
330 Π I. Μπρατσιώτη

ψορίαν προετοιμασίας εις ας έθηκε τραγικόν τέρμα ό άδόκητος τοΰ με- 
γαλοπράγμονος πάπα εξ ΰπερκοπώσεως θάνατος εν Άγκώνι (1578/1464), 
όπου υπό τά δμματα αΰτοΰ, ετοιμοθάνατου δντος, συνεκεντροϋτο ήδη δ 
άπαιτούμενος στόλος (202—222).

Προς την χάριν τής έκθέσεως, ήτις στηρίζεται έπί εΰρείας των τε 
πηγών και των υπαρχόντων βοηθημάτων μελέτης, άμιλλαται ή κομψότης 
τής έκδόσεως τοΰ βιβλίου, τετυπωμένου επί άρίστου χάρτου καί έφωδια- 
σμένου δι’ ωραίων εικόνων.

Π. I. Μ.

1. Ρ. Pascal, Le «Dige'nis» shve ou la «Oeste de Devgenij»: By-
zantion 10 (1935) a 301—334.

2. H. O r e g o i r e, Note sur le Dige'nis slave : Byzantion 10 (1935) a.
335—339.

3. H. Gregoire, Le sullanat d'Iconium dans ΓEpopee by zantine:
B[]zantion 9(1934) a. 361—365.

At έρευναι περί την τοΰ Ευσταθίου Μακρεμβολίτου Άκριτηΐδα με- 
γάλως θά προαχθώσι διά τής υπό τοΰ Ρ. Pascal γαλλιστί φιλοτεχνηθεί- 
σης μεταφράσεως τής ρωσσικής Άκριτηΐδος (R παρ’ έμοί).

Ό Ρ. Pascal έν όλίγοις συνοψίζει καίτάςγνώμας τοΰ Μ. Speranski, 
δστις έξέδωκε τφ 1922 έν ΙΙετρογραδίψ την ρωσσικήν Άκριτηΐδα έν τφ 
πρωτότυπη) Κατά τον Μ. Speranski ή ρωσσική Άκριτηϊς ανήκει τφ ΙΒ' 
—ΙΓ' αίώνι.

Έκ τής μελέτης έπείσθην, οτι ό R <5έν είναι διασκευή τής τοΰ Ευ
σταθίου Μακρεμβολίτου Άκριτηΐδος1. Ούτως, ως παρετήρησεν ήδη καί 
ό Η. Gregoire, ό ήρως παρά τφ R καλείται μόνον Διγενής, τό δε όνομα 
Βασίλειος είναι δλως άγνωστον τφ R. ΓΙλήν τοΰτου υπάρχουσι πολ- 
λαί ουσιώδεις διαφοραί- οί αδελφοί τής Ειρήνης—τής μητρός τοΰ Άκρί-

1 "Ωστε καλώς ποιήσας έν τφ στέμματι των διασκευών τής τοΰ Εύσταϋίου’Α- 
κριτηΐδος (Byz.-neugr. Jahrb. 10 [1933] σ. 388) δέν συμπεριέλαβον τάν R ! Κακώς 
έπομενως εκπλήσσεται ό Η. Gregoire, Byzantion 9 (1934) σ. 361.
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του -είναι τρεις, ούχί πέντε' ο Διγενής εν τφ R είναι ούχί πιστός υπή
κοος (ως έν X), άλλα εχθρός τοϋ αύτοκράτορος τοΰ Βυζαντίου' ή Μαξιμώ 
(Μαξιμιανή R) είναι θυγάτηρ τοΰ Φιλοππάπου,ούχίσύμμαχος Αί είκα- 
σίαι τοΰ Η. Gregoire περί τοΰ R είναι όλως αστήρικτοι' έτι δέ εξακο
λουθεί νά πιστεύη, δτι τό Καρόης(τ\ Καρώης: ’Άραψ—μοαμεθανός!) εί
ναι παραφθορά τοΰ Καρβέας (άλλ’ είναι χριστιανός !)' άλλ’ έδειξα (Byz. 
neugr. Ja'nrb. Η> [1933], σ. 383)—καί ονδεμία πλέον αμφιβολία απο
μένει— δτι τό Καρώης (Μουρσής [=Μουσής X—άραβ. Musi] ό Καρώης: 
πβ. Άμβρών όΤαρσίτης!) είναι έθνικδν (X: Ταρσίτης\). "Ωστε πάντα 
τά λεγάμενα περί Παυλικιανών είναι δλως ξένα προς την «κριτικήν ποί- 
ησιν' είναι λυπηρόν, ότι αί τερατώδεις παραδοξολογίαι τοΰ Κ Σάθα καί 
τοΰ Ε. Legrand (εν τή έκδ. τοΰ Τ) εύρίσκουσιν ακόμη άπήχησιν !

Κατ’ εμέ ό Ευστάθιος Μακρεμβολίτης (β' ήμισυ ΙΒ' αιών.) πρώτος 
κατέγραψεν εν μεγάλφ έπει (έν 10 βιβλ.) τάς πράξεις τοΰ ’Ακρίτου (πβ. 
Άκριτ. A 1—7 1 «τέκνον . . . πολλάκις με ήξίωαας . . . τάς κατορθώσεις 
διά γραφής δηλώσαί σοι τον Διγενονς ’Ακριτον κ.τ.λπβ. Α Χατζήν, 
BNGJ 10 [1933] σ 385)

Ευθύς αμέσως (δ R κατά τον Speranski ανήκει τφ ΙΒ'—ΙΓ' αίώνι!) 
μετά τον Ευστάθιον Μακρεμβολίτην έ'τερος "Ελλην ποιητής εποίησεν Ά- 
κριτηΐδα έχων ως βάσιν α τά αυτά διηγήματα καί ςίσματα περί τοΰ 
Ακρίτου, άπερ ειχεν ύπ’ δψιν δ Ευστάθιος Μακρεμβολίτης (X), β’ δλως 
διαφόρους πηγάς (διηγήσεις καί (ίσματα) καί γ' ϊοως 1 καί τμήματα μι
κρά τής τοΰ Ευσταθίου Μακρεμβολίτου Άκριτηΐδος. Έάν ταϋτα τεθώ- 
σιν ως βάσις τής περαιτέρω έρεύνης, τότε μόνον δυνάμεθα νά φθάσωμεν 
εις ασφαλή συμπεράσματα Τής είρημένης Άκριτηΐδος μετάφρασις εί
ναι ό R.

Έν τή τρίτη υπό κρίσιν έργασίρ δ II. Gregoire θέλει νά άρη εκ 
τοΰ μέσου τήν εκ τής μνείας τοΰ Ίκονίου καί τοΰ φόρου ύποτελείας 
ανυπέρβλητον δυσκολίαν, ήτις ανατρέπει τήν γνώμην αύτοΰ περί τοΰ 
χρόνου τής ποιήσεως τής Άκριτηΐδος Δεν θέλω νά έπαναλάβω τινάς 
των παραδόξων θεωριών τοΰ καθηγητοΰ Η. Gregoire- αλλαχού είπον 
περί τών ύψίστων υπηρεσιών, ας προσήνεγκεν είς τήν έρευναν δ σοφός 
καί ρηξ·κέλευθος καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου τών Βρυξελλών άλλα 
τούτο δεν σημαίνει, δτι δφείλομεν νά άποδεχώμεθα καί πάσας τάς άστη- 
ρίκτους εικασίας αύτοΰ.

"Οτι καί τό ισχυρόν Ελληνικόν κράτος τοΰ Βυζαντίου κατέβαλλεν 
ενίοτε καί φόρον «ύποτελείας» είς τούς ενοχλητικούς γείτονας, είναι 1

1 Αί ομοιότητες δΰνανται δηλαδή νά άποδοθώσιν είς τήν κοινήν πηγήν.
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γνωστόν πβ. και Σ. Κυριακίδην, Λαογραφία 10 (1929/32) σ. 651, σημ. 1.
Την διόρθωσιν τοΰ Η. Gregoire έν C IV 1043 (τφ Ίκονίφ: τδ των 

οικείων), δι’ ής θέλει νά αρη την δυσκολίαν, δεν έδέχθη ούτε ό καθηγη
τής F. Dolger, δστις άλλως θέλει νά πολεμήση την γνώμην μου' οΰτος 
νομίζει (Byz Zeitschr. 34 [1934] σ. 406), δτι έν X έπειτο ούχί τφ Ίκο
νίφ, άλλα των άκρων (Μ). Ό καθηγητής F, Dolger δεν έλαβεν ύπ’ όψιν, 
δτι ή λ. άκρων (Μ) είναι ελληνική, σαφής και γνωστή' ώστε οΰδείς γρα- 
φεύς, δσον και αμαθής άν θεωρηθή, ήδύνατο νά παραναγνώση αυτήν 
και νά είσαγάγη τήν λ. Ίκόνιον 1 και τδ τέλος τό διδόμενου αύτψ υπό 

τοΰ ελληνικού κράτους !
Άλλ’ ευτυχώς νϋν δύναμαι νά στηρίξω τήν παραδεδομένην γραφήν 

τοΰ C (=Χ) δι’ άκαταμαχήτο>ν επιχειρημάτων.
Έν BNGJ 9 (1930/3'i) σ. 275 καί 10 (1933) σ. 369 κέ. ύπεστήριξα, 

δτι τό έπος θά τεθή μετά τό 1069 1 * 3, δτε άπεσπάσθη τό Ίκόνιον υπό 

γών Σελτζούκοιν.
ΓΙερί τοΰτου διδάσκει ό στίχ. C IV 1043 : ο έδίδον (ένν. τό κράτος) 

κατά καιρόν τέλος τώ 'Ίκονίφ. Ό Άκρίτης δηλαδή λέγει, δτι θά άναγ- 
κάση διά νίκης αΰτοϋ τούς Ίκονιεΐς (=τούς Σελτζούκους τοΰ Ίκονίου) 
νά καταβάλλωσι (ετήσιον) τέλος τφ αύτοκράτορι τοΰ Βυζαντίου 3.

Ό καθηγητής A. Gregoire προσπαθεί διά σαθρών έπιχειρημάτιον 
νά απόδειξη, δτι ούδέν σημαίνει ή παραδεδομένη γραφή έν C.

’Αλλά βεβαίως νΰν θά πεισθή, δτι ειχον εΰρει τό αληθές, δπερ νΰν 
στηρίζω δι’ άκλονήτων έπιχειρημάτιον.

1. Ή φράσις *δίδωμι τέλος τώ Ίκονίφ» είναι α'. έλληνικωτάτη, β'. 
γνωστή ά'λλοθεν καί γ'. σαφής- πβ. Α Χατζήν, BNGJ 10 (1933) σ. 372, 
δπου παρέχω όμοιοτάτην φράσιν έκ παπύρου: *δίδωμι τή πόλει . . . τδ... 

τέλος»]
2. Ό μοαμεθανός Άμιράς έν C I 283 κέ. διηγείται τά παλαιότε-

1 Ό Σ. Κυριακίδης έ. ά. σ. 651 δέχεται τήν παραδεδομένην γραφήν (τ φ Ί- 
κ ο ν ί to).

8 ’Αγνοώ πώς έτυπώθη 1067, Περί τοΰ έτους 1069 πβ. προχείρως Μεγάλην 
Ελληνικήν ’Εγκυκλοπαίδειαν λ. Τουρκία σ. Ζ24β.'0 Σ. Κυριακίδης αναγράφει οΰ- 
χί όρθώς ώς έτος τής άποσπάαεως τό έτος 1073. Κατά τόν J. /Laurent τό Ίκό
νιον άπεσπάσθη ολίγον προ τοΰ 1081' πβ. Έπετ. Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδ. 8 (1931) 
σ. 347. Ό Η. Gregoire (σ. 363) μόνον τήν γνώμην τοΰ J. Laurent σέβεται' ιδού, ότι 
έχει αυτήν !

3 Δέν εννοώ διά τίνα λόγον ό Η. Gregoire άναμειγνΰει (σ. 362) τάς σταυρο
φορίας. Ό Ευστάθιος Μακρεμβολίτης τήν επικήν ΰλην παραλαμβάνει έκ τοΰ Η'— 
Γ αίώνος. Τοΰτο πολλάκις έτόνισα !
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ρα κατορθώματα αύτοΰ καί τέλος επάγεται (C I 294—295) : «την ' ΗQ& 
κλειαν νατερον έξήλειιρα ταχέως, | τό Άμόριν δέ καταλαβών άχρι του 
Ίκονίου» ’. Δηλαδή είς τον Άμιράν αποδίδεται ή κατάληψις τοΰ Άμο- 
ρίου, δπερ άπεσπάσθη όντως τφ 1L68, καί τοΰ Ίκονίου, δπερ άπεσπά
σθη όντως τφ 1069, ως ειπον ήδη.

3. Τό επιχείρημα τοΰτο, δπερ εσχάτως εΰρον, είναι καταπληκτικόν 
καί άρίστη έπικυρωσις τής γνώμης μου περί Ίκονίου καί καταβολής φό
ρου. Ό ποιητής τής Άκριτηΐδος εν τέλει τοΰ Θ' βιβλίου επαναλαμβάνει 
<5Τ ολίγων τά κατά τον βίον τοΰ ’Ακρίτου, τοΰ ήρωος τοΰ έπους : αναφέ
ρει τούς αγώνας κατά των απελατών, κατά τών ’Αράβων τέλος μνημο
νεύονται όμοϋ δύο τινά : α' δτι ό Άκριτης εξηνάγκασεν <έϋνη» (=άπί- 
στους, άλλοθρήσκους=τό σελτζουκικόν Ίκόνιον) νά παρέχωσι εφόρους 
(=τέλος) βασιλεΐ έτησ'ονς» : πβ. Τ 3100 «ώστε καί φόρονς βασιλεϊ παρέ- 
χων (παρέχειν X) έτησίονς» =Α 4337=Ρ σ. 4('5, 27—28=F1 (πβ. Α. Χα- 
τζήν, BNGJ 9 [1930/32] σ. 272, 4) καί β' δτι ό βασιλεύς (άσφαλτός ό "Ρω
μανός εν X 1 * 3) άκούσας τά κατορθώματα τοΰ ’Ακρίτου έτίμησε μεγάλως 
αυτόν: πβ. τούς στίχους κατωτέρω.

Αλλά ταϋτα ελέχθησαν — όμοϋ πάλιν— έν τφ Ε' βιβλίφ (=Α 2342 
—2420=Ρσ. 363, 9 — 364, 34=Τ 1476 -1546=L 2151—2179=0 IV 

971—1086).
’Οφείλου νά συμπαραθέσο.) τούς στίχους: C IV 1042—1044 εγώ δέ 

δ πανεντελής τφ σφ κράτει (=τή afj κραταιότητι) δωροϋμαι, j δ εδίδον 
κατά καιρόν τέλος τφ Ίκονίφ, \ άλλο τοσοντόν σε λαβείν παρ’ εκείνων 
(=τών Ίκονιέων) άκόντων.

Προς ταϋτα πβ. Τ .3099—3101 «κατά πολν δέ φοβερώς τά εβνη 
ϋποτάξας, \ ώστε καί φόρονς βασιλεΐ παρέχων (παρέχειν X : πβ. Α. 
Χατζήν, BNGJ 9 [Ι9·ί0/32] σ. 272, 4 καί σ. 285) έτηαίονς καί οι ποτέ 
πολέμιοι γεγόνασιν οίκέται»—Α 4336—4338=Ρ σ. 405, 26—29 4

1 Τό παρά τφ Μ έκούρσευσα (πβ. A EL.PT) άναφέρεται κυρίως είς χήν 
"Ηράκλειαν (τό Ήρακλέους)- πβ. έ ξ ή λ ε ι ψ α έν τφ C' χήν μετοχήν κ α x α λα
βών περιέκοψεν ό Μ θηρεύανν συντομίαν" τό δέ Ί φ έ ρ ι ν παρ’ αύτφ είναι 
προφανώς παρανάγνωσμα τοΰ Ί κ ό ν ι ν" τούτο οΰδείς παρετήρησε" τό ’Αμόριυν 
καί Ίκόνιον ώς γειτνιάζοντα πάντοτε συνεκφέρονται έν τφ έπει ! Πβ. καί Ε 732 
(τ ό [ν] Ή ρ α κ λ έ ο <υ> ςέκούρσευσε, τ ό [ν] Κ ό ν ι ο ν καί ’Α μ ό - 
ρ ι) : παράλληλος στίχος !

s F=A 3857 — 8 (χαράτσια [=τέλος] έπαρασκεύασε τά έθνη [=τό Ίκόνιον] 
διά νά δίδουν τφ βασιλεΐ τφ 'Ρωμανφ, τφ μέγα τροπαιούχφ=Ρ σ. 397,14—15.

* Πβ. Α. Χατζήν, BNGJ (9 (1930/32) σ. 272, 3 καί 10 (1933) σ. 379.
4 Καί ό F παρεΐχεν αυτούς" πβ. Α Χατζήν, BNGJ 9 (1930/32) σ. 272, 4 καί 

σ. 285 (έπίμετρον Ε').
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'Ώστε τό λεγόμενον εν τφ Ε' βιβλίφ, ότι θά έξαναγκάση ό Άκριτης 
τό Ίκόνιον νά καταβάλλη τέλος (φόρον) επαναλαμβάνεται εν τφ γενικφ 
άπολογισμφ τοϋ Θ βιβλίου ! Τοΰτο ούδείς παρετήρησεν !

"Ωστε εάν διορθώσωμεν τάς λέξεις «τφ Ίκονίφ» καί γράψωμεν «τό 
των οικείων» (Η. Gregotre), ή δεχθώμεν ότι εν X έκειτο των άκρων (F. 
Dolger), τά έν τφ Θ' βιβλίφ θά θεωρηθώσι κενοί λόγοι, φλυαρίαι καί 
όλως άπροσδιόνυσα.

Τά ανωτέρω δύναμαι νά ένισχΰσω καί διά των έξης : 1 Ό βασιλεύς 
'Ρωμανός (X !) τιμά διά δωρεών τον Άκρίτην έν τφ αύτφ χωρίφ τοΰ Ε' 
βιβλίου: πβ. A 2410—2414=Τ 1544—6 Ρ. σ. 365, 25—28=C IV 
1050—53.

Ταΰτα έπαναλαμβάνει ό ποιητής πάλιν εν τφ Θ' βιβλίφ ι έν τφ 
γενικφ άπολογισμφ): πβ. A 4343—4347 οΰ καί τά κατορθώματα ό βασι
λεύς (κατ’ ανάγκην ό 'Ρωμανός !!) άκούων (πβ. A 2344 άκονων !) ό νικη
φόρος 1 (κατ’ ανάγκην ούχί ./νικηφόρος !!)... μεγίστην άγαν δωρεάν .... 
άπέστειλεν (άπέστελλεν Ζ καί X : πβ Α 4( 71=Τ 2865=Ρ σ. 400, 36) 
ημέραν καθ’ ήμέραν=Ύ 3106-3110.

2. ’Εν τφ αύτφ χωρίφ τοΰ Ε' βιβλίου ό Άκριτης λέγει τφ βασιλεΐ : 
A 2405 (=Τ 1530) εγώ ποιήσω τούς έχϋ'ρούς δούλους είναι τοΰ κράτους 
(=Ρ σ 364, 21-22).

Ταΰτα ομοίως έπαναλαμβάνει ό ποιητής πάλιν έν τφ Θ'βιβλίφ (έν 
τφ αύτφ χωρίφ) : πβ. Τ 3101 = (Α 4338) και οϊ ποτέ πολέμιοι (—ε
χθροί !) γεγόναοιν οίκέται (=δοΰλοι !) = Ρ σ 405, 28—29 (πολέμιοι— 
δούλοι).

Κατά ταΰτα ή Άκριτηΐς αναντίρρητους έποιήθη μετά τό 1069.
Ενταύθα δφείλω νά τονίσω, ότι ποικίλα ζητήματα θά ειχον λυθή 

ήδη, άν είχεν έμφανισθή ή ύπ’ εμού άπό πολλοΰ χρόνου παρασκευαζο- 
μένη κριτική καί ερμηνευτική έ'κδοσις πασών τών διασκευών τής Άκρι- 
τηΐδος (ACDEHLPT) 3‘ δυστυχώς έδημοσιεΰθη έσχάτως (υπό ΓΙ. Καλο- 
νάρου) αυθαίρετός τις διασκευή ούχί έ'κδοσις τής Ακριτηΐδος- εις μάτην 
δηλαδή υπεβλήθη εις μεγάλας δαπάνας ό έκδοτικός οικος!

Θά δείξω ενταύθα δι’ ενός καί μόνον παραδείγματος, ότι πρέπει 
πολλά νά γινώσκη ό έπιθυμών νά προβή εις κριτικήν έκδοσιν τής Ά- 
κριτηΐδος. 1

1 ΓΙερί τής πλάνης τοϋ Ρ (Νικηφόρος) πβ. Ά. Χατζήν, BNGJ 9 (1930—- 
32) σ. 272 κ. έ. Ιίαρά τφ Προδρόμφ, δν πολλαχοΰ μιμείται ό X, κεϊται : βασι
λεύ νικηφόρε (Τά κατά ‘Ροδανθην καί ^οσικλέα Η' 82) 1

8 Έν έπιμέτρφ θά συμπεριληφθή καί ό R (έν ελληνική μεταφράσει).
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Έν A 3619=Τ 2481 λέγεται (β' ήμιστίχ.) : τφ ξίφει της χειρός μον' 
πβ. Α. Χατζήν, Πρυλεγόμενα εις την τοΰ Ευσταθίου Μακρεμβολίτου 
Άκριτηΐδα καί τάς διασκευάς αυτής, Άθήναι 1930, Α' σ. 30' εκεί δεν 
προτείνω διόρόωσιν τοΰ στίχου Α 3649, ώς ανακριβέστατα έγράφη 
έν τη είρημένη έκδόσει τοΰ Α, άλλα λέγω τί έκειτο έν X καί μάλιστα 
άναγράφο) μόνον τό β' ημιστίχιου ϋηρεύων συντομίαν' νϋν θά εκθέσω 
πλατΰτερον την γνώμην μου.

Κατ’ εμέ παρά τφ λογίψ, ως έδειξα, X έκειτο : πάντα (ένν. τά κον
τάρια) γ’ άνέκοψα (=άπέκρουσα: πβ.Λεξικά τής ’Αρχαίας ελληνικής γλώσ- 
σης) εγώ τφ σκύτει της χειρός μον (=τφ χειροσκουταρίφ)» ι.

Ό W αντιγράφων τον X παρανέγνω— ίσως ήγνόει καί τήν σημα
σίαν των λέξεων άνακόπτω καί σκύτος—καί έγραψεν ασφαλώς τά εξής: 
πάντα γ’ all’(sic !) έκοψα εγώ τφ ξίφει της χειρός μου.

Έκ τής κοινής ταυ της πηγής άπέρρευσαν τά εξής :
Μ (Υ) : πάντα γ’ άλλ’ έκοψα εγώ τφ ξίφει της χειρός μον.
Β (=ΑΤ) : πάντα γάρ έκοψα εγώ τφ ξίφει της χειρός μον (διορθοΐ 

τήν έν Μ ανελλήνιστου σύνταξιν !).
Ρ σ. 392, 15—17 : άλλά εγώ όλα τά έκοψα με το σπαόίον μον (δια

τηρεί τον άλλά, μεταθέτει δμως τήν λ. πάντα [=δλα] διά τήν σύνταξιν!).
L 2863 : άλλά αυτός με τό οπαϋΊ έκοψεν τά κοντάρια (διατηρεί 

τον άλλά, παραλείπει τό πάντα).
C VI 634 : τά κοντάρια έτεμον (=έκοψα διά τής σπάθης [=ξίφους]: 

πβ. στ 633!)· δ C (ή δ G Ν, δπερ τό αυτό) ξενισθείς διά τό «τφ ξίφει 
της χειρός μον» παρέλιπε τό «τής χειρός μου»- τοϋτο είναι συνηθες 
παρά τοΐς διασκευασταΐς : πβ. Ά. Χατζήν, BNGJ 10 (1933) σ. 393.

“Ωστε αναντίρρητος έν τή κοινή πηγή (W) έκειντο αί λέξεις πάντα, 
άλλ(ά), έκοψα καί εγώ ! Έν W ασφαλώς δηλαδή έκειτο : πάντα γ' άλλ’ έ
κοψα εγώ κτλ 1 2 3.

Εις τά ανωτέρω προσθέτω καί τά εξής:
1. Ερωτώ τον ψέξαντα τήν γνώμην μου : τί σημαίνει τό τοΰ W 

«τφ ξίφει τής χειρός μου» ; Μήπως οί Βυζαντινοί ειχον καί «ξίφος τοΰ

1 Πβ Λ 2981 ή λ ι ο γ έ ν ν η τ ο ς· άλλαχοΰ δμως γέννημα ήλιου! 
Διά τήν λ. ο κ ο υ ι ά ρ ι ο ν πβ. Liddell-Scott-Stnart Jones λ. σ κ ο υ τ ά ρ ι ο ν 
και σ κ υ c ά ο ι ο ν (σκύτος : scuta m)' προφανώς ή λ. scutum συνή- 
φΟη πρύς τήν λ. σ κ 0 τ ο ς, ως τινες νδν συνάπτουοιν ετυμολογικής τάς λέξεις 
scutum (=άσπίς) καί σκύτος! Πάσαν αμφιβολίαν τέλος αϊρέι ό στίχ. Κ
1428 των σ κ υ τ α ρ ί ω ν !

3 Οί διασκευασταί Ρ καί L ένόμισαν, δτι τούτο κεΐται αντί τοΰ ; άλλά 
πάντα έκοψα έγώ κτλ.
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ποδός», ως ύπάρχουσι δάκτυλοι ου μόνον της χειρός, άλλα καί τον ποδός;
2. Ή άσπίς (τό χειροσκοντάριον) χρησιμεύει προς άπόκρουαν των 

εχθρικών (διά δόρατος, σπάθης, ράβδου κ.τ.ό ) επιθέσεων'ώστε όρθώς ό 
ποιητής (X) μετεχειρίσθη τό ρ. ανακόπτω !

3 Τά δόρατα (—κοντάρια) δεν κόπτονται, άλλα μόνον ΰρανονται 
(κλώνται A C [=X!J, τσακίζονται Ρ) : πβ. Όμηρου Ίλ. Ν 609 «κατεκλά- 
αϋ·η ε'γχος (=δόρυ)»,Άκριτ. C I 176=Α 365 έκλάαΰησαν (τά κοντάρια !) 
=Ρσ. 319, 32 «έτζακίσΰησαν . .. τά κοντάρια» !

4 Έν X (εν τφ Ζ' βιβλίψ) έ'κειτο ασφαλώς : και μηδαμώς άδικηϋεν 
(ένν. τό λωρϊκιν=0 θώραξ) εκλααε (=έθραυσε διά την αντοχήν) τό κον- 
τάριν' πβ. L 2823 η τάργα (τό λωρΐκιν X) . . . τσάκισεν . . τό κοντά
ρι' δ Ν (πηγή τών Ε καί C) θέλων νά αποφυγή κακόηχον ρήμα έγραψεν 
ασφαλώς ϊίλρνψα (=εθραυσα) τό κοντάριν' τοϋτο δι’ άγνοιαν παρενόη- 
σαν ή παρανέγνωσαν ό Ε καί ό C- πβ. Ε 1541 τό κοντάριν της έ'ρριψα 
(sic!), C VI 586 καί μηδαμώς αδικηθείς ε'κοψα τό κοντάριν' ετι πβ. τούς 
παραλλήλους στίχους Τ 2416 εκλάσϋη τό κοντάριν= A 3583 ταακίσ&η 
τό κοντάρι—Ρ σ 391, 1 έτζακίσϋη τό κοντάριόν της (επί τοΰ θώρακος!)' 
ώστε εν WY(e) έκειτο δ,τι έν X, έν Μ δε δ,τι έν Τ.

Περαιτέρο) έν Ε 1251 τό χειροσκουτάριον «τσακίζεται» υπό τής 
σπαϋέας, δεν κόπτεται!

"Ωστε δ X άσφαλέός δεν εγραψεν έκοψα ! Τό έκοψα' οφείλεται εις 
πλάνην τοΰ W αντιγράφοντας τον X (άνεκοψα: άλλ’ έκοψα) παλαιογρα- 
φικώς, ώς πας τις βλέπει, ούδεμία δΐ'σκολία υπάρχει !

Κατά ταΰτο Χ=πάντα γ’ άνεκοψα εγώ τφ σκύτει της χειρός μον, 
AT=πάντα γάρ έκοψα εγώ τφ ξίφει της χειρός μον

Τέλος θέλω νά ειπω ολίγα περί τοΰ ποιητοΰ τής Άκριτηΐ'δος, διότι 
καί περί αύτοΰ λέγει πάλιν δ Η. Gregoire (σ. 361).

'Ως είναι γνωστόν, ύπεστηρίχθη υπό τινων (πβ. Ά. Μηλιαράκην έν 
τή έκδ. τοΰ Α σ. θ'), δτι ό Ευστάθιος, δστις αναγράφεται έν Α ως ποιη
τής, ήτο «άπλοΰς διασκευαστής». Άλλ’ ημείς θά δείξωμεν, δτι ό Ευστά
θιος δεν είναι δυνατόν νά είναι ό συντάξας τήν διασκευήν A Α

Ό Η. Gregoire άνεγνώρισε τοΰτο, άλλ’ ύπεστήριξεν 1 2, δτι Εύστά- 
θιος=Μ (=πηγή τών APT). Καθ’ ημάς ή αλήθεια είναι ή εξής :

1 Καί ό Τ έφερε τήν αυτήν επιγραφήν κατά Η. Gregoire.—Περί τών κριτι
κών σημείων τών ίιπ’ έμοϋ χρησιμοποιούμενων βλ. Byz.-neugr. Jahrb. 30 (1933) 
σ. 369, 1.

2 "Ινα άνατρέψη τήν γνώμην μου (πβ. Προλεγόμενα, σ. 11), οτι Εύστά- 
θιος=Χ.
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"0 Α διδάσκει ημάς (σ. 1, εν τη επιγραφή : « Ευσταθίου πρός τινα 
Μανουήλ προσφιλέστατου αυτόν δέκα λόγοι Περί τον Αιγενονς Άκριτον 
και των γονέων»), δτι διεσκευασεν έπος, δπερ ποιητήν ειχεν Ευστάθιόν 
τινα, δν αγνοεί προφανώς1 κα'ι δστις ειχεν αφιερώσει τό ποίημα αΰτοϋ 
«πρός τινα Μανουήλ προοφιλέοτατον», δν ομοίως αγνοεί (πρός τινα !).

Τον χαρακτηρισμόν «προσφιλέστατος» σφζει καί ό στίχος 1 : «τέ- 
κνον μου ποθεινότατου και προσφιλέστατου μου» 1 * 3' ϊσως δμως ούτως Ικα- 
λεΐτο καί έν τή παραλειφθείση άφιερωτική επιστολή 3.

"Οτι ό Ευστάθιος είναι ό αρχικός ποιητής (ό X), διδάσκουσιν οί 
στίχοι A 1—7 (τό προοίμιον τοΰ έπους), οΰς ονδεϊς παραδόξως έλαβεν 
ΰπ’ δψιν" οι στίχοι έχουσιν ως έξης :

τέκνον μου ποθεινότατου κα'ι προσφιλέοτατόν μου, 
πολλάκις με ηξίωαας πάσας τάς κατορθώσεις 
διά γραφής δηλώσαί σοι τον Αιγενονς Άκριτον 
κα'ι σον τον λόγον ηκουαα εκδυσωπήσαντός με 
καί παρενθυς εκίνησα καί άρχισα νά γράφω 
άπαντα τά τον Αιγενονς και των αντον γονέων 
κατορθώματά τε θαυμαστά πραχθέντα εξ εκείνων' 
τοίννν κάγώ άπάρξομαι τοΰ καταλέγειν όντως.

Άλλα τοΰ δλου έπους εΐχον προταχθή (έν άλλφ, άλλα συνήθει μέ- 
τρφ) καί εισαγωγικοί στίχοι, οΰς παρέλιπε μέν 6 Α, διέσωσεν όμως— 
συμπτΰξας κακώς 4 5—ό C 6.

Τούτους θά παραθέσω, ιός ειχον περίπου εν X κατ’ εμέ :
«’Έπαινοι καί τρόπαια έγκώμιόν τε | τοΰ τρισμάκαρος ’Ακρίτου 

Βασιλείου, | τοΰ άνδρειοτάτου τε γενναιοτάτου, | τοΰ τήν ίσχύν έχον- 
τος παρά θεοΰ ως δώρον | καί καταπτοήσαντος πάσαν Συρίαν, τήν 
Βαβυλω(νίαν b .. . . Ό πατήρ τοΰ ’Ακρίτου Άμιράς μετά τοΰ γένους 
των’Αράβων πολύ έβλαψε7 | τήν 'Ρωμα)νίαν, Χαρζιανήν τε δλην, (

1 Οΰδέν λέγει περί αΰχοΰ !
3 Έν βιβλ δ' καί ε’ (π. χ. Α 1292=Τ 760=Ρ σ. 341, 5) προσφωνεΐχαι «φ ί λ* 

τ α τ ο ς», έν δέ βιβλ. ε' (Α 2442=Τ 1650) «παμφίλχαχο ς».
8 Έν xrj νεωχάχη (1940) έκδόσει τοΰ Α (πβ. άνωχ. σ. 334) γράψονχαι 

έν σελ. 13 (σημ.) άσΰσχαχοί χινες καί παραδοξόχαχοι ισχυρισμοί άνευ επιχειρη
μάτων 1

* Πβ. Α. Χαχζήν BNGJ 9 (1930-2) σ. 268.
5 Ένχαϋθα, ώς καί έν A 1—7, ό X μιμεΐχαι, ώς γράιρω άλλαχοΰ, "Ελληνας 

συγγραφείς, οΰς καί άλλαχοΰ άνχιγράφει 1
6 Τά έν παρενθέσει παρέλιπεν ό C, ώς απέδειξα- πβ. σημ. 4.
7 Ταΰχα έλέγονχο διά πλειόνων λέξεων (καί στίχων).

ΕΠΕΤΗΡ1Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΏΝ ΣΠΟΥΛΩΝ "Ετος ΙΖ' 22
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’Αρμενίαν τε καί την Καππαδοκίαν, | τό Άμόριν τε καί το Ίκόνιν1 
άμα, | τό περίφημον καί μέγα κάστρον ετι, | τό δυνατόν τε καί κα- 
το:>χυρωμένον, | τήν ’Άγκυραν λέγω τε καί πάσαν Σμύρνην | καί τά 
παρά θάλασσαν καθυποτάξας. | (Τήν δόξαν τοΰ πατρός Άμιρά ΰπερέβη 
ό Άκριτης·) | δηλώσω σοι γάρ τάς αΰτοΰ πράξεις άρτι, | ας είργάσατο εν 

τφ παρόντι βίφ κ.τ.λ.».
Τά εξαγόμενα εκ τής συνεξετάσεως τών άνο^τέρω στίχων είναι τά 

εξής:
1. Ό Ευστάθιος δεν είναι ό ποιήσας τήν διασκευήν Μ (=ΑΡΤ)- δ 

Μ αγνοεί καί τον Ευστάθιον καί τον Μανουήλ.
2. Ό Ευστάθιος ειχεν αφιερώσει τό έπος τφ φίλφ Μανουήλ, δν κα-

λεΐ προσφιλέστατον.
3. Ό Μανουήλ προσεφωνεϊτο α' εν τή παραλειφθείση Ιπιστολή, 

β' έν τοΐς είσαγωγικοϊς στίχοις (πβ. C I 12 δηλώσω σοι), γ' έν τφ προοι- 
μίφ (πβ. A 1—4, ίδίφ δέ 3 [δηλώσαί σοι : πβ. CI 12 δηλώσω σοι /] καί 
δ') εν τφ έπει: (πβ. A 2423 λέγω σοι, Α 1665=Ρ σ. 350, 6=Τ 1100 ώ 
φίλταχε, προσλέξω σοι, A 2442=Τ 1550 γράψω σοι, ώ παμφίλτατε, Α 
1292=Ρ σ. 341, 5=Τ 760 ώ φίλταχε) a. Πβ. Προλεγόμενα σ. 11 καί 

BNGJ 9 (1930-2) σ. 261.
4. Έάν ό Ευστάθιος ήτο άπλοϋς διασκευαστής, δεν θά έλεγεν δσα 

άναγινώσκομεν έν A 1—7Ρ πβ. BNGJ 10 (1933) σ. 385.
Έκ τών στίχων έν A 1 κέ. καί C I 1 κε. μανθάνομεν, δτι διηγήσεις 

καί ςίσματα (πβ. Α στίχ. 2 πάσας καί Α στίχ. 6 άπαντα) περί τοΰ Ακρί
του έφέροντο μόνον εν τφ στόματι τοΰ λαοΰ καί δεν ειχον καχαγραφή 
νπδ ούδενός' πβ. Α 3 κδηλώσαί σοι διά γραφής» καί C I 13 «δηλώσω 
σοι γάρ τάς αΰτοΰ πράξεις άρτι».

Κατά ταΰτα άναγκαζόμεΦα νά δεχθώμεν, δτι ό ποιητής τής αρχι
κής Άκριτηΐδος (X) εκαλείτο Ευστάθιος, δστις πρώτος συνήρμοσε τάς 
διηγήσεις περί τών άθλων τοΰ ’Ακρίτου παρακληθείς υπό τοΰ φίλου αυ

τού Μανουήλ 1 2 3.

1 Καί ένταϋθα, ως βλέπει τις, γίνεται λόγος περί άποσπάσεως τοΰ Ί- 
κονίου (καί τό Ίκόνιν... καθυποτάξας) υπό τών μοαμεθανών ! 
Τοϋτο οΰδείς παρετήρησε !

2 Παρατήρησον, δτι αί προσφωνήσεις δέν άνήκουσι μόνον τφ α' βιβλίφ. Πβ. 
BNGJ 9 (1930—2) σ. 261 σημ. 3.

* Ό Ευστάθιος άποκαλεϊ τόν Μανουήλ τ έ κ ν ο V ώστε ειχεν ηλικίαν 
προβεβηκυΐαν ποιων τήν Άκριτηΐδα, πιθανώς δέ κατ’ εμέ ήτο μοναχός 
ή κληρικός (an clerc κατά τόν Η. Gregoire, ein Geistlicher κατά τόν G. Warteti- 
berg)· πβ. Α. Χατζήν, BNGJ 9 (1930—2) σ. 278.
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Περί των χρόνων (terminus post quem), καθ’ οΰς έζησεν ό Ευστά
θιος ούτος, διδάσκει δ στίχος C IV 1043, περί οΰ διέλαβον ανωτέρω ι.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ X. ΧΑΤΖΗΣ 1

1 Περί τοϋ στίχ. G III 150 πβ. Α. Χατζήν, BNGJ 10 (1933). σ. 370. [Προσ- 
θήκαι: Εις σελ. 331 : *0 "Αραψ (μοαμεΟανός) Μουσής ό Ταρσίτηςέν 
X (απλώς Μουσής, έν Ε 506 κακώς Μ ο υ ρ σ ή ς ό Κ α ρ ώ η ς, έν C η 
Μουσούρ ό Ταρσιτης, έν ΑΕΡΤ) είναι, άς άνεμένετο, υιός «Ά μ β ρ ώ- 
νος τοΰ Ταρσίτο υ»· πβ. Α 4300—4301 (ό Ά μ β ρ ώ ν . . . ό Τ α ρ σ ί- 
τ η ς !). Παλαιογραφικώς τό παρανάγνωσμα (Τ α ρ σ ί τ η ς—Κ α ρ ώ η ς) δέν 
παρέχει δυσκολίαν τινά. —Εις σελ. 334 σημ. 1 : Ό F. Dolger, Byz Zeit. 36 (19 i6), 
σ. 192, συμφωνών μοι, άποδεικνΰει, δτι ό X (καί A Τ) είχεν ασφαλώς γρά
ψει νικηφόρος.]
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