
ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΚΛΕΓΓΙΟΥ

Έν τφ κώδικι 335 τής Μαρκιανής Βιβλιοθήκης Βενετίας υπάρ
χουν τρία έργα άνήκοντα εις τον Άνδρέαν Σκλεγγίαν ή Σκλέτζαν. 
Ό κώδιξ οΰτος είναι χάρτινος και έγράφη εν ετει 1493, ώς σημειοΰ- 
ται εις τό τέλος τοΰ πρώτου έργου τοϋ Σκλεγγίου (82r) καθ’ α ανα
γράφει καί ο τον κατάλογον τών κωδίκων συγγράψας* 2 *. Τά έργα τοΰ 
Σκλεγγίου έχουν αντιγραφή συν άλλοις έργοις, καί ώς έκ τοΰτου ελ
λείπει ή συνέχεια μεταξύ τών ποιημάτων. Τό τμήμα τοΰ κωδικός, τό 
όποιον περιέχει τά έν λόγφ στιχουργήματα, άρχεται από τοΰ φύλλου 
73r καί τελευτά εις τό φύλλον 100r. Έν τφ αύτφ τμήματι υπάρχουν 
καί οκτώ έτερα έργα, άτινα προτίθεμαι νά δημοσιεύσω άργότερον.

Ή αντιγραφή εγένετο λίαν άμελώς 8 καί συνεπώς τό κείμενον βρί
θει ανορθογραφιών καί σφαλμάτων. Καί επειδή δεν υπάρχουν άλλα 
χειρόγραφα, καθ’ δσον γνώριζα), τών αύτα>ν έργων, ή άποκατάστασις 
τοΰ κειμένου αποβαίνει κάπως δύσκολος. Εις τό ζήτημα τοΰτο έτυχον 
τής εύγενοΰς βοήθειας τοΰ κ. Βασιλείου Λαούρδα, καί ευχαριστώ εν
ταύθα τοΰτον θερμώς.

Εις τά προκείμενα ανέκδοτα άπαντώμεν διά πρώτην φοράν τό 
όνομα τοΰ Άνδρέου Σκλεγγίου ώς συγγραφέως. Τοΰτο είναι «Σκλεγ- 
γίας», ένθα αυτός ό ποιητής περιλαμβάνει αυτό έν στίχφ (100r, στιχ. 
71), καί Σκλέτζας κατά τον άντιγραφέα (86ν, 97r). Ή γλώσσα καί 
τό περιεχόμενον τών στιχουργημάτων καί ή περίοδος καθ’ ήν έγρά- 
φησαν αυτά υποστηρίζουν τήν γνώμην μου ότι ό συγγραφεύς ανήκει 
εις τήν κρητικήν οικογένειαν τών Σκλεγγίων, οί όποιοι έδρασαν κατά 
τον δέκατον πέμπτον αιώνα καί άρχάς τοΰ δέκατου έκτου αίώνος. Καθ’ 
δσον γνωρίζω, υπάρχουν τουλάχιστον δύο έ'τεροι Σκλεγγίαι, ό Νικόλαος 
καί ό Γεώργιος. Έν έτει 1430 περίπου Ήσαΐας ό Κύπριος γράφει 
επιστολήν προς τον Νικόλαον Σκλεγγίαν περί τής έκπορεύσεως τοΰ 
'Αγίου Πνεύματος, ίνα άνασκευάση έργα τούτου4 * *. Ό μεν Ήσαΐας,

’) Ή Σ κ λ έ τ ζ α. νΙδε κατωτέρω.
2)Graeci Codices llanu Scripti apud Nanios Pa- 

tricios Venetos Asservati, p. 481, Bononiae, 1784.
8) Άντιγραφεύς ήτό τις Μανοίσως (100r).
4) Patrologia Graeca, CI/VIII 971-976. Leo Allatius. «Grae-

ciae Orthodoxae», Vol. I, pp. 396-399, Romae, 1652. E. L e g r a n d
«Bibliographic Hellenique», tom. I, p. 61, Paris, 1885.
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δ John Ρ. Cavarnos

υποστηρίζει τό δόγμα τής Δυτικής ’Εκκλησίας, δηλαδή δτι τό "Αγιον 
Πνεύμα εκπορεύεται και εκ τού υιού και εκ τού πατρός, ό δέ Νικόλαος, 
δστις καλείται δεολόγος κα'ι διδάσκαλος, αναφέρεται ώς λαμβάνων την 
αντίθετον στάσιν. Τώ δέ 1522 ή 1523 ό Κρής Γεώργιος Σκλεγγίας 
άφιεροϊ ποίημα έν τή λατινική εϊς τον Πάπαν Άδριανόν τον έκτον5. 
Τό ποίημα τούτο εκφράζει τάς ευχαριστίας τού συγγραφέως διά χάριν, 
ήν έλαβε παρά τού Άδριανού :

Tu mihi Maecenas: tu Caesar reddere possis 
Quod tuba Vergilii clara canebat opus \

Τέλος ό Άνδρέας Σκλεγγίας, ώς μεταφραστής ποιήματος Θωμά τού 
Άκίνου (86ν-87ν) και κάτοχος τού τίτλου «Πέρ» (82r, 97r), προφα
νώς ανήκει εις τήν Δυτικήν Εκκλησίαν.

Ούτω, ένφ ό πρώτος τών Σκλεγγίων εμφανίζεται ώς ορθόδοξος, 
οι δύο έτεροι έχουν στενάς σχέσεις μέ τήν παπικήν εκκλησίαν. 'Ως 
έλέχθη ανωτέρω, τά ποιήματα τού Άνδρέου άντεγράφησαν τφ 1493, 
έκ τούτου δέ προκύπτει δτι ό συγγραφεύς έζησε και έδρασε κατά τά 
μέσα περίπου τού δεκάτου πέμπτου αίώνος. Χρονολογικούς ό ’Ανδρέας 
κατέχει διάμεσον θέσιν μετάξι) τού Νικολάου και τού Γεωργίου. Τό 
ύφος δέ και τό περιεχόμενον τών έργων τών τριών Σκλεγγίων, ώς καί 
ή χρονολογική σειρά, δεικνύουν τήν βαθμιαίαν έξέλιξιν τών σχέσεων 
μιας κρητικής οικογένειας προς τήν εκκλησίαν. ’Εν αρχή ορθόδοξος 
και έχθρικώς διακειμένη προς τήν Δύσιν, ή οικογένεια αύτη έν τέλει, 
μετά ένα σχεδόν αιώνα (1430-1523), συνδέεται στενοότατα μέ τον 
Πάπαν.

Έν όλίγοις τά έκδιδόμενα τού Άνδρέου Σκλεγγίου, ούχι αξιόλογα 
από λογοτεχνικής άπόψεως, έχουν ιστορικήν αξίαν. Τά προκείμενα 
έργα, προ παντός τό δεύτερον, άποεελούν συμβολήν εις τήν μελέτην 
τής έπιδράσεως τής Δυτικής Εκκλησίας εν Κρήτη.

Α’

Τό πρώτον έργον (73r-82r) στερείται τίτλου. Είς τό τέλος δέ αυ
τού δίδεται καί ή ημερομηνία τής αντιγραφής, 14 Μαΐου, 1493. Έν 
δλφ τό έργον έχει 230 πολιτικούς στίχους, ομοιοκατάληκτα δίστιχα, 
ούχί πάντοτε επιτυχημένα (όπως π.χ. 21-2, 47-8, 57-8, 69-70, 75-6, 
97-8 κ.ά).

s) Ε. Ε e g r a n d, έ.ά., τόμ. Ill, σελ. 110-114, Paris, 1903. 
“) Σελ. 113.
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Το ποίημα τοΰτο απευθύνεται προς την Μαρίαν, δπως αΰτη γίνη 
μεσίτρια επικαλούμενη την βοήθειαν τοΰ Χριστοί διά την σωτηρίαν 
των αμαρτωλών έν γένει και δή την τοΰ ποιητοΰ. Ή ένότης καί ή 
ομοιομορφία ελλείπουν' πολλά τά ά'σχετα, όπως ή άνάστασις τοΰ Λα
ζάρου καί ό μυστικός δεΐπνος, περιλαμβάνονται. Έπί πλέον ό συγγρα
φείς επιζητεί καί έτυμα διά τά ονόματα Μαρία (στ. 7) καί Μαγδαλη- 
νή (13). Ή γλώσσα είναι απλή, κάπως άνόίμκλος δημώδης, ή δέ 
σύνταξις οΰχί επιμελημένη.

’Ανέκδοτα ποιήματα τοϋ Άνδρέου Σκλεγγίου 9

Β'

Τό δεύτερον ποίημα (86ν-87ν) είναι μετάφρασις δεήσεως (Acloro 
te devote latens veritas) Θωμά τοΰ Άκίνου. 'Η γνησιότης τής δεή
σεως αμφισβητείται, από πολλοΰ, αλλά ή κριτική τών τελευταίων ετών 
τείνει μάλλον προς την ΰποστήριξιν τής γνώμης δτι τό προκείμενον 
έργον ανήκει εις τον 'Άγιον Θωμάν 7.

Ή μετάφρασις δέ τοΰ Σκλεγγίου δεν είναι ίκανώς πιστή. Συγ- 
κρινομένη προς τό πρότυπον8 φανερώνει τάς εξής διαφωνίας. Οι 
μέν στίχοι 12 καί 14 είναι πλεονάζοντες, οί δέ 21 καί 22 άκο- 
λουθοΰν τον στίχον 10 εις τό πρότυπον. Περαιτέρω ό στίχος 5 κακώς 
μεταφράζει τό «visus gustus, tactus in te fallitur». ’Άξιον δε πα- 
ρατηρήσεως είναι ή λέξις «αλήθεια» (veritas) έν τφ πρώτφ στίχιρ. 
Τό κείμενον τοΰ Mone καί ή μετάφρασις τοΰ Σκλεγγίου συμφωνοΰν. 
Έκ τών εννέα χειρογράφων ή έργων, άτινα μεταχειρίζεται ό Mone 
διά την σύνταξιν τοΰ κειμένου, μόνον έν χειρόγραφον έχει την λέξιν 
veritas, τών υπολοίπων οκτώ εχόντων deltas. 'Ο Mone προτιμά την 
λέξιν veritas τοΰ χειρογράφου Reichenauer άρ. 36, διότι αποδίδει 
καλύτερον την έννοιαν. Εις τά βιβλία προσευχών οΐ Καθολικοί προ- 
τιμοΰν deltas9.

7) Ρ. Mandonnet, «Des Rents Authentiques de S. Thomas 
d’Aquin», 2e ed., pp. 127-29. G r a b m a n n, «Die echten Schriften 
des hi. Thomas», s 234.

8) Μεταχειρίζομαι τό κείμενον τής έκδόσεως τοΰ F. J. Μ ο n e, «Hymtij 
Batini Medii Aevi», tom. I, p. 275-6, 1853. Πρβλ. καί G, M. D r e v e s, 
«Analecta Hymnica Medii Aevi», τόμ. B, σελ. 589-591. A. W i 1 m a r t, 
«Auteurs Spirituels et Textes Devots du Moyen Age Batin», Paris 1932, 
σελ. 361-414.

9) Πρβλ. καί F. J. E. Raby, «Α History of Christian Batin Poe
try», p. 410, Oxford, 1927.
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10 John P. Cavarnos

Γ

To τελευταΐον στιχούργημα (97r-100r), «Αίνοι προς την 
ζωοδόχον πηγήν», σύγκειται εξ 72 ομοιοκατάληκτων δεκα
πεντασυλλάβων. Καλαισθητικούς είναι πολύ άνώτερον τοϋ πρώτου 
ποιήματος. Ή Θεοτόκος Μαρία χαρακτηρίζεται ως ή πηγή αρετής 
και έλπίδος, ή κλΐμαξ τοϋ ουρανού καί ή θύρα τού παραδείσου. 'Ο 
δε συγγραφεύς ταπεινώς αποκαλύπτει τάς αδυναμίας του και ζητεί 
τήν χάριν καί καθοδήγησιν τής Παρθένου.

Εις τό τέλος τού ποιήματος τούτου υπάρχει έξάστιχος σημείωσις 
τού άντιγραφέως δίδουσα το δ'νομα αυτού, Μανούοως, ώς καί τό τής 
κατόχου τού χειρογράφου, κεράς Λένης.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΚΛΕΓΓΙΟΥ

Α'

Ποιος άνθρωπος αγγελικός έξώθη χίλιαις γλώοααις, 731
νά δυνηθή νά 'ξηγηθή ταΐς χάραις σου ταϊς τόσαις;
Ταΐς ελαβες Ικ τον Ίησοϋν τον ύπερευλογημένον 
τον είχες πάντα στην καρδιάν, μέσα γλυκέα θεμένον.

5 Ής ήλιος εϊς τον ουρανόν, λάμπουν στην οικουμένη, 
αι πράξαις σου αΐ θαυμασταΐς, κερά χαριτωμένη.
Μαρία εις τήν αγίαν γραφήν τρόπους πολλούς σημαίνει, 
ήγουν μέ πρικοθάλασσαν, φωτοΰσα φωτισμένη.
Διότι σου στήν μετάνοιαν, ώς θάλασσα πρικοΰσα,

10 ώς φωτισμένη έφώτισες άλλους και σέν φωτοΰσα.
’Ομοίως και Μαγδαληνή στήν εκκλησιάν γροικαται,
κα'ι εκ τούς δασκάλους, τούς σοφούς, || ούτως μεταγλωτταται. 73ν
Μαγδαλ.ηνή εκ τό μάγδαλ.ον, γροίκα μεγαλωτάτη,
διότι με δάκρυα τοϋ σωσμόν εύρες τό μονοπάτι.

15 Τήν ένελέκτηκες οδόν, ουδέ ποσώς τήν χάνεις’
μάλιστα τούς αμαρτωλούς, εις αγαθόν τούς βάνεις.
Τις λιθοκάρδιος ασεβής, τις τόσα απελπισμένος, 
στοχάζοντα τα δάκρυα σου, δεν έν μετανοημένος ;
*Ω μαργαρίτη Εκλαμπρε, άτίμητον λιθάριν,

20 δποΰβρες με ταπείνωσιν, δμπρός στον κύριον χάριν.
Στα πταίσματα σ’ έπώλνκεν, τάπταισες εις εκείνον

1 έξό&ι χίλιες || 5 οικουμένην || 11 γρηκαται || 12 μεταγλωτάται || 13 γρίκα || 14 μο- 
ναπάτη || 15 ένελέκτικες || 19 λιθάρην \\ ΊΧ επώληκεν.
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’Ανέκδοτα ποιήματα τοΰ Άνδρέου Σκλεγγίου 11

μέ σπλάγχνος οουπεν πήγαινε, ταΐς άμαρτίαις σου άφίνω.
Και τοΰ Χριστού το τίμιον άλειψες το κεφάλιν, 
επλννες τά ποδάρια του και αψούγ | γισές τα πάλιν 74Γ

25 Με τά ακριβά σου τά μαλλιά, καί εφιλοτίμησές τα, 
και με τά δάκρυα τά πικρά έσνχνοφίλησές τα.
Άκάλεστ’ ήρϋες στον Σιμώ, και άντίρρητα τό γιόμα' 
και δεν άψήφας τί νά πή διά σέ τίνος το στόμα.
Τον πόνον είχες μέσα σου, των αμαρτιών των τόσων,

30 και δεν εφάνη rd σταίλής ουδέ ποσώς κάμποσον.
’Όταν τον ευχαρίστησες, και το δνομάν του εϋλόγας, 
ώς λυτρωτήν αμαρτωλών, παντού τον ώμολόγας.
Διότι εξεμίατεψεν εσέν από τον Φαρισαίον, 
δταν σ’ έκατηγόρησεν στον δεΐπνον τών ’Ιουδαίων.

35 ΕΙπεν, άν ήτον διδάσκαλος τούτος η και προφήτης,
ήάελεν ξεύρη ποια εναι αυτή, και τρηλαφάτον ήττης. ||
Διατ'ι εναι γνναΐκ’ άμαρτωλή, μαρτυρικόν στην χώραν, 74ν 
άδιάντροπην, άκάϋαρτην, την κράζουν πάσαν ώραν.
Ώς γνωριστής τών φανερών, καί τών κρυπτών προφήτης,

40 τον λογισμόν του έγροίκησε, καί τό κρυπτόν του έδή τις.
’ Απηλ.ογή&ην κ’ εϊπεν του, σίμωσε καί ακούσε το, 
τοσοϋτον ϋέλω είπεΐν, Σιμών, καί καλοδιάκρινέ το.
Διδάσκαλε τ’ άποκρίϋηκεν, όρισε καί άφουκροϋμαι, 
τό μ’ ερώτησης νά σοϋ πώ, αν τό καλ,οεγροικοΰμαι.

45 Παράδειγμα τών έφερε τού κάποτες ζουράρη,
τοΰ ποιον εχρωστούσαν άνθρωποι, τότες οι δυο λογάροι.
"Ενας τον χρώστην φανερόν, δηνάρια πεντακόσια, 
άλλος πενήντα μοναχά, κ’ ούδείς από τά τόσα.
’Έναν δηνέριν εϋριακεν, που&ε νά τού [| τό δώση, 75Γ

50 ουδ’ εκ τινάν νά δανειστή, τό χρός του νά λαφρώση.
’Ενός καί άλλου τά έχάρισεν, τις πλειότερον πιστεύεις; 
από τους δύο τον αγαπά, πέ μου τα μην το ’κνεύης.
Τις &έ καλόν καί ευχάριστά, τις πλεα αγαπά τον φίλον ;
Τον εύρε στην στενοχώριάν, καί εις την χηρείαν του στύλον,

55 ’ Απηλογήϋ·ην 6 Σιμών εϊπεν κ’ εγώ διακρίνω,
δπούλαβεν τό πλεότερον, πλέον νά φιλήση εκείνο. 22

22 πάγενε || 23 ελνψες κεφάλι || 2ό μαλιά || 26 έσυχνοφίλιαες || 27 άντήρητα || 28 άψί- 
φας || 36 ψιλαφάτον ήτης || 40 εγρήκηαε || 41 σήμοαε [| 42 καλοδιάκρινέτω || 44 καλο- 
γρηκοϋμε || 46 λογάρη || 47. δυνάρια || 49 δννέριν || 50 δανιατή || 54 πτενοχοριάν στί- 
λον || 55 άπελογή&ην || 56 εκείνο>.
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Λέγει του δίκαια τοκρινες, κοίνωηές τό πε τάπα, 
αλλον μη εϊπης και εγροίκηαες, τό ζήτησα και πόσα.
Τότε γυρίζει προς εσέν, τοϋ ψαριοαίου αρχίζει'

60 τδπραξες πώς δεν έπραξεν, νά τον καταγογγίζη.
ΕΙπεν εσένα σπλαγχνικά, κριτής δικαιοσύνης' 
ϋπα και η πίατις [σ’]έσωσεν, || γυνή, εις οδόν εΙρήνης. 75ν 
Ταϊς άμαρτίαις σ’ έπόλυκα, διά την πολλήν σου αγάπην 
λοιπόν 6 κλήρος τώκονσεν κ’ εύθυς έπαρετράπην 

65 Λέγοντα πούβρηκεν αυτός την τόσην εξουσίαν,
και έξαπολεΐτο πας άνθρωπος, όντως την αμαρτίαν.
"Ολους τους έθεράπευσεν, στον δεΐπνον καλεσμένος, 
εκ τον Σιμών ό δάσκαλος ό μνριοπαινεμένος.
Την Μάρθαν την πολνάρωοτην, είχε διά σε ιατρέψει.

70 μέ σπλαγχνωσύνην απ’ αυτήν εσέ νά ξεμιστεύαη.
"Οταν τον έποδέχϋηκεν μέ κάλεσμα καί γιόμα, 
ώς βαρεμένη έλάλησεν, κ’ εϊπέν τον μέ τό στόμα :
Αέν έχεις έγνοιαν κύριέ μου, κ5 ή αδελφή μ' έφήκεν, 
καί εγώ δουλεύω || μόνη μον, κ’ είς άλλα έκείνη έμπήκεν.

75 Ταΐς δύο μέ μίαν άπόφασιν είχεν άκραναπαΰσιν, 
πλέον άλλον ονκ έμίλησεν, ή Μάρθα μή σκοντάψη.
ΕΙπεν τής, Μάρθα, μέριμνας, και μήν παραπονάσαι' 
άς την νά ξετρέχη τήν Μαριάμ, τήν στράταν τήν έπιάσε. 
Ξετρέχειν τά σωματικά, πνευματικά άς δικάται,

80 ώς τήν έλέγχεις δέν δκνεΐ, άς την νά μ’ άφουκράται.
Μάρϋα, καλεΐς τον δάσκαλον, ώς δύναααι νά γέψης'
Μαρία θεραπεύεσαι, τον λογισμόν νά θρέψης.
Τον κύριον αποδέχεσαι, κ’ οίκονομής τό γιόμα, 
και θεραπεύεσαι, Μαριάμ, εκ τάγιόν του στόμα.

85 Τά λόγια του μετ’ ευλάβειάν, Μαγδαληνή άφουκράσαι,
καί, Μάρθα, θερα | πεύεσαι, πλ.έον δέν παραπονάσαι 76ν 
” Αναπαν τήκετε κ’ οι δύο, είς τήν ανάπαυα ίν του, 
και κλίνετε τήν κεφαλήν, εις τήν υποταγήν τον.
Είς δύο μερτικά μοιράσετε πάσαν ζωήν τ’ άνθρωπον,

90 είς έναν τής άναπαυσεως, είς τ’ άλλον του μέγα κόπον.
Ή Μάρθα τήν προσωρινήν φέρνει τήν κοπιασμένην, 
κ’ εσύ, κερά Μαγδαληνή, τήν γλύκα δροαιαμένη.

57 κίνωσες || 58 εγρίκησες || 62 νπα : είπα πίπτεις || 63 επόλικα || 64 τόκονπεν |) 65 
πούρικεν\| 66 εξαπολίτο || 68 μνριοπενεμένος || 69 πολιάρωοτην || 71 έποδέχϋικεν 
γιόμα : γεύμα || 78 επιάααι || 82 θεραπενγεοαι || 83 γιόμα : γεύμα || 85 εϋλαβιαν || 89 
μυράοετε || 92 τήν \ τή.
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Την πρακτικήν ζωήν, Μάρθα, τίνος δεν παίρνεις, 
την θεωρητικήν, Μαρία, πάσα τίνος προσφέρνεις.

95 Εις την καρδίαν σου ενέβαλε την περισσήν του αγάπην, 
την σωτηρίαν την ψυχικήν δ νους σου έπαρετράπην. 
Επιτροπήν του σ’ έποικεν, όποϋθελεν δδεύη 
ν’ άναγυρεύη ταϊς ψυχαϊς, νά ταΐς συχνοίατρεύγη. || 
Συμπάθειαν εύρες καί μισθόν, με τόσην σπλαγχνωούνην ηητ 

100 τήν έ'δειξες εις τον Ίησοϋν με τήν ταπεινωσύνην.
Των μαθητάδων μαθητήν, καί απόστολον σ’ έποικεν, 
από ταΐς διδασκαλίαις τον ποτέ δεν σ’ έξεφήκεν.
Στής μάνας τον τήν συντροφιάν ήσουν μ’ εμπιστοσύνην, 
καί με ταΐς έπίλοιπαις Μαριαΐς, ήσουν με σπλαγχνωούνην.

105 Τον Λάζαρον άνέατησεν κ’ έδώκέν του τήν χέραν, 
εκ τδ μνηοϋριν βρωμερόν τήν τέταρτον ημέραν.
Θωρώντας ένεδάκρυαεν με πνεύμα βονρκομένον, 
καί κατερώτα νά τοΰ ’που, που τον έ'χονσι θεμένον.
Λάζαρε, με δριμέαν φωνήν, ελ’ έξω, εΐχεν κράζει'

110 καί <5 αδης έσνγχίστηκεν) | τ’ ακονσεν καί φωνάξει. 77ν
Οντως ώσάν έκοίτετον στήν γην σαβανωμένος, 
ήλθεν δμπρός στον κύριον δ νεκρανασταμένος.
Τους μαθητάδες ωρισεν' «πιάατε καί λύαετέ τον 
δπόθ’ ένθυμηθή νά πα, μ’ έξαναφήσετέ τον».

115 Τό κάλεσμαν τής τράπεζος, έτρωγε μέ τους άλλους,
ενχαριστωντα τον Ίησοϋν δμπρός εις μικρούς μεγάλους, 
’Έτρον καί αυτός αληθινά, κ’ ή Μάρθα έκύβενγέ τον 
έκ τήν χαράν έστένε τον, κ’ εκατεχόρτενέν τον.
Λίτραν βοτάνιν ακριβόν είχες άγορασμένον,

120 νά πάς ν’ άλείψης τον Ίησοϋν, πριν τον εϋρής θαμένον.
Τό σπίτιν έκ τήν μυρωδιάν τήν τόσην ένεπλήσθη, 
καί από τουτόνων ή καρδιά τοΰ προδότου έσχίσθη ||
Έστράφην άγρια κ’ εΐδέ σε Ιούδας Ίοκαριώτης, 78Γ
δ διά τα δώρα τάφερες, δ άνομος προδότης.

125 Είπε, «κρίμα ατό βότανον τό τίμιον έτοϋτον,
νά μήν τό δώσουν ατά πτωχά, μέγαν κακόν όπου τον».
Διότι ήθελεν δ άνομος τό δέκατον νά κλέψη, 
καί δ διδάσκαλος γλυκύτατα είχες έξεψιατεύσει.
«’Έχετε, είπεν, τά πτωχά πολλά καί πλησεμένα,

"Ανέκδοτα ποιήματα τοΰ Άνδρέου Σκλεγνίου 13

95 ενέλαβε· περιοήν ]| 102 εξεφεΐκεν || 101 επίλοιπες | 110 άκούοεν || 120 άλήψεις
121 οπή την.
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130 άμέ οϋκ έστι δυνατόν νάχετε πάντα εμένα.
Έτούι ή γυνή έπρωτέρεψεν, κ' ήλ&εν εμέ ν’ άλείψη, 
κρατώντα πώς <5 δάσκαλος, ενώ τής ίλέλω λειψή.
Τδπραξεν' θέλει έξακονστεΐν είς δλην την οικουμένη, 
καί θέλει μνημονεύεσθεν πάντοτ’ επαινεμένη».

135 "Ολα τά έπαρατήθηκες, θρηνάμενη \ να στέκης, j8v
αίματωμένη στον σταυρόν ΐ'ά τόννε περιπλέκης.
Σπουδακτικήν βαθέαν αυγήν, έσωσες μέ τά δώρα, 
κ’ ηύρες τον τάφον εύκαιρον κ’ έστράγης εις την χώρα. 
Κλαίγοντα ένεκάτωσε; ναϋρης τους αποστόλους'

140 έπήραν είπες τον Ίησοϋν κ’ έσύναξές τους όλους.
Πλέον υπέρ άλλους έτρεχεν δ Πέτρος και Ιωάννης, 
τον Πέτρον έπρωτέρεψεν αυτός πριν ξαναφάνης.
Στον άγιον τάφον ήλάασιν τρεχούμενοι, και έμπήκεν 
δ νεώτερος πρωτύτερα' τον Πέτρον έξω άγήκεν.

145 "Ολοι έπηγαιναν και ήρχοντα[ν], κάπου κ’ έπαιρναν βήμα, 
και μετά βίας δεν έβγαινες έκ τοΰ Χρίστου το μνήμα. 
Άνααταιμένον τον Ίησοϋν έξώθηκες ή πρώτη 
νά τον Ιδής, διότι ήδειξες σπλάγχνα || είς την ϋεύτη. 79Γ
Δύο αγγέλους έκλαμπρους έσκιάστηκες καθάρια,

150 έναν είς τά προσκέφαλα, τον'άλλον είς τά ποδάρια.
Γυναίκα, σούπαν διατί έκλεγες, και διατ'ι αναστενάζεις, 
ήξευρ’ άνέστην δ Χριστός, αυτός τον ανακράζεις.
Στην Γαλιλαίον καρτερεί Μαρίαις και ’Αποστόλους, 
όσοι καί άν τ’ άκλουϋήξασιν, γυναίκες καί άνδρες όλους.

155 Θωρώντά σε δ διδάσκαλος μέ βλέμμαν το πώς στέκεις, 
τόν άγιον τάφον κλαίγοντα καί γλυκοπε ριπλέκει 
Ώς κηπουρός σου ήφανίοτην, κ’ έρώτησεν^τί κλ.αίγεις' 
έπήραν τόν ανθέντην μου μέ κλάμμαν τοΰ το λέγεις.
’Άν τόν έπήρες, δός μοΰ τον, είπε μου αν τόν κατέχης'

160 νά τόν έπάρω j| δείξε μου, θεμένον ποϋ τόν έχεις. 79°
Τό νά\τοϋ κράξη τ’ όνομαν, ευφράνθην ή:ψυχ_ή σου' 
μιλώντα τόν έγνώρισες τότες τόν Ίησοϋν σου.
Μαρία σονπεν κ’ έπεσες νά τόννε προσκύνησης, 
κ’ έκεΐνος άποκρίθηκεν, «δεν νά μου έγγίσης.

165 Διότι σκοπας καί τον πατρός, ώς τέκνον δεν του ισάζω,

133 έξακουοτήν οικουμένην || 139 κλέγοντα || 145 έπήγεναν επέρναν || 14G εβγενες 
147 εξόϋτκες || 148 ϋεότην || 155 βλέμαν || 156 κλέγοντα || 157 κλέγεις || 158 άφ&έντυ 
κλάμαν. ,
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εις την έλεότην μετ’ αυτόν ακόμη δεν ταιριάζω.
"Ανϋρωπον μόνον με σκοπας, και φαίνομαι σάν πρώτας 
κ’ ούδεν νοείς την οάρκα μου, εχιόν έναι τής έλεότης.
Πιστεύεις νάμαι μετά σε θνητός ώς άν άλλότες'

170 κράτει με τώρα αθάνατον, και δχι θνητόν σάν τότες».
"Αμα τά στέκοντα στην γην δεν ή&ελε ν’ άφήαη,
τις ναύρε&ή εις τον ουρανόν [| άνθρωπος να του έγγιστη. 8or
Αιότ’ εΐχεν άψηλάφηστον κορμιν δεδοξασμένον,
τρίτον ημέραν έκ νεκρών τότες άνασταιμένον.

175 ’Άμετρα θάλασσας και γης είχες περάσην μιλιά,
διδάσκοντας την πίστιν μας, ώς μέσα στην Μαραίλια.
Μέ την φρικτήν διδασκαλιάν έστρεψες εις την πίστιν, 
ατά ξακουστά ϋαυμάσ/ιατα δ κόσμος έαυγχίοτην.
Στα δίδαξεν δ βασιλεύς κ’ ή δέσποινα έπίστευσαν,

180 κα'ι τέκνον μέ την χάριν σου ανέλπιδα έ9·ρέψαν.
’Από τής άναλήψεως δλα τά έπαρνήϋης, 
νά τζιγαρίζης τό κορμιν άτής σου το έβουλή&ης.
’Εγκράτειαν εξακουστήν στον εμαυτόν έποΐκες, 
μέσα εις έρημον βα&έαν | την κατοικίαν εΰρήκες. 8ον

185 Μέ δίχως γλ,όην καί δροσόν, ανυδρον εύρες τόπον, 
τριάντα χρόνους έκαμες άγνωρη των ανθρώπων.
‘Οσάλαβες ύλελήματα, κ’ δσαις καλαις καρδίαις, 
έπλήρωαεν τοϋ λυτρωτή σάρκα σου ταίς έλυσίαις.
Οι άγγελοι καέλημερνόν σέ σέναν εοιμώναν,

190 επτά φοραΐς τον ουρανόν τό ύψος έαηκώναν,
”Ακόυες ύμνους, ψαλμωδιαΐς καί γλυκόμελφδίαις, 
καί των πιστών ταις προσευχαΐς, ιερέων άκολου&ίαις.
Ό κύριος έβουλή&ηκεν τους κόπους σου νά παύση, 
τό κοπιασμένον σου κορμιν τινάς στην γήν να ϋάψη.

195 Τό πνεύμα εις τον ουρανόν νά πα μέ τά ψυχάρια,
ν’ άγάλ/,εται τον κύριον βλέποντας αυτόν κα&άρια. |Ι
Κάτη δεσπότου ασκητή ένέβλεψεν τά μάτια, 8xr
καί οτράφην εις τον ουρανόν, κ’ είδεν τό φως κ έκράτει.
Την κατοικίαν σου ολόγυρα, κ’ είχε νά σ’ έξορκίση,

200 αν είσαι πνεύμα ή άνθρωπος άπίς σ’ έπερωτήση.
Έπηλογήέλης κ’ εϊπές του αν καλοε&νμαται

166 τεριάζω || 167 πρώτος || 169 νάμε' άλώτες || 172 ναβρε&ή || 173 κορμιν || 178 
εσυχίστην || 182 τζηγαρίζεις· κορμην’ άτΐς || 185 δϊχος' ανειδρον || 190 εοικόναν |) 
194 κορμην || 196 άγάλεται || 201 έπηλογίϋ·ης,
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κάποτες μίαν άμαρτωλήν άνεν καί άναστοράται.
Πόάεν τό γράψει το χαρτίν, τότε απηλογή&η, 
καί ώς ήτον άδολη σε τό κατεξηγή&η.

205 Έαν άπεκρίϋης καί εϊπές του, το πώς έτνσ’ εκείνη, 
κ’ εύρες από τον κύριον μισ&όν καί ελεημοσύνην,
Αέγοντα κ’ έβουλήάηκεν κοντά του νά oh κράζη,
καί έζήτησες την κοινωνίαν, ώς των Χριστιανών την τάζιν.
’Έλαβες την εζαγοριάν, κ’ ή ευχαριστία μετά σου,

210 καί εγιάγυρες τό πνεΰμά σου \ καί την έπιάυμιάν σου. 8ιν 
Έγίνουν των άμαρτωλών τό εξόπλιν καί κα&ύπρις, 
διότι εις ταΐς άμαρτίαις σου ονδε ποσώς έκρύπτης.
Άγάλλεσαι τώρα τον Χριστού γλ,υκντητα γεμάτη, 
ώς άάιβόλι Χριστιανών, Μαρία μεγαλοτάτη,

215 Μεσίτρια εγένου τό λοιπόν, κερά διά πάσα Ενα,
καί παρακάλ.ει τον Χριστόν διά όλους καί δι’ εμένα.
Νά σ’ έχουν Αάρρος δίκαιοι, εις την άνωΊλεν πόλιν, 
έλ,πίδαν οι αμαρτωλοί, γυναίκες καί άνδρες όλοι.
Χαριτωμένη, τό λοιπόν, δέχου ταΐς προσευχαΐς μας,

220 μεσίτενγε τον κύριον, μη Ιδη ταΐς άμαρτιαΐς μας.
"Ως ελϋνυν στο στοχάδιν σου, βλαβόντες τον ναόν σου, 
τό oh ζητήσουν νά ’ξωϋοϋν μετά τον αγιασμόν σου. ||
"Ως τις τιμά καί σέβεται καί σένα ν’ άνακράζη, 82Γ
δ αντιστάτης φανερά, μη δε κονρφά πατά'ξη.

225 Τινάς νά μην άπελπιστη αμαρτωλός μεγάλος, 
έσέναν όταν μιμηϋή, εύ&υς νά γίνη άλλος.
Καί με ταΐς δεήσαις σου, έσε ναναι σνμπαϋημένος, 
από κακόν εις άγαϋόν, μετά σοϋ γιαγερμένος.
Τον δουλών σου τον περ Άνδρά, κερά μεγαλοτάτη,

230 σκέπε καί περιφύλαττε, στην χάριν σου τον κράτει.

Εις 'αυςγ' εν μηνί Μ at το ιδ' ετελειώϋη. ’Αμήν:- ||

16

203 επηλογίϋη ]| 207 εβονλή&ικεν || 213 || 214; άϋυβόλ.η || 217 ΰάρος || 22^
ξο&οϋν|| 227 δεήαες [| 230 1493 in mavg.
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Β'

Α έ η σ ι ς εϊς τ ή ν αγίαν κοινωνίαν τ ο ϋ μακαρίου 
κ ν ρ ο ν Θωμά ντε Άκίνου και διδάσκαλον της 
εκκλησίας μεταγλωττισμένη παρά του κ ν ρ ο ν 

II ε ρ Άνδρέου τ ον Σ κ λ έ τ ζ α.

Στροφή α' Σε την αλήθειαν προσκυνώ, μ’ εύλ-ίβειαν θεμένην,

Στρ. f/ 5

Στ;. /
10

Στρ. δ'

1δ

Στο. ε'

20

Στρ. ς

25

2τρ. ξ'

30

εις αληθινόν και τυπικόν άρτον ώδε κρυμμένην. 
Κλητός σοι υποτάσσομαι εξ δλης τής καρδίας, 
σμικραίνομαι τηρώντά σε, Θεέ τής εύσπλαγχνίας.
ΑΙ τέσσαρες αισθήσεις μου ου: έκαταλιμβάνουν, 
κ’ ή ακοή κ’ ή πίστις μου μόναι σε παραφθάνουν. 
Στέργω τ’ ορίζεις, υιέ Θεόν, σέβω και προσκυνώ το, 
λόγον άληθινώτερον, άλλον ου κεκρατώ τον. 
Κρεμάμενυς εν τώ στανρω έκρύπτετο [ή] θεότης, 
και νυν εις άρτον κρύπτεται θεότης | καί άνθρωπότης 
Και εις τά δυο δέ <5μου την κεφαλήν μου κλίνω, 
σώμα λαμβάνω μυστικόν, τίμιον αίμα πίνω.
Καί μετά του ληστοΰ ζητώ πολλά μετανβι]ομένος, 
εις τδ δεξιόν σου τδ πλευράν νάμαι θεραπευμένος.
'Ώσπερ Θωμάς, ώδε πληγάς ονκ έζητώ τα βλέπω, 
δμως .Θεόν ομολογώ, διάνοιαν μου τρέπο).
Μνήμην θανάτου του Χρίστον διψών άναθιβάλλω, 
κ’ εσύ, ό άρτος τής ζωής, τρέφεις μικρόν μεγάλου. 
Του νοϋ μου εύεργέτησον να σε γλυκοφημίζη, 
φαγεΐν τε άλλον παρ’ ου ου τά μέλλει τά στηρίζη. 
Πλήν δέ, Θεέ μου, δέομαι ποίησε νά πιστεύω, 
καί την οδόν σου έλπίζοντα, πάντοτε νά δδεύτυ. ||
*Ω πελεκάνε ’Ιησού, δεύτε με δίχως στέμμα, 
κάθαρον την αμαρτωλήν με τίμιύν σου al.ua.
Είς δε μικρός σου σταλαγμός δύναται καθαρίαειν, 
τού κόσμου αμαρτήματα τελείως άφανίαη.
Ίησοϋν βλέπω κρυπτόν, είς άλλην μορφήν θεμένον, 
πότε νάρθή τόπεθυμώ, σεμέν τον διψααμένον.
Νά δώ κ’ εγώ τό πρόσωπον, τό βλέπουν οι άγγέλσι, 
πάντα νά θεραπεύονται τά ταπεινά μου μέλη.

8 7r

8yv

Τίτλ. μεταγλωττισμένου || 2 κρυμένην \\ ί σμικρέιομαι ινοώντα |j δ εκαταλυμβάνον 
|| 6 παραφϋήνου || 14 δεξιών νάμε || 23 αιέμα.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Δ. 2
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Γ'

Αίνοι προς την ζωοδόχον πηγήν gjt 
πεπονημένοι παρά τον Περ Άνδρέου 

Σ κ λ έ τ ζ a

'Ο κύριος πάντως μετά αοϋ, χαιρε χαριτωμένη, 
πριν των αιώνων τοΰ Χρίστον μήτηρ προωριομένη.
Χρυσή τής αρετής πηγή, έςακονστή παρϋένε,
Μαρία, θάρρος δλονών, καρπέ χαριτωμένε.

5 ’Αγγέλων και των ουρανών δέσποινα και κυρία,
οωτμδς πενήτων, των πάντων κνβέρνησις στην χρείαν.
Δούλη και μήτηρ τοΰ Χρίστου, χαρά των λυπουμένοτν, 
τδ άπαγκούμπιον των πιοτών, ελπίς απελπισμένων. ||
Των νεκρωμένων ή ζωή, ενρεσις ίατρείας, 97ν

10 φλέγα [τής] ιρυχοπόνεσης, μορφή τής εύγενείας.
Θεμέλιον, ενρεσις, αρχή, βά&ος ταπεινοσύνης, 
πάσης μακαριότης καί ταπεινοφροσύνης. 

νΣκεύος τιμής κ’ ευπρέπειας, χάριτος ουρανίας, 
τοΰ ποιητοϋ τ δ ιερόν, ενρεσις σωτηοίας.

15 Των λυπονμίνων λύπησις, εγερσις τών πεσμένων, 
ζωής ή άνακαίνησις, στάσις των χαλασμένων.
’Κζ δλ’χις ώρτιοτάτη σύ, τοΰ 'Ιεσσαί βλαστάρι, 
με τον άνϋδν με τδν καρπόν, είδους ή πλοΰσα χάρι.
Θαλάσσης άστρον ει αγνή γεννήτρια σοφίας,

20 εύγενείας φρικτδς ά' ϋδς καί τής φιλ,ανΟρωπίας. ||
Λίωζις τής δλ.ης αμαρτίας, καί (ίλίψις μου τδ βάρος, g8r 
διότι εις σέ μοναχικήν πτρ&ένε έχω ϋάρρος.
Πάσα πληγή τής αμαρτίας, αρχή τής σωτηρίας, 
έλιιον άγαλλιχσεω; άλειψον ή ευσπλαχνίας.

2δ Με χειρα ιρυχοπόνεσης σηκωτέ τους πεσμένους,
τής αμαρτίας κοιμώμενους στον λάκκον καί πταισμένους.
Εις την δδδν τής άληϋείας κυβέρνα, πάγαινέ τους, 
κ' εις τδν λαμπρότατον ναόν τοΰ τέκνου σου έμπασέ τους.
Καί τδ λ.οιπδν μ’ ευσέβειαν καί σπλάγχνον τον Θεόν μου 

30 ευχαριστώ δτι έπλ.ασεν εσέ τδ βότανόν μου.
Καί τήν πανάγαύλον εσεν Μαρίαν προσκυνονμεν,

Τίτλ. πεπονοιμένοι |j 4 δάρος όλλονών || 6 άοσμος || 9 νεκρομένων' εϋρισις || 10 ψν- 
χοπόνεαις |) 20 ευγενίας || 25 ψυχοπόνεσις αύκοσε || 27 πάγενέ,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:47:37 EEST - 54.161.213.156



Ανέκδοτα ποιήματα τοΰ Άνδρέου Σκλεγγίοο 19

ήν έχεις έξι || τητα πάντες δοξολογούμεν. g8v
Τών ουρανών οε κράζομεν κ’ εϊοαι υψηλότερα, 
των σεραφείμ άσύγκριτόν οε και τιμιωτέρα.

35 Πάντες είς σε εκδέχουνται κ’ έχουσι οδηγήτριαν,
εμπρός εις τον μονογενή σ’ ελπίζουν και μεσίτριαν.
Δός μου λοιπόν, ή κιβωτός βλέπεις πώς κινδυνεύει, 
αμαρτιών είς κύματα πλέγοντά σε γυρεύει.
Άπανωθίων των ουρανών δέσποιν’ άνεβασμένη,

40 όπισϋεν τοΰ μονογενούς με σάρκα καθημένη.
'Ως κέδρος και κυπάρισσος ύψώθης εις τό όρος, 
βλέποντά σε ξενίζεται των αρχαγγέλων χώρος.
Αέγοντες ποια εκ την έρημον ετούτην ανεβαίνει, 
ώσπερ καπνός τού λιβανιού αρωμα || χρισμένη. 99Γ

45 Μΰρα βαστά και βάλσαμα χαριτοκυματίζει,
όπου σταθή άρωμά των κα'ι μυρωδιά μυρίζει.
Και πλεονάζει ή χάρις σου ταις χάραις τών .Αγγέλων, 
διά τούτο σέ παρακαλώ και προσκυνώ και θέλω.
Να δέχεσαι τά στέλλομεν δεήσεις με τό κλάϊμα,

50 διά ί α δροσίζη μία σταγών τής χάρης σου τό κάϊμα.
Διότι την δόξαν άγάλλεσαι πάντα θεραπευμένη, 
πάσα πνοή στην χάριν σου έλπίζοντα νά μένη.
Έσ'εν τής γής καί τ’ ουρανών δέσποινα δμολογούσι, 
όλα σού ύπερτάσσονται πάντα δοξολογούσι.

55 Νύκταν ημέραν τό πρωΐ κυριεύεις καί τό βράδυν,
τον κόσμον γήν καί || ουρανόν καί φθάνεις έως αδην. 99ν 
Πχ ΐ'Γίί νεκροί καί ζωντανοί Μαρία Ανακράζουν, 
τρομάσσουσιν οι δαίμονες, δίκαιοι αγαλλιάζουν 
'Ελεημοσύνης δέσποινα, αγαθοσύνης φύσις,

60 ξεμίστευγε τους δούλους σου, μην τούς καταποντήσης.
Δράκος κρυφός ό δαίμονας, λέων ό αντιστάτης, 
όταν γυρεύη μη εύρεΐν ν' άρπάξη ώς πείρά της.
Καθημερνόν παράδιδε, Μαρία ένδοξοτάτη, 
τούς ευλαβείς στο τέκνον σου ώ μακαριωτάτη.

65 Καί μένα κλίμαξ τ’ ουρανού, θύρα τού παραδείσου, 
ακούε τον ανάξιον, τον πάντα δουλευτήν σου. 33

33 κεϊααι || 31 σεραγιμ ]| 35 κιίγουααι || 37 λ.νπόν || 39 Άπανοθίων || 41 κιπάρισ- 
OOS II 45 τιοΐα || 43 Μΰρα γαριτωκυματίζει [| 46 αρωμάτων' μνροδία\\Α9 δέχεπε || 
50 χάρις || 51 άγάλλεαε || 53 οανόν || 54 δλ.λα || 55 βράδυ \\ 60 καταποντήσις || 65 
κλήμαξ,
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20 John P. Cavarnos

Την χάριν σον πανάχραντε με δοκιμήν την οΐδα,
διαύτοτς δ | πίσω τοΰ Χρίστου άλλην ουκ έχω ελπίδα. ioor
Σκέπαζε πάντα, φύλαττε, στην χάριν αοΰ με κράτει,

70 καί τον ορισμού σου δείχνε μου άε'ι το μονοπάτι.
Άνδρέου Σκλεγγίου μνήσβητι, άχραντε, πρεσβυτέρου, 
αξία μητερ τοΰ Χρίστον, κυρίου ήμετέρου. Τέλος.

Παντάνασσα, πανύμνητε παρθένε, Θεοτόκε, 
ϋνμιατήριον χρυσοϋν, μάννα και &εϊε πόκε.
Την εχονσαν τον έπαινον των λωγων σον των έλείών, 
καέλάρισαι καί λΰτρωσαι εκ των αυτής κρύφιων. 
Μανονσως εν’ όπούγραηιε, καί κερά Λένην δπόχει, 
της βασιλείας τοΰ Χρίστον κάμε την νά μετέχη.

70 δίχιε' ι ονο:ι 'ι:ει.
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