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Η Τ Γ Χ Η ΕΝΟΣ Χ Ε Ι Ρ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Υ 

Τ Η Σ Π Α Τ Ρ Ι Α Ρ Χ Ι Κ Η Σ Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Σ 

(olim Μ Ο Ν Η Σ ΟΛΥΜΠΙΩΤΙΣΣΑΣ) 

ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ, ΤΟ 1891, ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΙΙ επιστολών του 'Αλέξανδρου 
Μαυροκορδάτου άπό τον Θεαγένη Λιβαδά,1 ο Μηνάς Χαμουδόπουλος επι
σημαίνει ενα χειρόγραφο της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης πού παραδίδει, 
μεταξύ άλλων έργων, και επιστολικά κείμενα του έξ απορρήτων. Ή τ α ν 
φαίνεται πρόσφατο απόκτημα για το όποιο ό Χαμουδόπουλος αναφέρει 
και το όνομα εκείνου πού το μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη και το μο
ναστήρι άπό το όποιο προήλθε: «Πρόνοια τής Α. Θ. Παναγιότητος άπεκο-
μίσθη δια του ίερολ. τριτεύοντος κ. Θεοδοσίου ε κ τ ή ς εν Έλασσόνι σε
βάσμιας Μ ο ν ή ς τής e Υπέρ αγίας Θεοτόκου τής επιλεγόμενης Ό λ υ μ-
π ι ω τ ί σ σ η ς και παρεδόθη εις τον τής Πατριαρχικής βιβλιοθήκης επό
πτη ν χειρόγραφον επί κοινού χάρτου γεγραμμένον».2 

Πρόσφατα, ή 'Ιωάννα Κόλια, καταγράφοντας τα σε αλλοδαπές βιβλιο
θήκες «θεσσαλικά χειρόγραφα», θυμίζει οτι «στην Πατριαρχική βιβλιο
θήκη στην Κωνσταντινούπολη είχε μεταφερθή τον περασμένο αιώνα άπό 
τήν μονή τής Όλυμπιώτισσας, σύμμεικτος κώδικας»· και συμπληρώνει: 
«δεν γνωρίζουμε τήν τύχη του».3 Ωστόσο θεωρώ οτι εντόπισα, για δσους 
λόγους αναφέρω πιο κάτω, στο Βουκουρέστι, στή Βιβλιοθήκη τής Ρου
μανικής 'Ακαδημίας, το πρώτο μέρος αυτού τοΰ χειρογράφου. 

Τήν ταυτότητα του χειρογράφου τήν δίνουν οχι μόνο τα έργα πού περιέ
χει άλλα και κάποια κτητορικά σημειώματα πού, σύμφωνα με τήν περι
γραφή τοΰ Χαμουδόπουλου, υπήρχαν στο χειρόγραφο. 

Το έργο πού παραδιδόταν στο πρώτο τμήμα τοΰ χειρογράφου είχε τήν 
επιγραφή «Έπιστολαί 'Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου τοΰ μεγάλου λογο-
θέτου τής Μεγάλης 'Εκκλησίας και γενικού έρμηνέως τής κραταιάς βα
σιλείας».4 Στην 'ίδια αυτή ενότητα ήταν σημειωμένα και τρία κτητορικά 
σημειώματα, σύμφωνα πάντα μέ τήν μαρτυρία τοΰ Χαμουδόπουλου. « Έ ν 
τη α' σελίδι τοΰ κώδηκος», υπάρχουν δύο κτητορικά: εκ των τοϋ'Λλεξάν-

1. 'Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου τον εξ απορρήτων, 'Επιστολαί ρ', εκδίδονται 
επιστασία. Θ. Λιβαδα, Τεργέστη 1879. 

2. Μ. Δ. Χαμουδόπουλος, «Μνημείων γραπτών περισυναγωγή», Έκκλησια-
στική 'Αλήθεια 1 (1881), 1. 

3. 'Ιωάννα Κόλια, «Θεσσαλικά χειρόγραφα σε ξένες βιβλιοθήκες», Μεσαιωνι
κά και Νέα 'Ελληνικά 1 (1984), 78. 

4. Πρόκειται για το Έπιστολάριο τοϋ Μαυροκορδάτου για το όποιο βλ. πιο 
κάτω - δσον άφορα τα άλλα έργα πού παραδίδονται στο ίδιο χειρόγραφο βλ. τήν κεφα
λαιώδη περιγραφή πού δίνει ό Χαμουδόπουλος, δ.π., 1-3. 
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δρον διδ. τον εκ Τνρνάβον Ααρίσσης και «δι' ετέρας γραφίδος» τα νυν εκ 
των τον Γερασίμον Σπαργιώτον. Ένώ στο μέσον της τελευταίας γραμμέ
νης σελίδας της πρώτης αυτής ενότητας δ Χαμουδόπουλος διάβασε το 
ακόλουθο κτητορικό πού ήταν γραμμένο «κεφαλαίους γράμμασι»: ΠΡΟ-
ΣΤΙΘΗΣΙΝ ΑΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟΔΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΠΑ. 

"Οπως είναι, γνωστό, στο Τμήμα Χειρογράφων τής Βιβλιοθήκης τής Ρου
μανικής 'Ακαδημίας υπάρχουν, έκτος άπό τα 1.066 χειρόγραφα πού έχουν 
καταλογογραφηθεΐ άπό τους C. Litzica και Νέστορα Καμαριανό, πολλά 
άλλα χειρόγραφα πού εΐτε είναι άκατάγραφα είτε δεν έχει ακόμη δημο
σιευθεί περιγραφή τους.5 Στη συλλογή αυτή εντόπισα τον Δεκέμβριο τοΐ 

Βιβλιοθήκη. 

*tjfjv ktCy"« jf** «J*w*v» % < 

Τό χειρόγραφο έχει σήμερα I + 89 + Ι φύλλα. Περιέχει ένα και μό
νο έργο, τό Έπιστολάριο του 'Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου. Στο φ. 1 re
cto κάτω άπό την επιγραφή του έργου υπάρχει τό πρώτο άπό τα κτητο-
ρικά σημειώματα πού είχε δημοσιεύσει τό 1881 ό Χαμουδόπουλος: εκ 
των τον 'Αλεξάνδρου διδ. τον εκ Τνρνάβον Ααρίσσης·6 και στο δεξιό πε
ριθώριο του ίδιου φύλλου τό δεύτερο κτητορικό: τα νυν εκ των τον Γερα-

5. Βλ. όσα αναφέρει ό M. Richard, Répertoire des Bibliothèques et des Ca

talogues de manuscrits grecs, H958, 60. 
6. Στο επάνω περιθώριο του πρώτου φύλλου είναι σημειωμένη και ή ημερομη

νία αψκω [1720]· κατά συνέπεια ό 'Αλέξανδρος Τυρναβίτης, πού γεννήθηκε το 1711, 

δέν θα πρέπει νά είναι ό πρώτος κτήτορας του χειρογράφου. 
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σίμου Στιαομιώτον.' Κάποια διαφοροποίηση υπάρχει στο κτητορικό πού 
ήταν γραμμένο με κεφαλαία γράμματα στο τέλος της ενότητας αυτής, 
μετά το τέλος του Έπιστολαρίου. Ό Χαμουδόπουλος είχε διαβάσει «Προ-
στίθησιν άλλος και τόδε 'Αλεξάνδρου ΓΓαππα», ενώ στο ρουμάνικο χειρό
γραφο διαβάζουμε: 

ΠΡΟΣ ΤΟΙΣ ΆΛΛΟΙΣ ΚΛΙ ΤΟ ι/·; 
ΑΛΕΞΛΝ \ΡΟΥ ΠΛΠΠΛ 

Ρουμανικής 'Ακαδημίας 1157, φ. 89Γ (τμήμα) 

Είναι νομίζω φανερό, και άπό το πανομοιότυπο πού δημοσιεύω εδώ, 
πώς οι τρεις πρώτες λέξεις του κτητορικοΰ σημειώματος δεν είχαν διαβα
στεί ορθά. Ό Χαμουδόπουλος δεν πρόσεξε δτι το ι σε δύο περιπτώσεις εγ
γράφεται στο ο, με αποτέλεσμα να διαβάσει «άλλος» αντί άλλοις και να 
θεωρήσει την περισπωμένη στο τοις ως σημείο βραχυγραφίας. 

"Αν οσα αναφέραμε πείθουν Οτι το ρουμάνικο χειρόγραφο είναι το πρώτο 
μέρος του χειρογράφου για το όποιο μίλα ό Χαμουδόπουλος το 1881, τότε 
μπορέσαμε δχι μόνο να εντοπίσουμε την τύχη ενός μέρους του σύμμεικτου 
αύτοΰ κώδικα άλλα και να δώσουμε στην έ'ρευνα τής χειρόγραφης παρά
δοσης τής ελληνικής επιστολογραφίας του 'Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου 
του εξ απορρήτων ενα πολύτιμο χειρόγραφο μάρτυρα τής πρώτης εκδό
σεως του Έπιστολαρίου του. 8 

Λ. Γ. ΛΙΙΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ: 

/. Ό Χαμουδόπουλος είχε διαβάσει Σπαργιώτοί'' νομίζω ωστόσο δτι ή ανά
γνωση Στταρμιώτον και παλαιογραφικά είναι ασφαλέστερη και πραγματολογικά, 
άφοΰ παραπέμπει στο θεσσαλικό μοναστήρι τοϋ Σπαρμοΰ άπα το όποιο πιθανότατα 
ό κτήτορας του χειρογράφου πήρε την προσοονυμία. 

8. Βλ. πρόχειρα για το θέμα της φιλολογικής ταυτότητας του έργου, Δ. Γ. Ά -
ποστολόπουλος, «Νέα ευρήματα για τήν επιστολογραφία τοϋ 'Αλέξανδρου Μαυροκορ
δάτου τοϋ εξ άπορρήτουν», ΜοΡ.νβδοκονδνλοπελεκητής 1 (1989), 27-28. Για τη σημα
σία τοϋ χειρογράφου βλ. οσα αναφέρει ό Μ. Δ. Χαμουδόπουλος, ό'.π., 3. 
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