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ΤΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 
ΚΑΙ ΑΙ ΠΗΓΑΙ ΛΥΤΗΣ

Ό πατριάρχης Ιεροσολύμων Νεκτάριος δ Κρής (1602- 1676)’, 
πλήν τών θεολογικών συγγραφών αΰτοΰ, κατέλιπε και εργον ιστορι
κόν, εις δ και οφείλει κατ' εξοχήν την υστεροφημίαν του, την «Επι
τομήν τής 'Ιεροκοσμικής 'Ιστορίας». Τό βιβλίον τοΰτο, εκδοθέν τδ 
πρώτον τφ 1677, κατέστη προσφιλές εις το ελληνικόν αναγνωστικόν 
κοινόν έπι ένα καί ήμισυν σχεδόν αιώνα, ώς προκύπτει εκ τών επα
νειλημμένων ανατυπώσεων αΰτοΰ, δΰναται δέ νά θεωρηθή εκ τών 
σπουδαιοτέρων υπό Ελλήνων γραφέντων μετά τήν "Αλωσιν χρονο
γραφ ικοΰ χαρακτήρος έργων.

’) Περί Νεκταρίου τοϋ Κρητός, ενός τών σημαντικότερων Ελλήνων λο
γιών μετά την "Αλωσιν, καί τών έργων αΰτοΰ (πλήν τής «Επιτομής τής Τε- 
ροκοσμικής 'Ιστορίας», ήν έκρίναμεν αξίαν ιδιαιτέρας ενταύθα έξετάσεως) δια- 
λαμβάνομεν έκτενώς εις προσεχή εργασίαν μας. ’Επί τοϋ παρόντος σημειοϋμεν 
περί αΰτοϋ όλίγας λέξεις προς κατατοπισμόν τοϋ αναγνώστου τής παρούσης με
λέτης.

Ό Νεκτάριος έγεννήθη έν Κρήτη τφ 1602 καί έσπούδασεν εις τήν περίφη" 
μον έν Χάνδακι σιναϊτικήν σχολήν τής 'Αγίας Αικατερίνη^, βραδύτερον δέ καί 
παρά τφ φιλοσόφφ Θεοφίλφ Κορυδαλεΐ έν Άθήναις. Εικοσαετής γενόμενος 
ήσπάσθη τον μοναχικόν βίον καί μετέβη εις τήν μονήν τοϋ Σινά, ής άνεδείχθη 
εκ τών διαπρεπεστέρων τροφίμων. 'Ως Σιναΐτης ιερομόναχος, διδάσκαλος καί 
ιεροκήρυξ, διεκρίθη διά τήν μόρφωσιν καί τά προσόντα του, ών ένεκα καί έξε- 
λέγη πατριάρχης 'Ιεροσολύμων τφ 1661. Κατά τό διάστημα τής πατριαρχίας 
του (1661 -1669) διεδραμάτισε σημαίνον πρόσωπον εις τήν ιστορίαν τοϋ υπο
δούλου Ελληνισμού, ήγωνίσθη υπέρ τών προνομίων τοϋ έθνους καί έπρωτο- 
στάτησεν εις τήν ΐδρυσιν σχολείων. Παραιτηθείς τφ 1669 υπέρ τοϋ βοηθοϋ 
αΰτοΰ καί άξιου διαδόχου του Δοσιθέου, ήσύχαζεν έν Ίεροσολύμοις μελετών 
καί συγγράφων μέχρι τοϋ θανάτου του (1676). ’Εκτός τής «’Επιτομής τής 'Ιε
ροκοσμικής 'Ιστορίας» κατέλιπε πολλά συγγράμματα, ιδίως θεολονικά, ώς καί 
διδαχάς, στιχουργήματα καί έπιστολάς, ών τά πλεϊστα ανέκδοτα. Ό Νεκτά
ριος ύπήρξεν έκ τών έπιφανεστέρων θεολόγων τής ’Ορθοδόξου ’Ανατολικής Έκ- 
λησίας καί έκ τών προδρόμων τής ολίγον μετέπειτα άρξαμένης νεοελληνικής 
πνευματικής άναγεννήσεως. Περί τοϋ Νεκταρίου έχουν γραφή πολλά, άλλ’ ελ
λιπή καί άσυστημαιοποίητα. Ένταϋθα άρκούμεθα νά παραπέμψωμεν εις τό τε- 
λευταΤον περί αΰτοϋ άρθρον έν «Dictionnaire de Theologie Catholique» τόμ. 
XI 2, Paris 1930 σ. 56-58 υπό V. Grit in el, ένθα καί ή κυριωτέρα βιβλιο
γραφία.
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Τά γνωστότερα τών το ιόντων χρονογραφικών έργων τής Τουρκο
κρατίας 2 * ήρχισαν ήδη καθιστάμενα, κα'ι εΰλόγως, άντικείμενον επιστη
μονικής εξετάσεως, ως ή «Έκθεσις Χρονική» τοΰ Μανουήλ Μαλαξοϋ 
(16 αι.) κα'ι δ «Χρονογράφος ή Βιβλίον 'Ιστορικόν» τοΰ Δωροθέου 
Μονεμβασίας (α' έκδ. τώ 1631)“, ή «Νέα σύνοψις διαφόρων ιστο
ριών» τοΰ Ματθαίου Κιγάλα4 και ή «Βίβλος Χρονική» τοΰ Ίωάννου 
Στάνυυ (18 αι.)5 * * 8. Ή εξέτασις δέ τούτων και έν γένει τών ιστορι
κών έργων τής Τουρκοκρατίας®, ήτοι ή έξακρίβωσις τοΰ χρόνου, καθ’ 
ον συνεγράφησαν και τοΰ συγγραφέως αυτών, ιδία δέ τοτν πηγών, 
τοΰ χαρακτήρος καί τής τυχόν πρός άλλα έργα σχέσεώς των, είναι χρή
σιμος εις τ)μάς, ώς ήδη όρθώς παρετηρήθη’, τό μέν πρός εκτίμησιν 
τοΰ βαθμού τής αξίας των ως ιστορικών πηγών περί τής εποχής, περί 
ής πραγματεύονται, τό δέ πρός μελέτην αυτών καθ’ έαυτα ως πνευμα
τικών δημιουργημάτων τοΰ υποδούλου ελληνισμού κατοπτριζόντων τήν 
πνευματικήν έν γένει κατάστασιν τούτου και τάς διαφόρους κατά και
ρούς πνευματικός τάσεις του. Ύπό τήν διττήν ταύτην έποψιν θά εξε- 
τασθή κατωτέρω καί ή «’Επιτομή τής Τεροκοσμικής 'Ιστορίας»® τοΰ 
Νεκταρίου, ήτις ούδεμιάς μέχρι σήμερον συστηματικής έξετάσεως έτυ- 
χε9. Θά διαλάβωμεν λοιπόν α) περί τοΰ χρόνου τής συγγραφής καί 
τών εκδόσεων τοΰ έργου" β) περί τών περιεχομένων καί τών πηγών 
αυτού" καί γ) περί τοΰ χαρακτήρος καί τής αξίας του.

2) Βλ. περί τούτων Κ. Κ r u ill b a c li e r, 'Ιστορία τής Βυζαντηνής Λογο
τεχνίας κατά μετάφρασιν ίπό Γεωργίου Σωτηριάδου τόμ. Λ", έν Άθή 

ναις 1897 σ. 810-814.
s) Βλ. περί τούτων πρό παντός D. Russo, Studi Istorice Greco-Roma- 

ne. Opere postume ... t. I, Bucuresti 1989 σ. 58-62 καί 68-86. Τήν λοι
πήν πλουσίαν βιβλιογραφίαν βλ. παρά Gyula Moravcsik , Byzautino- 
turcica. I. Die byzantinische Quellen der Geschichte der Turkvolker, 
Budapest 1942 σ. 128-129 καί 246-248.

*) Βλ. D. Russo, ενίΚ άνωτ. σ. 87-91. Τό βιβλίον, ώς άποδεικνύει εν
ταύθα ό 'Ροϋσσος, έτυπώθη ούχί τω 1637, ώς αναγράφεται εις τήν προμετω
πίδα του, άλλα μόλις τφ 1650.

5) Ν. Γ. Σ β ο ρ ιό ν ο υ, Ιωάννης Στάνος, «ΆΟηνα» τόμ. 49 (1939) σ. 
233 - 242.

®) Ή γενικωτέρα συνθετική εργασία τοΰ Σ π υ ρ. Λάμπρου «Αί ιστο
ρικά! μελέται έν 'Ελλάδι κατά τόν πρώτον αιώνα τής παλιγγενεσίας μετά προ- 
εισαγωγής περί τών ελληνικών ιστορημάτων επί Τουρκοκρατίας» ή περιλαμβα
νόμενη εις τό ύπ’ άριτΤ. Η' κατάλοιπον αύτοΰ (πρβλ. «Νέον Έλληνομνήμονα» 
τόμ. 14 (1917) σ. 208 - 209 καί 267 - 269) παραμένει δυστυχώς ανέκδοτος.

!) Βλ. Ν. Γ. Σ β ο ρ ώ ν ο ν, ενίΚ άνωτ. σ. 340.
*) ’Εφεξής ή «Επιτομή τής Τεροκοσμικής Ιστορίας» 6ά δηλοΰται διά τής 

βραχυγραφίας «Έπιιομ»)». Πλήρη τήν επιγραφήν αυτής βλ. κατωτέρω σ. 296.
8) Όλίγαι κρίσεις μόνον περί τοΰ έ'ργου έξηνέχΌησαν κατά καιρούς, ώντά?
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Α.' ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΕΠΙΤΟΜΗΣ»

Ή «Επιτομή» συνεγράφη ύπο τοϋ Νεκταρίου, κατά τον βιογρά
φον αύτοί5 Δοσίθεον 'Ιεροσολύμων* 10, έν τη μονή τοϋ Σινά μετά τήν 
επάνοδον αϋτοΰ έκ Μολδοβλαχίας, δπου είχε σταλή, ΐνα προκαλέστ) 
τήν έπέμβασιν τοϋ ήγεμόνος Βασιλείου Λοϋπου υπέρ των Σιναϊτών 
εις τήν μετά τοϋ ’Αλεξάνδρειάς Ίωαννικίου διένεξίν των, άρα οϋχι 
προ τοϋ 1651, δτε ετ'ρίσκομεν εϊσέτι τον Νεκτάριον έν Κωνσταντινου- 
πόλει συνεχίζοντα τάς ένεργείας του υπέρ τής αυτής υποιΤέσεως και 
μνημονευόμενου εις πατριαρχικόν γράμμα τοϋ έτους τούτου11.

κυριωτέρας σημειοΰμεν ένταΰθα.
Πρώτος περί τό 1720 ό Δημήτρ. Προκοπίου, Έπιτετμημένη έπαρί- 

θμησις των κατά τόν παρελθόντα αιώνα λογίων Γραικών κλπ. (παρά Job. 
Alb. Fabricii, Bibliotheca Graeca, έ/.δ. Harles τόμ. XI, Hamburgi 
1808 σ. 527, καί άνατύπ. έν Κ. Ν. Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη τόμ. Γ' 
εν Βενετία 1872 σ. 485) χαρακτηρίζει τήν «Επιτομήν» ή, ως ονομάζει ταύτην, 
«ιήν των Αίγνπτίων καί Σαρακην·ον ιστορίαν» ώς «βιβλίον περιεογότατον, εν ώ 

έατιν ίδεΐν τψ βονλομένφ άναγνωνσι λείψανα παλαιας ’Αρχαιολογίας, α τερ άνελέξατο 
εκ πολλών και διαφόρων βίβλων, καί μάλιπια των ’Αραβικών της ας ιολόγον βιβλιο
θήκης τοϋ εν τψ δρει τώ Σινα βασιλικόν μοναστηριού, ήνίκα διεϊπε τον έκεΐαε θρό

νον». Ό Κ. Ν. Σα θας, Νεοελληνική Φιλολογία, έν Άθήναις 1868 σ. 320, 
γράφων ίίτι εις τά συγγράμματα τοϋ Νεκταρίου «καταδεικνύεται ευρυμάθεια αξιέ
παινος», προσθέτει : «’Ιδίως δε ή Ίεροκοαμική 'Ιστορία καθίσταται λ.ίαν πολύτιμος 

δια τήν ιστορίαν τον ήμετέρου έθνους ώς περιέχονσα γεγονότα από αραβικών πηγών 
ληφθέντα και ώς επί τό κλειστόν άμνημόνεντα παρ’ ίίλλοις ίαιορικοΐς». Έκ δέ των 
νεωτέρων ύ Κ ω ν σ τ. Ν. II α π α μ ι χ α λ ό π ο υ λ ο ς, ΤΙ μονή τοΰ ορούς Σινά, 
Άθήναι - Κάϊρον 1932 σ. ι' τοϋ προλόγου γράφει: «Τό βιβλ.ίον, περιεργύιατον 
και λίαν ενδιαφέρον διό ιός έν αύτώ απείρους ειδήσεις και λεπτομερείς πληροφο

ρίας περί τής αραβικής 'Ιστορίας καί των οιναϊτικών πραγμάτων ιδιαιτέρως, προ
ήλθε ν έκ μακροτάτης μελέτης εν rfj βιβλιοθήκη τοΰ Σινα Ελλήνων καί ’Αράβων 

συγγραφέων . . . πολλαι δεκάδες σοφών βιβλίων τής σήμερον δεν ίσοφαρίξοναι προς 
όλίγας σελίδας εκείνον. ’Ιδίως τα περί τον Σινα . . . είσίν εκτεθειμένα μετά βαθύτα
τη; εύσεβείας, πληρέστατης γνώσεως, μετά φιλοστοργίας, μετ’ ακρίβειας, μετ’ αγά. 

πης, ώς δεν γράφονται πλ.έον βιβλία ...» κλπ.
Πλήν τών ανωτέρω ολίγων, οΰδέν άλλο σημαντικόν έγρόφη, καθ’ δσον 

γνωριζομεν, περί τής «’Επιτομής».
10) ΤΙ υπό τοΰ Δοσιθέου συνταχθείσα βιογραφία τοΰ Νεκταρίου, ήτις απο

τελεί τήν κυριωτέραν περί τοΰ βίου αύτοΰ πηγήν, είναι συνεκδεδομένη μετά 
τοΰ έργου τοΰ Νεκταρίου, Περί τής αρχής τοΰ πάπα άντίρρησις, έν 
Τασίω 1682 σ. 4, άνετυπώθη δέ καί υπό Emile begrand, Biblio- 
graphie Hellenique. . . au XVII siecle, τόμ. 2, Baris 1894 a. 404-407.

*') ΙΙαρά Καλλιν. Δελικάνη, Τά έν τοΐς κώδιξι τοΰ πατριαρχικού 
αρχειοφυλακείου σωζόμενα επίσημα εκκλησιαστικά έγγραφα τά άφορώντα εις 
τάς σχέσεις τοΰ οικουμενικού πατριαρχείου κλπ. [=τόμ. B'J, έν Κωνσταντινου- 
πόλει 1904 σ. 358-361,
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,’Ακριβέστερον δυνάμεθα νά προσδιορίσωμεν τον χρόνον της συγ
γραφής τοΰ έργου έκ τών ακολουθών ενδείξεων : Έν σ. 221 τής 
«Επιτομής» ό Νεκτάριος αναφέρει δτι μετά τον Ίωαννίκιον εγένετο 
πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς «ό νυν κυρ ΙΙαισιος», δστις γνωρίζομεν 
δτι έχειροτονήθη τή 15 ’Οκτωβρίου 1657 12. Έξ άλλου εν σ. 223 ανα
φέρει ως διατελοΰντα τότε είσέτι αρχιεπίσκοπον τοΰ Σινά τον Ίωά- 
σαφ, περί οΰ είναι γνωστόν δτι άπεβίωσε τή 5 Μαΐου 1660 13, διεδέ- 
χθη δέ τοϋτον αυτός ό Νεκτάριος. Μεταξύ άρα τών δύο τούτων χρο
νολογιών συνεγράφη τό έργον. ’Έτι δέ άκριβέστερον δύνανται νά όρι- 
σθώσιν ως χρόνος άποπερατυόσεως τής συγγραφής τοΰ έργου τά έτη 
1659-1660 εκ τοΰ έν τελεί αυτού (σ. 434) μνημονευόμενου περιστατι- 
κοΰ, καθ’ ο «... ά π’ εδώ και οκτώ χρόνους... εσηκώθη 
κάποιος χαρατζάρης της Ρούμελης λεγόμενος Ντελής Μπουραζέρης, και 
εβγαλεν από την Βασιλείαν χατσερίφι νά βάλη εις χαράτζι δλα τά μο
ναστήρια και καλ.ογήρονς. Και ήίλελε γένει μέγα κακόν νά έρημώσου- 
σιν δλα τά μοναστήρια, εάν ό πατριάρχης, δ τότε κυρ I ω- 
α ν ν ί κ ι ο ς δ Λ ί ν δ ι ο ς , με μερικούς αρχιερείς . . . έβγαίνοντας 
εις τόν Μουφτήν δεν ήίλελεν εμποδίσει την ορμήν αυτόν τοΰ Ντελή 
Μπουραζέρη ...» κλπ. Τό περιστατικόν τούτο, αν και δεν είναι εις 
ημάς άλλοθεν γνωστόν, δέον ν’ άναχθή πάντως εις την δευτέραν πα
τριαρχίαν τοΰ οικουμενικού πατριάρχου Ίωαννικίου τοΰ Λινδίου, 
ήτοι εις τά έτη 1651-165214 * *, δθεν διά τής προσθήκης τών οκτώ 
ετών όδηγούμεθα εις τά έτη 1659- 1660 ,5.

1S) Καινοί. "Αμάν του, Σιναϊτικά μνημεία ανέκδοτα, έν Άθήναις ά. ε. 

[=1928] σ. 42' πρβλ. καί Χρυσοστόμου Παπαδοπο όλου, 'Ιστορία 
τής Εκκλησίας "Αλεξάνδρειάς (62-1934), "Αλεξάνδρεια 1935, σ. 710.

13) Κατά σημείωμα δημοσιευθέν υπό Κ. Ά μ ά ν τ ο υ , ενθ’ άνωτ. σ. 4.
14) Βλ. Μανουήλ Ί. Γ ε δ ε ώ ν, ΙΙατριαρχικοί Πίνακες, έν Κωνσταντι- 

νουπόλει ά.έ. [=1890] σ. 578-579. Αί χρονολογίαι 1646-8 τής πρώτης καί 1653-4 
τής τρίτης πατριαρχίας τοΰ Ίωαννικίου (βλ. Γ ε δ ε ώ ν, ενθ’ άνωτ. σ. 574-576 
καί 582) δέον ν’ άποκλεισθοΰν, διότι οΰδετέρα τούτων απέχει οκταετίαν άπό 
τοΰ 1657-1660, ήτοι τών κατά τά ανωτέρω ασφαλών χρονικών ορίων τής συν- 
γραφής τής «’Επιτομής».

**) *0 Κ. Ν. Π α π α μ ι χ α λ ό π ο υ λ ο ς, 'Η μονή τοΰ ορούς Σινά, Άθή- 
ναι-Κάίρον 1932, σ. 343, αφορμισμένος έκ τοΰ ανωτέρω χωρίου τής «’Επιτομής» 
(πρβλ. καί σ. 299, ένθα παραθέτει τοΰτο καί τοποθετεί τό γεγονός περί τό 1650), 
άποφαίνεται δτι τό έργον έγράφη «περί τό έτος 1658, ώς εξάγεται εκ τών εν τ;)
αελ.454 τής πρώτης εκδόοεως γραφόμενων», άνευ τινός δμως έξηγήσεως ή αιτιολο
γίας. *Όλως δ’ έσφαλμένως ό Κ. Σ ά θ α ς, Ή υπέρ τών χριστιανών διαθήκη 
Μωάμεθ τοΰ προφήτου καί τό χάτη-σερίφιον τοΰ Σουλτάνου Σελήμ («Χρυσαλ- 
λίς» Γ' [1865] σ. 610), άναφέρων τήν αυτήν περί Μπουραζέρη εΐδησιν τοΰ Νε
κταρίου, τοποθετεί το γεγονός τοΰτο βραδύτερον, περί τό 1670.
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"Οτι άλλως τε ό Νεκτάριος συνέγραψε τήν «’Επιτομήν» καθ’ ον 
χρόνον διετέλει είσέτι Σιναΐτης ιερομόναχος καί προ τής εις τον πα
τριαρχικόν θρόνον των Ιεροσολύμων, άρχομενού τοϋ 16(51, ανόδου 
αύτοί5* 18 * * *, προκύπτει καί εκ τοϋ όλου έργου, άποτελοΰντος, κατά κυρτόν 
λόγον, ώς θά ίδωμεν, ιστορίαν καί περιγραφήν τής μονής τοΰ Σινα, 
καί δή εκ τοϋ τρόπου τής διαπραγματεύσεως «ορισμένων κεφαλαίων, 
ιδία των περί τής αυτονομίας τοϋ Σινά καί τής από τοΰ πατριαρχείου 
'Ιεροσολύμων ανεξαρτησίας αύτοϋ (σ. 176-183 καί 215-221), ζητημά
των, περί ών δεν έφρόνει πλέον τά αυτά ό Νεκτάριος άφ’ οΰ έγένετο 
πατριάρχης 'Ιεροσολύμων. Φαίνεται μάλιστα δτι δχι μόνον άπεπερά- 
τωσεν, άλλα καί άπέστειλε προς έκτύπωσιν τό έργον προ τοϋ 1661 εις 
Βενετίαν, διότι άλλως θά άπήλειφεν ή θά ετροποποίει τά κεφάλαια 
ταϋτα. ’Επειδή δέ παρήλθον έκτοτε υπέρ τά δέκα έτη καί τό βιβλίον δεν 
έξετυποΰτο, άπολέσας τέλος πάσαν περί έκδόσεως αύτοϋ ελπίδα, ήναγ- 
κάσθη δ συγγραφεύς νά παρακαλέση δι’ επιστολής του από 1672 τον 
φίλον καί συμπατριώτην αύτοϋ (Κρήτα) μητροπολίτην Φιλαδέλφειας 
Μελέτιον Χορτάτζην, όπως μεριμνήση «... επανελΟεϊν εις ή μας οπερ 
παλαίποτε ιστορικόν βιβλίον αυτόν πεπόμγαμεν ετερον γάρ άν- 
τίγραφον ονκ’ εμεινεν παρ’ ήμιν . . . »17, πληροφορών αυτόν υτι καί 
προηγουμένως είχε γράψει εις αυτόν, καθώς «και προς τον εντιμότα
τού και επιφανέστατον Άρχοντα τον Γκαγιάννην», περί τοΰ αύτοϋ πι
θανώς ζητήματος. Ή επιστολή αϋτη έσχεν, «υς φαίνεται, εύνοϊκόν απο
τέλεσμα καί ή εκτύπωσις τοΰ βιβλίου; ήρχισε, διότι εις μεταγενεστέραν 
του επιστολήν από 1674 («μεταγειτνιώνος έβδομη ισταμένου») έγρα- 
φεν δ Νεκτάριος προς τον Χορτάτζην Ιβ: «Περί μεν δη τοΰ τ υ π ο υ
μένα ν ιστορικού βιβλίου ίδηλώααμέν συι ααψέατερον ίν τοΐς προτέ- 
ροις, Άμα και τφ εΰγενεατάτω καί φιλοχρίστω κυρίφ Μάρκφ τιΰ Κα· 
γιάννη'9 καί πλειόνιον χρείαν μη είναι διέγνωμεν».

Ή έκτύποισις έν τούτοις τοΰ βιβλίου δεν είχε περατωθή είσέτι,
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1Β) Ό Νεκτάριος έχειροτονήθη πατριάρχης "Ιεροσολύμων τή 7 "Απριλίου 
1661 κατ’ Ιδιόγραφον αύτοϋ σημείωμα δημοσιευθέν τό πρώτον υπό Ά. Παπα- 
δοπούλου-Κεραμέως, Άνάλεκτα "Ιεροσολυμιτικής Σταχυολογίας τόμ, 
Β", έν Πετρουπόλει 1894, σ. 280.

”) Νεκταρίου πατριάρχου Ιεροσολύμων αύτόγραπτοι 5 έπιστολαί έκδίδον- 
τος Μανουήλ "I. Γ ε δ ε ώ ν , έν Κωνσταντινουπόλει 1913, σ. 16. Όρθώς 
εικάζει ό Γ ε δ ε ώ ν, αυτόθι σ. 27, ότι τό έν τή επιστολή «ίναφερόμενον «Ιστο
ρικόν βιβλίον» είναι ή «’Επιτομή».

18) Αυτόθι σ. 18.
,9) Ό Μάρκος Καγιάννης ήτο καί αυτός Κρής έκ 'Ρεθύμνου, έκ των επιφα

νών δέ μελών τής έν Βενετία 'Ελληνικής Κοινότητος, περί οΰ πολλάς ειδήσεις
συνεκέντοωσεν ό Γ ε δ ε ώ ν, ένθ’ άνωτ. σ. 28-31.
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δτε άπεβίωσεν ό Νεκτάριος (14/15 ’Ιουλίου 1676)’°, εκυκλοφόρησε δέ 
τοϋτο μόλις τό επόμενον έτος 1677 εις προίτην εκδοσιν21, ήν οι τυπο
γράφοι αδελφοί Νικόλαος καί Λεοντάρης οί Γλυκείς αφιέρωσαν εις τον 
τότε ηγεμόνα της Μολδαβίας ’Αντώνιον Ρωσσέτον22 *, ως μαρτυρεΐται 
εκ τε τής επιγραφής τοϋ βιβλίου καί τής εν αρχή (φ. 2 ro-vo) πρός 
τούτον άφιερωτικής αυτών επιστολής χρονολογούμενης από 1677 καί 
συνταχθείσης, κατά πάσαν πιθανότητα, υπό τοϋ επιμελητοϋ τής έκδό- 
σεως, Κρητός και τοΰτου, ’Αμβροσίου Γραδενίγου 2S.

Ή πρώτη αϋτη έκδοσις τής «Επιτομής» φέρει την επιγραφήν : 
« f ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΗΣ ΙΕΡΟΚΟΣΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, Είς πέντε μερισϋεί
σα Τμήματα, ών τά μεν Τρία πρώτα εν συντομία διαλαμβάνουσιν, 
ον μόνον τά τοϋ 'Αγιον Θεοβάδιστου ’Όρους Σινά, ον μην άλλα 
καί τά τοϋ έκεϊ&εν ώκο δο μηϋέντος Θεοδοξάστον Μοναστηριού. Των 
δ’ υστέρων, το μεν περιέχει τά των Βασιλέων πάσης γης Αίγυπτου μέ
χρι Μωάμε& καί των Διαδόχων αντοϋ έως Σουλτάν Σελήμ. Τό δέ πε
ρί τον αντοϋ Σελήμ, καί περί τής μάχης, ήν ήγειρε κατά Περσών. 
Ετι δέ περί τής Αίρέσεοις τον Τεχήλ, νέου Προφήτου των Περσών, 
πραγματεύεται. °.Εκαστον τών Τμημάτων έχει τον αντοϋ Πίνακα. 
Προσέτι έτερός τις ΤΙίναξ τινών αναγκαίων Σημειώσεων υπάρχει, προς 
περιέργειαν καί ωφέλειαν τών ’Αναγνωστών. Σνγγραφειαα. παρά τον 
Μακαριωτάτου πρώην Ιεροσολύμων ΙΙατριάρχου, Νεκταρίου τοϋ Κρη- 
τοϋ 24' καί μετά πλείστης έπιμελείας διορϋωϋεϊσα παρά τοϋ Σοφωτά- 
τ ου καί Πανοαιωτάτου °Αμβροσίου Γραδενίγου, ομοίως τον εκ Κρή
της, Άββα καί Βιβλιοφύλακος τής τών Ενετών Γαληνοτάτης Άρι-

2Ι>) Ή χρονολογία τοϋ θανάτου τοϋ Νεκταρίου παρέχεται ύπό τοϋ Δοσιθέου
εις τήν ανωτέρω μνημονευθεΐσαν (σημ. 10) βιογραφίαν αύτοΰ καί είς τό εργον 
τοϋ αύτοΰ Δοσιθέου 'Ιεροσολύμων, "Ιστορία περί τών έν Ίεροσο- 
λύμοις πατριαρχευσάντων, έν Βουκουρεστίφ 1715, τόμ. 2 σ. 1226.

2Ι) Ή άδεια τής έκτυπώσεως χρονολογείται από 15 ’Ιουλίου 1677 (Ε. Ε e- 
grand, ένθ’ άνωτ. σ. 339).

2S) Οΰτος ηγεμόνευσε τής Μολδαβίας από τοϋ 1675-1678' βλ. A. X e η ο
ροί , Histoire des Roumains de la Dacie Trajane, depuis les origines 
3usque a Γιιηίοπ des principautes en 1859, τόμ. II, Paris 1896, ,σ· 84. *0 X ά
πορο 1 , αύτόιθι σ. 176, γράφει ότι δαπάναις τοϋ ήγεμόνος τούτου έγένετο ή 
έ'κδοσις τής «’Επιτομής» (ήν καλεΐ «elements de l’histoire universelle»)' τοϋτο 
όμως δέν δυνάμεθα νά συναγάγωμεν μετ' απολύτου βεβαιότητος έκ μόνης τής 
είς αυτόν άφιερώσεως τοϋ βιβλίου.

!S) Ή επιστολή διετηρήθη άπαραλλάκτως άνατυπουμένη είς πάσας τάς με- 
τέπειτα έπανέκδόσεις τοϋ έ'ργου' βλ. ταύτην καί παρά Ε· Regrand, ένθ’ 
άνωτ. σ. 338 - 339.

2<) Ούτως είς τήν πρώτην ταύτην εκδοσιν’ είς τάς εφεξής έχει διορθωθή : 
Κρητός.
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πτοκρατίας. ’Αφιερωϋτΐσα Τω Γαληνοτάτω πάαης Μολδοβλαχίας Κα- 
βηγεμόνι, Κνρίω Κνρίω, Ίωάννρ Άντωνίω τω θεοσεβεστάταρ Βωι- 
βόνδα. Ένετίηαι, Κατά τό αχοζ' ”Ετος τό Σ[ωτή]ριον. ΙΙαρά Νικο- 
λάω τω Γλυκεΐ τω εξ Ίωαννίνων. Con licenza lie’ Superiori, e pri- 
vilegio».

Πλήν τής πρώτης ταΰτης εκδόσεως τής γενομένης τφ 1677 έν Βε
νετία παρά Νικολάφ Γλυκεΐ και επιμελεία τοΰ Γραδενίγου 25 26, τδ βι- 
βλίον εσχεν έτέρας πέντε ομοίως έπιγραφομένας εκδόσεις τυπωθείσας 
πάσας ωσαύτως παρά Γλυκεΐ. Δευτέρα έκδοσις είναι ή τοΰ 1729 έπι- 
μελεία ’Αλεξάνδρου Καγκε?ιλαρίου2β, τρίτη ή τοΰ 1758 επιμελεία 
Σπυρίδωνος Μηλιά27, τέταρτη ή τοΰ 1770 επιμελεία τοΰ αυτοΰ28,
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25) Περιγραφήν ταύτης, ήν, εκτάκτου σπανιότητος ούσαν, δέν εΐδομεν, βλ. 
παρά Ε. Eegrand, ένθ’ άνωτ. άρ. 537, σ. 337-339. Κατά τον Eegrand 
σύγκειται έκ φύλλων 9 άνευ άριθμήσεως καί 438 σελίδων (ούχί δέ 448, ώς φέ
ρεται έν αυτή ένεκα σφάλματος δεκάδος περί τήν άρίθμησιν των σελίδων, ήτις 
μεταπηδά από 329 εις 340 συνεχιζόμενη είτα κανονικώς). Βιβλιογραφική άνα- 
γραφή αυτής καί παρά V. Benesevic, Monumenta Sinaitica archaeo- 
logica et palaeografica, fasciculus I, Petropoli 1925, σ. XXVIII (άριθ. 326).

26) E. Le grand, Bibliograpliie Hellenique... au XVIII siecle, τόμ. 
2, Paris 1928 άριθ. 190*, σ. 225-226. Άντίτυπον αυτής εΰρηται εις τήν Εθνικήν 
Βιβλιοθήκην (Ίστορ. 3508, 4ο). Εις τήν αυτόθι περιγραφήν (τήν γενομένην υπό 
των L. Petit καί Η. Pernot) προσθετέον, δτι ή έκδοσις αυτή έχει, ώς καί 
ή πρώτη, σελίδας πράγματι 438 καί ούχί 458, διότι έκ σφάλματος 20 σελίδων 
ή σελίδωσις μεταπηδά άπό τοΰ 432 είς 453 καί συνεχίζεται εΐτα κανονικώς μέ
χρι τοΰ 458' επίσης δτι, προφανώς έξ έπιδράσεως τοΰ έν τή πρώτη έκδόσει 
σφάλματος (βλ. τήν προηγουμένην ύποσημείωσιν), εις τάς σελ. 329-336 υπάρχει 
σάλος περί τήν άρίθμησιν τούτων, ήτις όμως άποκαθίσταται κανονική καί 
άνευ δημιουργίας σφάλματος άπό τής σ. 336 κ.έξ. (329, 340, 341, 332, 333, 344, 
345, 336)' καί τέλος δτι καί είς τήν έκδοσιν ταύτην υπάρχει έκτος κειμένου χάρ
της τής Παλαιστίνης (τό άντίτυπον τής Έθν. Βιβλιοθήκης έχει τούτον έναντι 
τής σελίδος 173, έν ω ή θέσις αύτοϋ είναι έναντι τής σ. 69, ώς εΰρηται είς τήν 
πρώτην έκδοσιν). Ταϋτα πάντα πείθουν δτι ή δευτέρα αυτή έκδοσις είναι παν
ομοιότυπος πρός τήν πρώτην. Προς δέ τήν δευτέραν πάλιν πανομοιότυποι είναι, 
ώς έβεβαιώθημεν έξ ιδίας άντιβολής, αί δύο έπόμεναι έκδόσεις γ' καί δ' (1758 
καί 1770), φέρουσαι έπίσης σελίδας 438, στερούμεναι δέ μόνον τοΰ χάρτου. Τά 
ανωτέρω περί τήν σελίδωσιν σφάλματα τής δευτέρας έκδόσεως, καθώς καί τά 
πλεΐστα των τυπογραφικών έχουν διορθωθή είς τάς έπομένας.

27) Ε. Έ e g r a n d, ένθ’ άνωτ. άριθ. 514*, σ. 483 (πρβλ. καί Τοΰ αύτοϋ, 
Bibliograpliie Ionienne τόμ. I, Paris 1910, άριθ. 361, σ. 110-111). Άντίτυπον 
αυτής είς τήν Έθν. Βιβλιοθήκην (Θεολ. 9479, 4ο). Είς τήν έκδοσιν ταύτην, έχου- 
σαν ομαλήν σελίδωσιν, γίνονται αί έν τή παρούση μελέτη παραπομπαί.

2S) Ε. begrand, ένθ’ άνωτ. άριθ·. 721*, σ. 115 (πρβλ. Τοΰ αύτοϋ, Bi
bliographic Ionienne, ένθ’ άνωτ. άριθ·. 409, σ. 127-128). Άντίτυπον τής έκδό

σεως είς τήν Έθν. Βιβλιοθήκην (Θεολ. 9481, 4ο), Έν τή έκδόσει ταύτη σ. 223-
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πέμπτη ή τοϋ 17 8 3 23 και τελευταία ή του 1805 *°.
3'Ας σημειωθή, τέλος, δτι το έργον φέρεται αντιγεγραμμμένον καί 

εις χειρόγραφα. Ούτως εύρίσκετ,χι ολόκληρον μέν εις τον ύπ’ άριθ. 
544 (1191) τοϋ 18ου (17ου;) αϊώνος σιναϊτικόν κώδικα81, εν άποσπά- 
σματι δέ εις τον υπ= άριθ. 265 (φ. 7-16) τοϋ 17ου αίώνος κώδικα 
τοϋ Supplement Grec τής Έθν. Βιβλιοθήκης των Παρισίων 32. Αλ
λά και ό εις τον υπ’ άριθ. 42 (φ. 118Ρ — 119β) κώδικα τής Βιβλιο
θήκης τής Βουλής φερόμενος υπό το όνομα τοϋ Νεκταρίου ανέκδοτος 
δήθεν «Λόγος ότι και το να συγχωρή αμαρτίας και νά διορίζω καιρούς 
των μετανοούντων ό ίερευς εις την ΙΊαλαιάν Διαθήκην διετυπώθη» 83 
ουδέν άλλο είναι ή το έν «Επιτομή» σ. 62-63 όμοίιος έπιγραφόμενον 
κεφάλαιον (οΰτινος μόνον τό τέλος έχει παραλειφθή), ώς έβεβαιώθη- 
μεν καί έξ ιδίας άντιβολής τοϋ κώδικος τούτου προς τό έκδεδομένον 
έργον. Πάντα όμως τα ανωτέρω χειρόγραφα φαίνονται πηγάζοντα 
έκ των έντυπων εκδόσεων καί επομένως δεν έχουν σημασίαν διά την 
παράδοσιν καί την κριτικήν άποκατάστασιν τοΰ κειμένου τοϋ έργου. * 80

224 έγένετο μικρά προσθήκη περί τών νεωτέρων άπύ τοϋ Νεκταρίου καί εντεύ
θεν αρχιεπισκόπων τοϋ Σινά, ών τελευταίος καταλέγεται «<5 νϋν κνρ Κύριλλος ΰ 
εκ Χάνδακο; . , . taiψν&'». Ή προσθήκη αίίτη έλήφθη πιθανώτατα έκ της τρί
της έκδόσεως τής «Περιγραφής τοΰ Σινά» (έν Βενετία 17G8, σ. 56-57), περί ής 
βλ. κατωτέρω σημ. 154, διετηρήθη δέ καί εις τάς λοιπάς μεταγενεστέρας εκδό
σεις απαράλλακτος. Αί έν αυτή όμως χρονολογίαι περί τών μεταγενεστέρων αρ
χιεπισκόπων δέν είναι πάντοτε ακριβείς' βλ. Κ. ’Αμάν του, Σινα'ίτικά μνημεία 
ανέκδοτα σ. 63, 70, 81-2 καί Μ α ν ο υ ή λ Ί. Γ ε δ ε ώ ν, 'Ιστορία τών τοΰ 
Χριστού πενήτων, τεϋχος πρώτον, έν Άθήναις 1939, σ. 60.

2e) L e g r a n d, ένθ·’ άνωτ. άριθ. 1100*, σ. 402-403. Ή έκδοσις έχει μό
νον 412 σελίδας, μεγαλύτερου σχήματος τοΰ τών προηγουμένων εκδόσεων, εί
ναι δέ σπανία σχεδόν όσον καί ή πρώτη. Άντίτυπον αυτής ε’ίδομεν εις τήν Βι. 
βλιοθήκην τής Βουλής.

80) Δ η μ η τ ρ. Σ. Γ κ ί ν η καί Βαλέριου Γ. Μέξα, Ελληνική Βι
βλιογραφία, τόμος πρώτος 1800-1839, έν Άθήναις 1939 (Πραγματεΐαι τής Ακα
δημίας Αθηνών, τόμος 11ος) άριθ. 338, σ. 56. 'II έκδοσις είναι πανομοιότυπος 
πρός τήν προηγουμένην τοΰ 1783, έκ σελίδων επίσης 412. Άντίτυπον αυτής εις 
τήν Έθν. Βιβλιοθήκην (Θεολ. 9483, 4ο).

sl) Catalogue codicum manuscriptorum graecorum qui in monasterio 
Sanctae Catharinae in monte Siua asservantur .... edidit V. Benese- 
vic , Petropoli, τόμ. I, 1911, σ. 447. Τό όνομα τοΰ συγγραφέως δέν άναφέ- 
ρεται, ή σημειουμένη έπιγραφή όμως, ή αρχή καί τό τέλος είναι τά αυτά πρός 
τά έν τή «’Επιτομή» τοΰ Νεκταρίου.

,!) Η e n r i Omont, Inventaire sommaire des manuscrits grecs 
de la Bibliotheque Nationale, troisieme partie, Paris 1888, a. 240.

ss) Σ π. Λάμπρου, Κώδικες τής Βιβλιοθήκης τής Βουλής, «Νέος Έλ- 
ληνομνήμων» τόμ. 2 (1905), σ. 361.
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Β'. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΗΓΑΙ ΤΗΣ «ΕΠΙΤΟΜΗΣ»

Ή «Επιτομή τής 'Ιεροκοσμικής 'Ιστορίας» άναφέρεται, ως ήδη 
έλέχθη, κατά κύριον λόγον εις την ιστορίαν καί περιγραφήν τής μονής 
και τοϋ ορούς Σινά περιεχομένην εις τά τμήματα Β' καί Γ' τοϋ 
έργου. Τά λοιπά εκ των πέντε τμημάτων τούτου περιέχουν ϋλην εμμέ
σους μόνον ή καί σχεδόν ουδόλως σχετιζομένην προς το κύριον ίΐέμα, 
ήτοι τό μέν Α' τά τοϋ βίου τοϋ Μωϋσέως, τό Δ' την ιστορίαν τής Αί
γυπτου έκπαλαι μέχρι τοϋ σουλτάνου Σελήμ τοϋ 1ου και το Ε' τά 
κατά τήν εν έτει 1517 κατάκτησιν αυτής υπό τούτου. Έκ τούτου δι
καιολογείται ή εΰρύτης τής επιγραφής τού έργου ως ιστορίας καθόλου, 
ήν ό συγγραφείς ονομάζει «Τεροκοσμικήν», διότι εκ των πέντε τμη
μάτων αυτής τά μέν τρία πρώτα ανήκουν εις τήν «Ιεράν», τά δέ δύο 
τελευταία εις τήν «κοσμικήν» (τήν κατ3 αντιδιαστολήν δηλ. προς τήν 
«ιεράν») ιστορίαν 3*.

Προς συγκρότησιν τοϋ έργου ό Νεκτάριος εχρησιμοποίησε τήν 
πλουσιωτάτην εις βιβλία, άλλ3 ιδίως εις ανέκδοτα χειρόγραφα βιβλιο
θήκην τής μονής τοϋ Σινά, οϋτω δέ συνεκέντρωσεν ϋλην άξιόλογον καί 
ποικιλωτάτην έκ πολλών έκδεδομένων καί ανεκδότων πηγών. Τών πη
γών τούτων τήν έρευναν θά έπιχειρήσωμεν κατωτέρω, προβαίνοντες 
εις λεπτομερή άνάλυσιν τών περιεχομένων τοϋ βιβλίου κατά τήν έν 
αύτώ σειράν καί κατά τήν εις τμήματα διαίρεσιν αύτοΰ.

ΤΜΗΜΑ Α' (σ. 5-74). Ό συγγραφεύς εις τό τμήμα Α' προβαίνει 
εις τήν έξιστόρτμσιν τοϋ βίου τοϋ Μωϋσέως λαβόντος τάς δέκα έντολάς 
επί τοϋ ό'ρους Σινά85.

Καί τά μέν από σ. 8-51 εκτιθέμενα περί τής υπό τοϋ Μωϋσέως 
επαναφοράς τών Εβραίων εξ Αίγυπτου εις τήν πατρίδα των μέχρι 
τής λήψεως τών δέκα εντολών επί τοϋ Σινά30 είναι ειλημμένα έκ τής 
Εξόδου (κεφ. α'-λδ') τής Παλ. Διαθήκης, τά δέ περί τοϋ μωσαϊκού * 3

Ή «Επιτομή τής Ίεροκοσμ. 'Ιστορίας* τοϋ Νεκταρίου Ιεροσολύμων 299

8‘) Τό έ'ργον χαρακτηρίζεται καί ως «Επιτομή», διότι, ώς θά ίδωμεν, πολ
λοί πηγαί παρατίθενται κατ’ επιτομήν. Ό δρος ουτος άλλως τε είναι συνήθης 
καί εις τάς παλαιοτέρας χρονογραφίας.

35) Τοϋτο πράττει, ως λέγει έν προοιμίφ σ. 4, « . . . επειδή από δλους τους 
άγιους άνδρας όπου εις αυτό [ δηλ. τό δρος Σινά ] έκατοίκησαν, πρώτον οικιστήν, 
πολιούχον και θαύματα φοβερά και εξαίσια ίδόντα και ποιήσαντα εν αντφ δεν εΰρί- 
ακομεν άλλον πρωτύτερον από τον μεγαν προφήτην Mcovorj».

3S) Έν σ. 24-28 γίνεται λόγος παρεκβατικώς περί τής κατά τό θέρος ανυ- 
ψώσεως τών ύδάτων τοϋ Νείλου καί τής έξηγήσεως τοϋ φαινομένου, άναφερο- 
μένων ιδία τών γνωμών τών παλαιών τών φερομένων παρ’ Ήροδύτω (βιβλ. Β' 
κεφ. 19-28) καί άλλοις, αλλά καί τής νεωτέρας ορθής έξηγήσεως τοΰ φαινομέ
νου (βλ. κατωτέρω έν τέλει τής παρούσης μελέτης).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:53:51 EEST - 54.161.213.156



300 Μ. Ί. Μανούσακα

νόμου εν σ. 52-67 λεγάμενα εξ άλλων κεφαλαίων ταιίτης σποράδην. 
Καί τό τελευταΐον δέ κεφάλαιον τοϋ τμήματος «Περί τής εν τω άγίω 
δρει τω Σινίΐ οπτασίας τον προφήτου Ήλιου» (σ. 72-74) είναι επίσης 
εΐλημμένον εκ τής Παλ. Διαθήκης (Γ' Βασιλειών κεφ. ιθ'). Εις δέ τάς 
ενδιαμέσους σελίδας 68-72, προς έπεξήγησιν τής πορείας των Εβραίων 
επί τοϋ χάρτου τής Παλαιστίνης τοϋ φερομένου εις την α' καί β' έ'κ- 
δοσιν εκτός κειμένου, παρατίθεται πίναξ εμφαίνων τους διαφόρους 
σταθμούς αυτών κατά τά έν τή Γραφή. Πηγή ά'ρα σχεδόν μοναδική 31 * * * * * * 
τοϋ τμήματος Α' είναι ή Παλαιά Διαθήκη.

ΤΜΗΜΑ Β' (σ. 75- 186). Τό τμήμα τοΰτο διαλαμβάνει τήν ιστο
ρίαν τών έν τφ δρει Σινα μοναχών καί ασκητών από τών πρώτων χρι
στιανικών χρόνων μέχρι καί τής υπό τοϋ ’Ιουστινιανού ίδρΰσεως τής 
μονής, προσέτι δέ καί τήν περιγραφήν ταΰτης.

Προς συγκρότησή τής παλαιοτέρας ιστορίας τοϋ ορούς Σινα ό 
Νεκτάριος παραθέτει εν μεταφράσει εκ τής αρχαίας εις δήμο') δ η γλώσ
σαν τά κάτωθι δυο συναξάρια :

α) «Βίος και πολιτεία τών έν Σινα και 'Ραϊϋ'φ άναιρείλέντων 
άγιων πατέρων, συγγραφείς παρά ’ Αμμοωνίου μονάχου» (σ. 79-97). 
Πρόκειται περί τής γνωστής διηγήσεως ’Αμμωνίου τοϋ Κανωβίτου, 
έλθόντος εις Σινα περί τό 373 χάριν προσκυνήσεως, τής σωζομένης εις 
πολλά χειρόγραφα38 39 καί έκδοθείσης τό πρώτον ήδη τφ 1660 υπό τοϋ 
Combefis89, καί β') «Τον οσίου πατρδς ημών Νείλου τοϋ έπάρχου, Λό
γος περί τής άναιρέσεως τών έν τω 'Αγίω δρει Σινίϊ Άββάδων καί περί 
τον υιόν Θεοδονλον» (σ. 100- 141)40. Ή διήγησις αυτή τοϋ Νείλου

S7) Ένιαχοϋ χρησιμοποιούνται μεμονωμένως καί άλλοι εκκλησιαστικοί συν-
γραφεις. Αί εις κείμενα καί συγγραφείς παραπομπαί σημειοΰνται συνήθως εις
τά περιθώρια τοϋ βιβλίου, προκειμένου ιδία περί παρεκβάσεων. Περί τών τοιού-
των όμως μικρών παρεκβάσεων, αιτινες απαντούν καί εις άλλα τμήματα τοϋ βι
βλίου, δεν έκρίθη άναγκαΐον νά γίνη λόγος είς τήν παροΰσαν μελέτην.

88) ΓΙρβλ. προχείρως Σπυρ. ΙΊ. Λάμπρου, Κατάλογος τών έν ταΐς 
βιβλιοθήκαις τοϋ Άγιου “Ορους ελληνικών κωδίκων, έν Κανταβριγίφ τόμ. Α' 
1895, άριθ. 3708.8 (σ. 380) καί τόμ. Β , 1900, άριθ. 4708η' (σ. 178), 4869η' (σ. 
218), 5807-37 (σ. 360) καί Ά. Παπαδοπούλου-Κερα μ έως, Ίεροσολυ-
μιτική Βιβλιοθήκη τόμ. Α', έν Πετρουπόλει 1891, άριθ. 18.,, (σ. 78) καί
280 (σ. 354).

39) F r. Combefis, Illustrium Cliristi martyrum lecti triumphi, 
vetustis Graecorum monumentis consignati, Parisiis 1660, σ. 88-132 (πρβλ. 
Bibliotheca Hagiographica Graeca, ediclerunt Socii Bollandiani, 
editio altera emendatior . . . Bruxellis 1909, σ. 181). Τήν λοιπήν περί τής 
διηγήσεως τοϋ Άμμωνίου βιβλιογραφίαν βλ. παρά V. Benesevic, Μο- 
numenta Sinaitica, fasc. I, σ. VI καί Β (άριθ. 1).

40) Μεταξύ τών δύο τούτων διηγήσεων παρεμβάλλει δ Νεκτάριος (σ. 98-99)
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περί τής εις Σινά δευτέρας επιδρομής βαρβάρων φυλών (τής γενομέ- 
νης περί τό 410), έκδεδομένη παρά Migne, Patrol. Graec. τόμ. 79 
σ. 583-694, σώζεται και εις άλλους κώδικας* 41 καί δή και εις τούς 
σιναϊτικούς ύπ’ άριθ. 341 (512) φ. 111 β- 153 β42 * κα'ι 405 (437) φ. 
1“ - 82α 43, ούς πιθανώς εΐχεν ύπ’ οψιν του ό Νεκτάριος, μολονότι ή 
υπό Petr. Possinus γενομένη έν Παρισίοις πρώτη έκδοσις τής διη- 
γήσεως έδημοσιεύθη ήδη τώ 1639 44 και ήδύνατο καί ταύτην να ει- 
χεν ύπ’ ό'ψιν.

‘Ο συγγραφεύς μεταβαίνει μετά ταϋτα εις τα κατά την ϊδρυσιν τής 
μονής (σ. 141-154). Καί τά μεν προεισαγωγικώς εν σ. 141-146 εκτι
θέμενα περί τών υπό τοϋ ’Ιουστινιανού τή προτροπή τοϋ αγίου Σάβ
βα γενομένων έν Παλαιστίνη ανακαινίσεων παραλαμβάνει, καθ’ α λέ
γει ό ίδιος (σ. 145-146), εκ τοϋ βίου τοϋ 'Αγίου Σάββα45 κυρίως. 
Τά δέ έν σ. 146-154 ακολούθως ιστορούμενα περί τής υπό τοϋ ’Ιου
στινιανού κτίσεως τής μονής έκθέτει έχων ως αποκλειστικήν πηγήν, 
καθ’ α γράφει έν σ. 146, καθώς καί εν προοίμια) σ. 4, τον «αρα
βικόν χρονογράφον», ον μετεγλοόττισε «<5ι’ έρμηνέως εις τό ρωμαϊ
κόν» (σ. 141).

’Αλλά τίς δ «αραβικός χρονογράφος» οΰτος; 'Ως θά δείξωμεν κατω
τέρω πραγματευόμενοι περί τοϋ Δ' τμήμιατος τής «’Επιτομής», είναι 
βέβαιον δτι ό Νεκτάριος, εις τό τμήμα τοΰτο τουλάχιστον, ονομάζει

ενδιαφέρουσαν παράδοσιν «περί τον Πύργου όπου ή Άγια Ελένη έκτιοεν εις την 

Αγίαν Βάτονν. Αΰτη σώζεται ετι καί σήμερον βλ. Ν ι π ό δ. Τ σ έ κ α ν έν 
περιοδ. «Σωτήρ» τόμ. 15 (1892) σ. 121-125.

41) Πρβλ. π.χ. Σπ. Λ ά μι π ρ ο υ , ένθ1 άνωτ. τόμ. Α' άριθ. 1852.0 (σ. 158) 
2098.3 (σ. 180), 3660ζ' (σ. 339) καί τόμ. Β' άριθ. 4708ζ' (σ. 177-178) καί ’Α. Π α- 
παδοποΰλου-Κεραμέως, έ'νθ' άνωτ. τόμ. Β', 1894, άριθ. 1423 (σ. 
224β) καί τόμ. Γ', 1897, άριθ. 4 (σ. 25).

“) V. Benesevic, Catalogue codicum κτλ. τόμ. I. σ. 185.
«) Αυτόθι, σ. 224-225.
“) Περί τής έκδόσεως ταύτης (Nili opera quaedam nonduiil edita, gr. 

et lat. vulgavit P. Possinus, Parisiis 1639, σ. 1 -126) βλ. M i g u e 
Patrol. Graec. τόμ. 79 σ. 583. Τήν σχετικήν βιβλιογραφίαν βλ. παρά V. Β e- 
n e s e v i c, Monumenta Siuaitica, fasc. I σ. VI-VII καί Ι,Ι (άριθ. 9).

45) Ό υπό Κυρίλλου τοϋ Σκυθοπολίτου συγγραφείς βίος τοϋ 'Αγίου Σάββα 
(t 532) έξεδόθη τό πρώτον υπό J. Β. Cotelerius, Ecclesiae graecae 
monumenta τ. Ill, Parisiis 1686, a. 220-376 (πρβλ. Bibliotheca Hagiographiea 
Graeca4 σ. 226), έκ σιναϊτικοϋ δέ χειρογράφου υπό Αυγουστίνου μονά" 
χ ο ϋ Ίορδανίτουέν περ. «Νέα Σιών» τόμ. 13 (1913) σ. 402-417, 750-765 
καί τόμ. 14 (1914) σ. 76-89, 165- 184, 378-393 κλπ. Τό σιναϊτικόν τοΰτο χειρό" 
γραφον (ύπ1 άριθ. 494 τοϋ Θ' αίώνος) είναι πιθανώτατα τό καί υπό Νεκταρίου 
χρησιμοποιηθέν.
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«αραβικόν χρονογράφον» (σ. 267, πρβλ. καί σ. 301) καί χρησιμοποιεί 
ώς πηγήν διά την ιστορίαν των ’Αράβων καλιφών τό Χρονικόν τοϋ 
Άραβος ιστορικοί al-Makin. Είναι εύλογον λοιπόν να δεχθώμεν, δτι 
καί ενταύθα ό Νεκτάριος χρησιμοποιεί καί ονομάζει επίσης «αραβικόν 
χρονογράφον» τον αυτόν Makin. Άν έπρόκειτο περί δύο διαφόρων 
αραβικών χρονογραφικών έργων, ό Νεκτάριος θά έποιεΐτο εις τό βι- 
βλίον του διάκρισιν τούτων άπ’ άλλήλων, ό'ταν τουλάχιστον όμιλή 
συγχρόνως περί άμφοτέρων. ’Αλλά τά εν τελεί τοΰ προοιμίου εν σ. 4 
της «Επίτομης» γραφόμενα46 47 πείθουν σχεδόν δτι πρόκειται εις άμ- 
φοτέρας τάς περιπτώσεις περί ενός καί τοϋ αΰτοΰ χρονογράφου, άρα 
τοΰ Makin. Δυστυχώς δεν δυνάμεθα νά εχωμεν περί τούτου αναμφι
σβήτητους αποδείξεις, διότι τό πρώτον τμήμα τής χρονογραφίας τοϋ 
Makin, εν φ περιλαμβάνονται καί τά κατά την περίοδον τοΰ Τουστι- 
νιανοϋ, παραμένει ανέκδοτον. Καί τό ζήτημα δυσχεραίνεται έτι μάλ
λον εκ τοΰ εξής γεγονότος : Τά κατά την κτίσιν τής μονής τοΰ Σινα 
ιστορούμενα υπό Νεκταρίου είναι εκτεθειμένα κατά τρόπον όμοιότα- 
τον, συντομώτερον δμως, υπό ετέρου Άραβος χρονογράφου, τοϋ Ευ
τυχίου (άραβ. Sa'id Ibn al-Bitrik) πατριάρχου Αλεξάνδρειάς (933- 
940 μ.Χρ.)4! εις την χρονογραφίαν αΰτοΰ, ής πλήρη λατινικήν μετά- 
φρασιν έξέδοοκε τό πρώτον ό Άγγλος Edward Pococke έν Όξωνίω 
τφ 1658, άνατυπωθεΐσαν καί υπό Migne έν Patrol. Graec. τόμ. Ill 
σ. 889-123248. Μήπως παρέλαβε λοιπόν παρά τοΰ Ευτυχίου καί οΰχί 
τοΰ Makin ό Νεκτάριος;

Ό Άγγλος περιηγητής Burckhardt, αν καί άγνοών τον Ευτύχιον, 
παρέθεσεν όμοίαν περί τής κτίσεως τής μονής διήγησιν, ήν παρέλαβε, 
καθώς λέγει, έξ αραβικοί χειρογράφου διασωθέντος υπό τών μονα-

4β) «Πρέπει δέ νά ήξενρη και)ένας, οτι τά από τής αρχής τής κτίσεως τον μονα- 
στηρίον, πώς ήτον ή αιτία καί τό έκτισεν ό μέγας 'Ιουστινιανός, εις ρωμαϊκόν ή ελ
ληνικόν βιβλίον εις πλάτος μή ενρίακοντες γραμμένην την ν.τοάεσιν, την έπήραμεν 
από τον αραβικόν χρονογράφον, δτι εκεί εΰρίακεται γραμμένα καταλεπτώς καί τά περί 

τής κτίσεως τον μοναστηριού καί άλλα τινά όπου έσννέβηααν εκεί καί εις ύλην την 

*Αραβίαν ύστερον καί μάλιστα τά περί τοϋ Μωάμεθ καί τών αΰτοΰ διαδόχων».

47) Βλ. περί τούτου προχείρως Χρυσοστόμου Παπαδοπο ύ- 
λ ο υ, 'Ιστορία τής Εκκλησίας 'Αλεξανδρείας, ’Αλεξάνδρεια 1935, σ. 526-530 (περί 
τής χρονογραφίας αΰτοΰ έν σ. 527 -528, ένθα καί ή σχετική βιβλιογραφία). 
Πρβλ. καί Carl Brock elmann, Geschichte der Arabischen Lit- 
teratur, 1. Band, Weimar 1898, σ. 148 καί Supplementband 1., Leiden 1937, 
o. 228, ώς καί Encyclopedic de l’Islam 2 (1913) σ. 36 άρθρ. «Eutychius».

48) Τήν αντίστοιχον περί τής κτίσεως τής μονής περικοπήν βλ. αυτόθι σ. 
1971* - 1972c (= έκδόσ. Pococke τόμ. II σ. 160-167), ελληνικήν δέ μετάφρα- 
σιν ταύτης έκ τοΰ έκδεδομένου άραβικοΰ κειμένου υπό Εΰγ. Μιχαηλίδου 
έν «Έκκλησ. Φάρω» τόμ. 27 (1928) σ. 275-277 καί τόμ. 38 (1939) σ. 393-396.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:53:51 EEST - 54.161.213.156



Ή «’Επιτομή τής Ίεροκοσμ. Ιστορίας» τού Νεκταρίου Ιεροσολύμων 303

χιΤιν49. Τό χειρόγραφον τοϋτο είναι βεβαίως ό υπό'τοϋ Νεκταρίου 
άναφερόμενος «αραβικός χρονογράφος». Ό ’Αμερικανός Robinson, 
προσέξας και ύποδείξας πρώτος την περί κτίσεως τής μονής διήγησιν 
τοϋ Ευτυχίου, ής και παρέθηκεν εκ τής ανωτέρω μνημονευθείσης 
πρώτης έκδόσεως τοϋ Pococke αγγλικήν μετάφρασιν50 51, έθεώρησε πι
θανόν, δτι τό υπό τοϋ Burckhardt μνημονευθέν αραβικόν εν Σινα χει
ρόγραφον είναι ίσως χειρόγραφον τοϋ έργου τοϋ Ευτυχίου61, προς 
τούτον δέ συνεφουνησε βραδΰτερον καί δ G. Ebers52 *. ΓΙάντες οΐ ανώ
τερου ξένοι ήγνόουν τά περ'ι «αραβικού χρονογράφου» γραφόμενα υπό 
Νεκταρίου. Ό έκ των ήμετέρων δμως Περ. Γρηγοριάδης, γνωρίζων 
την «Επιτομήν», ου μόνον εδέχθη τον υπό τοϋ Robinson γενόμενον 
ταυτισμόν τοϋ αραβικού εν Σινά χειρογράφου προς τον Ευτύχιον, άλλα 
και έβεβαίωσε πρώτος δτι τον Ευτύχιον έχει παραλάβει και δ Νεκτά
ριος «κατά τά πλεΐστα» εν τή «Επιτομή»58. Άμφότεραι δμως αί ει- 
κασίαι αϋται τοϋ Robinson και τοϋ Γρηγοριάδου, άγνοούντων τον 
Makin, είναι άμφισβητήσιμοι: Ό «αραβικός χρονογράφος», εξ οΰ 
ήντλησεν δ Νεκτάριος και δν ειδέ διατηρούμενον εΐσέτι τφ 1816 δ 
Burckhardt, ήδύνατο κάλλιστα νά είναι ή χρονογραφία τοϋ Makin 
και οΰχ'ι τοϋ Ευτυχίου. Παρά την ικανήν δ” ό'ντως δμοιότητα τής διη- 
γήσεως τοϋ Νεκταρίου προς την τοϋ Ευτυχίου, ουδόλως αποκλείεται 
νά ύπάρχη έτι μεγαλυτέρα δμοιότης μεταξύ τοϋ Νεκταρίου και τοϋ Ma
kin και ενταύθα, ώς συμβαίνει κα'ι περαιτέρω54, γνωστού οντος άλ
λους τε δτι δ Ευτύχιος ύπήρξεν εκ τών αμέσων προτύπων τοϋ Makin55 *. 
Πριν γνωρίσωμεν πάντως την αντίστοιχον περικοπήν τοϋ Makin, ώς 
και τίς είναι πράγματι δ έν Σινα σωζόμενος «αραβικός χρονογράφος»,

4S) Travels in Syria and tlie Holy Band, by the late John B e w is 
Burckhardt, Bondon 1822, σ. 545.

50) Biblical Researches in Palestine, Mount Sinai and Arabia Petraea. 
A' Journal of travels in the year 1838 . . . by E d w a r d Robinson, 
vol. I, Boston 1841, σ. 556-558, note XVIII.

51) Αυτόθι σ. 185 σημ. 1.
52) Durch Gosen zum Sinai. Aus dem Wanderbuche und der Biblio- 

thek, von Dr Georg libers... Beipzig 1872, a. 590 (σημ. άριί)·. 461 
εις σ. 40G).

63) II ε ρ ι κ λ έ ο υ ς Γρηγοριάδου, Ή Ιερά μονή τοϋ Σινά, κατά 
τήν τοπογραφικήν, ιστορικήν και διού ητικήν αυτής έ'ποψιν, έν Ίεροσολύμοις 
1875, σ. 41-42. Τά τοϋ Γρηγοριάδου επαναλαμβάνονται καί υπό Ίωάννου 
Φ ω κ υ λ ί δ ο υ, ’Ολίγα τινά περί τής Σιναϊτικής Χερσονήσου, «Έκκλησ. Φά
ρος» τόμ. 27 (1928) σ. 240 καί υπό άλλων.

54) Βλ. κατωτέρω τά περί τοΰ τμήματος Δ' γραφόμενα.
55) Βλ. Μ. Plessner έν Encyclopedic de l’lslam τόμ. 3 (1936) σ.

184 έν άρ-Ορφ «(al-) Makin»,
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δεν δυνάμεθα ν° άποφανθώμεν μετά βεβαιότητος, αν ό Νεκτάριος 
παρέλαβε και ενταύθα παρά τοΰ Makin ή τοΰ Ευτυχίου.

Μετά την έξιστόρησιν των κατά την ΐδρυσιν τής μονής ακολουθεί 
(σ. 154-176) λεπτομερής περιγραφή ταύτης, ένθα παρέχονται πληρο- 
φορίαι περί τοΰ καθολικού, ήτοι τοΰ κυρίως ναοΰ τής μονής, των έν 
αύτφ εικόνων και τοΰ άλλου διακόσμου, των κελλίων, των εντός και 
έκτος τής μονής παρεκκλησίων και των πέριξ ιστορικών τοποθεσιών 
και τέλος «περί τής τάξεως τής ακολουθίας τοΰ μοναστηριού».

'II περιγραφή αυτή βασίζεται βεβαίως κατά κύριον λόγον είς αυτο
ψίαν και άμεσον γνώσιν τοΰ συγγραφέως. Πιθανώτατα δμως εΐχεν 
οΰτος υπ’ ό'ψιν και παλαιότερα προσκυνητάρια τοΰ Σινά έκ τών πολ
λών, ά'τινα ήδη από τοΰ 16ου αιώνος έκυκλοΰντο εις χειρόγραφα56 57 και 
ών τινα υπάρχουν σήμερον έκδεδομένα υπό °Α. Παπαδοπούλου-Κερα- 
μέως5! καί άλλων58. Μάλιστα δέ-φαίνεται οτι έχρησιμοποίησεν ό Νε
κτάριος τήν εξ ύπερδισχιλίων δεκαπεντασυλλάβων ομοιοκατάληκτων 
στίχων περιγραφήν τοΰ Σινά τήν συντεθεΐσαν μεταξύ τών ετών 1577— 
1592 υπό τοΰ τότε Σιναΐτου ιερομόναχου, ειτα δέ (1597-1603) μητρο
πολίτου Ρόδου Παϊσίου 'Αγιαποστολίτου (f 1609)59, ήτις έφέρετο

δ“) Πρβλ. τήν βιβλιογραφίαν του V. Benesevic, Monumenta Si- 
liaitica, fasc. I, άριθ. 285, σ. XXV (έτους ,ζρκδ'= 1616) καί άριθ. 294β σ. 
Π VIII (έτους 1625), είς ήν προσθετέα καί τά είς τούς κώδικας της μονής τών 
Ίβήρων ύπ’ άριίλ 535 (τοΰ 16ου αί.), 694 (τοΰ έτους 1611) καί 845 (τοΰ έτους 
1585) ανέκδοτα προσκυνητάρια τοΰ Σινά (Σ π. Λάμπρου, Κατάλογος κλπ. 
τόμ. Β' σ. 166 [άρ. 4655 ί9. 2β], σ. 206-207 [άρ. 4814..,) καί σ. 230 [άρ. 4965.,)).

57) Τρία ανώνυμα ελληνικά προσκυνητάρια τής IT" έκατονταετηρίδος νϋν τό 
πρώτον μετά προλόγου έκδιδόμενα υπό Ά. Πα παδοπούλου-Κερα- 
μ έ Ο) ς καί συνοδευόμενα μετά ρωσσικής μεταφράσεως τοΰ κ. Γαβριήλ 
Σ. Δ ε σ τ ο ύ ν η [έν Πετρουπόλει 1896) σ. 31-39 («Περί τοΰ όρους τοΰ άγιου 
Σινά») καί [επιτομή τούτου) σ. 103-105. Πάντα τά είς τό προσκυνητάριον τοϋτο, 
συντομώτερον βεβαίως, αναγραφόμενα φέρονται καί έν «Επιτομή», εξαιρέσει 
μόνον τών είς τάς παραγράφους 9, 11, 17, 18 καί 20 τοΰ προσκυνηταρίου γρα- 
φομένων. Μόνον τό υπό Ά. Παπαδοπούλου-Κεραμέως ωσαύτως έκ- 
δεδομένον έτερον σιναϊτικόν προσκυνητάριον τοΰ 16ου αιώνος τό σημειούμενον 
είς τήν βιβλιογραφίαν τοΰ V. Benesevic, ένθ’ άνωτ. υπ’ άρ. 269 (σ. 
XXIV), δέν ήδυνήθημεν νά ίδωμεν.

°8) Πρβλ. καί τήν υπό Κ. I. Δυοβουνιώτου έκδεδομένην έν «Θεο- 
λογίμ» τόμ. 4 (1923) σ. 39-41 περιγραφήν τοΰ Σινά τήν γραφεΐσαν τώ 1578 υπό 
Θεοδοσίου Ζυγομαλά, ήτις όμως δέν φαίνεται έχουσα σχέσιν προς τήν «Επι
τομήν».

59) Παϊσίου 'Αγιαποστολίτου Μητροπολίτου Ρόδου, ‘Ιστορία τοΰ αγίου 
όρους Σινά καί τών περιχώρων αύτοΰ. ’Έμμετρον σύγγραμμα μεταξύ τών ετών 
1577-1592 έκδιδόμενον νΰν τό πρώτον μετά προλόγου υπό Ά. Παπαδο- 
πούλου-Κεραμέως καί συνοδευόμενον μετά ρωσσικής μεταφράσεως
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ήδη άρχομενού τοΰ 17ου αίώνος εις αντίγραφα80 και δή καί σιναϊτι- 
κά* 60 61. Τούτο δύναται να θεωρηθώ σχεδόν βέβαιον, διότι δχι μόνον 
πάντα σχεδόν τά υπό τού Παϊσίου άφελέστερον περιγραφόμενα επα
ναλαμβάνονται μεθοδικώτερον καί άκριβέστερον υπό τού Νεκταρίου 62, 
άλλα καί διότι ή συμφωνία εκτείνεται καί εις ίδιαζούσας τινάς λεπτο
μέρειας, ώστε αύτη δεν δυναται νά θεωρη&η τυχαία καί ν’ άποδοθή 
εις μόνην την ταυτότητα τοΰ αντικειμένου των δυο περιγραφών63 64.

Άλλα καί διά νέων στοιχείων επλούτισεν δ Νεκτάριος την περι
γραφήν αυτού. Έκ τούτων ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα διά την ιστορίαν 
τής τέχνης είναι τά έν σ. 157—158 περί των εικόνων τού τέμπλου, έρ
γων τού Κρητός 'Ιερεμίου °4, καί τά έν σ. 159-160 περί τών λεπτουρ-

τοΰ κ. Γ α β ρ ι ή λ Σ.Δεστούνη [εν Πετρουπόλει 1891] (τό ελληνικόν 
κείμενον εν σ. 1-90). Διορθώσεις καί προσθήκας εις τό κείμενον, ώς καί συν- 
πληρωματικά περί τοΰ συγγραφέως, έδημοσίευσεν ό Ί. Κ. Β ο γ ι α τ ζ ί δ η ς, 
Παϊσίου μητροπολίτου Ρόδου νέος κώδιξ, «Έπετηρίς τοΰ Παρνασσού» έτ. 12 
(1916) σ. 210-259 (βλ. ιδία σ. 216-249).

60) Βλ. Ά. Παπαδόπουλον-Κεραμέα, έ'νθ’ άνωτ. σ. XIV- 
XV καί Ί. Κ. Β ο γ ι α τ ζ ί δ η ν, ένθ’ άνωτ. σ. 216 κ.έξ.

δΙ) Τοιοϋτος ό ύπ’ άριθ. 534 καί έτος 1629 σιναϊτικός κώδιξ (V. Gard- 
thausen, Catalogus. codicum graecorum Sinaiticorum, Oxonii 1886, 
σ. 130). Ή περιγραφή άλλως τε έγράφη υπό τοΰ Παϊσίου εις τό έν Καΐρφ σι- 
ναϊτικόν μετόχων (βλ. στίχ. 2265-2266 αυτής). “Οτι καί ό Παΐσιος εΐχεν ΰπ’ 
όψιν του παλαιότερα προσκυνητάρια τοΰ Σινά, είναι πολύ πιθανόν.

β-) Τών εξής μόνον στίχων τοΰ Παϊσίου δέν εδρομεν (έκ προχείρου πάντως 
παραβολής) αντίστοιχα χωρία έν «Επιτομή» : 103-120, 1253-1298, 1641-1726, 
1779-1794 καί 1961 κ.έξ.

6Β) Άρκούμεθα εις τά εξής δύο παραδείγματα : Ύπό Παϊσίου άναφέρεται 
έν παρεκβάσει (στ. 1231-1232) περί τοΰ πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς 

Ιωακείμ τον θαυμαστόν, οστις εχαριτώ&η [ : ]
και γαρ sms φάρμακον καί δεν έθανατώθη, 

ή αυτή δέ παρεκβατική λεπτομέρεια καί έν «Επιτομή» (σ. 162): «Οντος [δ 
Ιωακείμ ’Αλεξάνδρειάς], λέγονοιν, είναι όπου sms τδ φαρμάκι και δεν έβλάβη». 

Επίσης ό Παΐσιος άναφέρων τήν περί τής 'Αγ. Αικατερίνης παράδοσιν, γράφει 
(στ. 1631-1634) :

. . . και δη άνακομίσαντες κατέθεντο νπτίαν 
οντω καθάπερ νυν δρρς μετά τιμήν παντοίαν 

και εκτοτε ισόμετρον τδ σώμα έτνπώθη 

και ώσπερ ζύμη (ώ φρικτδν θέαμα) εζτογκοόθη, 

όμοίως δέ και ό Νεκτάριος (σ. 173) : «. .. άφ’ ον δε τδ επήραν άπ εκεί [τό λεί- 
ψανον τής 'Αγ. Αικατερίνης] (ω τοΰ θαύματος, θαυμαστής ό Θεδς ό δοξάζων τους 

άγιους του) με σημεία και τέρατα ή πέτρα εκείνη έφονακωσεν ώαάν ζυμάρι καί 
εκαμεν ένα σχήμα, ένδς κορμιού γνναικδς με τά ένδύματά της κείμενη ύπτια ώσεί 
νεκρά».

64) Πρόκειται περί τοΰ γνωστού άγιογράφου 'Ιερεμίου Παλλαδά, ώς ήδη 
παρετηρήθη υπό Κ. Ά μ ά ν τ ο υ, Σιναϊτικά μνημεία άνέκδοτα, σ. 35.
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γημένων αναλογίων, έργων τού μονάχου Πορφυρίου τοΰ Αθηναίου. 
Το αυτό λεκτέον και περί των εν σ. 163-167 τό πρώτον ενταύθα εκδι- 
δομένων πολυαρίθμων επιγραφών τοΰ ναού65 *.

Έν τελεί τοΰ Β' τμήματος (σ. 176 κ.έξ.) γίνεται λόγος «περί τής 
ελευθερίας καί αντοδεσποτείας τον μοναστηριού» καί δημοσιεύεται (σ. 
178-180) προς βεβαίωσιν ταυτης ό εις τον αύτοκράτορα Ιουστινιανόν 
αποδιδόμενος περιθρΰλητος «ορισμός» (καλούμενος υπό τοΰ Νεκτα
ρίου νεαρά καί χρυσόβουλλον), δι’ οΰ άπονεμεται εις τον ηγούμενον 
τής μονής Σινά δ τίτλος τοΰ αρχιεπισκόπου καί τό αξίωμα τοΰ τρίτου 
τών ΰπερτίμων. Ό ορισμός οΰτος εχει μεγάλην σημασίαν, διότι επ° 
αΰτοΰ έστηρίχθησαν κατά καιρούς οί επίσκοποι τοΰ Σινά εν τή επιδι
ώξει τής αυτονομίας καί ανεξαρτησίας αυτών από τοΰ πατριαρχείου 
τών 'Ιεροσολύμων, ύποστηρίζοντος τουναντίον ότι ή επισκοπή Σινά 
υπάγεται κανονικώς εντός τών ορίων τής δικαιοδοσίας αύτοΰ8β. 'Η 
υπό Νεκταρίου έκ σιναϊτικοΰ κώδικος67 έκδοσις τοΰ ορισμού είναι 
ή πρώτη γενομένη, ήγνοήθη δμως υπό πάντων τών μεταγενεστέρων 
εκδοτών αύτοΰ (πλήν τοΰ Περ. Γρηγοριάδου)08, καί ύπ5 αύτοΰ τοΰ 
προσφάτως περί τούτου δίαλαβόντος Fr. Dolger89. Διά τοΰτο, καί

β5) Τήν πρώτην ταύτην έκδοσιν τοϋ Νεκταρίου ήγνόησαν νεώτεροι σοβαροί 
έρευνηταί, ώς ό Ε. vonDobschiitz έκδίδων έκ χειρογράφου τής Δρέσ
δης τάς τρεις πρώτα; επιγραφής έν «Byzant. Zeitschrift» τ. 15 (1906) σ. 244- 
245 καί ό επί τούτων στηριχθείς προς καθορισμόν τοΰ χρόνου τής κτίσεως τής 
μονής Henri Gregoire, Sur la date du monastere du Sitia'i έν «Bul
letin de Correspondance Ilellenique» τ. 31 (1907) σ. 327-334 (δν διέλαθεν 
έπίσης καί ή νέα έκδοσις τών δύο πρώτων υπό Νικοδήμου Τ σέ κ α, Διορ
θώσεις επιγραφών ευρισκομένων έν τή ιερά μονή τοΰ Σινά καί εξαγωγή έκ τής 
πλάνης, έν περιοδ. «Σωτήρ» τόμ. 14 [1891] σ. 341-342). Συναγωγήν 192 σιναϊ- 
τι; ών επιγραφών, έν αίς καί τοϋ Νεκταρίου, βλ. εις τό νεώτερον βιβλίον τοϋ 
Μ. Η. Ε. Rabino, Re monastere de Sainte-Catlierine du Mont Si
nai, Le Caire 1938, a. 101-115.

6<i) Βλ. [ Π. Νεο κλέους], Τό κανονικόν δίκαιον τοΰ πατριαρχικού θρό
νου τών Ιεροσολύμων έπί τής αρχιεπισκοπής τοϋ Ntva έπιμαρτυρούμενον υπό 
επισήμων εκκλησιαστικών έγγραφων, έν Κωνσταντινουπόλει 1868.

6ί) Σιναϊτικοί κώδικες περιέχοντες τόν ορισμόν αναγράφονται δύο έν V. 
Benesevic, Catalogue codicum κλπ. τόμ. I σ. 631 καί τόμ. ΙΙΕ, 1917, 
άριθ. 1889 (φ. 299α-300α), σ. 261. Ό έξ οΰ έξέδωκε τόν ορισμόν ό Νεκτάριος 
είναι πιθανώτατα ό άπό έ'τους ,ΖΟΖ'· (~ 1569) χρονολογούμενος, περί οΰ γρά
φει ό Περ. Γ ρ η γ ο ρ ι ά δ η ς, Ή ιερά μονή τοΰ Σινά, σ. 162 σημ. 2.

ι! ) Π ε ρ. Γ ρ η γ ο ρ ι ά δ ο ρ , ένίΚ άνωτ. σ. 160-162 (βλ. κατωτέρω σημ. 74).
6Β) Corpus der griechiscben Urkunden des Mittelalters und der neue- 

ren Zeit lierausgegeben von den Akademien der Wissenscbaften in Miin- 
chen und Wien. Reihe A. Regesten. Abteilung I: Regesten der Kaiscr- 
tirkunden des Ostromischeu Reiches, bearbeitet von Franz D δ 1 g e r.
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ένεκα τής ρηθείσης σπουδαιότητος τοϋ εγγράφου, παρέχομεν κατωτέρω 
πληρεστέρας ειδήσεις περί τοΰ ορισμού και τής έκπαλαι αμφισβητού
μενης αύίΐεντικότητός του.

Έκ σιναϊτικής προελεύσειος κώδικος τής Λειψίας (Lips. Tisch. 
IX Β, 17 αΐ.;) και έξ ετέρου τής Δρέσδης έξέδωκε τον ορισμόν ό 
Tischendorf* 70 71 72 μετατυπωθ-έντα πανομοιοτιίπως υπό Migne έν Patrol. 
Graec. τόμ. 86 σ. 1149-1152. Οί έξ άλλου κώδικος (τοϋ ποτέ μητρο
πολίτου Γερασίμου) έκδόται αυτού Ράλλης και Ποτλής” έθεώρησαν 
αυτόν μεταγενέστερον, άναγόμενον ούχι εις τον ’Ιουστινιανόν, άλλ’ εις 
Κομνηνόν τινα ή Παλαιολόγον αύτοκράτορα. Ό έκδούς ακολούθως αυ
τόν C. Κ. Zacharia von Lingenthal12 προσέγραψεν αυτόν εις τον 
αύτοκράτορα Μιχαήλ τον Παλαιολόγον και έταξε χρονολογίαν αυτοΰ 
τό έτος 1271, τούτον δ’ ήκολοΰθησαν και οι έπειτα έκδόται Miklosich 
και Mriller73. Έκ μεταγενεστέρου, τέλος, σιναϊτικοϋ κώδικος (τοΰ έτους 
1693) έξέδωκε τον ορισμόν ό Περ. Γρηγοριάδης74 7, δστις και πραγμα
τευτείς διά μακρών περί τής γνησιότητος αυτοΰ76 * * κατέληξεν εις τό 
συμπέρασμα, δτι ό ορισμός και δΓ εσωτερικούς λόγους δεν δΰναται νά 
είναι τοΰ ’Ιουστινιανού. Πλαστόν πιστεύει τον ορισμόν και ό Η. Gel- 
zer7G, ύποθέτων δτι έχαλκεύϋη ήδη τον ΐ2ον αιώνα ή καί τι πρότερον,

3 Teil. Regesten von 1204-1282, Munchen u. Berlin 1933, a. 57-58 (άριίΚ 
1981). 'O Dolger ήγνόησεν ένταΰθα καί την περί τοϋ όρισμοΰ σημειωθεϊσαν 
βιβλιογραφίαν υπό V. Benesevic , Monumenta Sinaitica, fasc. I σ. 
VII άριθ. 23.

70) C. Tischendorf, Anecdota sacra et profana, Eipsiae 1861, σ. 
56-57. Πρβλ. E. von D o b s c h ii t z έν «Byz. Zeitschrift» x. 15 (1906) o. 2-14.

71) Σύνταγμα των θείων καί ιερών κανόνων . . . έκδοθέν υπό Γ. Ά. Ρ ά λ- 
λη καί Μ. Ποτλή, Άθήνησιν 1855, τόμ. 5 σ. 331-332.

72) C. Ε. Zachariae a Eingenthal, Jus Graecoromanum, 
pars III, Lipsiae 1857, σ. 593-595. Άνατύπ. έν T ω. Ζέπου καί Παν. Ζ έ- 
π ο υ, Jus Graecoromanum τόμ. Α', Άθήναι (1931) σ. 501-505.

73) Μ i k 1 ο s i c h - Μ u 11 e r , Acta et diplomata graeca medii aevi, 
vol. V, tom. 2, Vindobonae 1887, σ. 239-240 (βλ. καί σ. 161-462).

η) Π ε ρ . Γ ρ η γ ο ρ ι ά δ ο υ, Ή Ιερά μονή τοΰ Σινά, σ. 160-162.
7S) Α ΰ τ ό ·0· ι σ. 162-172. ’Αξιοσημείωτος έν πάση περιπτώσει είναι ή δημο

σιευόμενη ένταΰθα (σ. 164-165) έπιστολή από 1694 τοϋ "Ιγνατίου αρχιεπισκόπου
τής Α' Ίουστινιανής ’Αχριδών βεβαιοΰντος τόν έρωτήσαντα Δοσίθεον Ιεροσο
λύμων, δτι τό πρωτότυπον τοϋ όρισμοΰ, φέρον τήν υπογραφήν τοΰ ’Ιουστινια
νού, έσώζετο όντως τότε έν τή αρχιεπισκοπή ’Αχριδών καί άποστέλλοντος έπι- 
κεκυρωμένον άντίγραφον αυτοΰ (τό καί δημοσιευθέν υπό Γρηγοριάδου). Ή με
γάλη όμοιότης τοΰ αντιγράφου τούτου προς τό ύπό τοΰ Νεκταρίου έκδεδομένον 
κείμενον δεικνύει πιθανώς δτι καί τό παλαιότερον σιναϊτικόν χειρόγραφον, έξ 
οδ έξέδωκεν ό Νεκτάριος, έ'χει τήν αύτήν προέλευσιν.

7G) Η. Gelzer, Ungedruckte und vvenig belcannte Bistumerverzei-
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ωσαύτως δέ και ό Ε. von Dobschiitz”, ό δέ Fr. Dolger78, τοποθε
τών αυτόν επίσης είς τό έτος 1271, τον θεωρεί, παρά το δτι αγνοεί 
τά τιπό τοϋ Γρηγοριάδου γραφέντά, δΓ άλλους σοβαρούς λόγους, 
ύποπτον. "Ωστε καί ή νεωτέρα ερευνά δέχεται τον ορισμόν όχι μόνον 
μεταγενέστερον οπωσδήποτε τοϋ ’Ιουστινιανού, αλλά καί υπόπτου 
γνησιοτητος. 'Υπό έποψιν πάντως παραδόσεως τοϋ κειμένου παρατη- 
ροΰμεν, δτι ή ήγνοημένη έ'κδοσις τοϋ Νεκταρίου, καθώς καί ή τοΰ 
Γρηγοριάδου, ήτις έγένετο επίσης εκ κώδικος σιναϊτικοΰ ολίγον μό
νον διαψέροντος κατά τό κείμενον 79, αν καί γενικώς εϊπεΐν δεν πλεο
νεκτούν, ώς ούχί όρθιος φρονεί περί της ιδίας αύτοϋ έκδόσεως δ Γρη- 
γοριάδης, παρέχουν έν τοϋτοις καί γραφάς τινας καλυτέρας των εξ 
άλλων χειρογράφων γενομένων εκδόσεων.

ΤΜΗΜΑ Γ' (σ. 187-232). Τούτο περιέχει την συνέχειαν της ιστο
ρίας τοΰ Σινά μετά την κτίσιν της μονής μέχρι των χρόνων τοΰ συν- 
γραφέως.

Καί πρώτον εκτίθενται οί κατά καιρούς έπισυμβάντες είς την μονήν 
κίνδυνοι, από τών οποίων αϋτη, κατά την άντίληψιν τοΰ συγγραφέως, 
διεσώθη διά μόνης τής θαυματουργού θείας έπεμβάσεως. 'Ως τοιοΰτοι 
αναγράφονται ή περί τό 1000 μ.Χρ. άπειληθεΐσα καταστροφή τής μο
νής επί ήγεμόνος τής Αίγυπτου Μέλεκ Σάλεκ ή Χάκεμ Άμπρίλλε80 
(σ. 189-195), ή υπό Αιγυπτίων στρατιωτών λεηλασία αυτής καί δ φό
νος τοΰ αρχιεπισκόπου Ίωάννου τοΰ ’Αθηναίου τώ 1091 (σ. 195-197) 
καί οί καταστρεπτικοί σεισμοί τοΰ έτους 1312 (σ. 197-198), άτινα 
πάντα έλήφθησαν, ώς δηλοΰται έν σ. 195 καί 198, έκ τοϋ αραβικού 
συναξαριστοΰ τής μονής.

’Ακολουθεί ή διήγησις διαφόρων «θαυμάτων» κατά καιρούς γενο

chnisse der orientalischen Kirche, «Byzant. Zeitsckrift» τόμ. 2 (1893) σ. 70-71.
") E. von D o b s c h ii t z, αυτόθι τόμ. 15 (1906) σ. 241.
;s) F r. D 6 1 g e r, Regesten der Kaiserurkunden κλπ., ένίΚ άνωτ.
I9) Βλ. την ανωτέρω σημ. 75. Σημειωτέον, οτι τό κείμενον τοϋ όρισμοΰ 

εϋρηται καί είς τον ύπ’ άριΟ’. 535 κώδικα τοϋ 16ου αίώνος τής μονής Ίβήρων 
(έν άριθ. 21) γραφέντι «Jr τώ Σιναίρ> βρει Sia χειρός εντελούς Μακαρίου ίερομο- 

νάχου τον Κρηιο;» ( Σ π. Λάμπρου, Κατάλογος κλπ. τόμ. Β', άριθ. 4655, σ. 
166), καθώς καί είς κώδικα τής βιβλιοθήκης Σιδερίδου ύπ’ άριθ·. 4 (σ. 1079- 
10b7) (βλ. Κ. Ί. Δυοβουν ιώτου, Κατάλογος τών κωδίκων τής βιβλιοθή
κης Ξ. Α. Σιδερίδου τής δωρηθείσης τη ’Ακαδημία ’Αθηνών, «Θεολογία» τόμ.
12 [1934) σ. 226-253).

80) Πρόκειται περί τοΰ al-IIakim Bi Amri ’llali, 16ου φατιμίδου καλί- 
φου (996-1021 μ. Χρ.), οΰτινος τό αληθές όνομα ήτο Abu ‘Ali al-Mansur. 
Οΰτος υπήρξαν απηνής διώκτης τών Χριστιανών (βλ. τό περί τούτου άρθρον έν 
Encyclopedic de 1’Islam τ. 2 [1913] σ. 238α-239β υπό F. Grade, ένθα 
καί ή λοιπή περί αύτοϋ βιβλιογραφία).
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μενών εν Σινά (σ. 199-206) και κατά παράδοσιν φερομένων (πρβλ. σ. 
199 και 205), άτινα και έξ άλλων πηγών, προσκυνηταρίων ή χειρο
γράφων, είναι σήμερον εις ημάς γνωστά. Οϋτω π.χ. τό έν σ. 199-200 
«Οαϋμα τοΰ βλνσαντος ελαίου, υπέρ έποίησεν ό δσιος Γεώργιος ό 'Αρσε- 
λαιτης» , δπερ, κατά τον Νεκτάριον, φέρεται «εις πολλά αραβικά βιβλία 
γεγραμμένον», ανευρίσκει τις και εις τον ύπ’ άριθ. 87 (τοϋ 17ου αί.) 
ιεροσολυμιτικόν κώδικα (φ. 111 κ.έξ.)81' τά «περί των ’Αρμενίων» (σ. 
200) εϋρηνται και εις παλαιότερον σιναϊτικής προελεύσεως κώδικα 
τής βιβλιοθήκης τής Δρέσδης82' το έν σ. 201-204 θαύμα τής Θεοτό
κου φέρεται καί εις την προμνημονεϋθεΐσαν83 έμμετρον «'Ιστορίαν 
τού 'Αγίου ορούς Σινά» τοϋ Παϊσίου 'Λγιαποστολίτου (στ. 243-276, 
έκδ. °Α. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, σ. 10-11). και τέλος τά έν σ. 
204-206 «Περί τής 'Αγίας Ζώνης τής Θεοτόκου» εκτίθενται συντο- 
μώτερον υπό τοϋ αυτού Παϊσίου (αυτόθι στ. 293- 224). Ό Νεκτά
ριος πάντως είναι ό πρώτος δστις συνέλεξε και έδημοσίευσεν αυτά.

'Από σ. 206-214 γίνεται λόγος έν συντομία «περί των κατά 
διαφόρους καιρούς έπιδημησάντων άγιων άνδρών εις το άγιον τοϋτο 
δρος ή καί άοκηοάντων εν αύτω» επί τή βάσει γνωστών αγιολογι
κών κειμένων. Ούτω τά έν σ. 206-207, περί «τοϋ άγιου Γαλακτίω- 
νυς καί τής αγίας 'Επιστήμης», είναι ειλημμένα έκ τού υπό Συμεών 
τοϋ Μεταφράστου γεγραμμένου καί γνωστού έκ πολλών χειρογράφων 84 85 86 
βίου τών αγίων τούτων τού έκδεδομένου και παρά Migne (Patrol. 
Graec. τύμ. 116 σ. 94-108), τά δέ έν σ. 208-212 έκ τής «Κλίμακος» 
τοϋ κατά τον 6°ν μ.Χρ. αιώνα ηγουμένου τού όρους Σινά Ίωάννου 
τοϋ Σχολαστικού τής έκδεδομένης ωσαύτως παρά Migne (ένθ’ άνωτ. 
τόμ. 88 σ. 631-11648’), ής δημώδη μετάφρ χσιν έςέδωκεν, ώς γνωστόν, 
ήδη τφ 1590 ό σοφό; Κρής Μάξιμος δ Μαργούνιος8ί!. Μόνον δέ τά

8Ι) Ά. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, 'Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, 
τόμ. Β' σ. 1G1-162.

*2) Βλ. Ε. von Dobschiitz, Bine Sammelhandschrift ties 16. Jahr- 
liunderts. Dresden MS. A 187 έν «Byzant. Zeitschrift* τόμ. 1δ (1906) σ. 246.

ss) Βλ. άνωτ. σ. 304.
84) Πρβλ. προχείρως Ά. Παπαδοπουλου -Κερά μ έως, ένθ’ άνωτ. 

τόμ. Α', σ. 34, 354 και τόμ. Β', σ. 7G, 221-222, 283 καί Σ π. Λάμπρου, Κα
τάλογος κλπ. τόμ. Α' άριθ. 2.24 (σ. 1), 2090.5 (σ. 179), 36586 (σ. 338), 3669ε (σ. 
342) καί τόμ. Β' άριθ. 4887.Jee (σ. 224).

85) Είδικώτερον τά έν σ. 209-210 περί 'Ησυχίου τοΰ Χωρηβίτου καί περί 
μνήμης θανάτου φέρονται έν τω Τ' βαθμφ τής «Κλίμακος* (βλ. Μ ign e, Pa
trol. Graec. τόμ. 88 σ. 796D-797B), τά δέ έν σ. 211-212 περί τοΰ μονάχου 
Στεφάνου έν τφ ζ' βαθμφ (βλ. αυτόθι σ. 812).

86) Βλ. ταύτην παρά Ε. Ε e g r and, Bibliographie Hellenique . . . au
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έν σ. 2.12-213 «περί των δύο ενγενών αδελφών» αντλούνται πιθανώς 
έκ τής παραδόσεως, τά δέ εν σ. 213-214 «περί τον Νικάνδρον τον 
νέου άοκητοϋ», ’Ιγνατίου τού εκ Ρεθύμνης, κλπ. εκ συγχρόνων τού 
συγγραφέως γεγονότων8'.

Ενδιαφέροντα διά την ιστορίαν τού περιλάλητου «σιναϊτικού ζη
τήματος» είναι τά εν συνεχεία (σ. 215-221) γραφόμενα «περί των 
συμβάντων σκανδάλων υπό των πατριάρχων του τε 'Ιεροσολύμων καί 
’Αλεξάνδρειάς, έκάστον βονλομένου τούτων έξοναιάζειν τό μοναστή- 
ριον», ένθα παρέχονται πληροφορίαι περί εκκλησιαστικών πραγμάτων 
τής εποχής τού συγγραφέως ή καί τι προγενεστέρων, ύποστηριζομένης, 
εννοείται, τής σιναϊτικής άπόψεως.

’Ακολούθως παρατίθεται (σ. 221-223) κατάλογος των εις ανεκδό
τους άραβικάς πηγάς άπαντώντων παλαιών αρχιεπισκόπων τοΰ Σι να 
από τού 869 κ.έξ., ως και τών νεωτέρων μέχρι, των χρόνων τοΰ συν- 
γραφέως. 'Ο κατάλογος οΰτος είναι πολύτιμος, άφ’ ου είναι καί ό 
πρώτος δημοσιευθείς, επ’ αυτού δ’ έστηρίχθησαν πάντες οί έκτοτε 
καταρτισθέντες νεώτεροι κατάλογοι88. Προς σύνταξιν αυτού ό Νεκτά
ριος έλαβε πιθανώς ύπ’ όψιν προγενέστερον κατάλογον τοΰ αρχιεπι
σκόπου Σινά Ίωάσαφ καταστρωθέντα έξ αραβικών βιβλίων καί σωζό- 
μενον εις τον ύπ’ άριθ. 2215 (σ. 51-53) σιναϊτικόν κώδικα, αλλά καί 
άλλας προσέτι πηγάς, ως διεπίστωσεν δ έξετάσας άμφοτέρους καθηγη
τής Κ. ’Άμαντος89.

Έν τέλει δέ τοΰ τμήματος Γ' έκδίδεται (σ. 225-232) τό πρώτον 
ενταύθα «επιστολή τοΰ παναγιωτάτου κύρ Γενναδίου πατριάρχου Κων
σταντινουπόλεως τοϋ.Σχολαρίον προς τον τιμιώτατον εν μοναχοΐς κύρ 
Μάξιμον καί προς τούς έν Σι να δρει ίερομονάχους καί μοναχούς» εκ 
τοΰ αύτογράφου τοΰ Σχολαρίου τοΰ φυλασσόμενου εις τό εν Καΐρφ 
σιναϊτικόν μετόχιον (βλ. σ. 224) 90. Ή έκδοσις αΰτη είχεν άγνοηθή 
μέν υπό τοΰ παλαιοτέρου εκδότου τών 'Απάντων τοΰ Σχολαρίου, τοΰ

XV et XVI siecles, χόμ. 4, Paris 1906, άριθ. 824, σ. 299-301.
sl) Σημειωτέον δτι δ «Βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου Νικάνδρον τοΰ νέου άοκη- 

τοϋ» κλπ. φέρεται καί εις τό ύπ’ άριθ. 1716 σιναϊτικόν χειρόγραφον τοΰ 17ου 
αίοδνος (V. Benesevic, Catalogue . . . κλπ., τόμ. III, σ. 167).

") Τούτων τελευταίος είναι ό παρατιθέμενος υπό Μ. Η. L. Rabin ο , 
Re monastere de Sainte-Catherine du Mont Sinai, Le Caire 1938, σ. 80-93.

89) Κ. Ά μ ά v τ o i), Σιναϊτικά μνημεία ανέκδοτα, σ. 8. Πρβλ. καί R a b i- 
n ο , ένθ’ άνωτ. σ. 80.

90) Σιναϊτικοί κώδικες περιέχοντες τήν επιστολήν άναφέρονται ό ύπ’ άριθ. 
1G09 φ. 458β-463β (V. Benesevic, Catalogus . . . κλπ., τόμ. III σ. 92) 
καί ό ύπ’ άριθ. 1755 φ. 346β-374α (αυτόθι σ. 181).
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Migne91 * 93, εχρησιμοποιήθη όμως υπό των τελευταίων εκδοτών αυτοϋ”.
ΤΜΗΜΑ Δ' (σ. 233-311). Εις τό τμήμα Δ' παρέχει δ συγγραφεύς, 

ώς δηλοΐ εν τή επιγραφή αύτοΰ (σ. 233) «σύντομον Απαρίθμηση' όλων 
των βασιλέων τής Αίγυπτον, άρχίζονσαβν] από τον Μήνα, πρώτον βα
σιλέα τής Αίγυπτον, καθώς Ιστορεί δ 'Ηρόδοτος, και τελειώνουσα[ν] 
έως τής βασιλείας τον Σουλτάν Σελήμ, νίοϋ του Σουλτάν Μπαγιαζίτη, 
δ όποιος έλαβε τό Μισίρι από τους Τζερχέζοϋς»*13.

Καί την μέν παλαιόν ιστορίαν των βασιλέων τής Αίγυπτου μέχρι 
τής υπό των Περσών κατακτήσεως αυτής εκθέτει (σ. 234-251) εχων 
ώς μόνην πηγήν, ώς λέγει εν αρχή (σ. 234), τον Ηρόδοτον, καί παρα- 
λαμβάνων εκ τούτου, ώς πείθει και πρόχειρος παραβολή, τά κυριώτερα 
των από τοΰ βιβλίου Β' κεφ. 99 κ.έξ. μέχρι τοϋ βιβλίου Γ' κεφ. 15 
ίστορου μένουν (παραλείπονται μόνον παρεκβάσεις τινές τοϋ Ηροδότου 
ή οίλλαι δευτερεύουσαι λεπτόμέρειαι). Άπαριθμών δέ μιετά ταϋτα έν 
μεγίστη συντομία τούς από τοΰ κατακτητυΰ τής Αίγυπτου Καμβύσου 
Πέρσας βασιλείς καί ειτα τούς Πτολεμαίου;94 μεταπηδά εις τούς χρό
νους τοΰ αύτοκράτορος Ηρακλείου και τής έμφανίσεως τοΰ Ίσλάμ 
(σ. 251-254).

Πο οκειμένου ειτα νά διηγηθή την υπό των ’Αράβων κατάκτησιν

Ή «Επιτομή τής 'Ιεροκοσμ. 'Ιστορίας» του Νεκταρίου 'Ιεροσολύμων 311

91) Βλ. Migne, Patrol. Graee. τόμ. 160 σ. 537-540, ένθα δημοσιεύε
ται περικοπή μόνον τής επιστολής ειλημμένη έκ τοΰ Ε u s e b. R e n a n d ο - 
tius, Gennadii Patriarchae Constantinopolitani Homiliae ... κλπ., Pa- 
risiis 1709, σ. 77-79 (πρβλ. καί σ. 301-306).

9-) Γενναδίου τοϋ Σ χ ο λ α ρ ί ο υ, "Απαντα τά ευρισκόμενα. Oeuvres 
completes de Gennade Scholarius publiees pour la premiere fois par 
t M g r. Louis Petit, fX. A. Siderides, Martin Jug'ie, τόμ. 
IV, Paris 1935, σ. 198-206 (πρβλ. καί Introduction σ. XI-XIII). Είναι αξιον 
σημειώσεως, ότι, ώς αναφέρουν οί ανωτέρω έκδόται, έκ τής «’Επιτομής» τοΰ 
Νεκταρίου (έ'κδ. 1805) μετεφράσθη ή επιστολή εις τήν σερβικήν καί έδημοσι- 
εύθη υπό τοΰ Nicephore Douchitch έν «Knijevni Radovi» fasc. 
IV, Βελιγράδιον 1895, σ. 415-419 (εισαγωγή) καί σ. 419-432 (μετάφρασις). 
Περί τής επιστολής, γραφείσης πιθανώς τώ 1455, πρβλ. καί Μ. J u g i e, Les 
ceuvres pastorales de Gennade Scholarios έν «Echos d’ Orient» τόμ. 34 
(1935) σ. 151-159.

93) Τοϋτο πράττει, καθ’ α δικαιολογείται έν αρχή (σ. 233-234), ΐνα δείξη, 
ότι τό Σινά «ψυλάττειαι ίσιο Θεόν και ΰ/ι ντο άν0·ρώ των», διότι «είς τοιαιπάς 

τών πραγμάτων ανωμαλίας καί εις τόσον κακόν, όπου αι έκεισε εκκληαίαι καί οί 
εν ολί] τΐ] Αίγνπτφ καί Παλαιστίν'ΐ καί Συρία καί ’Αραβία ε.ταΟον, άφ1 ου ή πί- 

οτις των Χριστιανών άρχισε να πολεμηιαι καί να διώκεται, εμεινεν άκαταπάιη- 

τον ...» κλπ.
91) Τά ολίγα ταϋτα παραλαμβάνει πιθανώς έκ τής χρονογραφίας τοΰ Γ ε - 

ω ρ γ. Κεδρηνοΰ (πρβλ. τόμ. 1, έ'κδ. Βόνν., σ. 284 καί ίδίφ σ. 289 κ.έξ.), 
δν καί αναφέρει έν σ. 253.
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τής Αίγυπτου κα'ι τά έπακολουθήσαντα γεγονότα, προβαίνει πρώτον (σ. 
254-267) εις «σύντομον περιγραφήν της όλης Λιβύης» (ήτοι τής ’Αφρι
κής) κα'ι τοΰ Νείλου μετά των παρ’ αυτόν πόλεων. Τήν περιγραφήν 
ταΰτην από μέν τής σελ. 255-260 παραλαμβάνει, ως ήδυνήθημεν να 
διαπιστώσο^μεν — διότι δεν αναφέρει τήν πηγήν—-εκ τοΰ ιστορικού 
έργου τοΰ Ίταλοϋ Paolo Giovio (βιβλ. XVIII σ. 30250-30453 και 
30713-3088), περί οΰ θά γίνη εκτενής λόγος ευθύς κατωτέρω κατά τήν 
εξέτασιν τοΰ Ε' τμήματος, από δε τής σελ. 261-267 εκθέτει, ως φαί
νεται, έξ ιδίας γνώσεως.

Περαιτέρω δ Νεκτάριος εκθέτει τά τοΰ βίου τοΰ Μωάμεθ (σ. 267- 
275), δημοσιεΰων εν σ. 271 -273 καί ελληνικήν μετάφρασιν τοΰ εις 
τούτον άποδιδομένου περιπόστου προστατευτικού ορισμού (άχτιναμέ) 
υπέρ τής μονής τοΰ Σινά, δστις προεβάλλετο έκπαλαι υπό των υπό 
τούς Μουσουλμάνους βιούντων Χριστιανών προς κατοχύρωσιν τών 
προνομίων αυτών95, παρ’δλον δτι ή αύθεντικότης αύτοΰ τίθεται σή-

95) Ή υπό Νεκταρίου έκδοσις αυτή τοΰ ορισμού τοΰ Μωάμεθ είναι ή 
πρώτη, καθ’ όσον γνωρίζομεν. Έντεΰθεν 6 ορισμός άνεδημοσιε ύθη τό πρώτον 
υπό Κ. Σάθα , Ή υπέρ τών Χριστιανών διαθήκη Μωάμεθ τοΰ προφήτου καί 
τό χατη-σερίφιον τοΰ σουλτάνου Σελίμ, έν περιοδ. «Χρυσαλλίς» Γ' (1865) σ 
611-612, τελευταΐον δέ υπό Κ. Άμάντου, Οί προνομιακοί ορισμοί τοΰ Μου- 
σουλμανισμοΰ υπέρ τών Χριστιανών, «Ελληνικά» τόμ. 9 (1936) σ. 105-107. Τό 
υπό Ά. Παπαδοπούλου -Κέραμέ ως, Ανάλεκτα Ίεροσολυμιτικής Στα 
χυολογίας, τόμ. Δ', έν Πετρουπόλει 1897, σ. 401-403 δημοσιευόμενον έκ τοΰ ύπ’ 
άριθ. 428 ίεροσολυμιτικοΰ κωδικός νεοελληνικόν κείμενον τοΰ ορισμού είναι 
δμοιον, με άσημάντους μόνον πα ρ αλείφεις ή αλλοιώσεις, προς τό έν «’Επιτομή» 
Άλλα καί ή πρώτη εις ξένην γλώσσαν μετάφρασις, έξ ής πηγάζουν αί μετα
γενέστερα!, ή δημοσιευθείσα ύπό Richard Pococke , A description of 
the East and some other countries, vol. 1, London 1743, σ. 268-270 (κεφ. 
XIV), έγένετο έπί τή βάσει νεοελληνικού κειμένου (βλ. αυτόθι σ. 148), τοΰ 
παρά Νεκταρίιρ άναμφιβόλως, άφ’ οΰ τό μετά τό κεφάλαιον 11 τοΰ δρισμοΰ 
παρεμβαλλόμενον σχόλιον τοΰ Νεκταρίου ευρηται καί παρά Pococke.

Ό Νεκτάριος έ'λαβεν ύπ’ όψιν νεώτερον σιναίτικόν άντίγραφον τοΰ όρισμοΰ, 
δπερ, ώς γράφει, μετεγλώττισε «δι’ έρμηνέως» έκ τής αραβικής, διότι τό αυθεν
τικόν πρωτότυπον, καθ’ α λέγει περαιτέρω τής «’Επιτομής» (σ. 433-434), έπι- 
δειχθέν υπό τών έν Καΐρω Σιναϊτών εις τον κατακτήσαντα τήν Αίγυπτον Σε- 
λήμ τόν Α' (1517), έλήφθη ύπό τούτου, ΐνα φυλαχθή ώς πολύτιμον κειμήλιον 
είς τό βασιλικόν θησαυροφυλάκιον, έχορηγήθη δέ ύπ’ αύτοΰ «άνθίβολον» 
(=άντίγραφον) μετά νέου όρισμοΰ άνανεοΰντος τά προνόμια τής μονής. Έπί τή 
βάσει σιναϊτικοΰ αντιγράφου τοΰ 1590 (τοΰ αύτοΰ αρά γε ;) έδημοσίευσεν «έλευ- 
θέραν ελληνικήν μετάφρασιν» διαφέρουσαν γλωσσικώς τής έν «’Επιτομή» καί ό 
Περ. Γρηγοριάδης, Ή ιερά μονή τοΰ Σινά, σ. 57 - 60, έπαναληφθεϊσαν 
ύπό Ί ω. Φ ω κ υ λ ί δ ο υ έν «Έκκλησ. Φάρφ» τόμ. 27 (1928) σ. 241 - 242, Κ 
Ν. Π α π α μ ι χ α λ ο π ο ύ λ ο υ, Ή μονή τοΰ όρους Σινά, σ. 203-20 5 καί άλλων.

Σημειωτέον δτι έ'τερα δύο επίσημα αντίγραφα τοΰ άραβικοΰ κειμένου.

Μ. Ί. Μανούσακά
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μερον υπό άμφισβήτησιν 9β. Έν συνεχεία δέ διαλαμβάνει (σ. 275-301) 
περί των διαδόχων τοΰ Μωάμεθ- ’Αράβων καλιφών τής Βαγδάτης, 
από τοΰ πρώτου Άμπρϋ Μπέκρ καί τοΰ μετ’ αυτόν Όμάρ, τοΰ κατα- 
κτητοΰ τής Αίγυπτου, μέχρι τοΰ 49ου a\ Mustazhir Bi’llah (1094- 
1118 μ. Χρ.), δστι,ς καλείται υπό τοΰ Νεκταρίου (σ. 300) «Μιστάν 
Μπιλάχ υιός τον Μονκτεδ», άναφέρεται δέ τελευτήσας τό 512 έτος 
Εγίρας, ήτοι τό 1118 χριστιανικόν.

Πόθεν παρέλαβεν ό Νεκτάριος τά ανωτέρω περί τοΰ βίου τοΰ Μωά
μεθ καί των διαδόχων αΰτοΰ, δηλοΐ δ ίδιος γράφων έν τέλει (σ. 301): 
« . . . ’Έγινε τούτου [τοΰ Μιστάν Μπιλάχ δηλ.] διάδοχος ό 'Άμερ 
Μπιλόχ, πεντηκοστός από Μοτάιιεϋ 91. Εις δε τάς ημέρας τούτου ηλϋεν * 17

σωζόμενα έν τφ πατριαρχείου 'Ιεροσολύμων μνημονεύονται υπό Ά. Π α π α δ ο- 
πούλου-Κερ αμέως, ένθ’ άνωτ. σ. 440. Τό αραβικόν κείμενον τοΰ ορι
σμού, επί τή βάσει των νΰν σωζομένων έν Σινά τριών αντιγράφων, έδημοσίευ- 
σεν ό Β. Moritz, Beitrage zur Geschichte des Sinai - Klosters im Mit- 
telalter nach arabischen Quellen (Aus den Abhandlungen der Konigl. 
Preuss. Akademie der Wissenschaften, Jahrgang 1918, Phil,-Hist. Klasse 
Nr. 4),.Berlin 1918, σ. 6-8 μετά γερμανικής μεταφράσεως (σ. 9-11). Ό Mo
ritz αγνοεί τήν έκδοσιν τοΰ Νεκταρίου, ως καί τά ανωτέρω υπό τούτου περί 
τής τύχης τοΰ πρωτοτύπου γραφόμενα, οΰ ένεκα εικάζει εσφαλμένους, δτι τοϋτο 
έλήψθ-η μάλλον υπό τοΰ υίοΰ τοΰ Σελήμ σουλτάνου Σουλεϊμάν (σ. 5-6) ή ότι (σ.
17) ήφανίσθη υπό τοΰ λαβόντος τοΰτο έκ δυσπιστίας πρός τήν γνησιότητά του (!).

ο») Τήν γνησιότητα τοΰ όρισμοΰ ύπεστήριξαν διά μακρών ό Π ε ρ. Γρη- 
γ ο ρ ι ά δ η ς, έ'νθ’ άνωτ. σ. 57-71 καί είτα ό Ν. Π. Έ λ ε υ θ ε ρ ι ά δ η ς, Άνα- 
τολικαί μελέται, τόμ. Α', έν Σμύρνη 1909, σ. 72-90. Τουναντίον ήμφισβήτησαν 
ταύτην πολλοί Ευρωπαίοι, τέλος δέ ό Β. Moritz, έ'νθ’ άνωτ. σ. 11-17, συνή- 
γαγε καί έκ τοΰ περιεχομένου τοΰ διασωίΐέντος σήμερον άραβικοΰ όρισμοΰ καί 
έκ τής γλωσσικής διατυπώσεως αΰτοΰ καί έξ άλλων ένδείξεων, ότι ουτος είναι 
πλαστός, οΰχί δέ πάντως προγενέστερος τοΰ 10ου αίώνος, καί ότι πιθανώς έγέ- 
νετο κατά τόν έπί ήγεμόνος Hakim (996-1021 μ.Χρ.) σφοδρόν διωγμόν των Χρι
στιανών. "Οπως καί άν έχη τό πράγμα, είναι άξία προσοχής ή παρατήρησις τοΰ 
καθηγητοΰ Κ. Άμάντου («Ελληνικά» τόμ. 9 [1936) σ. 107), ότι καί άν τό 
διασωθέν κείμενον τοΰ όρισμοΰ είναι τοΰ 10ου αίώνος, «πρέπει να δεγβώμεν 
ΰτι άλλος δριομδς είτε αυτόν τον Μωάμεϋ· πιϋανώτερον, είτε και των διαδόχων του, 

είτε και πλειονες όριομοί, τοΰ Μωάμε& πρώτον και των Καλιφών επειτα, επροοτά- 
τενοαν την μονήν εις παλαιοτέραν εποχήν», διότι οϋτω μόνον θά έξηγηθή ή κατά 
τούς παλαιοτέρους αιώνας διάσωσις τής χριστιανικής μονής έν μέσω των άγριων 
Μωαμεθανών ’Αράβων.

97) Πρόκειται περί τοΰ 10ου φατιμίδου καλίφου al-Amir al-Mansur (1101- 
1130 μ. Χρ.), όστις όμως ήρξεν έν Αίγύπτφ, οΰχί έν Βαγδάτη (βλ. τό περί αύτοϋ 
άρθρον έν Encyclopedie de Ρ Islam τόμ. 1 [1908] σ. 332-333) καί έσφαλμέ- 
νως άρα άπαριθμεϊται υπό τοΰ Νεκταρίου θεωρούμενος ώς διάδοχος τοΰ είρη- 
μένου Mustazhir Bi’llah, άββασίδου καλίφου τής Βαγδάτης (περί ου βλ. 
αυτόθι τόμ. 3 [1936] σ. 825-826), εις όν άλλως τε καί λήγει κατ’ ουσίαν ή 
άπαρίθμησις, δεδομένου ότι ό Amir δέν βιογραφείται έν τή «’Επιτομή».
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ένας άνθρωπος Χριστιανός πραγματευτής από το Τεκρίτ, ηγουν 
Ίεμπρί, δνόματι Ταήπ, νιος ’Ιωσήφ' είχε δε φορτώματα πολλά ρούχα 
άντζέμικα καί ινδικά, και έξ αυτών έφερε δώρα τοϋ °Αμερ Μπιλάχ. 
Οντος δε τον έδεξιώθη, δίδοντάς τον δσπήτιον νά καθίση άπείρακτος 
και νά πουλήση την πραγματείαν του. Αυτός δε έμεινε τελείως εις τον 
τόπον και ϋπανδρεύθη εκεί, παίρνοντας γυναίκα Χριστιανήν, εις δε 
τό γήράς του, άποθανονσης τής γυναικός του, έγινε καλόγηρος. 'Έκα
με δε μετά τής γυναικός του παιδία τρία, Άμποελφάλν, Άμποζαάρ, 
Άμπολιέσερ. Τούτος δ Άμπολιέσερ εκ α μ εν υιόν Γε
ώργιον, γραμματισμένου, και τούτος έγραφε 
την παρούσαν Ιστορίαν εις τ ό αραβικόν. Γράφει 
δε ταυ τα εις πολύ πλάτος ώς ακριβής ιστορικός, ημείς δε διά συντο
μίαν ταντα μόνον έγράψαιιεν, ηγουν τά ονόματα μόνα των άπό του 
Μωάμεθ αρχηγών των Τούρκων τελειώνει δέ ή ιστορία έως τούτου 
τον "Αμερ Μπιλάχ, πεντηκοστού άπό Μωάμεθ· . . . ».

Άλλα τίς δ Γεώργιος οΰτος 6 υιός τοϋ Άμπολιέσερ καί συγγρα
φείς αραβικής χρονογραφίας, ήν παρέλαβεν ενταύθα κατ’ επιτομήν ο 
Νεκτάριος κατά την ιδίαν αυτού μαρτυρίαν; Έρευνήσαντες μεταξύ 
των άπό τοϋ 11ου αιώνος και εφεξής Αράβων ιστορικών, εϋρομεν δτι 
οϋτος δεν δύναται νά είναι άλλος ή δ χριστιανός τό θρήσκευμα Άραψ 
χρονογράφος τοϋ 13ου αιώνος Γεώργιος al-Makin. Ό Makin (ου τό 
πλήρες αραβικόν όνομα είναι Girgis ibn Abi Ί-Jasir ibn Abi 
Ί-Makarim al Makin ibn al Amid) έγεννήθη έν Κα'ΐρφ τφ (έτ. 
Έγίρ.) 605/1205 (χριστιαν.)—ή κατ’ άλλους τφ 625/1223—, ύπηρετη- 
σεν, ως και ό πατήρ αυτού Abi T-Jasir, εις την αυλήν των Άγιουβι- 
δών καλιφών τής Αίγυπτου και άπεβίωσε τφ 1273 εν Δαμασκφ 98. Τό 
ιστορικόν αύτοΰ έργον, επιγραφόμενον άραβιστι «al Madjmu 'al mu- 
barak», είναι παγκόσμιος χρονογραφία υπό τύπον ήριθμημενων βιο
γραφιών των σημαντικωτέρων ιστορικών προσώπων, διαιρείται δέ εις 
δυο μέρη, ών τό μέν πρώτον περιλαμβάνει τήν προϊσλαμικήν περίο-

") Περί τοί Makin καί τοϋ ιστορικοί έργου αυτοί βλ. τά παλαιότερα 
άρθρα έν «Biographie universelle ancienne et moderne» τόμ. 13, Paris 1815, 
a. 92-93 υπό J [ o u r d a i ] n καί έν «Allgemeine Encyklopadie der Wissen. 
schaften und Kiinste . . . herausgegeben von J. S. Ersch und J. G. 
Gruber», Erste section, 33.ter Theil, Eeipzig 1840, a. 426 υπό E. R 6- 
d i g e r, έκ δέ τών νειοτέρων Carl Brockelmann, Gescliichte der 
Arabischen Literatur, τόμ. 1, Weimar 1898, a. 348 (άρ. 14) καί Supplement- 
band 1., Leiden 1937, a. 590 καί M. Plessner έν Encyclopedic de P 
Islam τόμ. 3 (1936) σ. 183β-184β (ένθα καί ή λοιπή περί αυτοί βιβλιογραφία). 
Πρβλ. καί Κ. Κ rum backer, 'Ιστορία τής Βυζαντηνής Λογοτεχνίας κατά 
μετάφρασιν υπό Γ. Σωτηριάδου, τόμ. Α', έν ’Αθήναις 1897, σ. 747-748.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:53:51 EEST - 54.161.213.156



Ή «Επιτομή τής 'Ιεροκοσμ. Ιστορίας» του Νεκταρίου Ιεροσολύμων 315

δον από κτίσεως κόσμου μέχρι τοϋ Μωάμεθ, τό δέ δεύτερον την ισ- 
λαμικήν ιστορίαν από τοϋ Μωάμεθ μέχρι των χρόνων τοϋ συγγρα- 
φέως (1260 μ. Χρ.). Τό έργον, δπερ θεωρείται έκ των άξιολόγων 
πηγών τής αραβικής ιστορίας, διεσώθη εις πολλά χειρό ^ραφα, τά πλεΐ- 
στα ελλιπή, άνά τάς διαφόρους ευρωπαϊκός βιβλιο.θήκας °9. Τοϋ δευτέ
ρου τμήματος μετάφρασις εις την λατινικήν έκ χειρογράφου τής έν 
Χαϊδελβέργη βιβλιοθήκης έγένετο υπό τοϋ 'Ολλανδού άνατολιστοϋ 
Thomas Erpenius (1584-1624) και έξεδόθη έν Λουγδούνιο τφ 1625, 
ήτοι εν έτος μετά τον θάνατον τοϋ μεταφραστοΰ, υπό την ακόλουθον 
επιγραφήν :

«Historia Saracenica, qua res gestae Muslimorum inde a 
Muhammede Arabe usque ad initium Imperii Atabacaei per 
XRIX Imperatorum successionem fidelissime explicantur. In- 
sertis etiam passim Christianorum rebus, in Orientis Ecclesiis 
eodem tempore potissimum gestis, Arabice olim exarata a G e- 
orgio Elmacino fil. Abuljaseri Elamidi f. Abul·; 
macaremi f. Abultibi. Et Ratine reddita opera & studio T h o - 
mae Erpenii. Accedit & Roderici Ximenez, Archiepiscopi 
Toletani, Historia Arabum, longe accuratius, quam ante e Ma- 
nuscripto codice expressa. Rugduni Batavorum, Ex Typographia 
Erpeniana Ringuarum Orientalium. Cioioo. XXV» [ = 1625]100.

Ή ϋπαρξις αντίτυπου τής λατινικής μεταφράσεως ταύτης εις τήν 
Γεννάδειον Βιβλιοθήκην 101 κατέστησεν ευτυχώς δυνατήν εις ημάς τήν 
παραβολήν τοϋ δΓ αυτής άποδιδομένου άραβικοΰ κειμένου τής χρονο
γραφίας τοϋ Makin προς τά γραφόμενα άντιστοίχως υπό τοϋ Νε
κταρίου. 'Η παραβολή δέ αϋτη έπηλήθευσε τον ήμέτερον ταυτισμον 
τοϋ εις τον Νεκτάριον χρησιμευσαντος ως προτύπου ’Άραβος χρονο
γράφου προς τον Makin. 'Ο ταυτισμός οΰτος και άνευ τής παραβολής 
τών δύο κειμένων, θά έστηρίζετο μεν έπι τής εκατέρωθεν συμπτώσεως 
τοϋ χριστιανικού θρησκεύματος, τοϋ ονόματος και τοϋ πατρωνύμου 
τοϋ ’Άραβος συγγραφέως (Γεώργιος υιός Άμπολιέσερ = Girgis ibn 
Abi Ί-Jasir), άνεπαρκώς δ'μως πάντως. Διά τής παραβολής δ'μως τό 
πράγμα κατέστη απολύτως βέβαιον. Διότι πράγματι, μεταξύ Makin καί * 10

") Μνείαν τούτων βλ. παρά C. Brockelmann, ένθ’ άνωτ.
10°) 'II μετάφρασις τοΰ έργου τοΰ Makin καταλαμβάνει τάς πρώτας σελί

δας 1-372 τοϋ βιβλίου, ακολουθεί δ’ είτα ή αραβική ιστορία τοϋ Ximenez 
έ'χουσα νέαν σελίδωσιν άπό 1-75. Έκ τής λατινικής ταύτης μεταφράσεως έγένετο 
κατόπιν καί μετάφρασις εις τήν γαλλικήν υπό Ρ. Vattier (Paris 1657) καί 
εις τήν αγγλικήν ύπό S. Puchas (kondon 1626)' βλ. J ο u r d a i n, ένθ·' 
άνωτ. σ. 93 καί C. Brockelmann, ένθ’ άνωτ., τόμ. 1 σ. 348.

>01) Tyrk. Hist. 36"·
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Νεκταρίου διεπιστώθη απόλυτος συμφωνία καί ώς προς τα ονόματα102 
καί ως προς την σειράν τής άριθμήσεως των βιογραφούμενων διαδό
χων τοϋ Μωάμεθ· ’Αράβων καλιφών τής Βαγδάτης 103 καί ώς προς τάς 
χρονολογίας τής ηγεμονίας εκάστου έξ αυτών, άλλα καί τάς των άλλων 
έπί μέρους γεγονότων. Κατά περίεργον μάλιστα συμπτωσιν, καί ή μετά- 
φρασις τοϋ Erpenius περατοΰται δ'που καί ή παρά Νεκταρίφ διήγησις, 
ήτοι (βλ. σ. 359-372) εις τον αυτόν 490νκαλίφην «Mustasir. Bi 11a fil. 
Muctadis» (έτ. Έ/ίρας 487-512 = χριστιαν. 1094-1118), μολονότι ή 
χρονογραφία τοϋ Makin εις τά πληρέστερα χειρόγραφα φθάνει, ώς ελέ- 
χθη, μέχρι τοϋ έτους 658/1260, καί εις αυτό δέ τό υπό τοϋ Erpenius 
χρησιμοποιηθέν χειρόγραφον περατοΰται εις τό έτος 573/1177 *04. 'Ως 
προς δέ την συμφωνίαν των καθ’ έκαστα έκτιθεμένων γεγονότων, ό 
Νεκτάριος, ώς ό ίδιος άλλως τε ομολογεί έν τέλει105, εκθέτει κατ’ επι
τομήν δσα ό ’Άραψ ιστορικός έγραψεν «εις πολύ πλάτος», επομένως 
δεν είναι παράδοξον δτι παραλείπει πολλά, περιορίζεται δέ συνήθως εις 
την μνημόνευσιν των σημανι:κωτέρων ή των μάλλον παραδόξων κατά 
προτίμησιν καί άξιοπεριέργων γεγονότων έκ των υπό τοϋ Makin ίστο- 
ρουμένων. Την παραβολήν των δυο κειμένων έθεωρήσαμεν βεβαίως 
περιττόν νά επεκτείνωμεν μέχρι καί των εσχάτων λεπτομερειών προς 
διαπίστωσιν, πλήν των ανωτέρω βασικών καί αναμφισβήτητων ομοι
οτήτων, καί ενδεχομένων μικρών διαφορών αυτών, αϊτινες άλλως τε 
θά ήδΰναντο κάλλιστα νά οφείλουν τήν προέλευσίν ίων είτε εις τήν διά
φορον παράδοσιν τών υπό Νεκταρίου καί υπό Erpenius χρησιμοποιη- 
θέντων χειρογράφων είτε καί είς σφάλματα περί τήν μετάφρασιν γενό- 
μενα υπό τοϋ ενός ή καί τοϋ ετέρου τών μεταφραστών 10°. Τον ταυτι-

102) Μόνον ό παρά Makin 15ος «Omar f. Abdulazizi* (Erpenius, ενθ·’ 
άνωτ. σ. 90-92) φέρεται έν «Επιτομή» (σ. 288) απλώς ώς Άμτελαζήζ. Ενίοτε 
επίσης ό Νεκτάριος μεταγράφει υπό εβραϊκόν τύπον αραβικά ονόματα- οϋτω 
γράφει Σολομών αντί Σουλεϊμάν (σ. 288), 'Αβραάμ αντί Ίμβραημ (σ. 290), 'Λαοών 
αντί Άρούν (σ. 292) κ.τ.ό.

103) 'Υπό Νεκταρίου (έν σ. 290) παραλείπεται μόνον ό 19ος καί 21ος (ό πρό 
τοϋ ’Αβραάμ καί ό μετά τοϋτον) καί (έν σ. 292, προφανώς έκ παραδρομής, ώς 
προκύπτει καί έκ τοϋ έν τή Αριθμήσει άλματος) ό 2δος. Τουναντίον δέ έν σ. 
287 μεταξύ τοϋ 12ου (Άπτιμέλεχ) καί τοϋ 13ου (Βελήτ) παρεμβάλλονται δύο 
έτεροι, οϊτινες δμιος δέν υπολογίζονται είς τήν άρίθμησιν.

101) Βλ. Ε. Rodiger, ένθ’ άνωτ. Ή σύμπτωσις αυτή πάντως δέν δύνα- 
ται νά όδηγήση είς τήν έκδοχήν, δτι έκ τής έκδεδομένης λατινικής μεταφρά- 
σεως ταύτης τοϋ Erpenius παρέλαβεν ό Νεκτάριος, διότι σαφώς δηλοΐ ουτος 
δτι ή μετάφρασις έγένετο έκ τοϋ αραβικού.

,05) Βλ. τήν ανωτέρω 314, παρατεθεΐσαν περικοπήν έκ τής «Επιτομής».
10β) "Οτι ή μετάφρασις τοϋ Erpenius τουλάχιστον είναι έν πολλοΐς πλημ-
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σμόν άλλως τε τοΰ παρά τώ Νεκταρίω χρονογράφου προς tov Makin 
καθιστά αναμφισβήτητου, εΐπερ τις και άλλη άπόδειξις, τό γεγονός καί 
μόνον ότι, ως παρά Νεκταρίω εις την ύφ’ ημών ανωτέρω (σ. 314) 
παρατεθεΐσαν περικοπήν, οΰτω και παρά Makin φέρονται εν τέλει, 
μετά τά περ'ι τοΰ τελευταίου καλίφου Mustasir γραφόμενα, τά αυτά 
περί τής γενεαλογίας των ιδίων προγόνων τοΰ συντάκτου τής χρονο
γραφίας, άτινα οΰτος εθεώρησε καλόν νά μη καταλείπη άμνημόνευτα. 
Ή μόνη διαφορά είναι ότι ό Νεκτάριος καί ενταύθα, συντέμνων κατά 
την μέθοδόν του, παραλείπει τους μεσολαβοΰντας από τοΰ απώτερου 
γενάρχου Ταήπ μέχρι τοΰ πατρός τοΰ χρονογράφου Άμπολιέσερ τρεΧς 
διαδοχικούς προγόνους τούτου. "Ινα δειχθή ή ταυτότης, παραθέτομεν 
εκ τής μεταφράσειος τοΰ Erpenius (σ. 370-372) την αντίστοιχον τού
την περικοπήν, κατά παράλειψιν μόνον των καί υπό Νεκταρίου παρα- 
λειφθέντων :

[σ. 370] «Tempori Amri Biambrillae venit e Tecrita quidam 
Mercator Syrus, cui nomen Tijbo erat fil. Josephi, qui sarcinas 
secum advexit vestium Attalicarum, stolasque sericas confectionis 
indicae atque arabicae, easque diversorum generum ; & Califae 
ex optimis obtulit, qua illius similes decebant, qui propterea 
honore eum et beneficentia compensavit. illumque ut coram se 
venire jussit, oratione ipsius & doctriua multurn delectatus fuit: 
ita ut locum illi Aegypto imperaverit, ubi commercium eius a 
tributis immune foret. ideoque illi benevole concessit pagum 
quendam e ditione Husae vicinum Dimaso, cui Buhidae nomen 
erat. Tiibus autem Elcahirae commoratus fuit usque ad obitum 
Chalifae Amri Billae. unde commigrans Sanmutiae sedem fixit, 
atque ex incolis ejus uxorem duxit ........................................................

[σ. 371-372] Genuit autem Macarimus ille f. Tijbi101 3 filios 
Abulfadlum Elbuchidum, A b u 1 j a s i r u m Elaamidum p a- 
trem chronologi, & Abulzahrum Elmuchalisum; mor- 
tua autem uxore vitam religiosam egit, inortuusque est anno 
606 . . . ».

Ή απόλυτος σύμπτωσις τής ανωτέρω χαρακτηριστικής περικοπής 
τοΰ Makin, ένθα ούτος όμιλεΐ περί τής γενεαλογίας του, προς την έν * *

μελής, παρετηρήΟη ήδη από πολλοϋ, εδημοσιεύΟησαν δέ καί πολλαΐ διορθώ
σεις είς αυτήν’ πρβλ. Jourdain καί R δ d i g e r ένθ·° άνωτ.

,0?) Ύπό Νεκταρίου, παραλείποντος τά ενδιάμεσα ονόματα, άναφέρεται αντί 
τοΰ Macarimus ό πρώτος Ταήπ ώς γεννήσας τούς τρεις υιούς κλπ.
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σ. 314 παρατεθεΐσαν αντίστοιχον παρά Νεκταρίφ περ'ι τής γενεαλογίας 
τοΰ εξ οΰ οΰτος ήντλησεν Άραβος χρονογράφου οΰδεμίαν καταλείπει 
αμφιβολίαν, δ'τι ό Άραψ οΰτος χρονογράφος δ χρησιμοποιηθείς εν
ταύθα ΰπδ τοΰ Νεκταρίου ΰπήρξεν δ ρηθείς Γεώργιος al-Mafein, χει
ρόγραφον τής χρονογραφίας τοΰ δποίου άποκείμενον έν Σινδ ελαβεν 
ΰπ’ ό'ψιν του δ Νεκτάριος108. Τδ ΰποστηριχθέν άρα ΰπδ Περ. Γρηγο- 
ριάδου. τδ πρώτον 109 κα'ι ΰπ’ οΰδενδς ε'κτοτε άμφισβητηθέν, δ'τι δ ’Ά
ραψ χρονογράφος ό ΰπδ τοΰ Νεκταρίου παραληφθε'ις έν τοίς πλείστοις 
fivai δ Ευτύχιος ’Αλεξάνδρειάς (Said ibn al-Bitrik), δεν δΰναται νά 
άληθεΰη. Ή χρονογραφία άλλως τε τοΰ Ευτυχίου, δστις άπεβίωσε τώ 
939, φθάνει μέχρι τοΰ καλίφου al-Radi (934-940 μ.Χρ.)110, έν <ρ ή 
άφήγησις τοΰ Νεκταρίου συνεχίζεται, καθ’ α έλέχθησαν, μέχρι τοΰ 
1118' και αΰτοΰ τούτου δέ τοΰ Ευτυχίου δ θάνατος μνημονεύεται ΰπδ 
τοΰ Νεκταρίου111 παραλαμβάνοντος παρά τοΰ Makin112 * καί την λε
πτομέρειαν ταύτην, ήν ό Ευτύχιος δεν ήτο δυνατδν νά γράψη. ’Αλλά 
και μεταξύ των αντιστοίχων γεγονότων των παρά Νεκταρίφ καί Ευ
τυχία) συμπιπτουσών χρονικών περιόδων (622-939 μ.Χρ.) παρατηρούν
ται έκ πρώτης δψεως σημαντικοί διαφοραί. Ούδαμώς λοιπόν δύναται 
νά θεωρηθή δ Ευτύχιος, τουλάχιστον ενταύθα, ως πηγή τοΰ Νεκτα
ρίου lls. Ή μόνη καί βεβαία πηγή είναι, καθώς έδείχθη, δ Makin.

Τήν περαιτέρω ιστορίαν των ηγεμόνων τής Αΐγύπτου συμπληροΐ ό 
Νεκτάριος διά τοΰ τελευταίου κεφαλαίου (σ. 302-311) τοΰ Δ' τμήματος 
περί τών μετά τδ 1118 έξουσιασάντων τήν χώραν «Τζερκέζων» (=Κιρ- 
κασίων), ήτοι τών Μαμελούκων, μέχρι τοΰ τελευταίου ήγεμόνος Καμ- 
ψών. Τδ κεφάλαιον τοΰτο, πλήν τοΰ έν σ. 307 παρατιθεμένου ένδιαφέ-

ι°8) χό χειρόγραφον τοΰτο είναι πιθανώς τύ σωζόμενον ετι τφ 1816, δτε 
εΐδεν αυτό ό J. I,. Burckhardt (βλ. άνωτ. σ. 302). Τόν κατάλογον της 
Margaret 11 unlop Gibson, A catalogue of the Arabic Manuscripts 
in the convent of Saint-Catherina on Mount Sinai, London 1894 (Studia 
Sinaitica III), δεν εϊδομεν, κατά τήν βεβαίωσιν όμως τοΰ έν Παρισίοις συνα
δέλφου Ν. Σβορώνου, οίτος δέν αναγράφει χρονογραφίαν τοΰ Makin ΰπάρχου- 
σαν έν Σινα, είναι όμως πάντως λίαν έλλιπής.

109) Περ. Γ ρ η γ ο ρ ι ά δ ο υ , Ή ιερά μονή τοΰ Σινά, σ. 41-42.
110) Βλ. τήν λατινικήν μετάφρασιν αυτής παρά Migne, Patrol. Graec. 

τόμ. Ill σ. 1155-1156.
,u) «Επιτομή» σ. 296: «ΕΙς τούς τριακοσίονς είκοοιοκτω άπέ&ανε Σεήτ, ό 

νιος τον Πατρίκιον, ήχον δε Πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς, :ϊλην Κάπτης·».

11!) Til. Erpenius, ένθ’ άνωτ. σ. 261 : «Anno trecentesimo vigesi- 
mo octavo [—939 μ.Χρ,] vita excessit Saidus filius Batrici, Historicus, qui 
Patriarcha erat orthodoxorum Alexandriae . . . cum patriarcha sedisset 
septem annos, 6 menses».

us) Πρβλ. καί τά άνωτ. έν σ. 301 - 304 τής παρούσης μελέτης γραφόμενα.
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ρουτος καταλόγου των ήγεμόνων εκείνων, δσοι από έτους Εγίρας 530- 
901 (=1136-1497 μ.Χρ.) έχορήγησαυ εις την μονήν τοΰ Σι,να ορισμούς 
άυαυεοΰντας τα προνόμια αυτής καί σωζομένους επί Νεκταρίου εις τό έν 
Καΐρψ σιναϊτικόν μετόχιον 11 \ παρέλαβεν ό Νεκτάριος, ως ήδυνή·θημεν 
νά εξακριβώσω μεν, εκ τοϋ ιστορικού έργου τοΰ Paolo Giovio (βιβλ. 
XVII σ. 277,-27940), περί ου έν τοϊς έξης ό λόγος.

ΤΜΗΜΑ Ε' (σ. 312-438). 'Ολόκίςηρου σχεδόν τό τελευταίου τμήμα 
Ε' τοΰ βιβλίου (πλήν των έν τελεί σ. 431-438) είναι εΐλημμένον άλλο- 
θευ, ώς δεικνύει καί ή έπιγραφή αύτοΰ : «Τμήμα πέμπτον της Κοσμι
κής 'Ιστορίας. ’Εκ των υπό τοϋ Παύλου Τ'ιό β ον114 115 διηγηϋέντων,
’Επισκόπου Νοκέρας, τοΰ ’Ιταλού, έκ τον ιγ' Βιβλίου, έν ω περί τής 
Βασιλείας τον Σουλτάν Μπαγιαζίτή τοϋ Παλαιόν, καί όπως δ υιός του 
δ Σουλτάν Σελίμης έλαβε την Βασιλείαν καί πολεμήσας έλαβε καί την 
Αίγυπτον "6 *. "Έστι δε ή τοιαύτη 'Ιστορία εξ αρχετύπου τοϋ ’Αραβι
κού μεταγλωττισμένη1,7 εις Λατινικήν γλώσσαν καί εκ τής Λατινικής 
εις τό Φράγκικον από δε τό Φράγκικον τώρα εις τό Ρωμαϊκόν παρ' 
ημών σνντομώτερα».

Ό υπό τοΰ Νεκταρίου μαρτυροΰμευος ώς πηγή αύτοΰ ’Ιταλός συυ- 
γραφεύς Παΰλος Γιόβος ή Γιόβιος είναι ό Paolo Giovio (1483-1552), 
γεννηθείς έυ Como καί γευόμευος επίσκοπος Νοκέρας τώ 1528, έκ τώυ 
άξιολογωτέρωυ ίστορικώυ τής Άυαγευυήσεως 118, τοΰ οποίου τό σπου
δαιότερου έργου ειυαι ή ιστορική έκθεσις τώυ κατά τήυ έποχήυ αύτοΰ 
διαδραματισθέντων πολεμικώυ καί πολιτικώυ γεγουότοτυ από τής είς 
Ίταλίαυ έκστρατείας τοΰ βασιλέως τής Γαλλίας Καρόλου τοΰ Η' (1494)

114) Περί των σήμερον σωζομένων τοιούτων ορισμών βλ. Β. Moritz, 
Beitrage zur Geschichte des Sinai - Klosters in Mittelalter nach arabi- 
schen Quellen, Berlin 1918, σ. 3-5 καί 39 κ.έξ., δστις δμως αγνοεί τά ανω
τέρω ύπό Νεκταρίου γραφόμενα.

115) Τό δνομα φέρεται καί είς τόν έν αρχή τοΰ βιβλίου πίνακα των περιε. 
χαμένων ύπό τόν όρθότερον μάλιστα τύπον : «Έκ τής ιστορίας Παύλον Γ ι ο - 
βίου, Επισκόπου Νοκέρας ...» κλπ.

116) Ό Νεκτάριος έπεξετάθη, καθ’ α γράφει έν προοιμίφ (σ. 3-4), είς τήν 
διήγησιν ταύτην περί των πολέμων τοϋ Νελήμ «ώς πρώτου τών Ότμάνων έν 
Αίγύπτψ βααιλ.εύοαντος καί ωσάν όπου πρώτος αυτός ευλαβή ίλη τό τάγμα των κα- 

λογήρων, ως δείξομεν, καί τους ορισμούς καί χονσόβυνλ/.α, όπου τό άγιον εκείνο 

μοναστηριον έχει, προνοία Θεόν, αυτός πρώτος έδωσε. Καί διότι από τόν καιρόν 

τούτου τον Βασιλέως . . . έπαυσαν ή σύγχυσες απ’ εκεί [ — από τήν Αίγυπτον καί 
Παλαιστίνην] καί at ταραχαί καί όλοι εκείνοι οι τόποι είρήνευσαν, από τό όποιον 
συμβαίνει καί τό άγιον τούτο μοναστηριον νά ενρίσκειαι έν άσψαλεΐ κυβερνήσει».

lu) "Οτι τοΰτο δέν έχει οϋτω, θά δείξωμεν κατωτέρω.
1IS) Βλ. τό περί τούτου άρθρον έν Encieloped. Ttaliana τόμ. XVII (1933) 

σ. ‘277β-278α ύπό F. Ν [icolini], ένθα καί ή περί αύτοΰ βιβλιογραφία.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:53:51 EEST - 54.161.213.156



320 Μ. Ί. Μανούσακα

και εντεύθεν, έκδοθέν το πρώτον έν Φλωρεντία τφ 1550-1552 εις δύο 
τόμους υπό την επιγραφήν :
' «Pauli Jovii Nogocomensis episcopi Nucerini Histo- 
riarum sui temporis Tomus Primus. Florentiae, in officina Lau- 
rentii Torrentini ducalis Typographi, MDL [ = libri I-XVIII].- 
Tomus secundus, MDL,II [ = libri XIX - XXXXV ] » ‘10.

Τοΰ λατινιστί συγγραφέντος έργου τούτου έξεδόθη μετάφρασις εις 
την ιταλικήν υπό L,. Domenichi έν Φλωρεντία τφ 1551-1553* 120, εξ ής, 
ώς φαίνεται121, παρέλαβεν δ Νεκτάριος, κατά τά ύπ’ αΰτοΰ γραφόμενα. 
Σημειωτέον μόνον δτι ή έν τη ανωτέρω έπιγραφή βεβαίωσις τοΰ Νε
κταρίου, δ'τι και τό λατινικόν κείμενον τοΰ Giovio είναι μεταγλώττι- 
σις «εξ αραβικού αρχετύπου», ούχι άρα πρωτότυπον έργον τοΰ συγγρα- 
φέως δεν άνταποκρίνεται εις τά πράγματα, αλλά στηρίζεται εις παρανόη- 
σιν των υπό Giovio γραφόμενων' τοΰτο διδάσκουν τά έν σ. 374 γρα
φόμενα υπό Νεκταρίου περί τίνος ανώτερου άξιωματοΰχου (καντιλεσκέ- 
ρη) τοΰ Σελήμ άποσταλέντος υπό τούτου προς τούς Αιγυπτίους ως πρέ
σβεως, δτι ήτο «άνθρωπος πολλά γραμματισμένος» και δτι «έγραψεν 
εις ιστορίαν ολόκληρον δλονς τους πολέμους τοΰ Σονλτάν Σελήμ, και 
αυτόν τής Αίγυπτον και από τό Βιβλίον εκείνου έμετα- 
γλωττίσέλησαν τούτα όπου ημείς εδώ γράφομε ν, τά 
όποια ευ ρ ο μ εν, ώ ς εΐ πο μ ε ν, εις εν α Φράγκικον». ’ Αλλ’ 
ή αντίστοιχος περικοπή παρά Giovio, έξ ής προέρχονται τά ανωτέρω 
υπό Νεκταρίου γραφόμενα, έχει α>ς εξής : «. . . Cuius legationis prin- 
cipem locum obtinebat Jacliis, vir militaris, et Cadilescher, 
maiore sacerdotio et sacrarum literarum cognitione insignis. Hie 
postea huius belli commentaria conscripsit, quae nos I t a 1 ί
σο sermone donata perlegimus122». Λέγει δηλαδή ό 
Giovio, δτι τά απομνημονεύματα τοΰ καντιλεσκέρη τούτου, άτινα βε
βαίως δεν θά ήδύνατο ν’ άναγνώση έν πρωτοτυπφ, μεταφρασθέντα, 
— ύπ’ άλλου βεβαίως — είς τήν ιταλικήν, άνέγνοοσε (perlegimus), 
ούχί δέ δτι αυτός ό Giovio μετέφρασε ταύτα κα'ι συνεκρότησεν οΰτιος

ns) ΒιβλιοΘ·. Ίστορ. 2412, 2ο. Ίο έργον άνετυπώθ-η έπειτα έν τή έκ-
δόσει των απάντων τοΰ συγγραφέως τφ 1578 (= Έδ-ν. Βιβλ. 'Ιστορ. 2411, 4ο).

120) La prima [seconda e terza] parte dell’liistorie del suo tempo, di 
Mons. Paolo Giovio vescovo di Nocera, tradotte per M. Lo do v ί
σο Domenichi, in Fiorenza MDLI-MDLIII, τόμ. I-I1I (=Έθν. Βιβλ. 
Ίστ. 2414, 8o).

12‘) ”Αλλην ιταλικήν μετάφρασιν τοΰ έργου δεν γνωρίζομεν.
ΐ22) pauii Jovii, Historiarum sui temporis tomus primus, Flo

rentiae 1550, o. 276.
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εξ αυτών και μόνων τό αντίστοιχον μέρος τοΰ έργου του' πιθανόν βε
βαίως νά ηντλησεν έξ αυτών πολλά, δι’ ο καί αναφέρει ταϋτα ως μίαν 
τών πηγών του123 124, άλλα τό έργον του, φέρον ζωηράν την σφραγίδα 
της προσωπικότητάς του, είναι προφανές, δτι επ’ ούδενι λόγιο δυναται 
νά χαρακτηρισθη, έστω καί κατά τό αντίστοιχον μέρος, ως απλή μετά- 
φρασις τών απομνημονευμάτων τοΰ είρημένου καντιλεσκέρη,' ως έξέ- 
,λαβε τούτο ο Νεκτάριος.

'Όσα παραλαμβάνει ό Νεκτάριος, ήτοι τά περί τών έν ’Ανατολή 
πολέμων τών Τούρκων σουλτάνων Βαγιαζήτ καί Σελήμ, εκθέτει δ Gio- 
νϊο είς τον πρώτον τόμον τοΰ ανωτέρω μνημονευθέντος έργου αυτού121 
από τής σελ. 187 ( στίχ. 1δ) τοΰ βιβλίου XIII κ.εξ., έν παρεκβάσει 
βεβαίως, άφ’ οΰ τό κύριον θέμα του είναι ή έξιστόρησις τών έν τή Δύ
σει συμβάντων125.

Καί τά μέν από σ. 312-339 τής «’Επιτομής» εκτιθέμενα περί τής έν 
Περσία αίρέσεως τού Τεχήλ μέχρι καί τής μάχης τού Σελήμ προς τον 
πατέρα του Βαγιαζήτ παρέλαβεν ό Νεκτάριος έκ τού βιβλίου XIII σ. 
1871Λ-203 τής συγγραφής τού Giovio. Τά έν συνεχείς (σ. 339-368) εξ
ιστορούμενα περί τής άνακηρύξεως τού Σελήμ είς σουλτάνον καί τής είς 
Περσίαν εκστρατείας αυτού παρέλαβεν έκ τού βιβλίου ΧΙΙΙΙ σ. 204- 
222, παραλειφθέντος μόνον τού τέλους τούτου (σ. 222-230), ένθα γί
νεται λόγος περί Περσών καί ’Αρμενίων, έν συνεχεία δε περί τών γεγο
νότων τής Δύσεως, περί ών καί τά επόμενα δύο βιβλία XV καί XVI 
(σ. 231-272), άτινα προφανώς^ διά τούτο παρέλειψεν έπίσης ό Νεκτά
ριος. Τά εκτιθέμενα ακολούθως (σ. 368-409) περί τής είς Αίγυπτον 
εκστρατείας τοΰ Σελήμ είναι ειλημμένα έκ τού βιβλίου XVII (σ. 272 - 
292) 12G. Τέλος δε τά περί τής άλοισεως τού Κάιρου (1517) καί τής

123) Καί άλλας πηγάς αΰτοϋ περί λεπτομερειακών τινων γεγονότων ανα
φέρει αλλαχού τοΰ έργου του ό Giovio" οΰτιο π.χ. έν σ. 210 στηρίζεται εις 
μαρτυρίαν τοΰ Antonius Utrius Ligur, άναφέρων ομοίως οτι καί ουιος «de 
his rebus commentaria ad Leonem Pontificem conscripsit».

124) Ή παραβολή τοΰ κειμένου τοΰ Νεκταρίου έγένετο άπ εΰθ-είας προς τό 
λατινικόν πρωτότυπον, είς ό καί παραπέμπομεν εφεξής (= Jovius, ένθ·1 άνωτ.), 
ούχί όμως καί πρός τήν υπό τοΰ Νεκταρίου χρησιμοποιηθεΐσαν ιταλικήν μετά- 
φρασιν τοΰ έργου, διότι ό πρώτος τόμος αυτής, περιέχων τά βιβλία I-XVIII, 
δεν ανευρίσκεται σήμερον είς τήν ΈΟ-ν. Βιβλιοθήκην. Άλλ' ούδεμία αμφιβο
λία, δτι ή ιταλική μετάφρασις αυτή αποδίδει πιστώς τό λατινικόν πρωτότυπον, 
ως προκύπτει καί έκ τής συμφωνίας τούτου πρός τά έν «Επιτομή».

Ι25) Τήν παρεμβολήν ταύτην δικαιολογεί καταλλήλως ό Giovio άρχόμενος 
τής περί τών συμβάντων τούτων διηγήσεως αύτοΰ (Pauli J ο ν i i, έν-O’1 άνωτ. 
τόμ. I, βιβλ. XIII σ. 1876-15).

Ι2Β) Τό περί τών έν Αιγύπτιο Μαμελούκων μέρος τοΰ βιβλίου τούτου (σ. 
2777-279.JO) παρέλαβεν ό Νεκτάριος, ώς έλέχίΐη ήδη, μεταθέαας αυτό είς τό τέ-

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Α. 21
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υποταγής ολοκλήρου τής Αίγυπτου είς τούς Τούρκους, ένθα τερματί
ζει την διήγησίν του ό Νεκτάριος (σ. 410-431), παρέλαβεν οΰτος έκ 
τοϋ επομένου βιβλίου XVIII σ. 292-311'”, παραλειφθέντος μόνον τοΰ 
τέλους τούτου (σ. 311-322), ένθα ό Giovio ποιείται λόγον περί των 
νέων πολέμων τοΰ Σελήμ είς την Περσίαν κλπ., είς ούς δεν έπεξέτεινε 
την' διήγησίν του ό λΤεκτάριος' σημειωτέου, δτι τό έν σ'. 2948-2953ι τοΰ 
βιβλίου τούτου κεφαλαίου περί των έν Μέμφιδι καί Καίριο αρχαιοτήτων 
δεν έκρινε, φαίνεται, σκόπιμον ό Νεκτάριος να παραλαβή ώς έχει 
όμοΰ μετά των άλλων αύτόθεν, ώς έλέχθη * 127 128, ειλημμένων έν τμήματι 
Δ' σ. 255-260 τής «Επιτομής»129 *, τά δε έν σ. 30118.44 περί τών "Αρά
βων τής ερήμου γραφόμενα παρέχει τελείως έξηλλαγμένα καί δι" ϊδίιον 
παρατηρήσεων έπηυξημένα μεταθέσας αυτά εις τό τέλος τής «Επι
τομής» (σ. 434-438).

Τό ανωτέρω υπό Νεκταρίου παραλαμβανόμενα δύνανται νό χαρα- 
κτηρισθοϋν μάλλον ώς ελεύθερα μέν, ακριβής όμως μετάφρασις τών 
ύπο τοϋ Giovio γραφέντιον παρά ώς διασκευή τούτων, ών τηρεί καί 
τήν αυτήν έν τή εκθέσει σειράν 13υ' συντμήσεις τοΰ πρωτοτύπου παρα
τηρούνται πολύ σπανίως131, δλίγισται δ" εξ άλλου είναι καί αί έκτενέ- 
στεραι αναπτύξεις 132 ή προσθήκαι133 αί όφειλόμεναι είς· τον Νεκτά-

λος τοΰ προηγουμένου τμήματος Δ' (σ. 802 - 306 καί 308-310) τής «’Επιτομής» 
(βλ. ανωτέρω σ 318-319).

127) Τά έν σ. 30250-30453 καί 30713-308fl περί τής ’Αφρικής καί τών χω
ρών αυτής γραφόμενα έλήφίίησαν, ώς εϊπομεν (βλ. άνωτ. σ. 312), είς τό τμήμα 
Δ' σ. 255-260, δπου μετετέθ-ησαν (παραλειφιθεισών μόνον τών από σ. 305,-30712 
καί 3085-S2 περικοπών).

12S) Βλ. τήν προηγουμένην ύποσημείωοιν.
129) Πρβλ. τά έν «Επιτομή» σ. 265 γραφόμενα, οτι τά μαρτύρια τοϋ πλού

του τών αρχαίων βασιλέων τής Αίγύπτου «υπό πολυκαιρίας ήφανίο&ηααν καί να 
τα Ιν.γϊ} χινας ψαίνυυνται ώ; παραμύθια», διά τοΰτο δέ ό λόγος θά περιορισίΐή 
μόνον είς τάς πυραμίδας.

13°) Έν «’Επιτομή» σ. 405 προτάσσεται μόνον τό κεφάλαιον «Τάξις πολε
μική τοΰ φουσσάτου τοΰ Σελήμ» τοΰ επομένου έν σ. 405-409 «Τάξις πολεμική 
τοΰ φουσσάτου τοΰ Τουμούτμπεη», έν ω παρά Giovio φέρονται ταΰτα αντι
στρόφους (Jovius I, βιβλ. XVII σ. 2903β-5|! καί 29063-292).

13■) Οίίτως αναγράφονται μόνον περιληπτικώτερον τά υπό τοΰ Giovio έκτε- 
νέστερον έκ τιθέμενα έν «Επιτομή» σ. 318-319 ( — Jovius I σ. 189ls-191,u), 
σ. 322-323 ( «.Jovius I σ. 193,s-19440 ), σ. 345-346 ( Jovius I σ. 20645-2079ι)), 
σ. 362 (Jovius I σ. 2144s-215„,), σ. 363 ( — Jovius I σ. 215,0-217„ ), σ. 364- 
368 ( = Jovius I σ. 21749-2219 ) καί σ. 431 (^Jovius I σ. 3D921-3103S).

13?) Οϋτως οί λόγοι τών πρέσβεων τοΰ Σελήμ πρός τόν Καμψάιν (Jovius 
I σ. 2808-ΐ4) αναπτύσσονται έκτενέστερον έν «’Επιτομή» σ. 378.

13s) Τοιαΰται προσθήκαι είναι τά έν «’Επιτομή» σ. 351-352 γραφόμενα 
περί τής θεόθεν (!) δεδομένης αυτοκρατορίας τών ’Οθωμανών (παρά Jovius
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Δείγματος χάριν παραιΤέτομεν κατωτέρω την αρχήν τής μεταφρά- 
τοϋ Νεκταρίου μετά τής αντιστοίχου περικοπής τοϋ Giovio.

ριον. 
σεως

Ρ. J ο ν ϊ ΐ, Η i s t ο r . lib.
XIII, t. I, σ. 187 (στ.
15-30).

«Post helium Peloponesiacum 
</no [id supra memoravimusj 
Naupactus, Coron, Pylus, 
Crysseum, Metlioneque Turca- 
rum armis cesserunt, quum 
Veneti reddita Neritho, quam 
ad Leucadem vi ceperant, au- 
thore Andrea CrriUu, cum lioste 
pacem pepigissent, Baiazetes in 
posterum Europa abstinuit, to- 
to animo in Asiam versus, ut 
Mine novis bellorum 'motibus 
occur reret, quibus sub adven- 
turn Techellis navi Prophetae 
viri apud eas gentes admirabi- 
lis,jam turn Lycaoniae lb Cap- 
padociue urbes agitabantur ma- 
gno quidem commode Veneto- 
rum el Hungarorurn, quibus 
Baiazetes, nisi Asiatico tuniul- 
tu revoeatus, pacem nequa- 
quam daturas esse credebatur.

Erat autem Techellis origine 
Persa regiae gentis cognations

Νεκταρίου, ’Επιτομή 'I ε- 
ροκ. Ίστορ. (έκδ. γ', 1758) 
σ. 312-313.

«’Αφ’ ου δ Σουλτάν Μπαγιαζητ 
επήρεν άπδ τους Βενετζάνους την 
Νάύπακτον, την Μο&ώνην, την 
Κορώνην, και άλλους τόπους πολ
λούς, έκαμεν αγάπην με τούτους, 
διότι ό καιρός και τα νέα συμβάν
τα πράγματα εις την ’Ανατολήν 
τον ανάγκαζαν νά άφίση τους πο
λέμους της Αύσεως και νά γυρίοη 
εις την ’Ανατολήν. ’Επειδή εκεί 
έσηκώθη ένας μεγάλος και dav- 
μαοτός άνθρωπος, Τεχήλ τ.ό όνομά 
του, λέγωντας εαυτόν νέον Προφή
την, και έσύγχιζε τους τόπους τής 
’Ανατολής, κάνωντας με τά λόγια 
τον νά τοϋ άκολουθυϋσι πολλοί, 
και τούτο έδωσε μεγάλην άνάπαυ- 
σιν και ειρήνην από τους πολέ
μους τοϋ Σουλτάν Μπαγιαζητ των 
Βενετζάνων, και των Ούγγρων. 
ΙΙερί τοϋ Τεχήλ τυΰ νέου Προφήτου.

Οΰτ,ος λοιπόν ό Τεχήλ ήτον 
Πέρσης το γένος, περίφημος και 
λαμπρός άνθρωπος διά το νά εί
ναι από γένος βασιλικόν' περισσό-aniea claims, sed longe illi ma-

o. 209 ούδέν λέγεται)' εν σ. 355 φέρονται επίσης : «όμως, ή όντως ή α/./.ως, ετζι 

είναι δίκαιον να παθαίνουν οοοι είναι προδόιαι της ζωής των αυθεντών τως’ διότι 
και ό Δαβίδ εφόνευοε τον φονέα τοϋ Σαονλ, καλά και ό ΣαουΙ νά ήτον εχθρός του, 
καί εκείνος όπου τον εφόνευοε νά τον εφόνευοε διά άπεθαμμένον», άτινα δεν 
έχει ό Jovius σ. 211' τέλος έν σ. 386 κατακρίνεται ό Καμψών, «... ο ό.τοϊο; 
ήτον άνθρωπος ευδαίμων καί μακαριστός Ανθίντης, εάν ήθελε νά κάθηιαι εις την 

Ανθεντείαν του ειρηνικός, καί εις το γηρατεϊον τον, ώς καί εί; την νεότητά του, καί 

να μη 0ίλη νά δοκιμάση τής Τύχη; τά παιγνίδια, ή όποια, ταΐς περιοτότειαις φο- 

ραΐς, γέλα τον άνθρωπον με τά στριφοκνλίοματά της», περί ών ούδέν γράφει ό 
Jovius σ. 283. Εημειωτέον, οτι καί πασαι αί έν vrj «Επιτομή» έπιγραφαί των 
κεφαλαίων έχουν τεϋή ύπό τοΰ Νεκταρίου, διότι ελλείπουν έκ τοϋ πρωτοτύπου.
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jorem [am am & claritudmem 
acldiderant stuclia Uterarum, vi
tae integvitas, & summa religio, 
ob quae postea divini vatis no
men prom emit. Fuerat Aida- 
ris cognomento HarduelUs dis- 
cipulus, viri doetrina & probi- 
tate insignia, quem Jacuppm 
Chiorzegnal [id est Persica lin
gua strabo), magni Usumcassa- 
nis films crude-liter inter fecit. 
De quo Harduelle breviter ali- 
quid memorandum existima- 
vimus, . . . » κλπ.

τερον ευιρημίσθη και έλαμπρννϋη 
τδ δνομά του, διά τδ νά είναι κα
θαροί) βίου άνθρωπος και πολλά 
γραμματισμένος και νά τον λογιά- 
ζονσιν δλοι άνθρωπον ευσεβή εις 
την πίστιν τως. Οΰτος λωιπδν ή- 
τον μαθητής του Χαηντάρ Άρ- 
δουήλ τδ έπίκλην, άνθρωπος και 
οΰτος βίου καθαρού και γραμμα
τισμένος’ τδν όποιον έφόνευσεν ό 
υιός του Ούζου μ Κασονμ, ό Για- 
κονμπ, υ λεγόμενος Κιδρ Τζεη- 
λάτ, όπου λέγεται, κατά την Περ
σικήν γλώσσαν, στραβός άπδ τδ έ
να άμμάτι. ’Αλλά φαίνεται μου νά 
ειπονμεν πρώτον ολίγα τινά περ'ι 
τούτου τον Χαηντάρ, ...» χλπ.

Μετά τά ανωτέρω εκ χοΰ ιστορικού έργου τοϋ Giovio παραλαμβα- 
νόμενα134 *, άτινα εκτείνονται, ως έλέχΟη, μέχρι της σ. 431 τοΰ τμήμα
τος Ε', ό Νεκτάριος περιέλαβεν έν συνεχεία δύο κεφάλαια (σ. 432- 
434), έν οις παρέχει λίαν ενδιαφέρουσας ειδήσεις έκ παραδόσεως δια- 
σωιΤείσας περί τοϋ εν Πελοποννήσφ χριστιανού «μεγάλου άρχοντος» 
Τζερνοτά ή Τζερνοτάμπεη 435 τοΰ συνεκστρατεϋσαντος εις Αίγυπτον 
μετά τοΰ σουλτάνου Εελήμ και μεσολαβήσαντος παρά τούτω, άμα τη

134) Είναι άξιον σημειώσεως δτι o’Giovio έχρησίμευσεν ώς πηγή καί ετέ
ρου Έλληνος χρονογράφου (1590), τοϋ Κρητός Γεωργίου Κλόντζα· πρβλ. Σπ. 
Λάμπρου, Ό Μαρκιανός κώδιξ τοΰ Κρητός Γεωργίου Κλόντζα, «Νέος Έλ- 
ληνονήμων» τόμ. 12 (1915) α. 41-52 (βλ. σ. 44-45).

ΐ35) Ό Τζερνοτάμπεης οΰτος φαίνεται οτι είναι ό αυτός πρός τόν έν βρα
χεί χρονική) σωζομένω εις τόν ύπ’ άριθ·. 282 (φ. 185V ) κώδικα τής έν Άγ. 
Όρει μονής Διονυσίου μνημονευόμενον «εύσεβέστατον άρχοντα» Ίωάννην Τζερ- 
νοταν, ανακαινιστήν τής μονής Ταξιαρχών (Αίγιου) καί θανόντα τή 15 μαρτίου 
,ζλθ· (- -1531) έν Κορίνθω(Σπ. Λάμπρου, Βραχέα Χρονικά, έκδ. έπιμελεία 
Κ. ’Αμάν του [’Ακαδημία ’Αθηνών, Μνημεία τής 'Ελληνικής Ιστορίας τόμ. 
Α τεΰχ. 1], έν Άθήναις 1932, άριθ’. 19, σ. 37), ώς παρετηρήθη ήδη υπό Κ. 
Ά μ α ν τ ο υ (αυτόθ ι σ. ιζ'). Η περί τής επί σουλτάνου Σελήμ ακμής αΰτοΰ πα- 
ράδοσις διεσώθη μέχρι των χρόνων ημών βλ. Γεωργίου Παπανδρέου, 
Καλαβρυτινή Έπετηρίς, ήτοι πραγματεία περί τής ιστορικής των Καλαβρύτων 
επαρχίας από γεωγραφικής, τοπογραφικής, αρχαιολογικής καί ιστορικής άπό- 
ψεως, έν Άθήναις 1906, σ. 279-280, ένθα καί πολλαί άλλαι περί τούτου καί 
τής οικογένειας αύτοΰ κατά παράδοσιν ειδήσεις" πρβλ. καί Λίνον Πολί
την, Ή μονή Ταξιαρχών Αίγιου, «Ελληνικά» τόμ. 11 (1939) σ. 77.
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κατακτήσει τής Αίγυπτου, υπέρ των έν Καΐρω μοναχών τοΰ Σινα 
προς άναγνώρισιν και άνανέωσιν των προνομίων τής μονής διά νέου 
ορισμού έκδοθέντος υπό τοΰ κατακτητοϋ σουλτάνου.

Τά δυο τελευταία κεφάλαια τοΰ τμήματος Ε', δι’ ών περατοΰται 
καί ή δλη συγγραφή, είναι τό «Περί τών ερημιτών ’Αράβων των τρι- 
γνρον τοΰ ορούς Σινα» (σ. 434-438), οπερ άφορμάται μέν πιθανώς, 
ως έλέχθη ήδη136, εκ τών ύπο Giovio (ένθ’ άνωτ. σ. 30118.44 γραφο- 
μένοον, περιλαμβάνει δμως κυρίως ιδίας τοΰ συγγραφέως εξ άμεσου 
γνώσεως παρατηρήσεις, καί τό δλιγόστιχον «περί τών οκλάβων τοϊ> 
μοναστηριού» κεφάλαιον (σ. 438), δπερ είναι είλημμένον, ως δηλοΰ- 
ται, εν. τού «αραβικού χρονογράφου» τοΰ αφηγούμενου τά κατά την 
υπό ’Ιουστινιανού κτίσιν τής μονής, όπόθεν έλήφθησαν, καί τά έν 
τμήματι Β' σ. 146-154 γραφόμενα, περί ού έλέχθησαν ήδη τά δέοντα 
έν οίκείφ τόπφ 187.

Γ.' ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΑΡΛΚΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ «ΕΠΙΤΟΜΗΣ»

Ή έπιχειρηθεΐσα εις τό προηγούμενον κεφάλαιον άνάλυσις τών 
περιεχομένων τής «Επιτομής» καί ή έρευνα τών πηγών αυτής υπήρξε 
κατ’ ανάγκην διεξοδική, ένεκα τού πλήθους καί τής μεγάλης ποικιλίας 
αυτών. Έάν θελήσωμεν νυν νά συγκεφαλαιώσωμεν τά κυριώτερα πο
ρίσματα τής ήμετέρας έρεύνης, θά καταλήξωμεν εις τά ακόλουθα :

Έκ τών περιεχομένων τής «’Επιτομής» τά μέν άναφέρονται γενι- 
κώτερον εις διαφόρους περιόδους τής ιστορίας τών ανατολικών λαών 
τά δέ εις την ιστορίαν εΐδικώς τής μονής τού Σινα. Καί τά μέν 
.πρώτα είναι πάντα ειλημμένα έκ γνωστών και έκδεδομένων ήδη ιστο
ρικών πηγών, ήτοι τά τής ιστορίας τοΰ Μωϋσέως καί τών Εβραίων 
( = τμήμα Α' σ. 5-74) έκ τής Παλαιάς Διαθήκης, τά τής ιστορίας 
τών Αιγυπτίων ( = τμήμα Δ' σ. 233-254) έκ τού Ηροδότου κυ
ρίως, τά τής ιστορίας τών ’Αράβων καλιφών τής Βαγδάτης (αυτόθι 
σ. 267-301) έκ τής χρονογραφίας τοΰ ’Άραβος Makin (κατ’ έπιτο- 
μήν) καί τά τής ιστορίας τών Μαμελούκων σουλτάνων τής Αίγυπτου 
καί τής υπό Σελήμ τοΰ Α' κατακτήσεως ταύτης (αυτόθι σ. 254-261, 
302-311 καί τμήμα Ε' σ. 312-431) έκ τού ’Ιταλού ιστορικού 
Paolo Giovio (κατά μετάφρασιν). Ταύτα, ως είναι επόμενον, ούδέν 
τό νέον προσφέρουν εϊς τήν έρευναν. Τά άναφερόμενα δμως εις την 
μονήν είδικώτερον τού Σινα (— τμήματα Β' καί Γ', σ. 75-232) είναι 
τουναντίον ίκανώς ενδιαφέροντα. ’Εάν έξαιρέσωμεν τά έκ τού Makin * 137

,36) Βλ. ανωτέρω σ. 322.
137) Βλ. ανωτέρω σ. 301-303.
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(η Ευτυχίου ’Αλεξάνδρειάς ;) περί της κτίσεως τής μονής (σ. 141-154 
καί 438) καί τα εξ αγιολογικών κειμένων, γνωστών καί άλλοθεν, 
ειλημμένα, οια τά τοΰ Άμμωνίου καί Νείλου (σ. 79-141) καί τά περί 
τών άλλων έν Σινά οσίων (σ. 203-212), πάντα σχεδόν τά λοιπά, ως 
προερχόμενα έξ ανεκδότων ή αγνώστων άλλοθεν πηγών, έχουν επιστη
μονικήν αξίαν καί σήμερον ακόμη. Τοιαϋτα δ’ είναι μάλιστα αϊ εκδό
σεις των επιγραφών τοΰ Σινά (σ. 163-167), τοΰ όρισμοΰ τοΰ ’Ιουστι
νιανού (σ. 176-181), τοϋ άχτιναμέ τοϋ Μωάμεθ (σ. 271-273) καί τής 
επιστολής τοϋ Γενναδίου Σχολαρίου (σ. 225-232), αί έξ ανεκδότων 
κωδίκων άναγραφαί των αρχιεπισκόπων τοϋ Σινά (σ. 221 -223), των 
χρονολογιών των εις τοΰτο παραχωρηθέντων υπό των καλιφών τής 
Αίγυπτου προνομιακών ορισμών (σ. 307) καί τών κατά καιρούς κίν
δυνων τής μονής (σ. 187-198), πάντα ταΰτα προερχόμενα έξ ανεκδό
των πηγών, τέλος δέ αί περί προσώπων καί πραγμάτων τής εποχής 
τοΰ συγγραφέως ειδήσεις αί παρεχόμεναι είτε έξ αμέσου γνώσεως (ώς 
ή περιγραφή τοϋ Σινά σ. 154- 176, τοϋ Νείλου σ. 261-267 καί 
τών ’Αράβων τής ερήμου σ. 434-438), είτε εκ παραδόσεοος (ώς τά περί 
τών κατά καιρούς θαυμάτων έν Σινα σ. 199-203, τών νέων έν αύτω 
όσίιον σ. 212-214 καί τοϋ Τζερνοτάμπεη σ. 432-434), είτε έκ συγχρό
νων μαρτυριών (ώς αί σχέσεις μεταξύ Σινά καί πατριαρχείου Ιεροσο
λύμων σ. 215-221). Είναι δέ ή σημασία αυτών επί τοσοϋτον μεγαλυ- 
τέρα, έφ’ όσον ήγνοήθησαν έξ ολοκλήρου ή έν μέρει, ώς έδείχθη ήδη, 
υπό τής νεωτέρας επιστημονικής έρεύνης133.

Καί ταΰτα μέν ώς προς τήν επιστημονικήν αξίαν τών περιεχομέ
νων τής «Επιτομής» ώς ιστορικών πηγών. Τό έ'ργον όμως, ώς έλέ- 
χΟη ήδη έξ αρχής, δέον νά έξετασί) ή καί καθ’ εαυτό, ώς πνευματικόν 
δημιούργημα τής εποχής, καθ’ ήν συνεγρίφη. Ώς βιβλίον ή «’Επι
τομή» είναι αρκούντως ιδιόρρυθμον δχι μόνον διά τήν ασυνήθη ποι
κιλίαν τών περιεχομένων του, αλλά καί διά τον έν γένει χαρακτήρα 
αυτού καί τήν διάρθρωσιν τής ύλης του: είναι άρ ά γε ειδική ιστορική 
συγγραφή περί τής μονής τοϋ Σινά ή είναι γενικωτέρα τις χρονογρα
φία περί τών ανατολικών λαών ;

Είναι άναμφισβήτητον, δτι κύριος σκοπός τοΰ συγγραφέως μπήρ- 
ξεν ή έκθεσις τής ιστορίας τής μονής τοΰ Σινά139 τής περιεχομένης 
εις τά τμήματα ΙΓ καί Γ' τού βιβλίου. Τά τμήματα ταΰτα είναι καί

,,δ) Βλ. τά γραφόμενα ανωτέρω εις σημ. 6δ, σ. 306-308, σημ. 95 καί 114.
13;ι) Καί εις αυτό τό προοίμιον τοΰ έργου δηλοϋται σαφώς (σ. 2), δτι «το δέ 

παοον ημέιερον του τι αυγγραμμάζιον, ο,τερ εν είδει ιστορίας συνειάίςαμεν» διηγείται 
«τα καια το άγιώιατον xaί ϋεοβάδισιον όρος το Σίναιον jιαλαίποιε γινόμενα, αλλιι 
ύρ καί ιίι κατά ιην έχεΐσε ίεράν τω όνιι σεβάσμιον τε καί βασιλικήν μονήν».
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τά σπουδαιότερα, διότι αποτελούν την πρώτην απόπειραν συγγραφής 
τής ιστορίας τής αξιολόγου ταυτης μονής, επ’ αυτών δ’ ιίβ τσίσθησαν 
εκτοτε οι πλεΐστοι των περ'ι τού Σινί* γραψάντων ,4°. Ό σογγραφευς 
δμως δεν ήδυνήθη να περιοριστή εις το κύριον θέμα αυτού, αλλ’ 
επεξετάθη και περαιτέρω, εις τήν εκθεσιν τής καθόλου ιστορίας των 
περί τό Σινα χωρών, τής Αίγυπτου καί τής Παλαιστίνης, ήν ή θέλησε 
να συνδέσχι προς τήν ιστορίαν τής περί ής πραγματεύεται μονής καί 
να υπόταξη τό καθόλου εις τό επί μέρους κατά τρόπον προφανώς βε- 
βιασμένον καί προβάλλων λίαν ασθενείς δικαιολογίας* 141. Τον ΐδιό- 
τυπον τούτον χαρακτήρα τής συγγραφής τού Νεκταρίου ώς προς τήν 
ύλην καί τήν διάρθρωσιν αυτής142 *, δυνάμεθα, νομίζω, νά έξηγήσω-

: |°) Έκ των .νεωτέρων ιστοριών τοΰ Σινα μνημονευτέα ή πολλάκις ήδη «να. 
φερθεΐσα άρίστη εργασία τοΰ Περικλεούς Γρηγοριάδου, 'ίΐ ιερά 
μονή τοΰ Σινα, έν 'Ιεροσολύμοις 1δ75. Πολύ κατώτερα ταύτης, μολονότι έκτενε. 
στέρα, είναι ή νεωτέρα εργασία τοΰ Κ. Ν. Π α π α μ ι χ α λ ο π ο ύ λ ο υ, 'Η μονή 
τοΰ όρους Σινα, ’ΛΟήναι-Καίρον 1932. Τό βιβλίον τής Lina Kckenstein 
A History of Sinai, London 1921, δέν εϊδομεν. Συστηματική ιστορία τοΰ Σινα, 
παρασκευάζεται ύπό τοΰ καύηγητοΰ Κ. Άμάντου. Τήν λοιπήν εκτενή περί τοΰ 
Σινα βιβλιογραφίαν βλ. συγκεντρωμένην παρά V. Benesevic, Monu- 
lilenta Sinaitica, fasc. I, ο. VI - LX (άριθ. 1-672, από έτους 373 μ.Χρ. μέχρι 
1920) καί εις τό άξιόλογον καί περιεκτικόν έργον τοΰ Μ. Η. I,. R a b i n ο , Le 
monastere de Sainte - Catherine du mont Sinai, Le Caire 1938, σ. 96-100.

Έάν άληθεύη ή γνώμη τού Benesevic, έ'νίΤ άνωτ. σ. XXX (άριΊΚ 
346), ότι ή περιγραφή τοΰ Σινα ή γενομένη ήδη τώ 1712 ύπό τοΰ Σουηδού 
Michael Eneman , Resa i Orienten 1711-1712 (έκδεδομ. ύπό Κ. U. 
X y lander, Upsala 18S9, τόμ. ,Β' σ. 1-83) βασίζεται ίσιος επί τής «Επιτο
μής» (τής α' έκδόσεως τοΰ 1677;), τότε ό Eneman είναι ό πρώτο; έκ τών 
ξένων χρησιμοποίησα; τό βιβλίον.

141) Βλ. ταύτας ανωτέρω σημ. 35, 93 καί 116.
142) Λίαν αποκαλυπτικά τών προθέσεων τοΰ συγγραφέως καί τής ΰπ" αΰτοϋ

άκολουθηθείσης μεθόδου έν τή ιστορική εκθέσει είναι τά γ'ραφόμενα έν αρχή 
τοΰ προοιμίου (σ. 1-2): «’Εκείνοι βίοι, βσοι έγραψαν ίατίρίας, ύστερον από τον 

Μωϋοή, φαίνουνται νά ωφέλησαν μέρος τι τους ανθρώπους, επειδή με την ιστορίαν 

δύο τινά πραγματεύονται, το μεν ΐνα μη άλησμονηθοϋσι τά παλαιά των ανθρώπων 
έργα, το δέ ΐνα διά τών έργων εκείνων διδαχθώσιν οί μεταγενέστεροι όπως νά κυ- 
βερνοΰσι την ζωήν τούτην την πρόσκαιροι’. Αιά τούτο άλλοι μέν έγραφαν αρχαιότη

τας πολιτειών καί βασιλειών, τών οποίων σκοπό; ήτονε, πολιτείαν η βασιλείαν (ο
ποίαν δήποτε) νά έπαινέαουαιν, ή δπως από μικρός μεγίστη έγίνηκεν ή από πενιχρός 
καί πτωχής πλούσια, περίφημος καί λαμπρά. Αλλοι δε πολέμους εθνών καί βασι

λέων, σκοπόν καί οδτοι έχοντες αρετήν ανθρώπων θαυμάσαι, φρόνησιν λέγω καί αν
δρείαν, χωρίς τά όποια πόλεμος ή νίκη πολέμων δέν γίνεται. ’'Αλλοι δέ πάλιν άπα- 

ρίθμηαιν μόνον βασιλέων έγραψαν, τις μετά τίνα, καί πόσον έβααίλευαεν’ αλλά καί 
οΰτοι άλλο τίποτε δέ έκαμαν, παρά μίαν άπλήν χρονολογίαν, χρόνους ζωής μόνον βα

σιλέων άναμετροΰντες.» Τά τρία ταΰτα έπι&υμεΐ δ συγγραφεύς νά συνδυάση έν
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μεν μόνον εάν δεχθώμεν, ότι ό Νεκτάριος κατά την συνθεσιν τοϋ 
έργου ύπέστη ζωηράν την έπίδρασιν των από των βυζαντινών χρόνων 
και εντεύθεν τοσοΰτον διαδεδομένων χρονογραφικών έργων.

Πράγματι δέ, ή «Επίτομη» έχει πολλάς ομοιότητας προς τάς συν
ήθεις χρονογραφίας και ως προς την (ίλην και ως προς την μορφήν113. 
Καί ως προς μέν την ύλην παρατηροϋμεν ότι, ενφ τό κύριον θέμα τοΰ 
συγγραφέως ήτο, ωςελέχθη, ή έκθεσις τής ιστορίας τής μονής τοΰ Σινά 
από τής ίδρύσεως αυτής και εντεύθεν, θέμα δηλαδή τοπικώς και χρο- 
νικώς περιωρισμένον, ούτος έπεξέτεινε την άφήγησίν του καί τοπικώς, 
περΠαβών εις την συγγραφήν αύτοΰ την ιστορίαν των Εβραίων τοΰ 
Μωϋσέως (τμήμα Α'), τών Αιγυπτίων καί Αράβων ηγεμόνων (τμήμα 
Δ') καί τής κατακτήσεως τής Αίγυπτου υπό τών Τούρκων (τμήμα Ε'), 
καί χρονικώς, άρξάμενος από τών προϊστορικών χρόνων τοϋ Μωϋσέως 
καί τών αρχαίων Αιγυπτίων βασιλέων, ότε ή μονή δεν εΐχεν ίδρυθή είσ- 
έτΓ ή δέ χρονολογική άπαρίθμησις τών βασιλέων καί ηγεμόνων τού
των γίνεται ακριβώς κατά τον τρόπον τών από κτίσεως κόσμου χρο
νογραφικών έργων. 'Ως προς δέ τήν μορφήν, 6 εις τά τοιαϋτα χρονο- 
γραφικά έργα κυριαρχούν θρησκευτικός καί δημώδης χαρακτήρ141 είναι 
έκδηλος καί εις τήν «Επιτομήν»: Ό.συγγραφεύς:—όστις άλλως τε δεν 
πρέπει νά λησμονήται ότι υπήρξεν, ως καί οΐ πλεΐστοι τών χρονογρά
φων, μοναχός—επιζητεί πρώτον ν’ άναγάγη τήν άπωτέραν αιτίαν τών 
ιστορικών γεγονότων, άτινα άφηγεΐται, εις τήν θαυματουργόν ενέργειαν 
τοΰ θείου, τονίζει δέ τούτο μάλιστα έμφαντικώς εις τό προοίμιον 1J!i. 
'II δέ εκλαϊκευτική αυτοΰ πρόθεσις άτρ’ ετέρου είναι προφανής. Μαρ
τυρεί δέ ταυτην όχι μόνον τό γεγονός ότι θηρεύει κατ’ εξοχήν πάσαν * 145 *

τώ έργφ του, άλλα καί συγχρόνως V άναγάγτή ταϋτα εις ύψηλοτέραν σφαίραν 
θρησκευτικό τη τος : «... ώστε {λέλ,ει φανεί ό λόγος να καταγίνεται μεν καί πε a
τά το ία ταντα όμον, περί τε άηχαιάιηιος καί βασιλεία; καί περί πολέμων εθνών καί 
βασιλέων καί ακόμη περί ά.ταριϋ'μήπεω; τίνος χρονικής, πλήν κατ’ άλλον τρόπον 

υψηλότεροι1, ως προέφτ/μεν ...» (αύτόίϊι σ. 2).
14S) ΓΙερί τών κυρίων χαρακτήρων τών βυζαντινών καί τών μετέπειτα χρο

νογραφιών καί τής από τών καθαυτό ιστορικών έργων διαφοράς αυτών βλ. 
Κ. Krumbache r, 'Ιστορία τής Βυζαντηνής Λογοτεχνίας, κατά μετάφρασιν 
υπό Γ. Σ ω τ η ρ ι ά δ ο υ , τόμ. Α', έν ΆίΙ'ήναις 1897, σ. 440 κ.έξ. καί 646 κ.έξ.

Γ44) Βλ. Κ. Krumbacher, ενθ’ άνωτ. σ. 646.
145) ΓΙρβλ. «Επιτομήν» σ. 2, ένβα γράφεται δτι «δεν είναι οκοπός flag νά 

διηγη&ώμεν έργα ανθρώπινα, αλλά έργα τής {λείας προνοίας καί {λείας δννά,ιιεως διά 

μέσον τών οποίων οδηγείται τινάς εις τήν μέλλουσαν καί μακαρίαν ζωήν*' καί πε
ραιτέρω σ. 4 : «Σκοπός δέ τής ιστορίας ταύτης είναι νά δείξωμεν τήν αγιότητα τοϋ 
άγιον εκείνον τόπου καί ότι είναι τιμημένον πρώτον εκ ίλεοϋ καί δεύτερον παρα 

άνίλρώπων καί δτι ό Θεός τό εφνλαξεν από πολλούς καί μεγάλ,ους κινδύνους έως τής

οήμερον . . . » κλπ.
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εν ττ) διηγήσει λεπτομέρειαν, ήτις &ά ήδΰνατο να κινήση τό ένδιαφέ- 
ρον τού κοινού αναγνώστου — των τοιουτων αξιοπερίεργων ειδήσεων 
προέταξε μάλιστα κα'ι πίνακα έν αρχή τοϋ βιβλίου, «προς περιερ- 
γίαν και ώφέλειαν τον αναγνώστου» — άλλα και ή απλή γλώσσα και 
τό άπέριττον ύφος τοΰ βιβλίου. Δεν δυναται βεβαίο)ς νά θεωρηθή 
τυχαίον, δτι ενώ πάντα τα λοιπά συγγράμματα αυτοϋ— πλήν τών 
διδαχών — συνέταξεν δ Νεκτάριος εις άρχαΐζουσαν γλώσσαν, την 
«Επιτομήν» συνέθεσεν, ως φέρεται καί εις την επιγραφήν τού Α' 
τμήματος αυτής (σ. 1), «εις κοινήν γλώσσαν . . . διά νά ακούεται άπο 
κάιλε άνθρωπον °.Ελληνα» 146. Ή γλώσσα αυτή, καίτοι δεν είναι άπηλ- 
λαγμένη κα'ι λογίων στοιχείων147, περιέχει δέ άφ’ ετέρου και ιδιωμα
τικά στοιχεία τής διαλέκτου τής Κρήτης148 *, και δή τής ανατολικής 143 
(όπόθεν κατήγετο ό συγγραφέας), ως κα'ι λέξεις τουρκικής150 ή ιτα
λικής 151 προελεύσεως, αποτελεί έν τοιίτοις καλόν υπόδειγμα τής κοι
νής γραφομένης τοϋ 17ου αίώνος Ι52. Τό δέ ύφος αυτοϋ, άπλοϋν και

“?) ”Αξιαι προσοχής είναι καί αί εις κοινήν νεοελληνικήν παρεχόμεναι έν 
σ. 79-14L καί 180-181 μεταφράσεις κειμένων συντεταγμένων εις άρχαίαν ελλη
νικήν γλώσσαν. Αΐται δεικνύουν πρός τοίς άλλοις δτι δ Νεκτάριος δέν έστε- 
ρεΐτο καί φιλολογικής ικανότητος.

141) Πρβλ. τήν συχνήν χρήσιν τών λέξεων γάρ, ηγονν, τε-καί, εστίν (σ. 154), 
γουν (σ. 175-287), τών απαρεμφάτων (λέγειν ονκ εχω σ. 170, ονκ εχω βεβαιώσαι 
σ. 175) κλπ.

148) Πρβλ. τάς λέξεις γροικώ (σ. 77, 103, 287), δαιμονιάρη; (σ. 192), διαγον- 

μίζω (σ. 79, 192, 197, 323 πολλ.), κυπαρισσέϊνη (σ. 155), μαυμαυΰΐνη (σ. 155, 157)' 
επίσης τούς τύπους (Οηλ. πληΙΚ) κονταρε; (σ. 284), ραβδές (σ. 290, 338). Ξένας 
τούναντίον πρός τήν κρητικήν διάλεκτον εύρίσκομεν τάς λ. άψεντόιε (σ. 34) καί 
άφεντόιε; (σ. 207, 243, 246, 289), βάρεμα ( = πληγή, έν Κρήτη βάριομα) σ. 367, 
κούποτες (σ. 218), q αρμακισμένος (σ. 275) κ. ά.

,49) Πρβλ. τούς τύπους ψγέραν (σ. 397), ηφερε (σ. 413), ηλεγαν (σ. 375), μέραν 
(σ. 403, 423), βαρύς (έπίΟ. πληΟ·. δηλ.) σ. 404, καί τόν συνηίΐέστατα άπανιώμε- 
νον (σ. 155, 466 κ. πλχ.) κτητικόν εγκλιτικόν τύπον τως (αντί των).

Ι5ϋ) Πρβλ. τάς λέξεις άζάπης (σ. 364, 365, 392), γεντέκι (σ. 339), κονάκι (σ. 
270, 348, 352, 395, 399, 402, 403), λουφέ; (σ. 328), σμαΐδα (σ. 286, 287, 299), 
αε.γέρι (σ. 191, 329), τβελατής (σ. 356), τουποΰζι (σ. 386) κλπ.

151) ΙΙρβλ. τάς λέξεις λουμ.τάρδα (σ. 321, 340, 366, 381, 383, 387), ααλιβάρι 

(=χαλινός) σ. 250, σίγουρο; (έπίθ.) σ. 370, 382 κλπ.
1δ2) Λέξεις περιέργους διά τόν τύπον ή σημασίαν σημειοϋμεν τά εξής: θεω

ρητικό; σ. 284, 425 (=0-εόρατος), οίκονάκι σ. 270, 352 καί οίκονενω σ. 264, 266 
(έκ τών τουρκ. προελ. κονάκι, κονεύω κατά συμφυρμόν πρός τό οϊκος !), σιωηα- 
ατός σ. 210 καί αιωποΛπώς σ. 395 (==σιωπηλός-ώς), τρυφήματα (σ. 319, 325, 330, 
343, 386), φλντάνη σ. 32 («««;), εγκαίνιον σ. 466 (= προαίσθησις ;). Ενδιαφέ
ρουσα είναι καί ή συχνάκις άπαντωμένη μεταβατική μορφή τής συντάξεως τοΰ 
δέν (άρχ. ούδέν) μετά μετοχής: δεν ήμπορώντα; (σ. 13, 14, 305), δεν έχοντας (α. 
13, 14), δεν ήξεύροντας (σ. 319), δεν λέγοντας (σ. 355), δεν τρώγοντας (σ. 210) κλπ.
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άνεπι,τήδευτον, αλλά ταυτοχρόνως σαφές και επαγωγόν, χαρακτηρίζω 
λιτότης και ένάργεια έκφράσεως1Μ. 'Ο Νεκτάριος λοιπόν άπηυθυνετο 
προς τον πολυν λαόν. "Οτι δέ υπό τοιαυτην εκλαϊκευτικήν έ'ποψιν ή 
«Επιτομή» έσημείωσεν αληθώς επιτυχίαν, μαρτυρούν αί αλλεπάλλη
λοι εκδόσεις αυτής. Δυναται νά λεχθη, δ'τι ή κυρία αξία τής «Επιτο
μής» διά την εποχήν της έγκειται εις την επωφελή μορφωτικήν έπίδρα- 
σιν, τήν οποίαν ήσκησε παρά τφ έλληνικφ λαώ άποβάσα έκ τών προσ
φιλέστερων αναγνωσμάτων του επί ένα καί ήμισυν περίπου αιώνα |Γ,\

"Αν όμως ή «Επιτομή», καθώς εδείχθη έκ τών ανωτέρω, έχη μέν 
κύριον πυρήνα ιστορικής συγγραφής, φέρη δε έκδηλον τον χαρακτήρ t 
χρονογραφίας, υπό έποψιν έν τούτοις επιστημονικού πνεύματος τό 
έ'ργον πλεονεκτεί κατά πολύ τών παλαιοτέρων αφελών χρονογραφιών, 
καί ασφαλώς αποτελεί πρόοδον διά τήν νεωτέραν ελληνικήν χρονογρ.ι- 
φικήν ιστοριογραφίαν, ήτις μέχρι τών χρόνων του Νεκταρίου έξεπρο- 
σωπειτο κυρίως διά τών χρονογραφιών τοϋ Μαλαξοΰ, τού Δωροθέου

ι5!1) ’Ιδού μικρόν δείγμα τούτου έκ. τής σελ. 160-161 : «Έκ τούτων τών πα- 
ραθυρίδων πέμπεται μέσα εις τήν εκκλησίαν φως πολύ' τό όποιον τήν κάνει 
λαμπροτέραν καί ώραιοτέραν καί οός ένα άλλον επίγειον ουρανόν, άστράπτοντα 
μέ 'τον ποικίλον καί διάφορον στολισμόν όπου έχει. Τήν δέ τάξιν καί εύκο- 
ομίαν τής καθημερινής έν αυτή γινόμενης ακολουθίας καί ιερατεία;, καί μάλι
στα όταν ό άρχιερεύς λειτουργή, ποιος, έχοντας σφας'τάς φρένάς νά τήν άκούση 
καί νά ίδή καί νά μήν είπή, ότι κατά άλήθειαν ή έπίγειος ιερατεία μιμείται 
τήν ουράνιον καί αγγελικήν; ή βλέποντας τοιοΰτον περικαλλέστατον ναόν μέ τοι- 
αύτην αγγελικήν κατάστασιν, ευρισκόμενον εις τοιαύτην σκληράν καί βαθυτάτην 
έρημον, περιτριγυρισμένην καθ’ έκάστην τήν μονήν τούτην υπό ανήμερων καί 
άγριων ανθρώπων, νά μήν είπή ότι κατά αλήθειαν εύρίσκεται ένα εΰθαλέ- 
οτατον κρίνον έν μέσιυ πολλών άκανθων ; . . . » κλπ. Επίσης έτερον έκ τής 
σελ. 466: «Είναι γάρ [οι "Αραβες τής ερήμου] γένος αγράμματον καί βάρβα
ρον, χωρίς νόμους πολιτικούς, χωρίς κριτάδες, όμως εις τές διαφορές τως κά- 
νουσιν αιρετούς κριτάς καί κρίνονται' οί όποιοι άποφασίζουσιν ιόσάν νά ήξεραν 
τούς νόμους τοΰ Άρμενοπούλου. Είναι δέ όλοι τούτοι οί έρημΐται άνθρωποι 
κτηνοτρόφοι καί άλλην τέχνην δέν ήξεύρουν, μόνον νά τρέφουν ζφα, περισό- 
τερον καμήλια, καί μέ ταΰτα νά άγωγιάζουσι νά έχουσι έκ τών άγωγίων τήν 
τροφήν τως ...» κλπ.

1δ4) Περί τής δημοτικότητος τής «’Επιτομής» μαρτυρεί προσέτι καί ή 
εκδοτική έπιτυχία τής «Περιγραφής τοϋ Εινά», ής τά πλείστα καί τά κυριώ- 
τερα κεφάλαια είναι ειλημμένα έκ τής «’Επιτομής» τοΰ Νεκταρίου, ώς παρε- 
τήρησεν ήδη ό Μ. Η. L. Rabin ο, ένθ’ άνωτ. ο. 96, διεπιστώσαμεν δέ 
καί ημείς έκ λεπτομερούς έξετάσεως. Ή «Περιγραφή» έτυπώθη τό πρώτον τφ 
1710, άνετυπώθη δέ τω 1727, 1768, 1773, 1778 καί 1817* (βλ. αναγραφήν τών 
έκδόσεων τούτων έν συνεχεία παρά Louis Petit, Bibliographie des aco- 
louthies grecques, Bruxelles 1926, σ. XXXIV - XXXVII). Περί τοΰ πρώ
του συντάκτου καί. τών μεταγενεστέρων διασκευών τής «Περιγραφής» θά δια- 
λάβωμεν αλλαχού.
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καί τού Κι,γάλα των μνημονευθεισών εν αρχή τής παροΰσης μελέτης.
'Ως δείγματα δέ τής τοι,αυτής έν πολλοΐς διαφαινομένης έπι,στη- 

μονικωτέρας τάσεως τοΰ συγγραφέως άναφέραμεν τά έξης. Ό Νεκτά
ριος, πρώτον, ποιείται σχεδόν πάντοτε εύσυνείδητον μνείαν των πη
γών, δπόθεν παραλαμβάνει. Δεύτερον, εις την επιλογήν τούτων προ
βαίνει μετ' ίδιαζούσης έκλεκτικότητος : παραλαμβάνει απ’ ευθείας από 
τών πρώτων πηγών (Ηροδότου, Παλ. Διαθήκης κλπ.) και ούχί, ως οί 
χρονογράφοι, έκ δεύτερος και τρίτης χειρός, προκρίνει δέ δχι σπά- 
νίως ανεκδότους πηγάς έπιδιώκων ούτω την προσφοράν τοΰ νέου, 
τον κύριον δηλαδή σκοπόν τής επιστημονικής ζητήσεως. Ούτως εκδί
δει όχι μόνον ανέκδοτα κείμενα έκ σπουδαίων χειρογράφων, δυνάμε- 
νος νά θεωρηθή εκ τών πρώτων νεοελλήνων ερευνητών κωδίκων, άλλα 
και συλλέγει και δημοσιεύει τό πρώτον έπιγραφάς, και τούτο, ό)ς λέ
γει (σ. 163), «διά θεραπείαν τών φιλιστόρων άνδρών, όπον ζητοϋοι 
την Ιστορίαν έρεννητικώτερον»' καί τό τελευταίοι· τούτο ενέχει μεγαλυ- 
τέραν ακόμη σημασίαν, αν ληφθή ύπ δψ.ιν, δτι δ Νεκτάριος προηγεί
ται κατά τούτο καί αυτού τού Μελετίου ’Αθηνών, δστις έχαρακτηρί- 
σθη ως δ επισημότερος τών επί Τουρκοκρατίας Ελλήνων συλλεκτών 
επιγραφών 155. ’Αλλά και ή μετάφρασις τού ιστορικού έργου τού Paolo 
Giovio ή παρατιθεμένη υπό Νεκταρίου δεικνύει δτι ούτος ύπήρξεν έκ 
τών πρώτων Ελλήνων, οίτινες ήθέλησαν νά καταστήσουν γνωστά εις τό 
ελληνικόν αναγνωστικόν καινόν τά νεώτερα ιστορικά έργα τής Δύσεως. 
Χαρακτηριστικόν, τέλος, είναι δτι, ασχολούμενος μέ την ερμηνείαν δυσ- 
εξηγήτων φυσικών φαινομένων, οίον π.χ. τό από τής άρχαιότητος πε- 
ριθρύλητον ζήτημα τής κατά τό θέρος άνυψώσεως τών ύδάτων («άνα- 
βάσεως») τοΰ Νείλου (σ. 24-23) ι3“, γνωρίζει καί διδάσκει τάς όρθοτέ
ρας έπιστημονικάς αντιλήψεις τών χρόνων του1”. Πάντα ταϋτα βε-

15ί) Βλ. Σπ. Λάμπρου, Ό Μελέτιος ’Αθηνών ώ; αρχαιοδίφης καί 
στυλοκόπας, «Νέος Έλληνομνήμων» τόμ. 3 (1906) σ. 59 κ.έξ. ϊόν Νεκτάριον ώς 
συλλέκτην καί εκδότην επιγραφών αγνοεί ό Λάμπρος. Έν τούτοις : αί εις τό 
ύπ’ άριίΚ 411 χαρτφον τεύχος τοΰ έν Κων/λει άγιοταφικοϋ μετοχιού, γραφέν 
περί τό 1700 ύπό Χρυσάνθου 'Ιεροσολύμων, φέρονται έ'τεραι «Έπιγραφαί πα- 
λαιαΐ επί λίϋ·ων ουλλεγεΐααι ύπό Νεκταρίου ’Ιεροσολύμων» ( Ά. Παπαδοπού- 
λου-Κεραμέως, Ίεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τόμ. Δ', σ. 417).

156) Πρβλ. .τό άρδρον τοϋ Albert Relim «Νilschwelle» έν Pauly- 
Wissowa R.E. τ. 33 (1936), σ. 571-590.

>57Ι Ύπό V. Benesevic, Monumenta Sinaitica, fasc. I, σ. XXVII 
(άριίΚ 309), άναφέρεται ή εργασία τοΰ D e la C ha mb re, Discours sur les 
causes du debordement du Nil, Paris 1665, 40 ( = L,umbroso έν Mem. 
della R. Accad. dei Lineei, III σ. 481-2), δστις φαίνεται έχων σχέσιν καί 
πρός τό Σινά. Δέν είναι άπίδανον δτι έγνώριξε ταύτην ό Νεκτάριος γράφων έν 
Σινά ολίγον βραδύτερον περί τοϋ αύτοϋ δέματος.
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Μ. Ί. Μανούσακά

βαί.ως ανυψώνουν την «Επιτομήν» ύπεράνω των απλών χρονογρπφικώ ν 
έργων και δεικνύουν δτι το εργον τοΰτο, ιπτάμενον εις τό μεταίχμιον 
μεταξύ χρονογραφίας καί ιστορικής συγγραφής, αποτελεί άξιοσημείω- 
τον σταθμόν προόδου εν τή άνελίξει τής νεοελληνικής ίστοριογρ χφίας.
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