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των σιναϊτικών κοντακαρίων (αυτόθι, τόμος Γ' υπό Ν. Λιβαδάρα), και ή 
λεπτομερέστατη (όίνευ προηγουμένου) περιγραφή τών έν λόγψ πέντε κωδί
κων, είναι εργον αγιολογικόν, δπερ δεν πρέπει ούδ’ άμνημόνευτον καί άπα- 
ρατήρητον νά μένη ούδ’ άνεκμετάλλευτον. "Ισως ό πατήρ Halkin θά έπρεπε 
νά σκεφθή τήν σύνταξιν ενός νέου Appendix Hymnographicus, στηριζομέ- 
νου Ιδίςτ εις τάς δημοσιεύσεις τοΰ Pitra, τοΰ Krumbacher, τοϋ Maas, τοΰ 
Εύστρατιάδου καί τών ήμετέρων συνεργατών Λιβαδάρα, Νικολοπούλου, 
Ναουμίδου. Εις τό παράρτημα αυτό φυσικά θά έπρεπε νά καταγράφουν μόνον 
οί αγιολογικοί ύμνοι (καί δή οί ακέραιοι ή σχεδόν ακέραιοι μόνον), ανεξαρ
τήτως γνησιότητος αυτών, αρκεί νά έγράφησαν προ τής κατά τον ια' αί. 
μεταρρυθμίσεως τών (χει/φων) λειτουργικών βιβλίων τής ’Ανατολικής ’Εκ
κλησίας, είτε εις τήν ’Ανατολήν έγράφησαν είτε εις τήν Δύσιν (υπό Ίτα- 
λιωτών). Θά ήμην ευτυχής αν ή πρότασίς μου αυτή εύρισκεν εις τό μέλλον 
άπήχησιν: Ή ρητορική καί ή ύμνογραφία έχουν τήν αυτήν συγγένειαν προς 
τήν αγιολογίαν καί ή τής δευτέρας (τής ΰμνογρ.) δεν άνεγνωρίσθη δσον 
έπρεπε ν.

Έν τφ μεταξύ τά συγχαρητήριά μας ενώνονται με τάς ευχαριστίας μας 
προς τον πατέρα Halkin δι’ έν τόσον επίπονον καί χρήσιμον έργον.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ

δέυένϊη S alaville et Eugene Dalleggio, Karamanlidika. 
Bibliographic analytique d’ouvrages en langue turque imprimes cn 
caracteres grecs. 1,1584 -1850. Athenes 1958,8°, σσ. Xf A-325 (+3). 
Collection de I’Institut Francois d’Athenes. Centre d’Eludes d’Asie 
Mineure - Archives musicales de Folklore diriges par Mme Melpo 
Merlier.

Οί δύο συνεργάται τής ΕΕΒΣ, εις τούς οποίους όφείλεται δ νέος βιβλιο
γραφικός άθλ,ος, γνωστοί δ μέν πατήρ S. Salaville από τάς λειτουργικός 
μελέτας του, αί δποΐαι έτιμήθησαν εσχάτως διά τοΰ τελευταίου τόμου XVI 
(1958 ) τής REB δστις τφ άφιερώθη, δ δε κ. Dalleggio από τάς βυζαντι- 
νολογικάς καί ιστοριοδιφικός εργασίας του, άναφερομένας καί είς τήν νεωτέ- 
ραν Ελλάδα, εξηγούν είς τον πρόλογον πρώτα τον δρον Καραμανλίδικα 
τον δποΐον έχρησιμοποίησαν διά νά στεγάσουν τήν δίτομον συλλογήν τών 
βιβλιογραφικών αναγραφών δσων βιβλίων έτυπώθησαν τουρκιστί δι’ ελληνι
κών χαρακτήρων. ’Όντως (δπως αλλού έχρησιμοποιήθησαν τά φράγκο-
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χιώτικα, ελληνική γλώσσα διά λατινικών χαρακτήρων) εις εύρεϊαν μικρα
σιατικήν περιοχήν, περιλαμβάνουσαν κατά τούς οθωμανικούς χρόνους τήν 
ακτήν από τού κόλπου τής Άλεξανδρέττας μέχρι τοϋ τής Μάκρης, εις τήν 
Καραμανίαν, όνομασθεϊσαν δ’ ουτω παλαιότερον από τοΰ Καραμάνου 
εκείνου βέη ( 1243) τοϋ ίδρυτοΰ τοϋ εμιράτου τοΰ περιλαβόντος τάς επαρ
χίας τής Λυκαονίας, τής Μ. Φρυγίας, τής Παμφυλίας, τής Ίσαυρίας, τής 
Καππαδοκίας και τής Δυτικής Κιλικίας, μέ πρωτεύουσαν τό Ίκόνιον, έχρη- 
σιμοποιήθη τό σύστημα τοΰτο, άφοΰ ή γλώσσα τοΰ κατακτητοΰ έπεβλήθη εις 
τούς κατοίκους. Ου μόνον έν μέση Κωνσταντινουπόλει κατά τον παρελθόντα 
αιώνα οί τουρκόφωνοι οΰτοι διετήρουν ίδια ξενοδοχεία, αλλά κα'ι ή Μ. Εκ
κλησία εγραφεν αύτοΐς δι’ ελληνικών χαρακτήρων τουρκιστί.

Τό πρώτον κείμενον τοϋ είδους, έ'κθεσις περί τής ορθοδόξου πίστεως 
τοϋ πατριάρχου Γενναδίου ( σωζόμενον κα'ι διά κωδίκων, π.χ. τοϋ Πατμ. 
287, πρβλ. ΕΕΒΣ ΚΕ', 1955, σσ. 28 εξ.) προς Μωάμεθ Β' τον πορθητήν, 
έδημοσιεύθη διά τής Turcograecia τοΰ Crusius (Βασιλεία, 1584).

’Από τοϋ 1718 ήρχισεν ή κανονική διά τοΰ τύπου εκδοσις θρησκευτι
κών ίδίρι βιβλίων (λειτουργικών, κατηχητικών, ασκητικών, προσευχηταρίων, 
ομιλιών τών Πατέρων τής ’Εκκλησίας, προσκυνηταρίων τοΰ ’Άθω, τοΰ Σινά, 
τής Σουμελά, τής Κύκκου), προς ένημέρωσιν τών τουρκόφωνων Ελλήνων 
ορθοδόξων. Σεραφείμ εκ Πισιδίας ό κατόπιν μητροπ. Άγκύρας (1773- 
1779), μοναχός τής έν Κύπρφ ί. μονής τοΰ Κύκκου, δεσπόζει τής περιόδου 
ταύτης. "Ομως από τών αρχών τοΰ ιθ' αί. εκδίδονται κα'ι γραμματικά, διδα
κτικά βιβλία, ή σχέσιν έχοντα μέ τήν ιστορίαν, τήν γεωγραφίαν, τήν ιατρι
κήν κλπ. αλλά και μυθιστορήματα καί ποιήματα. 'Η προτεσταντική προπα
γάνδα χρησιμοποιεί τά καραμανλίδικα εις τάς εκδόσεις της. Ό έν Κωνσταντι- 
νουπόλει Εύαγγεληνός Μισαηλίδης χάριν τών συμπατριωτών του φροντίζει 
διά τάς μεταφράσεις τών τουρκοφώνων.

Τά έντυπα ταΰτα είναι διεσπαρμένα εις διαφόρους μεγάλας βιβλιοθήκας, 
μεταξύ τών οποίων έν Άθήναις ή ’Εθνική, τό Γεννάδειον καί ή τής ’Ακα
δημίας ’Αθηνών, δπου υπάρχουν περί τά 500. Πρόσφυγες έκ Μ. ’Ασίας 
κατέχουν ά'λλα. Οί συντάκται τοΰ παρουσιαζομένου βιβλίου έπωφελήθησαν 
ό'λου αΰτοΰ τοΰ ΰλικοΰ καί θά ήσαν εύγνώμονες προς δ'ν τινα θά τοΐς ύπε- 
δείκνυε, φυσικάς άλλως τε, παραλείψεις. Γνωρίζουν έξ άλλου τά σχετικά δημο
σιεύματα, μεταξύ τών οποίων είναι τό τοΰ Θεοδοσίου Χουδαβερδόγλου έν τή 
ΕΕΒΣ Ζ', 1930, σσ. 306-307, δπου ύπεδείχθησαν συντετμημένοι 71 τίτλοι.

Εις τήν εισαγωγήν υποδεικνύουν τήν μέθοδον τής αναγραφής τών βι
βλίων, ευχαριστούν δ’ δσους τούς έβοήθησαν εις τό άναληφθέν έργον. "Επον- 
ται 113 τίτλοι (-1950) λεπτομερώς περιγραφόμενοι, παρατιθέμενων πολλά, 
κις καί φωτοτυπιών τών έξωφύλλων των κλπ., χρονολογικός πίναξ τών περι- 
γραφομένων βιβλίων, καί τών εικόνων τών έν τφ Α' τόμφ. Πλουσιώτατος
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Index ονομάτων κατακλείει τό βιβλίον (καί ολίγα errata et addenda).
’Από τά περιγραφόμενα βιβλία άλλα έτυπώθησαν εις την Ένετίαν, τήν 

Λειψίαν, τήν Βασιλείαν, τήν Βιέννην καί άλλα εις Κωνσταντινοΰπολιν, Σμύρ
νην, Σΰραν, Βουκουρέστι καί, φυσικά, τάς ’Αθήνας. Επομένως άλλα είσή- 
γοντο έξωθεν καί άλλα έτυποϋντο εντός των ορίων τής Όθωμ. αυτοκρατο
ρίας, άφ’ ής αϋτη εΐχεν ιδίας τυπογραφίας ( τά τυπογραφεία βλ. συγκεντρω
τικούς εν σ. 314).

Έκ των καταγραφέντων βιβλίων τά πλείονα εύρίσκονται εις τήν συλλο
γήν τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, τοϋ Γενναδείου καί τάς βιβλιοθήκας τοΰ 
'Αγίου ’Όρους ή τοΰ άειμν. βιβλιόφιλου Γεωργίου Άρβανιτίδου. ’Ελάχιστα 
εΐχον περιληπτικούς προπεριγραφή εν τή ΒΗ τοϋ Ε. Eegrand (XVIII s.).

Δεν έχω ειδικότητα εις τήν τουρκόφωνον φιλολογίαν, ουδέ προσθήκας 
επί τοΰ παρόντος, επομένως ουδέ παρατηρήσεις νά επιφέρω επί τής παρου- 
σιάσεως τοΰ ως άνω βιβλίου. 'Απλώς θέλω νά έξάρω τήν σημασίαν τοΰ εγχει
ρήματος τών Salaville- Dalleggio, διά τοΰ οποίου έκαλΰφθη τό κενόν τής 
βιβλιογραφίας τών τουρκόφωνων δι’ ελληνικών χαρακτήρων βιβλίων. 'Απλή 
φυλλομέτρησις τοΰ βιβλίου δεικνύει πώς, καί μετά τήν απώλειαν τής γλώσ- 
σης, ή θρησκεία συνεκράτησε τούς άποκεκομμένους αΰτοΰς "Ελληνας καί 
διεφέρθη οΰ μόνον νά πληροΰν τά χριστιανικά αυτών καθήκοντα, αλλά καί 
νά παιδεύωνται καί διαπλάσσωνται δρθοδόξως διά τών οικείων εις τούς 
ελληνοφώνους αδελφούς των γνώσεων, επιστημών καί λογοτεχνημάτων. Ουτω 
βλέπομεν π.χ. μεταφραζόμενα χάριν τών τουρκοφώνων τούτων ού μόνον τάς 
Γραφάς, τούς βίους τών αγίων, τον ιερόν Χρυσόστομον, αλλά καί τήν Θυ
σίαν τοΰ ’Αβραάμ (πρβλ. άρ. 81), τό κρητικόν θεατρικόν έργον τοΰ ιζ' αΐ. ! 
’Έγραψα καί εγώ άλλοτε περί τών τουρκικών μεταφράσεων τοΰ Έρω- 
τοκρίτου.

’Ιδιαιτέρως σημειώ τήν μετάφρασιν τής βυζαντινής ύμνογραφίας 
τουρκιστί (πρβλ. σ. 48 κοντάκιον τοΰ ’Ακαθίστου, σ. 260 τήν τοΰ Παρα- 
κλητικοΰ κανόνος τοΰ αύτοκρ. Θεοδώρου Λασκάρεως, σ. 271 τήν τοΰ 
Παρακλ. κανόνος Νικοδήμου 'Αγιορείτου). Καί από αγιολογικής έπό- 
ψεως τό βιβλίον έχει ενδιαφέρον διά τήν έξακρίβωσιν τών κειμένων εξ ών 
μετεφράσθησαν τουρκιστί οι έλλ. βίοι τών αγίων.

’Ελπίζω, οτι εις τον δεύτερον τόμον οί συγγραφείς θά θελήσουν νά 
προσθέσουν πίνακα τών τουρκοελληνικών ό'ρων, δεικνύοντα τήν εισαγωγήν 
πλήθους λέξεων εις τήν τουρκικήν γλώσσαν προς δήλωσιν αντικειμένων τής 
λατρείας κτο. Τον δεύτερον τόμον τοΰτον άνυπομόνως άναμένοντες, χαιρετί- 
ζομεν τήν έκδοσιν τοΰ παρόντος μέ τά πλέον ειλικρινή αισθήματα.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ
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