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Στίχος 43. Ήδη τό 1675, εξ έτη μετά την λήξιν τοΰ πολέμου, ή Ί Μ. 
της 'Αγίας Τριάδος ήτο τόσον ισχυρά, ώστε νά στέλλη αντιπροσώπους της εις 
τό Πατριαρχείου Κων)λεα>ς καί νά έπιτυγχάνη τά ζητήματά της.

Στίχος 51. «Προς τά εξω σχορπισ&ένιων», δηλονότι πρός τούς αρμοδί
ους (πατριαρχικούς;) καί δή Τούρκους !

Αυτόθι, τεφτερίου. Τό Πατριαρχειον έκράτει βεβαίως βιβλίον δπου ανέ
γραφε τήν κατάστασιν τών μονών καί ποϋ ύπήγοντο αύται.

Στίχος 54. Μουρτάροι είναι οί άρχοντες οί παραχωρήσαντες τόν χώρον 
έφ’ οΰ έκτισαν οί Τζανκαρόλοι. Ώς έκ τούτου εις παλαιά έγγραφα (καί σφρα
γίδας) ή Μονή ’Αγίας Τριάδος λέγεται καί «τών Μονρτάρων». Περί τών Μουρ- 
τάρων τό χρονικόν τής Μονής (ΕΕΒΣ Θ', 1932, σ. 333 )

ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΠΗΓΑ

Εις δσα γραφών εν Χανίοις τον παρελθόντα Ιούλιον, μακράν βι
βλιοθηκών, εθησαύρισα περί τών δημοσιευθέντων περί Μελετίου Πηγά 
καί τών περί τοΰ κλεινού πατριάρχου γραφέντων καί τής 'I. Μονής 
Γδερνέττου («Κρητικά Χρονικά» Ε', 1951, σσ. 263-74) προσθετέα 
σήμερον καί τά κάτωθι:

1) Βιβλιογραφία τις περί τοΰ πατριάρχου συνεκεντρώθη υπό τοΰ 
Μητροπ. Σάρδεων καί Πισιδίας Γ ερμανοΰ, Συμβολή εις τούς πα
τριαρχικούς καταλόγους Κων/λεως από τής άλώσεως καί εξής, Μέρος 
Πρώτον (1454-1701), εν Κων/λει 1935, γράφοντος εν σσ. 79-84 
περί τοΰ Μελετίου Πηγά, έν υποσημειώσει τής σ. 84.

2) Ό Charles As true, Theophile d’ Alexandrie et les ma- 
nuscrits de la correspondance de Meletius Pigas «Scriptorium» 
i, 1946-1947, σσ. 162-4 (Bruxelles), ελέγχει παρανόησιν τοΰ Χρυσο
στόμου Π απαδοποΰλου, 'Ιστορία τής Εκκλησίας ’Αλεξανδρείας, 
’Αλεξάνδρεια 1935, σσ. 796-802, έν σ. 802 περί τοΰ Θεοφίλου δτι «φι- 
λόμουσος δ’ ών ήσχολεΐτο περί τάς άντιγραφάς χειρογράφων έν τή βι
βλιοθήκη τής Πάτμου. Πρός τοΐς άλλοις αντέγραψε (δήθεν) συλλογήν 
επιστολών Μελετίου Πηγά, πατριάρχου ’Αλεξανδρείας, διασώσας αύ- 
τάς». Άποδεικνΰει δ’ δτι ό Paris. Suppl. Graec. 1040 δεν είναι άντι- 
γεγραμμένος διά χειρός τοΰ Λιβύης (καί είτα ’Αλεξάνδρειάς) Θεοφίλου 
τφ 1801, ως ειχεν υποθέσει ό Omont, καταγράψας τό έπιστολάριον 
τοΰτο τοΰ Μ. Πηγά.

Έπί τοΰ ζητήματος τούτου ύπενθυμίζομεν δτι ό ’Ιωάννης Σακ- 
κελίων, Πατμιακή Βιβλιοθήκη, Άθήνησιν 1890, σ. 178, καταγρά- 
φων τόν κοόδικα 396 έξ ου καί ημείς έξεδώσαμεν τάς έπιστολάς πρός
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την Ί. Μ. Γδερνέττου, λέγει δτι το χειρόγραφον τούτο είχε φέρει μεθ’ 
έαυτοϋ ό πατριάρχης Θεόφιλος έξ Αλεξάνδρειάς είς Πάτμον. «Μετά δέ 
την τελευτήν αΰτοϋ την συμβάσαν αυτόθι τη 24 ’Ιανουάριου 1833 έ
τους, τό μέν τεύχος τούτο έν τη τής μονής άπεθησαυρίσθη βιβλιοθή
κη, σπουδή δέ και έπιμελεία τού αειμνήστου καθηγουμένου αυτής Βενι
αμίν Γριμάνου, άντίγραφον αυτού χειρ! τού Μιχαήλ Φαρμακάκη 
έκπονηθέν, άπεστάλη τφ διαδεξαμένφ τον Θεόφιλον πατριάρχη Ίερο- 
θέιρ». Σημειωτέον ό'τι τό άντίγραφον τού Φαρμακάκη, κατετέθη εις 
τήν καϊρινήν βιβλιοθήκην, δθεν σήμερον εΰρίσκεται εις τήν Πατριαρ
χικήν ’Αλεξάνδρειάς ύπ’ αύξοντ’ άριθ. 296 (Κατάλογος τής Πατριαρ
χικής Βιβλιοθήκης τόμος Α', ’Αλεξάνδρεια 1935, σ. 265-68, δπου και 
αναδημοσιεύεται τό σημείωμα τού Σακκελίωνος, άλλ’ ό Φαρμακάκης 
είς τον ελεεινόν αυτόν κατάλογον έγινε Φαρμάκης!!). Πλανάται επο
μένως ό Ά. Π απαδόπουλος Κεραμεύς, IB Ε', 1915, σσ. 
500-3 βεβαιών δτι δήθεν ό κώδιξ οΰτος «μεθύστερον μετηνέχθη εις 
τήν βιβλιοθήκην τού έν Άθήναις μακαρίτου Σοφοκλέους Κ. Οικονό
μου' από δέ τού θανάτου τούτου ούδείς γινώσκει τι περί τής τύχης 
τού αλεξανδρινού κώδικος». Γεγονός είναι δτι ό Σ. Κ. Οικονόμος 
κατεΐχεν έτερον κώδικα (άντίγραφον ή εκλογήν άπό τού πατμιακού 396 
καί εμμέσως τού ϊεροσολυμιτικοΰ 255) τού οποίου μνημονεύει ό Κων
σταντίνος Ν. Σάθας ΝΦ. έν Άθήναις 1868, σ. 217, καταγράφων 
καί τούς άποδέκτας των έπιστολών. ’Ίσως είναι δέ τό χαρακτηριζόμε- 
νον «Μελετίου Πηγά έπιστολαί καί όμιλίαι» ευρισκόμενον σήμερον 
είς τήν ’Ακαδημίαν ’Αθηνών μέ τα κατάλοιπα τών Κωνστ. καί Σο
φοκλέους Οικονόμου, δωρηθέντα υπό τού ’Αλεξίου Πάλη (περί ών δ 
Δημ. Σ. Μπαλάνος, ΠΑΑ 23, 19-48, σ. 405-417, έν σ. 415). 'Ο
πωσδήποτε ό Χρυσόστομος Παπαδόπουλος δεν έννοεΐ τον καϊρινόν 
κώδικα ως γραφέντα υπό τού Θεοφίλου. ’Ασφαλώς ούτος έγνώριζε τά 
περί χειρογράφου Paris. Graec. 1040 ούχί έξ αυτοψίας, άλλ’ άντλών 
άπό τον Νικόλαον Κατραμήν, Άνάλεκτα Ζακύνθου Φιλολογικά, έν 
Ζακύνθφ 1880, σσ. 112-15, ό όποιος πρώτος μαρτυρεί δτι «δ εύπαί- 
δευτος μεσαιωνοδίφης κ. Μανουήλ Γεδεών ένεχειρίσατό μοι κώδικα 
άντιγραφέντα έν Αίγύπτφ τφ ,αωα' (1801) υπό τού Θεοφίλου έπισκό- 
που Λιβύης. Μετά τον Κατραμήν δ Omont, Inventaire Som- 
maire III, 1888, σ. 333, περιγράφων τό χειρόγραφον 1040, έπάγεται 
«copie en 1801 par Theophile de Eybie». Είτα καί δ ’Αθανάσιος 
Παπαδόπουλος Κεραμεύς, IB Ε', 1915, σσ. 500-3, έπα- 
γόμενος προσθήκας είς IB Α', 1891, σσ. 466-8, περί τού ίεροσολυ- 
μιτικού κώδικος 524 διά χειρός τού άρχιδιακόνου τού Πήγα Μαξίμου 
γραφέντος καί περιέχοντος 351 έπιστολάς μεταξύ τών έτών 1600 καί
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1601 γραφείσας, αναγράφει τα χειρόγραφα τα άπορρέοντα έκ τοΰ κώ- 
δικος τούτου 524. Όμιλών δέ περί τοΰ Paris. (Suppl. Graec.) 1040, 
περιέχοντος 211 έπιστολάς, έπάγεται τά έξης πικροχολώτατα: «γραφείς 
υπό Θεοφίλου μητροπολίτου Λιβύης, τοΰ ύστερον πατριάρχου ’Αλε
ξάνδρειάς, έτει 1801 .... Οΰτος ό κώδιξ έκλάπη υπό τοΰ γνωστού 
πωλητοϋ χειρογράφων Μανουήλ τοΰ Γεδεόνος (sic), ος άπεμπόλησεν 
αυτόν έν έτει 1888 τη Bibliotheque Nationale a Paris . . .», άλλ’ 
ούδ’ ό Κεραμεύς ειχεν ΐδει ό ίδιος τό παρισινόν χειρόγραφον. Την 
εΐδησιν δ'τι ό 1040 έγράφη υπό Θεοφίλου καί έπωλήθη υπό Γεδεών 
έπανέλαβον καί άλλοι, αυτά δέ γνωρίζει ό Χρυσόστομος Παπαδόπου- 
λος. Έν τοσούτφ αν όντως έγράφη ό 1040 ή ου υπό τού πατριάρχου 
Θεοφίλου διατελοΰντος Λιβύης θά έξακριβωθή προσεχώς μόνον εκ 
συγκρίσεως φωτογραφιών τών έν ’Αλεξάνδρειά καί Πάτμιρ κωδίκων 
τών ύπ’ αυτού γραφέντων προς τον παρισινόν 1040, πράγμα σήμερον 
δυνατόν. "Οτι δέ δ Γεδεών έπώλησε τό χειρόγραφον, ούδείς φθόνος. 
Διότι τούτο δέν είναι ούτε τό ίεροσολυμιτικόν, ούτε τό πατμιακόν, 
ούτε τά εκ τού τελευταίου τούτου άπορρέοντα χειρόγραφα Χάλκης (διά 
χειρός Φλωρίδου, πρβλ. Σακκελίουνα ΔΙΕΕ 1, 1883 σ. 31), Κάιρου 
(νύν Άλεξ. 296, περί ού ανωτέρω) ή Σοφ. Οικονόμου. Πρόκειται πε
ρί κοινού αντιγράφου εις τό οποίον μάλιστα άντεγράφησαν κατ’ εκλο
γήν έπιστολαί τού Πηγά.

Ταΰτα πάντα σήμερον είναι χρήσιμα διά τυχόν έπιχειρηθησομένην 
έκδοσιν. Σημειωτέον δ’ δτι περί τοΰ ίεροσολυμιτικοΰ κώδικος 255 ω- 
μίλησε τό πρώτον έκ πληροφοριών ό άείμν. Ίω. Σακκελίων ΔΙΕΕ 1, 
1883, σ. 32. Πάντοτε δέ απομένει ως βασική προεργασία τής έκδόσε- 
ως τού έπιστολαρίου τού Πήγα ή σύγκρισις τών χειρογράφων 255 ίε- 
ροσολυμιτικοΰ καί 396 πατμιακού, βασικών διά τήν μέλλουσαν έκδο- 
σιν, καί δ ακριβής καθορισμός τής σχέσεως αυτών. Διότι κατά μέν τον 
Κεραμέα τό πατμιακόν (έξ ου απορρέουν τά άλλα) άντεγράφη από τον 
ίεροσολυμιτικόν κώδικα, κατά δέ τον Σακκελίωνα δ πατριαρχικός ύπο- 
γραφεύς (απευθείας) κατέστρωσε τάς έπιστολάς τού Πήγα εις τον πα- 
τμιακόν κώδικα.

’Εννοείται δτι καί μετά τήν έργασίαν ταύτην απομένει ή συγκέν- 
τρωσις τών επιστολών τοΰ πατριάρχου τών μή περιεχομένων εις τά δύο 
ταΰτα χειρόγραφα (ίεροσολ. καί πατμ.) αί δποϊαι νομίζω δτι είναι 
ίκαναί.

3) Εις δσα έσημείωσα έν σ. 265 σημ. 4 καί 5 περί τού Ναθανα
ήλ Χύχα ως συγγραφέως έργου άποδοθέντος εις τον Μελέτιον Πήγαν, 
πρόσθες δτι περί τής ύποθέσεως ταύτης δημοσιεύει δσονούπω ειδικήν 
μελέτην δ Μ. I. Μανούσακας, δ δποϊος προ ικανών ετών ειχεν
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ήδη παρατηρήσει to πράγμα και ανακοινώσει κα'ι εις άλλους και εμέ.

4) Σελ. 267 σημ. 18. Εις δσα περί ιοϋ τόπου Τζανκαρόλος λέγον
ται πρόσθες κα'ι την μαρτυρίαν τοϋ 1682 εν Ζακυνθφ Costanza Zan- 
carelopula την προσαχθεΐσαν υπό τοΰ Κ. Μέρτζιου, «Κρ. Χρον.» 
Ε', 1951, σ. 23. Παραλληλίας αυτόθι σ. 28 καταγράφεται Marietta 
Zancaropula (Πέτρος Τζανκαρόπουλος πρωτοπαπας Ρεθυμνης μή αρε
στός εις τους Ενετούς 1461, άναφέρεται εις έγγραφον δημοσιευθέν 
υπό Lamansky, Secrets d’ Etat de Venise, σ. 045).

δ) Τέλος ό μελετητής τοϋ Πηγά ας άναζητήση τά έν τή Πατριαρ
χική Βιβλιοθήκη ’Αλεξάνδρειάς έργα του και σημειώματα ή μονοκον- 
δυλίας ύπ’ άριθ. κωδίκων 3, 14, 21, 128, 173, 190, 196, 226, 254, 
366 τοΰ Καταλόγου τοϋ οποίου έμνήσθημεν ανωτέρω1.

Μεσοΰντος ’Οκτωβρίου 1951 έν Άθήναις

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ *)

*) Όλίγας τινάς βιβλιογραφικός προσθήκας καί ευδιάκριτων τυπογραφι
κών σφαλμάτων επανορθώσεις αναβάλλω εις άλλοτε.
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