
Κρητικά Παλαιογραφικά 237

1560), 2) μετάφρασιν καταθέσεως όθωμανών ναυτών συλληφθέντων 
υπό μαλτέζων πειρατών και άπελευθερωθέντων υπό Ενετών (ί. 238, 
τουρκική χρονολογία 1036) και 3) την άκρως ένδιαφέρουσαν «Rela- 
zione finale clel Capitano della guardia del Regno di Candle» 
Μ ο 1 i 11 o, (f. 502-508, ανευ χρονολογίας, πάντως μετά τό 1650).

Εις την τρίτην τέλος ομάδα τών συμμίκτων υπάγονται διάφορα 
άλλα έγγραφα, ήσσονος ενδιαφέροντος, δπως π.χ. σημειώσεις εξόδων, 
υπομνήσεις χρεών και άλλα παρόμοια.

5.

ΝΟΘΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Μεταξύ τών ανεκδότων έργων τοϋ Άνδρέου Κρήτης, περί τών 
όποιων έγρατβα εις προηγοΰμενον τεύχος τών «Κρητικών Χρονικών»1, 
ανέφερα καί τον σωζόμενον εις κώδικα τής Bodleian Library εις 
Oxford λόγον «Εις την Ύπεοαγίαν Δέσποιναν ημών Θεοτόκον, ανα
γιγνωσκόμενου τφ Σαββάτω της Ακαθίστου»2. Τό κείμενον φέρεται 
εις τον κώδικα ως έργον «τοϋ έν άγίοις πατοός ημών Άνδρέου αρχι
επισκόπου Κρήτης τοϋ Ιεροσυλυμίτου». Τό ίδιον δμως αυτό κείμενον, 
δπως διεπίστωσα άργότερον, είχε δημοσιευθή προ πολλών ετών από 
κώδικα τής Εθνικής Βιβλιοθήκης ’Αθηνών, εις τον όποιον φέρεται 
υπό τον τίτλον «Αντοκράτορος Θεοδώρου λόγος εις την Ύπεραγίαν 
Δέσποιναν Θεοτόκον οφειλών άναγιγνώσκεσ&αι έν τή εορτή τής ’Ακα
θίστου»3. Καθ’ δσον γνωρίζω τό κείμενον τοϋ λόγου αυτοΰ διεσώθη 
μόνον εις αυτά τά δυο χειρόγραφα, άμφότερα τοϋ 14. αίώνος.

Εσωτερικά τεκμήρια διά τον έλεγχον τής προσωπικότητος τοϋ 
συγγραφέως είναι 1) ή εις σελίδα 574 τοϋ κώδικος τής Boldeiati 
φράσις «άπεπνίγη δ ρους εκ τοϋ παρ’ αυτά <5 τον ροΰν κατά τής Βυ- 
ζαντίδος κινήσας», αντίστοιχος πρός την εις σελίδα 187 τοϋ δημοσι- 
ευθέντος εις «Σωτήρα» κειμένου «άπεπνίγη δ ρά)ς εκ τοϋ παρ’ αυτά 
δ ιόν ρονν κατά τής Βυζαντίδος κινήσας», καί 2) ή μεγάλη όμοιότης

') «Κρητικά Χρονικά» Γ', σ. 96, καί σημ. 45.
") Baroccianus Graecus 197, 573-579·
3) Περιοδικόν «Σωτήρ», Άθήναι, 1894, τόμος 16, σ. 186-192. Τό έργον 

δέν περιλαμβάνεται είς τήν Patrologia Graeca, δέν άναφέρεται δέ ούτε υπό 
τοΰ I. Β. Παπαδοπούλου είς τήν μονογραφίαν του περί Θεοδώρου II τοΰ Λα- 
σκάρεως (Paris 1908). Είδικώς έχρησιμοποιήθη υπό τοΰ Παπαδοπού
λου Κ ε ρ α μ έ ω ς καί υπό τοϋ A. V a s i 1 i e v, ένθα κατωτέρω. Περι
γραφή ολοκλήρου τοΰ κώδικος είς Σ α κ ε λ λ ί ω ν ο ς Ί., Κατάλογος τών 
Χειρογράφων τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος, Άθήναι 1899, 55.
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πολλών χωρίων τοϋ λόγου προς τον φερόμενον' υπό τό όνομα τοΰ 
’Ιωσήφ κατ’ ακροστιχίδα καί συνοδεΰοντα τον ’Ακάθιστον "Υμνον 
«Κανόνα».

Μέ την λέξιν «Ρώς» καί «Ρους» τής παραδόσεως τοΰ ως άνω 
κείμενου εννοούνται οί Ρώσοι. Ρωσική ό'μως επιδρομή από θαλάσ
σης— δ'πως περιγράφεται εις τον λόγον — κατά τής Κωνσταντινουπό
λεως επί τής εποχής τοΰ Άνδρέου Κρήτης δεν ήτο δυνατόν να γίνη4, 
ή δέ υπό τινων συγγραφέων χρήσις τοΰ ονόματος «Ρώς» ή «Ρους» 
προς χαρακτηρισμόν τών ’Αβαρών — εις τούς οποίους θά άνεφέρετο 
βεβαίως 6 λόγος, αν είχε γραφή υπό τοΰ Άνδρέου—είναι κατά πολύ 
μεταγενέστερα τοΰ Άνδρέου5 6. Επιπλέον ό «Κανών» τοΰ ’Ιωσήφ, 
ό συνοδεΰων τον Ακάθιστον "Υμνον, έχει γραφή κατά τον 9. α’ιώνα 
καί είναι πολύ πιθανώτερον ότι ό συγγραφεύς τοΰ λόγου έδανείσθη 
φράσεις από τον «Κανόνα» παρά τό αντίστροφον,

Κατά ταΰτα ό λόγος δεν εγράφη υπό τοΰ Άνδρέου. Τοΰτο νομί
ζω ότι ένισχύεται καί από τό γεγονός δτι δεν διεσώθη εις χειρόγραφα 
παλαιότερα τής εποχής τοΰ αύτοκράτορος Θεοδώρου Δούκα τοΰ Λα- 
σκάρεως (1245-1258). "Οτι δέ πράγματι εγράφη υπό τοΰ ως άνω αύ
τοκράτορος δεν υπάρχει δυσκολία νά τό δεχθώμεν, διότι ό Θεόδωρος 
Λάσκαρης είναι καί ό συγγραφεύς τοΰ «Παρακλητικοΰ Κανόνος» εις 
τήν Θεοτόκον, τό δέ ύφος τοΰ λόγου εις τήν Θεοτόκον έχει πολλά τά 
κοινά μέ τον τέταρτον λόγον του «περί θεωνυμίας»β. Τό μόνον τό 
όποιον μένει άνεξήγητον είναι πώς ό κωδικογράφως τοΰ Baroccianus 
gr. 197 Γαλακτίων Μαδαράκης, ό άλλως τόσον προσεκτικός καί τόσα 
ενδιαφέροντα κείμενα συγκεντρώσας εις τον κώδικά του7 *, εργαζόμε
νος περί τά μέσα τοΰ 14. αίώνος εις αυτήν τήν Κωνσταντινούπολή, 
περιέπεσεν εις τό λάθος νά άποδώση εις τον Άνδρέαν Κρήτης έργον 
τοΰ Θεοδώρου Λασκάρεως.

Έπί τή ευκαιρία τής γενομένης ένταΰθα συσχετίσεως τοΰ Άν
δρέου Κρήτης μέ εγκώμια εις τήν Θεοτόκον δέον νά σημειωθή ότι

4) Τό θέμα εξετάζεται διεξοδικώς είς V a s i 1 i e v A., The russian at
tack on Constantinople in 86o (Cambridge Mass. 1946), ιδίως σ. 6-13, 
103105, 176 καί 187. 01 Ρώσοι υπό τό όνομα Ρώς άναφέρονται διά πρώτην 
φοράν εις τάς σχετικάς μέ τήν ρωσικήν έπίθεσιν κατά τής Κωνσταντινουπό
λεως ομιλίας τοΰ Φωτίου.

5) Vasiliev A., La Russie primitive et Byzance, είς «Orient 
et Byzance* IV (Paris 1930), 14.

6) M i g n e, PG, 140, 763-770. Καί τά δύο κείμενα δέν αποτελούνται
παρά από συλλογήν επιθέτων καί χαρακτηρισμών.

’) Περιγραφή είς C ο x e, Catalog! κτλ.
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υπό τό όνομά του έχουν εκδοθή εις Migne οκτώ λόγοι8 περ'ι της Θε
οτόκου, εις δέ τον κώδικα Laudiensis graecus 81 φέρονται ανέκδο
τοι καί άλλοι9. Επίσης καί κανόνες του περί τής Θεοτόκου άλλοι 
έδημοσιεύθησαν καί άλλοι παραμένουν ανέκδοτοι10. Ό Παπαδόπου- 
λος Κερσμεύς συνεκέντρωσε πολλά χωρία ιδίως έκ «Θεοτοκίων» τοϋ 
Άνδρέου Κρήτης έχοντα μεγίστην ομοιότητα μέ αντίστοιχα χωρία 
τοϋ Ακαθίστου “Υμνου11.

Λόγφ τή εξαιρετικής σημασίας τήν οποίαν έχει τό οϋτω τεθέν θέ
μα δεν θά ήτο άσκοπον νά παρατηρηθή ότι αντίστοιχοι ομοιότητες 
ευρίσκονται καί εις τούς περί τής Θεοτόκου λόγους τού Άνδρέου. Οί 
λόγοι του «εις την αγίαν γεννησιν» Δ',12 καί «είς τον Ευαγγελισμόν» 
Ε',13 παρουσιάζουν μεγάλας ομοιότητας καί μέ τον Ακάθιστον “Υ
μνον καί επί πλέον μέ τον Κανόνα τοϋ Ιωσήφ 14. Αυτή αυτή άλλωστε 
ή τεχνική τοϋ πρώτου μέρους τοϋ Ακαθίστου "Υμνου, ή προσφώνη- 
σις τοϋ Αγγέλου, ή άπάντησις τής Θεοτόκου, ή άνταπάντησις τοϋ 
Αγγέλου καί οί δισταγμοί τοϋ ’Ιωσήφ είναι καί ή τεχνική τοϋ δευ

') Μ ί g n e, PG, 97 > 805-913 καί 1045-1092.
°) Περί τοϋ κώδικος πρβλ. Coxe Η., Catalogi manuscriptorum bi

bliothecae Bodleianae I, 1863, 563 κ.έ. καί «Κρητικά Χρονικά» ένθ’ άν. 
σημ. 4δ. Τήν εξαιρετικήν από δογματικής καί ιστορικής άπόψεως σημασίαν 
των έκδεδομένων λόγων τοϋ Άνδρέου είς τήν Θεοτόκον τήν ανέπτυξαν πολλοί 
ειδικοί θεολόγοι. ΙΙρβλ. ιδίως C a r 1 i L·, La morte e l’assunzione di 
Maria Santissima nelle omelie greche dei secoli VII-VIII (Roma 1941) 
59-76) J u g i e M., La mort et l’assomption de la Sainte Vierge (Studi 
e testi 114, Roma 1944) 234-245 καί Fall er P. O., De priorum saecu- 
lorum silentio circa assumptionem B. Mariae Virginis (Romae 1946) 9- 
18. Ό C a r 1 i, ένθ’ άν. 63, συνδέει τούς λόγους τοϋ Άνδρέου είς τήν Κοί
μησιν τής Θεοτόκου μέ ιδιαιτέρας συνθήκας τής τότε θρησκευτικής ζωής είς 
Κρήτην.

Τήν γνωριμίαν μου μέ τήν βιβλιογραφίαν αυτήν τήν οφείλω είς τόν κ· 
Milton A n as t os, καθηγητήν τής Βυζαντινής Θεολογίας είς τό Πανεπι- 
στήμιον τοϋ Harvard, πρός τόν όποιον εκφράζω καί από εδώ τάς ευχαρι
στίας μου.

10) Σωφρονίου Εΰστρατιάδου, «Νέα Σιών» 27, 1935, 18 κ.έξ. καί 
Migne, PG, 97. 13*6 κ.έ.

“)Παπαδοπούλου Κεραμέως Α·, Ό Ακάθιστος "Υμνος, 
οί Ρώς καί ό πατριάρχης Φώτιος (Άθήναι 1903), 50-54.

") Μ i g n e, PG, 97, 861-881.
13) Migne, ένθ’ άν., 881-913.
14) Πρβλ. μερικας σποραδικός εκφράσεις : «Χαΐρε τής χαράς τό προοίμιον 

και τής αράς το συμπέρασμα*, «νεφέλη ολόφωτε*, ασάλευτος πύργος», «τό πάντων 
προφητών και πατριάρχων εγκαλλώπισμα*. Τά χωρία είναι πολυάριθμα καί είς 
τούς έκδεδομένους καί είς τούς ανεκδότους λόγους τοϋ Άνδρέου.
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τέρου μέρους τοΰ Ε' λόγου τοΰ Άνδρέου 15 16. Χαρακτηριστικόν δέ δια 
την άντίληψιν τής Θεοτόκου ως «Ύπερμάχον Στρατηγόν» είναι τό 
ακόλουθον έκ τοΰ εις Λάζαρον κανόνος τοΰ Θεοτοκίου τοΰ Άνδρέου : 
«Την πάλιν σου φύλαττε, ϋεογεννήτορ άχραντε' εν σοι γάρ αντη πιστώς 
βασιλεύουσα, εν σοι και κρατύνεται' καί διά σοΰ νικώσα, τροποϋται 
πάντα πειρασμόν καί σκυλεύει πολεμίους καί διέπει το υπήκοον»1*.

Αί διαπιστώσεις αΰται έχουν ως σκοπόν νά δείξουν δτι πλήν των 
Θεοτοκίων τοΰ Άνδρέου καί οί λόγοι του επίσης έχουν ομοιότητας πολ- 
λάς μέ τον Ακάθιστον "Υμνον καί δτι πλέον δ «Κανών» τοΰ ’Ιωσήφ 
δεν είναι εντελώς πρωτότυπον έργον, άλλ’ έν πολλοϊς στηρίζεται εις υλι
κόν ευρισκόμενον καί εις τούς λόγους τοΰ Άνδρέου. Σημειωτέου πάν
τως δτι αί ομοιότητες αύταί δεν σημαίνουν κατ’ ανάγκην καί άμεσον 
έξάρτησιν, διότι είναι εις τό πνεΰμα τής εκκλησιαστικής ύμνογραφίας 
καί ρητορικής νά χρησιμοποιή «κοινούς τόπους» υπό νέαν εκάστοτε 
μορφήν. Εις την προκειμένην δέ περίπτωσιν ή κοινότης των χαρα
κτηρισμών δέον νά άναχθή εις την κοινήν πηγήν δλων, τήν Παλαιάν 
Διαθήκην. Διά τήν κατανόησιν δμως τοΰ ΰφους τοΰ Άνδρέου, τοΰ 
άναμφισβητήτως ενός εκ τών μεγαλυτέρων ρητόρων τής ’Ορθοδοξίας, 
είναι ανάγκη νά γνωρίζωμεν καί δσα έλαβεν εκ τών προγενέστερων 
του καί δσα δ ίδιος έδωσεν εις τούς μεταγενεστέρους.

6.
Η ΓΟΡΤΥΝΑ ΚΑΙ Ο ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Εις Vogel. Gardhausen 1 ή Γόρτυνα ώς κέντρον κωδικογραφίας 
αντιπροσωπεύεται άπαξ μόνον, διά τοΰ εκ Σπάρτης καταγομένου Δη- 
μητρίου Τριβώλη, άντιγράψαντος εκεί τον κώδικα Monacensis 449. 
περιέχοντα τάς «Έννεάδας» τοΰ Πλωτίνου καί άποτελοΰντα σήμερον 
έναν από τούς σπουδαιοτέρους φορείς τής παραδόσεως τοΰ κειμένου 
αύτοΰ 2. Εις τήν Γόρτυνα δμως ήτο καί ή κατοικία τοΰ Μιχαήλ Α
ποστόλη, δπως προκύπτει από τήν επιγραφήν ενός φυλλαδίου του :

15) Μ i g n e, ένθ' άν., 893 κ.έ.
16) Μ i g n e, ένθ’ άν. 1385.
ή Die griechische Schreibern des Mittelalters und der Renaissance, 

Leipzig 1909, 105.
’(Henry P., Etudes Plotiniennes, II Les manuscrits des Ennea- 

des, Brussels 1941, 206-210. Τό βιβλιογραφικόν σημείωμα έ'χει ώς έξης: 
«Ή βίβλος ηδε έγράφη διά της έμής χειρυς Δημητρίον Ίριβώλον Ιίελ.οποννηοίον 
εκ Σπάρτης διατρίβοντος εν πόλει Κρήτης Γορτννη μετά τήν τής έμής πατρίδα; 
άλ,ωαιν έν έτει" ,ςΤτ,ογ'».
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