν παραπέμπουμε στο συγκεκριμένο αρχειακό υλικό. 
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το μοναχό Ι ω α κ ε ί μ και τον προξενικό διερμηνέα, για να μεταφέρε;, τα 

βιβλία του Κ. Μήνα στη μητρόπολη. 

Ό μητροπολίτης Σερρών δεν τήρησε πιστά τους όρους της συμφωνίας 

και έστειλε τον Π. Χατζηγρούτζιο μόνο του στη μονή του Τιμίου Προδρό

μου. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα ό Χατζηγρούτζιος να μετα

φέρει μέρος μόνο άπο τα βιβλία του Μηνωίδη στή μητρόπολη, και μάλιστα 

με σκισμένα φύλλα και τίτλους καί με κατεστραμμένα εξώφυλλα' τα υπό

λοιπα βιβλία ό καθηγητής τα έκρυψε σέ δωμάτια φιλούν και μαθητών του 

στή μονή. 

"Οταν αποκαλύφθηκαν οι ενέργειες του Π. Χατζηγρούτζιου, ό μητρο

πολίτης 'Αθανάσιος έστειλε το μοναχό ' Ιωακείμ στή μονή του Τιμίου 

Προδρόμου, για να φέρει τα κρυμμένα βιβλία, άλλα ο μοναχός επέστρεψε 

στις Σέρρες μόνο με οκτώ μικρούς τόμους. 

Ό Κ. Μηνάς ΰεωροΰσε κύριο υπεύθυνο γ ια τήν απόκλεια των βιβλίων 

καί τών άλλων αντικειμένων το μητροπολίτη Σερρών 'Αθανάσιο καί πί

στευε οτι ο τελευταίος θα τον αποζημίωνε γ ια τήν απώλεια αυτή, μόνον 

αν τον ανάγκαζαν οι πολιτικές καί εκκλησιαστικές αρχές της Κωνσταντι

νούπολης. 

Ή προσπάθεια του Κ. Μηνά να λάβει αποζημίωση για τήν απώλεια 

της βιβλιοθήκης του δεν φαίνεται να είχε συνέχεια' αρκετά χρόνια αργό

τερα, το 1858, ό ί'διος ό Μηνάς μας πληροφορεί δτι φίλοι του άπο τήν 

Κωνσταντινούπολη τον είχαν συμβουλεύσει τότε να μην επιμείνει στο ζ ή 

τημα αυτό, διότι θα προκαλούσε τή δυσαρέσκεια του Οικουμενικού Π α 

τριαρχείου, απο τις συστατικές επιστολές τού όποιου κρινόταν ή επιτυχία 

τών ερευνών του στις ορθόδοξες μοναστηριακές βιβλιοθήκες. Τή συγκε

κριμένη πληροφορία σημειώνει ό Μηνωίδης μέ αφορμή τήν έκδοση τού 

χειρογράφου τού Γενναδίου Κατά τών Πλτβοινος αποριών επ Άριστο-

τέλεν το χειρόγραφο αυτό αποτελούσε ένα άπο τα τέσσερα χειρόγραφα 

της «οικογενειακής» — ό π ω ς αναφέρει 1 2 — βιβλιοθήκης του στις Σέρρες 

πού πήρε μαζί του αναχωρώντας γ ια το Παρίσι το 1819. Ή σχετική ση

μείωση μαρτυρεί τήν πικρία πού ό Κ. Μηνάς αισθανόταν ως το τέλος της 

ζωής του γ ια τήν απώλεια τών βιβλίων του, καί γ ι ' αύτο το λόγο αξίζει 

να τήν παραθέσουμε: 

«Κακή τύχη εμού καταφυγόντος εις Γαλλίαν διηρπάγησαν καί π α 

λαιά αντίγραφα (πλην τούτου [τού Γενναδίου] καί τριών άλλων α 

συμπαρέλαβον) καί έντυπα, καί άλλα, ών τήν άπώλειαν οι έπιτετραμ-

12. Μινωίδης Μηνάς, Γεωργίου Σχολαρίον..., δ.π., σ. XKVIII-XLIX. 
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μένοι ο τε της Αυστρίας 'Ιωάννης Σπόντις, καί ό της Γαλλίας Κανε

λής (sic) έτίμησαν τών ζ' χιλιάδων φράγκων, κατά την άναχεΐράς μου 

αυτών άπόδειξιν της δ' άπωλείας αίτιος ήν ό Σερρών 'Αθανάσιος, ό 

εν Τυρνάβω έπειτα άποπνιγείς εν φρέατι - δν έναγαγεΐν βουλόμενον 

συμβουλαί φίλων άπα Κωνσταντινουπόλεως έκώλησαν, μη τη ' Ε κ 

κλησία ού καλόν δόξη, του πατριάρχου ευμενώς με συστήσαντος παν

ταχού προς καλήν της αποστολής μου έκβασιν, άλλ' ή αίσία έκβασις 

πολλών μοι συμφορών έγένετο πρόφασις' ό αξιότιμος εκ Σερρών Θεό

δωρος Δούμπας ό νυν έν Βιέννη γινώσκει την της βιβλιοθήκης μου 

εκείνης ά π ώ λ ε ι α ν φ τινι και χάριτας ομολογώ δημοσίως, ων ένεκα 

είργάζατό με καλών προς καλήν έκβασιν τών έμών αναζητήσεων, και 

του δώρου του Νομοκάνονος κεκυρωμένου ταΐς τε Διατάξεσι και ταΐς 

αύτοκρατορικαΐς νεαραΐς· ό χαρισόμενός με βαρυτίμως έπριατο, προς 

παραμυθίαν της άφανισθείσης βιβλιοθήκης μου.» 1 3 

Τα περιεχόμενα τής βιβλιοθήκης 

Οι ιδιωτικές βιβλιοθήκες θεωρούνται τεκμήρια οχι μόνο γ ια τον εσωτερι

κό, άλλα καί για τον εξωτερικό κόσμο τών κτητόρων τους. 'Ακριβέστερα, 

ή σύνθεση τους αντικατοπτρίζει τόσο τον πνευματικό κόσμο τών ιδιοκτη

τών τους, οσο και το ιδεολογικό κλίμα της εποχής τους· γ ι ' αυτό το λόγο 

ή μελέτη μιας ιδιωτικής βιβλιοθήκης δεν αποτελεί συμβολή μόνο στή 

βιογραφία του κατόχου της, άλλα καί στην Ιστορία τών νοοτροπιών. 1 4 

Ή εξέταση τών περιεχομένων μιας ιδιωτικής βιβλιοθήκης έχει επικρα

τήσει να γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της μέτρησης καί τής σύγκρισης 

13. Στο ϊόιο, ο.ττ., σ. XLVIII-LI, σημ. 1. Ό Κ. Μηνάς είχε μεσολαβήσει, το 
1841, για την παραχώρηση τής εκμετάλλευσης μιας λίμνης στή μονή τοϋ Τιμίου 
Προδρόμου άπο τον έμπορο Θ. Δούμπα, ό όποιος εΐχε μισθώσει τήν περίοδο ε
κείνη την Ιχθυοκαλλιέργεια τής περιοχής τών Σερρών σε αντάλλαγμα τής παραχώ
ρησης αυτής είχε συμφωνηθεί ό ηγούμενος τής μονής Άζαρίας να προσφέρει στον 
Μηνά το χειρόγραφο τοϋ Νομοκάνονος «sous se rment de garder la chose en se
cret». Βλ. O m o n t , ο.π., σ. 355-357, 398. 

14. L. Droul ia, «Les foyers de cu l ture en Grèce p e n d a n t la domina t ion 
o t t o m a n e : Le cas des b ib l io thèques», Το βιβλίο στις προβιομηχανικές κοινωνίες. 
Πρακτικά τον Α' Διεθνούς Συμποσίου τον Κέντρου Νεοελληνικών 'Ερευνών, 'Αθή
να 1982, σ. 203· πρβ. Α. Πολίτης, «Τέσσερις ιδιωτικές βιβλιοθήκες μέσου τύπου, 
18ος αιώνας», Τετράδια 'Εργασίας 9 (1987), 133-135. Πρβ. επίσης Α. Δρούλια, 
«Λογιοσύνη καί βιβλιοφιλία. Ό Δημήτριος Μόστρας καί ή βιβλιοθήκη του», Τετρά
δια 'Εργασίας 9 (1987), 227-228. 
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καί να βασίζεται, σε ποσοτικά, ειδολογικά καί χρονολογικά κριτήρια" 1 5 

με τον 'ίδιο τρόπο θα αναλύσουμε στή συνέχεια καί τή δομή της βιβλιοθή

κης του Κ. Μήνα. 

Ή βιβλιοθήκη του Μηνά περιλάμβανε Ινα σημαντικό αριθμό βιβλίων, 

καί συγκεκριμένα περισσότερους άπα 182 τόμους, άφοϋ στο τέλος του 

καταλόγου των βιβλίων αναφέρεται ότι «il y a v a i t encore d ' a u t r e s 

o u v r a g e s n o n ca t a logués» - οι τόμοι αυτοί αντιστοιχούσαν σε περισσό

τερους άπα 93 τίτλους, άπο τους οποίους τουλάχιστον 9 ήταν χειρόγραφα 

βιβλία καί 5 ήταν έντυπα βιβλία με χειρόγραφες σημειώσεις καί διορ

θώσεις . 1 6 

Τ α περιεχόμενα 182 τόμων της βιβλιοθήκης του Μηνωίδη καταγρά

φονται στον κατάλογο πού ό 'ίδιος ό κτήτοράς της συνέταξε καί φέρει τον 

τίτλο « C a t a l o g u e de la p e t i t e b i b l i o t h è q u e de Mr. Minadis qu ' i l a v a i t 

laissé à Serrés en 1819». Τ α περισσότερα ελληνικά έντυπα του καταλό

γου ταυτίστηκαν με βάση τις ελληνικές βιβλιογραφίες καί συμπληρώθη

καν τα ελλιπή βιβλιογραφικά στοιχεία τους (όνομα συγγραφέα, τίτλος, 

όνομα εκδότη ή μεταφραστή, τόπος καί χρόνος έκδοσης, σχήμα καί αριθ

μός τόμων). Προβληματική ήταν ή ταύτιση των έργων πού κυκλοφόρη

σαν σε περισσότερες άπο μία εκδόσεις, καί στις περιπτώσεις αυτές ση

μειώθηκε ή πλησιέστερη στο χρόνο της καταγραφής των βιβλίων έκδοση' 

άταύτιστα έμειναν τα έργα πού γνώρισαν αλλεπάλληλες επανεκδόσεις καί 

τα έργα των οποίων τα στοιχεία στον κατάλογο δεν επαρκούσαν γ ια τήν 

ταύτιση τους. Ή βιβλιογραφική ταύτιση των περισσότερων έργων καί ή 

συμπλήρωση των βιβλιογραφικών στοιχείων τους κατέστησαν ευκολότερη 

τήν επεξεργασία των δεδομένων, καί ακριβέστερα τήν ειδολογική καί 

χρονολογική κατάταξη των βιβλίων. 

"Οσον άφορα τήν ειδολογική κατάταξη τών έργων, διακρίναμε τις 

ακόλουθες κατηγορίες βιβλίων: αστρονομία, γεωγραφία, γραμματική, 

εγκυκλοπαίδειες, θρησκευτικά, ιατρική, ιστορία, κλασικά, λεξικά, νεό

τερη λογοτεχνία, μαθηματικά, φιλοσοφία καί φυσική. Ω σ τ ό σ ο , ή διά

κριση αυτή συνάντησε μια δυσκολία, ή οποία αντιμετωπίστηκε ως έξης: 

15. Πολίτης, δ.π., σ. 135-139· πρβ. Δρούλια, δ.π., σ. 227-228, σημ. 2. 
16. Ά π ο τα 5 έντυπα βιβλία με χειρόγραφες σημειώσεις καί διορθώσεις, τα 4 

ήταν έργα φιλοσοφίας (ή 'Επίτομη Λογικής του Ν. Βλεμμίδη, ή Λογική τοΰ Ε. Βούλ
γαρη, τα Στοιχεία της Λογικής Μεταφυσικής καί 'Ηθικής τοΰ F . Soave καί τα 
Στοιχεία της Λογικής καί Ηθικής Φιλοσοφίας του J . - G . Heineccius) καί ενα ήταν 
εγχειρίδιο μαθηματικών (ή Σειρά Στοιχειώδης τών Μαθηματικών καί Φυσικών 
Πραγματεία)!' τοΰ Κ. Μ. Κούμα). Για τα χειρόγραφα βλ. παρακάτω. 
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Σ τ α κλασικά συμπεριλήφθηκαν οχι μόνο ολα τα έργα των αρχαίων ελλή

νων και λατίνων συγγραφέων —ανεξάρτητα άπο τη θεματική τους—, αλ

λά και οι μεταγενέστερες μελέτες γ ια τα έργα αυτά. 

Ή στατιστική προσέγγιση της θεματικής των βιβλίων μας οδήγησε, 

στη συνέχεια, στις ακόλουθες παρατηρήσεις καί συμπεράσματα. 'Αρχικά 

παρατηρούμε δτι ή διάκριση των έργων σε θρησκευτικά /θεολογικά και 

κοσμικά, ή οποία έχει επικρατήσει να γίνεται στίς μελέτες των ιδιωτικών 

βιβλιοθηκών της εποχής, 1 7 δεν εξυπηρετεί σε τίποτε, διότι τα θρησκευ

τικά βιβλία αντιπροσωπεύουν μόνο το 1 0 % του συνόλου' ΤΟΌΤΌ εξηγείται 

ασφαλώς άπο το γεγονός δτι ως τώρα μελετήθηκαν κυρίως ιδιωτικές βι

βλιοθήκες της εποχής πού άνηκαν σε κληρικούς και οχι σε λαϊκούς. Πάν

τ ω ς , τα θρησκευτικά έργα καταλαμβάνουν το 'ίδιο ποσοστό στή συγκε

κριμένη βιβλιοθήκη με τα εγχειρίδια μαθηματικών (12%), φιλοσοφίας 

(10%) καί γραμματικής (10%), παρόλο πού 6 Μηνο^ίδης θεωρούνταν δό

κιμος μαθηματικός καί ή φιλοσοφία καί ή γραμματική αποτελούσαν κύ

ρια αντικείμενα τής διδασκαλίας του στις Σέρρες κατά τή διάρκεια τών 

ετών 1815-1819. 1 8 

' Η γραμματική (10%) μαζί με τα λεξικά (12%), δηλ. τα γλωσσικά 

βιβλία συνολικά, αντιστοιχούν στο 1/4 περίπου τών περιεχομένων τής βι

βλιοθήκης, ποσοστό σημαντικό καί αναμενόμενο, αν αναλογιστεί κανείς 

τή δραστηριότητα τοΰ Κ. Μήνα στίς Σέρρες καί στο Παρίσι, ιδιαίτερα 

τή μετάφραση ξένων έ ρ γ ω ν 1 9 καί τή συγγραφή μελετών γ ια την ελληνική 

17. Βλ. κυρίως Λ. Δρούλια, (('Ο λαυριώτης μοναχός Κύριλλος άπο τήν Πάτρα 

καί ή βιβλιοθήκη του», Ό 'Ερανιστής 11 (1974), 498-499. Κ. Λάππας, « Ό Καλα

βρυτινός δάσκαλος Γρηγόριος Ίωαννίδης καί ή βιβλιοθήκη του», Μνήμων 5 (1975), 

167. Πολίτης, δ.π., σ. 136. 

18. Άγγέλου-Βλάχου, δ.π., σ. 13 - πρβ. Πέννας, δ.π., σ. 410. Ή ιδιαίτερη 

ένασ/όληση τοΰ Μηνωίδη με τα μαθηματικά φαίνεται καί άπο τήν παρουσία στή βι

βλιοθήκη ενός δικοΰ του χειρόγραφου έργου 500 σελίδων με τον τίτλο 'Αριθμητική. 

19. Βλ. για παράδειγμα τή μετάφραση τής Λογικής τοΰ D u m a r c h a i άπο τον 

Κ. Μηνά ανάμεσα στα χειρόγραφα τής βιβλιοθήκης του. Ό Μηνάς συνέχισε να μετα

φράζει έργα καί αργότερα - βλ. τις έκδομένες μεταφράσεις του: Τηλέμαχος μετα

φρασθείς εις τήν έλληνικήν γλώσσαν (Παρίσι 1831), Καινός νόμος περί εθνοφυλακι-

κής συντάξεως, μεταφρασθείς εκ τοΰ Γαλλικού (Παρίσι 1837), 'Αριστοτέλους ρητο

ρικής Α, Β. Γ. τοϋ κειμένου παραβληθέντος προς τα εν τη βασιλική βιβλιοθήκη αν

τίγραφα, μεταφρασθείς εις τήν γαλλικήν γλώσσαν μετά προλεγομένων καί σημειώ

σεων, και πίνακος τών λέξεων (Παρίσι 1837). Ό Μηνωίδης σχεδίαζε επίσης τήν έκ

δοση μετάφρασης τοΰ «Μεγάλου Λεξικού τοΰ εκ τής γαλλικής εις τήν έλληνικήν», τοΰ 

«α' βιβλίου τών 'Ινστιτούτων τοΰ 'Ιουστινιανού επί το έλληνικώτερον μετά καί τής 

ιστορίας τοΰ ρωμαϊκοΰ λεγομένου δικαίου» καί «τοΰ Άρεταίου τοΰ Καππαδόκου εις 
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γλωσσά. Με μεγαλύτερο ποσοστό άπο τα γλωσσικά βιβλία αντιπροσω

πεύονται στη βιβλιοθήκη του Μηνά τα έργα τών αρχαίων ελλήνων και 

λατίνων συγγραφέων (27%), ποσοστό δικαιολογημένο γ ια τη βιβλιοθήκη 

ενός άριστου ελληνιστή, αντιγραφέα αρχαίων χειρογράφων, άλλα και πλα

στογράφου αρχαίων κειμένων. 2 0 Τέλος, άπο τη βιβλιοθήκη του Μηνωίδη 

δεν απουσιάζουν ή ιστορία (4%), ή νεότερη λογοτεχνία (3%), ή γεωγρα

φία (3%), ή αστρονομία (3%), ή φυσική (2%), ή ιατρική (2%) και οί εγ

κυκλοπαίδειες (2%). 

'Ανεξάρτητα άπο τα ποσοστά, ή βιβλιοθήκη του Κ. Μηνά διακρίνεται, 

γενικά, για τήν ποικιλία τών θεμάτων της και καλύπτει ευρύ φάσμα εν

διαφερόντων παράλληλα, εκφράζει το ιδεολογικό κλίμα της εποχής και 

παρουσιάζει τήν εικόνα μιας ενημερωμένης βιβλιοθήκης. Πιο συγκεκρι

μένα, ανάμεσα στα βιβλία του Μηνά βρίσκονται γνωστές έλλτ^νικές και 

ςενες εκδόσεις κλασικών έργων και αντιπροσωπεύονται οί σύγχρονες εκ

δοτικές προσπάθειες του 'Αδαμάντιου Κοραή και του Νεόφυτου Δούκα. 2 1 

'Εξάλλου, ή βιβλιοθήκη του Μηνωίδη περιλαμβάνει γνωστά εγχειρίδια 

θετικών-φυσικών επιστημών της εποχής και έ'ργα κορυφαίων εκπροσώ

πων του ευρωπαϊκού και ελληνικού Διαφωτισμού' δίπλα στα τελευταία, 

δμ,ως. συναντούμε και τα χριστιανικής απολογητικής βιβλία τού 'Αθανα

σίου Πάριου και τού Νικηφόρου Θεοτόκη. 

Ή 'ίδια ποικιλία έ'χει διαπιστωθεί καί σε άλλες ιδιωτικές βιβλιοθή

κες τού 18ου καί τών άρχων τού 19ου α ι . ' 2 2 άλλωστε, ή παρουσία ενός 

έ'ργου σε μια βιβλιοθήκη δέν σημαίνει αναγκαστικά και τήν αποδοχή τών 

ιδεών του άπο τον κάτοχο της βιβλιοθήκης. Ή παρουσία τών βιβλίων τού 

Α. Πάριου, για παράδειγμα, μπορεί να εξηγηθεί άπο το γεγονός δτι ό Κ. 

Μηνάς υπήρξε μαθητής του στή Σχολή της Χ ί ο υ 2 3 καί 'ίσως εκφράζει το 

τήν γαλλικήν γλώσσαν». Βλ. Μινωίδης Μηνάς, Γεωργίου Σχολαρίον..., δ.π., σ. 
2 0 1 - 2 Î 1 . 

20. 'Αγγέλου-Βλάχου, ó'.rr., σ. 14-15· πρβ. Πέννας, δ.π., σ. 410-411. Βλ. έπί-

σης Άποστολόπουλος, δ.π., σ. 33-35, όπου αναφέρεται το παράδειγμα της συγκρό

τησης άπο τον Κ. Μηνά ενός «νέου» κώδικα, τον όποιο αποτελούσαν φύλλα αποσπα

σμένα άπο το χειρόγραφο του σαμιακού κώδικα, κείμενα πού ό Μηνάς αντέγραψε 

άπο πατμιακούς κώδικες, κάποιες σημειώσεις του ίδιου του Μηνωίδη καί κάποιες 

άλλες «λείες» του. 

21. Ό Κ. Μηνάς διατηρούσε αλληλογραφία με τον Α. Κοραή καί τον Ν. Δούκα. 

Βλ. Μινωίδης Μηνάς, Γεωργίου Σχολαρίου..., δ.π., σ. 212-219· πρβ. Α. Κοραής, 

'Αλληλογραφία, τ . Δ', 1817-1822, 'Αθήνα 1982, σ. 38. 

22. Βλ. ιδιαίτερα Λάππας, δ.π., σ. 168-175· Δρούλια, δ.π., σ. 500-503. 

23. O m o n t , δ.π., σ. 338. 
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σεβασμό τού κτήτορα των βιβλίων προς τον παλαιό δάσκαλο του - άλλα και 

ή μελέτη τών αρχαίων ελληνικών και λατινικών κειμένων, κατά την επο

χή του ελληνικού Διαφωτισμού, δεν δήλωνε πάντοτε έ'νταξη του μελετη

τή στον προοδευτικό χώρο, άφοΰ ορισμένοι έλληνες λόγιοι της εποχής 

περιορίζονταν ακόμη σχεδόν αποκλειστικά στη σπουδή της γλωσσάς και 

της γραμματικής το^ν κλασικών κείμενων.ώ* 

Πέρα άπο την ειδολογική, καί ή χρονολογική κατάταξη τών βιβλίων 

του Κ. Μηνά μας επιτρέπει να εξαγάγουμε ορισμένα συμπεράσματα. Πρέ

πει δμως να σημειώσουμε ότι ή κατάταξη αυτή είναι δυνατή μόνο για τους 

63 άπο τους 93 τίτλους, δηλ. γ ια τα 2/3 τών περιεχομένων της βιβλιοθή

κης, διότι, όπως αναφέραμε προηγουμένως, δεν ταυτίστηκε βιβλιογραφικά 

το σύνολο τών έ'ργων. Ή μεγάλη χρονική απόσταση πού χωρίζει τα π α 

λαιότερα άπο τα νεότερα βιβλία του Μηνά μας κατευθύνει αρχικά σε μια 

διάκριση τών εκδόσεων κατά αιώνα. 

ΟΊ εκδόσεις τών άρχων του 19ου od. αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος 

(65%) τών χρονολογημένων τ ί τ λ ω ν τα έ'ργα τοΰ 18ου α'ι. είναι σαφώς λι

γότερα καί αντιστοιχούν στο 2 4 % τών χρονολογημένων εκδόσεων. Οι προ

ηγούμενοι αιώνες αντιπροσωπεύονται ό καθένας μόνο με ενα ή δύο βιβλία' 

άπο αυτά τα παλαιότερα, καί ακριβέστερα εκείνα τού 13ου καί τοΰ 14ου 

αι., είναι χειρόγραφα καί μαρτυρούν το συλλεκτικό ενδιαφέρον τού κτήτορά 

τους. Ή συλλεκτική διάθεση τού Μηνωίδη διαφαίνεται περισσότερο άπο 

τήν παρουσία στή βιβλιοθήκη του, δίπλα σε νεότερες εκδόσεις τοΰ Θου

κυδίδη καί άλλων κλασικών συγγραφέων, τών πρώτων εκδόσεων τών έρ

γων τοΰ 'Αριστοφάνη (1498) καί τοΰ Θουκυδίδη (1503) άπο τον Ά λ δ ο 

Μανούτιο στή Βενετία. 

Οι παλαιές εκδόσεις δεν είναι αρκετές ώστε να μας πληροφορήσουν 

γ ια τη βιβλιογραφική ενημέρωση τού ιδιοκτήτη της βιβλιοθήκης* το ζ ή 

τημα αυτό μπορούν να το φωτίσουν μόνο τα σύγχρονα του βιβλία, καί γι 

αυτόν το λόγο μια λεπτομερής χρονολογική κατάταξη τών νεότερων τ ίτ

λων της βιβλιοθήκης τοΰ Κ. Μηνά είναι αναγκαία. 'Από τήν κατάταξη 

αυτή διαπιστώνουμε Οτι ή βιβλιογραφική ενημέρωση τού Μηνά δεν ήταν 

τακτική" τα περισσότερα έργα τού 19ου αι., καί συγκεκριμένα 25 άπο τους 

35 τίτλους, είναι εκδόσεις της πρώτης δεκαετίας τού αιώνα, ένώ ή εκδοτική 

δραστηριότητα τών επόμενων χρόνων αντιπροσωπεύεται μόνο με 10 τ ίτ

λους. Ή βιβλιοθήκη τοΰ Μηνωίδη δεν ακολουθεί λοιπόν τή σύγχρονη της 

εκδοτική δραστηριότητα καί ό εμπλουτισμός της φαίνεται να είναι εύκαι-

24. Δρούλια, δ.π., σ. 502. 
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ριακός. Μάλιστα, τούτο συμβαίνει στή δεύτερη δεκαετία του 19ου αι., 

κατά τή διάρκεια της οποίας ό Κ. Μηνάς ασκούσε το επάγγελμα του διδα

σκάλου στο Μελένικο και στις Σέρρες και συνεπώς θα είχε μεγαλύτερη 

οικονομική ευχέρεια για την αγορά βιβλίων. 2 5 Δεν αποκλείεται όμως το 

μεγαλύτερο μέρος των βιβλίων να αγοράστηκε άπο τον Μηνά ή να δωρή-

θηκε σ' αυτόν κατά τή διάρκεια της δεύτερης δεκαετίας του 19ου αι., και 

να αποτελούσε τ μ ή μ α μιας υπό διάλυση βιβλιοθήκης. 

Στο διάστημα κατά το όποιο ό Μηνωίδης διηύθυνε τή Σχολή Σερρών 

(1815-1819), ή βιβλιοθήκη του εμπλουτίστηκε μόνο με 5 εκδόσεις της 

εποχής" άπο αυτά. όμως, δεν απουσίαζε ενα γνωστό πολύτομο 'έργο των 

χρόνων εκείνων: ή 'Ελληνική Βιβλιοθήκη του Κοραή. Ό Κ. Μηνάς είχε 

γράψει στον 'ίδιο τον Α. Κοραή, το 1817, γ ια να τού στείλει «Οσα της Ε λ 

ληνικής Βιβλιοθήκης τέως ειχεν έκδεδωκώς, δι' εμπόρων εν Τεργέστη, 

οίς έγραψα καταβαλεΐν τήν άξίαν»· 2 6 τελικά, προμηθεύτηκε το έργο, με 

τή μεσολάβηση τού Κοραή, άπο τον Α. Βασιλείου. Στην αλληλογραφία 

του Α. Κοραή σώζεται μια επιστολή του προς τον «σοφον και του ε π α γ 

γέλματος άξιον διδάσκαλον τών Σερρών», με ημερομηνία 15 Μαίου 1817, 

με τήν οποία δίνεται ή ακόλουθη απάντηση στο σχετικό αίτημα του Μηνά: 

« ' Ε γ ώ δε αν εΐχα τα όποια με ζητείς βιβλία, ήθελα σε τα πέμψειν δώ-

ρον, μαρτύριον τού ζήλου σου και τής διακρίσεως σου" γράφω δε εις Τερ-

γέστην προς τον Άλέξανδρον Βασιλείου δια να σε τα προμηθεύση.» 2 7 

Ή τύχη της βιβ?.ιοθήκης 

Μετά τήν αναχώρηση τού Κ. Μηνά άπο τις Σέρρες, το 1819, καί για εί

κοσι χρόνια, τα βιβλία του φυλάγονταν άπο τήν οικογένεια Κουκουγγέλου 

σε ((τρία καλώς κλεισμένα καί βουλομένα σανδούκια»" τα κιβώτια αυ

τά παραβιάστηκαν το 1839, όπως ήδη σημειώσαμε, άπο τον Σ ί μ ο Κου

κουγγέλου, τή σύζυγο του και τον αδελφό της Π. Χατζηγρούτζιο. Ά -

25. Τιά τις οικονομικές δυνατότητες τών διδασκάλων της εποχής βλ. ατό "ίδιο, 
σ. 466-467. Το όνομα τοϋ Μηνωίδη περιλαμβάνεται, δπως με πληροφόρησε ό κ. Φ 
Ή λ ι ο υ , καί στους καταλόγους συνδρομ,ητών τών βιβλίων τής εποχής. 

26. Μινωίδης Μηνάς, Γεωργίου Σχολαρίου..., δ.π., σ. 212. 
27. Κοραής, δ.π., σ. 38. Τήν επιστολή αυτή δημοσίευσε, το 1858, καί ό ΐδιος 

ό παραλήπτης της· βλ. Μινωίδης Μηνάς, δ.π., σ. 212-213. Στή συγκεκριμένη επι
στολή ό Α. Κοραής έγραφε επίσης στον Κ. Μηνά: «Γραμματικήν οίλλην παρά τήν του 
Βυτμάνου μή μεταχειρίζου εις το σχολειον σου»· ωστόσο, ή Γραμματική τοϋ Ρ-
B i i t t m a n n δεν περιλαμβανόταν, δύο χρόνια αργότερα, στα εγχειρίδια γραμματικής 
τής βιβλιοθήκης τοϋ Μηνά. 
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πο τη στιγμή εκείνη αρχίζει, και ή διάλυση της βιβλιοθήκης του Μήνα. 

Δύο χρόνια αργότερα, το 1841, όταν δ Μηνωίδης επέστρεψε στις Σέρ

ρες, ανακάλυψε το μεγαλύτερο μέρος των βιβλίων του, όπως αναφέραμε 

προηγουμένως, στο δωμάτιο του Χατζηγρούτζιου, στή μονή του Τιμίου 

Προδρόμου, και κατέβαλε προσπάθειες για την επανάκτηση της βιβλιο

θήκης του* οί προσπάθειες του δεν απέδωσαν παρά μόνο ένα μέρος των 

έργων, και μάλιστα σε άθλια κατάσταση. Δεν γνωρίζουμε πόσα βιβλία 

επιστράφηκαν τότε στον νόμιμο κάτοχο τους' πάντως, ήταν περισσότεροι 

άπο οκτώ τόμοι, άφοΰ, πέρα άπο τα βιβλία πού επέστρεψε ό Ι'διος ό Π . 

Χατζηγρούτζιος, οκτώ μικρούς τόμους έφερε άπο τή μονή του Τιμίου 

Προδρόμου στον Κ. Μηνά καΐ ό μοναχός ' Ιωακείμ. 

Τ α έργα αυτά φαίνεται οτι στάλθηκαν αργότερα στο Παρίσι, μαζί με 

τα χειρόγραφα πού 6 Μηνάς εΐχε αγοράσει, αντιγράψει ή συλήσει άπο τις 

βιβλιοθήκες των ορθόδοξων μονών κατά τή διάρκεια της πρώτης αποστο

λής του" άλλωστε, π ώ ς θα μπορούσε να δικαιολογηθεί ή παρουσία, μετα

ξύ παλαιών χειρογράφων, και σύγχρονων εντύπων, τα όποια περιείχε και 

ή βιβλιοθήκη του Μηνωίδη στις Σέρρες; 'Ακριβέστερα, στους δημοσιευ

μένους άπο τον Η. O m o n t καταλόγους χειρογράφων της πρώτης απο

στολής του Κ. Μηνά περιλαμβάνονται καί τρεις καταστάσεις του περιε

χομένου των κιβωτίων με χειρόγραφα πού ό Μηνάς είχε αφήσει, στις 15 

Αυγούστου 1842. στο κατάστημα των αδελφών A b b o t t στή Θεσσαλο

νίκη, για να αποσταλούν στή γαλλική πρωτεύουσα" τα κιβώτια αυτά πε-

ριέκλειαν, μεταξύ άλλων, τον έβδομο τόμο άπο τους δεκάτομους Λόγους 

των Αττικών Ρητόρων της έκδοσης του Ν. Δούκα, τους Διάλογους του 

Πλάτωνα της έκδοσης του F i s c h e r καί το δίτομο Λεξικον Αίγλωσσον της 

Γαλλικής και Ρωμαϊκής , ίιαλέκτου του Γ. Βενδότη. 2 8 Πέρα άπο τα συγ

κεκριμένα έντυπα, τα 'ίδια κιβώτια περιείχαν καί τρία χειρόγραφα με το 

Λεξικό του Κυρίλλου Αλεξανδρείας" το ένα άπο αυτά θα μπορούσε να 

ταυτιστεί με το αντίστοιχο χειρόγραφο της βιβλιοθήκης τού Μ η ν ω ί δ η . 2 9 

28. Omont, δ.π., σ. 399. 
29. Στο ϊδιο, σ. 398, 402, 404. Το ενα άπο τα τρία λεξικά τοΰ Κυρίλλου 'Αλε

ξανδρείας, το όποιο βρίσκεται σήμερα στο Τμήμα των Χειρογράφων της 'Εθνικής 
Βιβλιοθήκης της Γαλλίας με αριθμό ταξινόμησης S u p p l . grec. 1243, είναι χαρτώο 
καί σε 4ο, όπως καί το χειρόγραφο της βιβλιοθήκης τοΰ Μηνο:ιίδη στις Σέρρες. Σ τ α 
κιβώτια με τα χειρόγραφα πού ό Κ. Μηνάς έστειλε, το 1842, άπο τή Θεσσαλονίκη 
στο Παρίσι, υπήρχε επίσης καί ενα χειρόγραφο με σχόλια τοΰ Μιχαήλ Έφέσιου στα 
Μεταφυσικά τοΰ Αριστοτέλη, άλλα αυτό δέν θα μπορούσε να είναι το ομότιτλο χει
ρόγραφο της βιβλιοθήκης τοΰ Μήνα στις Σέρρες, διότι στο τελευταίο δέν αναγραφό
ταν όνομα συγγραφέα - στο ϊδιο, σ. 402. 
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"Οσον άφορα τα βιβλία πού δεν επιστράφηκαν στον Κ. Μηνά, δ Π . 

Χατζηγρούτζιος τα έκρυψε τότε, όπως ήδη σημειώσαμε, σε δωμάτια 

φίλων και μαθητών του στη μονή του Τιμίου Προδρόμου. Τή συνέ/εια 

της περιπέτειας αυτών των έργων θα τήν αγνοούσαμε σήμερα, αν ή έρευ

να των τελευταίων ετών για τήν τύχη μιας άλλης βιβλιοθήκης, εκείνης 

της μονής του Τιμίου Προδρόμου Σερρών, δεν έφερνε στο φώς και κατα

λόγους τών έντυπων βιβλίων τ η ς . 3 0 Πιο συγκεκριμένα, οι κατάλογοι αυ

τοί αποτελούν καταγραφές τών εντύπων Οχι μόνο της μεγάλης κεντρικής 

βιβλιοθήκης τού μοναστηριού, άλλα και τών επιμέρους μικρών βιβλιοθη

κών στα δωμάτια τού κτιριακού συγκροτήματος του, οι όποιες εντάχθη

καν, γύρο:» στα μέσα τού 19ου αι.. στή μεγάλη κεντρική βιβλιοθήκη. 3 1 

'Ανάμεσα στα έντυπα βιβλία της μεγάλης κεντρικής βιβλιοθήκης της 

μονής τού Τιμίου Προδρόμου δεν υπήρχαν, το 1842, έργα πού θα μπορού

σαν να προέρχονται άπο τή βιβλιοθήκη τού Μηνά, με εξαίρεση τή Μέλισ

σα το τρίτομο Λεξικον ' Ελληνικσν τού Α. Γαζή και τή Γεωγραφία Πα

λαιά και Νέα τού Μελετίου' ωστόσο, το Λεξικό και ή Γεωγηαφία δεν ά

νηκαν στην 'ίδια έκδοση μέ τα αντίτυπα της βιβλιοθήκης τού Μ η ν ω ί δ η . 3 2 

' Η μοναστηριακή βιβλιοθήκη απέκτησε και ένα δεύτερο αντίτυπο τού 

Ι'διου λεξικού αργότερα, το 1858, όταν εμπλουτίστηκε μέ τα βιβλία τού 

αποθανόντος μοναχού Χατζηδανιήλ - άλλα ή έκδοση τού Λεξικού δεν ανα

φέρεται στην καταγραφή τών βιβλίων. 3 3 Πέρα άπο τα βιβλία τού Χ α τ ζ η 

δανιήλ, και βιβλία άλλων μοναχών εντάχθηκαν, στο διάστημα 1842-1864, 

στή μεγάλη κεντρική βιβλιοθήκη τού μοναστηρίου - τα έργα αυτά —έκτος 

άπο εκείνα πού έλαβε ή μονή άπο τον Σίλβεστρο— δεν μπορούν να ταυτι

στούν μέ τα βιβλία τού Κ. Μ η ν ά . 3 4 

Ό ιερομόναχος Σίλβεστρος διατηρούσε βιβλιοπωλείο στή μονή τού 

30. Β. Κατσαρός - Χ. Πα—ασταθής, « 'εκκλησιαστικά χειρόγραφα της μονής 
του Τιμίου Προδρόμου Σερρών. Κα>δικες, βρέβια, κατάστιχα, αντιγραφές επισήμων 
εγγράφων της μονής του Τιμίου Προδρόμου Σερρών και ή κατάσταση της βιβλιοθή
κης της μονής, Οπως εμφανίζεται σε ανέκδοτο κατάλογο τών χειρογράφων και τών έν
τυπων της», Διεθνές Σννέδριο. ΟΙ Σέρρες και ή περιοχή τονς άπο την αρχαία στη με
ταβυζαντινή κοινωνία. Σέρρες 29 Σεπτεμβρίον - 3 Όκτωβρίον 1993. Πρακτικά, 
τ. Β', Θεσσαλονίκη 1998, σ. 581-632. 

31 . Στο ϊόιο, σ. 585. 
32. Στο ϊόιο, σ. 585, 599-600, 603. 'Ακριβέστερα, ή μοναστηριακή βιβλιοθήκη 

περιείχε τήν τρίτη και οχι τήν πρώτη έ'κδοση του Λεξικού του Α. Γαζή, ένώ ή Γεω
γραφία του Μελετίου της 'ίδιας βιβλιοθήκης ήταν σέ φύλλο καί οχι σε 8ο. 

33. Στο ίδιο, σ. 601. 
34. Στο ϊόιο, σ. 585-586, 591-592, 600-604. 
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Τιμίου Προδρόμου καί μαρτυρεΐται, γύρω στα μέσα του 19ου αι., να δίνει 

δύο φορές βιβλία στο μοναστήρι: την πρώτη φορά ώς εξόφληση ενός 

χρέους 1.409 πιάστρων στη μονή και τή δεύτερη φορά, το 1864. ώς π ώ 

ληση εκδόσεων στον ηγούμενο Θεοδόσιο.3'"' Στ ις καταγραφές των βιβλίων 

πού ή μοναστηριακή βιβλιοθήκη έλαβε από τον ιερομόναχο αυτό, συναν

τούμε και μερικά 'ίδια έργα με εκείνα πού περιείχε ή βιβλιοθήκη του Μηνά* 

συγκεκριμένα πρόκειται για τα έξης: 

— Τους τέσσερις τόμους των Στοιχείων της Λογικής Μεταφυσικής και 'Ηθικής του 

F. Soave. 

— Τή Μετρική του Ζ. Κ. Π ώ π . 

— Τις Καθ' "Ομηρον 'Αρχαιότητες του Ε. Βούλγαρη σέ δύο αντίτυπα. 

— Το Λεξικό του Φωτίου σέ δύο αντίτυπα. 

— Την Εκκλησιαστική 'Ιστορία του Σωκράτους Σχολαστικού. 

— Τους δέκα τόμους από τή δωδεκάτομη 'Εγκυκλοπαίδεια 'Ελληνικών Μαθημάτων 

τοΰ Σ. Κομμητά. 

Πέρα άπα τα βιβλία αυτά. ή βιβλιοθήκη της μονής του Τιμίου Προ

δρόμου απέκτησε τότε άπο τον Σίλβεστρο καί αρκετά έργα κλασικών συγ

γ ρ α φ έ ω ν άλλα στις καταγραφές τών έργων αναφέρεται μόνο το όνομα 

τού συγγραφέα καί έτσι ή βιβλιογραφική ταύτιση τους είναι α δ ύ ν α τ η . 3 6 

Ή παρουσία τών λίγων αυτών έργων στο βιβλιοπωλείο τού Σιλβέ-

στρου της μονής τοΰ Τιμίου Προδρόμου δέν αποδεικνύει οτι τα κρυμμένα 

άπο τον Χατζηγρούτζιο βιβλία τού Μηνωίδη ακολούθησαν, στή συνέχεια, 

το 8ρόμο τού εμπορίου - όμως, το συγκεκριμένο γεγονός δέν μπορεί να 

αγνοηθεί, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη μας Οτι μερικά άπο τα έργα αυτά 

αποτελούσαν εκδόσεις τών άρχων τοΰ 19ου αι. 

Τήν περιπέτεια της βιβλιοθήκης της μονής τού Τιμίου Προδρόμου 

Σερρών στα επόμενα χρόνια τή γνωρίζουμε αρκετά καλά σήμερα. Μετά 

τή λεηλασία καί τή διάλυση της άπο τους Βούλγαρους, το 1917, τα έντυ

π α της είχαν καλύτερη τύχη άπο τα χειρόγραφα βιβλία της· ακριβέστερα, 

384 έντυποι τόμοι επιστράφηκαν στην Ε λ λ ά δ α . Ω σ τ ό σ ο , άπο τους κατα

λόγους τών έντυπων έργων, γύρω στα μέσα τοΰ 19ου αι., προκύπτει οτι 

αρκετά βιβλία κατακρατήθηκαν στή Βουλγαρία καί οτι τή θέση τους κα-

35. Στο ϊδιο, σ. 585-586, 588. 

36. Στο ϊδιο, σ. 600-601, 603-604. Πιο συγκεκριμένα, ή μοναστηριακή βι

βλιοθήκη έλαβε τότε άπο τον Σίλβεστρο, ανάμεσα σέ άλλα, καί τα έργα τών έξης 

κλασικών συγγραφέων: 'Αριστοτέλη, Δημοσθένη, Ευκλείδη, 'Ηλιοδώρου, Η ρ ο δ ό 

του, Ήρωδιανοΰ, Θεόκριτου, Θουκυδίδη, Πινδάρου, Πλάτωνα καί Σοφοκλή· έργα 

τών ΐδιων συγγραφέων υπήρχαν καί στή βιβλιοθήκη τού Μηνωίδη. 
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τέλαβαν άλλα άγνωστα, μη αναφερόμενα στους καταλόγους, τα όποια πι

θανώς προέρχονται, άπο τή βιβλιοθήκη της μονής της Παναγίας Ά / ε ι ρ ο -

ποιήτου του Παγγαίου (Κοσινίτσας)· άλλωστε, ή ανάμειξη αύτη χαρα

κτηρίζει και τα χειρόγραφα έργα των βιβλιοθηκών των δύο πολύπαθων 

γειτονικών μονών. 3 7 

Ά π ο τους 384 έντυπους τόμους πού επιστράφηκαν στην 'Ελλάδα ως 

βιβλία της μονής του Τιμίου Προδρόμου, το μεγαλύτερο μέρος τους (302 

τόμοι) περιήλθε αργότερα στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σ ε ρ ρ ώ ν 

οι υπόλοιποι τόμοι κατατέθηκαν ή κρατήθηκαν στην 'Εθνική Βιβλιοθήκη 

της Ε λ λ ά δ α ς (47 τόμοι) καί στή Βιβλιοθήκη του Βυζαντινού Μουσείου 

'Αθηνών (35 τόμοι). 'Ανεξάρτητα από τή συνολική ή μερική προέλευση 

τών βιβλίων αυτών άπο τή μονή του Τιμίου Προδρόμου, δεν μπορούμε 

να παραβλέψουμε το γεγονός Οτι ανάμεσα τους εμφανίζονται έργα πού 

περιλάμβανε καί ή βιβλιοθήκη τοΰ Κ. Μηνά' τα συγκεκριμένα έργα είναι 

τα ακόλουθα:38 

— Το Λεξικό τής ελληνικής καί λατινικής γλώσσας τοΰ C. Schrevel ius. 

— Ή τετράτομη Γεωγραφία Παλαιά καί Νέα τοΰ Μελετίου. 3 9 

— Ή Ηθική Φιλοσοφία τοΰ Ι. Μοισιόδακα. 4 0 

— Τα Στοιχεία τής Λογικής Μεταφυσικής καί 'Ηθικής τοΰ F. Soave . 4 1 

37. Στο ϊδιο, σ. 588-589. Για τα χειρόγραφα τών δύο μονών βλ. κυρίως Β. 

"Ατσαλος, Τά χειρόγραφα τής 'Ιεράς Μονής τής Κοσινίτσας (ή Είκοσιφο'ινισσας) 

τοΰ Παγγαίου ['Ιστορικό 'Αρχείο, άρ. 1], Δράμα 1990. Γ. Κ. Παπάζογλου, Τα χει

ρόγραφα τής ΕΙκοσιφοινίσσης (Κατάλογοι και καταγραφές) [Σύλλογος προς Διάδο-

σιν 'Ωφελίμων Βιβλίων, άρ. 37], 'Αθήνα 1991. Β. Κατσαρός, Τά χειρόγραφα τών 

μονών Τιμίου Προδρόμου Σερρών και Παναγίας 'Ά χειροποίητου τον Παγγαίου 

(Κοσινίτσας). Ή ιστορία τών αριθμών [Σειρά 'Εκδόσεων για την Πόλη καί το Νομό 

Σερρών, άρ. 4], Σέρρες 1995. 

38. Β. Κατσαρός - Χ. Παπαστάθης, δ.π., σ. 588-589, 605-620. 

39. 'Ακριβέστερα, τέσσερις τόμοι τής Γεωγραφίας τοΰ Μελετίου κρατήθηκαν 

στή Βιβλιοθήκη τοΰ Βυζαντινού Μουσείου 'Αθηνών καί ένας τόμος (ό τέταρτος) 

—προφανώς άπο ενα δεύτερο αντίτυπο τοΰ έργου— στάλθηκε στή Δημόσια Κεντρική 

Βιβλιοθήκη Σ ε ρ ρ ώ ν βλ. στο ίδιο, σ. 610, 620. 

40. Στον κατάλογο τής βιβλιοθήκης τοΰ Κ. Μήνα δεν αναφέρεται ό τίτλος τοΰ 

έργου τοΰ Ι. Μοισιόδακα· ΐσως πρόκειται για τήν 'Ηθική Φιλοσοφία. Το συγκεκρι

μένο έργο ήταν δίτομο, άλλα στον κατάλογο τών βιβλίων τής μονής τοΰ Τιμίου Προ

δρόμου πού περιήλθαν στή Δημοτική Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών δεν σημειώνεται, 

ιδιαίτερα ή ύπαρξη δεύτερου τόμου, όπως στις περιπτώσεις άλλων πολύτομων έ ρ γ ω ν 

βλ. στο Ιδιο, σ. 610. 

4 1 . Τό έργο είναι τετράτομο, άλλα δεν διευκρινίζεται στον κατάλογο, όπως 

καί προηγουμένως, αν υπήρχε Ολο τό έργο ή μόνο ένας τόμος· βλ. στο ϊδιο, σ. 611. 
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—"Ενα Λεξικό λατ ivo-ουγγρικό, έλληνο-γερμανικό.42 

— Το Λεξικό τοΰ Φωτίου. 
— Ό τρίτος τόμος των τρίτομων Στοιχείων Μαθηματικών τοΰ Ν. Θεοτόκη. 
— Ό δεύτερος τόμος τοϋ δίτομου Θησαυρού Γραμματικής τοϋ Κ. Καραϊωάννου. 
— Ή Γραμματική τοΰ Θ. Γαζή. 
— Ό όγδοος τόμος άπα τους δεκάτομους Λόγους των Αττικών Ρητόρων της έκδο

σης τοϋ Ν. Δούκα. 
— Ή Μέλισσα. 
— Ή Μετρική τοΰ Ζ. Κ. Π ώ π . 

'Ανάμεσα στα έντυπα πού επιστράφηκαν στην Ε λ λ ά δ α ώς βιβλία της 

μοναστηριακής βιβλιοθήκης, συναντούμε και αρκετά κλασικά έργα' όμως, 

οι κατάλογοι των βιβλίων δεν είναι αναλυτικοί και δεν μπορούμε να δια

πιστώσουμε αν πρόκειται για τίς 'ίδιες εκδόσεις των έργων με αύτες τής 

βιβλιοθήκης του Μηνά. 

Ή έρευνα, ή οποία έχει ήδη δρομολογηθεί για τα έντυπα βιβλία της 

μονής τοΰ Τιμίου Προδρόμου, 4 3 ελπίζουμε να εντοπίσει και να ταυτίσει 

βιβλιογραφικά το μεγαλύτερο μέρος των έργων πού καταγράφονται στους 

παλαιούς και νεότερους καταλόγους τής μοναστηριακής βιβλιοθήκης* ή 

βιβλιογραφική ταύτιση των έργων θα επιτρέψει, στη συνέχεια, την ενδε

χόμενη ταύτιση τους με βιβλία τοΰ Μηνωίδη. Παράλληλα, ή ολοκλήρωση 

μιας άλλης έρευνας, εκείνης γ ια τα έντυπα βιβλία τής μονής τής Κοσινί-

τσας, 4 4 προσδοκούμε να φωτίσει το ζήτημα τής ανάμειξης των εντύπων 

της με εκείνα τής μονής τοΰ Τιμίου Προδρόμου" άλλα δεν αποκλείεται να 

εντοπιστεί και μέρος τής βιβλιοθήκης τοΰ Κ. Μηνά ανάμεσα στα βιβλία 

τής γειτονικής αυτής μονής. 

Τήν τελευταία υπόθεση ενισχύει ή ύπαρξη ενός χειρογράφου τής μο

νής τής Παναγίας Άχειροποιήτου τοΰ Παγγαίου, το όποιο μάλλον προ

έρχεται άπο τη βιβλιοθήκη τοΰ Μηνά στίς Σέρρες. Πιο συγκεκριμένα, 

ένα άπο τα 9 γνωστά χειρόγραφα τής τελευταίας βιβλιοθήκης ήταν και 

εκείνο τοΰ 'ίδιου τοΰ Μηνωίδη με τή μετάφραση στα αρχαία ελληνικά τής 

"Αστρονομίας τοΰ De la Cail le. 4 5 Σ τ ή συλλογή ελληνικών χειρογράφων 

42. Και ή βιβλιοθήκη τοΰ Μηνωίδη εΐχε ενα λεξικό των συγκεκριμένων τεσ
σάρων γλωσσών, δίτομο, άλλα δεν αναφέρεται πότε και ποΰ εκδόθηκε. Το λεξικό τής 
μοναστηριακής βιβλιοθήκης εκδόθηκε το 1708 στή Νυρεμβέργη· βλ. στο ϊδιο, σ. 611. 

43. Στο ϊδιο, σ. 589, σημ. 64. 
44. ΙΙαπάζογλου, Χειρόγραφα και βιβλιοθήκες, δ.π., 'Επίμετρο, σ. 43. 
45. Στον κατάλογο των βιβλίων τοΰ Κ. Μηνά δεν διευκρινίζεται αν πρόκειται 

για μετάφραση τοΰ 'ίδιου τοΰ Μηνά, δπως στην περίπτωση τοΰ χειρογράφου με τή 
μετάφραση στα ελληνικά τής Λογικής τοΰ D u m a r c h a l · ό Μηνωίδης διέθετε επίσης 
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του Κέντρου Σλαβο-βυζαντινών 'Ερευνών « I v a n D u j c e v » του Πανεπι

στημίου της Σόφιας περιλαμβάνεται ενα χειρόγραφο του 19ου αι. άπο τη 

μονή της Κοσινίτσας με τον τίτλο «Γεωμετρικής και φυσικής αστρονο

μίας μαθήματα στοιχειώδη συγγραφέντα παρά του σοφωτάτου Ά β β ά 

Καίλου. Τομή α '» · 4 6 το χειρόγραφο αυτό πιθανώς ταυτίζεται μέ το χειρό

γραφο του Κ. Μήνα καί συνεπώς αποδίδεται λανθασμένα στον Αωρό^εο 

ΙΤρώιο. 4 7 

Τήν τύχη των υπόλοιπων χειρογράφων τής βιβλιοθήκης του Κ. Μηνά 

δεν τή γνωρίζουμε· άλλα και γ ια τήν περιπέτεια των έντυπων τής ϊδιας 

βιβλιοθήκης δεν είμαστε απόλυτα βέβαιοι. Ή έρευνα για τίς μοναστηρια

κές βιβλιοθήκες τής 'Ανατολικής Μακεδονίας μας επιφυλάσσει ασφαλώς 

αρκετές εκπλήξεις ακόμη. Πάντως, ή ταύτιση των χειρογράφων τής βι

βλιοθήκης του Μηνωίδη, λόγω τής μοναδικότητας τους, θα είναι ευκολό

τερη άπο τήν αναγνώριση των εντύπων τής 'ίδιας βιβλιοθήκης. Ή ανα

γνώριση αυτή θα προσκρούσει σε ενα άλλο εμπόδιο: κτητορικά σημειώ

ματα δεν έφεραν ολα τα βιβλία, ενώ μερικά άπο αυτά τα κατέστρεψαν οι 

διαδοχικοί κάτοχοι των βιβλίων, για να εξαφανίσουν για πάντα τα ίχνη 

του κάθε φορά νομιμότερου προκατόχου τους. 4 8 

καί τα Στοιχεία 'Αριθμητικής καί "Αλγεβρας του De la Caille στην ελληνική έκδοση 
της. 

46. Βλ. κυρίως Α. Dzurova - Κ. Stancev - V. Atsalos - V. Katsaros, ((Check
list» de la collection de manuscrits grecs conservée au Centre de Recherches 
Slavo-byzantines «Ivan Dujcev» auprès de l'Université ((St. Clement d'Ohrid» 
de Sofia [Publications du Programme de la Coopération entre le Centre «Ivan 
Dujcev» de l'Université «St. Clement d'Ohrid» de Sofia et l'Université Aris-
tote de Thessalonique, άρ. 3], Θεσσαλονίκη 1994, σ. 34, 63, 81, 88, 97, 108. 

47. Για την απόδοση του συγκεκριμένου χειρογράφου στον Δ. Πρώιο βλ. Ά 
τσαλος, δ.π., σ. 60-61, 144. Πρβ. Ε. Velkovska, «Chronologie et contenu des 
manuscrits grecs de la collection du Centre d'Études Slavo-byzantines "Ivan 
Dujcev"», Actes de la Table Ronde: ((Principes et méthodes du cataloguage 
des manuscrits grecs de la collection du Centre Dujcev». Sofia 21-23 août 
1990 [Publications du Programme de la Coopération entre le Centre «Ivan 
Dujcev» de l'Université «St. Kliment Ohridski» de Sofia et l'Université Aris-
tote de Thessalonique, άρ. 1], Θεσσαλονίκη 1992, σ. 55. Τα υπόλοιπα χειρόγραφα 
πού αποδίδονται στον Πρώιο αναφέρουν στον τίτλο τους το ονομά του· βλ. Παπάζο-
γλου, Τα χειρόγραφα τής Είκοσιφοινίσσης, ο.π., σ. 71, 72, 158. 

48. "Οπως αναφέραμε προηγουμένως, ό Π. Χατζηγρούτζιος επέστρεψε μόνο 
μερικά βιβλία στον Κ. Μηνά, καί μάλιστα μέ σκισμένα φύλλα καί τίτλους καί μέ κα
τεστραμμένα εξώφυλλα· ή άθλια κατάσταση των έργων σχετίζεται ασφαλώς μέ το 
ζήτημα της αναγνώρισης των βιβλίων άπο τον νόμιμο κάτοχο τους. Το ϊδιο φαίνεται 
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ΕΓΓΡΑΦΑ 

Archives Diplomatiques de Nantes 

Ambassade de Constantinople, série D, Salonique (1840-1843) 

1 

Salonique, le 11 mai 1841 

Monsieur l'Ambassadeur, 

J'ai l'honneur d'adresser ci inclus à Votre Excellence deux pièces concer
nant une affaire de Mr. Mynas pour des livres et autres objets qu'il laissa à 
Sérès en 1819. 

Cette affaire, de vielle date, ne pouvant se terminer que par des moyens 
comminatoires, parce que ce dépôt n'est constaté par aucune autre pièce que par 
un catalogue de Mr. Mynas, j 'avais prié le pacha de Salonique de me donner une 
lettre pour son fils, gouverneur de Serrés, qui lui recommandait chaudement 
notre protégé ou notre Français, et je l'avais adressée à notre agent avec mes 
instructions, qui lui recommandaient de ne rien brusquer. Malheureusement 
il paraît qu'il n'en a pas été ainsi, ensuite Mr. Mynas et lui n'ont pas jugé utile 
de présenter la lettre du pacha et maintenant il faudrait attaquer l'évêque de 
Sérès lui même; ce ne pouvant le faire avec certitude de réussite, je cède à la 
demande de Mr. Mynas, qui est de vous adresser cette affaire. 

J'ai l'honneur d'être, Monsieur l'Ambassadeur, avec la plus respectueuse 
considération 

Votre très humble serviteur 
P. Gillet (υπογραφή) 

À Son Excellence 
Le Comte de Pontois, Ambassadeur de France à Constantinople. 

2 

À Monsieur le Comte de Pontois 
Salonique, 10 mai 1841 

Excellence, 
Je crains vraiment d'abuser de votre bonté, en vous priant pour une af

faire qui me regarde. Je sais combien vos moments sont précieux et combien 

να ισχύει και στην περίπτωση των εντύπων πού επιστράφηκαν άπο τους Βουλγάρους 
ως βιβλία της μονής του Τιμίου Προδρόμου- σε αρκετά άπα αυτά «ελλείπει ή προμε-
τωπίς, ή αρχή και το τέλος», ενώ μερικά χαρακτηρίζονται ως «κολοβά». Βλ. Β. Κα
τσαρός - Χ. Παπαστάθης, ο.π., σ. 610-618. 
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les intérêts de la France occupe votre attention. Et si je croyais être importun, 
je préférais perdre ma juste cause plustòt que de devenir désagréable à Votre 
Excellence, ce qui est une perte encore plus grande pour moi; mais j'ose espé
rer qu'elle m'en voudra pas. 

L'exposé de la réclamation et le rapport de notre agent à Serrés font voir 
l'affaire. Mr. Gillet nous avait envoyé une lettre du pacha pour son fils, nous 
arriva après la destruction des ouvrages et notre agent, dans la crainte de gâ
ter l'affaire du réclamant, s'il faisait les poursuites contre le seul détenteur, 
n'a pas fait usage de cette lettre; puisque la perfidie de l'archevêque a été la 
cause de la perte et des ouvrages et des autres effets. J'ai exposé à Mr. Gillet 
la conduite de ce prélat, en lui disant qu'il fallait attaquer et l'archevêque et 
le détenteur par les autorités de Constantinople, il me répondit alors que nous 
avions raison, maintenant il nous dit le contraire. Ce qui est fait, est fait par 
rapport à cette lettre. 

Si Votre Excellence daigne prendre l'affaire à coeur, je gagnerais la cause. 
Contraint par l'autorité turque de Constantinople, l'archevêque Athanase in
demnisera le réclamant et Votre Excellence ajoutera à ma reconnaissance. 

J'ai l'honneur d'être avec respect, 
Monsieur le Comte, 

De Votre Excellence 
le très humble et le 

très obéissant serviteur. 
M. My η as (υπογραφή). 

J 'ai oublié de donner à Mr. Gillet 
le certificat ci-joint. Mr. J. Zagouras 
en remettra un autre à Mr. Cor. 

3 

Exposé de la réclamation des livres et clés effets de Mr. Minadis, 
sujet français 

Arrivé le 15 février samedi à Serrés en Macédoine, le lendemain dimanche 
je partis pour le couvent de St. Jean, où je suis resté à cause du mauvais temps 
jusqu'à mercredi. Au moment de mon départ, invité par le maître du couvent 
Petros Chatzy-Groutzou pour aller voir dans sa chambre sa belle bibliothè
que, j'allai avec le supérieur Air. Zeais et son adjoint Mr. Joacime. J 'y recon
nus presque en totalité les ouvrages de Mr. .Minadis, ouvrages que notre agent 
consulaire, en ayant la liste dont j 'avais l'autographe de la main du proprié
taire, réclamait par ordre de S(on) S(on) Ex(cellece) notre ambassadeur à 
Constantinople, Monsieur le Comte de Pontois, et de Monsieur Gillet, notre 
consul à Salonique. 

Ayant bien examiné les ouvrages parfaitement conditionnés et dont quel
ques uns avaient la signature du propriétaire, je demandai au maître combien 
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cette bibliothèque lui avait coûté. Il répondit que c'étaient des amis qui en 
avaient fait cadeau à son père. Il paraît donc, lui dis je, qu'il y a dans ce pays 
des amis bien généraux. Après quoi nous partîmes moi et l'adjoint du supé
rieur pour aller dans une ferme du couvent et le lendemain jeudi soir nous 
arrivâmes à Serrés, où je fis mon logement chez l'archevêque nommé Athanase. 

Notre agent consulaire arrive aussitôt avec son interprète chez moi et 
nous réfléchîmes sur les moyens à prendre pour avoir la bibliothèque et les 
autres effets de Mr. Minadis. Recourir aux autorités à l'insçu de l'archevêque, 
intendant du couvent de St. Jean, nous ne la pouvions pas; et notre agent con
sulaire désirait vivement arranger cette affaire à l'amiable par le moyen de 
l'archevêque, même au préjudice du propriétaire, et son avis nous a paru plau
sible; nous dîmes alors à Sa Grandeur de faire venir le maître et d'écrire en 
même temps au supérieur de poser les scellés à la chambre du maître, et qu'a
près l'interrogatoire de l'envoyer accompagné de l'adjoint du supérieur et de 
interprète consulaire, pour faire transporter dans l'archevêché la bibliothè
que de Mr. Minadis. Elle y consentit et nous promit de le faire avec succès, et 
demanda à notre agent de lui donner la liste des livres et des effets en question. 

Nous lui assurâmes que le propriétaire ayant laissé à son départ dans 
l'archevêché les clefs des trois caisses, qui contenaient les livres, laissa en mê
me temps une copie de cette liste, copie que l'archimandrite Athanase, qui de
puis un an se trouve à Constantinople, mais qui avant ce temps résidait dans 
l'archevêché de Serrés, avait vue et lue tant de fois, et il nous importe de la 
faire trouver. Sa Grandeur pour toute réponse nous dit qu'elle n'en savait rien. 
Toute fois notre agent crut devoir lui donner la liste qu'il avait. Gela se passe 
jeudi soir. 

Pour mon compte, je ne sus rien de ce que Sa Grandeur avait fait avec 
le maître du couvent qu'après 4 jours lorsque nous vîmes moi et notre agent 
mardi matin dans la chambre de l'archevêque une partie des ouvrages incom
plets et abîmés, les titres et les feuilles ayant été déchirés et les couvertures 
cassées. Le maître, d'après l'aveu de l'adjoint du supérieur, en avait caché un 
grand nombre dans le couvent chez ses amis et ses élèves. Notre agent consu
laire fut outré de la conduite de Sa Grandeur, qui avait envoyé au couvent le 
maître tout seul et qui n'avait pas agi de la manière dont nous étions conve
nus. Sur des observations Sa Grandeur répondit impertinemment qu'ayant 
agi de la sorte, elle croyait avoir bien agi, et envoya tout de suite l'adjoint du 
supérieur au couvent d'apporter les ouvrages que nous disions que le maître y 
avait cachés. 

Nous demandâmes alors, dans l'intérêt de la justice, que Sa Grandeur 
lançât une excommunication contre quiconque aurait caché ou acheté des li
vres ou des effets de Mr. Minadis; elle nous répondit qu'elle aurait pu le faire 
dans le cas où notre agent consulaire consentirait à ne plus rien réclamer quel
que soit le résultat de l'excommunication. À quoi notre agent avait raison de 
ne pas accéder et ce fut alors pour la première fois que j 'appris que l'église 
grecque faisait des vraies et des fausses excommunications. L'adjoint du supé
rieur revint de couvent et n'apporte qu'8 petits méchants volumes. 
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.le demandai pour quoi n'avait-on pas apporter tous les ouvrages que 
j 'ai vus dans leur entier et en bon état, vus de mes yeux et touchés de mes 
propres mains? Le maître soutint que les ouvrages étaient déjà abîmés et qu'il 
n'en avait pas d'autres. L'archevêque, la pipe à la main, approuvâtes paroles 
du maître. 

En sortant de la chambre de l'archevêque l'adjoint du supérieur me dit à 
part qu'il savait ce que le maître venait de faire de ces livres, mais qu'il n'o
sait rien dire craignant d'être destitué et maltraité par Sa Grandeur, qui a sur 
le couvent un empire illimité. Toute fois je dis à l'archevêque quelques mots 
là-dessus sans compromettre l'adjoint du supérieur. Sa Grandeur me répon
dit qu'il ne savait pas ce qu'il disait. 

Jeudi suivant l'archevêque invita le maître avec sa soeur, femme veuve 
de Simos, qui après la mort de ses parents, aux quels Mr. Minadis avait confié 
les 3 caisses, qui contenaient ses livres et ses effets, les avail emportés chez lui. 
Sa Grandeur invita de plus un primat nommé Pappa Costa, qui était leur pa
rent; sur notre demande elle fit venir encore un nommé Anastase Lazarou, 
leur parent aussi. Ce dernier déposa que les 3 grandes caisses fermées et ca
chetées se trouvaient en 1836 dans le magasin des dépositaires, que Simos, le 
mari de la soeur du maître, avait déclaré que les 3 grandes caisses étaient un 
dépôt d'un ami, qui avait rendu des services à la famille des frères Coucoun-
guellou, et que Simos, après le partage des biens de la famille et la vente de la 
maison, transporta les 3 caisses chez lui avec le consentiment des autres héri
tiers, au nombre des quels était aussi lui même Anastase Lazarou. Après cette 
déposition il s'en alla et nous crûmes alors que ses affaires l'appelaient, mais il 
nous dit après que c'étaient les regards et les signes menaçants de l'archevêque 
qui l'avaient chassé. 

La femme de Simos persistait toujours à dire qu'elle avait ces livres de 
son mari, mais qu'elle ne savait pas où il les avait trouvés qu'elle s'en rapporte 
à Sa Grandeur; elle avoua avoir vendu 5 à 6 ouvrages au confesseur ou aumô
nier de l'archevêque; cependant nous n'avons pu savoir quels étaient ces livres 
ni convaincre l'archevêque pour le faire les montrer et pour engager la femme 
Simos à avouer la totalité des ouvrages et ceux qu'elle avait vendus pour que 
nous les rachetions. 

Le professeur de la ville de Serrés nommé Photiades déclara qu'il y avait 
deux ans que Simos porta chez lui la Bible polyglotte en cherchant à la lui 
vendre pour 800 piastres; mais n'ayant pu les avoir, il l'avait emportée. Ce qui 
prouve que c'est alors qu'il ouvrit une de 3 caisses, qui contenait cet ouvrage 
avec plusieurs autres, surtout les 3 manuscrits anciens: lo L'histoire de Vala-
chie, encore inédite et pour la quelle les Valaques à Paris avaient offert au 
propriétaire dix mille francs. 2o Le dictionnaire de St. Cyrille d'Alexandrie, 
dont on n'a trouvé qu'un fragment publié à Leipsik dans la préface de celui de 
Photius. 3o Les scholies sur la métaphysique d'Aristote. 

Le même professeur dépose que le maître du couvent avait toujours des 
querelles avec son beau frère Simos pour l'engager à ouvrir les autres caisses, 
mais que Simos n'y consentait pas et que ce fut après la mort de Simos, en 
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1839, que l'on les ouvrit, puisque le maître du couvent n'en avait pas un de 
ouvrages et qu'il écrivait toujours au professeur Photiades en le priant de lui 
prêter de ceux du collège. 

Enfin notre agent demanda à Sa Grandeur de lui livrer en attendant les 
ouvrages trouvés complets, mais elle exigea de lui une liquidation totale avec 
le rien qu'elle voulut nous donner; à quoi notre agent, comme de raison, ne 
point consentit. 

En réfléchissant sur la conduite qu'a montrée dans cette affaire Sa Gran
deur l'archevêque de Serrés Athanase, on doit croire qu'elle avait quelque 
grand intérêt, qui l'obligeait à défendre les détenteurs et à faire éprouver au 
propriétaire une si grande perte. Sans parler des différents papiers et docu
ments qui constataient la possesion de quelques biens et terres, sans parler 
des ouvrages de rares éditions, ouvrages qu'on venait de déchirer et d'abîmer 
complètement, la perte des deux manuscrits est certainement grande. Et l'esti
mation que les deux agents consulaires ont faite de trente mille piastres, 
n'est qu'une modique indemnité. Mais on ne pouvait pas obliger Sa Grandeur 
à payer cette somme à Serrés, où elle n'est pas justiciable. C'est le patriarche 
de Constantinople qui par ordre supérieur peut l'obliger à indemniser le pro
priétaire. 

Pour mon compte je suis doublement peiné et pour la perte des ouvrages 
et des beaux manuscrits et pour la conduite infâme de ce prélat, qui ne fait 
pas honneur au clergé grec, dont je n'ai qu'à me louer par tout où je suis allé 
et je lui dois des éloges, qui trouvèrent place dans les écrits de mes savants; 
mais la conduite de cet individu est sans exemple et le présent exposé est basé 
sur des faits incontestables et certifié des agents consulaires, qui sont bien au 
courant de cette affaire. 

M. Mynas (υπογραφή), voyageur 
français 

Serrés (Macédoine), 
1841, le lr . d'avril. 

L'Agent Consulaire Français 
Dr. Jean Manuel (υπογραφή). 

L'Agente Cons(ola)re d'Austria 
J . S p o n t y (υπογραφή) 

I. R. AGENZIA AUSTRIACA IN SERRES (σφραγίδα). 

Da parte di questo I. R. Consolato Austriaco si certifica l'autenticità della 
firma del Sig. J. Sponty, Agente Consolare Austriaco in Serres. 

I. I. R. Console d'Austria 
Aa. de Mihanovich (υπογραφή) 
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Salonicco, 10 maggio 1841 

Ι. R. CONSOLATO AUSTRIACO IN SALONICCO (σφραγίδα). 

Pour légalisation de la signature ci dessus de Monsr. Dr. Jean Manuel, Agent 
Consulaire de France à Serrés. 

Salonique, le 11 mai 1841 
Le Consul de France 
P. Gillet (υπογραφή) 

CONSULAT DE FRANCE A SALONIQUE ( σ φ ρ α γ ί δ α ) . 

Copie 

du catalogue de la petite bibliothèque de Mr. Minadis 

qu'il avait laissée à Serrés en 1819. 

fr[ancs] 
1 Platonis opera omn[ia], édit. Bipont, 12 vol. in 8o, veau 150 
2 Oratores attici, édit. Néophyt[e] Douca, 10 vol. in 8o, dem[i] 

rel[iure] 1 0 0 

3 Βιβλιοθήκη τον Κοραή μετά πάρεργων, 11 vol. in 8ο, dem[i] 
reliure 250 

4 Ευσταθίου παρεκβολαι εις "Ομηρον, 3 vol. grand[s] in fol., 
reliés en vélin 150 

5 Μελετίου γεωγραφ[ία] in 8o, 4 vol., dem[i] rel[iure] en veau 40 
6 Βρυεννίου τα Σωζόμενα, 3 vol. in 8o, rel[iure] en veau 40 
7 Θεοτόκου γεωγ[ραφία] in 8o, 1 vol., belle reliure 6 
8 Ίωσήπον Μοισιόοακος in 8o, 1 vol., dem[i] reliure 6 
9 Φυσική Θεοτόκου in 8o, 2 vol., rel[iure] en veau 16-758 

10 Φυσική Βαρδαλάχου in 8o, 1 vol., carton 12 
11 Έκκλ[ησιαστική] ίστορ[ία] Εύσεβίου Παμφ[ί?.ου], Έρμέσου κ 

Σωκράτους Σχολαστικού, 3 vol. in fol., vélin cordé 150 
12 Λογική Βλεμμύδου in 8o, en veau, avec des notes manuscrites] 20 
13 Λογ[ική] Ευγενίου avec des notes manuscrites], in 8o, en veau 15 
14 Σειρά Μαθηματ[ικών] Κούμα avec des corrections] 

manuscrites], 8 vol. 80-1.035 
15 Θονκνδ[ίδον], 2 vol. in 8o, avec des notes et schol(ies] en veau 

vénit[ien] 25 
16 Θονκνδ[ίδου] in fol., éd. Aldus, en vélin 45 
17 Λεξικ[όν] Γεωργ[ίον] τετρ[άγλωσσον] in fol., en veau 100-1.205 
18 Λεξ[ικον]Σκλιβέριι in fol., non rogné, dem(i) reliure 20 
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19 D i c t i o n n a i r e ] fran[çais]-gree et grec-fr[ançais), 2 vol. in 4o, 
ca r ton 120 

20 Dict[ionnaireJ de Γα'ζή, 3 vol. in fol., demi reliure 120 

21 D i c t i o n n a i r e ] lat[ in]-grec-al lem[and]-hong[rois] , 2 vol., 

in 8o, en veau 25 

22 Μαϋηματ[ικά] Θεοτ[όκον], 3 vol. in 8o, en veau 30 

23 Στοιχεία γεωμ[ετρίας] Εύκλ[είδου] μετά σγολ['ιων] in fol., vélin 12-1.532 
24 Γεωγρ[αφικά] Νοταρά in fol., vélin 12 

25 'Ιουδαϊκά Άλεξάνδ[ρου] Μαι^ροκορδάτον in fol., vél[in] 16 
26 Φιλοσοφία Σουανίον, 4 vol. in veau avec des c o r r e c t i o n s ] 

man[u]s[cr i tes] 32 

27 Λογική Άϊννεκ[κίον] in 8o, car ton, avec des notes man[uscr i tes ] 6-1.604 

28 Dicton[naire) de P h o t i u s in 4o, dem[i ] rel[iurej 40 

29 Λεξικον τρίγλωσ[σον] /a t [ in]-grec-al lem[and] in 8o, veau 12 

30 idem pet i t in 8o, en veau 8 

31 H e r o d [ o t u s ] His t [or ia] , gre[c]-lal(in], 2 vol. in 8o, dem[i] 

reliure 20 

32 'Άστρονομ[ία] Λαλάνδον εκ τον γαλ[λικοϋ] μεταφ[ρασθεϊσα], 2 vol. 

in 8ο, en veau filé 12-1.696 
33 Φυσιογνωμ[ικά] Άριστοτ[ έλους] και άλλων in 8ο, veau 13 

34 Hel iod[orus] , edent . Coray, 2 vol., dem[i] rel[iure] 38 

35 3 dialog[ues] de P l a t o n . , edent . Fischeri, in 8o, dem[i] rel iure 15 

36 Άξίοχος Πλάτωνος in 8o, dos de vélin 5-1.767 
37 Aris toph[anes] , édit . Aldi., in fol., pap[ier j , vélin, relié en vélin, 

bel e x e m p l a i r e ] 90 
38 Σοφοκλέους τραγωδ[ίαι] μετά σχ[ολίων], relié en bois gouffre, in 4o 25 
39 E n c y c l o p é d i e ] S téph[ane] Comèta , 12 vol. in 8o, dem[i] 

rel[iure] 100 
40 Έρμογ[ένους) Ars orat[ ionis] in 4o, en veau, Athan[ase] 

de P a r o s 

41 'Επιτομή των θείων δογμ[άτων] de même au t eu r in 8o, veau , 
tr[ès] cong. 

42 'Ηρωδιανός υπό Νεοφ[ύτου] Δούκα in 8ο, ear t [on] 

43 Μέλισσα pe t i t in fol., vélin 
44 Μεταψυσ[ική] Άθαν[ασίου] Πάριου in 4ο, car ton 

45 'Ιστορία της Έλλ[άδος] υπό Γολσμίθ, 3 vol. in 8ο, en veau 

46 Histoir[e] abrég[é] de la Grèce in 8o, ca r ton 4 
47 Ποιήματα Καρκινικά in 8o, belle reliure en veau dentelé 8 
48 Κωνικ[αι] τομ[αί] Ίωνά Σπαρμ[ιώτου] in 8ο, dem[i] rel[iure] 6 

49 "Αλγεβρ[α] Ίωνα in 8ο, en veau 8 

50 Άρχαιότ[ητες] όμηρ[ικαί] υπό Ενγεν[ίον] Βου?.γάρ]εως] in 8ο, 

veau, pap[ ier] d ' H o l l [ a n d e ] 16 

51 Ίστορ[ία] Εύτροπ[ίου] υπό Ν. Δούκα in 8ο, 2 vol., c a r t o n 8 

12-

8 

6 
•)ί\ 

8 

2 Ο

Ι.994 

2.069 
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52 Hermog[enes] ars oratfionis], edent . S l rumii , 2 vol. in 8o, 

dem[i] rel[ iure] 16-2.127 

5,3 Πινδάρ[ου] μετά σχολ[ίων] παλ[αιών], edit. Francof [or t i ] , in 4o, 

en bois, vél[in] gouf[fré] I 6 

54 θεοκρ[ίτον] Ε1δ[νλλια] μετά σγολ[ίων], 0eogn[es] et alii poetae 

minores in 8o, en bois et vélin gouf[fré] avec fermet[ure] 15 
55 Διαιτητικ[ή] Τισώτου in 8o 6 

56 'Ανασκευής Βολταίρον υπό Θεοτόκου in 4ο, relié en veau 16-2.160 
57 La Bible polyglot te relié en 3 vol. 500 
58 Αογάριθμ[οι] του Καλετ gè. in 8o, pap[ ier ] vél[in] 25 
59 Αογάρ[ιθμοι] τοϋ Ααλάνδ[ου], γαλ[λικόν], pe t i t , in 8ο 7 

60 "Αλγεβ[ρα] Δ. Γοβδελά, p a p [ i e r | d ' H o l l a n d e , tr[ès] doré, in 8o, 
en veau 25 

61 Άριθμ[ητική] Βαλάνου in fol., c a r t o n 12 

62 Έγκυχλοπ[αίδεια] Β. Παπ[à] Ενθυμίου, 5 vol. avec la g r a m [ m a i r e ] , 

c a r t o n 25-2.7 54 

63 ' Αρώμι\τικ[ή] Σιατισ[τέως] in 8o, car ton 6 

64 Γραμμ[ατική] Καραϊωάννου, 2 vol. in 8o, c a r t o n 16 

65 Γραμ[ματική] μετρική Ζηνοβίον in 8o, fig[uré], car t [on] 1 8 
66 Γραμ[ματική] Άνων[νμου] περί μορίων in 4ο, c a r t o n 15 

67 Γραμ[ματική] θεοδ[ώρου] Γαζή, έλλ.ην[ο]-λατιν[ικον] in 8ο, reliée 
en vélin 6-2.815 

68 Ταρτούψ εκ τοϋ γαλ[λικον] μεταφ[ρασθείς] in 8, c a r t o n 5 

69 Λοιμολ[ογία] in 8ο, c a r t o n 7 

70 Ovid[ius] m e t a m [ o r p h o s e s ] , L u g d [ u n u m ] B a t a v [ o r u m ] in 8o, 

3 vol. en veau, bel e x e m p l a i r e ] 50 

71 Flor[usJ-Cust ius-Cornel ius N e p [ o s | , 3 vol. in 8o, dem[i] 

reliure 14-2.891 

72 G r a m [ m a i r e ] fr[ançaisej Rass teau , Bailly, Dumarcha i avec 
sa logique, l 'hom. 14 

73 Γραμμ[ατική] ΑΙολοδωρ[ικής] Χρυσοπονλου in 8ο, c a r t o n 6 

74 Μεταφνσ[ική] Γενουινσ[ίου] in 4ο - Γεωμ[ετρία] Τακουετ[ίου] in 

4ο. Άρέσκοντα φιλοσ[όφοις] in 4ο - Σύστημα τοϋ Παντός in 4ο. -

Κριτικοί επιστάσεις in 8ο. 

'Ανδρέου Βουρδογαληνσίον σ^όΑ/tay εις το δ' τοϋ Γαζή in 8ο -

Σπαρτίον εντριτον in 8ο. - Περί Διχ[ονοιών] Πολωνίας, υπό 

Ενγ[ενίου] τοϋ Βουλγάρεως, les tous 9 vol., c a r t o n 100 

75 P i n d [ a r u s j - Anacreon - Eurip[ides] - 27ophocl[es] - Eschyl[us] -

Apollon[ius] R h o d i u s - Theoc[r i tus] Idylle, rel iure en veau, 

plein papie[r] , fin filé 57 

76 Dict ion[naireJ de l 'Académ[ie] f r a n ç a i s e ] , 2 vol. in 4o, veau 35 
77 Dictionfnaire] de Cat te l fr[ançais], 2 vol., dem[i] rel[iure | 35-3.138 
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Manuscrits 

Manuscrit du 13 siècle, cartaceus, histoire de Valachie et de λΐοΐ-
davie in 4o, reliure ancienne en veau. 
Manus[crit] du 14 siècle, cartaceus, relié en bois, la couverture 
gauche cassée, diction[naire] de St. Cyrille d'Alexandrie in 4o. 
Manus[crit] in 4o sans couverture: Σχόλια εις τα τα μετά τα φυσι
κά Aristotelus du 14e siècle. Le nom de l'auteur manque. 
Astronomie de La Caille traduite en grec ancien, écriture de ma 
main, avec fig[ures], non rognée et non relié, in 4o. 

Αριθμητική, mon ouvrage et écriture de ma main, in 4o, de 500 
pages. 
Σχόλια εις Σοφοκλ[ή], εις Θέογνιν, εις Φωκυλίοην κ' άλλους ποιητάς, 
écriture de ma main, in 4o, non relié. 
Traduction en grec de la Logique du Dumarehai faite par moi, 
écriture de ma main, petit in 4o. 
Τετράστιχα τοϋ Πτωχοπροδρόμου μετά Σχολίων, écriture de ma 
main, in 4o, non relié. 
Σχόλια εις τα τοϋ Γρηγορ[ίου] τοϋ Θεολ[όγου] τετράστιχα κ εις 
άλλους αύτοϋ λόγους, écriture de ma main, relié en veau rouge. 
11 y avait encore d'autres ouvrages non catalogués. 

Autres effets 

fr[anes] 

2 anteris ou robes de chambres en soie, toutes neuves, de 130 fr[ancs] 
chacune 260 

4 foulards en soie, tous neufs, à 16 fr[ancs] chac[un] 64 
3 chemises en toile fine à 22 fr[ancs] 66 
1 rfevré brodé en soie et en or 40 
1 tabatière en agate 50 
1 imame d'une pipe, en ambre 100 
1 chapelet en ambre 60 
1 cardent et une peigne en argent pur 40 
1 serrure magnifique en acier, avec des pommes jaunes en cuivre 35 

715 
1 cousinière en soie, toute neuve 150 
1 moulin à café, tout neuf 25 
3 certificats ou contrats, qui attestaient des possessions de Mr. Minadis à Bo-
dena et à Naoussa, dont l'une donnait une rente de 1.200 fr[ancs] par an. Sa 
mère en jouissait jusqu'à sa mort à 1834. 
— Tous les papiers de sa correspondance et de ses différents comptes à régler. 
— Tous ces objets, ainsi que les livres enveloppés dans des papiers et dans 
toile cirée, étaient renfermés dans 3 coffres ou malles, dont la grande était en 
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cuire de Russie avec des clous de cuivre et à pieds libres, t ou t e neuve , achetée 
au m o m e n t de son dépa r t pour 130 
la 2me é ta i t en bois de cyprè , pe in tu re ver te , avec des clous 
j aunes 60 
la 3me en bois s imple 20 

tou tes les 3 fermées et cachetées . 1.100 

Tota le 4.238 fr[ancs]. Je dis francs, parce que le p ias t re tu rc 3.138 r a p p . 

va la i t en 1815 j u s q u ' à 1817, époque où ces objests ont été 4.238 f[rancs] 

achetés , un franc d ' au jou rd 'hu i , qui von t 4 p ias t res et 1 /4, ce 
qui fait 21.390 pias t res . 
Sans les manus[cr i t s ] et les cert if icats, faute de ces derniers , le propr ié ta i re ne 
peu t rien réc lamer de ses possessions. 

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ: ( Ή αρίθμηση των τίτλων είναι 

δική μου). 2. Λόγοι των 'Αττικών Ρητόρων..., έκδ. Ν. Δούκας, Βιέννη 1812-1813· 

βλ. Φ. Ή λ ι ο υ , 'Ελληνική Βιβλιογραφία τον 19ου αιώνα. Βιβλία ~ Φυλλάδια, τ . Α' , 

1801-1818, 'Αθήνα 1997, άρ. 1812. 45-49, 1813. 37-41 .3 . Ελληνική Βιβλιοθήκη..., 

έκδ. Α. Κοραής, Παρίσι 1807-1817· βλ. Ή λ ι ο υ , ό'.π., άρ. 1807. 31-32, 1809. 40-

4 1 , 1810. 35, 44, 1811. 53, 1812. 63, 1813. 53, 1814. 55, 59, 1815. 78, 1816. 60, 

1817. 100-101. 5. Μελέτιος, Γεωγραφία Παλαιά και Νέα..., έκδ. Α. Γαζής, Βενε

τία 1807" βλ. Ή λ ι ο υ , ό'.π., άρ. 1807. 41-44. 6. Ι. Βρυέννιος, Τά ευρεθέντα..., έκδ. 

Ε. Βούλγαρης, Λιψία 1768-1784" βλ. É . Legrand , Bibliographie Hellénique ou 

description raisonnée des ouvrages publiés par des Grecs au dix-huitième 

siècle, τ. I-II , Παρίσι 1918-1928, άρ. 683. 7. Ν. Θεοτόκης, Στοιχεία Γεωγρα

φίας..., Βιέννη 1804· βλ. Ή λ ι ο υ , ό'.π., άρ. 1804. 67. 9. Ν. Θεοτόκης, Στοιχεία Φυ

σικής..., Λιψία 1766· βλ. Legrand, ό'.π., άρ. 652. 10. Κ. Βαρδαλάχος, Φυσική Πει

ραματική..., Βιέννη 1812· βλ. Ή λ ι ο υ , ό'.π., άρ. 1812. 75. 12. Ν. Βλεμμίδης, Επι

τομή Λογικής..., έκδ. Δ. Βουλισμάς, Λιψία 1784 (1 τόμ.)· βλ. L e g r a n d , ό'.π., άρ. 

1142. 13. Ε. Βούλγαρης, Ή Λογική..., Λιψία 1766 (1 τόμ.)· βλ. L e g r a n d , ό'.π., 

άρ. 645. 14. Κ. Μ. Κούμας, Σειρά Στοιχειώδης των Μαθηματικών και Φυσικών 

Πραγματειών..., Βιέννη 1807 (σε 8ο)· βλ. Ή λ ι ο υ , ό'.π., άρ. 1807. 53-60. 16. Θου

κυδίδης, έκδ. Α. M a n u t i u s , Βενετία 1503 (1 τόμ.)· βλ. É . Legrand , Bibliographie 

Hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par des Grecs aux 

XVe et XVIe siècles, τ. I - I I I , Παρίσι 1885-1906, άρ. 120. 17. Γ. Κωνσταντίνου, 

Λεξικόν Τετράγλωσσον..., Βενετία 1801 (1 τόμ.) - βλ. Ή λ ι ο υ , ό'.π., άρ. 1801. 26. 

18. Πρόκειται για το πολυεκδομένο λεξικό της ελληνικής και λατινικής γλώσσας 

του C. Schrevel ius. 19. Γ. Βενδότης, Λεξικόν Λίγλωσσον τής Γαλλικής και Ρωμαϊ

κής Διαλέκτου..., Βιέννη 1804· βλ. Ή λ ι ο υ , ό'.π., άρ. 1804. 40-41. 20. Α. Γαζής, 

Λεξικόν 'Ελληνικόν..., Βενετία 1809-1816· βλ. Ή λ ι ο υ , ό'.π., άρ. 1809. 2, 1812. 4, 

1816. 11. 22. Ν. Θεοτόκης, Στοιχεία Μαθηματικών..., Μόσχα 1798-1799· βλ. Γ. 

Γ. Λαδάς - Α. Δ. Χατζηδήμος, ' Ελληνικής Βιβλιογραφία τών ετών 1796-1799, 'Α

θήνα 1973, άρ. 119, 169. 24. Χρύσανθος Νοταράς, Εισαγωγή εις τά Γεωγραφικά, 

και Σφαιρικά..., Βενετία 1718 (1 τόμ.)· βλ. Legrand, Bibliographie... au dix-hui

tième siècle, 6.π., tip. 122. 25. Α. Μαυροκορδάτος, 'Ιστορία 'Ιερά ήτοι, τά Ίονδαΐ-
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κά..., Βουκουρέστι 1715 (1 τόμ.) - βλ. Legrand, Bibliographie... au dix-huitième 

siècle, δ.π., άρ. 105. 26. F . Soave, Στοιχεία τής Λογικής Μεταφυσικής και 'Ηθι

κής..., μτφρ. Γ. Κωνσταντάς, Βενετία 1818 (σε 8ο)- βλ. Ή λ ι ο υ , ο.π., άρ. 1818. 82-

85. 27. J . - G . I leineccius, Στοιχεία τής Λογικής και Ηθικής Φιλοσοφίας..., μτφρ. 

Γ. Βραγκοβάνος, Βιέννη 1808 (Ι τόμ.)· βλ. Ή λ ι ο υ , ο.π., άρ. 1808. 31 . 32. J .- .I . 

Lefrançois de La lande , 'Επιτομή 'Αστρονομίας..., μτφρ. Δ. Δ. Φιλιππίδης, Βιέννη 

1803· βλ. Ή λ ι ο υ , ο.π., άρ. 1803. 30-31. 34. Ηλιόδωρος, Αίθιοπικά, έκδ. Δ. Κο

ραής, Παρίσι 1804 (σέ 8ο)· βλ. Ή λ ι ο υ , ο.π., άρ. 1804. 32-33. 37. 'Αριστοφάνης, 

Κωμωόίαι, έκδ. Α. M a n u t i u s , Βενετία 1498 (1 τόμ.)· βλ. Legrand, Bibliographie... 

aux Χ Ve et XV le siècles, ο.π., άρ. 21. 39. Σ . Κομμητάς, 'Εγκυκλοπαίδεια 'Ελλη

νικών Μαθημάτων..., Βιέννη 1812-1814· βλ. Ή λ ι ο υ , ο.π., άρ. 1812. 18-20, 1813. 

15-17, 1814. 24-29. 40. Ερμογένης, Ρητορική Πραγματεία, έκδ. Α. Πάριος, Βε

νετία 1799 (1 τόμ.)· βλ. Ααδάς-Χατζηδήμος, ο.π., άρ. 166. 41. Α. Πάριος, 'Επιτομή 

εϊτε Συλλογή των θείων τής Πίστεως Δογμάτων..., Λιψία 1806 (1 τόμ.) ' βλ. Ή 

λιου, ο.π., άρ. 1806. 31. 42. Ήρωδιανός, Τής μετά Μάρκον βασιλείας, έκδ. Ν. Δού

κας, Βιέννη 1813 (1 τόμ.)· βλ. Ή λ ι ο υ , ο.π., άρ. 1813. 29. 43. Μέλισσα..., Βενετία 

1680' βλ. Ε. Legrand, Bibliographie Hellénique ou description raisonnée des 

ouvrages publiés par des Grecs au dix-septième siècle, τ. Π, Παρίσι 1894, άρ. 

554. 44. A. Genovesi, Στοιχεία Μεταφυσικής..., μτφρ. Α. Πάριος, Βενετία 1802 

(1 τόμ.)· βλ. Ή λ ι ο υ , ο.π., άρ. 1802. 52. 45. Ο. Goldsmith, 'Ιστορίας τής 'Ελλά

δος..., μτφρ. Δ. Άλεξανδρίδης, Βιέννη 1807" βλ. Ή λ ι ο υ , ο.π., άρ. 1807. 12-14.47. 

Α. Πάμπερης, Ποίημα Καρκινικοί·..., Βιέννη 1802 (1 τόμ.)· βλ. Ή λ ι ο υ , ο.π., άρ. 

1802. 51. 48. Guido de G r a n d i , Σννοψις των Κωνικών Τομών..., έκδ. Σ . Ά σ ά ν η ς -

Τ. Σπαρμιώτης, Βιέννη 1802 (1 τόμ.)· βλ. Ή λ ι ο υ , ο.π., άρ. 1802. 53. 49. De la 

('aille, Στοιχεία 'Αριθμητικής τε και "Αλγεβρας..., έκδ. Σ. Άσάνης - Ι. Σ π α ρ μ ι ώ -

της, Βενετία 1797 (1 τόμ.)· βλ. Λαδάς-Χατζηδήμος, ο.π., άρ. 72. 50. Ε. Βούλγα

ρης, Ai καθ' "Ομηρον 'Αρχαιότητες και ai Κερκυραϊκοί Άρχαιολογίαι..., Μόσχα 

1804 (1 τόμ.)· βλ. Ή λ ι ο υ , ο.π., άρ. 1804. 3. 51. Εύτρόπιος, 'Επιτομή τής Ρωμαϊ

κής 'Ιστορίας..., έκδ. Ν. Δούκας, Βιέννη 1807" βλ. Ή λ ι ο υ , ο.π., άρ. 1807. 25, 40. 

53. ΓΙίνδαρος, έκδ. F . T o r t u s , Γενεύη 1583 (1 τόμ.)· βλ. Legrand, Bibliographie... 

aux, XVe et XVle siècles, ο.π., άρ. 167. 55. Έγχειρίδιον τον εν Ίατροις σοφωτάτου 

Τισσότου..., μτφρ. Κ. Μιχαήλ, Βιέννη 1785 (1 τόμ.) - βλ. Legrand, Bibliographie... 

au dix-huitième siècle, ο.π., άρ. 1156. 56. J . -M. Bern Clément , Άπόδειξις τον 

Κύρους τών τής Νέας, και Παλαιάς Διαθήκης Βιβλίων, και τής εν αντοις 'Αληθείας 

Ύπεράσπισις. Ή Ανασκευή τής εκ τον Βολτερον Βιβλίου..., μτφρ. Ν. Θεοτόκης, 

Βιέννη 1794 (1 τόμ.)· βλ. Γ. Γ. Ααδάς - Α. Δ. Χατζηδήμος, 'Ελληνική Βιβλιογρα

φία τών ετών 1791-1795, 'Αθήνα 1970, άρ. 158. 60. Δ. Π . Γοβδελάς, Στοιχεία Άλ

γεβρας..., "Αλλη Σαξονίας 1806 (1 τόμ.)· βλ. Ή λ ι ο υ , ο.π., άρ. 1806. 22. 61. Κ. 

Μπαλάνος, "Εκθεσις Συνοπτική 'Αριθμητικής, Άλγεβρας, και Χρονολογίας..., Βιέν

νη 1798 (1 τόμ.) - βλ. Ααδάς - Χατζηδήμος, 'Ελληνική Βιβλιογραφία... 1796-1799, 

δ.—., άρ. 111. 62. Πρόκειται προφανώς για τα έργα του Β. Π. Ευθυμίου, Στοιχεία 

τής 'Ελληνικής..., Βιέννη 1812-1813 και Φεραυγής Γραμματική τής παλαιάς'Έλ?*η-

νικής Γλώσσης..., Βιέννη 181L βλ. Ή λ ι ο υ , ο.π., άρ. 1811. 66, π. 11, 1812. 66-68, 

1813. 58. 63. Θ. Δημητρίου Σιατιστέως, Χειραγωγός "Εμπειρος τής πραγματείας..., 

Βιέννη 1793 (1 τόμ.)· βλ. Β. Ε. Ραστέ, 'Ελληνική Βιβλιογραφία (Συμβολή στη δέκα-



Γ. Κουτζακιώτης, II Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η : T O T Μ Η Ν Ω Ι Δ Η 249 

ετία 1791-1799) [Βιβλιοθήκη 'Ιστορικών Μελετών, άρ. 28], 'Αθήνα 1969, άρ. 77. 

64. Κ. Καραϊωάννου, Θησαυρός Γραμματικής..., Βούδα 1796-1797* βλ. Λαδάς-Χα-

τζηδήμος, Ελληνική Βιβλιογραφία... 1796-1799, ο.π., άρ. 19, 59. 65. Ζ. Κ. Π ώ π ' 

Μετρική..., Βιέννη 1803 (1 τόμ.)- βλ. Ή λ ι ο υ , ο.π., άρ. 1803, 36. 68. Molière, Ό 

Ταρτούφος..., μτφρ. Κ. Κοκκινάκης, Βιέννη 1815 (1 τόμ.)· βλ. Ή λ ι ο υ , ο.π., άρ. 1815. 

71. 69. II . Κ. Ή π ή τ η ς , Λοιμολογία..., Βιέννη 1816 (1 τόμ.)- βλ. Ή λ ι ο υ , ο.π., άρ. 

1816. 59. 74. Α. Genovesi, Στοιχεία της Μεταφυσικής..., μτφρ. Ε. Βούλγαρης, 

Βιέννη 1806· βλ. Ή λ ι ο υ , ο.π., άρ. 1806. 13. Α. T a q u e t , Στοιχεία Γεωμετρίας..., 

μτφρ. Ε. Βούλγαρης, Βιέννη 1805· βλ. Ή λ ι ο υ , ο.π., άρ. 1805. 15. Ε. Βούλγαρης, Τα 

Άρεσκοντα τοις Φιλοσόφοις..., Βιέννη 1805· βλ. Ή λ ι ο υ , ο.π., άρ. 1805. 93-94. Ε. 

Βούλγαρης, Περί Συστήματος τοϋ Παντός..., Βιέννη 1805· βλ. Ή λ ι ο υ , ο.π., άρ. 

1805. 83. Ε. Βούλγαρης, Κριτικοί 'Γπιστάσεις..., Βιέννη 1806· βλ. Ή λ ι ο υ , ο.π., 

άρ. 1806. 32. Η . Α. Biirdigalensis, Σχόλια εις το Τέταρτον Βιβλίον της Θεοδώρου 

τοϋ Γα'^ή Γραμματικής..., μτφρ. Κ. Βούλγαρης, Βιέννη 1805· βλ. Ή λ ι ο υ , ο.π., άρ. 

1805. 92. Ε. Βούλγαρης, Σπαρτίον "Εντριτον..., Αιψία 1804" βλ. Ή λ ι ο υ , ο.π., άρ. 

1804. 64. Voltaire, Περί των Διχονοιών τών εν ταϊς 'Εκκλησίαις της Πολονίας Δο

κίμων 'Ιστορικόν και Κριτικοί·..., μτφρ. Ε. Βούλγαρης, Λιψία 1768" βλ. Legrand, 

Bibliographie.... au dix-huitième siècle, ο.π., άρ. 691. 

5 

Δια τοϋ παρόντος μαρτυρικού ομολογώ ό υποσημειωμένος Οτι ευρισκόμενος εις 

τους 1836 εις την οίκίαν τών κυρίων αύταδέλφων Κουκουγγέλου, δπου έγινεν ή δη

μοπρασία τών είδησμέτων των, τότε εΐδον τρία σανδούκια καλώς κλεισμένα και βου-

λομένα εις το μαγαζεΐον των. Έ ρ ω τ ή σ α ς δε τον κύριον Σήμον Κουκουγγέλου δι' 

αυτά, μοί άπεκρήθη δτι τα είρημένα σενδούκια περιέχοντα βιβλία καί έτερα εϊδη 

ένοίκουν προς τον εδώ ποτέ χρηματήσαντα διδάσκαλον της ελληνικής σχολής κυρίου 

Κωνσταντίνου Μηναΐδη, άτινα εγώ περιλαμβάνω εις την έξουσίαν μου νά άσφαλήσω 

εως ότου νά ζητηθώση παρά του ιδίου. 

Ταύτα ούν όμολογήσας καί έμπροσθεν του πανιερωτάτου αγίου Σερρών κυρίου 

Αθανασίου, ομολογώ καί αύθις δια του παρόντος μου άποδεικτηκοΰ. "Οθεν εχετο 

αυτό τούτο την ίσχύν κ' το κύρος εν παντί τόπω καί κρητηρίω δικαιοσύνης. Δι' ο 

και ύποφαίνομαι. 

Εις Σέρρας τη 13 'Απριλίου 184 1 'Αναστάσιος ΆΘ(ανασί)ου Ααζάρου. 

(υπογραφή) 

Si d ichiara da p a r t e di q u e s t ' I . R. Agenzia Cons(ola)re d 'Aus t r ia in Serres, 

quel[ . . . ] tà la più sopra firma del Sig«. Anas tas io d 'Ath(anas i )o Lazaro essere 
di ma cognizione e [...]tà fa t ta di propr io suo pugno e in fede di che 

Serres, li 14 aprile 1841 
L ' I . R. Ag(ente) Conso(lare) Aus(tr iaeo) 

I. K. AGENZIA AUSTRIACA IX SERRES (σφραγίδα) J . S p o n t y (υπογραφή). 
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6 

Consulat de France 

à Salonique 

Extrait d'une correspondance entre l'agent consulaire 
de France à Serrés et Monsieur le Consul de France à Salonique 

Serrés, 31 mars 1841 

Monsieur, 

J'ai eu l'honneur de recevoir la lettre que vous m'avez écrite le 18 courant. 
J'ai la satisfaction de porter aujourd'hui à votre connaissance que l'affaire de 
notre Français relativement aux objets déposés chez le sieur Dèli, protégé an
glais, s'est arrangée à l'amiable. J'ai eu l'occasion de vous écrire que des ou
vrages étaient découverts auprès du Sieur Hadgi Gruzzio, maître de langue au 
couvent de Saint-Jean. Voilà, Monsieur, comment la chose s'est passée. Notre 
voyageur, Mr. Menas, le jour après de son arrivée à Serrés, a voulu aller visiter 
le dit couvent où, après avoir fait ses recherches, au moment de le quitter fut 
invité par le professeur d'aller voir sa bibliothèque; notre voyageur accéda à 
sa demande et ne tarda pas, par des renseignements qu'il avait du proprié
taire, de reconnaître qu'une grande partie de ces ouvrages lui appartenait; 
il se contenta seulement de demander au professeur combien lui coûtaient ; il 
répondit qu'il ne les avait pas achetés, mais quelques amis les avaient donnés 
en présent à son père. Notre voyageur en lui disant que «vous avez chez vous 
des amis très généreux», partit pour Serrés; dès son arrivée il me communiqua 
tout ce qui se passa. Mais connaissant l'évêque comme chef de tous les cou
vents de notre district, je me suis adressé à S(on) Exc(ellence) en lui exposant 
l'affaire et qu'il fallait écrire au supérieur du couvent d'envoyer ici le maître 
et ensuite poser les scellés à la porte de sa bibliothèque jusques à nouvel ordre. 
L'évêque consentit à toutes mes propositions, mais je dois le dire avec beau
coup de regret sans les mettre en exécution. 

Le jour après il a fait venir le professeur à Serrés, qui avoua en ma pré
sence d'avoir une grande partie des ouvrages contenus dans le catalogue de 
notre Français, mais le jour après, de bon matin, quitta la ville, alla au cou
vent, entra dans sa chambre, sans être empêché par le supérieur, chose inat
tendue d'après les promesses de l'évêque, déchira plusieurs feuilles et titres 
des ouvrages, donna quelques uns à ses élèves pour les cacher et revint deux 
jours après portant avec lui des ouvrages incomplets, déchirés et en un mot 
abîmés. Je vous ferais, Monsieur, une observation, qui démontre que l'évêque 
n'a agi de bonne foi dans cette affaire, car dès l'arrivée du maître ici je lui 
avait dit de ne le laisser pas retourner au couvent; mais j 'aurais envoyer mon 
interprète pour faire un catalogue en présence du supérieur; et je crois que 
c'était au pouvoir de l'évêque de l'empêcher, comme nous étions convenus, ce 
qu'il n'a pas fait. En examinant les ouvrages portés à l'archevêché, nous avons 
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cherché d'effacer avec de la mauvaise encre. Or il est facile de concevoir de 
quelle manière ces ouvrages passèrent aux mains du professeur en question. 
Vous devez connaître que notre Français en quittant Serrés en 1819 déposa 
trois caisses bien fermées et cachetées, contenant des livres, des manuscrits 
précieux et différents autres objets, dans le magasin des frères Locunghelu; 
on connaît que le dernier de ces frères mourut en 1834 et plusieurs individus 
de bonne foi avouent qu'à cette époque les trois caisses existaient bien fermées 
et furent transportées dans la maison de Simo Locunghelu, leur héritier, qui 
est gendre du professeur du couvent. Le Sieur Fotiades, professeur de la ville, 
dépose que son confrère du couvent avant un an n'avait pas les ouvrages qu'il 
a aujourd'hui, car il allait prier le professeur d'ici pour lui prêter quelques uns, 
afin d'en prendre lecture. Cette déposition est d'un grand poids dans notre 
affaire, puisqu'elle démontre que les ouvrages en question passèrent entre les 
mains du Sr. Pierre depuis peu de temps & qu'il les a obtenus par sa sœur, fem
me de Simo. C'est la même femme, Mr., qui a vendu quelques exemplaires à 
l'aumônier de l'évêque et reconnus appartenir à notre Français. Nous avons 
fait subir un examen à la Dame Simo, qui a voulu nier tout; les ouvrages don
nés à l'aumônier elle les avaient trouvés de son mari. Mais voyant l'obstina
tion de la femme, j 'a i proposé à l'évêque de faire lire dans les églises une ex-
com(m)unication, mais ce prélat a voulu le faire d'une manière que je ne pou
vais jamais l'accepter, c'est-à-dire sous condition de ne pas faire après des dé
marches auprès de l'autorité locale; accepter une telle excommunication me 
paraissait agir contre les intérêts de notre Français. J'ai fait une autre propo
sition à S(on) Exc(ellence), de me consigner tous les ouvrages complets et voir 
plus tard ce que nous pourrions faire pour le reste. L'évêque n'a pas voulu et 
j 'a i deviné que sa pensée était de prendre tout ce qu'il a été trouvé, et lui don
ner un certificat de liquidation, et cela même après une assemblée des primats. 
J 'ai pensé que ce n'était pas de la dignité de la France de juger les affaires 
françaises par des sujets rayas. Après avoir rencontré, Mr., de telles difficultés, 
j ' a i dit à l'évêque que je ferai mon rapport à mon consul de Salonique et at
tendre ses instructions pour agir en conséquence. Je vais résumer, en peu de 
mots, mon exposé, par ce qu'il résulte qu'après la mort des frères Locunghelu 
les trois caisses de notre Français passèrent aux mains de Simo, leur héritier; 
qu'une caisse seulement a été ouverte avant la mort de ce dernier et que tous 
les ouvrages et autres objets contenus dans les caisses doivent se trouver entre 
les mains de la femme de Simo et son frère le Sr. Pierre Hadgi Gruzzio. Que 
si l'évêque aurait agi de la manière convenue, nous pouvions au moins recou
vrir les ouvrages, qui se trouvaient entre les mains du professeur du couvent 
et connus appartenir à notre Français, mais d'une part le mauvais procédé de 
l'évêque, de l'autre l'obstination de la femme de Simo de vouloir tout nier, 
sans doute par des mauvais conseils qu'elle reçoit, ces deux causes font souf
frir les intérêts de notre Français, qui pourra faire une [...] objets. D'après cet 
exposé vous voyez, Monsieur, que la faute tombe sur l'évêque; et je n'ai pas 
cru à propos de consigner la lettre au gouverneur-militaire, parce que S(on) 
Exc(ellence) ne peut pas être jugé ici. Voilà, Monsieur le Consul, le rapport que 
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d'après ma conscience je vous adresse pour l'affaire de notre Français; j ' a t 
tends de nouveaux ordres pour agir en conséquence. 

Signé / Dr. Jean Manuel. 

Pour copie conforme collationnée sur l'original par nous Chancelier 
Sub(stitué) du Consulat de France. 

Salonique, le 7 mai 1841 
Al. Aubanel (υπογραφή). 

Vu pour légalisation de la signature de Mr. Ale. Aubanel, chancelier sub
stitué de ce consulat. 
À Salonique, le 7 mai 1841 

Le Consul de France 
P. Gillet (υπογραφή). 

CONSULAT DE FRANCE A SALONIQUE ( σ φ ρ α γ ί δ α ) . 
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