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Ίωάννου ’Αναγνώστου, Διήγησις περί της τελευταίας άλώσεως της 
Θεσσαλονίκης. Μονωδία επί τη άλώσει τής Θεσσαλονίκης. Εισαγωγή - 
κείμενο - μετάφραση - σχόλια Γιάννη Τσάρα. Θεσσαλονίκη 1958, 
8°, σα. λβ' + 104.

Προ πολλοΰ κατέστη άναγκαΐον νά έπανεκδοθοΰν (και δή κριτικώτε- 
ρον) τα κείμενα τ’ άφορώντα είς τάς τύχας τής Θεσσαλονίκης, ως τα τοΰ 
Ίωάννου Κανανοΰ, τοΰ Ευσταθίου καί τό κρινόμενον ήδη τοΰ Ίωάννου 
’Αναγνώστου. Τό εγχείρημα τοΰτο άνέλαβεν δ κ. Ί. Τσάρας, μαθητής τοΰ 
άλλοτε συναδέλφου κ. Άντ. Σιγάλα, προς τον όποιον αφιερώνεται ή έκδο- 
σις, διά τής τυπώσεως τής Ίω. ’Αναγνώστου « Διηγήσεως περί τής τελευ
ταίας άλώσεως τής Θεσσαλονίκης, συντεϋείσης πρός τινα των άξιολόγων, 
πολλάκις αίτήσαντα περί ταύτης, εν έπιτόμψ ».

Μετά πρόλογον καί βιβλιογραφικόν σημείωμα επεται ή εισαγωγή, δπου 
εξετάζονται τά κατά τη παράδοσιν τής Θεσσαλονίκης είς τους Ενετούς 
(1423) καί την ενετοκρατίαν (-1430) συντομώτατα, αί προετοιμασίαι των 
Τούρκων πρός κατάληψιν τής Θεσσ. καί εΐτα τά τοΰ Χρονικοΰ (παράδο- 
σις - έκδόσεις Άλλατίου, Bekker, P.G. - χαρακτηρισμός, ύφος-γλώσσα, δια
σκευή τών κειμένων). Είτα 6 εκδότης πραγματεύεται περί των μονφδιών 
τών γραφεισών επί τή άλώσει τής Θεσσ. καί άλλων τινών ιστορικών κειμέ
νων, εκθέσεων καί ενθυμήσεων ( σσ. ζ’-λα').

Είς τό β' μέρος εκδίδεται τό κείμενον έν αντιπαραβολή μεταφράσεως 
είς τήν δημώδη γλώσσαν, τήν οποίαν έπεχείρησεν δ εκδότης καί εν ό'ψει τοΰ 
χει/φου (Vatic. Gr. 172 ff. 97- 136) καί τών εκδόσεων, ύποσημειουμένων 
τών γραφών (1-69). Κατά τον αυτόν τρόπον εκδίδεται Ίωάννου Άναγνώ 
στου « Κατά δΰναμιν μονωδία έπΐ τή άλώσει τής Θεσσαλονίκης » ( 70 - 77 
"Επονται παρατηρήσεις επί τοΰ κειμένου καί τής διασκευής (ως τήν φαντά 
ζεται δ εκδότης) (σσ. 78-91) καί Παράρτημα περί τής ιστορίας καί παρα 
δόσεως περί άλώσεως τής Θεσσ. είς τούς Τούρκους (92-102), δπου δ έκδό 
της συζητεί ίδίφ τάς απόψεις τοΰ κ. Κ. Μέρτζιου. Τό βιβλίον κλείει πίναξ 
περιεχομένων (άναζητεΐται γλωσσικός τις πίναξ ή ονοματικός, απαραίτητος 
είς τάς εκδόσεις).

Δεν θά επιμείνω συζητών τήν έκδοσιν τήν δποίαν δεν έπεχείρησεν ειδι
κός. Δεν δύναμαι δμως παρά νά παρατηρήσω, δτι ή μετάφρασις είναι λίαν 
έλευθεριάζουσα, μέχρι σημείου νά παρεξηγή δ εκδότης τον συγγραφέα καί 
νά τον παρερμηνεύη. Έξ άλλου χρησιμοποιούνται πρός άπόδοσιν τών λογίων 
εκφράσεων τοΰ ’Αναγνώστου ήκιστα κατάλληλοι νεοελληνικοί:

σ. 12: « πρός συμπλοκάς τε καί μάχας αίς τό τών Τούρκων κέχρηται 
γένος » αποδίδεται « πώς πολεμούν καί χάνονται οί Τοΰρκοι καί (νά) τά 
καταφέρνουν »!
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σ. 14: « σαλεύοντες ήμεν καί περιεσκοποϋμεν νύκτωρ καί μεθ’ ημέραν 
την έφοδον τών βαρβάρων», αποδίδεται «καί καραουλίζαμε (!) νύχτα-μέρα 
καί τούς καρτερούσαμε » ( ποιους ;).

σ. 16: « καί κακώς την πόλιν άλώναι» μεταφράζεται « καί να πάρει 
την πολιτεία κακοτροπής » !

σ. 20 : τούς Τζεταρίους τού κειμένου, δπου παλαιά παρεμβολή ήρμή- 
νευσε « ληστών δ’ ήσαν οΰτοι σύνταγμα έκ διαφόρων τόπων συναθροισθέν- 
τες», αποδίδει μέ τό μικρασιατικόν τσέτες «ένα μπουλούκι πλιατσικατζήδες 
καί κάθε καρυδιάς καρύδι » ! καί έν σ. 38 τό « τζεταρίων ολίγοι » αποδίδεται 
« λίγοι τσέτες πλιατσικατζήδες » !

σ. 20 ( παίειν τό τείχος) « τή χειροποιήτφ τού λίθου βροντή » άποδί- 
ται ( προστάζει νά χτυπούν) « μέ χεροκάμωτες πέτρινες μπάλες».

σ. 30: « Εΰαλωτότερον δέ τό κατ’ άνατολάς έθεάσαντο μέρος, οια δη 
σαϋρότερον έν πολλοΐς τυγχάνον τοΐς μέρεσιν » αποδίδεται «...γιατί τύχαινε 
νάναι μηόσικο σέ πολλές μεριές »!

σ. 30: «οι τοιούτων [ τών Τούρκων] στρατηγοί » (γράφε « οί τούτων 
στρατηγοί » ) άπεδόθη « οί στρατηγοί τους ».

σ. 34 : « πολλαί τινες προΰκειντο δωρεαί καί υποσχέσεις μυρίαι » αποδί
δεται « έταξε πολλά μπαξίσια καί μύρια καλά » !

σ. 34 : τό έπίρρ. « δυνατώς » μεταφράζεται « τής προκοπής » αντί « απο
τελεσματικούς ».

σ. 42: τό έπίρρ. «έλεεινώς» μεταφράζεται «σπαραχτικά» ( = κατά 
τρόπον πού έπροκάλει τον έλεον, λυπητερά).

σ. 72: «καί τό προφητικόν είπεΐν » (= διά ν’ αναφέρω την ρήσιν τού 
προφήτου, 'Ιερεμίου), μετεφράσίίη «γιά νά μιλήσω σάν τόν προφήτη»!

σ. 72: «σεμνών άνδρών καταγώγια» ( = σεμνεία, μοναστήρια!) μετα
φράζεται «τών αγίων Πατέρων τά κελιά», ενφ ή έκφρασις « θέατρον εύ'δαι- 
μον» (= άξιοθέατον, προκαλοϋν ευτυχίαν είς τόν θεώμενον) αποδίδεται 
«χαρούμενο θέατρο»' καί ταϋτα περί τής ίεράς πόλεως τού αγίου Δη- 
μητρίου!

σ. 74 : « φωνών νΰν αίρεται άσήμων κραυγή » ( = τώρα ακούονται φωνές 
χωρίς νόημα, δηλαδή ξενόγλωσσοι) μεταφράζεται « τώρα υψώνεται κραυγή 
τών αντίχριστων » !

σ. 76: τό γραφικόν «έπορεύθητε προς εμέ πλάγιοι, κάγώ πορεύομαι 
προς υμάς εν θυμφ πλαγίφ » ( Λευϊτικόν) άπεδόθη «ήρθατε κοντά μου 
δολεροί, γιαυτό κι’ εγώ θάρθω κοντά σας μέ δόλο» (= ήλθατε πρός με 
ύπουλοι, διπρόσωποι, δι’ αυτό καί εγώ θά έλθω πρός σάς μέ θυμόν δξύν!).

σ. 76 : « Θεόν γάρ έξιλεοΰν χρή » άπεδόθη « είναι άνάγκη νά καλοπιά- 
σουμε τό Θεό» !, ενώ ή παλινφδία τού στ. 20 άποδίδεται « πάλι τόν ίδιο 
ύμνο ». Άντιθέτως ό συγγρ. καταλήγει τήν μονφδίαν υποσχόμενος δτι, αν
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οι άκροαταί του αλλάξουν ζωήν, θά έλθη ώρα πού αντί θρήνων θά ψάλουν 
άσμα χαράς!

Μολονότι τό βιβλίον έχει « Παροράματα », ταΰτα δεν είναι τά μόνα. 
Προχείρως σημεία» εις τό κείμενον : σ. 26 στ. 24 : Μυρηβλυτι Μαρτυρι (αντί 
μυροβλύτη μ.). 36,25 έννάτην (αντί ενάιην). 66,5 θνμηδείας (αντί θυμη
δίας. 10,8 ψυχήν, δσα περ ες άθυμίαν εμβάλλει... αντί ψυχήν οσαπερ ές 
αϋυμίαν εμβάλλει,... 70,15-16 όπωςτοιοϋν αντί δπωςτιοϋν, 70,21 άπαλελαυ- 
κέναι αντί άπολελαυκέναι. 74,8 θεοστυγή αντί θεοστυγη. 76,3 αβίωτος αντί 
άβίοτος.

Έκ των άλλων σφαλμάτων σημειώ : σ. 37 αντί « 20 τοΰ Μάρτη » γράφε 
« 29 τοΰ Μάρτη », σ. 40,23 « ελώρια δέ... πασι » πρόσθες εις τά testimonia 
“Ομηρος A 4 - 5·

Μετά τάς ανωτέρω παρατηρήσεις, δεν δύναμαι νά επαινέσω τό εγχεί
ρημα τοΰ κ. Τσάρα· Ελπίζω δ’ δτι, αν έπιμείνη νά έκδίδη καί μεταφράζη 
βυζαντινούς συγγραφείς, θά είναι εις τό μέλλον προσεκτικώτερος.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ

Bibliotheca Hagiographica Graeca. Troisieme edition mis 
ά jour et considerablement augmentee par F r an q ois Ha lie in, 
Bollandiste. Tome I Aaron - Ioannes Baptista, 8°, σσ. XVIII-\-284. 
Tome II Ioannes Calybita- Zoticus, 8°, σσ. 322. Tome III Supple
ment, Appendices et Tables, 8°, σσ. 350 (+2). Society des Bollan- 
distes, Bruxelles 1957 ( Subsidia Hagiographica No 8a).

'Η ένδοξος Εταιρεία τών Βολλανδιστών, άποβλέπουσα εις την μελέτην 
τών αγιολογικών κειμένων τής δλης Εκκλησίας, επομένως καί τής Ελληνι
κής, καί εις κριτικήν έκδοσιν πάντων τών βίων, τών θαυμάτων, τών συνα' 
ξαρίων, τών εγκωμίων καί τοΰ άλλου υλικού, διέθετε πάντοτε άρίστους έλλη- 
νιστάς, παρεσκευασμένους εις την τοιαύτην εργασίαν, ώς δ άείμν. πατήρ 
Ιππόλυτος Delehaye ( 1859-1941). Έκτος τής συνεχίσεως τών Acta 
Sanctorum καί τοΰ λαμπρού περιοδικού τής Εταιρείας Analecta Bollan- 
diana, πλήθος εκδόσεων αυτής περιέχει ύλην ή θέματα σχετικά μέ τήν Ελ
ληνικήν Εκκλησίαν (προ καί μετά τό σχίσμα), ιδιαιτέρως δέ βοηθητικοί 
διά τήν έρευναν είναι άφ’ ενός μέν οί κατάλογοι τών άνά τον κόσμον αγιολο
γικών χειρογράφων καί τά Subsidia Hagiographica, δπου περιελήφθησαν 
βασικά βοηθήματα, οΐα ή BAG (Βιβλιογραφία τών Ελληνικών Άκολου-
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤ ΑΙΡΕΙ ΑΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΠΟΥΔΩΝ Έτος ΚΗ’ 31
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