
E. ΚΡΙΑΡΑ

ΙΩΑΚΕΙΜ Ο ΚΥΠΡΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΟΒΕΝΕΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1645 - 1669

Τά γεγονότα τοϋ τουρκοβενετικοΰ πολέμου τών ετών 1645- 1669 
τά πραγματεύτηκαν, όσο ξέρομε ώς σήμερα, σέ λαϊκή γλώσσα δύο 
ποιητές·' ό "Ανθιμος Διακρούσης καί δ Μαρίνος Τζάνες Μπουνιαλής. 
Ό ’Αθανάσιος Σκληρός έγραψε έμμετρα γιά τό ίδιο γεγονός σέ αρ
χαία γλώσσα. Ή άνακοίνωση πού θά κάμω σήμερα πρόκειται νά γνω- 
ρίση έναν τέταρτο ποιητή, Κυπριώτη αύτόν, τόν άρχιμανδρίτη ’Ιωα
κείμ τον Καντζελλιέρη, πού πραγματεύτηκε τδ ’ίδιο θέμα.

Τό κείμενο τοϋ Κυπριώτη στιχουργοϋ μάς σώθηκε σέ χειρόγραφο 
τής Βιβλιοθήκης τής Ρουμανικής ’Ακαδημίας, πού μόνο εν μέρει το 
έχω γιά την ώρα μελετήσει μέ βάση φωτογραφίες πού μοϋ είχε στείλει 
πριν άπό τόν πόλεμο σημαντικός ερευνητής τής ρουμανικής φιλολογίας 
εύφημα γνωστός σέ όσους μελετούν τήν κρητική γραμματεία γιά τήν 
εύτυχισμένη άνακάλυψή του τοϋ προτύπου τοϋ «Έρωτόκριτου». Εννοώ 
τό μακαρίτη καθηγητή τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Βουκουρεστίου Νικό
λαο Cartojan. Προσθέτω δτι τό χειρόγραφο πού μέ άπασχολεί βρί
σκεται καταγραμμένο μέ άριθμό 37 στό ρουμανόγλωσσο δημοσίευμα 
«Ελληνικά χειρόγραφα τής Βιβλιοθήκης τής Ρουμανικής ’Ακαδημίας» 
τού Κωνσταντίνου Litzica (Πρακτικά τής Ρουμανικής ’Ακαδημίας, 
σειρά Β', τόμ. 23, ’Ανακοινώσεις τοϋ φιλολογικού τμήματος, Βουκου
ρέστι 1900, σελ. 44). Σύμφωνα μέ τΙς πληροφορίες πού μάς παρέχει δ 
Litzica τό κείμενο κατέχει 210 φύλλα τοϋ χειρογράφου.

Ό συγγραφέας τοϋ στιχουργήματος ρητά μνημονεύεται. Είναι δ 
’Ιωακείμ αρχιμανδρίτης δ Κύπριος. Τό δνομά του μάς τό δίνει ένα 
είδος άνάλυσης τοϋ περιεχομένου τού χειρογράφου, πού βρίσκεται στίς 
πρώτες σελίδες του. Μετά τό κείμενο τοϋ ποιήματος υπάρχουν, καθώς 
μπορούμε νά εΐκάσωμε, στίχοι πού άναφέρονται στό Σινά, τόν ’Άθω, 
τήν 'Ιερουσαλήμ καί τήν Παλαιστίνη, τήν Κύπρο, καθώς καί ένα εγ
κώμιο τής Παναγίας. Κατά σχετική ρητή μαρτυρία δλα αυτά τά έγρα
ψε δ «’Ιωακείμ άρχιμανδρίτης δ Κύπριος».

Πρϊν άπό τό ποίημα ύπάρχει ένα είδος προλόγου τοϋ συγγραφέα. 
Έδώ μάς παρέχεται πιό δλοκληρωμένο τό δνομά του, γιατί προστίθε
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ται επωνυμία του «Καντζελλιέρης». Τό επώνυμο αυτό δεν είναι ά
γνωστο στα χρόνια τής Τουρκοκρατίας. Παρά τίς ώς τώρα άναζητή- 
σεις μου δέ βρήκα στοιχεία για τόν Ιωακείμ αυτόν τόν Καντζελλιέ- 
ρη. Στον "πρόλογο τούτον δ συγγραφέας μάς δηλώνει την πρόθεσή 
του. «Έβάλθηκα, γράφει, νά κάμω τό παρόν σύνταγμα εις πεζήν φρά- 
σιν διά ένθύμησιν εις τό εύσεβέστατον γένος μου καί νά τό συναρ
μόσω είς ρίμαν διάστιχον ούχί διά άλλον τίποτας, μόνον διά μίαν 
μόνην άγάπην τής άληθομς πίστεως δμοϋ [πρέπει, νομίζω, νά διαβά- 
σωμε: εμού] καί τών ευσεβών πάντων». "Έχει έπίσης την πρόθεση δ 
στιχουργός νά κάμη λόγο γιά τή Μέκκα, καθώς καί γιά την κατάληψη 
τής Βαβυλώνος από τό Μουράτ, γιά τή σύλληψη τής γυναίκας του τής 
«Μαλτεζίνας» άπό τά κάτεργα τής Μάλτας. Σκοπεύει άκόμη νά μάς 
άπασχολήση μέ τούς άγώνες τών Βενετών στόν Αυλώνα. Κατόπιν θά 
περιγράψη γεγονότα τού τουρκοβενετικοϋ πολέμου καί τήν κατάληψη 
τών Χανιών. "Από δσα μάς λέει δ σπχουργός στόν πρόλογό του θά 
μπορούσε κανείς νά ύποθέση δτι δεν πραγματεύτηκε όλόκληρο τόν 
τουρκοβενετικό πόλεμο γιά τήν Κρήτη, δέν έφτασε δηλ. έως τό 1669. 
"Ίσως καί νά έγραψε τό ποίημά του πριν άπό τήν τελική έκβαση τού 
άγώνα. Στην άποψη αύτή συνηγορεί ίσως καί ή χρονολογία «Αύγου
στος 1665» πού βρίσκεται σημειωμένη στό φύλλο 207ν τού χειρογρά
φου, καθώς μάς πληροφορεί δ Litzica.

"Αλλά άς δώσω τό περιεχόμενο τών 737 δεκαπεντασύλλαβων στί
χων πού ξέρω αύτή τή στιγμή άπό τό ποίημα. Στην άρχή μάς δηλώ
νεται ή πρόθεση τού συγγραφέα νά έκθέση

πώς έσννέβησαν λοιπόν τά σκάνδαλα τούς Τούρκους
με τούς 'Ενάτους αύτοννούς καί με τούς Μαμαλούκους.

"Ακολουθεί δριμύ κατηγορητήριο εναντίον τών Τούρκων καί τής θρη
σκείας τους καί κατόπιν γίνεται λόγος γιά τήν κατάληψη τής Βαβυ
λώνος άπό τό Μουράτ καί έρχεται έπειτα ή διήγηση γιά τή «Μαλτε- 
ζίνα». Οί «Παρπαρόσοι», δπως τούς λέει δ πρόλογος, αιχμαλωτίζουν 
ένα καράβι μέ μιά Μαλτέζα, πού μέ τή μητέρα εης κατευθύνεται στήν 
Ισπανία. Τίς φέρνουν καί τίς δύο στήν Πόλη καί τήν κόρη τήν πα
ραδίδουν στό Μουράτ, πού τήν κάνει σουλτάνα. "Εκείνη γίνεται μου
σουλμάνο καί μαθαίνει τήν τουρκική γλώσσα. "Υστερα άπό παράκλη
σή της δ σουλτάνος στέλνει τήν πεθερά του πίσω στήν πατρίδα της, 
τή Μάλτα. 'Ο Μουράτ μαθαίνει τίς ενέργειες τών Βενετών στόν Αυ
λώνα καί άποφασίζει νά τούς τιμωρήση, άλλά γυρίζοντας άπό τή Βα
γδάτη πεθαίνει. Τόν διαδέχεται δ Ίμπραΐμ. Πρόκειται βέβαια γιά τήν 
άνοδο στό θρόνο τού "Ιμπραΐμ Α', πού διαδέχεται τό Μουράτ Δ' τό
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1640. ’Αρχίζει τώρα ή διήγηση τών «σκανδάλων» (κατά την έκφραση 
τού προλόγου). "Έρχεται στδ σουλτάνο άπδ την Κρήτη γιδς τάχα τού 
«πρίντζιπου τού Τζεντεφρέ» καί τού χαρίζει τά Χανιά καί τδ Ρέθε- 
μνος. Ό σουλτάνος δέχεται την προσφορά, άλλά τό δωρητή τδν τυ
φλώνει. Καλείται έπειτα δ βάιλος τής Βενετίας καί τού ζητούν νά 
γράψη στην πατρίδα του νά δοθούν τά Χανιά καί τό Ρέθεμνος στους 
Τούρκους. Οί Βενέτοι δμως άρνούνται καί οί Τούρκοι άποφασίζουν 
την έκστρατεία. Ή σουλτάνα ή «Μαλτεζίνα» άπό τό άλλο μέρος εύχε
ται νά ξαναγυρίση στην πίστη τών πατέρων της καί νά καταστρα
φούν οί Τούρκοι. Μετά τό θάνατο τού Μουράτ τή σουλτάνα την εγ- 
καθιστοϋν στό Έσκί - σαράγι. Στην άκολουθία της υπάρχουν δύο «λα
τινικά», δπως λέει τό κείμενο, μορφωμένοι. Γράφει λοιπόν στη μητέρα 
της ή σουλτάνα «Μαλτεζίνα» συνιστώντας της νά έτοιμαστή στόλος 
γιά νά τήν έλευθερώση δταν σέ λίγο θά άποφασίση νά ταξιδέψη. Γιά 
νά γίνη τό ταξίδι αυτό προφασίζεται ή σουλτάνα δτι θέλει νά προσκυ- 
νήση στη Μέκκα καί ζητεί σέ τούτο τήν έγκριση τού σουλτάνου. 
Εκείνος συγκατανεύει καί άποφασίζει νά τή στείλη μέ συνοδεία στό
λου γιά νά προσκυνήση. ’Αρχίζουν οί σχετικές προετοιμασίες καί γίνε
ται ή επιβίβαση. Προηγείται άποχαιρετισμός.—Έδώ τελειώνει τό τμή
μα τού ποιήματος πού μοϋ είναι γνωστό γιά τήν ώρα.

Καί μέ μόνη τή γνωριμία αυτού τού τμήματος θά μπορούσε κανείς 
νά κάμη δρισμένες σχετικές μ’ αύτό παρατηρήσεις. ’Έχει, νομίζω, εν
διαφέρον νά σημειώσω δτι ήδη άπό τήν άρχή τό στιχούργημα τού ’Ιω
ακείμ παρουσιάζει τό πλεονέκτημα, σέ σύγκριση μέ τά άλλα δύο άπό 
τά γνωστά μας στιχουργήματα, τό ποίημα τού "Ανθιμου Διακρού- 
ση καί τό άλλο τού Μαρίνου Τζάνε, δτι μάς παρέχει στοιχεία πού 
άπουσιάζουν άπό τά δύο άλλα. Κάνει λ. χ. εντύπωση δτι οί διηγήσεις 
καί τού Διακρούση καί τού Τζάνε (βλ. «Ό Κρητικός Πόλεμος ’Ανθίμου 
Διακρούση, Μαρίνου Ζάνε, έκδιδομένων υπό Άγαθαγγέλου Ξηρουχάκη, 
Τεργέστη 1908», σελ. 71 στ. 21 κέ. καί σελ. 146, στ. 11 κέ.) άρχίζουν 
μέ τή σύλλητβη «μιας» σουλτάνας», δπως γράφουν οί ποιητές αυτοί, μιας 
κάποιας δηλαδή σουλτάνας πού θέλησε νά πάη στή Μέκκα νά προσκυ
νήση, χωρίς νά καθορίζουν άκριβέστερα γιά ποιο πρόσωπο πρόκειται. 
Τή σουλτάνα αυτή, κατά τά δύο γνωστά αυτά κείμενα, τήν πιάνουν 
κάτεργα τής Μάλτας κι’ αύτό γίνεται ή άφορμή τού πολέμου. Ό σουλ
τάνος προφασίζεται τότε δτι στέλνει στρατεύματα κατά τής Μάλτας 
γιά νά τήν τιμωρήση γιά τό γεγονός αύτό, δμως ή κρυφή γραπτή δια
ταγή του είναι τά πλοία πού μεταφέρουν τά στρατεύματα νά κατευ- 
θυνθούν στήν Κρήτη, στά Χανιά (βλ. Διακρούση, σελ. 7 7, στ. 1-10
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΣΤ’ 26
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καί Τζάνε, σελ. 147, στ. 15 - 22). Τη σύλληψη τής σουλτάνας αυτής 
την Αναφέρει καί ό Στ. Ξανθουδίδης στήν «Επίτομο 'Ιστορία τής Κρή
της» άντλώντας άπό μόνα τά ποιήματα τού Διακρούση κα'ι τού Τζάνε. 
’Αντίθετα δ Κύπριος στιχουργός, δ ’Ιωακείμ, άρχίζει άπδ την παλιό- 
τερη Ιστορία αυτής τής σουλτάνας, πού θά πιαστή (ή, στήν πραγματι
κότητα, θά έλευθερωθή) άπδ τά καράβια τής Μάλτας. Μάς διηγείται 
πώς πιάστηκε άπδ τούς «Παρπαρόσους» μιά Μαλτέζα, πώς δδηγήθηκε 
με τη συνταξιδιώτισσα τη μητέρα της στήν Πόλη, πώς έγινε κατόπιν 
γυναίκα τού σουλτάνου Μουράτ, πώς πείθει τδ σουλτάνο νά στείλη τη 
μητέρα της πίσω στη Μάλτα, πώς τδν πείθει έπίσης νά τής έπιτρέψη 
νά πάη νά προσκυνήση στη Μέκκα. Στδ Αναμεταξύ εκείνη είχε ειδο
ποιήσει τή μητέρα της νά φροντίση νά σταλούν άπδ τούς Μαλτέζους 
κάτεργα γιά νά έπιτεθοϋν κατά τού καραβιού πού θά την μεταφέρη 
στή Μέκκα καί νά την Απελευθερώσουν.

Είναι άνάγκη έπίσης νά ύπογραμμιστή δτι τδ νέο ποίημα, δπως 
Ακούσατε Απδ τή σύντομη Ανάλυση, κάνει λόγο καί γιά δρισμένα γε
γονότα πού συμβαίνουν πριν άπδ τή ρήξη τών Τούρκων με τούς Βε- 
νετούς, πού τήν προετοιμάζουν καί πού ούτε αυτά δεν τά Αναφέρουν 
τά ποιήματα τού Διακρούση καί τού Τζάνε, Αφού αυτά Αρχίζουν τή 
διήγησή τους άπδ τά κύρια γεγονότα τού κρητικού πολέμου. Βέβαια 
δρισμένα άπδ τά γεγονότα αυτά, εννοώ πάλι αυτά πού τοποθετούνται 
πριν άπδ τήν πολεμική ρήξη γιά τήν Κρήτη, τδ 1638, δπως ή κατά
ληψη τής Βαγδάτης, τά συμβάντα στδν Αυλώνα, μάς είναι γνωστά 
άπδ τήν Ιστορία τής εποχής. (Παραπέμπω πρόχειρα στή Geschichte 
des osmanischen Reiches τού Νικολάου Iorga, τόμ. 3, σελ. 474 - 5 
καί τόμ. 4, σελ. 34 κέ.). Έπίσης ή σύλληψη (ή καλύτερα ή Απελευθέ
ρωση) τής Μαλτεζίνας άπδ τά καράβια τής Μάλτας, πού τήν Αναφέρει 
τδ νέο κείμενο, όπως καί τά γνωστά ποιήματα τού Διακρούση καί τού 
Τζάνε (αυτά, δπως είπα, χωρίς νά άναφέρωνται στήν προϊστορία της), 
ή σύλληψη αυτή, λέω, πρέπει νά ένταχθή μέσα στις πειρατικές Ενέρ
γειες τών ΜαΛ,τέζων εναντίον τού τουρκικού στόλου πού κατευθύνε- 
ται στή Μέκκα. Οί πειρατείες αυτές συμβαίνουν κοντά στήν Κάρπαθο 
στις 28 Σεπτεμβρίου 1644 (βλ. Iorga, δ. π., τόμ. 4, σελ. 37). Σήμερα 
φυσικά, καθώς δέν κατέχω τδ σύνολο τού κειμένου, δέν μπορώ νά κά
μω πλατύτερο λόγο γιά τυχόν μεγαλύτερη συμβολή τού ποιήματος στή 
διαφώτισή μας πάνω σιά κύρια γεγονότα τού τουρκοβενετικοϋ πολέ
μου γιά τήν Κρήτη, κρίνω δμως σκόπιμο μέ βάση τδ γνωστό μου τμή
μα του νά διατυπώσω δρισμένες παρατηρήσεις μου σχετικές μέ τή 
γλώσσα του καί τδ ένδιαφέρον πού ή γλωσσική του μορφή παρου
σιάζει.
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Μέσα στούς 737 αυτούς δεκαπεντασύλλαβους στίχους διαπιστώνω 
δτι πολλές είναι ot λέξεις μέ ξενική προέλευση. Τήν πατρίδα τοϋ ποιη
τή, την Κόπρο, τήν κατέχουν ήδη άπδ τδ 1571 οί Τούρκοι. Δεν είναι 
γι’ αυτό καθόλου περίεργο δτι άπδ τΙς λέξεις μέ ξενική καταγωγή (καί 
εξαιρώ τίς πολύ συνηθισμένες καί σέ άλλα κείμενα τής έποχής) τά 
δύο τρίτα έχουν τουρκική προέλευση. Τδού μερικές άπδ τίς τουρκικές 
αύτές λέξεις: τετές, τζενέτι, καφάσι, κουρουπάνι, κιαφίρης, τονανμάς, 
ρεντζιπέρης, άλισβερίσι, περικέτι, φετονφάς, ίκτικάτι, ζοβαχέρι, σε- 
πέτι, γερλετίζομαι. Μια σχετική άναζήιησή μου καί στδ προσωπικό 
μου άρχείο καί στά δελτία τοϋ Μεσαιωνικού ’Αρχείου τής ’Ακαδημίας 
’Αθηνών μέ κάνει νά πιστεύω δτι άρκετές άπδ τίς λέξεις αύτές ή δέ 
μαρτυροϋνται πιθανώς καθόλου σέ κείμενα τής Τουρκοκρατίας ή μαρ- 
τυρούνται μετά τή συγγραφή τοϋ στιχουργήματος πού μας άπασχολεΐ. 
Τδ γεγονός αύτδ δείχνει τδ γλωσσικό του ένδιαφέρον. Τδ άλλο τρίτο 
άπδ τίς μή συνηθισμένες αύτές λέξεις τοϋ στιχουργήματος έχουν προέ
λευση φραγκική. 'Ορισμένες άπ’ αύτές άπαντοΰν σέ κείμενα, ίσως 
όμως δχι παλιότερα άπδ τδ ποίημά μας. Σάς άναφέρω λέξεις αυτής 
τής κατηγορίας: τε φάτσα, μπασαδόρος, παντίδος, παρόλα, πάγος, 
φορτσάδος.

’Αξίζει νά παρατηρήσω καί τούτο: ’Αρκετές φορές (μέσα στούς λί
γους στίχους πού ξέρω άπδ τδ ποίημα) άπαντά μιά συντακτική συνή
θεια πού καί σήμερα δέν είναι άγνωστη στή γλώσσα τής πατρίδας τοϋ 
ποιητή, τήν Κύπρο, καί βέβαια καί σέ παλιότερα κυπριακά κείμενα, 
τίς Άσσίζες, τδν Λεόντιο Μαχαιρά καί άλλα. Εννοώ τήν αντικατά
σταση τής γενικής κτητικής άπδ μιάν αίτιατική. "Έτσι γράφει ό ποιη
τής: «Τά σκάνδαλα τούς Τούρκους» (άντί «των Τούρκων»), «αρχόν
τισσες μεγάλους αύθεντάδες» (άντί «μεγάλων ανΟεντάδων»), «τούς 
δρόμους τά νησιά» (άντί «των νησιών»).

Κυπριακό έπίσης τεκμήριο είναι καί δτι στδ χειρόγραφο άπαντού- 
με διπλά, μακρά δηλαδή σύμφωνα, δπως στις περιπτώσεις : «ένθθύμη- 
σιν» καί «νά ένθθυμήσαι» (μέ διπλό 0), φαινόμενο καί σήμερα συνη
θισμένο στδ κυπριακό ιδίωμα.

Μέ τήν εύκαιρία αυτή άς υπενθυμίσω δτι καί άλλιώς δ ποιητής 
δέν ξεχνά τήν πατρίδα του, τήν Κύπρο. Στδν πρόλογό του, δπως ήδη 
σάς είπα, μάς πληροφορεί δτι άνάμεσα σ’ εκείνα πού θά διαβάση κα
νείς στδ χειρόγραφο μετά τδ κείμενο τοϋ ποιήματος του είναι καί ένα 
κομμάτι άφιερωμένο στήν Κύπρο.

’Αλλά παρουσιάζει καί άπδ άλλη άποψη ένδιαφέρον ή γλώσσα τοϋ 
ποιήματος; Θά έλεγα δτι ή γλώσσα του είναι μάλλον ή κοινή δημο
τική μέ κάμποσες άρχαϊστικές έκφράσεις καί μέ τούς συνηθισμένους
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Ιδιωματισμούς τών κειμένων τής παλιότερης νεοελληνικής εποχής. Ή 
γλωσσική διατύπωση άπδ τό άλλο μέρος δεν είναι καθόλου ικανοποιη
τική. Βιασμοί λ. χ. γραμματικοί καί άλλοι, άπδ τούς όποιους μερικοί 
όφείλονται στις άνάγκες τής δμοιοκαταληξίας, καθώς καί συντακτικά 
άνακόλουθα, δεν είναι σπάνια φαινόμενα μέσα στδ ποίημα.

Ή άνάπτυξη, τώρα, τού θέματος γίνεται μέ τάση πρδς τόν πλα
τειασμό. Ίδίακ άπδ θρησκευτική άποψη επιμένει δ ποιητής νά καυτη- 
ριάζη τούς Τούρκους καί όδηγείται έτσι σε άναπτΰξεις θρησκευτικών, 
νά πούμε, άπόψεων. Λογοτεχνικές άρετές δέν πρέπει καθόλου νά άνα- 
ζητήσωμε στδ ποίημα. Επομένως, όσο μάς επιτρέπει νά πιστοποιήσωμε 
ή περιορισμένη σήμερα γνωριμία μας μαζί του, γλωσσικά μόνο είναι 
τδ ένδιαφέρον του.

Άπδ μετρική πάλι άποψη τδ στιχούργημα, γραμμένο σέ δεκαπεν
τασύλλαβο Ιαμβικά στίχο, παρέχει συχνές παρεκκλίσεις άπδ τούς κανο
νικούς μετρικούς τονισμούς. Ή όμοιοκαταληξία του δέν είναι πάντοτε 
πετυχεμένη (έβάστα - τοιαϋτα, ήλθεν - έκεϊθεν, κανίσκιν - άποφασί- 
σθην, κρότον - κόπον, προεΐπεν - έκεϊθεν).

Νά άποφανθοϋμε σήμερα δριστικότερα γιά τήν τυχδν ίστορική του 
σημασία δέν είναι δυνατό. Θά πρέπη νά γνωρίσωμε πρώτα τδ σύνολο 
τού ποιήματος αυτού, πού ελπίζω νά τό έκδώσω όταν λάβω άπδ τή 
Ρουμανία φωτογραφίες τού άγνωστου άκόμη τμήματος τού έργου. Τό
τε θά μπορούσε τό ποίημα τούτο, σχετικά μέ τις Ιστορικές πληροφο
ρίες πού μάς παρέχει, νά συγκριθή όχι μόνο μέ τά άλλα δύο έργα μέ τδ 
ΐδι·> θέμα, άλλά καί μέ πηγές Ιταλικές, πού υπάρχουν άρκετές σχετικά 
μέ τά γεγονότα τού τουρκοβενετικοϋ πολέμου γιά τήν Κρήτη.

Προτού έγκαταλείψω τδ βήμα, θά μοΰ επιτρέψετε νά σάς διαβάσω 
ένα άπόσπασμα άπδ τδ γνωστό μου μέρος τού ποιήματος μέ τήν έλπί- 
δα ότι θά δώσω έτσι μιά σαφέστερη εικόνα τού έργου άπδ λογοτεχνι
κή καί γλωσσική άποψη. Ακούσετε τδ άπόσπασμα αυτό. Σάς τδ δίνω 
όπως παρέχεται στδ χειρόγραφο χωρίς δική μου κριτική έπέμβαση 
(στίχοι 488 - 520):

Τότε σ’ εκείνον τόν καιρόν όπού ’ζεν ό Μοράτης 
και σαν έγνρισεν ’πέ κεϊ κ ήλθεν ’πού τό Παγδάτι,

490 ειπαμεν πώς άπόρριξεν τήν μιαρόν ψυχήν τον
και πήγεν εις τόν Τάρταρον, εις τήν κατοίκησίν του.

Περ'ι τών δεήσεων και προσευχών ώνπερ έδέετον ή σουλτάνα ή 
Μαλτεζίνα.
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Τότες αυτήν’ ή θαυμαστή κυρία Μαλτεζάνα, 
όπου ’ταν πρώτη και κυρά καί αύθέντρα καί σουλτάνα, 
ηύρεν καιρόν ’πιτήδειον τό ’θελεν ή ψυχή της 

495 καί δέετον εις τον Χριστόν αυτήνη άπατή της.
Εις τές προσευχές πού δέετον έλεγεν πάντα τούτον:
«τό βάπτισμά μου, Κύριε, πάλιν χάρισε μού το 
καί τον Σταυρόν τον Τίμιον δώσ’ μου βοήθειάν μου' 
αξίωσε με Χριστιανήν καί εις τό βάπτισμά μου 

500 πάλιν την αχραντον καί Οείαν σου εικόνα
να προσκυνώ μετά χαράς εις τον παρόντα αιώνα 
καί τής άχράντου σου μητρός, τής Δέσποινας τού κόσμου, 
ώς διά νά ’ναι σκέπη μου στους οφθαλμούς όμπρός μου. 
ΤΩ φρά Τομάσε, έλεγεν, καί συ άγιε Φραντζέακο,

505 Σάν Τζώρτζη Κάρλο, παμμέγιστε Σάν Πέτρο,
ώ Παύλε, Λουκά θαυμάσιε καί θείε Σάν Τζοβάννη, 
λυτρώσετε με τάχιστα απ’ αύτο τό τηγάνι' 
όπου ψλογίσθηκα εδώ ψυχή τε καί τό σώμα 
καί τρέμω την άπόψασιν στον μέλλοντα αιώνα.

510 Ώ Παναγία Δέσποινα, πρόφθασε, λύτρωσε με' 
σ’ αυτόνο όπου βούλομαι τάχιστα έπαρέ με' 
εις τον τόπον, στην πατρίδα μου εκεί άπόσωσέ με 
καί μη βραδύνης, Δέσποινα, ταχύ έπάκουσέ με.
Δώσ’ μου, Κυρία μου, Σταυρόν πάλιν νά προσκυνήσω 

515 κ’ εις τον ναόν σου τον σεπτόν εκεί νά γονατίσω, 
τό «Πάτερ νόστρε» νά είπώ μέσα στην εκκλησίαν, 
εκεί πού ιερείς κάνουν την λειτουργίαν' 
μέσα εις τό θυσιαστήριον τό άγιον εκείνο 
πού θύεται υπέρ ημών τό αχραντον εκείνο 

520 τό σώμα τού Κυρίου μου, τού ζωοδότου υιού σου1. *)

*) 'Ο αγαπητός συνάδελφος κ. Μιχαήλ Λάσκαρης, πάντοτε άριστα ένημε- 
ρωμένος, μέ πληροφορεί μέ γράμμα του τα εξής σχετικά μέ τό δέμα τής ανα
κοίνωσής μου ■ «’Υποψιάζομαι ότι τό έργον περί τοϋ οποίου (ομιλήσατε τό ή
ξερε δ Δ. Ροϋσος καί δτι αποτελεί τοϋτο τό θέμα τοϋ άρθρου του «Ιστορία 
τής Μαλτέζας Σουλτάνας» εις τήν εφημερίδα τοϋ Βουκουρεστίου «Πατρίς», 
4.10.1898».
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