
  

  Μακεδονικά

   Τόμ. 33, Αρ. 1 (2002)

  

 

  

  Ο Πέτρος Ν. Παπαγεωργίου και η ιστορία ενός
αριστοτελικού κώδικα της Φιλιππούπολης 

  Παντελής Μ. Νιγδέλης   

  doi: 10.12681/makedonika.277 

 

  

  Copyright © 2014, Παντελής Μ. Νιγδέλης 

  

Άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Βιβλιογραφική αναφορά:
  
Νιγδέλης Π. Μ. (2002). Ο Πέτρος Ν. Παπαγεωργίου και η ιστορία ενός αριστοτελικού κώδικα της Φιλιππούπολης. 
Μακεδονικά, 33(1), 1–21. https://doi.org/10.12681/makedonika.277

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://epublishing.ekt.gr  |  e-Εκδότης: EKT  |  Πρόσβαση: 22/05/2023 19:08:06



Ο ΠΕΤΡΟΣ Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ1

Στις 7 Μαρτίου του 1887 οι αναγνώστες της τρισεβδομαδιαίας εφημερί
δας Φιλιππούπολις διάβαζαν ένα μονόστηλο άρθο μέ τίτλο Νέος Αριστοτελι
κός Κώδιξ που έφερε την υπογραφή Π. με ημερομηνία κατάθεσης χειρογρά
φου την 6η Μαρτίου του ίδιου έτους. Ο συντάκτης του άρθρου, που δεν ήταν 
άλλος από τον διδάκτορα της φιλολογίας και καθηγητή των Ζαριφείων 
Διδασκαλείων Πέτρο Ν. Παπαγεωργίου2, τόνιζε ότι η ανακάλυψη του νέου 
χειρογράφου θα έπρεπε να θεωρηθεί σημαντική, επειδή μέσω αυτού η 
Φιλιπποΰπολη θα συνέβαλε στο μελλοντικό έργο της Πρωσικής Ακαδημίας 
Επιστημών του Βερολίνου να εκδώσει τα άπαντα του φιλοσόφου συμφώνως 
προς πάντα τά εν ταις βιβλιοθήκαις τής Ευρώπης άποκείμενα χειρόγραφα. 
Στη συνέχεια, αφοΰ ανέφερε τον κάτοχο του χειρογράφου (Ιωάννης 
Σιαγκούνης), το χρονολογούσε (τον 14ο αιώνα), περιέγραφε τα εξωτερικά του

1. Πρόκειται για τον κώδικα Wartelle 1664· βλ. A. Wartelle, Inventaire des manuscripts 
grecs d’Aristote et de commentateurs, Paris 1963, 123. Περιγραφή του με βάση τη σχετική βιβλιο
γραφία από τον P. Moraux, Aristoteles Graecus. Die griechischen Manuskripte des Aristoteles. 
Untersucht und beschrieben von Paul Moraux, Leiter des Aristoteles - Archivs, Dieter Harifinger, 
Diether Reinsch, Jürgen Wiesner (I Alexandrien - London), Berlin - N. York 1976 (Graec. Fol. 67, 
Berlin / DDR, Deutsche Staatsbibliothek) 47-49. Η ταύτιση του χειρογράφου έγινε από τη συνά
δελφο και φίλη Π. Κοτζιά· για τον λόγο αυτό, καθώς και για τη βοήθειά της στη μεταγραφή δυ
σανάγνωστων σημείων των δημοσιευομένων στο παράρτημα εγγράφων, την ευχαριστώ θερμά.

2. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει ο πρόεδρος της Εφορείας των Ελληνικών Σχολείων 
της Φιλιππούπολης Σωτ. Αντωνιάδης η θητεία του Παπαγεωργίου στα Ζαρίφεια Διδασκαλεία 
διήρκεσε τρία σχολικά έτη, ήτοι 1885-1886, 1886-1887 καί 1887-1888, με γυμνασιάρχες τα δύο 
πρώτα χρόνια τον Γ. Κωνσταντινίδη και το τρίτο τον Κ. Νικολαΐδη [βλ. Σωτ. Αντωνιάδη, «Η 
ελληνική εκπαίδευση εν Φιλιππουπόλει (επί τη 25ετηρίδι των Ζαριφείων Διδασκαλείων) 7 Ιου
νίου 1901», Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού 13 (1946-1947) 90] 
και κατά συνέπεια η πληροφορία του Γ. Θεοχαρίδη, «Ο Πέτρος Ν. Παπαγεωργίου και η Μακε
δονία», στο συλλογικό έργο Πέτρος Ν. Παπαγεωργίου (1859-1914). Φιλολογικόν Μνημόσυνυν 
έπί τη πεντηκοστή έπετείφ άπό τού θανάτου του, Θεσσαλονίκη 1964 (: Μακεδονικά, Παράρτημα 
3), σ. 8 ότι διορίσθηκε στο Ζαρίφειο το 1884 δεν ευσταθεί. Για τα Ζαρίφεια Διδασκαλεία (που 
αναγνωρίσθηκαν ως ομότιμα με τα γυμνάσια της Ελλάδας το 1885) βλ. Σιδ. Ζιώγου-Καραστερ- 
γίου, «Ελληνικόν Γυμνάσιον Φιλιππουπόλεως και Ζαρίφεια Διδασκαλεία. Θέματα οργάνωσης 
και λειτουργίας του σχολείου. Μαθητικό δυναμικό-φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών», Πρα
κτικά του συνεδρίου Θεσσαλονίκη και Φιλιππούπολη σε παράλληλους δρόμους 18ος-20ός αι., 
Θεσσαλονίκη 2000, σσ. 413-435. - Ευχαριστώ θερμά τη συνάδελφο κ. Σιδ. Ζιώγου-Καραστεργίου 
για τις βιβλιογραφικές της υποδείξεις. Κατά την έρευνα στο Ιστορικό Αρχείο του ΥΠΕΞ πολύ
τιμη ήταν η βοήθεια του μεταπτυχιακού μου φοιτητή κ. Δημ. Σκουρέλου και της υπαλλήλου του 
Αρχείου κ. Θ. Γκότα στους οποίους εκφράζω τις ευχαριστίες μου και από τη θέση αυτή.
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χαρακτηριστικά (επί φύλλων χάρτου 180 εις 4ον σχήμα) και παρέθετε εν 
συντομία τα περιεχόμενά του (ο κώδικας περιλάμβανε τα Περί Ουρανού, 
Περί Γενέσεως καί Φθοράς και το Περί Ψυχής), ολοκλήρωνε την είδηση ση
μειώνοντας με έμφαση τα εξής: Τό τε προκείμενον χειρόγραφον καί άλλο τι 
θά δωρηθώσι μετ' ολίγον εις τήν ’Εθνικήν Βιβλιοθήκην ευτυχής επίνοια εφ’ fj 
συγχαίρω τφ κ. Σιαγκουνη καί ήν εύχομαι νά ιδω καί εις άλλων κεφαλής 
έπερχομένην: δεν είναι καιρός νά φροντίσωσι οί άρμόδιοι περί διασώσεως 
καί άλλου γνωστού θησαυρού;3 Λίγες μέρες αργότερα ο Παπαγεωργίου 
γνωστοποιούσε την ανακάλυψη στο γερμανόφωνο φιλολογικό κοινό μέσω των 
στηλών της γνώριμής του Berliner Philologische Wochenschrift με άρθρο που 
έφερε τον τίτλο Ein neuer Kodex des Aristoteles4. Το περιεχόμενο των δύο 
άρθρων ήταν το ίδιο, υπήρχαν όμως πέρα από τη διαφορετική χρονολόγηση 
(13ος αιώνας) δύο συμπληρωματικές πληροφορίες: α) ότι το χειρόγραφο 
ανεκάλυψε ο ίδιος στη βιβλιοθήκη του Σιαγκούνη (για τον οποίο προεσέθετε 
ότι ήταν αποθηκάριος των ανατολικών Σιδηροδρόμων5) και β) ότι είχε 
προχωρήσει ήδη σε αντιβολή του με την έκδοση του Didot.

Τα δημοσιεύματα αυτά δεν ήταν όμως τα μόνα που είδαν το φως της δη
μοσιότητας σχετικά με τον νέο κώδικα. Το ελληνόφωνο κοινό είχε τη δυνατό-

3. Βλ. Φιλιππούπολις φύλ. 839 έτος Θ' περίοδος Β', α. 2. Για τον ρόλο της εφημερίδας 
αυτής οτα πολιτιστικά πράγματα της πόλης και της Ανατολικής Ρωμυλίας βλ. Ξανθ. Κοτζα- 
γιώργη-Ζυμάρη, «Η πνευματική και πολιτιστική κίνηση των Ελλήνων της Φιλιππουπόλεως 
κατά τον 19ο αι.», Πρακτικά τον συνεδρίου Θεσσαλονίκη και Φιλιππονπολη σε παράλληλους 
δρόμους 18ος-20ός αι., Θεσσαλονίκη 2000, σσ. 329-330. Ο θησαυρός τον οποίο υπαινίσσεται ο 
Παπαγεωργίου (πρβλ. και Παράρτημα αρ. 4) δεν είναι άλλος από τα χειρόγραφα που ο ίδιος 
εντόπισε με παρότρυνση του τότε μητροπολίτη Φιλιππούπολης Ιωακείμ Ευθυβούλη στη βιβλιο
θήκη της μονής Μπατσκόβου (Θεοτόκου Πετριτζιώτισσας ή Πετριτσονίτισσας) του 12ου αι., βλ. 
Π. Ν. Παπαγεωργίου, «Παλαιογραφική εκδρομή εις την μονήν Μπατσκόβου», Ημερολόγιο της 
Ανατολής 1887, σσ. 115-120 με σημαντικότερα εκείνα του Παναθηναϊκού του Ισοκράτη και του 
Αίαντα του Σοφοκλέους. Η μονή κατελήφθη από Βουλγάρους λίγα χρόνια μετά το 1885, δηλ. 
μετά την κατάργηση του αυτόνομου καθεστώτος της Αν. Ρωμυλίας, με αποτέλεσμα τα χειρόγρα
φα να μην καταλήξουν ποτέ σε κάποια ελληνική βιβλιοθήκη βλ. Κ. Μυρτ. Αποστολίδου, «Περί 
της μονής της κοιμήσεως της υπεραγίας Θεοτόκου της Πετριτσονιτίσσης», Θρακικά 1 (1936) 61.

4. Βλ. BPhW 7 (1887) 1. Τα δύο άρθρα του Παπαγεωργίου στη Φιλιππονπολη και στη 
BPhWαπουσιάζουν από την εργογραφία του που συνέταξε ο Σταμ. Ψάλτης το 1915 [βλ. Αθηνά 
27 (1915) 190-201], αλλά και από τις προσθήκες των Διογ. Δέλλη, Γ. Θεοχαρίδη (βλ. στο συλλο
γικό έργο Πέτρος Παπαγεωργίου, ό.π., 44-45) και X. Μπακιρτζή, «Έργα Πέτρου Ν. Παπαγεωρ
γίου (Διορθώσεις και προσθήκες)», Μακεδονικά 15 (1975) 365-367.

5. Magasinier aux chemins de fer Orientaux, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Παπαγεωρ
γίου στο άρθρο του. Στη γερμανικά γραμμένη μελέτη του Κωνσταντινίδη (βλ. παρακάτω) ο Σια- 
γκούνης αναφέρεται ως Υπάλληλος των Σιδηροδρόμων. Για την ταυτότητα του προσώπου εν
διαφέρον παρουσιάζει η πληροφορία ενός καταλόγου Φιλιππουπολιτών φοιτητών και φοιτη
τριών του Πανεπιστημίου Αθηνών που δημοσίευσε η Σιδ. Ζιώγου-Καραστεργίου, ό.π., α. 423 
όπου αναφέρεται κάποιος Ιωάννης Γ. Σιαγκούνης ο οποίος γράφτηκε στη Νομική Σχολή το έτος 
1860 (σε ηλικία 23 ετών), χωρίς όμως να αποφοιτήσει ποτέ. Πρόκειται άραγε για τον κάτοχο 
του χειρογράφου, για κάποιο συγγενή του ή για απλή συνωνυμία;
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ΐητα εκείνες τις μέρες να διαβάσει δυο άλλα άρθρα που έφεραν την υπογρα
φή του φιλολόγου και ιστορικού Γεωργίου Κωνσταντινίδη, Διευθυντού των 
Ζαριφείων Διδασκαλείων6: το πρώτο στην εφημερίδα Ακυόπολιν των Αθηνών 
με ημερομηνία 8 Μαρτίου 1887, το οποίο στην ουσία ήταν μία απλή αναγγε
λία του γεγονότος της ανακάλυψης, και το δεύτερο στο φιλολογικό περιοδικό 
Παρνασσός με ημερομηνία κατάθεσης χειρογράφου την 10η Μαρτίου του 
ίδιου έτους7. Στο δεύτερο αυτό άρθρο ο Κωνσταντινίδης αφού παρέμπεμπε 
στις προηγούμενες σχετικές δημοσιεύσεις (δηλ. του Παπαγεωργίου και τη δι
κή του) και παρείχε πληροφορίες για τον κάτοχο και τα εξωτερικά χαρακτηρι
στικά του χειρογράφου8, παρατηρούσε σχετικά με τη φιλολογική του αξία ότι 
Προς άκριβή ταξινόμησιν αύτοϋ μεταξύ των σωζομένων αριστοτελικών αντι
γράφων, έπρεπε νά γίνη προσεκτική αντιπαραβολή αυτού προς τό κείμενον 
τής μεγάλης εκδόσεως των απάντων τον Άριστοτέλονς, τής επιμελείμ καί δα
πάνη τής πρωσσικής ’Ακαδημίας τών επιστημών γενομένης, άλλ’ ήτις δεν 
εΐνε ενταύθα πρόχειρος κατά τό παρόν, διό περιωρίσθημεν ό μεν κ. Παπα
γεωργίου νά παραβάλη τό άντίγραφον πρός τό κείμενον τής Διδοτείου έκδό- 
σεως, εγώ δε πρός τό τής στερεοτύπου τού Tauchnitz εκ τού έτους 1880, τό δ ’ 
εξαγόμενο εΐνε ότι τό τής Φιλιππουπόλεως άντίγραφον ούκ όλίγας περιέχει 
διαφοράς γραφής καί τινας καλυτέρας τών παραδεδομένων ως φαίνεται. Στη 
συνέχεια παρέθετε δειγματοληπτικά ορισμένες από τις διαφορετικές γραφές 
που προέκυψαν κατά την αναβολή στα δύο πρώτα βιβλία του Περί Ούρανοϋ 
πληροφορώντας παράλληλα τους αναγνώστες ότι Ό κ. Π. Παπαγεωργίου 
άνέλαβε νά σημειώση έπιμελώς πάσας τάς πρός τό Διδότειον κείμενον δια
φοράς γραφής καί νά γράψη άκολούθως περί τούτου, εξ ών καταφανεστέρα 
θέλει καταστή ή τού άντιγράφον άξια9. Στις επόμενες σελίδες ο Κωνσταντι
νίδης αναφερόταν στα περιεχόμενα του κώδικα10, και κατέληγε ως εξής:

6. Ο Κωνσταντινίδης γεννήθηκε το 1853 στη Νάουσα της Μακεδονίας και σπούδασε στην 
Αθήνα και τη Γερμανία. Ήταν ιδιαίτερα συνδεδεμένος με τα Ζαρίφεια Διδασκαλεία όπου χρη
μάτισε Διευθυντής τα σχολικά έτη 1875-1876 (έτος ίδρυσης των), 1876-1877, 1884-1885, 1885- 
1886, 1886-1887. Έκτοτε εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου διετέλεσε τρεις φορές έφορος της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης, ήτοι τις περιόδους 1890-1892, 1895-1897 και 1903-1904. Για το έργο και 
τη σταδιοδρομία του βλ. άρθρο στην Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια τον Δρανδράκη και Σωτ. Αντω- 
νιάδη, ό.π., σσ. 89-90 όπου όμως για τη χρονιά 1886-7 αναφέρεται ως διευθύνων ο Γ. Αναγνω- 
στόπουλος. Η πληροφορία αυτή ελέγχεται ως ανακριβής εφόσον τόσο ο Κ. Μ. Αποστολίδης, «Τα 
ελληνικά εν Φιλιππουπόλει σχολεία επί Τουρκοκρατίας και του βουλγαρικού καθεστώτος μέχρι 
της καταλύσεως της ελλ. Κοινότητος», Θρακικά 2 (1929) 116 όσο και η επιστολή του Προξένου 
Α. Λογοθέτη (βλ. Παράρτημα αρ. 3) αναφέρουν τον Γ. Κωνσταντινίδη ως Διευθυντή.

7. Βλ. Γ. Κωνσταντινίδης, «Το εν Φιλιππουπόλει αρτίως ανακαλυφθέν νέον αριστοτελικόν 
άντίγραφον», Παρνασσός 10 (1886) 332-337.

8. Σε σχέση με το υλικό του κώδικα ο Κωνσταντινίδης, αντίθετα από τον Παπαγεωργίου, 
δέχεται ότι πρόκειται για μεμβράνη· βλ. Κωνσταντινίδης, ό.π., σ. 333.

9. Βλ. ό.π., α. 334 σημ. 1.
10. Όπου μάλιστα διαπίστωνε (βλ. Κωνσταντινίδης, ό.π., 336) ότι στο άρθρο του στη Φι-



4 Παντελής Μ. Νίγδελης

Έχομεν λοιπόν ήκρωτηριασμένον τό καλόν τοϋτο κειμήλιον, αλλά καί τοιοϋ- 
τον ον εϊνε σπάνιον καί εύτυχέστατον εϋρημα, τό όποιον θ’ άποβή εκ των πο- 
λυτιμοτάτων θησαυρών τής εθνικής ημών βιβλιοθήκης, αν μή ό κτήτωρ αυτού 
μεταμεληθείς ζητήση να τό πώληση εις ξένους, όποιοι άναμφιβόλως δέν θέ- 
λουσι λείψει να παρουσιασθώσιν άγορασταί11. Το τέλος του άρθρου κοσμούσε 
πανομοιότυπο του φύλλου 161γ του κώδικα.

Οι πληροφορίες του Παρνασσού και μάλιστα επαυξημένες τέθηκαν υπό
ψη του διεθνούς επιστημονικού κόσμου από τον Κωνσταντινίδη με άρθρο του 
στο περιοδικό Neue Jahrbücher für Philologie und Paedagogik (ημερομηνία 
κατάθεσης χειρογράφου η 11η Μαρτίου 1887)12. Οι βασικές διαφορές ανάμε
σα στα δύο άρθρα έγκεινται αφενός στον μεγαλύτερο αριθμό των διαφορετι
κών γραφών που παρατίθενται στο νεότερο και αφορούν όχι μόνο τα δύο 
πρώτα βιβλία του Περί Ουρανού αλλά και το Περί Ψυχής και αφετέρου στις 
λεπτομέρειες για τις συνθήκες εύρεσης του χειρογράφου. Σε ό,τι αφορά αυτό 
το τελευταίο σημείο ο Κωνσταντινίδης είναι σαφής: το χειρόγραφο ταύτισε ο 
Παπαγεωργίου στις 3 Μαρτίου σε μια επίσκεψη που έκαμε με έναν άλλο (μη 
κατονομαζόμενο) συνάδελφό του στο σπίτι του Σιαγκούνη με τον οποίο οι δύο 
καθηγητές των Ζαριφείων διατηρούσαν φιλικές σχέσεις. Την επομένη ο Πα
παγεωργίου του ανακοίνωσε την ανακάλυψη και στη συνέχεια οι δύο μαζί 
εντόπισαν τα περιεχόμενα και κατένειμαν το έργο της αντιβολής, όπως περι- 
γράφεται στο χωρίο του άρθρου του Παρνασσού που παραθέσαμε παραπά
νω13.

Συγκρίνοντας τις πληροφορίες που δίνονται στα άρθρα των δύο ανδρών 
μένει κανείς με αρκετά ερωτήματα τα βασικότερα από τα οποία είναι δύο: α) 
γιατί ο Παπαγεωργίου που διέθετε ικανό αριθμό παλαιογραφικών δημοσιεύ
σεων και σημαντική πείρα σχετικά με την έκδοση και μελέτη χειρογράφων14 
δέχθηκε να καταμερίσει το έργο της αντιβολής, όταν μάλιστα η ανακάλυψη 
ήταν αναντίρρητα δική του και β) τι υπαινίσσεται η φράση του Κωνσταντινίδη 
αν μή ό κτήτωρ αύτοϋ μεταμεληθείς ζητήση νά τό πώληση εις ξένους, όποιοι

λιππονπολιν ο Παπαγεωργίου είχε εσφαλμένα θεωρήσει το τέλος του χειρογράφου, ήτοι της σε
λίδες 179β-180β, ως συνέχεια του αριστοτελικού κειμένου, ενώ επρόκειτο για σημείωση κάποιου 
γραμματικού σχετικά με το περιεχόμενο του συνόλου του κώδικα που περιελάμβανε στην αρχική 
του μορφή και τη Φυσική Άκρόασιν βλ. όμως τις παρατηρήσεις του P. Moraux, ό.π.

11. Κωνσταντινίδης, ό.π., 336.
12. Γ. Κωνσταντινίδης, «Ein neuentdeckter Codex des Aristoteles», Neue Jahrbücher für Phi

lologie und Paedagogik 57 (1887) 214-218 (στο εξής: «Neuentdeckter Codex»),
13. Κωνσταντινίδης, «Neuentdeckter Codex»,ό.π·., 214-5.
14. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα χρόνο αργότερα (1888) ο Παπαγεωργίου εξέδωσε στη 

Λειψία τα αρχαία σχόλια του Σοφοκλή από τον Λαυρεντιανό κώδικα, βλ. Scholia in Sophoklis 
Tragoedias vetera codice Laurentiano denuo collata (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Roma
norum Teubneriana). Για τις φιλολογικές εργασίες του ως το 1887 βλ. τις σχετικές με την εργο- 
γραφία του μελέτες στη σημ. 3.
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άναμφιβόλως δεν Θέλουσι λείιρει νά παρουσιασθώσιν άγορασταί.
Τα ερωτήματα αυτά φωτίζονται σε ικανοποιητικό βαθμό από ένα αριθμό 

επιστολών και εγγράφων που δημοσιεύουμε εδώ για πρώτη φορά. Ο σχετικός 
φάκελος φυλάσσεται στο Ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών15 και 
αποτελείται α) από δύο επιστολές του Γενικού Προξένου της Φιλιππούπολης 
Α. Λογοθέτη με ημερομηνίες 8 και 11 Μαρτίου του 1887 προς τον τότε Υ
πουργό Εξωτερικών, τον Στέφανο Δραγούμη, β) μία αναφορά του προς τον 
ίδιο Υπουργό με ημερομηνία 14 Μαρτίου του 1887, γ) μια επιστολή του Πέ
τρου Παπαγεωργίου προς τον Στ. Δραγούμη με ημερομηνία 11 Μαρτίου, δ) 
ένα έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών προς το Υπουργείο Εκκλησιαστι
κών με ημερομηνία 30 Μαρτίου και ε) μία περίληψη εγγράφου που απέστειλε 
το Υπουργείο Εκκλησιαστικών προς το επί των Εξωτερικών σε απάντηση του 
προηγούμενου εγγράφου.

Από την αλληλογραφία αυτή και σε σχέση με το πρώτο ερώτημα προκύ
πτει το συμπέρασμα ότι η κατανομή του έργου (όπως περιγράφεται στα άρ
θρα του Κωνσταντινίδη) υπήρξε μία ενέργεια για την οποία ο Παπαγεωργίου 
δεν είχε δώσει ποτέ τη συγκατάθεσή του: η ακροτελεύτεια έκφραση Έν τελεί 
προστίθημι ότι ό κ. Παπαγεωργίου, λαβών εντολήν τοϋ κ. Σιγγούνη, άσχολεΐ- 
ται εις τήν άντιβολήν καί μελέτην προς εκδοσιν τοϋ χειρογράφου (έγγραφο 
αρ. 4) της προξενικής αναφοράς της 14ης Μαρτίου συμπίπτει με τη φράση 
καί εγώ μόνος μετά τάς άναμίξεις άλλων απρόσκλητων, άνέλαβον 
εντολή τοϋ ιδιοκτήτου κ. Σιαγκούνη τήν μελέτην, άντιβολήν καί εκδοσιν αύτοϋ 
(έγγραφο αρ. 2) της επιστολής του Θεσσαλονικιού φιλολόγου. Τούτο σημαίνει 
όμως ότι οι μη κατονομαζόμενοι απρόσκλητοι δεν μπορεί να είναι άλλοι από 
τον Γ. Κωνσταντινίδη και, κατά τη γνώμη μου, τον ίδιο τον Πρόξενο.

Η διαπίστωση αυτή συνδέεται άμεσα με το δεύτερο ερώτημα που αφορά 
την τύχη του χειρογράφου. Ο υπαινιγμός του Κωνσταντινίδη αποδεικνύεται 
τώρα ότι στηριζόταν σε πραγματικά γεγονότα. Η χρονική και αιτιακή αλλη
λουχία τους μας είναι γνωστή μόνο από τη μεριά του Προξένου ο οποίος την 
παρουσιάζει ως εξής. Συγκεκριμένα στην επιστολή της 8ης Μαρτίου ο Λογο
θέτης αναφέρει οτι ο Σιαγκούνης του υποσχέθηκε να στείλει το χειρόγραφο 
στην Εθνική Βιβλιοθήκη και πως ελπίζει ότι θά τηρήση τον λόγον του καί θά 
όπορρρίψη, μολονότι πτωχός, πάσαν προσφοράν χρημάτων προς πώλησίν 
του (έγγραφο 1). Παρόμοια στην επιστολή της 11ης Μαρτίου ο Πρόξενος πλη
ροφορεί καταρχήν τον Υπουργό του ότι ο Σιαγκούνης του ύπεσχέθη τήν αυτήν 
ημέραν τής άνευρέσεώς του (δηλ. του χειρογράφου), ότι ήθελε ...τό φέρει, 
όπως τό άποστείλω εις τήν Έθν(ικήν) Βιβλιοθήκην. Μία παράγραφο παρα
κάτω όμως σημειώνει ότι, επειδή ο Παπαγεωργίου, κατά τη γνώμη του από

15. ΑΥΕ - Αρχαιολογικά φάκ. 2, υποφ. 3.
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επιπολαιότητα (έξ ελαφρότατος), υπερεκτίμησε την αξία του χειρογράφου σε 
500-1000 λίρες και δημιούργησε ελπίδες για πιθανή σημαντική αποζημίωση 
από τη Γερμανία, ήθελον παρακαλέσει τήν Ύμ(ετέραν) Εξοχότητα, Iva συ- 
νεννοηϋή μετά της Συγκλήτου τοϋ Πανεπιστημίου καί μοί τηλεγραφήση κρυ- 
πτογραφικώς εί έν ανάγκη ήδύνατο νά τφ πληρώση καί ποσόν τι χρηματικόν, 
όπως μην άρπάσωσι καί αυτό οί ξένοι, ώς τόσα άλλα έργα των προγόνων 
ημών (έγγραφο αρ. 2). Στις 14 Μαΐου και ύστερα από την επιστολή διαμαρ
τυρίας που απέστειλε ο Παπαγεωργίου στον Στέφανο Δραγούμη για την εκ 
μέρους του Προξένου απόκρυψη στοιχείων ο Γ. Λογοθέτης, αφού παραδέχε
ται ότι ο ευρέτης του χειρογράφου υπήρξε πράγματι ο νεαρός φιλόλογος, 
πληροφορεί τον προϊστάμενό του ότι ευχαρίστως έλαβον τήν διαβεβαίωσιν 
τοϋ κ. Παπαγεωργίου οτι ό κ. Σιγγούνης16 θά προτιμήση μετά μικρός ζημίας 
του παντός άλλου άγοραστοϋ τήν Εθνικήν Βιβλιοθήκην. Τήν αυτήν δια- 
βεβαίωσιν έδωκεν καί εις εμέ προ τριών ημερών (έγγραφο αρ. 4).

Συνδυάζοντας τα στοιχεία της εκδοχής του Προξένου με αυτά της πρώτης 
δημοσίευσης της Φιλιππούπολης και την επιστολή Παπαγεωργίου η σειρά των 
γεγονότων θα μπορούσε, κατά τη γνώμη μου, να αποκατασταθεί ως εξής: 
Μία ημέρα μετά την ανακάλυψη του χειρογράφου (3 Μαρτίου) ο Πρόξενος 
της Ελλάδος σε συνεργασία με τον Κωνσταντινίδη παρενέβησαν και έπεισαν 
τον Σιαγκούνη να το δωρίσει στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Ο ευρέτης του, Πέτρος 
Παπαγεωργίου, αφενός εκτιμώντας τα γλίσχρα οικονομικά του κατόχου και 
αφετέρου δυσπιστώντας για τις προθέσεις της Αθήνας, φαίνεται ότι εξέφρασε 
αρχικά ενδοιασμούς και του έθεσε υπόψη το ενδεχόμενο να το πωλήσει στη 
Γερμανία έναντι αδράς αμοιβής17. Ότι ο Παπαγεωργίου δεν είχε εμπιστο
σύνη στους αρμόδιους προκύπτει ξεκάθαρα από την τελευταία φράση του άρ
θρο του στη Φιλιππούπολη όπου υπαινίσσεται αβελτηρία σχετικά με την τύχη 
των χειρογράφων της μονής Μπατσκόβου (βλ. παραπάνω σημ. 3). Στην πρό
ταση του Παπαγεωργίου αντέδρασαν οι Λογοθέτης-Κωνσταντινίδης υποσχό
μενοι στον ιδιοκτήτη του χειρογράφου ότι και η Εθνική Βιβλιοθήκη θα μπο
ρούσε να δώσει κάποια αποζημίωση. Στη λύση αυτή προσχώρησε τελικά και ο 
Παπαγεωργίου λίγο πριν συντάξει το πρώτο του άρθρο στην Φιλιππούπολη,

16. Κατά περίεργο τρόπο ο Πρόξενος ονομάζει κατ’ επανάληψη εσφαλμένα τον κάτοχο 
Σιγγούνη.

17. Τό ποσό των 500-1000 λιρών που αναφέρεται ως πιθανή αμοιβή του κώδικα (βλ. έγ
γραφο αρ. 3) ήταν εξαιρετικά υψηλό. Χάριν συγκρίσεως αρκεί κανείς να λάβει υπόψη του το γε
γονός ότι το 1890 στη Φιλιππούπολη ο ετήσιος μισθός του Διευθυντή των Ζαριφείων (τμήμα 
αρρένων) ήταν 180 (οθωμανικές) λίρες, ενώ οι αμοιβές των νηπιαγωγών της πόλης κυμαίνο
νταν μεταξύ 10 και 15 λιρών, βλ. Η. Κοτζαγεώργη-Ζυμάρη, Η Ελληνική εκπαίδευση στη Βουλ
γαρία (1800-1914), Θεσσαλονίκη 1997, σ. 111 με βάση προξενικά έγγραφα. Οι δύο πρωταγωνι
στές της ιστορίας που παρουσιάζουμε εδώ κέρδιζαν ετησίως κατά τον Αποστολίδη, ό.π., 109 
σημ. 1, ο μεν Κωνσταντινίδης 300 ο δε Παπαγεωργίου 200 οθωμανικές λίρες.
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διατήρησε όμως το δικαίωμα της τελικής έκδοσης. Από την άλλη μεριά ο 
Σιαγκοΰνης υπό την πίεση προφανώς του Προξένου παραχώρησε στον Κων- 
σταντινίδη προσωρινά το χειρόγραφο, προκειμένου ο τελευταίος να επισημά- 
νει σε έγκριτα φιλολογικά περιοδικά μέσα από νέες αναγνώσεις που προέκυ- 
πταν από τη σύγκριση του χειρογράφου με τις στερεότυπες εκδόσεις της επο
χής τη μεγάλη φιλολογική του αξία και κατ’ επέκταση τη σκοπιμότητα της 
αγοράς του από την Εθνική Βιβλιοθήκη18. Από τα διαθέσιμα τεκμήρια δεν εί
ναι δυνατό να συναχθεί αν η αισιοδοξία των δύο ανδρών ότι η τελευταία θα 
ανταποκρινόταν στην υπόδειξή τους οφειλόταν στον άκρατο ιδεαλισμό τους ή 
σε προφορικές υποσχέσεις που τους έδωσαν παράγοντες της Βιβλιοθήκης19.

Η ιστορία του χειρογράφου δεν τελειώνει εδώ. Δύο εβδομάδες μετά τη 
14η Μαρτίου ο Υπουργός των Εξωτερικών Στέφανος Δραγούμης διαβιβάζει 
τις επιστολές και την αναφορά του Προξένου στον συνάδελφό του επί των 
Εκκλησιαστικών με την παράκληση να τα κοινοποιήσει στη Σύγκλητο του Πα
νεπιστημίου, ί'να λάβη ύπόιριν τήν αϊτησιν τοϋ κ. Λογοθέτου περί παροχής 
χρηματικής τίνος άποζημιώσεως εις τον κάτοχον τοϋ χειρογράφου. Παράλ
ληλα του υποβάλλει το αίτημα να του ανακοινώσει το ταχύτερο την απόφαση 
που θα ληφθεί, ούτως ώστε να δώσει τηλεγραφικώς τάς όεούοας διαταγής τω 
εν Φιλιππουπόλει Γ. Προξένψ τής Αύτοϋ Μεγαλειότητος (έγγραφο αρ. 5). Η 
απάντηση της Συγκλήτου (της 9ης Μαΐου) σχετικά σύντομη έθετε τέρμα στην 
ιστορία: η Σύγκλητος θέλοντας να μορφώσει η ίδια γνώμη για τη σημασία και 
τη χρησιμότητα του χειρογράφου απαιτούσε την αποστολή του στην Αθήνα20.

18. Για τη συνεργασία Προξένου και Κωνσταντινίδη και τη σκοπιμότητα των δημοσιεύ
σεων του τελευταίου είναι χαρακτηριστική η φράση του εγγράφου αρ. 3 όπου λέγεται Ώς δύνα- 
νται νά παρατηρήσωσιν υί παρ’ ήμϊν σοφοί, φαίνεται έκ τής γενυμένης παρά τοϋ κ. Κωνσταντινί - 
δον άντιβολής, ΰτι περιέχει εις πολλά καί δή εις τό Περί ψυχής διαφόρους τών μέχρι τυΰδε γρα- 
φάς...

19. Θα μπορούσε μάλιστα να αναρωτηθεί κανείς αν ο Κωνσταντινίδης συνδεόταν με κά
ποιους ήδη από την εποχή αυτή, αφού ανέλαβε τη διεύθυνση της Εθνικής Βιβλιοθήκης τρία χρό
νια αργότερα, βλ. παραπάνω σημείωση 5.

20. Το σχετικό απόσπασμα της 11ης συνεδρίασης της Συγκλήτου κατά το ακαδημαϊκό έτος 
1886-7 (ημερομηνία 25 Απριλίου 1887) στην ημερησία διάταξη της οποίας είναι εγγεγραμμένο το 
θέμα της αγοράς του χειρογράφου του Αριστοτέλη έχει ως εξής (σ. 38): Ειτα άναγινώσκεται 
έγγραφον τοϋ Υπουργείου τής Έκπαιδευσεως δι’ οΰ παραπέμπεται τό ύπ' άριθμ. 2755 άπό 30 
Μαρτίου έγγραφον του Υπουργείου τών ’Εξωτερικών προς τό τών ’Εκκλησιαστικών προς τήν 
Πρυτανείαν ΐνα ύπυβάλή αυτό μετά τοϋ ύπ’ άρ. άριθμ. 299 άπό 14 Μαρτίου 1877 εγγράφου τοϋ 
Γενικοΰ Προξένου Φιλιππουπόλεως προς τό Ύπουργείυν τών ’Εξωτερικών. Τό έγγραφον τοϋ Γε
νικού Προξένου αναφέρει ΰτι εΰρέθη χειρόγραφον τοϋ Άριστοτέλους περιέχον τό περί Ού- 
ρανοΰ, τό περί Ψυχής, τό περί Γενέσεως καί Φθοράς καί δτι ό κάτοχος αύτοϋ Σαγγούνης θά προ
τίμησή μετά μεγάλης ζημίας του παντός άλλου άγοραστοϋ τήν ’Εθνικήν Βιβλιοθήκην. Ή Ακαδη
μαϊκή Σύγκλητος άναγνωρίσασα τό χρήσιμον τής αγοράς τοιούτου ευρήματος πριν ή πρυβή εις 
άπόφασιν περί ταύτης καί περί τοϋ διά ταύτην ποσού άποφαίνεται νά είδοποιηθή πρότερυν ό 
κάτοχος ν’ άποστείλή αυτό τή Συγκλήτω πρός έξέτασιν. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον 
πρύτανη Γεώργιο Καραμήτσο και πέντε συγκλητικούς μεταξύ των οποίων διακρίνονται οι



8 Παντελής Μ. Νίγδελης

Υπό τις συνθήκες αυτές ήταν φυσικό ο κάτοχός του δυσπιστώντας να αρνη- 
θεί. Τον Αύγουστο του 1908 το χειρόγραφο κατέληγε στην Πρωσική Κρατική 
Βιβλιοθήκη του Βερολίνου έναντι του ποσού των 1500 γερμανικών μάρκων. 
Μία νέα φάση στην ιστορία του πολύπαθου κειμηλίου ξεκινούσε21, αλλά η ελ
ληνική πλευρά είχε κάνει ό,τι της ήταν δυνατό, ώστε να περιέλθει σε ξένα χέ
ρια...

υπογραφές των I. Ρώση και I. Πανταζίδη. Τόν φίλο Δρ. Ηλία Αρναούτογλου που με προμηθέυσε 
με φωτοτυπία των πρακτικών της συνεδρίασης της Συγκλήτου ευχαριστώ θερμά και από τη 
θέση αυτή.

21. Για τη μετέπειτα εξίσου περιπετειώδη ιστορία του χειρογράφου που σήμερα θεωρείται 
χαμένο βλ. P. Moraux, ό.π., όπου το χειρόγραφο χρονολογείται τον 15ο αιώνα και ο Σιαγκούνης 
χαρακτηρίζεται ως ένας «vornehmer Grieche», άγνωστο όμως με βάση ποια στοιχεία. Στην ίδια 
εργασία δεν δηλώνεται αν η αγορά του 1908 έγινε τελικά από τον κάτοχο του κώδικα ή μέσω 
άλλου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Αλληλογραφία - έγγραφα

1. Επιστολή (της 8ης Μαρτίου 1887) του Γενικού Προξένου της Ελλάδος στη 
Φιλιππούπολη Γ. Λογοθέτη προς τον Υπουργό Εξωτερικών Στέφανο Δρα- 
γούμη.

Προς τήν Αύτοϋ Εξοχότητα 
τόν επί των Εξωτερικών κλπ. 

υπουργόν
κ. Στέφανον Δραγούμην 

είς Αθήνας
Έν Φιλιππουπόλει τή 8η Μαρτίου 1887

Κύριε υπουργέ,
Νομίζω χρήσιμον να καταστήσω είς τήν Ύμ(ετέραν) Εξοχότητα ότι κατά τύ
χην εύρέθη πρό τινων ήμερων παρά τή ενταύθα οίκογενείμ τού κ. Σιγγούνη, 
υπηκόου Ελληνος, χειρόγραφον κατά τινας τού 11ου κατ’ άλλους (των εν
ταύθα φιλολόγων μας) τού 13ου αίώνος ενός τόμου τού Αριστοτέλους, θεω
ρούμενου μεγάλης άξίας. Ό κάτοχος μοι ύπεσχέθη δτι θά τό άποστείλη είς 
τήν Εθνικήν βιβλιοθήκην καί ελπίζω δτι θά / τηρήση τόν λόγον του καί θά 
απόρριψη, μολονότι πτωχός, πάσαν προσφοράν χρημάτων προς πώλησίν του

Πρόθυμος είς τάς διαταγάς 
τής Ύμετέρας Έξοχότητος 

Α. Λογοθέτης
*

2. Επιστολή (της 11ης Μαρτίου 1887) του Γενικού Προξένου της Ελλάδος στη 
Φιλιππούπολη προς τον Υπουργό Εξωτερικών Στέφανο Δραγούμη.

Πρός τήν Α(ύτοϋ) Εξοχότητα 
Τόν κ. Στέφανον Δραγούμη 
υπουργόν Εξωτερικών κλπ., 

είς Αθήνας
Έν Φιλιππουπόλει τή 11η Μαρτίου 1887

Κύριε υπουργέ,
Συνεχίζων τήν προχθεσινήν επιστολήν μου πληροφορώ τήν Ύ(μετέραν) Έξ(ο- 
χότητα) δτι είς τήν «Ακρόπολιν» εστάλη παρά τού ενταύθα Διευθυντοϋ τού 
Ζαριφείου κ. Γ. Κωνσταντινίδου διατριβή περί τού κατά τύχην άνακαλυ- 
φθέντος ενταύθα έν τή οικία τού κ. Σιγγούνη, υπηκόου Ελληνος έκ Φιλιππου- 
πόλεως καταγομένου, χειρόγραφον ενός μέρους εκ τών συγγραμμάτων τού
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Άριστοτέλους, όμοια δέ καί εις τον «Παρνασσόν».
Μολονότι ό κ. Σιγγούνης, πτωχός υπάλληλος τοϋ Σιδηροδρόμου μοί ύπεσχέβη 
τήν αυτήν ημέραν τής άνευρέσεώς του, ότι ήθελε μοί τό φέρει, όπως τό άπο- 
στείλω εις τήν Έθν(ικήν) Βιβλιοθήκην, ήρχισα ήδη νά έχω άμφι/βολίας, διότι 
ό κ. Π. Παπαγεωργίου, Καθηγητής τοϋ ενταύθα Ζαριφείου Διδασκαλείου, εκ 
φιλανθρωπίας κατ’ αυτόν, εξ ελαφρότητας κατ’ εμέ καί όχι εκ κακίας, παρέ- 
στησεν εις τον κάτοχον, ότι τό χειρόγραφόν του έχει αξίαν 500-1000 λιρών, 
τάς όποιας δύνανται νά πληρώσωσιν αί Βιβλιοθήκαι τής Ευρώπης. Έπέπλη- 
ξα τόν κ. Παπαγεωργίου, άλλ’ είχε πράξει ήδη τό σφάλμα, ενώ δέν τώ ήτο 
γνωστόν εάν τό Πανεπιστήμιον ημών ήθελεν άρνηθεΐ άποξημίωσίν τινα. 
Άφοϋ, ώς γνωρίζω, ή Έθν(ική) Βιβλιοθήκη οϋδεν έχει κλασσικόν χειρόγρα
φον, εις κώδιξ ’Αθηναϊκός πρέπει νά προσπαθήσωμεν νά ύπάρχη παρ’ ήμίν. 
Τό εύρεθέν ένταϋθα, τοϋ όποιου πανομοιότυπον έστειλεν ό κ. Κωνσταντινί- 
δης, όπως ξυλογραφηθή εις τόν «Παρνασσόν «ώς καί εις τό Γερμανικόν πε
ριοδικόν τής Λειψίας Neue Jahrbücher für Philologie und Pädagogik, / ώς δύ- 
νανται νά παρατηρήσωσιν οί παρ’ ήμιν σοφοί, φαίνεται εκ τής γενομένης 
παρά τοϋ κ. Κωνσταντινίδου άντιβολής, ότι περιέχει εις πολλά καί δ ή εις τό 
Περί ψυχής διαφόρους τών μέχρι τοϋδε γραφάς, περιλαμβάνει δέ τά γνωστά 
ήδη έργα τοϋ Άριστοτέλονς Περί ούρανοϋ (4 βιβλία), Περί γενέσεως καί φθο
ράς (2 βιβλία) καί Περί Ψυχής (3 βιβλία) μετά αρχαίων σημειώσεων περί τών 
περιεχομένων έν τέλει.
Έλαβα ήδη πολλά μέτρα, όπως έμμείνη εις τήν ϋπόσχεσίν του ό κάτοχος, 
άλλά οϋτος είναι πτωχός, καί φοβοϋμαι μήπως εκ Γερμανίας τώ γέννη π ρό
τα σις αγοράς εις μεγάλην τιμήν. Διά ταϋτα ήθελον παρακαλέσει τήν Ύμ(ε- 
τέραν) ’Εξοχότητα, ϊνα συνεννοηθή μετά τής Συγκλήτου τοϋ Πανεπιστημίου 
καί μοί τηλεγραφήση / κρυπτογραφικώς εί εν ανάγκη ήδύνατο νά τώ πληρώση 
καί ποσόν τι χρηματικόν, όπως μήν άρπάσωσι καί αυτό οί ξένοι, ώς τόσα 
άλλα έργα τών προγόνων ημών.

Πρόθυμος εις τάς διαταγάς τής 
Ύμ(ετέρας) ’Εξοχότητας 

Ά. Λογοθέτης
*

3. Επιστολή του Πέτρου Ν. Παπαγεωργίου (της 11ης Μαρτίου 1887) προς τον 
Υπουργό Εξωτερικών Στέφανο Δραγούμη.

Έν Φιλιππουπόλει τή 11η Μαρτίου 1887

Σεβαστέ μοι κ. Δραγούμη,
’Επειδή ό άξιότιμος πρόξενος τής Ελλάδος κ. Γ. (διάβαζε Ά.) Λογοθέτης εις
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τάς προς το Ύπουργεΐον εκθέσεις τον αγνοώ διά τiva λόγον <5έν έμνημό- 
νευσεν ότι εγώ άνεκάλνψα τό χειρόγραφον τοϋ Άριστοτέλους καί ενώ uóvoc 
μετά τάς άναμίξεις άλλων απρόσκλητων, άνέλαβον εντολή τοϋ ιδιοκτήτου κ. 
Σιαγκούνη τήν μελέτην, άντιβολήν καί εκδοσιν αντοϋ, σπεύδω νά καταστήσω 
ύμΐν εγώ μόνος γνωστόν τοϋτο.
Περί τοϋ κώδικος ετοιμάζω ιδίαν πραγματείαν άφοϋ συντελέσω μέν τήν μελέ
την λάβω δέ καί τήν εκδοσιν τής εν Βερολίνω Άκαδημείας προς άντιβολήν 
έπί τοϋ παρόντος έχω προ οφθαλμών μόνο τήν εκδοσιν τοϋ Didot.

Μετ’ έξαιρέτου ύπολήψεως 
ύμέτερος Πέτρος Ν. Παπαγεωργίου

*

4. Επιστολή (της 14ης Μαρτίου 1887) του Γενικού Προξένου της Ελλάδος στη 
Φιλιππούπολη προς τον Υπουργό Εξωτερικών Στέφανο Δραγούμη.

Consul Général 
De Grèce 

à
Philippopoli

Philippopoli le 14 Μαρτίου 1887
Άρ. Πρωτ. 299

Προς τό επί τών ’Εξωτερικών 
Ύπουργεΐον

Έξοχώτατε,

Ελαβα τήν τιμήν ν’ άναφέρω προς τήν Ύμ(ετέραν) Εξοχότητα διά δύο 
ήμιεπισήμων επιστολών μου ότι άνεκαλύφθη ένταϋθα χειρόγραφόν τι τοϋ 
Άριστοτέλους περιέχον τό Περί ούρανοϋ, τό Περί ψυχής καί τό Περί γενέ- 
σεως καί φθοράς.
’Επειδή έγνώριζον ότι έγράφησαν εις διάφορα περιοδικά φύλλα τών ’Αθηνών 
καί τής Γερμανίας διατριβαί παρά δύο εκ τών ενταύθα φιλολόγων ημών, εν 
αίς έγένετο λόγος περί τής χρονολογίας τοϋ χειρογράφου, τοϋ περιεχομένου 
αύτοϋ καί τοϋ τρόπου καθ’ δν καί παρά τίνος εϋρέθη, δεν άνέφερον τ’ 
ανωτέρω, περιορισθείς νά εκθέσω τάς ελπίδας καί τούς φόβους μου περί τής 
αποστολής του εις τήν Εθνικήν Βιβλιοθήκην. Ούχ ήττον δέν νομίζω άσκοπον 
νά διατυπώσω καί εγώ προς τήν Ύμ(ετέραν) Εξοχότητα τάς περί τοϋ τρόπου 
εύρέσεώς του πληροφορίας μου καθ’ ας τό χειρόγραφον, ευρισκόμενον εν τή 
οίκίμ. τοϋ κ. Σιαγγούνη, υπηκόου Ελληνος εκ Φιλιππουπόλεως καταγομένου, 
καί εκ πατρικής / του κληρονομιάς προερχόμενον, έκειτο μεταξύ τών άχρή-
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στων εγγράφων τον, μέχρις ού έπέδειξεν αυτό καί ώς (;) Βουλαρικ (δνσα- 
νάγνωστον) προς τον κ. Παπαγεωργίον, τυχόντα εν τη οίκίμ του, οϋτος δε το 
έθεώρησε πολλής αξίας καί εσπευσε ν’ άναγγείλη τήν άνεύρεσιν εν «Φιλιπ- 
πονπόλει», ής εσωκλείω άντίτυπον.
Μολονότι είχον παράπονον κατά τοϋ κ. Παπαγεωργίον καί τό έξέφρασα 
προς αυτόν, ότι παρέστησεν εις τον κ. Σιγγούνην ώς πολύτιμον τό χειρόγρα
φόν του, καί μοί έγεννήθησαν φόβοι ότι οϋτος, καίτοι ύποσχεθείς εις αυτόν 
καί εις εμέ, ότι ήθελε τό έξαποστείλει εις τήν Εθνικήν Βιβλιοθήκην (τοϋθ’ 
δπερ καί εν τη «Φιλ ιππουπόλει» <έν ή καί περί των χειρογράφων τοϋ Μπατζ- 
κόβου, περί ών καί άνέφερον άλλοτε εις τό Υπουργείον, γίνεται νπαινιγμός> 
είναι γεγραμμένον) ήρχισε νά σκέπτεται καί περί υλικών ώφελειών, ευχα
ρίστως ελαβον τήν διαβεβαίωσιν τοϋ κ. Παπαγεωργίον ότι ό κ. Σιγγούνης θά 
προτίμηση μετά μικρός ζημίας του παντός άλλου άγοραστοϋ τήν Εθνικήν 
Βιβλιοθήκην. Τήν αυτήν διαβεβαίωσιν εδωκεν καί εις εμέ προ τριών ημερών. 
Έν τελεί προστίθημι ότι ό κ. Παπαγεωργίον, λαβών εντολήν τοϋ κ. Σιγγούνη, 
άσχολείται εις τήν άντιβολήν καί μελέτην προς έκδοσιν τοϋ χειρογράφου.

Ευπειθέστατος 
ό Γ. Πρόξενος 
Ά. Λογοθέτης

*

5. Έγγραφο του Υπουργείου των Εξωτερικών πρός το Υπουργείο των Εκ
κλησιαστικών και Παιδείας (της 30ης Μαρτίου 1887).

Ύπουργείον 
επί τών 

Εξωτερικών
Έν Άθήναις τήν 30 Μαρτίου 1887

άρ. 2735

Προς τό επί τών Εκκλησιαστικών

Συνημμένως λαμβάνομεν τήν τιμήν νά διαβιβάσωμεν νμίν τάς άπό 8 καί 11 
ίσταμένου έπιστολάς τοϋ έν Φιλιππουπόλει Γενικού Προξένου τής Αύτοϋ Με- 
γαλειότητος ώς καί τήν ύπ. άριθμ. 299 αναφοράν τον περί τοϋ άνευρεθέντος 
αυτόθι χειρογράφου τοϋ Άριστοτέλους, σάς παρακαλοϋμε δέ νά άνακοινώ- 
σητε τό περιεχόμενον αυτής εις τήν Σύγκλητον τοϋ Πανεπιστημίου, iva λάβη 
ύπόφιν τήν αϊτησιν τοϋ κ. Λογοθέτου περί παροχής χρηματικής τίνος άπο- 
ζημιώσεως εις τον κάτοχον τοϋ χειρογράφου.
Τήν ληφθησομένην άπόφασιν εύαρεστηθήτε νά άνακοινώσητε ήμΐν τό ταχύτε-
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ρον, ϊνα δώσωμεν τηλεγραφικώς τάς δέουσας διαταγάς τφ έν Φιλιππουπόλει 
Γ. Προξένω τής Αύτοϋ Μεγαλειότπτος

Ό Υπουργός
Στ. Δραγούμης (Υπογραφή)

Στην πίσω σελίδα του εγγράφου η σημείωση

Παραπέμπεται επί επιστροφή εις τήν Πρυτανείαν τοϋ Έθνικοϋ Πανεπιστη
μίου καί παρακαλοϋμεν όπως δσον τάχιστα εύαρεστηθή νά άπαντήση ήμίν 
περί τής έν τφ συνημμένα) έγγράφψ ύποθέσεως.

Έν Αθήναις τή 14 ’Απριλίου 1887 
Ό επί των Εκκλησιαστικών 

Υπουργός 
(υπογραφή)

*

6. Περίληψη εγγράφου του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών προς το Υπουρ
γείο των Εξωτερικών (της 9ης Μάίου 1887).

Έγγραφο: Υπουργείου Δημ(οσίας) Έκπαιδεύσεως 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 6612.
Χρονολογία 9 Μαΐου 1887

Περίληψις

Εις άπάντησιν έγγράφου τοϋ Γ. Προξένου Φιλιππουπόλεως παρ ’ ημών ότι η 
’Ακαδημαϊκή Σύγκλητος θεωρεί απαραίτητον νά ύποβληθή αυτή πρώτον τό 
χειρόγραφον τοϋ Αριστοτέλους ϊνα κρίνη περί χρησιμότητός του.

Αριστερή στήλη εγγράφου.

Αρ. πρωτ. 4806

Έν Αθηναις τή 16 Μαΐου 1887

Πρός τόν Γενικόν Πρόξενον Φιλιππουπόλεως, ϊνα λάβη ύπόψιν τήν έναντι 
γνώμην τής Συγκλήτου καί μεριμνήσμ περί τής έκτελέσεως.

Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας Α.Π.Θ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ Μ. ΝΙΓΔΕΛΗΣ
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SUMMARY

Pantelis Μ. Nigdelis, Petros N. Papageorgiou and the history of an 
Aristotelian codex in Philippoupolis.

This paper presents and discusses certain documents from the Consulate 
General in Philippoupolis relating to the history of the Wartelle Codex (1664), 
from its discovery to its acquisition by the Prussian National Library in Berlin. 
This codex (now considered lost), which contained the works “On the Hea
vens”, “On Generation and Corruption” and “On the Soul”, was found in the 
library of a local resident, Ioannis Siagounis, by Thessalonian philologist 
Petros Papageorgiou (1859-1914), then on the staff of the Zaripheion Dida- 
skaleion (Normal School). Papageorgiou, as it now appears, initially advised 
him to sell the codex to Prussia, although following the intervention of the 
Head of the Normal School, Georgios Konstantinidis, and the Greek Consul, 
Alexandras Logothetis, he was persuaded to press Siagounis to offer it to the 
(Greek) National Library instead. Negotiations foundered, however, when 
Siagounis refused to allow the Library to examine the codex. One odd feature 
of the whole affair is the fact that Konstantinidis published his own articles 
about the codex, although Papageorgiou lacked neither palaeographic skills 
nor publishing experience. The correspondence suggests that this was an 
arbitrary move on Konstantinidis’ part, made with the backing of the Consul 
and intended to convince the authorities in Athens of the value of the codex 
and thus persuade them to purchase it. This action, however, and the fact that 
in his initial correspondence with the Ministry of Foreign Affairs the Consul 
had down-graded his role and his rights of publication, was denounced by 
Papageorgiou in a letter of protest to the then Foreign Minister (and later 
personal friend), Western Macedonian native Stefanos Dragoumis.
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