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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΟΓΡΑΦΙΑ 
ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΛΥΡΟΚΟΡΛΑΤΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ 

Προσθήκες και διορθώσεις 

Προσθήκες και διορθώσεις στο μελέτημα πού με τον ϊδιο τίτλο δη

μοσίευσα στον προηγούμενο τόμο του περιοδικού —16 (1980) σ. 151-

189— παρουσιάζω έδώ" προσθήκες και διορθώσεις πού αποδίδουν καρ

πούς νεότερων ή παραπληρωματικών ερευνών πάνω στο θέμα της ελλη

νικής επιστολογραφίας του εξ απορρήτων. 

1. Στο corpus τών δημοσιευμένων ελληνικών επιστολών του 'Α

λέξανδρου Μαυροκορδάτου — πού προσπάθησα να συγκροτήσω στο 

πιο πάνω μελέτημα— θα πρέπει να ενταχτούν επτά ακόμη επιστολές, 

πού πρόσφατα είδαν το φώς τής δημοσιότητος, και μαζί μερικές άλλες 

πού είχαν δημοσιευτεί χωρίς να τις έχω τότε εντοπίσει. 

Οί επτά, ανέκδοτες ως χθες, επιστολές δημοσιεύτηκαν στο τελευ

ταίο τεύχος τής " R e v u e des études sud-est européennes" από τους 

Paul Cernovodeanu και Mihail Caratasu ως τμήμα του ευρύτερου εκ

δοτικού τους προγράμματος: να δημοσιεύσουν την ανέκδοτη διπλωματική 

αλληλογραφία τοΰ εξ απορρήτων1. Βέβαια οί επτά αυτές επιστολές είναι 

αυστηρά προσωπικές και πολύ δύσκολα μπορούν να θεωρηθούν τμήμα 

μιας correspondance diplomatique, δημοσιεύτηκαν δμως επειδή οί ρου

μάνοι ερευνητές τις θεώρησαν ως τις τελευταίες ανέκδοτες ελληνικές επι

στολές τοΰ εξ απορρήτων και νόμισαν 6τι κλείνουν έ'τσι το κεφάλαιο αυτό2. 

1. Paul Dernovodeanu και Mihail Caratasu, «Correspondance diploma
tique d'Alexandre Mavrocordato l'Exaporite, 1676-1703», Revue des études 
sud-est européennes 20 (1982), σ. 93 έπ. "'Ας σημειωθεί πάντως δτι οί ρουμάνοι 
ερευνητές δεν είχαν υπόψη τους τις έρευνες τοΰ Μαυρίκιου Derscényi για την επιστο
λογραφία τοΰ Μαυροκορδάτου και δεν χρησιμοποίησαν τα κατάλοιπα του, πού σώ
ζονται στο Τμήμα χειρογράφων τής Ουγγρικής 'Ακαδημίας 'Επιστημών στη Βουδα
πέστη. Για τον Derscényi και τα κατάλοιπα τών ερευνών του βλ. Δ. Γ. Άποστο-
λόπουλος, «Ή ελληνική επιστολογραφία...» Ό 'Ερανιστή; 16 (1980), σ. 153-156. 

2. «.. .les seules en langue grecque restées encore inédites à notre con-
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Οί άλλες επιστολές πού θα εντάξουμε στο corpus είναι δλες γνω

στές είτε γιατί το κείμενο τους είχε ήδη δημοσιευτεί άπο άλλα χειρό

γραφα —όπως στην περίπτωση των έξη επιστολών πού δημοσίευσε ό 

Κ. Κύρρης3— ε'ίτε πρόκειται για αναδημοσίευση άπο άλλο έντυπο φορέα 

—δπως στην περίπτίοση των τεσσάρων επιστολών πού δημοσίευσε ό Ν. 

Τωμαδάκης 4. Εντάσσουμε δμως καί τίς επιστολές αυτές ακολουθώντας 

τον κανόνα πού είχαμε θέσει: να συγκεντρώσουμε δλους τους έντυπους 

φορείς της ελληνικής επιστολογραφίας του Μαυροκορδάτου5. 

Πρίν δώσουμε τίς νέες αναγραφές είναι σκόπιμο να δώσουμε μερικά 

στοιχεία για τα χειρόγραφα πού τίς παραδίδουν ή να δηλώσουμε το έντυ

πο άπο το όποιο αναδημοσιεύτηκαν. 

"Οπως είναι γνωστό ό κώδικας Νικολάου Κριτίου είναι σύμμικτος 

άπο αυτόγραφες καί άλλες επιστολές ελλήνων λογίων του ΙΖ ' καί I H ' 

αιώνα6. Ό κώδικας αυτός, πού αργότερα είχε κτήτορα τον 'Ιωάννη Δ. 

Ράλλη, σώζεται σήμερα μέ τον άρ. 974 στη Βιβλιοθήκη της Ρουμανικής 

'Ακαδημίας καί έχει περιγραφεί αναλυτικά άπο τον Νέστορα Καμαρια-

νό7. 'Ανάμεσα στις επιστολές υπάρχουν καί οί επτά αυτόγραφες πού οί 

Cernovodeanu καί Caratasi ! δημοσίευσαν στο πιο πάνω μελέτημα τους. 

Ό Κ. Κύρρης, αντλώντας υλικό άπο τον κώδικα άρ. 4 τής μητροπό

λεως Κιτίου, δημοσίευσε τα κείμενα έξι γνωστών καί δημοσιευμένων άπο 

άλλα χειρόγραφα στο «Έπιστολάριον» του 1804 καί στην έκδοση Λι-

βαδά. 

naissance, et quoique d'un profil différent de celles à caractère diplomatique, 
nous avons convenu de les inclure dans l'édition présente...», s.a., σ. 102. Μο
λονότι ή εντύπωση τους είναι εσφαλμένη (πρβλ. τίς ανέκδοτες επιστολές του κώδικα 
Μ100 της Μεγίστης Λαύρας), ή έκδοση των ελληνικών αυτών επιστολών είναι ένα 
ευπρόσδεκτο φιλολογικό γεγονός. 

3. Ό Κ. Κύρρης έπαναδημοσίευσε τις επιστολές πού μέ τους αριθμούς 8, 116, 
122, 174, 195 καί 206 έχουν καταταχτεί στον Κατάλογο μας. 

4. Ό Ν. Τωμαδάκης αναδημοσίευσε τίς επιστολές πού μέ τους αριθμούς 34, 
55, 78 καί 199 έ'χουν καταταχτεί στον Κατάλογο μας. 

5. Μας διαφεύγουν πάντα οί επιστολές τοΰ Μαυροκορδάτου πού, σύμφωνα μέ 
τήν πληροφορία τοΰ Α. Παπαδόπουλου-Κεραμέα καί Κ. "Αμαντου, έ'χουν δημοσιευ
τεί στο περιοδικό τοΰ Καΐρου Κέκροψ 1 (1886), βλ. Δ. Γ. Άποστολόπουλος, ε.α., 
σ. 158, σημ. 20. 

6. Σπυρ. Π. Λάμπρος, «Νικολάου Κριτίου τοΰ μεγάλου Έκκλησιάρχου, Συλ
λογή αυτογράφων επιστολών τοΰ δεκάτου έβδομου καί δεκάτου ογδόου αιώνος», 
Νέος Έλλψομνήμων 4 (1907), σ. 206-224. 

7. Nestor Gamariano, Catalogul manuscriselor grecesti, τ. 2, Βουκουρέστι 
1940, σ. 72-116. 
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Ό Ν. Τωμαδάκης ώς επίμετρο στον τόμο «Βυζαντινή Επιστολο

γραφία», πού ή πρώτη έκδοση έγινε το 1955, αναδημοσίευσε τέσσερις 

επιστολές του Μαυροκορδάτου στο τμήμα έκεϊνο πού το τιτλοφόρησε 

«Μεταβυζαντινή επιστολογραφία και διατύπωσις εγγράφων» χρησιμο

ποιώντας κείμενα άπο τήν έκδοση Λιβαδα εμπλουτισμένα μέ κάποιες φι

λολογικές παρατηρήσεις. 

Οί προσθήκες πού προκύπτουν άπο τα δσα αναφέραμε είναι οι ακό

λουθες. 

Στον Πίνακα των συντομογραφιών να προστεθούν: 

Τωμαδάκης = Νικόλαος Β. Τωμαδάκης, Βυζαντινή 'Επιστολογραφία. Εισαγωγή, 
Κείμενα, Κατάλογος 'Επιστολογράφων, 'Αθήνα 1955 [έκδοση γ' 
'Αθήνα 1969-1970· μέ διαφορετική σελιδαρίθμηση]. 

Κύρρης = Κώστας Π. Κύρρης, Πολιτική, φιλολογική και ιδιωτική αλληλογρα
φία 1687-1828/1829 εκ τοΰ κωδικός 4 της μητροπόλεως Κιτίου, 

Έπετηρις τοϋ Κέντρου 'Επιστημονικών'Ερευνών [Κύπρου] 9 (1977-
1979), σ. 267-325. 

R.E.S.E. = Paul Cernovodeanu κ-xì Mihail Caratasu, Correspondance di
plomatique d'Alexandre Mavrocordato l'Exaporite, 1676-1703/ 
II, Revue des études sud-est européennes 20 (1982), τεύχος άρ. 
20, σ. 327 έπ. 

Και στον Κατάλογο να προστεθούν οί ακόλουθες αναγραφές: 

31α. Δόξα τω ύψιστω θεώ εγλντοισε το αρχοντικό της 

Τιμιότατε... διδάσκαλε ['Ιωάννη Καρνοφύλλη J 25 Δεκ/ρίου [1678] 
R.E.S.E., 327-329. 

48α. "Εντιμον αυτής γράμμα ελαβον 

'Εντιμότατε... κνρίτζη 'Ραλάκη [Καρνοφύλλη] 18 'Ιανουαρίου 1693 

R.E.S.E., 331-332. 

152α. Τήν λογώτητά σον ασπάζομαι ομοίως καϊ τήν κυρίαν 

Τιμιώτατε... Ιίρχον ['Ραλάκη Καρνοφύλλη] 13 Νοεμβρίου 
R.E.S.E., 334-335. 

158α. Τήν τιμίαν αυτής επιστολής ελαβον, και δια μεν τήν νγείαν 

Τιμιώτατε και λογιώτατε και ημέτερε προσφιλέστερε ["Ιωάννη 

Καρνοφύλλη] 7 'Οκτωβρίου 1685 
R.E.S.E., 329-330. 

167α. Το γράμμα της λογιότητός σον ελαβον, εις το όποιον γράφει 

Εντιμότατε... Κνρίτζη Ραλάκη 6 Φεβρουαρίου 1693 

R.E.S.E., 333. 
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181α. Το τίμων αυτής γράμμα ελαβον, και τήν περίληψιν αντον 

Τιμιώτατε. . . κύριε 'Ιωάννη [Καρυοφύλλη] 20 Αυγούστου 

R.B.S.E., 330-331. 

182α. Το φιλικον αυτής γράμμα ελαβον, την άγαθήν της ύγείαν 

Τιμιώτατε. . . Ραλάκη Καρυοφύλλη β Μαρτίου 1699 

R.E.S.E., 333-3348. 

2. 'Επειδή ή επιστολή άρ. 33 του καταλόγου, ή αρχή της οποίας εί

ναι «'Εγκαλείς εμοιγε δια πολλών», είχε δημοσιευτεί στο «Έπιστολά-

ριον» πριν εκδοθεί άπο τον Θ. Λιβαδα θα πρέπει: 

α. να αναμορφωθεί ή τέταρτη σειρά τής αναγραφής αριθμός 33 : 

Έπιστολάριον, 94-95" Λιβαδας 82, 137-139" 

β. να διαγραφεί άπο τή σημείωση 27 ό αριθμός 33. 

3. Στο 'ίδιο «Έπιστολάριον» έχει δημοσιευτεί (σ. 141-142) μια 

επιστολή του Μαυροκορδάτου —προς ανώνυμο αποδέκτη καί με άδηλη 

τήν ημερομηνία της γραφής της— ή αρχή της οποίας είναι «Συνάγει φησί 

τους ανθρώπους κακά». 

Ό Μ. Δ. Χαμουδόπουλος αντλώντας υλικό άπο ενα πατριαρχικό χει

ρόγραφο (olim Μονής Όλυμπιωτίσσης) δημοσίευσε μια επιστολή του 

Μαυροκορδάτου —ως αδημοσίευτη άπο τον Θ. Λιβαδα—, προς ανώνυμο 

και αυτή αποδέκτη και με άδηλη τήν ημερομηνία της γραφής της, ή αρχή 

τής οποίας εϊναι «Δεινά γάρ, φησί, τοις άνθρώποις κακά»9. 

Στον κατάλογο των δημοσιευμένων ελληνικών επιστολών του 'Αλέ

ξανδρου Μαυροκορδάτου, πού συγκροτήσαμε μέ βάση τα incipit καί 

δημοσιεύσαμε στο πιο πάνω μελέτημα, κατατάξαμε, άφοΰ είχαν διαφο

ρετικό incipit, τήν πρώτη μέ τον αριθμό 135 και τή δεύτερη μέ τον άριθ-

8. Οι προσθήκες άπο τίς επανεκδόσεις θα πρέπει να αποδοθούν μέ τον ακό
λουθο τρόπο. Στην αναγραφή άρ. 8 καί στην τέταρτη σειρά να προστεθεί πριν άπο 
τήν αγκύλη: Κύρρης, 271. 'Ακόμη, στή τέταρτη σειρά κάθε μιας άπο τίς παρακάτω 
αναγραφές να προστεθούν αντίστοιχα: 34, Τωμαδάκης, 145* 55, Τωμαδάκης, 143-
144· 78, Τωμαδάκης, 142-143" 116, Κύρρης, 272-273" 122, Κύρρης, 272" 174, Κύρ
ρης, 273-274" 195, Κύρρης, 274" 199, Τωμαδάκης, 144 καί 206, Κύρρης, 273. Κον
τά στις πιο πάνω προσθήκες ας προστεθεί μία ακόμη, πού άπο αβλεψία δεν πέρασε 
στον Κατάλογο. Ή επιστολή άρ. 96 δεν έχει δημοσιευτεί μόνο στο Έπιστολάριον τοΰ 
1804 άλλα καί στην έκδοση Λιβαδϊ. Έτσι στην τέταρτη σειρά να προστεθεί: Λιβα-
δάς 62, 100-103. 

9. Μ. Δ. Χ[αμουδόπουλος], «Μνημείων γραπτών περισυναγωγή», 'Εκκλη
σιαστική 'Αλήθεια 1 (1881) σ. 39-40. 
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μο 24. Ωστόσο μια αντιπαράθεση ολόκληρου του κειμένου και των δύο 

επιστολών δείχνει οτι πρόκειται για την ϊδια επιστολή. 

Πατριαρχικό χειρόγραφο Έπιστολάριον 1804 
Δεινά γάρ, φησί, τοις άνθρώποις Συνάγει φησί τους ανθρώπους κα-

κακά* και τόδε γαρ της εύμηχάνου σο- κά. Και τόδε γαρ της αμήχανου σο
φίας τοις κακοΐς έν δέοντι χρήσασθαι φίας, τοις κακοίς έν δέοντι χρήσασθαι, 
και αγαθόν τι καί χρηστόν τέλος άποτε- καί αγαθών τι καί χρηστον τέλος άπο-
λούσης δι' αυτών. Καί δήτα ταΐς άνάγ- τελείν δι' αυτών. Καί δήτα ταϊς άνάγ-
καις όπηνίκα τινές υπάγονται, ήμεΐς τέ καις όπηνίκα τινές ύπάγωνται, ημείς 
σφίσι βοηθοϋντες εύτυχοϋμεν καί παρ' τε σφίσι βοηθοΰντες εύνοοϋμεν, καί 
ων ετι μάλλον. . . παρ' ων ετι μάλλον . . . 

Πώς μπορούν δμως να δικαιολογηθούν οι αλλαγές πού υπάρχουν στα 

δύο κείμενα; Μήπως ό επιστολογράφος χρησιμοποίησε δύο φορές το 'ίδιο 

κείμενο, έ'στειλε δηλαδή δύο επιστολές σέ διαφορετικούς αποδέκτες πα-

ραλάσσοντας απλώς τήν αρχή τους; 

Νομίζω δτι θα πρέπει να αποκλείσουμε τήν περίπτωση τών δυο 

επιστολών, πρώτα γιατί το πατριαρχικό χειρόγραφο σύμφωνα μέ δλα τά 

άλλα του γνωρίσματα προέρχεται, δπως καί εκείνο πού χρησιμοποίησε 

ό εκδότης του α'Επιστολαρίου» του 1804, άπο τήν Ι'δια οικογένεια χει

ρογράφων: ανατρέχουν και τα δύο, έμμεσα ή άμεσα στην 'ίδια χειρόγραφη 

μήτρα 1 0 ' καί έπειτα γιατί σέ κανένα άλλο, δσο ξέρω, χειρόγραφο δέν πα

ραδίδεται ή γραφή του πατριαρχικού χειρογράφου. Θα πρέπει νομίζω να 

αποδώσουμε τις παραλλαγές πού εντοπίσαμε εΐτε σε άλλες αναγνώσεις 

του Χαμουδόπουλου ε'ίτε σέ διορθώσεις πού είχαν γίνει στο πατριαρχι

κό χειρόγραφο πριν το μελετήσει ό Χαμουδόπουλος. 

Παρουσιάζω καί τις δύο πιθανές εκδοχές, γιατί το χειρόγραφο λαν

θάνει καί δέν είναι δυνατή ή αυτοψία. Σύμφωνα μέ τήν πρώτη, το χει

ρόγραφο έ'γραφε «Συνάγει» καί ό Χαμουδόπουλος διάβασε το «Συ» ως 

«Δει» οπότε κατασκεύασε τή λέξη «Δεινά» καί στή συνέχεια διάβασε το 

«γει» ως «γαρ», κλ. Σύμφωνα μέ τή δεύτερη, καί πιο πιθανή, εκδοχή το 

πατριαρχικό χειρόγραφο, διάστικτο άπο ορθογραφικά καί άλλα λάθη 

δταν γράφτηκε, διορθώθηκε κατόπιν άπο έναν άπο τους χτί]χορές του: 

τον 'Αλέξανδρο τον Τυρναβίτη 1 1 , έτσι, ό Χαμουδόπουλος δημοσίευσε 

δ,τι διάβασε. 

10. Χρησιμοποιώ πορίσματα νεότερων ερευνών μου, πού δέν έχουν ακόμη αρ
χίσει να δημοσιεύονται, σχετικών μέ τή χειρόγραφη παράδοση της ελληνικής επι
στολογραφίας του Μαυροκορδάτου. 

11. Μ. Δ. Χ[αμουδόπουλος], ε.ά'., σ. 3. 
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Κατά συνέπεια έχουμε μία και μόνη επιστολή. Ή διαπίστωση αύτη 

επιφέρει τις ακόλουθες διορθώσεις. 

α. Στην αναγραφή άρ. 135 να προστεθεί ή δημοσίευση της 'ίδιας 

επιστολής άπο τον Χαμουδόπουλο* επομένως ή τέταρτη σειρά να ανα

μορφωθεί: 

Έπιστολάριον, 141-142· Χαμουδόπουλος οχ, 39-40 [πρβλ. 24]. 

β. Ή αντιγραφή άρ. 24 θα πρέπει να διαγραφεί. Άλλα για να μή 

λάσει ολη ή αρίθμηση του Καταλόγου, καλύτερα στή θέση της να γραφεί: 

[24. Δεινά γαρ]· βλ. 135. 

4. 'Αντίθετα με τις προσθήκες ή τήν διαγραφή πού προτείναμε πιο 

πάνω, έδώ θα υποστηρίξουμε δτι δεν πρέπει να προστεθεί στο corpus των 

επιστολών του Μαυροκορδάτου το κείμενο πού δημοσίευσε ό Κ. Κύρρης 

άπο τον κώδικα 4 της μητροπόλεως Κιτίου επειδή εσφαλμένα, νομίζω, 

το προσέγραψε στον εξ απορρήτων1 2. Το επιστολικό αυτό κείμενο, πού 

σώζεται στο φύλλο 22Γ του κώδικα, απευθύνεται προς κάποιον «αύθέν-

την» 1 3 τον όποιο ορθά ό εκδότης τής επιστολής άπο εσωτερικά τεκμήρια 

ταυτίζει με τον Δούκα, τον γιο του Βασίλειου, του βοεβόδα άπο το 1633 

ως το 1653 τής Μολδαβίας. Δεν υπάρχει δμως κανένα εξωτερικό ή εσω

τερικό στοιχείο πού να στηρίζει τήν υπόθεση οτι επιστολογράφος είναι ό 

'Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος14. 'Αντίθετα το ύφος τής επιστολής συνη

γορεί υπέρ τής απόδοσης του κειμένου σέ άλλο επιστολογράφο. 

Με τήν ευκαιρία αυτή ας ταυτίσουμε το κείμενο πού σώζεται στο 

φύλλο 2 1 r του ϊδιου κώδικα και πού ό Κ. Κύρρης χαρακτηρίζει: « Ά δ η 

λου, Απόσπασμα βιογραφίας Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου του εξ απορ

ρήτων, άν. χρον. (=Έπιστολή;)» 1 5 . Ό άδηλος είναι ό Ευγένιος Βούλγαρις 

και το κείμενο πού σώζεται δεν είναι επιστολικό" αποδίδει το απόσπασμα 

εκείνο άπο τήν «Άφήγησιν προεισοδιώδη», πού ό Βούλγαρις πρόταξε 

στή «Λογική» του, το σχετικό με τον Παναγιώτη Νικούσιο και τον Αλέ

ξανδρο Μαυροκορδάτο16. 

12. Κ. Κύρρης, «Πολιτική, φιλολογική και ιδιωτική αλληλογραφία 1687-
1828/1829 εκ του κωδικός 4 της μητροπόλεως Κιτίου», ΈπετηρΙς τον Κέντρου'Ε-
πιστημονίκών Ερευνών [Κύπρου] 9 (1977-1979), σ. 280. 

13. «Τω εύσεβεστάτω γαληνοτάτω τε καί ύψηλοτάτω αύθέντη κυρίω. . .» 
14. Ή βιβλιογραφία πού δίνεται στο σχόλιο τοϋ εκδότη (σ. 319) οδηγεί στην 

ταύτιση τοϋ αποδέκτη, οχι δμως καί τοϋ επιστολογράφου. 
15. "Ε.ά., σ. 279. 
16. Ό γραφέας τοϋ χειρογράφου αντέστρεψε όμως τή σειρά των σημειωμά

των: αντέγραψε πρώτα το κείμενο για τον Μαυροκορδάτο—παραλείποντας τον κα-
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Τέλος ας σημειωθεί δτι ό Κ. Κύρρης περιγράφοντας τον κώδικα 44 

της Μονής Κύκκου πού σώζει ανάμεσα στα άλλα καί πολλά επιστολικά 

κείμενα του Μαυροκορδάτου πρότεινε την μετάθεση του χρόνου θανάτου 

του επιστολογράφου άπο το 1709, πού ως τώρα ξέραμε, σε ενα χρονικό 

σημείο μετά το 17261 7. Επιχειρήματα αντλεί άπο τή χρονολογία πού 

αναγράφει μία επιστολή του Μαυροκορδάτου προς τον γιό του Νικόλαο: 

«νουμηνία αύθεστηριώνος, έτος σωτηρίου, ,αψκς· '^ [1726]». Ή επι

στολή όμως αυτή παραδίδεται καί άπο πολλά άλλα χειρόγραφα στα όποια 

—δπως π.χ. σ' εκείνο πού χρησιμοποίησε ό θ . Λιβαδάς για τήν έκδοση 

των επιστολών του Μαυροκορδάτου18— σημειώνεται ορθά ό χρόνος γρα

φής της: «Νουμηνία άνθεστηριώνος* έτους σωτηρίου ,αχ^γ' [1693]». Ό 

γραφέας λοιπόν του χειρογράφου δπως αντί να γράψει «άνΟεστηριώνος» 

έγραψε «α ύ θεστηριώνος» έτσι καί μετέτρεψε το «,αχ^γ'» σε «,αψκς'». 

Πάντως θέμα μετάθεσης του χρόνου πού πέθανε ό Μαυροκορδάτος δεν 

υπάρχει, δταν έχουμε τεκμήρια πού ορίζουν με ασφάλεια τήν ακριβή ημε

ρομηνία του θανάτου του: 23 Δεκεμβρίου 17091 9. Το θέμα όμως πού προ

βάλλει είναι ή ανάγκη να μελετήσουμε με προσοχή δσα συνδέονται με τη 

χειρόγραφη παράδοση της ελληνικής επιστολογραφίας αού εξ απορρή

των 2 0 . 

5. Πριν δμως κλείσουμε το μελέτημα αυτό είναι χρήσιμο να ανα

φέρουμε τις αλλαγές πού οι πιο πάνω προσθήκες καί διορθώσεις έπιφέ-

τάλογο των μαθητών του—καί μετά τα σχετικά με τον Παναγιώτη Νικούσιο. Τα ση
μειώματα εΐναι δημοσιευμένα στις σελίδες 42 καί 43 του έντυπου κειμένου. Για τήν 
έκδοση του βιβλίου του Βούλγαρι βλ. Ε. Legrand, Bibliographie Hellénique. . . 
dix-huitième siècle, τ. 2, Παρίσι 1928, σ. 48-49 άρ. 645. 

17. Κ. Κύρρης, «'Αναλυτικός κατάλογος τών κωδίκων της ιεράς Μονής Κύκ
κου», Έπετηρίς τοϋ Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών [Κύπρου] 7 (1973-1975), σ. 
394: «Ή τελευταία χρονολογημένη επιστολή του Άλ. Μ. έν τω παρόντι χ/φω, τοϋ 
1726, μεθ' ο έτος χρονολογητέος ό θάνατος του. . .». 

18. Εϊναι ή άρ. 66 επιστολή τοϋ Καταλόγου μας. 
19. Πρβλ. π.χ. Ε. Legrand, Généalogie des Maurocordato de Constantinople 

et autres documents concernant cette famille, Παρίσι 1886, σ. 23. 
20. * Ας σημειωθεί Οτι στον κώδικα πού χρησιμοποίησε ό Κ.'Κύρρης παραδί

δονται καί επιστολικά κείμενα πού, σύμφωνα με τήν επιγραφή πού υπάρχει στην αρχή 
της ενότητας, είναι του 'Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, ενώ στην πραγματικότητα εί
ναι τοϋ γιου του Νικόλαου. Για παράδειγμα ή προς «τφ κύρ περγλέρω στεφάνω" (σ. 
391) ή οποία είναι επιστολή τοϋ Νικόλαου προς τον Στέφανο Bergler, τον μεταφραστή 
τοϋ έργου του Περί καθηκόντων, επιστολή πού έχει δημοσιευτεί στο 'Έπιστολάριον 
(σ. 303-304) καί άπο τον Em. Legrand, Epistolaire grec, Παρίσι 1888, σ. 170-
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ρουν στα μεγέθη των δημοσιευμένων επιστολών πού είχαμε αναφέρει. 

α. Ό αριθμός των δημοσιευμένων ελληνικών επιστολών του Μαυρο

κορδάτου είναι τώρα πια 219 (213-1-)-7 = 219) 2 1. 

β. Το ποσοστό τών επιστολικών κειμένων πού σώζει το όνομα του 

αποδέκτη και την ημερομηνία της γραφής τους είναι 13,2% 2 2 . 

γ. Ή προσφορά του Μ. Χαμουδόπουλου στο corpus τών δημοσιευ

μένοι επιστολών μειώνεται, μετά την ταύτιση τών επιστολών αρ. 24 και 

135, άπο δύο σε μία επιστολή2 3. 

δ. Ό Λιβαδας προσέφερε έντεκα και οχι δώδεκα ανέκδοτες επιστο

λές, άφοϋ ή άρ. 33 του Καταλόγου είναι δημοσιευμένη στο «Έπιστολά-

ριον»24. Κατά συνέπεια και ό αριθμός τών επιστολών πού έχει δημοσιευ

τεί στο έντυπο αυτό είναι 190 και δχι 189 2 5 και οί καρποί της μετά το 

1871 εκδοτικής κίνησης είναι 22 και οχι 24 ανέκδοτες επιστολές26. 

Δημήτρης Γ. 'Αποστολόπονλος 

171. 'Αντίστροφο φαινόμενο είχε παρατηρήσει ό Δημοσθένης Ρούσσος, « Dato
ria criticei si bilantul unei activitati stiintifice» [ανάτυπο άπο τήν Noua re
vista romana 15 (1914)], σ. 9 έπ. 

21. Να διορθωθούν ανάλογα Οσα αναφέρονται στις σελίδες 158, 159 και 160. 
22. Να διορθωθεί ο,τι αναφέρεται στη σελίδα 158 καί να προστεθούν στον 

Πίνακα τών χρονολογημένων επιστολών του Μαυροκορδάτου (σ. 189) οί επιστολές 
μέ τους αριθμούς 31α, 48α, 158α, 167α και 182α. 

23. Να διορθωθεί δ,τι αναφέρεται στή σελίδα 161. 
24. Να διορθωθεί δ,τι αναφέρεται στή σελίδα 160. 
25. Να διορθωθούν δσα αναφέρονται στις σελίδες 159 καί 160. 
26. Να διορθωθεί δ,τι αναφέρεται στή σελίδα 159. 
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