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Ι 

"Οπως είναι γνωστό, οι Γ. Α. Ράλλης και Μ. Ποτλης χρησιμοποίησαν 
στους τέσσερις πρώτους τόμους του Συντάγματος των θείων καί ιερών κανόνων 

ενα χειρόγραφο που προερχόταν άπο τη βιβλιοθήκη του Γερασίμου 'Αργολί
δος1. Το χειρόγραφο αυτό, πού γράφτηκε στην Τραπεζούντα, ήταν αντίγραφο 
ενός κώδικα, του 14ου αίώνα, της ομώνυμης μητρόπολης — για τον λόγο αύτο 
οι εκδότες το συντομογραφοΰν ώς «Χ. Τρ.», δηλαδή «Χειρόγραφος Κώδιξ της 
Τραπεζουντος»2. 

Στον πέμπτο τόμο του Συντάγματος χρησιμοποίησαν ενα ά λ λ ο χειρόγρα
φο, πού δεν είχε καμιά άλλη σχέση με το προηγούμενο παρά μόνο 8τι προερχό
ταν καί αυτό άπο τήν ίδια βιβλιοθήκη, του Γερασίμου 'Αργολίδος. Το δεύτερο 
αυτό χειρόγραφο το συντομογραφοΰν ώς «Χειρ. Γ». 

Για τήν τύχη του πρώτου χειρογράφου του Γερασίμου 'Αργολίδος είμαστε 
καλά ενημερωμένοι: το 1887 το χειρόγραφο δωρήθηκε από τον Χρ. Γ. Ράλλη 
στην Εθνική Βιβλιοθήκη —όπως δηλώνεται άλλωστε σε σημείωμα πού έχει 
γραφτεί στο verso του φ. 1 του χειρογράφου3— καί είναι έκτοτε γνωστό με τον 
ταξινομικό αριθμό πού πήρε: EBE 13724. Νεότερες, έξαλλου, έρευνες εντόπι
σαν καί τον κώδικα άπο τον όποιο άντιγράφηκε το χειρόγραφο: ό κώδικας της 

1. Βιογραφικά για τον Γεράσιμο 'Αργολίδος βλ. πρόχειρα στο ομώνυμο άρθρο του Μ. Η. Φερέ-
του στή Θρησκευτική καί Ήθίκή Εγκυκλοπαίδεια, τ. 4, 'Αθήνα 1964, στ. 345. 

2. Τα σχετικά με το χειρόγραφο που βρήκαν στή Βιβλιοθήκη του Γερασίμου 'Αργολίδος, «προς 
μητρός θείου» του Γ. Α. Ράλλη, και τήν Ιστορία του τα εκθέτουν στον Πρόλογο του πρώτου τόμου: 
Σύνταγμα..., Αθήνα 1852, σσ. ι' έπ.* οί συντομογραφίες που χρησιμοποιούν, στή σ. ις'. Σύμφωνα μέ 
τήν περιγραφή που δίνουν, στο χειρόγραφο περιέχεται «το Σύνταγμα του Πατριάρχου Φωτίου μετά 
του νομοκάνονος και των εξηγήσεων του Ζωναρά καί Θεοδώρου του Βαλσαμώνος» (σ. ι7). 

3. «Έδωρήθη τη εθνική βιβλιοθήκη παρά του κυρ. Χρ. Γ. Τάλλη τη 8η Μαΐου 1887. 'Από του 
χειρογράφου δέ τούτου προήλθεν ή εκδοσις του Συντάγματος των θειων και ιερών κανόνων υπό των 
αειμνήστων Γ. Α. Τάλλη καί Μ. Ποτλή» (EBE 1372, φ. 1ν). 

4. Ίω. καί Άλκ. Σακελλίων, Κατάλογος των χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελ
λάδος, 'Αθήνα 1892, σ. 249: «1372 ... Νομοκάνων, έξ ου χειρογράφου προήλθεν ή Ικδοσις του Συν
τάγματος των θείων καί ιερών κανόνων υπό Γ. Α. Τάλλη καί Μ. Ποτλή». 
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μητροπόλεως Τραπεζουντος βρίσκεται σήμερα στή βιβλιοθήκη του Topkapi, 
στην Κωνσταντινούπολη, καί έχει ταξινομικό αριθμό 1155. 

'Αντίθετα, για το δεύτερο χειρόγραφο του Γεράσιμου 'Αργολίδος οί γνώσεις 
μας είναι ελάχιστες: πρώτα, διότι οί ίδιοι οί έκδοτες δεν έδωσαν στοιχεία στα 
προλεγόμενα του πέμπτου τόμου (όπως έκαναν για το άλλο χειρόγραφο του Γε
ρασίμου, στον Πρόλογο του πρώτου τόμου), και έπειτα, επειδή τα ϊχνη του 
χειρογράφου έχουν χαθεί εδώ καί πολλά χρόνια, ώστε δεν δόθηκε ώς σήμερα ή 
ευκαιρία να μάθουμε ποιος καί πότε συγκρότησε αυτό το χειρόγραφο, οΰτε να 
έχουμε τή συνόλη εικόνα των περιεχομένων του. Παρόλα αυτά —ίσως εξαιτίας 
αυτών— ή φήμη του χειρογράφου έχει καθιερωθεί με τον πιο αρμόδιο τρόπο: ό 
Dölger καταγράφοντας τα βυζαντινά αυτοκρατορικά έγγραφα καί ό Darrouzès 
τις πράξεις του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως σημειώνουν δτι 'ένα καί μό
νο χειρόγραφο, το «χειρόγραφον Γερασίμου»6 παραδίδει τέσσερα άπο τα κεί
μενα7 που εξέδωσαν το 1855 οί Ράλλης - Ποτλής στον πέμπτο τόμο του Συν-
τάγματος. 

'Αλλά καί πριν άπο τους δύο αυτούς διακεκριμένους ερευνητές ό διάσημος 
Zachariae von Lingenthal είχε υποδείξει οτι το έργο του 'Ιωάννη του Λυδοϋ 
Περί άρχων της 'Ρωμαίων πολιτείας παραδίδεται άπο δύο. μόνο χειρόγραφα, 
άπο τα όποια το ενα είναι το χειρόγραφο Γερασίμου8. 

Που δμως βρίσκεται αυτό το περιώνυμο καί, προφανώς, πολύτιμο νομικό 
χειρόγραφο; 

II 

Τό χειρόγραφο μετά τον θάνατο του Γερασίμου 'Αργολίδος, δηλαδή μετά 
το 1843, περιήλθε στή βιβλιοθήκη του Γ. Α. Ράλλη, στενού συγγενούς του Γε
ρασίμου καί, δπως θα δούμε, έμεινε στα χέρια της οικογένειας Ράλλη τουλάχι
στον για 'έναν περίπου αιώνα. Επειδή, όμως, 'ένα τμήμα της βιβλιοθήκης αυτής 
κάηκε τό 1917 στή Θεσσαλονίκη, οπού ό Δ. Γ. Ράλλης είχε εγκαταστήσει τό 
δικηγορικό του γραφείο καί είχε μεταφέρει τμήμα τής οικογενειακής βιβλιοθή
κης, δημιουργήθηκε ή εντύπωση οτι κάηκε μαζί καί τό χειρόγραφο αυτό. Έτσι, 

5. Πρβ. J. Darrouzès, Notitiae episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae, Παρίσι 1981, 
σ. 425: «Istanbul Serail [Topkapi] 115». 

6. «Aus einer kopie im cod. Gerasimi» (Regesten 1972 & 1973)* «aus dem cod. Gerasimi» 
(Regesten 2027)* «d'après le nomocanon manuscrit de Gérasime d'Argolide, copie d'un codex de 
la métropole d* Héraclée» (regeste Ν. 2244). 

7. Πρόκειται για τρία αυτοκρατορικά Εγγραφα του 13ου at. και ενα πατριαρχικό του 14ου at., 
για τα όποια βλ. πιο κάτω. 

8. Κ. Ε. Zachariae von Lingenthal, «Mitteilungen über eine Handschrift des Gerasimos 
Byzantios, Bischofs von Aegina und Hydra», Monatsberichte der königlich-preussischen Aka
demie der Wissenschaften zu Berlin aus dem Jahre 1880, Βερολίνο 1881, 79-81. 
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οί προσπάθειες για τον εντοπισμό του εγκαταλείφθηκαν. 
Ωστόσο σε μια μελέτη του Εύλόγιου Κουρίλα δημοσιευμένη το 19589 

διαφαινόταν οτι το χειρόγραφο δεν είχε χαθεί, υπήρχε. Συγκεκριμένα, ό Κουρί-
λας αναφερόμενος σε ενα πατριαρχικό σιγιλλιώδες γράμμα του 10ου αιώνα10 

σημείωνε οτι «τό σιγίλλιον τοΰτο πληρέστερον υπάρχει έν τω υπ' αριθ. 3 κώδικι 
της ημετέρας συλλογής, όπερ καλείται "Νόμιμον", ανήκον δε τω "Τδρας καί Αι-
γινης Γερασίμω τω Βυζαντίω (ούτος τής οικογενείας Ράλλη γόνος έκληροδότη-
σεν αυτόν εις τον καθηγ. Πανεπιστημίου Γ. Ράλλην)...». Είναι γνωστό πώς ό 
Γεράσιμος 'Αργολίδος ήταν για πολλά χρόνια μητροπολίτης Αίγίνης καί "Υ-
δρας4 δύο τουλάχιστον χειρόγραφα του είχαν περιέλθει στον καθηγητή Γ. Ράλ
λη· καί ακόμα, ενα άπο τα χειρόγραφα αυτά είχε ήδη ενταχθεί στην Εθνική Βι
βλιοθήκη. 'Όλα έδειχναν οτι στή βιβλιοθήκη Κουρίλα υπήρχε τό «Χειρ. Γ». 

Ό Εύλόγιος Κουρίλας πέθανε το 1961 και ή δήλωση τής τελευταίας του 
βουλήσεως ήταν να περιέλθουν τα βιβλία του στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων11. 
Πέρασαν, ωστόσο, τριάντα ολόκληρα χρόνια ώς να πραγματοποιηθούν οσα όριζε 
στή διαθήκη του, καθώς οί έξ αδιαθέτου κληρονόμοι του καί οί έκ διαθήκης 
κληροδόχοι αποδόθηκαν σε έναν σφοδρό δικαστικό αγώνα πού κράτησε σε εκ
κρεμότητα τήν εκπλήρωση τής επιθυμίας του. Στο διάστημα αυτό τό χειρόγρα
φο παρέμενε στο σπίτι του Κουρίλα, στην 'Αθήνα (Ψυχικό), καί στην κατοχή 
του εκτελεστού τής διαθήκης, αρχιμανδρίτη Θεοδούλου Παπαδάκη12. 

'Όταν, τήν άνοιξη του 1991, τό Σπουδαστήριο Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων 
του Πανεπιστημίου 'Ιωαννίνων παρέλαβε τελικά τα βιβλία του Εύλόγιου Κου
ρίλα, ό δρόμος για τήν περαιτέρω έρευνα είχε ανοίξει13: πήραμε τήν άδεια να 

9. Εύλόγιος Κουρίλας, «Βιογραφικός κατάλογος μητροπολιτών Ηράκλειας», Θρακικά 28 
(1958) 3-177* ή παραπομπή που μας ενδιαφέρει στις σσ. 74-75 [ = Heraclea sacra, τχ. 2, 'Αθήνα 
1958, σσ.138-139 ]. 

10. Πρόκειται για σιγίλλιο του Πολύευκτου, Τσον του δποίου εξέδωσε το πατριαρχείο Κων
σταντινουπόλεως τον Ιούνιο του 1624 έπί Κυρίλλου Α'* βλ. Δ. Γ. Άποστολόπουλος - Π. Δ. Μιχαη-
λάρης, Ή Νομική Συναγωγή του Δοσιθεου. Μία πηγή και ϊνα τεκμήριο, τ. 1, Αθήνα 1987, λήμμα 
920, καί τήν πρόσφατη μελέτη του Β. Παναγιωτόπουλου, «Οί απαρχές τής πυριτιδοποιΐας στή Δημη
τσάνα», Ιστορικά τχ. 16 (Ιούνιος 1992) 9 έπ., δπου καί ή παλαιότερη βιβλιογραφία. 

11. 'Όταν 6 Κουρίλας διατύπωνε τή διαθήκη του το 1958, δέν είχε ιδρυθεί πανεπιστήμιο στα 
Γιάννενα. Για τον λόγο αυτό είχε προβλέψει ώστε τα βιβλία του να περιέλθουν στον δήμο καί στή μη
τρόπολη Ιωαννίνων «με σκοπον δπως, μετά τήν ΐδρυσιν του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μεταβιβα
σθούν εις τούτο». Τό κείμενο της διαθήκης δεν βρέθηκε ποτέ* τό περιεχόμενο της το αναπλήρωσαν 
μαρτυρικές καταθέσεις. Ή παραπάνω διατύπωση προέρχεται άπο τήν απόφαση του 'Αρείου Πάγου 
10801984. 

12. Προετοιμάζοντας τον πρώτο τόμο του Εργου Ή Νομική Συναγωγή του Δοσιθεου, ('Αθήνα 
1987), είχαμε εντοπίσει τα Τχνη του χειρογράφου καί σημειώσαμε μέ τρόπο διακριτικό, καθώς 
συνεχιζόταν ή δικαστική αντιδικία, τήν πληροφορία στην οικεία θέση (σ. 544): «ς' "Αλλα χειρόγραφα 
καί κώδικες πού χρησιμοποιούνται ή αναφέρονται. ΑΘΗΝΑ : Ιδιωτική βιβλιοθήκη (χφ. olim Γερα
σίμου Αργολίδος)», Ή πληροφορία όμως αυτή πέρασε απαρατήρητη άπο κάποιους Έλληνες καί 
αλλοδαπούς ερευνητές, που εξακολούθησαν νά θεωρούν πώς το χειρόγραφο είχε καταστραφεί. 

13. 'Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε καί άπο τή θέση αυτή τον λόγιο δικηγόρο του Πανεπιστη-
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αναζητήσουμε το χειρόγραφο που μας ενδιέφερε για να μπορέσουμε να το μελε
τήσουμε άπο αυτοψία καί να ελέγξουμε το βάσιμο τής νπόθεσής μας. Ή αυτο
ψία επιβεβαίωσε οτι το χειρόγραφο αριθ. 3 τής συλλογής Κουρίλα είναι το 
«Χειρ. Γ» τής βιβλιοθήκης Ράλλη, δηλαδή το περιώνυμο νομικό χειρόγραφο 
του Γερασίμου 'Αργολίδος άπο το όποιο οί Ράλλης - Ποτλής άντλησαν υλικό 
για τον πέμπτο τόμο του Συντάγματος^4. 

Τα συμπεράσματα που έδωσε ή αυτοψία για τόν χρόνο που συγκροτήθηκε 
τό χειρόγραφο και για τήν Ιστορία του ώς να φτάσει στα χέρια του Γερασίμου θα 
εκτεθούν πιο κάτω* εδώ πρέπει να περιγράψουμε έναν κρίκο τής ιστορίας που 
μας έλειπε: πώς καί πότε πέρασε τό χειρόγραφο από τήν οικογένεια Ράλλη στή 
βιβλιοθήκη του Εύλόγιου Κουρίλα. 

Προς τα τέλη του β' παγκόσμιου πολέμου (έναν περίπου αιώνα μετά τήν 
κληροδοσία του στην οικογένεια Ράλλη), τό χειρόγραφο βρέθηκε στα χέρια του 
παλαιοπώλη τής όδοϋ Πανδρόσου Χρ. Σακοράφου, άπο τόν όποιο στις 15 Ια
νουαρίου του 1944 τό αγόρασε ό Εύλόγιος Κουρίλας. Ό νέος κτήτορας επικόλ
λησε στο verso του αρχικού παραφύλλου (Ι) του χειρογράφου τήν απόδειξη 
αγοράς του, στην όποια διαβάζουμε: «Ό Σεβασμιότατος Μητροπολήτης Κορυ
τσάς Εύλογιος Κουρίλας αγόρασε έξ έμου Δύο χειρόγραφα Νομοκάνων καί 
Χρονογράφος αντί Δρ. 700.000. Έν Αθήναις της 15.1-44. Ο Πολυσας Χρ. 
Σακοράφας οδός Πανδρόσου 40». Ό «Νομοκάνων» είναι βέβαια τό «Χειρ. Γ» 
του Γερασίμου Αργολίδος, τό χειρόγραφο πού θα πάρει τόν αριθμό 3 στή συλ
λογή Κουρίλα, ενώ ό «Χρονογράφος» είναι ενα χειρόγραφο πού συγκροτήθηκε 
στην Κωνσταντινούπολη τόν 18ο αιώνα καί προέρχεται πιθανότατα και αυτό 
από τή βιβλιοθήκη Ράλλη15. 

III 

Τό χειρόγραφο, διαστάσεων 217x162, αποτελείται άπό 431 φύλλα (1+ 
429+1), άπό τα όποια 41 είναι λευκά. Περιέχει ποικίλη ύλη, νομική κυρίως, 

μίου Ιωαννίνων κ. 'Αθανάσιο Κ. Λιούμα, 6 όποιος βοήθησε σημαντικά, κατά τήν τελευταία περίοδο 

των αναζητήσεων μας, τήν προσπάθεια μας να εντοπίσουμε τήν τύχη της βιβλιοθήκης Κουρίλα* καί 

ακόμα, τον καθηγητή κ. Ζαχαρία Τσιρπανλή καθώς και τα μέλη του Σπουδαστηρίου που διευκόλυ

ναν τις έρευνες μας στα Γιάννενα. 

14. Τήν επιβεβαίωση τής υπόθεσης μας και τα πρώτα συμπεράσματα που απέδωσε ή αυτοψία 

ανακοινώσαμε κατά τήν επιστημονική συνάντηση που οργάνωσε στις 7 Ιουνίου 1991 το Κέντρο Νεο

ελληνικών Ερευνών στο Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών. 

15. Ma το χειρόγραφο αυτό ασχολείται ή Μάχη Παΐζη* βλ. μια πρώτη αναφορά στα περιε

χόμενα του στην ανακοίνωση της «Ή "Ιστορία τών συμβάντων ..." του Δημητρίου Ραμαδάνη καί ό 

"Χρονογράφος" του Καισάριου Δαπόντε», που δημοσιεύεται στα πρακτικά του Συμποσίου του 

ΟΜΕΔ «Μνήμη Λέανδρου Βρανούση» (υπό έκδοση). 
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άπο τή βυζαντινή καί μεταβυζαντινή εποχή. Είναι κώδικας σύμμεικτος που συ

γκροτήθηκε στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα καί στον όποιο ενσωματώθηκαν 

καί παλαιότερες ενότητες. Ή δερμάτινη στάχωση του 18ου αιώνα σώζεται ώς 

σήμερα. 

Το όνομα εκείνου που συγκρότησε το χειρόγραφο δεν σημειώνεται πουθε

νά* χωρίς αμφιβολία δμως πρόκειται για τον λόγιο φαναριώτη Νικόλαο Καρα

τζά. Δεν είναι μόνο ή ιδιότυπη γραφή που προδίδει τήν ταυτότητα του, εΐναι καί 

οί άλλες ιδιοτυπίες του: ό λεπτογραμμένος πίνακας των περιεχομένων στην αρ

χή του χειρογράφου {Έλεγχος των περιεχομένων εν τω παρόντι)> οί ποικίλες 

πληροφορίες τΙς όποιες ερανιζόταν άπό διάφορες πήγες για συγγραφείς και κεί

μενα που απομνημόνευε, όπως, για παράδειγμα, για τον Ιωάννη τον Λυδο ή τον 

Μανουήλ Μαλαξό, των οποίων έργα περιέχονται στον κώδικα του, (πρβ. Είκ. 1 

καί 2) , ή ακόμα οί παραπομπές του σε άλλους κώδικες, ή έντυπες πηγές που 

παραδίδουν τα ίδια κείμενα πού περιέχονται στο χειρόγραφο του —ολα γραμ

μένα με το χέρι του στα περιθώρια. 
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Elx. L «Χειρ. Γ», φ. 4v (τμήμα). 
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£ÉX. 2. Χειρόγραφα σημειώματα του Ν. Καρατζά στο χφ. EBE 1474, φ. 1ν (τμήμα). 

Ή συγκρότηση του χειρογράφου πρέπει να ολοκληρώθηκε λίγο μετά το 
1782, άφου σε ενα από τα τελευταία φύλλα (417r), στο όποΤο άντιγράφηκε το 
κείμενο του ίσου ενός «ορισμού» του Μεχμετ Β' Περί των συνόρων τής εν τω 
άγιωνύμφ "Ορει Μονής του αγίου Παύλου^ υπάρχει στο περιθώριο, γραμμένη 
άπό το χέρι του Νικολάου Καρατζά, πού έγραψε καί τον κύριο κορμό του χει
ρογράφου, ή ακόλουθη σημείωση: όπερ [=ισον] έκομίσθη εν Κων(σταντινου)-
πόλει κατά το ,αφπβ' [1782] έτος καί αμέσως άντεγράφη. Άπό άλλα σημειώ
ματα πού σώζονται φαίνεται οτι το χειρόγραφο είναι αποτέλεσμα συλλογής και 
αντιγραφής υλικού πού διάρκεσε αρκετά μεγάλο διάστημα. Το κείμενο, για πα
ράδειγμα, του χρυσοβούλλου του 'Ιωάννου Παλαιολόγου Περί των εν Λήμνω 
τεσσάρων ζευγίων γής πού δώρησε το 1436 στή μονή του Άγιου Παύλου του 
νΑθω παραδίδεται στα φφ. 364r-365r. Στο περιθώριο υπάρχει ή ακόλουθη ση
μείωση: όπερ έκομίσθη εν Κων(σταντινου) πόλει κατά το ,αφνε' [1755] έτος, 
καί αμέσως άντεγράφη. Κατά συνέπεια, δεκαεπτά χρόνια μεσολάβησαν μεταξύ 
τής προηγούμενης αντιγραφής καί αυτής. Για το ενδιάμεσο διάστημα έχουμε δύο 
ενδείξεις: (α) Ή παρούσα περί πολιτικών άρχων πραγματεία [του 'Ιωάννου του 
Λυδοΰ] ... άντιγραφεΐσα ώς ην έφικτον κατά το ,αφξεον [1765] έτος, κατ9 αρχάς 
του Ιουλίου, ένδειξη πού χρονολογεί άντιγραφική εργασία πού κάλυψε 45 
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φύλλα (271-315)· (β) στο φ. 409r αρχίζει ή ελληνική απόδοση του κειμένου 
ενός χρυσοβούλλου πού αποδίδεται στον 'Ιουστινιανό Περί των επαρχιών, καί 
προνομίων τής αρχιεπισκοπής Άχριδών. Στο περιθώριο αναγράφεται: άντεγρά-
φη ... κατά το,αφξζ™ [1767] φευρουαρίου δ$ καθ' δν καιρόν ύπετάχθη ή αρχι
επισκοπή αυτή τφ οίκουμενικφ τής Κων(σταντινου) πόλεως θρόνφ. Κατά συνέ
πεια, στό διάστημα 1755-1782 μπορεί, καταρχήν, να προσδιοριστεί ή περίο
δος συλλογής καί αντιγραφής του υλικού του κώδικα αύτου του Καρατζά. 

Στό χειρόγραφο Εχουν άποθησαυριστεΤ περισσότερα άπό 120 κείμενα. Τα 
πιο πολλά είναι γραμμένα άπό τόν ίδιο τόν Καρατζά* υπάρχουν, ωστόσο, συ-
σταχωμένα και δίφυλλα ή τετράδια γραμμένα άπό άλλους. Έχουν συσταχωθεΤ, 
λ.χ., τετράδια πού είχε γράψει πριν άπό πενήντα περίπου χρόνια ό νοτάρως 
του Πατριαρχείου καί μετέπειτα καθηγητής στην 'Ακαδημία του Βουκουρεστίου 
Μάρκος Πορφυρόπουλος16. Είναι προφανές οτι ό Καρατζάς βρήκε κάπου τό 
υλικό αυτό καί, αντί να τό αντιγράψει, τό ενσωμάτωσε αυτούσιο στον κώδικα 
του. Συγκεκριμένα, ό Πορφυρόπουλος είχε γράψει τό κείμενο ενός σιγιλλίου 
του πατριάρχη Γερμανού Β' περί των σταυροπηγιακών μοναστηριών ('Ιούνιος 
του 1282)17* είχε αντιγράψει τήν πραγματεία του Μιχαήλ Χούμνου Περί τών 
βαθμών τής συγγενείας18* είχε συγκεντρώσει τα σχετικά με τό δίκαιο του γάμου 
κεφάλαια άπό τόν Νομοκάνονα του Μανουήλ Μαλαξοϋ4 καί ακόμα, είχε 
αποθησαυρίσει διατάξεις πού νομοθετήθηκαν τό 1611 επί Νεοφύτου Β' σχετι
κές με τό ϊδιο θέμα19. Ό Καρατζάς δεν τα ενσωμάτωσε απλώς στον κώδικα του, 
άλλα με συνείδηση φιλολόγου20 τα επεξεργάστηκε. Για παράδειγμα, στην 
πραγματεία του Μιχαήλ Χούμνου σημείωσε στό περιθώριο σε ποώ σημείο δη
μοσιεύεται στην έκδοση του Leunclavius: Ίδε βιβλ.: η\ σελίδι 519 του Γραι-
κορωμαϊκου νομίμου, και παραβάλλοντας τό κείμενο με εκείνο τής έντυπης 
έκδοσης σημείωσε τις διάφορες πού εντόπισε. Τήν ίδια εργασία έκανε καί μέ τό 

16. Για τή δράση του Πορφυρόπουλου στην 'Ακαδημία του Βουκουρεστίου βλ. τή μελέτη της 
Ariadna Camariano-Cioran, Les Académies princières de Bucarest et de Jassy et leurs pro
fesseurs, θεσσαλονίκη 1974, σσ. 373-380. Ή Ιδιότητα του «νοταρίου της του Χ(ριστο)ΰ Μεγάλης 
Εκκλησίας» έχει σημειωθεί άπο τον fôto στην επιγραφή μιας μετάφρασης του που σώζεται στο χφ. 
ΜΠΤ 315* τήν περιγραφή του χειρογράφου βλ. Άθ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Ίεροσολυμιτιχή Βι
βλιοθήκη, τ. 4, Πετρούπολη 1899, σσ. 289-290 (πρόκειται για αυτόγραφο κώδικα του Πορφυρό
πουλου) . 

17. V. Laurent, Les regestes des actes du Patriarcat de Constantinople, τ. 4, Παρίσι 1971, 
Ν. 1259. 

18. Βλ. πρόχειρα Γ. Α. Ράλλης - Μ. Ποτλής, Σύνταγμα..., τ. 5, Αθήνα 1855, σσ. 397-398. 
19. Δ. Γ. Άποστολόπουλος, «Ένα "Ισον" "έκβληθέν άπο του Μεγάλου Νομίμου"», Ροδωνιά. 

Τιμή στον Μ. Ι. Μανούσαχα, τ. 1, Ρέθυμνο 1994, σσ. 25 έπ. "Ας προστεθεί έκει (σ. 30) το δνομα του 
Μάρκου Πορφυρόπουλου. 

20. θυμίζουμε τον έπαινο του Νικολάου Καρατζά «ώς ανδρός αρίστου καί ουκ έν δευτέρω τα 
της φιλολογίας τιθεμένου» άπο τον Εύγένω Βούλγαρη ( Ιωσήφ μονάχου του Βρυεννίου παραΧιιπόμε-
να,Λιψία1784,σ.δ'). 
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Elx. 3. ΜΠΤ 539, φ. 450r (τμήμα). 

κείμενο του σιγιλλίου του Γερμανού Β', δηλαδή σημείωσε στο περιθώριο τήν 
παραπομπή στον Leunclavius: Νόμιμ: γραικορ: σελ. 235, καί συμπλήρωσε 
από τήν έκδοση αυτή τήν περιγραφή τής μολύβδινης βούλλας που άπηώρητο του 
σιγιλλίου — περιγραφή που δεν υπήρχε στό κείμενο του Πορφυρόπουλου. 

"Οσον άφορα τήν ταυτότητα του γραφέα που πήραμε ώς παράδειγμα, απο
καλύπτεται εύκολα όταν συγκρίνουμε τό χέρι που έγραψε τα κεφάλαια περί γά
μου του Μαλαξοΰ με ανάλογα κεφάλαια σε αυτόγραφο κώδικα του Πορφυρό
πουλου: πρόκειται για τό χφ. ΜΠΤ 539, από τό φ. 450Γ του όποιου ό Πορφυ
ρόπουλος άρχισε να αποτυπώνει Τά τών γάμων διαγράμματα, ήγουν τά σχέδτ?1 

κατά τρόπο ταυτόσημο με τα διαγράμματα που υπάρχουν στον κώδικα Καρατζά 
(πρβ. Εικ. 3xat\4). 

21. Άθ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Ίεροσολυμιτιχή Βιβλωβήχη, τ. 5, Πετρούπολη 1915, σσ. 

94-97. 
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Εικ. 4. «Χειρ. Γ» - κώδικας Νικολάου Καρατζά, φ. 80ν (τμήμα). 

IV 

Στην εργασία αύτη δεν είναι δυνατό να παρουσιαστεί ή αναλυτική περιγραφή 
των 120 περίπου κειμένων που ό Καρατζάς αποθησαύρισε στον κώδικα του* 
παράλληλα, όμως, εύλογο είναι τό αίτημα να έχουμε τή συνόλη εΙκόνα των πε
ριεχομένων. Γι* αυτό δημοσιεύουμε τόν πίνακα των περιεχομένων, τήν κεφαλαι
ώδη περιγραφή πού ό ίδιος ό Καρατζάς κατάρτισε καί έθεσε στην αρχή του χει
ρογράφου (φφ. lr-4r), καί σημειώνουμε τόν αριθμό του φύλλου άπό τό όποιο 
αρχίζει κάθε έργο22. Διατηρούμε τήν ορθογραφία καί τή στίξη του Καρατζά, με 

22. Ό Καρατζάς δεν είχε φαίνεται αριθμήσει τα φύλλα του κώδικα που συγκρότησε — αν το 
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μία μόνο εξαίρεση: άπό τα πολλά κεφαλαία γράμματα πού χρησιμοποιεί δια
τηρούμε μόνο αυτά των κυρίων ονομάτων. Σημειώνουμε μϊ " " δσα έγραψε στό 
περιθώριο, αναπτύσσουμε σε ( ) τις συντομογραφίες του, θέτουμε σε ( ) δσα 
γράμματα παρέλειψε, καί δηλώνουμε τις δικές μας επεμβάσεις με [ ] . Παρα
λείπουμε όσες σημειώσεις προσέθεσε ό Εύλόγιος Κουρίλας όταν τό χειρόγραφο 
πέρασε στα χέρια του. 

Έλεγχος των περιεχομένων εν τφ παρόντι 

Προθεωρία εις τους νόμους [φ. 6τ] 

Μανουήλ του Μαλαξοΰ νόμιμον άπλοΰν [φ. lOr] 

Του αύτοΰ περί των βαθμών του γάμου [φ. 72Γ] 

Μιχαήλ του Χούμνου μ(ητ)ροπολίτου Θεσσαλονίκης περί των βαθμών τής συγγε

νείας [φ. 90ν] 

Ματθαίου μονάχου του Βλαστάρεως υποθέσεις καί ζητήματα γαμιχά [φ. 96r] 

Δημητρίου του Χωματεινοΰ αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας περί βαθμών συγγενείας 

[φ. ΙΟΙν] 

Ευθυμίου μ (ητ) ροπολίτου Βεββοίας ομιλία περί τριγαμίας, και άθεμιτογαμίας, και 

συνάφειας παρανόμου 

Έκ των συνοδικών αποκρίσεων προς ερωτήσεις τινάς μοναχών περί του έζ αίματος 

ζου βαθμού [φ. 107r] 

Πιττάκιον π(ατ) ριαρχικον περί του τή δισεξαδέλφη τής Ιδίας μητρός συναφθέντος, 

καί τών όφειλόντων δοθήναι αύτω έπιτιμίων, έν ω προτρέπεται ό Ιξ αίματος ζ0* 

βαθμός [φ. 109r] 

Ψήφος συνοδική έπί Μιχαήλ πατριάρχου επιτρέπουσα τόν τών τρισεξαδέλφων γά-

μον [φ. 109ν] 

Το προς τον βήγα 'Αρμενίας συνοδικον έπί Μιχαήλ π(ατ)ριάρχου περί ιερολογίας 

γαμικοΰ συναλλάγματος [φ. llOr] 

Το εις τον Ταρχανειώτην π(ατ)ριαρχικον περί του αγίου βαπτίσματος [φ. l l l r ] 

Έρώτησις Γρηγορίου του Ξηρού, καί άπόκρισις του π(ατ)ριάρχου Νικολάου περί 

του άπο του αγίου βαπτίσματος ε°° βαθμού [φ. l l l v ] 

Πράξις συνοδική έπί Νικολάου π(ατ)ριάρχου κωλύουσα το διαληφθεν συνάλλαγμα 

[φ. 1 1 2 Γ ] 

Σημείωμα συνοδικον επί Νεοφύτου π(ατ)ριάρχου περί διαζεύξεως ανδρός άποδη-

μουντος καί μή φροντίζοντος έπαναστραφήναι προς τήν γυναίκα αύτοΰ εντός τριε

τίας, συγχωρούν καί τον εξ αγχιστείας ς°ν, καί έξ αίματος !?ν βαθμόν [φ. 113r] 

Περί συνοικεσίων μετά διαγραμμάτων εις τουρκικήν διάλεκτον [φ. 1 1 4 Γ ] 

Βαθμολόγιον σύντομον [φ. 119r] 

εΐχε κάνει θα 2δινε καί τή σχετική ένδειξη στον πίνακα περιεχομένων που κατάρτισε. Οΰτε 8μως καί ό 
Γ. Α. Ράλλης φαίνεται να τά αρίθμησε, άφου στο Σύνταγμα δεν δηλώνονται τα φύλλα οπού παραδί
δονται τα κείμενα που εκδίδονται. Το ίδιο συμβαίνει καί με τον Zachariae von Lingenthal καί τον 
Σ. Βάση, που χρησιμοποίησαν το χειρόγραφο. Σήμερα στα φύλλα υπάρχει νεότατη αρίθμηση, πιθα
νότατα του Εύλόγιου Κουρίλα, καί αυτήν χρησιμοποιούμε. 
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[18] Περί τών τής συγγενείας βαθμών έκ τοΰ τρίτου βιβλίου τών Ινστιτούτων [φ. 1 2 0 Γ ] 

[19] Διάγνωσις ακριβής τών τε έννομων γάμων, καί τών παρανόμων έκ τοΰ νομίμου βι

βλίου τοΰ Βάλσαμων [φ. 12Ir] 

[20] Άποσημειώσεις διάφοροι, καί σχόλια εις έξάβιβλον τοΰ Αρμενοπούλου χειρόγρα

φον, καί έκ τών συμμίκτων Χρύσανθου [φ. 123r] 

[21] Ερμηνεία εις τό, πεντάκις τεσσαράκοντα παρά μίαν ϊλαβον, βητόν τοΰ 'Αποστόλου 

Παύλου [φ. 133r] 

[22] Στίχοι Ιαμβικοί είς είκόνα έκ λίθου τοΰ 'Αποστόλου Παύλου, έν φ ώς αδεται τάς 

τεσσαράκοντα παρά μίαν ίλαβε τυπτησεις [φ. 133ν] 

[23] Ερμηνεία τοΰ Βάλσαμων, Οτι ή χειροτονία τών αρχιερέων, καί τό χρίσμα τών βα

σιλέων άπαλείφουσι τά προ τής χειροτονίας καί τοΰ χρίσματος αμαρτήματα [φ. 

137r] 

[24] Περί μεταθέσεως επισκόπων [φ. 138r] 

[25] Περί συμβολαίων προικός, καί περί μνηστείας δυόΐν πρώτοιν έξαδέλφοιν μετά δυαΤν 

άδελφαΤν [φ. 138ν] 

[26] Παραίτησις Νικολάου π(ατ)ριάρχου τοΰ Χρυσοβέργη δι'αίτίαν τής τετραγαμίας 

Αέοντος τοΰ Σοφοΰ [φ. 139r] 

[27] Παραίτησις Μαρτυρίου επισκόπου 'Αντιοχείας [φ. 139r] 

[28] Παραίτησις Θεοδώρου τοΰ Κριτοπούλου μ(ητ)ροπολίτου Ηράκλειας [φ. 140r] 

[29] Παραίτησις Ιωάννου π(ατ)ριάρχου τοΰ Γλυκέως [φ. 141r] 

[30] Εκλογή π(ατ)ριάρχου τοΰ μοναχού 'Αρσενίου [φ. 142r] 

[31] Περί χειροτονίας επισκόπου, καί τών λοιπών, εκ τών συμμίκτων Χρύσανθου Ί(ερο-

σο)λύμων [φ. 142ν] 

[32] 'Ομολογία ύποφηφίου επισκόπου Ααρίσσης, ήτοι λίβελλος πίστεως δοθείς υπ' αύτοΰ 

έντω χειροτονεϊσθαι [φ. 143r] 

[ 33 ] Άπολογία π( ατ) ριάρχου, 'ότε δέχεται το μέγα μήνυμα [ φ. 145r ] 

[34] 'Απολογία, ην εϊπεν ò Τορνόβου Μελέτιος, οτε τό μήνυμα έδέξατο [φ. 149r] 

[35] Ευχή τοΰ ττ(ατ)ριάρχου Φιλόθεου έπιβατήριος, ην εΐπεν οτε πρώτον είς τήν αύτοΰ 

έκκλησίαν είσήλθεν [φ. 149ν] 

[36] Ένταλτηριον πνευματικού πατρός [φ. 150r] 

[37] Συστατικά ιερέων [φ. 150ν] 

[38] Συμμαρτυρία πνευματικού πατρός προς τον μέλλοντα ϊρχεσθαι είς Ιερωσύνην [φ. 

152r] 

[ 39 ] Ένταλτηρια πνευματικής πατρότητος [ φ. 153r] 

[40] Γράμματα προβιβαστικά επισκόπου καί μ(ητ)ροπολίτου [φ. 155r] 

[41] Πατριαρχικον είς μ(ητ) ροπολίτην λαβόντα έπαρχίαν κατά προεδρίαν [φ. 155r] 

[42] Καθαιρετικον ιερέως, έπί Κωνσταντίνου π(ατ)ριάρχου [φ. 156r] 

[43] Άφέσιμον, ήτοι συγχωρητικόν λαϊκού [φ. 156ν] 

[44] Πολύευκτου π(ατ)ριάρχου σιγίλλιον τής έν Πελοποννήσω τή επαρχία Παλαιών 

Πατρών π(ατ)ριαρχικής μονής τής Παναγίας τοΰ Φιλοσόφου έπικεκλημένης, 

στ(αυ)ροπηγιακή άξια έκ νέου φιλοτιμηθείσης [φ. 157r] 

[45] 'Αλεξίου π(ατ)ριάρχου υπόμνημα περί τών διά δωρεάς λαμβανόντων μοναστήρια, 

μη γίνεσθαι μετενεξιν οιανδήποτε άπο τοΰ κατέχοντος είς 'έτερον πρόσωπον, και 
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Οσοι επίσκοποι δωρεαϊς μ(ητ)ροπολιτών κατέχουσι μοναστήρια καί εύποροΰσι, τάς 

δωρεάς άντιστρέφωσι ταΤς μ(ητ)ροπόλεσι στενουμέναις [φ. 159r] 

[46] Έπικυρωτικόν τών σιγιλλίων Γερμανού π(ατ)ριάρχου έπί τοις παραλαυρίοις τών 

π(ατ)ριαρχικών μονών τίνι αν διαφέρειν οφείλουσι [φ. 161r] 

[47] Π(ατ)ριαρχικον περί κτητορικοΰ δικαίου [φ. 163r] 

[48] Γερασίμου μοναχού διαθήκη περί τοΰ άγιου Ευθυμίου τοΰ ένδον κειμένου τής άγιας 

πόλεως Ιερουσαλήμ [φ. 167r] 

[49] Ιωάννου π(ατ)ριάρχου τοΰΚαλέκα καθολική διδασκαλία [φ. 169r] 

[50] Νείλου π(ατ)ριάρχου τοΰΚεραμέως περί τοΰ άντιμινσίου [φ. 170r] 

[51] Ερμηνεία είς το καθιδρυθήναι άγίαν τράπεζαν σαλευθεϊσαν άπο τοΰ τόπου αυτής 

[φ. 172r] 

[52] Γαβριήλ π(ατ)ριάρχου τοΰ άπό Χαλκηδόνος περί τοΰ αγίου μύρου καί τών ειδών 

αύτοΰ, καί τής ίφήσεως [φ. 173r] 

[53] Παϊσίου μ(ητ)ροπολίτου Γάζης τοΰ Αειγαρίδου περί τής ύλης τοΰ άγιου μύρου μεθ' 

ερμηνείας [φ. 176r] 

[54] 'Αθανασίου π(ατ)ριάρχου νεαρά περί κληρονομιάς τών μή έπί παιδί τελευτώντων 

ανδρών, καί γυναικών, καί περί τριμοιρίας τών έπί παιδί τελευτώντων, είτα καί 

τοΰ παιδος αποθανόντος, καί περί άλλων [φ. 179r] 

[55] Δοσιθεου π(ατ)ριάρχου Ιεροσολύμων περί κληρονομιάς γυναικόςχηρευούσης άτέ-

κνου [φ. 180r] 

"Τής 'Αρχιεπισκοπής Άχριδών'^ 

[56] Ματθαίου τοΰ Καμαριώτου επιστολή είς οίκουμενικον π(ατ)ριάρχην καί πρόε-

δ(ρ)ον Άχριδών [φ. 185r] 

[57] 'Ανωνύμου επιστολή ετέρα εις π(ατ)ριάρχην [φ. 185ν] 

[58] Γράμμα έξαρχικόν [φ. 187ν] 

[59] Προικοσύμφωνα [φ. 188r] 

[60] Πρατηριον [φ. 191ν] 

[61] Συστατικον ιεροδιακόνου [φ. 192ν] 

[62] Περί τής αρχιεπισκοπής Άχριδών, καί τών κατ' αυτήν εκκλησιών καί επισκόπων 

[φ. 193r] "Σ2ε καί εμπρός χρυσόβουλλον τοΰ 'Ιουστινιανού περί τών προνομίων τής 

αυτής αρχιεπισκοπής" 

[63] Υπόμνημα αρχιεπισκόπου Άχριδών [φ. 195r] 

[64] Εύεργετήριον νοταρίου [φ. 195ν] 

[65] Κρισιμόγραφον [φ. 196r] 

[66] Προτροπή συνοικεσίου, ή λεγόμενη βούλλα [φ. 196r] 

[67] Γράμμα έξαρχικόν [φ. 196r] 

[68] Πσον τής κατά τοΰ Κυρίου ημών αποφάσεως υπό Ποντίου Πιλάτου δοθείσης [φ. 

199r] 

[69] Βαρλαάμ μοναχού έξηγησις είς τον περί τοΰ Πάσχα τών άγιων Αποστόλων Κανό-

23. Επιγραφή γραμμένη κατά μήκος του αριστερού περιθωρίου, αϊ Εκταση πού καλύπτει τά 

κεφάλαια πού αναφέρονται στην αρχιεπισκοπή Άχριδών. 
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να και περί του κανονικού και τής ευρέσεως αυτού 

[70] Έκ τών κατά Καλβινολουτέρων αντιρρητικών Μελετίου τοΰ Συρίγου επιστολή 

τοις έντευξομένοις [φ. 201r] 

Του αύτοΰ περί του ονόματος τής μετουσιώσεως 

Προτάσεις τινές καί αιρέσεις τοΰ Καλουΐνου έκ πολλών όλίγαι, και άπάντησις εις 

αύτάς [φ. 203r] 

Περί πίστεως ορθοδόξου [φ. 207r] 

'Ομολογία σαφής τής ακραιφνούς ημών πίστεως [φ. 2 1 3 Γ ] 

'Ομολογία τών οσίων καί θεοφόρων πατέρων ημών και οικουμενικών διδασκάλων 

[φ. 214ν] 

Σύνοφις σαφής καί σύντομος, καί διάγνωσις τής πίστεως ημών τής έν τή άγια Τρι-

άδι [φ. 217r] 

7α δώδεκα άρθρα τής πίστεως, καί διατί ό υ'ώς τοΰ Θ(εο)ΰ ό μονογενής κράζεται 

λόγος, είς φράσιναπλήν [φ. 217ν] 

Στίχοι είς τήν ενσαρκον οίκονομίαν κατά πεΰσιν, καί άπόκρισιν [φ. 220r] 

Ματθαίου μοναχού περί τών όφφικίων τής μεγάλης εκκλησίας καί τοΰ παλατιού 

τής Κων(σταντινου) πόλεως διά στίχων πολιτικών [φ. 220ν] 

Πάλιν τά αυτά όφφίκια διά στίχων πολιτικών [φ. 222r] 

Όροι κατά στοιχεϊον [φ. 223r] 

Περί τών εκκλησιαστικών όφφικίων, τάξεως τε, καί ενεργείας αυτών, καί ερμη

νείας τούτων άπο διαφόρων νομίμων [φ. 227r] 

Περί προχειρίσεως ταβουλλαρίου, έκ τών πολιτικών διατάξεων τοΰ βασιλέως κυ-

ροΰ Λέοντος [φ. 238r] 

'Έκθεσις όπως γράφει ό Κων(σταντινου) πόλεως τω πάπα καί τοις λοιποΤς π(α-

τ)ριάρχαις, ίπισκόποις, άρχιεπισκόποις, μ(ητ)ροπολίταις, καί περί τής τάξεως 

τών θρόνων τών μ(ητ)ροπολιτών καί όπως γράφουσι τοις π(ατ)ριάρχαις, καί τοις 

λοιποϊς [φ. 239r] 

Τάξις προκαθεδρίαςμ(ητ)ροπόλεων τελουσών υπό τον θρόνον τής Κωνσταντινουπό

λεως [φ. 242r] 

Ή γενομένη εκθεσις τών υποκειμένων τή Κων(σταντινου)πόλει μ(ητ)ροπόλεων 

έπί τής βασιλείας Ανδρόνικου τοΰ βου τών Παλαιολόγων [φ. 243r] 

Προβιβασμοί επισκοπών, καί αρχιεπισκοπών είς μητροπόλεις [φ. 246r] 

Περικοπή από Νεαρας τοΰ βασιλέως Αλεξίου τοΰ Κομνηνού, οτι μόνον βασιλεΰσιν 

έφεΐται το προβιβάζειν [φ. 247r] 

'Ονόματα επαρχιών έρημωθεισών, διδόμενα τήν σήμερον ονομασία φιλή είς πρόσω

πα αρχιερατικά [φ. 247ν] 

"Περί τών εκκλησιών Αλεξανδρείας, Αντιοχείας, Κων(σταντινου)πόλεως καί 

τών ενοριών αυτής, ορίων τε [εκκλησιών καί χωρίων τών επαρχιών Ιερουσα

λήμ] " [φ. 249r] 

Τακτικον τής ενορίας τών μ(ητ)ροπόλεων, καί επισκοπών τής άγιας πόλεως 'Ιε

ρουσαλήμ [φ. 252r] 

Τακτικον έν έπιτόμω γενόμενον έπί Μιχαήλ Δεσπότου, καί Θεοδώρας τής μ(η-

τ)ρος αύτοΰ [φ. 263r] 
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[93] "Απασαι ai έπαρχίαι καί πόλεις αϊ υπό τών βασιλέων 'Ρωμαίων διοικούμεναι [φ. 

265ν] 

[ 94 ] Ιωάννου Φιλαδελ φέως τοΰ Λ υδοΰ περί πολιτικών άρχω ν [ φ. 271 Γ ] 

[95] Περί βασιλέων 'Ιουδαίων, Άσσυρίων, 'Ελλήνων, 'Ρωμαίων, καί χριστιανών [φ. 

317r] 

[96] Πατριάρχαι Κωνσταντινουπόλεως μέχρι τοΰ μετά τήν αλωσιν αυτής Μαξίμου τοΰ 

Μανασσή [φ. 321r] 

Χρυσόβουλλα βασιλέων καί ορισμοί 

Πίναξ τών χρυσοβούλλων 

Βασιλικά 

[97] Τυπικόν τοΰ άγιου "Ορους γεγονός παρά Κοσμά μοναχού τοΰ Τυκιντυκιλούκη προσ-

τάγματι τοΰ βασιλέως Κωνσταντίνου τοΰ Μονομάχου [φ. 323r] 

[98] Ανδρόνικου τοΰ Παλαιολόγου χρυσόβουλλον περί τοΰ λαμβάνειν σφραγίδα τον 

πρώτον τοΰ αγίου "Ορους παρά τοΰ οικουμενικού π(ατ)ριάρχου [φ. 335r] 

[99] Νήφωνος π(ατ)ριάρχου σιγίλλιον έπικυρωτικον περί τε τής σφραγίδος τοΰ πρώτου, 

καί φιλοτιμίας τοΰ λειτουργεϊν μετά έπιγονάτων [φ. 337r] 

[100] 'Ρωμανού τοΰ Αβάστακτου χρυσόβουλλα δύο περί τής οικοδομής τής μονής τοΰ Ξη-

ροποτάμου, καί τής έν αυτή άφιερώσεως τοΰ τιμίου ξύλου, καί τών έν Κωνσταν

τίνου) πόλει δύο μετοχιών [φ. 341r] 

[101] Νικηφόρου τοΰ Φωκά περί τών δωρηθέντων υπ'αύτοΰ τή μεγάλη Λαύρα τιμίου ξύ

λου, καί δύο άγιων καρών, καί έπικυρωτικόν τών προεκδοθέντων υπ' αύτοΰ έτε

ρων δύο χρυσοβούλλων [φ. 3 5 1 Γ ] 

[102] Κωνσταντίνου τοΰ Δούκα έπικυρωτικόν προεκδοθέντων δύο χρυσοβούλλων, τοΰ τε 

Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, καί Κωνσταντίνου τοΰ Μονομάχου περί ασυ

δοσίας τοΰ έν Θεσσαλονίκη μετοχίου τοΰ άγιου Αποστόλου Ανδρέου τών Λαυ-

ριωτών, καί εφορίας τής μεγάλης Λαύρας τω έπί τοΰ χανικλείου [φ. 354r] 

[103] Ανδρόνικου τοΰ Παλαιολόγου έπικυρωτικόν τής ελευθερίας καί τών συνόρων τής 

μονής τοΰ Ζωγράφου κατά τά παλαιά εις αυτήν ευρισκόμενα χρυσόβουλλα, εις 

φράσιν άπλήν [φ. 3 5 7 Γ ] 

[ 104] Τοΰ αύτοΰ έτερον έπικυρωτικόν τών προσόντων τή αυτή μονή κτημάτων τε, καί 

λοιπών δικαίων, και ασυδοσίας έννομίου τών ζωών [φ. 359r] 

[105] Τοΰ αύτοΰ έπικυρωτικόν τής διακατοχής τών κατά την Θεσσαλονίκην δύο μετο

χιών καί τεσσάρων άγριδίων τής μονής τών 'Ρώσσων [φ. 362r] 

[106] 'Ιωάννου τοΰ Παλαιολόγου εύεργετηριον περί ασυδοσίας τών έν τή νήσω Λήμνω 

υπ'εκείνου φιλοτιμηθέντων τεσσάρων ζευγαριών γής μετά καί τών μανδρών και 

ελευθερίας έννομίου προβάτων πεντακοσίων τή μονή τοΰ άγιου Παύλου [φ. 3 6 4 Γ ] 

[ 107] Αλεξίου βασιλέως Τραπεζοΰντος τοΰ Κομνηνού περί τής οικοδομής τής μονής τοΰ 

Κουτλουμουσίου καί τής έν αυτή άφιερώσεως τιμίου ξύλου, άγιων λειφάνων, καί 

τών κατά τόπους μετοχιών [φ. 3 6 6 Γ ] 

[ 108] Τοΰ αύτοΰ περί τής οικοδομής τής μονής τοΰ Διονυσίου [φ. 370r] 

[ 109] Τοΰ αύτοΰ περί ελευθερίας τής έν Τραπεζοΰντι μονής τής Παναγίας τοΰ Σουμελα, 
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καί διακατοχής τών προσόντων αυτή κτημάτων, και παντελούς ατέλειας [φ. 
375r] 

[110] Εμμανουήλ βασιλέως Τραπεζοΰντος τοΰ Κομνηνού εύεργετηριον περί ασυδοσίας 
τών δωρηθέντων υπ* αύτοΰ κωμηδίων μετά τών πάροικων αυτών έν τή κατά το 
όρος Ζαβουλών μονή τοΰ Προδρόμου [φ. 390r] 

[111] Μιχαήλ βασιλέως τοΰ Παλαιολόγου βασιλόγραφον έπικυρωτικόν τών κατά τήν 
νήσον Χίον προσόντων τή Νέα Μονή δικαιωμάτων, κτημάτων τε, καί πραγμά
των [φ. 394r] 

[112] "Διήγησις περί τών έν τω άγίω ορει άναιρεθέντων πατέρων υπό τοΰ αύτοΰ βασι
λέως καί τοΰ Πάπα Νικολάου ε™" [φ. 395Γ] 

[113] Προοίμια χρυσοβούλλων, ων τό πρώτον τής έν Διδυμότειχο) μονής τοΰ Σωτήρος 
Χ(ριστο) ΰ τοΰ Παντοκράτορος [φ. 399r] 

'Ορισμοί βασιλέων 

[114] 'Ιουστινιανού βασιλέως τοΰ μεγάλου εύεργετηριον περί τών φιλοτιμηθέντων υπ' 
αύτοΰ προνομίων τω άρχιεπισκόπω Άχριδών [φ. 409r] 

[115] Τοΰ αύτοΰ ορισμός περί τών φιλοτιμηθέντων υπ' αύτοΰ προνομίων τω άρχιεπι
σκόπω τοΰ Σινά Ορους [φ. 413r] 

[116] Μανουήλ βασιλέως τοΰ Κομνηνού ορισμός προς Θεόδωρον τόν Σκουταριώτην, δτε 
αυτόν τω τοΰ δικαιοφύλακος έτίμησεν άξιώματι [φ. 414r] 

[117] Τοΰ αύτοΰ πρόσταγμα προς τόν οίκουμενικόν π(ατ)ριάρχην περί τοΰ αύτοΰ, δτε καί 
τόπος ανάλογος έπεδόθη αύτω έν τή άγιωτάτη μεγάλη εκκλησία [φ. 414ν] 

[118] Τοΰ αύτοΰ ϊτερον πρόσταγμα εύεργετικόν προς τόν Κυζίκου μ(ητ)ροπολίτην άνα-
νεοΰν τά ανέκαθεν άπονενεμημένα αύτφ επίσημα [φ. 415ν] 

[119] Σουλτάν Μεχμέτ βασιλέως τών 'Οθωμανών ορισμός εις τους Άγιορείτας περί τών 
συνόρων τής έν τφ άγίω "Ορει τοΰ "Αθω μονής τοΰ αγίου Παύλου είς τήν τών 
'Ρωμαίων άπλήν διάλεκτον [φ. 417r] 

[ 120] Τοΰ αύτοΰ 'έτερος ορισμός περί τής δωρεάς τής έν Κων(σταντινου) πόλει κατά τό 
Σαρμασίκι εκκλησίας τοΰ άγιου Δημητρίου είς τήν μητέρα τοΰ τότε επιτρόπου 
Μαχμουδπασά εις τουρκικήν διάλεκτον [φ. 417ν] 

[121] Σουλτάν Άχμεδ βασιλέως χάττι σερίφι είς τόν Σταμπόλ έφένδην περί τής άναχα«-
νίσεως τής έν Κων(σταντινου) πόλει είς Πογδάνσαραγι εκκλησίας τοΰ άγιου 
Νικολάου είς τουρκικήν διάλεκτον, καί ή μετάφρασις [φ. 419r] 

[122] Σουλτάν Σελίμ α̂σιΑεως- τοΰ τήν ΑΤγυπτον άλόντος χάττι σερίφι εις τόν πασαν 
τής Θεσσαλονίκης, καί καδδήν τών Σιδηροκαυσίων, καί λοιπούς ούλεμάδες περί 
τοΰ άνακαινισμοΰ τής κατά τό αγιον "Ορος μονής τοΰ Ξηροποτάμου, καί δωρεάς 
είκοσι εργαστηρίων εντός τών Σιδηροκαυσίων, περιγραφής τών συνόρων τής μο
νής, τών τε μετοχιών καί τζιφτιλικίων αυτής, καί λοιπών προνομίων, καί ασυδο
σίας, καί επικυρώσεως τοΰ προεκδοθέντος χάττι σεριφίου σουλτάν Γιαούς Μουράδ 
[φ. 421r] 

[123] Διήγησις περί τών κτητόρων τής μονής τοΰ Ξηροποτάμου, καί τών άναιρεθέντων 
έν τω Άγίω "Ορει πατέρων υπό Μιχαήλ βασιλέως τοΰ πρώτου τών Παλαιολό
γων [φ. 426r] 
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Λίγα ακόμα στοιχεία είναι απαραίτητα, ώστε να συμπληρωθεί ή εικόνα τών 

περιεχομένων του κώδικα, τήν όποια δίνει ή κεφαλαιώδης περιγραφή του Κα

ρατζά. 

(α) Περιέχονται αρκετά ακόμα κείμενα, πού ό Καρατζάς δεν τα σημείωσε 

στον Πίνακα που κατάρτισε επειδή θεώρησε πώς εϊτε καλύπτονται από τήν 

επιγραφή τής ενότητας στην οποία περιέχονται εϊτε αποτελούν συμπληρωματικά 

στοιχεία για το κύριο έργο που είχε ήδη καταγράψει. Για τήν πρώτη περίπτωση 

μπορούμε να αναφέρουμε το παράδειγμα τής ενότητας άρ. 75, που επιγράφεται 

'Ομολογία τών οσίων καί θεοφόρων πατέρων ημών καί οικουμενικών διδασκά

λων, μολονότι περιλαμβάνει περισσότερες άπό μία ομολογίες. Για τή δεύτερη 

περίπτωση ας αναφερθούν τρία παραδείγματα. Ή ενότητα αρ. 94 επιγράφεται 

Ιωάννου Φιλαδελφέως του Λυδοΰ περί πολιτικών άρχων - εκτός όμως άπό 

έργα τοΰ Λυδου περιέχονται καί αρκετά σημειώματα, μαρτυρίες παλαιών, περί 

τοΰ συγγραφέως (φ. 272r-v)2 4 , στην ενότητα άρ. 86, άφοΰ αντιγραφεί Ή γε

νομένη εκθεσις τών υποκειμένων τή Κων(σταντινου)πόλει μ(ητ)ροπόλεων έπί 

τής βασιλείας Ανδρόνικου τοΰ βου τών Παλαιολόγων^ παρατίθεται ενα απόσπα

σμα άπο γράμμα-γνωμοδότηση του Ιεροσολύμων Δοσιθεου, του 1681, που 

αναφέρει οτι το Ίνεον υπάγεται στή μητρόπολη Νεοκαισαρείας, γνωμοδότηση 

τήν οποία δεν μνημόνευσε ιδιαιτέρως ό Καρατζάς στον Πίνακα του· στην ενότητα 

άρ. 100 έχουν αντιγραφεί δύο χρυσόβουλλα για τή μονή Ξηροποτάμου, υ

πάρχει όμως καί ενα τμήμα άπό πατριαρχικό γράμμα του Τιμοθέου Β' (επειδή 

αναφέρεται στην ϊδια αθωνική μονή), που δεν μνημονεύεται στον Πίνακα. 

(β) Στον Πίνακα έχει παραλείψει, προφανώς άπο αβλεψία, να αναφέρει το 

έργο τοΰ Φιλόθεου, Ακριβολογία τής τών βασιλικών κλητορίων καταστάσεως 

καί έκαστου τών αξιωμάτων πρόσκλησις καί τιμή..., άπό το όποιο έχουν αντι

γραφεί ό «τόμος β'» καί ό «τόμος γ'» 2 5 (φφ. 257r-265r). 

(γ) Θα πρέπει να επισημάνουμε πώς, μολονότι εξαγγέλλονται στον Πίνα

κα, δεν υπάρχουν τρία έργα: 1. Ευθυμίου μ(ητ)ροπολίτου Βεβροίας ομιλία πε

ρί τριγαμίας, καί άθεμιτογαμίας, καί συνάφειας παρανόμου' 2. Βαρλαάμ μονά

χου έξήγησις εις τον περί τοΰ Πάσχα τών άγιων Αποστόλων Κανόνα καί περί 

τοΰ κανονικού και τής ευρέσεως αύτοΰ' 3. Τοΰ αύτοΰ [= Μελετίου Συρίγου] 

περί τοΰ ονόματος τής μετουσιώσεως26. 

24. Παρόμοια σημειώματα έχουν απομνημονευτεί καί για τον Μανουήλ Μαλαξό (φφ. 4v-5r) ή 
για μοναστικά κέντρα για τα όποΤα έχουν άποθησαυριστεΐ κάποια χρυσόβουλλα: για τή μονή Μεγί
στης Λαύρας (φ. 353r-v), Ζωγράφου (φ. 361ν), Παντελεήμονος (φ. 363ν), Άγιου Παύλου (φ. 365ν), 
Κουτλουμουσίου (φ. 369r), Διονυσίου (φ. 373r-v) ή για τή μονή Σουμελά (φ. 374r-v). 

25. Βλ. το κείμενο στην έκδοση Ν. Oikonomidès, Les listes de préséance byzantines des 
IXe et Xe siècles, Παρίσι 1972, σσ. 135-155. Τά τετράδια πού περιέχουν το έργο αυτό (καί το 
επόμενο, άρ. 92) δεν είναι γραμμένα άπο το χέρι του Καρατζά. Το κείμενο πού παραδίδεται είναι ίδιο 
μϊ έκεΐνο του χφ. ΜΠΤ 39 (για το τελευταίο αυτό χειρόγραφο βλ. Ν. Oikonomidès, ε. ά., σ. 73). 

26. Πρόκειται για τα έργα πού στον Πίνακα αντιστοιχούν στους αριθμούς 7, 69, 71. 
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V 

Ό Νικόλαος Καρατζάς πέθανε στα τέλη του 18ου αιώνα2 7. Λίγα είναι τα 

στοιχεία πού σώζονται για τή ζωή του καί ακόμα λιγότερα δσα γνωρίζουμε για 

τήν τύχη τής πλούσιας βιβλιοθήκης του, τήν οποία ό Άθ. Παπαδόπουλος-Κε-

ραμευς χαρακτήριζε ώς «μίαν τών σπουδαιότερων έν Κωνσταντινουπόλει βιβλι

οθηκών ... έν τω 18ω αίώνι»28. Για τον συγκεκριμένο, πάντως, κώδικα δσα ανα

γράφονται στο recto του αρχικού παραφύλλου (Ι) μας επιτρέπουν να αναπλά

σουμε, ώς ενα σημείο τουλάχιστον, τήν πορεία πού ακολούθησε. 

Στο επάνω μέρος του φύλλου, στο κέντρο, διακρίνεται ό αραβικός αριθμός 

3, πού αποδίδει πιθανότατα τον ταξινομικό αριθμό πού είχε το χειρόγραφο στή 

συλλογή Καρατζά29. Πιο κάτω, στο κέντρο πάλι, ενα καλλιγραφημένο άλλα δυ

σανάγνωστο μονόγραμμα. 'Ακολουθεί το κτητορικό σημείωμα: Νικόλαος Πα-

νάκης Ωρολογάς καί, πιο κάτω, ή λέξη ΝΟΜΙΜΟΝ, νεότατο σχεδίασμα πού 

πρέπει να έγινε τήν εποχή πού το χειρόγραφο πέρασε στην κατοχή του Εύ

λόγιου Κουρίλα ή δταν βρέθηκε στα χέρια τοΰ παλαιοπώλη τής όδου Παν

δρόσου30. 'Ακολουθεί το κτητορικό σημείωμα Αίγίνης καί "Υδρας. Εντελώς 

πρόσφατα τέθηκε άπο το Σπουδαστήριο Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων του Πανε

πιστημίου 'Ιωαννίνων ή σφραγίδα: «Βιβλιοθήκη Εύλόγιου Κουρίλα Λαυριώτου, 

αΰξων αριθ. ». 

Μένει να προσδιορίσουμε τή σειρά με τήν όποια το χειρόγραφο πέρασε 

στους κτήτορες πού έχουν αφήσει κάποια ίχνη. Το κτητορικό σημείωμα Αίγίνης 

και 'Ύδρας αποκαλύπτει τον μετέπειτα μητροπολίτη 'Αργολίδος Γεράσιμο, ό 

όποιος ήταν αρχιερέας τής μητροπόλεως Αίγίνης, "Υδρας καί Πόρου τήν εικοσα

ετία 1813-18333 1. Θυμίζουμε δτι ό Γεράσιμος, πρίν εκλεγεί στή μητρόπολη 

αυτή, ήταν δευτερεύων τής Μ. Εκκλησίας32, ενώ με τήν ανακήρυξη τοΰ Αύ-

27. 'Όπως έχει επισημάνει ό Χ. Γ. Πατρινέλης, «Πατριαρχικά γράμματα καί άλλα έγγραφα καί 

σημειώματα τοΰ ις'-ιη' αιώνος έκ του κωδικός του Ίέρακος», Έπετηρίς Μεσαιωνικού Αρχείου 12 

(1962) 143, πρέπει να ζούσε καί μετά το 1784. Νεότερα στοιχεία για τή ζωή καί τον χρόνο θανάτου 

του Καρατζά βλ. στή μελέτη που αναφέρουμε στή σημείωση 15. 

28. 'Αθ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, «Δύο κώδικες της βιβλιοθήκης Νικολάου Καρατζά», Έπε-

τηρίς Παρνασσού 8 (1904) 5. Ό B.Fonkic, «Eine Wiener Sammelhandschrift von Nikolaos Kara-

tzas», JOB 44 (1994) = Άνδριάς. Herbert Hunger zum 80. Geburtstag, 91-97, ανακεφαλαιώνοντας 

τις έρευνες πού έχουν γίνει και προσθέτοντας τά δικά του ευρήματα, θεωρεί οτι τά σωζόμενα από τή 

βιβλιοθήκη του Καρατζά χειρόγραφα ανέρχονται σε 14* σε αυτά θα πρέπει να προστεθούν τουλά

χιστον άλλα τρία: αυτό πού παρουσιάζουμε εδώ, έκεΐνο πού εντόπισε ή Μάχη Παιζη (βλ. πιο πάνω 

τή σημ. 15), καί το χειρόγραφο άρθ. 16 (1557) της Βιβλιοθήκης τής Χίου «Ό Κοραής»* άλλα στο θέ

μα τών σωζόμενων χειρογράφων άπο τή βιβλιοθήκη του Νικολάου Καρατζά θα πρέπει να επανέλ

θουμε. 

29. Τον ίδιο αριθμό διατήρησε το χειρόγραφο καί στή συλλογή Κουρίλα. 

30. Στο ίδιο φύλλο υπάρχουν καί σημειώσεις γραμμένες άπο το χέρι του Κουρίλα. 

31. Βλ. Β. Α. Μυστακίδης, «Ίστορικαι ειδήσεις περί Κουρούτσεσμε», Παρνασσός 11 (1887) 522. 

32. Β. Α. Μυστακίδης, ε. ά., οπού καί ή πληροφορία οτι ή αρχιεπισκοπή Αίγίνης προήχθη σέ 
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τοκεφάλου της Εκκλησίας τής Ελλάδος ανέλαβε τή μητρόπολη 'Ύδρας καί Σπε
τσών33. Στή μητρόπολη Κορινθίας καί Αργολίδος μετατέθηκε το 1842. Κατά 
συνέπεια, έγινε κτήτορας του χειρογράφου στο διάστημα 1813-183334. 

Για τον άλλο κτήτορα, τον Νικόλαο Πανάκη Ωρολογά, δεν γνωρίζουμε τί
ποτε35. Θα πρέπει, πάντως, να προηγήθηκε του Γερασίμου, άφοΰ άπο εκείνον 
και μετά μπορούμε να παρακολουθήσουμε με κάποια επάρκεια τήν τύχη του 
χειρογράφου. Θα πρέπει, δηλαδή, ό Ωρολογάς να το απέκτησε μετά τα τέλη τοΰ 
18ου αιώνα, όταν πέθανε ό Καρατζάς, καί να το είχε στην κατοχή του ώς τή 
δεύτερη περίπου δεκαετία του 19ου αιώνα, εως ότου αυτό πέρασε στην κατοχή 
τοΰ Γερασίμου καί, μετά τον θάνατο του (το 1843), τοΰ Γ. Α. Ράλλη. 

VI 

'Από το χειρόγραφο, λοιπόν, αυτό οί Γ. Α. Ράλλης και Μ. Ποτλής άντλη
σαν υλικό για τον πέμπτο τόμο τοΰ Συντάγματος, στον όποιο περιέχονται, σύμ
φωνα με οσα αναγράφονται στή σελίδα τίτλου, «'Αποφάσεις συνοδικά! και δια
τάξεις τών Κωνσταντινουπόλεως αρχιεπισκόπων καί πατριαρχών, ετι δε Νεαραι 
διατάξεις τών Βυζαντινών αυτοκρατόρων, καί 'Αποκρίσεις, έπιστολαί, ψήφοι, 
επιλύσεις, καί υπομνήματα Περί διαφόρων κανονικών υποθέσεων». Καί πρα
γματικά, για ολα αυτά κάτι είχε να τους προσφέρει το χειρόγραφο τοΰ Νι
κολάου Καρατζά που βρήκαν στην βιβλιοθήκη τοΰ Γερασίμου 'Αργολίδος. Συ
γκεκριμένα, χρησιμοποίησαν τήν πηγή αυτή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) Το «καθαιρετικον γράμμα» επί Κωνσταντίνου Γ' Λειχούδη, που εκ
δόθηκε τον 'Ιούλιο τοΰ 1059 για να τιμωρηθεί άδηλος Ιερέας μέ καθαίρεση ώς 
συνεργός σε φόνο λαϊκοΰ36, οί Ράλλης - Ποτλής τό είχαν δημοσιεύσει στην 
αρχή τοΰ πέμπτου τόμου (σσ. 49-50) άπο τήν έκδοση Leunclavius37. "Οταν, 
δμως, διαπίστωσαν οτι στο «Χειρ. Γ» παραδίδεται το ϊδιο κείμενο με ελαφρά 
παραλλαγμένη τήν επικύρωση του, το δημοσίευσαν ξανά προς το τέλος τοΰ τό-

μητρόπολη αμέσως πριν τήν εκλογή του Γερασίμου. 

33. Βασίλειος Άτέσης, Επίτομος επισκοπική ιστορία τής Εκκλησίας της Ελλάδος άπο του 

1833 μέχρι σήμερα, τ. 1, 'Αθήνα 1948, σσ. 165-166. πρβ. και σ. 146. 

34. "Ας σημειωθεί οτι στο φ. Ir υπάρχει ενα άλλο, περισσότερο αναλυτικό, κτητορικό σημείωμα 

του Γερασίμου: Έκ τών τού ΑΙγίνης καί "Υδρας Γερασίμου Βυζαντίου πέλεί, ένώ ή υπογραφή του ώς 

ΑΙγίνης καί Ύδρας σώζεται και στα φφ. 2 4 Γ καί 160ν. 

35. Έναν Ι. Π. Πανάκη 'Ωρολογά, απόγονο ίσως της ίδιας οίκογένειας, εντοπίζουμε περί το 1860 

στην Κωνσταντινούπολη να είναι συνδρομητής στό βιβλίο: Π. Φλουρενσίου, Περί τής ανθρωπινής μα-

χροβιότητος..., (Γκίνης - Μέξας 8382). 

36. V. Grumel, Les regestes des actes du Patriarcat de Constantinople, τ. 3, Παρίσι 21989, 

Ν. 888. 

37. J. Leunclavius, Juns graeco-romani tarn canonici quam civilis, Φραγκφούρτη 1596, τ. 1, 

σσ. 265-266. 
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μου (σσ. 571-572)38. 
(β) Το κείμενο ενός «ένταλτηρίου γράμματος» ήταν καί αυτό γνωστό από 

τήν έκδοση Leunclavius39. Οί Ράλλης - Ποτλής δμως άντλησαν το κείμενο του 
από το «Χειρ. Γ», καθώς αυτό παρέδιδε καί το όνομα εκείνου που τό εξέδωσε: 
Αρσένιος έλέφ θεού..., ό πατριάρχης τοΰ 13ου αιώνα 'Αρσένιος Αύτω-

> 4ft 

ρειανος4". 
(γ) Τό κείμενο-αιτηση τοΰ πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως 'Αθανασίου Α7 

προς τον αυτοκράτορα 'Ανδρόνικο Παλαιολόγο προκειμένου να περιβληθοΰν με 
νόμο ρυθμίσεις που είχε αποφασίσει ή πατριαρχική σύνοδος ήταν γνωστό άπο 
τήν έκδοση Heimbach41. Οί Ράλλης - Ποτλής το εκδίδουν καί πάλι (σσ. 121-
126) χρησιμοποιώντας δύο ακόμα κώδικες: τό «Χειρ. Γ» καί τον «άρ. 3 τής έν 
Βιέννη Αυτοκρατορικής Βιβλιοθήκης»42. 

(δ) Το «γράμμα» τοΰ πατριάρχη 'Ιωάννου ΙΔ' Καλέκα, τοΰ Μαΐου 1343, 
προς τον μητροπολίτη Φιλαδέλφειας για να τοΰ γνωστοποιήσει οτι δεν είναι 
ισχυρό το κώλυμα γάμου λόγω πνευματικής συγγενείας που επικαλείται για το 
γάμο τοΰ 'Ιωάννου Ταρχανειώτη δεν ήταν γνωστό. Οί Ράλλης - Ποτλής το εκδί
δουν για πρώτη φορά (σσ. 138-140) «έκ τοΰ Χειρ. Γ»43. 

(ε) Τέλος, το κείμενο πατριαρχικής «γραφής» τοΰ 'Οκτωβρίου τοΰ 1383 
με τήν οποία δ τότε πατριάρχης Νείλος δικαιολογεί τήν τέλεση, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, τής θείας λειτουργίας εκτός ναοΰ με τή χρήση άντιμηνσίου δεν 
είχε δημοσιευτεί. Οί Ράλλης - Ποτλής το εκδίδουν για πρώτη φορά (σσ. 141-
142) «έκ τοΰ Χειρ. Γ»44. 

Αυτά τά πέντε κείμενα άφοροΰσαν τή δράση τοΰ Πατριαρχείου Κωνσταντι
νουπόλεως* αντλήθηκαν, όμως, και κείμενα πού άφοροΰσαν τή δράση τής κοσμι
κής αρχής τοΰ Βυζαντίου: 

(1) Ή «πρόσταξις» τοΰ Μιχαήλ Παλαιολόγου, τοΰ Μαΐου 1270, μέ τήν 

38. Βλ. τή διαφορά στα δύο κείμενα στο Δ. Γ. Άποστολόπουλος - Π. Δ. Μιχαηλάρης, Ή Νο
μική Συναγωγή τοΰ Δοσιθεου..., λήμμα 55. 

39. J. Leunclavius, ϊ. ά., τ. 1, σ. 437* βλ.ν. Laurent, Les regestes des actes du Patriarcat de 
Constantinople, τ. 4, Παρίσι 1971, Ν.1368 τις άλλες εκδόσεις του ιδωυ κειμένου. 

40. Το δημοσιεύουν στις σσ. 573-574. 

41. Για το κείμενο του 1304, που παραδίδεται σέ δύο μορφές, μια σύντομη και μια εκτενέστερη, 
βλ.ν. Laurent, Les regestes..., Ν. 1607. Ή έκδοση Heimbach στα προλεγόμενα τής εκδόσεως τής 
Έξαβίβλου: Const. Harmenopuli, Manuale legum sive Hexabibios..., Λιψία 1851, σσ. XXII-
XXVII. 

42. Σύνταγμα..., α. η'. Ό αριθ. 3 που αναφέρουν Τσως να είναι lapsus calami: ή «νεαρά» του 
'Αθανασίου Α' παραδίδεται στο χειρόγραφο αριθ. 2 (φφ. 369ν-371ν) τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τής 
Βιέννης* βλ. Η. Hunger, Katalog der griechischen Handschriften der Österreichischen National
bibliothek, 2, Βιέννη 1969, σ. 5' πρβ. V. Laurent, Les regestes..., N.1607. 

43. J. Darrouzès, Les regestes des actes du Patriarcat de Constantinople, τ. 5, Παρίσι 
1977, Ν. 2244. 

44. J. Darrouzès, Les regestes des actes du Patriarcat de Constantinople, τ. 6, Παρίσι 
1979, Ν. 2774. 
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οποία απένειμε το οφφίκιο του δικαιοφύλακος στον Θεόδωρο Σκουτοφιώτη, επί 
τών δεήσεων διάκονο τής Μ. Εκκλησίας, δεν ήταν γνωστή. Οί Ράλλης - Ποτλής 
τήν εκδίδουν (σσ. 326-327) άπο το χειρόγραφο του Γερασίμου45. 

(2) Ή βασιλική μέριμνα για τον «τόπον» πού θα έχει ό τιμημένος με το 
όφφίκιο του δικαιοφύλακος Θεόδωρος Σκουταριώτης στην έθιμοταξία τής Μ. 
Εκκλησίας εκφράστηκε με το «πρόσταγμα» τοΰ ίδιου αυτοκράτορα προς τον πα
τριάρχη Ιωσήφ Β' τον Μάιο τοΰ 1270. Το κείμενο αυτό δεν ήταν γνωστό καί οί 
Ράλλης - Ποτλής το εξέδωσαν, καί αυτό (σσ. 327-329), άπο το «Χειρ. Γ»46. 

(3) "Οταν, ωστόσο, ό Θεόδωρος Σκουταριώτης έγινε μητροπολίτης Κυζί-
κου, ό Μιχαήλ Παλαιολόγος φρόντισε καί πάλι, με μια «πρόσταξιν» που εκδό
θηκε πριν άπο τον 'Απρίλιο τοΰ 1277, να ανανεώσει τα άπονενεμημένα ανέκαθεν 
τόίς άρχιερεΰσι τής λαμπρας τών Κυζικών πόλεως επίσημα. Καθώς οΰτε το 
κείμενο αυτό ήταν γνωστό, οί Ράλλης - Ποτλής το εξέδωσαν (σσ. 329-330) 
άπο το «Χειρ. Γ»47. 

(4-5) 'Ακολουθεί ή δημοσίευση δύο κειμένων που προσγράφονται σε συ
γκεκριμένους βυζαντινούς αυτοκράτορες, άλλα που ή γνησιότητα τής προσγρα-
φής είναι πολύ αμφίβολη. Πρόκειται για τήν ελληνική απόδοση κειμένου νεαρας 
περί τών επαρχιών καί προνομίων τής αρχιεπισκοπής Άχριδών πού προσ-
γράφεται στον Ιουστινιανό48 καί αναλόγου περιεχομένου κειμένων πού αποδίδο
νται στον Βασίλειο Β/49. Οί Ράλλης - Ποτλής τά δημοσιεύουν για πρώτη φορά 
(το πρώτο στις σσ. 219-224 καί τά άλλα δύο στις σσ. 266-269) δηλώνοντας 
τις επιφυλάξεις τους για τήν γνησιότητα τους50. 

Τέλος, άντλησαν υλικό για τρία ακόμη θέματα: (i) για να παρουσιάσουν 
διάφορα «τακτικά» τών εκκλησιαστικών επαρχιών πού υπάγονταν στο πατριαρ
χείο Κωνσταντινουπόλεως* (ii) για να δώσουν καταλόγους τών όφφικίων τής 
Μ. Εκκλησίας καί (iii) για να παρουσιάσουν υποδείγματα εκκλησιαστικών 
γραμμάτων. Συγκεκριμένα: 

(i) Οί Ράλλης - Ποτλής δημοσίευσαν, μεταξύ άλλων τακτικών, καί τήν re-
censio Ι τής notitia 1751 αντλώντας το κείμενο άπο τήν έκδοση J. Goar52. Στην 

45. F. Dölger, Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches von 565-1453, x. 
3,Μόναχο21977,Ν. 1972. 

46. Fr. Dölger, ε. ά., Ν. 1973. 

47. Fr. Dölger, Ι. ά., Ν. 2027. 

48. Βλ. καί δσα γράφει για το θέμα ό Η. Geizer, Der Patriarchat von Achrida. Geschichte und 
Urkunden, Λιψία 1902, σσ. 159 έπ.,οπως καί τή μελέτη του G.Prinzing, «Entsteeehung und Re

zeption der Justiniana-Prima-Theorie im Mittelalter», Byzantinobulgarica 5 (1978) 269-287. 

49. Ευανθία Κωνσταντίνου ή Τέγου-Στεργιάδου, Τά σχετικά με τήν Αρχιεπισκοπή Αχρίδας 

σιγίλλια τοΰ Βασιλείου Β\ θεσσαλονίκη 1988, σ. 17 έπ. 

50. Σύνταγμα..., σσ. ι', 219 σημ. 1, 266 σημ. 1. 

51. J . Darrouzès, Notitiae..., σσ. 391 έπ. 

52. J. Goar, Georgius Codinus curopalata, De officiis Magnae Ecclesiae et auleae Con-
stantinopolitanae, Παρίσι 1648, σσ. 400-403. 
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αναδημοσίευση τους, όμως, προσέθεσαν διάφορες πληροφορίες πού άντλησαν 
άπο το «Χειρ. Γ»53. 'Ακόμη δημοσίευσαν τή notitia 20, το πρώτο μέρος τής 
οποίας το άντλησαν απευθείας άπο το κείμενο πού παρέδιδε το χειρόγραφο τοΰ 
Γερασίμου και το συμπλήρωσαν άπο τήν έκδοση Goar54. Τέλος, δημοσίευσαν σε 
μια υποσημείωση τήν appendix 2 τής notitia 1855. 

(ii) 'Όσον άφορα τά εκκλησιαστικά αξιώματα, στον πέμπτο τόμο του Συν
τάγματος δημοσιεύονται τρεΤς κατάλογοι πού συνδέονται με το «Χειρ. Γ». Στις 
σσ. 534-539 δημοσιεύεται για πρώτη φορά ένας κατάλογος, ή notice Η κατά 
τον J. Darrouzès56, καί υποσελίδια άλλος ένας κατάλογος πού αντλήθηκε άπο 
το «Χειρ. Γ». Τέλος, άπο τήν ίδια πηγή δημοσιεύεται το Περί τών όφφικίων, το 
γνωστό στιχούργημα του Ματθαίου Βλαστάρη57. 

(iii) Τέλος, ενα μέρος άπο τά υποδείγματα εκκλησιαστικών γραμμάτων 
πού δημοσίευσαν οί Ράλλης - Ποτλής το άντλησαν άπο το «Χειρ. Γ». Συγκε
κριμένα: (α) Δημοσίευσαν πρώτα το εγχειρίδιο του 14ου αιώνα τής πατριαρ
χικής Γραμματείας, τήν 'Έκθεσιν νέαν το κείμενο ήταν γνωστό άπο τις εκδόσεις 
Habert (1643) καί Goar (1648) άλλα οί Ράλλης - Ποτλής το δημοσίευσαν 
καί πάλι αντλώντας άπο το «Χειρ. Γ». (β'-η') Στή συνέχεια δημοσίευσαν υπο
δείγματα εκκλησιαστικών γραμμάτων για τά ακόλουθα θέματα: προβιβαστικό 
επισκοπής σε μητρόπολη (σ. 588), προβιβαστικό μητροπόλεως σε άλλη τάξη 
(σσ. 588-589), γράμμα επιδόσεως μιας μητροπόλεως (σ. 589), έξαρχικο σε 
όφφικιάλιο τής Μ. Εκκλησίας (σσ. 583-584), συστατικό πρεσβυτέρου (σ. 
541), υπόμνημα εκλογής αρχιερέα (σσ. 565-566) καί έκδοση βούλλας γάμου 
(σ. 588). 

'Από ολα τά κείμενα πού δημοσίευσαν οί Ράλλης - Ποτλής στον πέμπτο 
τόμο του Συντάγματος ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τέσσερα: 
ή «πρόσταξις» και το «πρόσταγμα» του Μιχαήλ Παλαιολόγου, πού εκδόθηκαν 
καί τά δύο τον Μάιο τοΰ 1270 (Regesten Ν. 1972 καί Ν. 1973), ή «πρόσ
ταξις» του 'ίδιου αυτοκράτορα τοΰ 'Απριλίου 1277 (Regesten Ν. 2027) καί το 
«γράμμα» τοΰ πατριάρχη 'Ιωάννου ΙΔ' Καλέκα τοΰ Μαΐου 1343 (regeste Ν. 
2244)5 8. Πρόκειται για τά τέσσερα κείμενα πού, σύμφωνα με τους Fr. Dölger 

53. Σύνταγμα..., 490-495· βλ. και σσ. ιδ'-ιε'. 

54. Για το τακτικό αυτό βλ. J. Darrouzès, Notitiae.., 415 έπ. Στο Σύνταγμα δημοσιεύεται στις 
σσ. 498 έπ. (βλ. καί δσα αναφέρονται στή σ. ιε/). Το κείμενο στην έκδοση Goar (ϊ. ά.) σσ. 406-409. 

55. Ή appendix 2 δημοσιεύτηκε στή σημ. 1 της σ. 495. Πρέπει να σημειωθεί οτι τήν εποχή πού 
δημοσίευαν οί Ράλλης-Ποτλής δεν είχε μελετηθεί ή χειρόγραφη παράδοση τών διαφόρων τακτικών 
και δεν είχαν εντοπιστεί οί ποικίλες μορφές τους. 

56. J. Darrouzès, Recherches sur les όφφίκια de l'Eglise byzantine, Παρίσι 1970, σσ. 209-
216 και 550-552. 

57. Για το έργο αυτό βλ. J. Darrouzès, ε. ά., σσ. 251 έπ. Στο Σύνταγμα δημοσιεύτηκε στή σ. 
540 «έκ του αύτου Χειρογράφου [Γ] και έκ της εκδόσεως του Κωδινοΰ σελ. 116» (βλ. σ. ις'). 

58. Είναι τα κείμενα που περιγράψαμε πιο πάνω: (δ), (1), (2), (3). 
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καί J. Darrouzès, μόνο το «Χειρόγραφον του Γερασίμου» τα παραδίδει59. Θα 
πρέπει να σταθούμε στην διαπίστωση αύτη, καθώς θέτει το θέμα τών άντιγραφι-
κών πηγών του Νικολάου Καρατζά. 

Τα τρία αυτοκρατορικά διατάγματα καί το πατριαρχικό γράμμα είναι γραμ
μένα με το χέρι του Καρατζά, καί το πρώτο θέμα που τίθεται είναι άπο που τά 
αντέγραψε. Ό Καρατζάς συνήθιζε, καταρχήν, να σημειώνει τήν πηγή από τήν 
οποία αντλούσε το κείμενο που αντέγραφε —αρχή πού δεν τήρησε για τα τρία 
πρώτα άπο τα παραπάνω κείμενα. Πρέπει, δμως, να θεωρήσουμε βέβαιο οτι 
άντίβολό του ήταν ή Νομική Συναγωγή τοΰ Δοσιθεου, το χειρόγραφο της όποι
ας βρήκε στή βιβλιοθήκη του Μετοχίου του Παναγίου Τάφου στην Κωνσταντι
νούπολη. Για τήν ταυτότητα του άντιβόλου μας πείθουν κάποιοι lapsus calami 
του γραφέα τής Ν. Σ. που έχουν περάσει καί στο κείμενο του Καρατζά60, ή ίδια 
σειρά με τήν όποια έχουν αντιγραφεί τά κείμενα καί, έμμεσα, το γεγονός οτι ό 
Καρατζάς γνώριζε τό χειρόγραφο του Δοσιθεου καί είχε αποθησαυρίσει άπό 
αυτό σειρά κειμένων —δηλώνοντας, μάλιστα, στις περισσότερες περιπτώσεις 
τήν πηγή του61. "Οταν, όμως, ό Dölger καί ό Darrouzès κατέγραφαν τά αυτο
κρατορικά καί πατριαρχικά τής βυζαντινής εποχής, ούτε ή χειρόγραφη αυτή 
πηγή ήταν εύκολα προσιτή, οΰτε είχαν περιγραφεί με πληρότητα τά περιεχόμε
να της62. ΛΑς σημειωθεί πάντως έδώ οτι απώτερη πηγή καί για τά τρία αυτά 
κείμενα είναι ένας νομοκάνονας του 13ου αιώνα πού θα ενσωματωθεί στην επί
σημη νομική συναγωγή του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, τό Νόμιμον (ή 
ΜέγαΝόμιμον) τής Μεγάλης Εκκλησίας63. 

Για τό πατριαρχικό γράμμα του 14ου αιώνα ό Καρατζάς είχε σημειώσει 
τήν πηγή άπό τήν όποια άντλησε τό κείμενο του: εκ τίνος παλαιού χειρογράφου 
νομίμου τήςμ(ητ)ροπόλεως Ηράκλειας64, χειρόγραφο πού καί ό Δοσίθεος 'Ιε
ροσολύμων γνώριζε65 καί τό χρησιμοποίησε για τή Νομική Συναγωγή του66. 

59. Βλ. πιο πάνω σ. 86. 
60. Λάθη τά όποΐα έχουν διορθωθεί σιωπηρά στην έκδοση Ράλλη-Ποτλή. Για παράδειγμα, ό 

γραφέας τής Νομικής Συναγωγής γράφει: Έτερον πρόσταγμα σεπτόν τοΰ κοσμοθήτου κραταιού.... 
«Κοσμοθήτου» αντιγράφει και ό Καρατζάς καί προσθέτει μεταξύ τών γραμμών τή συλλαβή που λεί
πει, «πο». Στο Σύνταγμα δημοσιεύεται, βέβαια, «κοσμοποθήτου» (σ. 327). 

61. Για παράδειγμα, εΐχε αντιγράψει τά κείμενα που περιγράφονται στα λήμματα μϊ τους 
αριθμούς 32, 62, 84 καί 1051 στο Δ. Γ. Άποστολόπουλος - Π. Δ. Μιχαηλάρης, Ή Νομική Συνα
γωγή τοΰ Δοσιθεου..., δηλώνοντας στις περιπτώσεις αυτές καί τήν πηγή του. 

62. Βλ. δσα αναφέρονται για το θέμα στο Δ. Γ. Άποστολόπουλος - Π. Δ. Μιχαηλάρης, στο 
ίδιο, σσ. 33-39. 

63. Βλ. πρόχειρα τήν εργασία ποί) αναφέρεται στή σημ. 19 καί τήν υπό Εκδοση μελέτη τοΰ Δ. Γ. 
Άποστολόπουλου, Τό Μέγα Νόμιμον. Νεότερες έρευνες για τήν επίσημη νομιχή συναγωγή τοΰ Πα
τριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. 

64. Το έχει σημειώσει στο επάνω περιθώριο του φ. 11 Ir, άπο το όποιο αρχίζει το κείμενο του 
πατριαρχικού γράμματος. 

65. Βλ. Δοσιθεου, Τόμος Καταλλαγής, Ιάσιο 1694, σ. [11]. 
66. Δ. Γ. Άποστολόπουλος - Π. Δ. Μιχαηλάρης, Ή Νομική Συναγωγή τοΰ Δοσιθεου..., τ. 2 
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Τό χειρόγραφο αυτό, που θα πρέπει να ταυτίζεται με εκείνο που σώζεται στή 
Μονή 'Ιβήρων με τόν άρ. 2866 7, ό Darrouzès δέν τό γνώριζε, μέ συνέπεια να 
παρουσιάσει τό «Χειρ. Γ» ώς τή μοναδική πηγή για τό πατριαρχικό γράμμα του 
14ου αιώνα. 

VII 

"Υστερα από τήν έκδοση του Συντάγματος, όσοι χρησιμοποίησαν τό «Χειρ. 
Γ» από αυτοψία δέν κατανόησαν, στις περισσότερες περιπτώσεις, δτι πρόκειται 
για χειρόγραφο διαφορετικό από τό αντίγραφο του τραπεζούντιου κώδικα που 
περιείχε «τό Σύνταγμα ... του Φωτίου» (πηγή άπό τήν όποια, όπως αναφέρθηκε 
στην αρχή τοΰ άρθρου, οί Ράλλης - Ποτλής άντλησαν υλικό μόνο για τους τέσ
σερις πρώτους τόμους του έργου τους), με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σιγά 
σιγά απόλυτη σύγχυση στην βιβλιογραφία για τήν ταυτότητα τοΰ χειρογράφου 
που μας απασχολεί και για τή σχέση του μέ τόν τραπεζούντιο κώδικα. 

Ό πρώτος, μετά τους Ράλλη καί Ποτλή, που μελέτησε τό χειρόγραφο άπό 
αυτοψία ήταν ό Zachariae von Lingenthal, που συνέτεινε και αυτός μέ τά δη
μοσιεύματα του στην εξάπλωση τής φήμης τοΰ χειρογράφου. Ό Zachariae τό 
μελέτησε στή βιβλιοθήκη Γ. Α. Ράλλη τόν Δεκέμβριο τοΰ 1879, όταν επισκέ
φθηκε για τελευταία φορά τήν Ελλάδα68. Τό χρησιμοποίησε σε τέσσερις μελέτες 
καί αντέγραψε υλικό πού θεώρησε οτι θα ήταν χρήσιμο για τους έκδοτες τών 
Acta et Diplomata. Στις τρεΤς πρώτες μελέτες του69, δπως καί στα αντίγραφα 
πού έστειλε στους F. Miklosich και J. Müller, ονομάζει τήν πηγή πού χρησι
μοποίησε: χειρόγραφο τοΰ Αίγίνης καί 'Ύδρας Γερασίμου πού βρισκόταν στή 
βιβλιοθήκη Ράλλη. Στην τέταρτη μελέτη του, δημοσιευμένη τό 1893, προσπά
θησε να ξεχωρίσει τά δύο χειρόγραφα70 άλλα, προφανώς, οί εντυπώσεις είχαν 
δημιουργηθεί καί ελάχιστοι πλέον πρόσεξαν τις διευκρινίσεις πού έ'δωσε λίγο 
πριν πεθάνει ό διάσημος ιστορικός τοΰ δικαίου. 

Ό δεύτερος ερευνητής πού μελέτησε τό χειρόγραφο από αυτοψία ήταν ό Σ. 

(υπό έκδοση). 
67. Το θέμα αυτό εξετάζεται στον δεύτερο τόμο του £ργου που αναφέρουμε στην προηγούμενη 

σημείωση. 
68. Βλ. Κ. Γ. Πιτσάκης, «Ή Ελλάδα του Κ. Ε. Zachariae von Lingenthal (1812-1894)», 

Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, ΙΕ'Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο. Πρακτικά, θεσσαλονίκη 1995, σσ. 
168-169 καί τήν έκεϊ αναφερόμενη βιβλιογραφία. 

69. Πρόκειται για τις μελέτες «Mitteilungen über eine Handschrift des Gerasimos Byzan-
tios, Bischofs von Aegina und Hydra» (1880), «Über ein Trapezuntisches Chrysobull» (1881), 
«Prooemien zu Chrysobullen von Demetrius Cydones» (1888). Βλ. πρόχειρα τήν ανατύπωση 
τους: Kleine Schriften zur römischen und byzantinischen Rechtsgeschichte, τ. 2, Λιφία 1973, 
σσ. 6-8, 9-14 καί 536-549. 

70. «Einige ungedruckte Chrysobullen», Mémoires ..., σσ. 1-21 [Kleine Schriften..., σσ. 
559-579]. 
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Βάσης. Το ερέθισμα για να το αναζητήσει του το έδωσε ό Zachariae: σε ανακοί

νωση στην Ακαδημία του Βερολίνου δήλωνε οτι σε χειρόγραφο του Γερασίμου 

περιέχονται και έργα του 'Ιωάννη του Λυδου71. Ό Σ. Βάσης, που αντικείμενο 

των ερευνών του ήταν ή κριτική του κειμένου του Λυδου72, ενδιαφέρθηκε, ανα

ζήτησε και βρήκε, περί το 1911, «παρά τω Κ^ Ιωάννη Δ. Ράλλη» το χειρό

γραφο πού ανέφερε ό Zachariae. Δεν θα μας απασχολήσουν εδώ τα συμπερά

σματα τών ερευνών του άλλα το οτι στο σχετικό δημοσίευμα του7 3 ή σύγχυση 

για το χειρόγραφο πού χρησιμοποίησε είναι απόλυτη. Κατά τον Σ. Βάση, ό κώ

δικας στον όποιο σώζεται το κείμενο του Λυδου είναι ό «έν Τραπεζοΰντι μεν τω 

1765 γραφείς, δια παντοίων δε περιπετειών εις Αθήνας καταντήσας και έν τω 

οϊκω του αειμνήστου καθηγητού του Εθνικού Πανεπιστημίου Γεωργίου Ράλλη 

ασυλον και μόνιμον οϊκησιν εύρων»74, δηλαδή ό κώδικας πού χρησιμοποίησαν 

ot Ράλλης και Ποτλής στους τέσσερις πρώτους τόμους του Συντάγματος — κώ

δικας πού δεν υπήρχε καν το 1911 στή βιβλιοθήκη της οικογένειας Ράλλη, 

άφου είχε δωρηθεΐ από το 1887 στην Εθνική Βιβλιοθήκη75. Το χειρόγραφο, 

όμως, πού περιέχει το έργο πού τον ενδιέφερε, το χειρόγραφο πού μελέτησε 

από αυτοψία, δεν ήταν «δ τραπεζούντιος κώδικας», ήταν εκείνο πού οι Ράλλης 

και Ποτλής ονομάζουν «Χειρόγραφον Γ» καί χρησιμοποίησαν στον πέμπτο τόμο 

του Συντάγματος, καί μόνον εκεί. 

"Ας θυμηθούμε, τέλος, οτι και ό Εύλόγιος Κουρίλας, κτήτορας του χειρο

γράφου από το 1944, το μελέτησε καί το χρησιμοποίησε σε δημοσίευμα του7 6. 

Μολονότι, όμως, είχε τήν δυνατότητα να συγκρίνει το σύνολο τών περιεχομένων 

του χειρογράφου με δσα οι Ράλλης καί Ποτλής είχαν δημοσιεύσει καί να 

ανασκευάσει τή σύγχυση πού είχε εν τω μεταξύ δημιουργηθεί στή βιβλιογραφία, 

ό Κουρίλας δεν το έπραξε' δήλωσε μόνο οτι το χειρόγραφο πού χρησιμοποιεί 

κληροδοτήθηκε από τον Αίγίνης καί "Υδρας Γεράσιμο στον Γ. Α. Ράλλη, χωρίς 

καν να σημειώσει οτι καί άπό αύτο το χειρόγραφο ό κληροδόχος άντλησε υλικό 

71. Κ. Ε. Zachariae von Lingenthal, «Mitteilungen...», σσ. 79-81 [= Kleine Schriften..., σσ. 

6-8]. 

72. Σ. Βάσης, «Εις Ιωάννου του Λυδου το περί αρχών της Ρωμαίων Πολιτείας, Διορθωτικά και 

ερμηνευτικά», Έπετηρίς του Έθνιχοϋ Πανεπιστημίου 4 (1909) 110-122 καί «Κριτικον έπίμετρον είς 

το περί άρχων της Ρωμαίων Πολιτείας Σύνταγμα Ιωάννου Φιλαδελφέως του Λυδου», Βυζαντις 1 

(1909) 31-34. 

73. Σ. Βάσης, «Περί του αττικού ή Ραλλείου κωδικός του περί άρχων της Ρωμαίων πολιτείας 

συντάγματος 'Ιωάννου του Λυδου», Τεσσαραχονταετηρίς της καθηγεσίας Κ. Σ. Κόντου. Φιλολογιχαί 

Βιατριβαί υπό τών μαθητών χαί θαυμαστών αύτοΰ προσφερόμενα^ 'Αθήνα 1909, σσ. 35-66. 

74.Έ. ά., σ. 35* ή πληροφορία οτι εντόπισε το χειρόγραφο «παρά τω Κω Ιωάννη Δ. Ράλλη», 

στή σ. 37. 

75. Βλ. οσα αναφέρουμε πιο πάνω, στή σημ. 3. 

76. Βλ. πιο πάνω, τή σημ. 9. 
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για το Σύνταγμα77. 

'Αναφερθήκαμε ώς τώρα στους ερευνητές εκείνους που μελέτησαν άπο 

αυτοψία το χειρόγραφο καί είχαν τή δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα οτι οι 

Ράλλης καί Ποτλής μιλούσαν στους Προλόγους του Συντάγματος για δύο χει

ρόγραφα που προέρχονταν από τή βιβλιοθήκη του Γερασίμου 'Αργολίδος. 

'Υπάρχει, όμως, και ένας μακρύς κατάλογος ερευνητών που στηρίχθηκαν στή 

βιβλιογραφία78 καί δεν μπόρεσαν να διακρίνουν τα δύο χειρόγραφα. Τον κα

τάλογο αυτό δεν θα τον παραθέσουμε εδώ —είναι έργο άχαρο καί χωρίς πια 

σημασία, αφού το χειρόγραφο που χρόνια έλάνθανε εντοπίστηκε— καί είναι 

πλέον βέβαιο οτι νέες μελέτες θα προκληθούν τόσο για εκείνον που το συγκρό

τησε, τον Νικόλαο Καρατζά, οσο καί για το υλικό πού παραδίδει. 

Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Δ. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Εθνικό 'Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα Π. Δ. ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ 
ΜΑΧΗ ΠΑΤΖΗ 

77. Ό Κουρίλας ωστόσο το είχε αντιληφθεί, όπως δείχνουν διάφορα σημειώματα του στο χει
ρόγραφο. Έκεΐνο που φαίνεται οτι, στην αρχή τουλάχιστον, δεν μπόρεσε να διακρίνει είναι πώς το 
χειρόγραφο που εΐχε στην κατοχή του ήταν το ίδιο που μνημόνευε ό Zachariae στή βιβλιοκρισία που 
δημοσίευσε στην ΒΖ2 (1893) 132-136. Σημειώνει ό Κουριλας στο αρχικό πρφ. Ir: «έτερος κώδιξ 
του αύτου [δηλ. του Γερασίμου] περιέχων κείμενα νομικά αναφέρεται βλ. Έπαρχ. βιβλίον υπό Χρι-
στοφιλοπούλου 14». Αναφερόταν προφανώς στή διδακτορική διατριβή του Άν. Χριστοφιλόπουλου, 
Το Έπαρχιχον Βιβλίον του Λέοντος του Σοφού xal αί συντεχνίαι εν Βυζαντίω, Αθήνα 1935, δπου 
στή σ. 14, σημ. 3, ό συγγραφέας καταγράφοντας τή χειρόγραφη παράδοση «τών περί πολιτικών σω
ματείων διατάξεων του βασιλέως κυρ Λέοντος πρώτη περί ταβουλλαρίων» αναφέρει μεταξύ άλλων 
κωδίκων «και εν χειρόγραφον ανήκον άλλοτε είς τον Ράλλην έν Αθήναις», όπως είχε υποδείξει ό Za
chariae στή βιβλιοκρισία που αναφέραμε. Δεν επρόκειτο λοιπόν περί «έτερου» άλλα περί αύτοϋ 
τούτου που ò Κουρίλας εΐχε στα χέρια του. 

78. Για παράδειγμα, ό τελευταίος έκδοτης του Ιίργου του Λυδου Περί εξουσιών^ Α. C. Bandy, 
The American Philosophical Society, Φιλαδέλφεια 1983, δεν εΐχε δει ποτέ ό Ι̂ ιος το χειρόγραφο 
που έδώ μας απασχολεί" πήρε από τον Σ. Βάση τήν πληροφορία οτι σχετίζεται μέ τον «τραπεζούντιο 
κώδικα» καί τήν επεξεργάστηκε περαιτέρω (σσ. liv - lxiv). 
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