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ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙς τα ^Κρητικά Χρονικά» γίνονται δεκται προς δήμο- 
σίευσιν μελέται, κείμενα και β ιβλιοκρισίαι, εφ9 οσον άν- 
ταποκρίνονται προς τους σκοπούς του.περιοδικού, ώς εκ
τίθενται οΰτοι εις το προλογικόν σημείωμα του πρώτου 
τόμου. — Πάντα τα δημοσιεύματα ύπόκεινται εις την 
κρίσιν τής Συντακτικής 9Επιτροπής, ή οποία καθορίζει 
τον χρόνον τής δημοσιεύσεως άναλόγως του διαθεσίμου 
εκάστοτε χώρου και αναλαμβάνει την ευθύνην τής επι
μελούς έκδόσεως αυτών.—Ό συγγραφευς δύναται αυτο
προσώπως νά έπιμεληθή μιας των διορθώσεων των τυ
πογραφικών δοκιμίων, εφ9 δσον εξασφαλίζεται ή ταχεία 
επιστροφή των. Εις περίπτωσιν καθυστερήσεως ή 9Επι
τροπή επιφυλάσσει εις εαυτην το δικαίωμα τής άμεσου 
έκτυπώσεως. — Δ ικαιούται επίσης ό συγγραφευς νά ζη- 
τήση την εκδοσιν μέχρι τριάκοντα, κατ9 άνώτατον δριον, 
ανατύπων εκάστης εργασίας αυτού. *Η παράδοσις τών 
ανατύπων συντελεΐται μετά παρέλευσιν διμήνον από τής 
ημέρας τής κυκλοφορίας τού αντιστοίχου τεύχους τού πε
ριοδικού.—Αί συνεργασίαι δημοσιεύονται κατά σειράν λή- 
ψεως. — Ίά δημοσιευόμενα χειρόγραφα δεν επιστρέφονται.

Χειρόγραφα και επιστολαΐ άφορώσαι την σύνταξιν τού 
περιοδικού δέον ν9 αποστέλλωνται προς τον κ. Ν. Πλά
τωνα, Μονσεΐον 'Ηρακλείου. *Εμβάσματα και έπιστολαϊ 
άφορώσαι την εκδοσιν (διορθώσεις δοκιμίων κλπ.) προς 
τον κ. Άνδρέαν Γ. Καλοκαιρινόν, Ηράκλειον Κρήτης.
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ΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ TOY ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ *

At όμιλίαι, ήτοι αί επ’ έκκλησί(χς διδαχα'ι και οί λόγοι τοΰ Νε
κταρίου ‘Ιεροσολύμων, όσαι είναι σήμερον εις ημάς γνωστάί1, δεν 
ΙμελετήΌ-ησαν μέχρι τοΰδε, δλίγαι δέ μόνον έξ αυτών εξεδόθησαν έκ 
διαφόρων κωδίκων. Ή πληρέστερα και μάλλον άΕία λόγου συλλογή 
αυτών ευρηται εις τον ύπ’ άριθ. 204 (=παλ. άριθ. 56) κώδικα τοΰ εν

*) Ή παρούσα μελέτη αποτελεί απόσπασμα εξ εΰρυιέρας ανεκδότου εργα
σίας περί τοΰ βίου καί τών έργων τού λογίου πατριάρχου Ιεροσολύμων 
Νεκταρίου τοΰ Κ ρητός (1602 - 1676) "Ετερον κεφάλαιον τής έργυσίσς 
ταύτης έδημοσιεύθη ήδη υπό τόν τίτλον «Ή ’Επιτομή τής Ίεροκοσμικής Ιστο
ρίας τοΰ Νεκταρίου Ιεροσολύμων καί αί πηγαί αυτής» εις «Κρητικά Χρονικά», 
τόμ Λ’ (1947), σ. 291 - 332.

') Εις τόν παλαιόν κατάλογον τοΰ G. Haenel (Catalogi manuscriptorum 
qui in bibliothecis Galliae, Helvetiae, Belgii, Britanniae M., Hispaniae, 
Lusitaniae asservantur, nunc primum. editi a D. Gustavo Haenel, 
Lipsiae, 1830, σ. 819) άναφέρεται υπάρχων τότε έν τή βιβλιοθήκη τοΰ Mid- 
dlehill (Worcestershire) ΰπ’ άριθ. 855 κώδιξ προερχόμενος έκ τής βιβλιοθή
κης τοΰ Γάλλου Chardin καί περιέχων «Nectarii Grationes: saec. XVI. 
chart.». Πρόκειται αρά γε περί λόγων τοΰ Νεκταρίου Ιεροσολύμων, μολονότι 
ό κώδιξ χαρακτηρίζεται τοΰ 16ου καί οϋχί τοΰ Που αίώνος; Άναζητήσαντες 
Ιν Άγγλίςι τόν κώδικα τούτον μέση) τοΰ φίλου κ. Θ. Παπαδοπούλου, έπληρο 
φορήθημεν, έξ επιστολής πρός τούτον τοΰ έπιμελητοΰ τών χειρογράυων τοΰ 
Βρεταννικοΰ Μουσείου άπό 30 ’ιουνίου 1950, ότι ό κώδιξ άνήκεν εις τήν βι
βλιοθήκην τοΰ Sir Thomas Phillipps, Bart, (t 1872), περιγράφεται δέ καί 
ε!ς τόν Catalogus Librorum Manuscriptorum in Bibliotheca Philippica, σ. 
10 («855, No in Cat. Chardin 2041. Necterii Orationes. f. ch. s. XVI lar 
ge Miniatures»), έπωλήθη όμως μετ’ άλλων χειρογράφων τής βιβλιοθήκης 
ταύτης μετά τό 1891 καί σήμερον αγνοείται ή τύχη του. Ούδέν λοιπόν δυνάμεθα 
νά εϊπωμεν περί τοΰ περιεχομένου του.

"Οτι καί ό έν κώδικι 42 (ή). 118β - 119β) τής βιβλιοθήκης τής Βουλής φε- 
ρόμενος ως λόγος δήθεν ανέκδοτος τοΰ Νεκταρίου («Νέος Έλληνομνήμων», τόμ 
2 (1905), σ. 361) δέν είναι ή κεφάλαιον είλημμένον έκ. τής «’Επιτομής τής Ίε
ροκοσμικής Ιστορίας» αύτοϋ (σ 62 - 63) έσημειώσαμεν ήδη εις τήν περί ταύ
της μελέτην μας («Κρητικά Χρονικά», τόμ. Α\ 1947, σ. 298)· έπίσης καί ό εις 
τόν ΰπ’ άριθ. 989 (φ. 28β - 30) κώδικα τής μονής Βατοπεδίου λόγος τοΰ Νε
κταρίου περί τοΰ αγίου Φωτός (Κατάλογος τών εν τή Ί. Μ. Βατοπεδίου υπο
κειμένων κωδίκων ΰπό μητροπολίτου πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Ε ΰ- 
στρατιάδου καί Γέροντο; Άρκοδίου ίεροδιακόνου Βατοπεδ ηνοϋι 
έν Κανταβριγία, 1924, σ. 180) είναι ειλημμένος έκ τοΰ έκδεδομένου τώ 1682 
συγγράμματος αΰτοΰ «Περί τής αρχής τοΰ πάπα άντίρρησις» (σ. 207 - 208). 
Δέν πρόκειται λοιπόν περί αυτοτελών ομιλιών τοΰ Νεκταρίου, αλλά περί απο
σπασμάτων έξ^άλλων έντυπων έργων του.
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164 Μ. I. Μανούσακα

Κωνσταντινουπόλει Άγιοταφιτικοϋ Μετοχιού3, δν περιέγραψε μεν 
συντόμως ό 5Α. Παπαδόπουλος - Κεραμεύς8, εϊδομεν δέ και ήμεΐς και 
έμελετήσαμεν μάλλον επισταμένως.

Σκοπός τής παρούσης εργασίας είναι α) να διαλάβωμεν προεισα
γωγικούς περί τής ιστορίας τοϋ κώδικος τούτου, συμπληροΰντες την 
περιγραφήν τοΰ °Α. Παπαδοπούλου · Κεραμέως’ β) να παραθέσωμεν 
κατάλογον των εν αύτφ ομιλιών τοϋ Νεκταρίου, σημειοϋντες τήν χρο
νολογίαν εκάστης (έφ’ δσον τυγχάνει γνωστή ή δύναται νά όρισθή), 
τάς τυχόν εκδόσεις καί τα λοιπά χειρόγραφα αυτής, ως καί πάσαν άλ
λην παρεχομένην εν αυτή ενδιαφέρουσαν ιστορικήν πληροφορίαν δχι 
μόνον περί τοϋ συγγραφέως, άλλα καί περί άλλων προσώπων ή γεγο
νότων τής εποχής του" καί γ) νά συναγάγωμεν τά αναγκαία περί τοϋ 
χαρακτήρος καί τής αξίας των ομιλιών τούτων συμπεράσματα.

Α'. Ο ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 254 ΚΩΔΙΞ ΤΟΥ ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΟΥ

*0 πολυσέλιδος καί ευμεγέθης οΰτος κώδιξ (σελίδες ήριθμημέναι 
1175, διαστάσεις 0,305 X 0,210) έγράφη άπ’ αρχής μέχρι τέλους διά 
της αυτής καλλιγράφου χειρός λήγοντας τοϋ 17ου αίώνος (πάντως μετά 
το 1670, πρβλ. κατωτέρω τήν ύπ’ άριθ. 29 ομιλίαν), ήτοι επί πατριάρ- 
χου Ί ε ρ ο σ ο λ ύ μ ω ν Δοσιθέου (1669 - 1707), τοϋ οποίου καί 
περιλαμβάνει τέσσαρας ομιλίας μεταξύ τών περιεχομένων του. Πιθα
νόν θεωροΰμεν δτι ό κώδιξ κατηρτίσθη τή φροντίδι αΰτοϋ τοϋ Δοσι- 
θέου, θελήσαντος νά συγκέντρωση έν αύτφ τάς ομιλίας τοϋ διδασκά
λου καί προκατόχου του Νεκταρίου καί άλλων λοβίων άνδρών τοϋ 
17ου ή καί 16ου αίώνος. Τοΰτο συνάγομεν καί έκ τοϋ δτι ό Δοσίθεος 
εν αρχή τών πλείστων ομιλιών έχει ίδιοχείρως παρεπιγράψει τό δνομα 
τοΰ συγγραφέως εκάστης έξ αυτών καί προσθέσει ένιαχοΰ καί άλλας 
περί τοΰ χρόνου, τοϋ τόπου κλπ. τής ομιλίας πληροφορίας*. Ό άντι-

*) Έκ τούτων at κατωτέρω ύπ’ άριθ·. 1 - 7 καί 12 περιέχονιαι καί εις τόν 
ύπ’ άριθ·. 625 κώδικα τοΰ αΰτοϋ Άγιοταφιτικοϋ Μετοχιού, αί ύπ’ άριθ·. 1-3 
καί είς τούς ύπ’ άριθ. 637 καί 722 κώδικας τής 'Ρουμανικής ’Ακαδημίας, ή 
ύπ’ άριθ·. 3 καί είς τόν ύπ’ άριθ’. 573 κώδικα ταύτης, αί ύπ’ άριθ· 29 καί 32 
καί είς τόν ύπ’ άριθ. 2778 κώδικα τής έν Άθήναις ’Εθνικής Βιβλιοθήκης καί 
ή ύπ’ άριθ. 38 καί είς τόν ύπ’ άριθ. 130 κώδικα τής πατριαρχικής βιβλιοθή
κης 'Ιεροσολύμων (βλ. κατωτέρω έν έκάστφ των άριθμών τούτων).

*) Ά. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Ίεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη 
τόμ. Δ', έν Πετρουπόλει, 1899, σ. 226 - 229. *0 Ισχυρισμός τοΰ Γ. Βαλέ τα 
’Ανθολογία τής νεοελληνικής πεζογραφίας, τόμ. 1, 'Αθήνα, 1947, σ. 589 δτι 
«έγραψε καί λόγους ό Νεκτάριος, άλλα δέ σώζονται, εκτός άπό έναν στην άρ- 
χαΐζουσα. Τούς δημοτικούς του τούς άφάνισε ό χρόνος καί ό λογιωτατισμός» 
δέν είναι βεβαίως σοβαρός.

*) Πρβλ. κατωτέρω τάς ομιλίας ύπ' άριθ. 32, 38, 43.
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ΑΙ δμιλίαι τοΰ Νεκταρίου Ιεροσολύμων 165

γραφεύς τουναντίον, ενφ αναγράφει καί ούτος παρόμοιας φύσεως πλη
ροφορίας εις επιγραφάς άλλων ομιλιών δ, μόνον εις τρεις ομιλίας έν 
τούτοις® σημειοΐ δνομα συγγραφέως. Τούτο δεικνύει δτι καί τάς ύπ’ 
αυτού σημειωθείσας χρονολογικής κ. ά.. πληροφορίας δεν παρέχει άφ’ 
εαυτού (πώς ήτο δυνατόν νά γνωρίζη τοιαύτας ακριβείς λεπτομέρειας 
περί ομιλιών, ών ήγνόει καί αυτόν τον συγγραφέα ;), άλλ’ απλώς άν- 
τέγραφεν έξ άλλων χειρογράφων δ,τι ι-υρισκεν. Διά τούτο δέ καί κενά 
πολλαχοΰ τού κώδικος κατέλιπε διά λέξεις η φράσεις αϊ όποΐαι ήσαν 
εις αυτόν δυσανάγνωστοι7 καί ομιλίας τινάς τάς οποίας θά εΰρεν ελ
λιπείς η κολοβάς παρέδωκεν ούτω 8. Φαίνεται λοιπόν δτι δ Δοσίθεος, 
μετά την περάτωσιν τής εργασίας τοΰ άντιγραφέως \ έπεθεοίρησε τον 
κώδικα, δτε καί παρεπέγραψε ν, ως έλέχθη, τάς πλείστας τών ομιλιών- 
πιθανώς μάλιστα υπήρξε καί ό πρώτος αυτού κτήτωρ. Βραδύτερον φαί
νεται δτι έμελέτησεν αυτόν έπιμελέστερον δ ανεψιός καί διάδοχος τοΰ 
Δοσιθέου Χρύσανθος 'Ιεροσολύμων δ Νοταράς (1707- 
1731), δστις καί πολλαχοΰ διώρθωσεν Ιδιοχείρους σφάλματα προφανή 
ή παραλείψεις τού άντιγραφέως 10 καί έσημείωσεν έν τή φςι αριθμούς 
παραγράφων11 καί ιδίας παρατηρήσεις ή σχόλια συναφή προς τό αν
τίστοιχον κείμενον τών δμιλιών la. Ό Χρύσανθος υπήρξε πιθανώς μέν 
δ ευθύς μετά τον Δοσίθεον, πάντως δέ' ό τελευταίος κτήτωρ τοΰ κώ
δικος, δν καί έδωρήσατο έπειτα εις την βιβλιοθήκην τού Παναγίου 
Τάφου, ως δεικνύει ή άνωθι τής σελίδος 1 ιδιόγραφος αυτού άφιέ- 
ρωσις *) **.

Β'. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ ΤΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 

Αί δμιλίαι τού Νεκταρίου περιλαμβάνονται μεταξύ τών σελίδων

*) Πρβλ. σ. 1 καί 14 τοΰ κώδικος, ώς καί κατωτέρω τάς ομιλίας ύπ. άριθ. 
2, 29, 34, 35, 37.

·) Ήτοι τάς έν σ. 1, 362 καί 413.
’) Πρβλ. σ. 60, 132, 175, 236, 357, 445, 452 κ. άλλ. τοΰ κώδικος.
') Πρβλ. κατωτέρω τάς ομιλίας ύπ’ άριθ. 1, 5, 14, 20, 27, 36, 41.
9) Περί τοΰ άντιγραφέως τούτου βλ. τά προσφάτως γραφέντα ύπό Γ. Π. 

Κουρνούτου, Ή Δωδεκάβιβλος τοΰ Δοσιθέου εΐς τήν τυπογραφίαν τοΰ Βου- 
κουρεστίου, «Θεολογία», τόμ. 24 (1953), σ. 251. Κατά τον κ. Κουρνοΰτον, ό άντι- 
γραφεΰς οδτος υπήρξε καί γραμματέας τοΰ Δοσιθέου μέχρι τοΰ 1693, άντέγραψε 
δέ, πλήν τοΰ ήμετέρου κώδικος, καί τήν «Νομικήν Συναγωγήν» τοΰ Δοσιθέου, 
τόν ύπ’ άριθ. 621 κώδικα τοΰ Άγιοταφιτικοΰ Μετοχιού κ. ά.

10) Πρβλ. σ. 243, 299, 308 κ. ά.
>■) Πρβλ. σ. 515 - 520.
1S) Πρβλ. σ. 210, 263, 512, 519 - 523.
**) Τά περιεχόμενα τοΰ κώδικος άναγράφονται ύπό Ά. Παπαδοπού-
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166 Μ. I. Μανούσακα

14 - 526 τοΰ ανωτέρω κωδικός14, παρεμβαλλόμενων μόνον εν τφ με
ταξύ μιας ομιλίας ανωνύμου (σ. 309 - 324), μιας τοΰ Θεοφίλου Κο- 
ρυδαλέως (σ. 413 - 424) καί τεσσάρων τοΰ Δοσιθέου 'Ιεροσολύμων 
(σ. 362 - 380 καί 506 - 511)' καταλαμβάνουν δηλονότι έν συνόλορ υπέρ 
τάς 450 μεγάλου σχήματος σελίδας. Είναι εν δλφ 45 τον αριθμόν, εξ 
ών αί 41 φέρουν έν αρχή έπιγεγραμμένον διά χειρός τοΰ Δοσιθέου το 
όνομα τοΰ Νεκταρίου ώς συγγραφέως αυτών Ι5, έκ δέ των λοιπών τεσ
σάρων αί μέν ύπ’ άριθ. 13 καί 27 άναμφισβητήτως, αί δέ ύπ’ άριθ.

λου - Κεραμέως, έ’νθ’ άνωτ., άνευ όμως έξετάσεως τής Ιστορίας του. Πρός 
συμπλήρωσιν τής περιγραφής τούτου δέον νά προστεθή δτι δ κώδιξ μετά τήν 
σελίδα 1175 έχει 2 φύλλα λευκά καί είτα 5 άσελίδωτα, γεγραμμένα (πλήν των 
verso τοΰ τρίτου καί τοΰ πέμπτου, δντων λευκών) διά διαφόρου ύστερος χει. 
ρός' έν αύτοΐς περιέχονται διδαχαί έν σχεδίοις καί άποσπασμασιν ή σημειώσεις 
δια διδαχάς, ήτοι :

α) (φ. lr-v) ’Ανεπίγραφος ομιλία (Μάρκ. η', 38). Inc. Μυστήριον σχεδόν καί 
τους προφητικούς βίβλους...—Des. καί ετούτη διά αημεΐον ουγχωρήοεως θέλει δεί
ξει τήν βοήθειαν της.

β) (φ. 2r) Διά τά αγία πάθη τοΰ κυρίου ημών Ίησοϋ Χρίστου. Inc. Τόσον 
θλιβερά καί περίλυπα είναι τά ανμβεβηκότα τής σημερινής.. .(κολοβή ομιλία έξ 11 
μόνον γραμμών).

γ) (φ. 2ν - 3r) Σημειώσεις εις τον άσωτον (Λουκ ιε', 11 - 32). Inc. Ό νεώ- 
τερος υιός, τήν νεανικήν ηλικίαν αυμβούλφ χρηαάμενος...—Des. ol γάρ μακρύνον- 
τες από σου άπολοϋνται.

δ) (φ. 3ν) Ή θεία γραφή δίδει αοι καταλαβεϊν τέαααρά τινα : τί δει νοεϊν... 
τί δει λεγειν... τί δει ποιε ΐν,.,τί δει παθεΐν.. . κ?π.

ε) (φ. 4r) Ά νθρωπος λέγεται ή πρός ένδειξιν φιλανθρωπίας.. .κλπ.
ς-) (φ. 5r) αον δτι δ Θεός τυφλοί καί ακληρύνει. Inc. ’Έχομεν εν ταΐς γρα- 

φαΐς. ..Des. Ίδε καί τον Χρυοόοτ. λόγιο 16 °Ρωμ. κεφ. 9.11 έως εις τον 27.
14) Ό κώδιξ έν σ. 1 - 14 περιέχει λόγον τοΰ Νικολάου Κεραμέως είς τόν 

Νεκτάριον έπί τή εκλογή του ώς Πατριάρχου Ιεροσολύμων (1661), μετά δέ τάς 
ομιλίας τοΰ Νεκταρίου έπονται ανωνύμου 19 (ούχί 18, ώς αναγράφει δ Ά. Πα- 
παδόπουλος - Κεραμεύς) όμιλίαι (σ. 527 - 801), είτα *Α ιδαχαί Μελετίου ιερομό
ναχου Κρητός τον. ... ας ελεξεν είς τόν Χάνδακα* (σ. 807 - 1076, πιθανώς τοΰ 
Μελετίου Βλαστοΰ, κατά τόν Ά. Παπαδόπουλον - Κεραμέα) καί τέλος 8 *Δι- 
δοχαί Μελετίου πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς* (τοΰ Πήγα, σ. 1077 - 1175).

1δ) Ούχί όρθώς δ Κύριλλος Άθανασιάδης, Τά περί τόν Νεκτά
ριον πατριάρχην 'Ιεροσολύμων, έν περιοδ. «Σωτήρ», τόμ. 13 (1890), σ. 210-211 
υπολογίζει τάς έν τφ κώδικι επ’ δνόματι τοΰ Νεκταρίου έπιγεγρομμένας δμι 
λίας είς 39 μόνον, ένφ έξ άλλου αναγράφει χωριστά μεταξύ τών έργων τοΰ Νε
κταρίου καί έτέρας τρεις ομιλίας (είς τήν Μ. Παρασκευήν, τήν Άνάστασιν καί 
τήν Κυριακήν τοΰ Θωμά), αΐτινες πιθανώτατα δέν είναι άλλαι ή αί έν τφ αΰ- 
τφ κώδικι τοιαύτας έπιγραφάς φέρουσαι όμιλίαι ύπ’ άριθ. 2, 3 καί 4 (βλ. κα
τωτέρω)' έσφαλμένως έπίσης δ Ά. Παπαδόπουλος - Κεραμεύς, ένθ’ 
άνωτ., τάς κατωτέρω δπ’ άριθ. 15 - 27 (ών τήν καταγραφήν παραλείπει) υπο
λογίζει είς 14, ένφ είναι μόνον 13.
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14 και 39 πιθανώς είναι Ιπίσης τοΰ Νεκταρίου Έκ τών 45 τοτίτων 
ομιλιών εκδεδομέναι είναι μόνον τρεις, αί υπ’ άριθ. 29, 32 και 38 ", 
α! δέ λοιπά! 42 τυγχάνουν ανέκδοτοι.

'Ο υπό Ά. Παπαδοπουλου - Κεραμέως παρατεθείς κατάλογος τών 
ομιλιών τούτων τοΰ Νεκταρίου 19 είναι ελλιπής (άφοϋ παραλείπει την 
καταγραφήν τών ομιλιών 15 - 27) κα! οΰχι άνευ άτελειών και μικρό- 
σφαλμάτων. Κατωτέρω παραθέτομεν πλήρη και ακριβή κατάλογον αυ
τών 19, εις τον όποιον προσεθέσαμεν πασαν γνωστήν πληροφορίαν περί 
τοΰ χρόνου, τοΰ τόπου, τών τυχόν εκδόσεων ή άλλων χειρογράφων έκά- 
στης ομιλίας, ώς και πάσας τάς περί προσώπων κα! πραγμάτων τής 
εποχής ενδιαφέρουσας ειδήσεις, ας εσταχυολογήσαμεν διεξελθόντες τό 
πολυσέλιδον κείμενον τών ομιλιών20. Κατά τήν καταγραφήν τών ομι
λιών, ανεξαρτήτως τής ένιαχοΰ παρεμβολής έν τφ κώδικι ομιλιών ξέ
νων προς τον Νεκτάριον, τηροΰμεν τήν άρίθμησιν συνεχή21.

1β) Ό Κύριλλος Άθανασιάδης, ένθ’ άνωτ. σ. 211, σημ. α', προσ
θέτει δη εις τόν κώδικα «ύπάρχουσι καί άλλοι λόγοι διαφόρων λογιών άν- 
δρών, ών πολλοί έκ τοΰ ϋφους τής γλώσσης φαίνονται δτι έργα είσί τοΰ αοι
δίμου Νεκταρίου- ημείς δέ σημειοϋμεν μόνον τούς 39 λόγους οΰς ίδιοχείρως 
επιγράφει ό Ιερός Δοσίθεος δτι συνετάχθησαν καί έξεφωνήθησαν παρά τοΰ 
αοιδίμου αύτοΰ προκατόχου Νεκταρίου». ’Αλλά πλήν τών σημειουμένων ανωτέ
ρω τεσσάρων άνευ ονόματος συγγραφέως ομιλιών, αΐτινες φαίνονται ούσαι καί 
αδται τοΰ Νεκταρίου, αί λοιπαί άνώνυμοι έν τφ κώδικι, ήτοι ή έν σ. 309 - 324 
καί αί 19 έν σ. 527 - 801, αΐτινες έξητάσθησαν πρός τοΰτο ύφ' ημών, ένέχουν 
θεηκάς ενδείξεις (τάς οποίας κρίνομεν περιττόν ν' άναφέρωμεν ένταΰθα) δτι 
άνήκουν εις έτερον συγγραφέα καί οΰχί τόν Νεκτάριον.

") Ώς πρός τήν ύπ’ άριθ. 37, παρά τό περί μερικής έκδόσεως αυτής φε- 
ρόμενον έν τή έπιγραφή, τό πράγμα παραμένει άβέβαιον (βλ. κατωτέρω).

1β) Ά. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, ενθ’ άνωτ., σ. 227, 228 καί 
229. Παλαιοτέραν μνείαν τούτων βλ. παρά Κ. Ν. Σ ά ά φ, Μεσαιωνική Βιβλιο
θήκη, έν Βενετίςι, τόμ. Α', 1872, σ. 305 (πρβλ. καί Ά. Παπαδοπούλου- 
Κεραμέως, ένθ’ άνωτ., σ. 463).

1β) Εις τόν ήμέτερον κατάλογον, μετά τήν έν τφ κώδικι έπιγραφήν εκά- 
στης ομιλίας τήν δηλοΰσαν τήν εορτήν ή Κυριακήν είτε τήν περίστασιν έν ή 
αΰτη έξεφωνήθη, σημειοϋμεν έκάστοτε έν παρενθέσει τήν άκριβή παραπομπήν 
εις τήν έφ’ ής ή ομιλία εύαγγελικήν περικοπήν, παραλείποντες δμως τό κείμε
νον ταύτης. Σημειωτέον δτι αί ύπ’ άριθ. 18, 21, 33, 36, 40, 41, 44 καί 45 ό- 
μιλίαι είναι δλως ανεπίγραφοι, τών δέ ύπ’ άριθ. 9, 23, 28, 39 καί 42 αί έπι- 
γραφαί δηλοΰν απλώς τό θέμα, άλλ’ οΰχί καί τό πότε έξεφωνήθησαν. Σημειω 
τέον έπίσης δτι αί ευαγγελικοί περικοπαί έλλείπουν εις τάς ύπ’ άριθ. 23, 27, 
29, 32, 37, 38, 39 δμιλίας.

20) Κατά τήν παράθεσιν τών άποσπασμάτων δέν τηρούνται at άνορθογρα- 
φίαι τοΰ κώδικος.

21) ’Ιδού ή άντιστοιχία τής ήμετέρας άριθμήσεως πρός τήν τοΰ Ά. Παπα- 
δοπούλου - Κεραμέως:

ι

Ι6ΐ
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1) (σ. 14 - 22) ΕΙς τον Ιερόν νιπτήρα (:Ιωάνν. ιγ', 5-11). Incipit 
Άναγινώσκομεν είς την ϋ'είαν και ίεράν γραφήν... —Desinit άλλα λέ
γεις πώς εγώ βλέπω ψωμ'ι καί κρασί, πώς νά βεβαιω&ώ δτι γίνεται 
σάρκα τον Χρίστου καί αίμα του Χρίστου καί μεταλαμβάνω σάρκα, ώς 
λέγεις, μέ την ϋεότητα ;22

Ή ομιλία φαίνεται κολοβή. Θά εξεφωνήθη την Μεγάλην Πέμπτην, 
δτε 6 νιπτήρ.

2) (σ. 23 - 40) Έρρέίλη εις τάς Ά&ήνας, μα&ητεύοντι παρά τω Κο- 
ρυδαλεϊ, τή μεγάλη Παρασκευή, ,αχμε (Ματθ. κζ', 50 εξ.). Inc. Φυ- 
λάττοντας το άξίωμα καί την τιμήν τής ίλείας γραφής άκίνητον καί ά- 
παρασάλευτον... —- Des. καί άνάστηϋ·ι έκ τον τάφον, διά νά Ιδώ τήν 
λααπράν καί φωιοφόρον σου άνάστασιν νά παρηγορήσω, ής γένοιτο 
άξιωϋήναι23.

Έν προοίμιο; τής ομιλίας φέρεται (σ. 23 - 24) αποστροφή 24 προς

Όμιλίαι ύπ’ άριθ. 1—14—Ίεροσολ. Βιβλιοθ. Δ', σ. 227 (2), άριθ. α'—ιδ'.
» » » 15—27 =(δέν κατεγράφησαν αύτόθι).
» » » 28—31=Ίεροσ. Βιβλιοθ. Δ', σ. 228 (4), άριθ. α'—δ'.
» » » 32—34=:Αύτόθι (6), άριθ. α'—γ'.
» » » 35—44=Αύτόθι, σ. 228—229 (8), άριθ. α'—ι'.
» » » 45 =Αύτόθι, σ. 229 (10).

22) Ή αύτή ομιλία (ώς συνάγεται έκ της όμοιας επιγραφής καί αρχής) φέ
ρεται καί είς τόν ύπ’ άριθ. 625 (= παλ. άριθ. 30), φ. 212r ■ 216r κώδικα (γρα- 
φέντα περί τό 1700) τού έν Κωνσταντινουπόλει Άγιοταφιτικοϋ Μετοχιού (Ά. 
Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Ίεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τόμ. Ε', 
έν Πετρουπόλει, 1915, σ. 185), καθώς καί εις τούς κώδικας τής έν Βουκουρε- 
στίφ 'Ρουμανικής ’Ακαδημίας ύπ' άριθ. 637 (έτους 1759), φ. 51 - 58 καί 722 
(18ου αί.), σ. 162 - 178 (Catalogul manuscriptelor grecesti intocmit de 
Constantin Litzica, Editiunea Acadimiei Romane, Bucuresti, 1909, 
a. 343 καί 468).

2S) Ευρηται (ύπό τήν αύτήν αρχήν) καί είς τούς κώδικας τούς άναφερομέ- 
νους είς τήν προηγουμένην ύποσημείωσιν, ήτοι τόν ύπ’άριθ. 625 (φ. 216r-224v) 
άγιοταφιτικόν (Ά. Παπαδοπούλου - Κεραμέως. ένθ’ άνωτ.) καί τούς 
ύπ’ άριθ. 637 (φ. 16ν - 30ν) καί 722 (σ. 178 - 208) κώδικας τής 'Ρουμανικής 
’Ακαδημίας (C. Litzica, ενθ’ άνωτ., σ. 342 - 343 καί 468). Είς τόν πρώ. 
τον καί τρίτον τούτων φέρει επιγραφήν «Εις ιά πάθη», είς δέ τόν δεύτερον 
εΤοΰ μακαριωτάτου πατριάρχου Ιεροσολύμων κυρίου Νεκταρίου είς τά φρικτά πά
θη τοϋ κυρίου ημών Ηησοϋ Χρίστου, τη άγια καί μεγάλη Παρασκευή*.

24) «... άλλον τίποτα δεν θέλει ενρεθή αδύνατον καί άνίσχυρον νά φέρη από 
λόγου του τίποτα άξιον της παρουσης νποθέσεως παρά ή γλώσσα ή έδική μου, τυ· 
ραννονμένη καί -καταπιεζομένη ύπό τής άμαθείας καί τής τών λόγων ατενότητος. 
Διά τοΰτο καταφεύγω είς εσένα, τήν πηγήν τών λόγων, καί προς τόν Ιερόν χορόν 
τών σπουδαίων, όπου τρογύρου σου ευρίακεται' προς εσένα, διά νά λάβω τήν έκ 
τών οών Ιερών ευχών ίσχύν καί βοήθειαν, ώς καθώς καί τών μαθημάτων σου τήν

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:49 EEST - 18.237.180.167



At δμιλίαι τοϋ Νεκταρίου 'Ιεροσολύμων 169

τον περιώνυμον ’Αθηναΐον φιλόσοφον Θεόφιλον Κορυδαλέα 
(1563 - 1646) 2δ, τοΰ οποίου ό Νεκτάριος διετέλεσε κατά τό 1645 α
κροατής εν Άθήνιιις 2β.

3) (σ. 40 - 46) Είς τήν ’Ανάατασιν (Λουκ. κδ’, 27). Inc. ’Άριοτος 
και σαφέστατη διδασκαλία κρίνεται νά είναι... —Des. (σ. 45) άλλα συγ- 
χωρήσωμεν πάντα τη άναστάσει και υϋτω βοήσωμεν Χριστός άνέστη 
εκ νεκρών ίλανάτφ ίλάνατον πατήσας και τοϊς εν τοϊς μνήμασι ζωήν 
χαρισάμενος, αντώ ή δόξα εϊς τούς αιώνας αμήν27.

Ή ομιλία περατοϋται εις τήν σελίδα 45, ειτα δέ ακολουθεί (σ. 45 
-46) «"Ετερον προοίμιον εις τήν ’Ανάατασιν» (Inc. Έματαιώϋησαν, 
έγελάσ&ησαν, κατησχν<νϋησαν... —Des. ΐδε ό τόπος όπον έ'&ηκαν αυτόν).

4) (σ. 46 - 59) ΕΙς τήν Κυριακήν τοϋ Θωμά (Ίωάνν. κ', 19 - 31). 
Inc. ”Οχι μόνον ακριβέστατος και καύλαρώτατος τύπος ήτονε ό αώ- 
φρων εκείνος και δίκαιος Ιωσήφ... —Des. εω; δτου νά τό άποκατα- 
στήση εις τήν αιώνιον μάνδραν, εν τή ημέρα τής κοινής άναστάσεως, 
ής γένοιτυ αξιωθήναι πάντας ημάς εν Χριστώ Ίησοΰ, ω ή δόξα είς 
τούς αιώνας αμήν28.

Έν προοιμίφ εκτενής εγκωμιαστική αποστροφή (σ. 47 - 48) πρός 
τον πατριάρχην ’Αλεξάνδρειάς29, ετέρα δέ έν κατακλειδι τής ομιλίας “°. * 23

δύναμιν' πρός δε τον περί σε ιερόν χορόν τής ίεράς φιλοσοφίας, διά νά λάβω ονν- 
γνώμην, εάν ανάξιος συμμαθητής έδικός τως θέλω φανή σήμερον' καί με τούτο θέ
λομε ν αρχίσει».

23) Βλ. περί τούτου τήν πρόσφατον μονογραφίαν τοΰ Cleoboule Tsour- 
kas, Les debuts de Γ enseignement pbilosophique et de la libre pen- 
see dans les Balkans. La vie et Γ oeuvre de Theophile Corydalee (1563- 
1646), Bucarest, 1948.

a6) Βλ. τήν ύπό ΔοσιΟεου βιογραφίαν τοΰ Νεκταρίου έν Νεκταρίου 
ΓΙερι τής αρχής τοΰ πάπα άνιίρρησις, έν Γιασίαι, 1682, φ. 4 καί σημείωμα 
Γερμανοΰ Λοκροΰ παρά Chr. Fr. Mathaei, Ποικίλα ελληνικά sen Va- 
ria graeca.. .Mosquae, 1811, σ. 259 - 260, σημ. 2.

t!) Ή ομιλία φέρεται καί είς τόν ΰπ’ άριθ. 62δ (φ. 232r - 234r) άγιοταφι- 
τικόν κώδικα (Ά. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, ένθ’ άνωτ.) καί είς 
τούς κώδικας τής 'Ρουμανικής ’Ακαδημίας ΰπ’ άριθ. 573 (18ου αί.), φ. 159ν- 
163ν (C. Litzica, ένθ’ άνωτ., σ. 254), άριθ. 637, φ. 30ν - 35 (αυτόθι, σ, 
343) και άριθ. 722, σ. 2λ8 - 239 (αυτόθι, σ. 468, έλλιπής). Ή αρχή: ι’Αρίατη 
καί αοφωτάιη διδασκαλία φαίνεται νά είναι...*. Ή έπιγραφή πληρέστερα, πρβλ. 
κώδ. 573 : Έίς τήν αγίαν καί λαμπροφόρον άνάατασιν τοΰ κυρίου ημών Ιησού 
Χριστού λ.όγος ωραίος πατριάρχου Ιεροσολύμων κυρίου Νεκταρίου».

2β) Φερεται καί είς τόν ανωτέρω ΰπ’ άριθ. 625 (φ. 234r - 238r) άγιοτααιι. 
τικόν κώδικα (Ά. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, ένθ’ άνωτ.), μέ τήν 
ιδίαν επιγραφήν καί άρχήν.

,9) ι.,.’Αλλ’ ώ μακαριώτατε καί παναγιώτατε δέσποτα, νέε ’Ιωσήφ αώφρον
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Έκ τουτου συνάγεται ότι αΰτη έξεφωνήθη εν Καΐρω, προ τον 1661, 
ίερομονάχου είσέτι δνιος τοΰ Νεκταρίου. Ουδεμία δμο^ς ένδειξις επι
τρέπει νά όρίσωμεν εις τίνα ιών πατριάρχων τής ’Αλεξανδρείας απευ
θύνονται τα εγκώμια, δι’ ά πρβλ. καί τον άριθ. 35.

δ) (σ. 59 - 69) Είς την Κυριακήν τον θωμά, β' (Ίωάνν. κ', 25). 
Inc. Έταράττετο με μεγάλην φουρτούνα... —Des. διά τούτο έγνρευε 
ra Idfj τάζ πληγάς τών χειρών και τής πλευράς' διά τοΰτο και δ Χρι
στός «.φέρε την χειρά σου καί βάλε είς την πλευράν μον»“.

Ή ομιλία είναι κολοβή, διότι έκ τών έν σ. 65 τεθέντων προς ά- 
νάπτυξιν εξ ζητημάτων αναπτύσσονται μόνον τά πέντε πρώτα.

6) (σ. 70 - 84) Tfj Κυριακή τών Μνροφόρων (Μάρκ. ιε', 43). 
Inc. dkv ήξενραν τό άποβησόμενον κα'ι τό τέλος τής βουλής τοΰ θεόν... 
—Des. καί άξίωαον αυτούς καί ήμας τής επιγνώσεως τής σής άληΰείας, 
διά νά ok δοξάζωμεν, διά νά ok ύμνοΰμεν31.

7) (σ. 84 - 101) ΕΙς την Μεταμόρφωσιν (Ματθ. ιζ', 1 - 8). Inc. 
Άνίσως και δπόταν δ αίοέλητός τούτος και δρώμενος ήλιος... —Des. 
διά νά ok άγαπήσωμεν ημείς δλυψνχως εδώ είς την παρούσαν ζωήν και 
έσν είς την μέλλονσαν νά μάς δοξάοης, νά μας λαμπρύνης με την δό-

και πάγκαλε καί οιτοδάτα πνευματικέ τής Αίγυπτον, έαΰ όπου πρότερον, με τές 
πρακτικές οον αρετές στολισμένος, έξέφνγες τής Αιγύπτιας τον δόλον, τής σκοτεινής, 
λέγω, καί ζοφερός αμαρτίας τά ένεδρα...... Λοιπόν παρακαλ.ώ την άκροτάτην υπε
ροχήν τής αρχιερατικής σου πορφύρας νά σιτοτροφήσης σήμερον τήν λιμοκτονούσαν 
(λιμοκτόνσαν cod.) μου γλώσσαν μέ τές Ιερουργίες (ίερογίες cod.) σου και εΰπροσ- 
δέκτους εϋχάς καί δεήσεις καί παρακάλεαον τήν αγίαν τοΰ αποστόλου Θωμά χεϊραν, 
όπου έψηλάφησε τήν πλευράν τοΰ Σωιήρος Χριστού, ΐνα έγγίαη σήμερον καί είς 
τήν έδικήν μου γλώσσαν καί νά τής δώαη ίαχυν και δύναμιν νά διηγη&ή ολίγα 
τινά είς τό μυστήριον τής Άναστάαεως...» κλπ.

i0) τ.,.είς ημάς όπου σήμερον εχομεν διπλήν, τής ’Αναστάαεως τον Χριστού, 
όπου ήλέλεν ά Ιησούς καί έ'στη είς τό μέσον τών μα&ητών, καί τον ερχομόν τον 
μακαριωτάτου ημών ανίλεντος καί δεσπότου, τόν όποιον ωσάν ζώααν καί έμψυχον 
εικόνα τοΰ Χριστού σήμερον εΐδαμεν καί ήλ&ε καί έστη είς τά μέσον τού ίερωτά. 
τον ποιμνίου κληρικών καί αρχόντων καί εδωκέ μας τήν π οδουμένην ειρήνην.... 
Λοιπόν όλα τά λυπηρά ας λείψουσιν από τό μέσον, πάσα κατήφεια καί σκνΟρωπό- 
της ας έξοριο&ή από λόγον μας καί όλ.οι ας χάρον μεν πνενματικώς οχι μόνον διά 
τό μυστήριον τής ήμετέρας Άναστάαεως, αλλά καί διά τόν ερχομόν τοΰ μακαριω- 
τάτου πατρός ημών καί δεσπότου καί ας παρακαλέσωμεν δλοι τόν άνασιόντα Λρι
στό ν νά τόν ποιήση πολυετή καί μακρόβιον...» κλπ.

**) Εΰρηται καί είς τόν προαναφερθεντα ϋπ’ άριϋ·. 625 (φ. 238r - 242ν) 
άγιοταφιτικόν κώδικα (Ά. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, ενδ·’ άνωτ.)ι 
μέ τήν Ιδίαν αρχήν.

’*) Εΰρηται ομοίως καί είς τόν αυτόν κώδικα, ςρ. 242ν - 247ι" ή αΰτή άρχή.
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ξαν τής θεότητός σου, διά νά ok δοξάζωμεν, διά νά. ,sa.

8) (σ. 101 - 120) Εις την κοίμησιν τής Θεοτόκου (Λουκ· ια', 27). 
Inc. Akv ελειψε ποτέ, αλλά μήτε θέλει λείψει (ευγενέατατοι) αηδέ με 
κανένα τρόπον δ παράκλητος... —Des. τό όποιον και ημείς οί ταπει
νοί και ανάξιοι δοΰλοί σου γνωρίζοντες, συνεχώς και καθ’ έκάατην 
δμολογοϋντές σοι ψάλλομεν «την τιμιωτέραν».

Ή ομιλία φαίνεται έχουσα άμεσον χρονικήν ακολουθίαν προς ιήν 
προηγουμένην ΰπ’ άριθ. 7, πρβλ. σ. 102 - 103 : «Την περασμένην 
έορτήν τής Χρίστου Μεταμορφώσεως (ευγενέατατοι) έλέγομεν εις την 
εντιμότητα σας__σήμερον πάλιν έρχομαι εις την έντιμότητά σας νά αρ
χίσω τον λόγον από την διδαχήν εκείνην».

9) (σ. 120 - 129) Εις τό «τίνα μέ λέγονσιν υΐ άνθρωποι είναι», έν 
φ και περί άναστάσεως (Ματθ. ις~', 13 - 14). Inc. ’Ήτονε τόσον δυσ-
παράδεκτον, ήτονε τόσον δύσπισταν —Des. τολμώ εϊπεΐν θέλει μας
δώσει και τάς κλεΐς τής βασιλείας των ουρανών, άνοίγοντάς μας αυτός 
τάς ϋ·ύρας τής βασιλείας των ουρανών, ής γένοιτο άξιωθήναι.

10) (σ. 129 - 141) Εις την έορτήν τής Θεοτόκου (Λουκ. α', 46-47). 
Inc. Διαβιβάζοντας και περνώντας με τήν θαυματοποιόν του ράβδον δ 
μέγας εκείνος προφήτης Μωϋσής, πανιερώτατε,... Des. και ήγαλλίασε 
τό πνεΰμά μου, ήγουν ή νοερά δύναμις τής ψυχής, έπι τώ Θεώ τφ σω- 
τήρί μου ψ πρέπει δόξα, κράτος, τιμή και μεγαλοπρέπεια εις τους αι
ώνας τών αιώνων.

Ή εν αρχή προσφώνησις δεικνύει δτι ή ομιλία έξεφωνήθη ενώ
πιον πατριάρχου (πιθανώς εν Καΐρφ προ τοΰ 1661, πρβλ. και άριθ. 4 
καί 3ό).

11) (σ. 142- 151) Εις τήν άποτομήν τοΰ Προδρόμου (Ματθ. ιδ', 
3 έξ.). Inc. Άνίσως και εκείνη ή δεσποτική φωνή τοΰ σωτήρος ημών... 
—Des. και αν ζημιωθής και αερικόν τι, φυλάττει σου το διά τήν εύ- 
λάβειάν σου αυτός δ Χριστός και θέλει σοΰ τό πληρώσει εις τήν μέλ- 
λονσαν ζωήν, ής γένοιτο.

Ή επιγραφή δεικνύει δτι ή ομιλία έξεφωνήθη τή 29 Αύγουστου, 
άδηλον δμως είναι τό έτος.

12) (σ. 151 - 162) Ματθαίου Κυριακή α' [γράφε: <5'] (Ματθ. η', 
5 - 13). Inc. 'Οπόταν εκείνος δ μέγας πατριάρχης ’Ιακώβ... —Des. 
και χαίρεσαι μετά τών μακαρίων αγγέλων τήν άνεκλάλητον εκείνην χα-

,Β) Φέρεται ωσαύτως καί εις τόν ίδιον κώδικα, φ. 254τ - 260ν ύπό τήν αύ- 
τήν επιγραφήν- ή αρχή : ’Ανίατος καί δπόταν & αίοθητός ουτος ήλιος...
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ράν εν Χριστώ Ίησοΰ τφ κυρίφ ημών, φ ή δόξα και τό κράτος είς 
τους αιώνας αμήν 84.

13) (σ. 162 - 174) Κυριακή γΏ Λουκά. ΓΙερι τοΰ υίοΰ τής χήρας, 
περ'ι αδου και κατά τοΰ καθαρτηρίου πυράς, ερρέθη έν Κωνσταντινου- 
πόλει είς τό μετόχιον. 1668 (Λουκ. ζ', 11 - 16). Inc. Άπέ&ανε ένα 
καιρόν και ό υιός εκείνης τής γυναικός τής Σουμανίτιδος.... —Des. 
διά νά άξιωθής νά έλθης διά μέσου τής πυράς (όπου είναι 6 Χριστός) 
είς την άνω πόλιν, την ουράνιον eΙερουσαλήμ, ής γένοιτο άξιωθήναι.

Έν αρχή τής ομιλίας ό Δοσίθεος δεν έπέγραψεν δνομα συγγρα- 
φέως. "Οτι δμως είναι τοΰ Νεκταρίου, προκύπτει και εκ τοΰ ύφους 
καί εκ της επιγραφής: Τφ 1668 ό Νεκτάριος εΰρίσκετο δντως ήδη 
προ τοΰ Μαΐου έν Κωνσταντινουπόλει3ί, τότε δέ και έξεφώνησεν, ώς 
φαίνεται, αυτήν είς τό έκεΐ άγιοταφιτικόν μετόχιον.

14) (σ. 174 · 176) Είς την β' τοΰ Μάρκου33 (Μάρκ. β', 12). Inc. 
"Οτι πάντοτε οι Εβραίοι έψεύδονιο είς τον Χριστόν..., —Des. υμείς 
εκ τοΰ πατρός υμών έστε τοΰ διαβόλου· τώρα έχω πατέρα Χριστόν τέ
κνο ν άφ—λοιπόν ουδέποτε ούτως—

Καί ή ομιλία αΰτη, ώς και ή προηγούμενη, οΰδέν δνομα συγγρα- 
φέως φέρει. Επειδή δμως είς τήν έπομένην (άριθ. 15) ό Δοσίθεος 
έσημείωσε «Τοΰ αυτοΰ» καί είς τήν μεθεπομένην (άριθ. 17) «Τοΰ αυ- 
τοΰ Νεκταρίου», είκάζεται δτι καί ή παρούσα δεν δύναται νά είναι άλ
λου συγγραφέως. Τό ύφος της πάντως είναι περίεργον, έκ συντόμων 
διακεκομμένων φράσεων (πρβλ. καί άριθ. 39) καί είναι πιθανώς κο
λοβή.

15) (σ. 176 - 187) Λουκά Κυριακή <^θ'^> 37 (Δουκ. ιβ', 16—21). 
Inc. Και ένα καράβιον μέσα είς ένα μεγάλον καί βαθύ καί πλατύ πέ
λαγος ευρισκόμενον  —Des. με μετάνοιαν καί έξομολόγηαιν νά τήν
παραδώσωμεν είς χεΐρας Θεοΰ ζώντος, έν Χριστώ Ίησοΰ τφ κυρίφ 
ήμών, φ πρέπει κλπ.

»*) Είς τόν αυτόν κώδικα, φ. 352r - 3ό6ν φέρεται *Τή αυτή δη Κυριακή 
τοΰ Ματθαίου λόγος τοΰ μακαριωτάτου κυρ Νεκταρίου πατριάρχου Ίεροοολύμων* 
άρχόμενος «Όπόταν έκεΐνος & πατριάρχης» κλπ. (Ά. Παπαδοπούλου-Κε- 
ραμέως, ένθ’ άνωτ.). Προφανώς πρόκειται περί της αύτής ομιλίας.

*6) Πρβλ. τήν έκ Κωνσταντιτουπόλεως άπό I Μοίυυ 1663 έπιστολήν αΰτοΰ 
πρός τούς Σιναΐτας τήν έκδεδομένην ΰπό Π. Ν ε ο κ λ έ ο υ ς, Τό κανονικόν δί
καιον τοΰ πατριαρχικού θρόνου 'Ιεροσολύμων έπί τής αρχιεπισκοπής τοΰ Σινά, 
έν Κωνσταντινουπόλει, 1868, σ. 28 - 31.

3β) Οΰτω διωρθώθη όρθώς ή έπιγραφή διά χειρός Χρύσανθού Ιεροσολύ
μων- ΰπό τοΰ άντιγραφέως άρχικώς είχε γραφή *Είς τήν γΆ' τον Λουκα>.

*’) Ό αριθμός θ', έλλείπων είς τόν κώδικα, συνεπληρώθη ύφ’ ήμών.
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16) (σ. 187 - 196) Κυριακή Τ Λουκά (Λουκ. ιγ10- 17). Inc. 
Ευρισκόμενον τό στράτευμα δλον ιοϋ βαηιλέως— Des. όπου δέν είναι 
άλλος τόπος οι κόλποι τοΰ Αβραάμ παρά ή ουράνιος βασιλεία, ή γή 
τών πραέων, ή ανεκλάλητος χαρά, ής γένοιτο άξιωθήναι πάντας.

17) (σ. 196 - 205) ΕΙς ’Αποστόλους, είς τό «Εί δ κόσμος υμάς μι
σεί» (Ίωάνν. ιε', 18) Inc. Ώς καθώς (εΰγενέοτατοι) ώς καθώς, λέγω> 
ένας καλός κηπουρός.,. —Des. κυβερνά την ζωήν σου, τό σπίτι σου 
εύλογά, συγχωρεΐ τάς αμαρτίας σου, αξιώνει σε και τής βασιλείας του, 
ής γενοιτο κλπ.

18) (σ. 205 - 216) ’Ανεπίγραφος [=Είς την ια' Κυριακήν Λουκά] 
(Λουκ. ιδ', 16 - 24). Inc. Ώ; καθώς οι νυμφευόμενοι τάς νύμφας άν
θρωποι εχουσι συνήθειαν... —Des. νά κάμωμεν ώς καθώς Πάσχα 
σωματικόν ετζι και Πάσχα μυστικόν, διά νά δοξάζωμεν, διά νά σέ κλπ.

19) (σ. 216 - 224) ΕΙς τά Θεοφάνεια (Ματθ. γ', 13 - 17). Inc. Ή- 
κοΰααμεν είς την πέρασμάνην εορτήν τής Χριστού γεννήσεως... —Des. 
διά νά αύξάιη κύριος ό Θεός την τιμήν, την ζωήν, την εύημέρειαν, 
την ευτυχίαν τής εντιμότητός σας και τών ήγαπημάνων σας τέκνων και 
νά σάς αξίωση και τής έπουρανίου αυτού βασιλείας, ής γενοιτο κλπ.

Ή αρχή τής ομιλίας μαρτυρεί δτι αυτή δεν ευρίσκεται είς άμεσον 
χρονικήν άκολονιθίαν προς τήν προηγουμένην υπ’ άριθ. 18.

Έν τέλει τής ομιλίας (σ. 223 - 224) αγγέλλεται ή δαπάναις τοΰ 
ά'ρχοντος Μανολάκη (Καστοριανοΰ) συστασις σχολής εντός τοΰ 
εν Κωνσταντινουπόλει Άγιοταφιτικοϋ Μετοχιού μέ πρώτον διδάσκα
λον τον Γερμανόν (Λοκρόν). Τό λίαν ενδιαφέρον τμήμα τοΰτο 
τής ομιλίας έδημοσιεΰθη καί έσχολιάσθη εις πρόσφατον μελέτην μας’8, 
ένθα όρίζομεν δτι έξεφωνήθη αυτή το 1663 (6 ’Ιανουάριου) έν Κων- 
σταντινουπόλει καί έν τφ ναφ τοΰ Άγιοταφιτικοϋ Μετοχιού ,β.

20) (σ. 224 - 231) Είς την εορτήν τον Προδρόμου. Ίανοναρίον 7 
(Ήσαΐ. νδ', 1). Inc. Έξήλθεν άπό δόξης εις δόξαν... —Des. Τώρα 
νά μάθωμεν και κατά τίνα τρόπον τούτη ή στείρα και έρημος’ εκαμεν 
περισσότερα τέκνα παρά τήν εχουσαν τον άνδρα, ήγονν τήν συναγωγήν 
τών Εβραίων.

Ή ομιλία είναι κολοβή, διότι εκ τών έν σ. 227 τεθέντων προς ά- * *·)

*8) Μ. Ί. Μανούσακα, Συμβολή είς τήν Ιστορίαν τής έν Κωνσταντι- 
νουπόλει Πατριαρχικής Σχολής. Τά κατά τήν ΐδρυσιν τής Σχολής Μανολάκη 
τοΰ Καστοριανοΰ επί τή βάσει καί νέων ανεκδότων πηγών, «Άθηνά», τόμ. 54 
(1950), σ. 8 - 28 (τό κείμενον έν σ. 10 - 12).

*·) Αυτόθι, σ. 7 - 9,
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νάπτυξιν τεσσάρων ζητημάτων άνεπτύχθησαν μόνον τά τρία, διακό
πτεται δ’ άποτόμως εν όρχη τοΰ τετάρτου.

21) (σ. 231 - 240) ’Ανεπίγραφος (Ματθ. ιε', 21 εξ.). Inc. Όπό- 
ταν έκεΐνο το πονηρόν δαιμόνιον... —Des. πραγμα όπου δέν άρεσε1 
τοΰ Χριστού και διά τοντο λέγει «ονκ εστι καλόν». Λοιπόν, ενλο—

Έν τελεί (σ. 240) ό Νεκτάριος ποιείται έκκλησιν προς συνεισφο
ράν εράνων υπέρ των κινδυνευόντων προσκυνημάτων των 'Αγίων Τό
πων40. Έκ τούτου συνάγεται δτι ή ομιλία έξεφωνήίΐη πάντως ονχι έν 
'Ιεροσολυμοις και μετά την εις τον πατριαρχικόν τούτον θρόνον άνάρ- 
ρησιν τοΰ Νεκταρίου (1661). Πιθανώς έλέχθη κατά το 1668, δτε ό έκ 
μέρους των Αατίνων κίνδυνος διαρπαγής τών Προσκυνημάτων διεγρά.· 
φετο και πάλιν σοβαρός, ό δέ Νεκτάριος ιίχε κινήσει κατά τούτων δι
καστικόν αγώνα καί εΐχεν έλθει επίτηδες εις Κωνσταντινούπολή “.

22) (σ. 240 - 253) Τής Τυροφάγου (Ματθ. ς', 7). Inc. ’Ολίγον 
και πολλά ολίγον κέρδος ήΐλελε κάμει Si ας πραγματευτής,;. —Des. αέ

40) «Ευλογημένοι χριστιανοί, νά σάς δείξω κάποια τέκνα του Χρίστον όπου
χρειάζονται άρτον, τοντέσιι χάριν έκ Θεοϋ. Ποια είναι; Οί ευλαβείς προσκννηταί 
του άγιον και ζωοδόχου Τάφον. Ίουιοννών τον άρτον εχεις εις το χέρι σου και 
δός τως τον, μη τον κρατής. Ποιον άρτον; Την χάριν την πνευματικήν όπου λαμ- 
βάνονσιν παγαίνοντες έκεΐ καί κα τασ:τάζόμενοι τους αγίους εκείνους τόπους όπου ο[ 
πόδες έπάτησαν του Χρίστου. Διατί, οποίος δεν βοηϋ-ήση κατά την δυναμίν τον να 
μην τους πάρουσιν οί αιρετικοί και νά χάσουσιν οί ορθόδοξοι τό άγιον έκεΐνο προσ
κύνημα, βέβαια παίρνει τον άρτον τών τέκνων, τών ορθοδόξων καί τον ρίκτει εί$ 
τά κυνάρια, εις τους αιρετικούς. Ήξενρεις τί λέγονσιν οί νόμοι, τόσον οί πολιτι
κοί, ωσάν καί οί εκκλησιαστικοί; ένα κακόν όπου νά γίνεται καί ή μπορεί τινάς νά 
τό έμποδίση νά μην γένη καί δεν τό εμποδίση, σάν νά τό εκανε, λέγει, καί άτός 
του. Μέγα κακόν περιτρέχει τους αγίους εκείνους τόπους : κινδυνεύουσι να καταπα-
τη&ούσιν από τους αιρετικούς. "Οποιος ήμπορεΐ νά βοη'&ήση νά μην γένη τούτο τό 
κακόν, τούτο τό ονειδος καί ή αισχύνη εις τό γένος μας, καί δεν τό έμποδίζει με 
εργον βοηϋείας καί ελεημοσύνης, οποίος παραμερίζει, οποίος αμελεί, οστις προφασί
ζεται καί δεν βοηΰεΐ, δυνάμενος νά βοη&ήση, ας τό ήξεύρη βέβαια πώς έκεΐνοS 
παραδίδει τούς άγιους τόπους εις τούς αιρετικούc τούτος είναι όπου λαμβάνει τον 
άρτον τών τέκνων καί τον δίδει εις τά κυνάρια, εις τούς αιρετικούς, πράγμα όπου 
δεν αρέσει τού Χριστού καί διά τούτο λέγει *ούκ εστι καλόν». Λοιπόν, εύλο- (Ή 
εκκλησις διακόπτεται ενταύθα. Πάντως όλίγαι είσέιι φράσεις φαίνειαι ότι πα- 
ρελείφθησαν, ή παράλειψις όμως αυτή δέν καθιστςί κολοβήν τήν κυρίως ομι
λίαν, διότι αυτή φαίνεται ήδη προ τής έκκλήσεως περαιωμένη\

41) Βλ. Χρυσοστόμου *Α. Παπαδοπούλου, Ιστορία τής Εκκλη
σίας Ιεροσολύμων, έν Ιεροσολυμοις καί ’Αλεξάνδρειά, 1910, σ. 535 - 536. Ό 
άγων έπανελήφθη όξύτερος καί επί Δοσιθέου, κατά τά ετη 1673 - 1676 (βλ αυ
τόθι, σ. 547 - 555), άλλα τόιε ό Νεκτάριος, παρατημένος ήδη, διέτριβεν έν ού- 
τή ιή Ιερουσαλήμ.
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τοιούτονς τρόπους αν κάμης προς τον Θεόν την προσευχήν σου, σοϋ 
άκούει δ Θεός καί χαρίζει σου τήν βασιλείαν του, ής γένοιτο άξιωθή- 
ναι πάντας ημάς εν Χριστφ.

23) (σ. 253 - 266) Περί εικόνων, Inc. 'Ως καθώς ένας αντάρτης 
και αποστάτης και φθονερός εχθρός ένός βασιλέαις με περισσά στρα
τεύματα και με περισσούς πολέμους πολεμεΐ νά κρουσεύση και νάχαλάση 
ενα κάστρον τοϋ βααιλέως... —Des. είς δε τήν ουράνιόν σου βασιλείαν, 
λυθέντων τών έαόπτρων, έκτυπώτερον καί όσον προς ημάς τελεώτερον
ου γένοιτο άξιωθήναι πάντας ημάς..... νΰν καί είς τούς άπεράντους αί-,
ώνας αμήν.

Ή ομιλία φαίνεται έκφωνηθεΐσα τήν Κυριακήν τής ’Ορθοδοξίας 
(πρβλ. και τό έν σ. 254 κ. εξ. φερόμενον απολυτίκιου τής εορτής «Τήν 
άχραντον εικόνα σου...» κλπ.), πιθανώς έν Κωνσταντινουπόλει (πρβλ. 
τήν εν σ. 253 προσφώνησιν «παναγιώτατε») ‘2. Είναι όμοιοτάτη προς 
τήν ΰπ’ άριθ. 27 (βλ. κατώτερο)), αλλ’ οίιχ'ι ή αυτή" ή τελευταία είναι 
συντομωτέρα.

24) (σ. 267 - 275) Είς τήν πέμπτην Κυριακήν τών νηστειών (Μάρκ. 
Τ, 32 - 45). Inc. Όπόταν μέ υψηλήν κακοβουλίαν καί μέ ΰπερήφανον 
λογισμόν.... —Des. <5έΐ' είναι πλέον λοιπόν καιρός νά στεκώμεθα ήμεΐς 
είς τήν υπερηφάνειαν τής άμετα— κλπ.

25) (σ. 275 · 281) Τή Κυριακή τής 'Ορθοδοξίας (Ίωάνν. α', 44- 
52). Inc Βλέποντας δ παντέφορος εκείνος οφθαλμός τοϋ Θεοϋ.... 
—Des. καί ακούσατε, παρακαλοϋμεν, διότι είναι άναγκαΐον νά τό ά- 
κυύσωσιν δσοι δεν τό ήξεύρουσιν.

Ή έν έπιλόγφ (σ. 280) προσφώνησις «παναγιώτατε καί σοφώτατε 
πατριάρχα, θεοσεβέστατοι άρχιερεΐς καί έν Χριστώ αδελφοί, εϋγενέστα- 
τοι άρχοντες» μαρτυρεί δτι ή ομιλία έξειρωνήθη έν Κωνσταντινουπό- 
λει πατριάρχου δντος ήδη τοΰ Νεκταρίου. Γνωρίζομεν δτι έν Κων- 
σταντινουπόλει διέτριβεν ό Νεκτάριος έν έποχή Μεγ. Τεσσαρακοστής 
ασφαλώς μέν κατά τά έτη 1663, 1668 καί 1669, πιθανώς δε κατά τδ 
έτος 1665 καθ’ έν τι τών έτών τούτων άρα έξεφωνήθη ή ομιλία.

’Εν τελεί τής ομιλίας (σ. 280 - 281) άρχεται παρέκβασις περί τοΰ 
βιβλίου τής «’Ορθοδόξου ‘Ομολογίας», ήτις δμως, διακοπτόμενη έν * **)

*’) Δέον νά σημειωθή παρά ταϋτα δτι καί πρός τόν πατριάρχην τής ’Αλε
ξάνδρειάς είς τάς ύπ’ άριθ. 4 καί 35 ομιλίας (σ. 47 καί 436) απευθύνει ό Νε
κτάριος τήν προαφώνησιν «μακαριώτατε» καί «π a ν α γ ι ώ τ α τ ε*. ..δέοποτα (βλ. 
τάς έν σημ. 29 καί 62 παρατιθεμένας ύφ’ ημών περικοπάς).

**) Βλ. Μ. Ί. Μ α ν ο ύ σ α κ α ν, ένθ’ άνωτ., σ. 9.
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αυτή τη αρχή της44 *, δεν επιτρέπει νά συναγάγωμεν αν ελέχθη προ τής 
εκτυπώσεως τοΰ βιβλίου (1667) ή μετ’ αυτήν. Είναι γνωστόν δτι ό 
Νεκτάριος έγραψε περί τής «'Ορθοδόξου 'Ομολογίας» καί προλογικήν 
επιστολήν από 20 Νοεμβρίου 1662, προταχθεΐσαν τής έκδόσεως αυτής4*.

26) (σ. 281 - 300) Tfj an Κυριακή των νηστειών (Ιωάνν. α', 44- 
52). Inc. Τρόπος τούτος πολλά τεχνικοί: και Επιτηδειόιατος είναι Ικεΐ- 
νος όπου μεταχειρίζονται οι κυνηγοί.... —Des. καί νά έ>ρτάσωμεν 
λαμπροί λαμπρώς την λαμπρόν και πάμφωτον ήαέραν τη; άναστάσεώς 
οου εδώ είς την γην κατά τό Ενδεχόμενον, εις δε την ουράνιόν σου βα
σιλείαν τελεώτερον, ής γένοιτο κλπ.

27) (σ. 300 - 309) Περί εικόνων. Τής 'Ορθοδοξίας. Inc. 'Ως κα
θώς ένας αντάρτης καί αποστάτης Εχθρός Ενός μεγάλου βασιλείας αν τ
άσσει περισσά στρατεύματα διά νά νικήση και νά σηκώση μέγαν πό
λεμον, διά νά πολεμήση καί νά πάρη κανένα κάστρον.... —Des. διατί 
ώς εΐπαμεν, καί αυτός ό Μωϋσής εκαμεν τον όφιν τον χαλκοΰν εικόνα 
τοΰ θεανθρώπου Ιησού καί εικόνας των Χερουβείμ.

Έν αρχή τής ομιλίας ό Δοσίθεος παρέλειψε νά σημειώση τό όνομα 
τοΰ Νεκταρίου ως συγγραφέας, εν τέλει όμως (σ. 309) έγραψεν : «"Ε
ως ώδε Νεκταρίου 'Ιεροσολύμων». 'Η πατρότης αυτής, άλλως τε, συν
άγεται άναμφισβητήτως καί έκ τής Ικανής όμοιότητος αυτής προς την 
ύπ’ άριθ. 23 ομιλίαν τοΰ Νεκταρίου (πρβλ. καί την σχεδόν εντελώς 
όμοίαν αρχήν άμφοτέρων). Φαίνεται κολοβή, διότι στερείται επιλόγου.

28) (σ. 324 - 339) Περί Ελεηαοσύνης (Ματθ. ς', 1 - 4). Inc. Δεν 
είναι καμμία αμφιβολία, διότι ή θεία γραφή ετζι μας μαρτυρεί ... 
—Des. καί τέλος πάντων διά την Ελεημοσύνην σου χρεωστεΐ νά σοΰ 
δώση τά αποκείμενα άγαθά τής βασιλείας τον καί νά κληρονομήση καί 
ζωήν τήν αιώνιον, ής γένοιτο άξι.,.κλπ. "Ανωθεν τής επιγραφής ση- 
μειοΰται υπό Δοσιθέου : «Νεκταρίου 'Ιεροσολύμων. Κυριακή εη τών

44) Βλ. σ. 281 ·.«... καί έχρειάζουνταν ένα άλλο βιβλίον, με πλέον πεζύτερην 
φράοιν, νά περιέχη αυτά τά μυστήρια της πια τέως έν συντομία καί νά είναι καί εν- 
κατάληπτον είς τούς πάντας" τοιοϋτον βιβλίον, ευλογημένοι χριστιανοί, έσνντάχύη 
καί έσυνθέθη προ ολίγων, είς τάς ημέρας τοΰ αοιδίμου πατριάρχου τοΰ Γέροντος 
Παρθενίου, αιώνια τον ή μνήμη, καί ή αιτία τής αννθέαεως τούτου τον βιβλίου 
είναι τοιαντη, καί ακούσατε, παρακαλονμεν, διότι είναι άναγκαϊον νά τό ακούσω- 
αιν δαοι δεν τό ήξεύρονσιν*. (’Ενταύθα διακόπτεται ή παρέκβασις, ή κυρίως 
ομιλία όμως φαίνεται περατωθείσα ήδη πρό ταύτης, δέν είναι άρα κολοβή).

4δ) Περιγραφήν τοΰ βιβλίου βλ. παρά Emile Legrand, Bibliogra- 
phie Hellenique....au XVIIe sieele, τόμ. 2, Paris, 1894, άριθ. 474, σ. 202- 
216 (ή επιστολή τοΰ Νεκταρίου αναδημοσιεύεται έν σ. 208- 211).
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νηστειών», όπερ δμως δεν φαίνεται άνταποκρινόμενον προς τό περιε- 
χόμενον τής ομιλίας.

Έν σ. 329 φέρεται: *Έπειδή λοιπόν και ημείς περ'ι νηστείας και 
περ'ι προσευχής Ικάμαμεν τους δυο περασμένους λόγους, άναγκαϊον 
φαίνεται νά είναι να είποϋμεν σήμερον και περί ελεημοσύνης*. Περί 
προσευχής δμως δεν διαλαμβάνει ή προηγούμενη υπ’ άριθ. 27, άλλ’ ή 
ΰπ’ άριθ. 22 ομιλία.

29) (σ. 339 - 347) Εϊς Διονύσιον τον πρώην Κωνσταντινουπόλεως 
όπου έπήγεν εϊς 'Ιερουσαλήμ διά προσκύνησιν. Inc. Ήμποροϋμεν, λέ
γω, και ημείς σήμερον... Des. διηγούμενοι δσα τε είδατε και Ακού
σατε, δοξάζοντες τον κύριον ήιιών Ίησοΰν Χριστόν....και εις τους Α
πέραντους αιώνας τών αιώνων Αμήν.

Ή ομιλία έξεδόθη έκ τοϋ ήμετέρου κωδικός υπό Ά. Παπαδοποΰ- 
λου - Κεραμέως48, περιέχειαι δέ καί εις τον ύπ’ άριθ. 2778 (τοϋ 18ου 
αι.) κώδικα τής έν Άθήναις Εθνικής Βιβλιοθήκης (σ. 9 23) *7.

*0 προς ον απευθύνεται ή ομιλία οικουμενικός πατριάρχης Δ ι ο- 
νύσιος Γ' ό έξ ’Άνδρου ό Βαρδαλής ό επιλεγόμενος καί 
Σπανός48, απομακρυνθείς τοϋ οικουμενικού θρόνου τή 2L ’Οκτω
βρίου 1665, έλαβε κατ’ ’Απρίλιον τοϋ 1666 προεδρικώς την μητρόπο- 
λιν Θεσσαλονίκης48, έκεΐθεν δ’ έλθών εϊς Κωνσταντινουπολιν τω 1669, * 47

**) Ά. Πσπαδοπούλου-Κεραμέως, Άνάλεκτα Ίεροοολυμιτικής 
Σταχυολογίας, έν Πετρουπόλ· ι, τόμ. 4, 1897, σ. 1-14 (βλ. καί πρόλογ. σ. α· 
καί προσθ. σ. 527).

47) Ό κώδιξ οδτος, προερχόμενος έκ δωρεάς τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών 
(είς οδ τήν βιβλιοθήκην ανήκε πρότερον ύπ’ άριθ. 23), άποτελειτ,ιι έκ σελίδων 
ήριθμημένων 24 γεγραμμένων διά γραφής έπιμελοΰς τοΰ 18ου αίώνος κυί άνευ 
σχεδόν σφαλμάτων, περιέχει δ’ έν άρχή (σ. 1-9) καί τήν έτέραν ομιλίαν τοΰ 
Νεκταρίου είς τόν Διονύσιον Κωνσταντινουπόλεως (βλ. έπόμ άριθ. 32). Φαί
νεται ότι άμφότεροι οί λόγοι οδτοι άντεγράφησαν είς τόν κώδικα άπ’ ευθείας 
έκ τοΰ ήμετέρου ύπ’ άριθ. 254 κωδικός τοΰ έν Κων)λει Άγιοταφιτικοΰ Μετο
χιού, ώς έπείσθημεν έξ άντιβολής τών δύο κωδίκων, διότι 6 τής Έθν. Βι
βλιοθήκης άκολουθεΐ τόν άγιοταφιτικόν λίαν πιοτώς (αί όλίγισται άποκλί- 
σεις του είναι πάντοτε έπί τό χείρον), (ορισμένα δέ σφάλματα καί ίδιορρυθμίαι, 
κοιναί είς άμφοτέρους, δέν δύνανται ν’ αποδοθούν είς απλήν σύμπτώσιν.

4·) Βλ. περί τούτου ίδίφ Δη μητριού Π. Πασχάλη, Ό οικουμενικός 
πατριάρχης Διονύσιος Γ' ό Βαρδαλής (1662 - 1665), «’Εναίσιμα Χρυσοστόμου 
Παπαδοπούλου», Άθήναι, 1931, σ. 318 ■ 343 καί Μητροπολίτου Σάρδεων καί Πι- 
σιδίας Γερμανό ΰ, Συμβολή είς τούς πατριαρχικούς κα ιαλόγους Κων)λεως άπό 
τής Άλώσεως καί εξής, Μέρος πρώτον (1454-1702), έν Κωνσταντινουπόλει, 1935 
σ. 150 - 154, ένθα (σ. 152, σημ. 308) καί ή λοιπή περί αύτοΰ βιβλιογραφία

4·) Δ. Πασχάλη, ένθ’ άνωε., σ. 329 - 330. — Σάρδεων Γερμανού, 
ίνθ’ άνωτ., σ. 151.
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άπήλθεν είτα δι’ ’Αττάλειας είς 'Ιεροσόλυμα κατά τό αυτό έτος ,0 καί 
έπεσκέφθη χάριν προσκυνήσεως τούς 'Αγίους Τόπους, ένθα παρέμεινε, 
φαίνεται, επ’ αρκετόν, διότι μαρτυρεΐται δτι τφ 1670 κατά την Μεγ. 
Τεσσαρακοστήν (Μεγ. Πέμπτην;) εψησεν ούτος έν 'Ιεροσολυμοις άγιον 
μύρον μετά τοΰ Νεκταρίου“. Έκ τής τελευταίας ταυτης μαρτυρίας 
παρασυρθε'ις προφαντός ό εκδότης τής ομιλίας Ά. Παπαδόπουλος - 
Κεραμεύς έγραψεν δτι αυτή έξεφωνήθη τή Μεγάλη Πέμπτη τοΰ 167062, 
ένφ ρητώς καί κατ’ έπανάληψιν άναφέρεται έν αυτή ως ημέρα έκφω- 
νήσεώς της ή εορτή τών Θεοφανείων63. Ή ομιλία λοιπόν έξεφωνήθη 
τή 6 ’Ιανουάριου τοΰ αύτοΰ έτους 1670, καθ’ ο γνωρίζομεν μετά 0ε- 
βαιότητος δτι δ Διονύσιος διέτριβεν έν 'Ιεροσολυμοις

50) Δ ο σ ι θ έ ο υ, Ιστορία περί τών έν Ιεροσολυμοις πατριαρχευσάντων, έν 
Βουκουρεστίτρ, 1715, τόμ. 2, ο. 1212. Ή εϊδησις διέφυγε τόν Πα σχόλην, 
ενθ’ άνωτ. (βλ. σ. 830). Βλ. καί τήν κατωτέρω σημ. ΰπ’ άριθ. 54.

“) Δοσιθέου, ένθ’ άνωτ., σ. 1212.
42) Ά. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, ένθ’ άνωτ., σ. α' προλόγου 

καί οημ. 4.
5S) Πρβλ αυτόθι, σ. 2 (στ. 25 - 30): «...καί τοϋτο ί’ναι τό υποκείμενον τής 

περασμένες μας εορτής τής Χριστού γεννήαεως...όσον πάλιν διά τήν σημερινήν, τό 
υποκείμενόν της είναι αυτός πάλιν ό Χριστός..."Έκεΐ έγεννήάη, εδώ έ β τι π τ ί· 
σ&η...»'—.σ. 3 (στ. 4-5): ·Αΰτη, ή μία, μας τόν εδειξε γεννηΰέντα' ή σημερινή 
μας (τόν) δείχνει βαπτιοδέντα... (στ. 15-18) : Και ή περασμένη εορτή τής Χρι
στού γεννήοε.ος μάς εδειξε τόν Χριστόν μέσα είς τό απήλαιον τής άγιας Βηδλεέμ· 
ή σημερινή εορτή μάς τόν δείχνει είο τόν Ίορδάνην ποταμόν...»' —σ. 4 (στ. 26 - 
27): τ.,.τήν παρούσαν πανήγνριν τής τον Χριστού βαπτίαεως σήμε
ρον...»' καί σ. 13 (στ. 13-11): «ράντισε μας, αγίασε μας με τό ύδωρ τούτο τό 
σημερινόν τών άγιων Θεοφανείων» κλπ·

*4) Πόσον χρόνον διέτριψεν είοέτι μετά τό Πάσχα τοΰ 1670 έν Ίεροσολύ- 
μοις ό Διονύσιος, δέν είναι γνωστόν γνωρίζομεν μόνον δτι έκεϊθεν έπανήλθεν 
είς Κώνσταντινούπολιν τό βραδύτερον μέχρι τών αρχών τοΰ 1671 (Σ ά ρ δ ε ω ν 
Γ ε ρ ιι α ν ο ΰ, ένθ’ άνωτ , σ 151)

Ένιαΰθα είναι ανάγκη νά διαλυθή σύγχυσις είς ήν ΰπέπεσε πρώτος ό Le 
Quien καί ήτις έ-τοτε παρέχιι πράγματα είς τούς βιογράφους τοΰ Διονυσίου 
προ/ειμένου περί τού τόπου τής κατά τό 1669 - 1670 διατριβής του. Ύπό L e 
Quien, Oriens Christiauus. τόμ. II, Barisiis, 1740, σ 110 άναφέρεται με
ταξύ τών μητροπολιτών τής Λαρίοσης (ΰπ' άριθ. XXVI) καί δ «Διοτύσιος ό 
Σπανός·, περί οδ γράφεται δτι έγένετο ευθύς έπειτα, έν έτει 1671, οίκουμενι 
κός πατριάρχης καί δτι τούτον «Larissae sedentem vidit Edwardus Brown 
Anglus circa annum 1670·. Διά ιά γραφόμενα ταύτα τού Le Quien εξέφρα- 
σε τήν απορίαν ταυ γραφών περί τοΰ ήμετέρου Διονυσίου τοΰ Βαρδαλή ή Σπα
νού ό’Αντ. Δ Κεραμόπουλλος, Εθνικόν κειμήλιον Άπαχθέν λάφυρον 
ή κλέμμσ ; εν έφημιρ Αθηνών « Αγών» 20 Φεβρουάριου 1904 (έτ. Ε', άριθ. 
257), ο. 2-3 (πρβλ. καί Μ. Ί. Γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο ν, "Επισκοπικοί κατάλογοι 
Θεσσαλίας, Έπετηρίς «Παρνασσού», έτ. 10 (1914), σ. 271 - 273 τοποθετούντο
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Αί όμιλίαι τού Νεκταρίου ‘Ιεροσολύμων 179

Ή ομιλία είναι πανηγυρικού και εγκωμιαστικού χαρακτήρος.

30) (σ. 347 - 356) ΕΙς κεκοιιιημένους (’Ιώβ ιζ', 14). Inc. ’Εκεί
νος δ πολύα&λος και πολυπαϋής καί δίκαιος Ίώβ..,. —Des. τούτους 
τους τρεις έχίλρους να νικήστομεν, διά να άξιωϋοΰμεν μαζί με τοΰ λό
γου σον της ουρανίου βασιλείας εν Χριστώ Ίησοη.

Πρόκειται περί επικήδειου ομιλίας εις θανούσαν μοναχήν όνόματι 
Θεοδούλη ν, εξ εύγενούς γένους καταγομένην, ής εγκωμιάζεται (σ. 
354 κ. εξ.) ή ενάρετος ζωή55. Ή έν σ. 35£ προσφώνησις «πανιερώ- 
τατε» δεικνύει δτι ή ομιλία έγένετο ενώπιον πατριάρχου.

έξ άλλου τόν Διονύσιον Βαρδαλήν ώς μητροπολίτην Λαρίσσης μεταξύ 1054 * 
1659), οι δέ Δ η μ. Π α σ χ ά λ η c, ένθ’ άνωτ., σ. 330 καί Σάρδεων Γ ε ρ. 
μαιός, ένθ’ άνιυτ., σ. 151 δέχονται δτι δ Διονύσιος έπεσκέφθη τήν Λάρισσαν 
κατά τό 1669 - 1670, έκεΐθεν δέ μετέβη ευθύς έπειτα εις "Ιεροσόλυμα (!) Ό Le 
Quien δμως έσφαλε κατά τούτο, δτι ένφ ό ήμέτερος Διονύσιος Παρδαλής ή 
Σπανός εχρηιιάτισεν όντως μητροπολίτης Λαρίσσης, εις προγενεστέραν δμως 
εποχήν, ήτοι από ’Ιουλίου, 1652 μέχρι ίσως τής κατ’ Ιούνιον 1662 ανόδου του 
εις τόν οικουμενικόν θρόνον (βλ. Μανουήλ Ί. Γ ε δ ε οι ν. Πατριαρχικοί 
Πίνακες, έν Κωνσταντινουπόλει (1890), σ. 589), άπεκάλεσεν έκ συγχύσεως Διο
νύσιον Σπανόν τόν διάδοχον καί ομώνυμον αύτοϋ Διονύσιον τόν Βυζάν
τιον τόν έτονομαζόμενον Μουσελίμηνή Κομνηνόν, δστις, ψηφισθείς 
μητροπολίτης Λαρίσσης τή 9 Αύγούστου 1662 (βλ. Μ. Ί. Γ ε δ ε ώ ν, ένθ’άνωτ.’ 
σ. 595, ώς καί τό υπόμνημα τής εκλογής αυτού έκδεδομένον υπό Γενναδίου 
Ά ρ α μ π α τ ζ ό γ λ ο υ, Φωτίειος Βιβλιοθήκη, μέρος Α', έν Κωνσταντινουπό- 
λει, 1933, σ. 2Γ2, σημ. 41), παρέμεινε τοιοΰτος έν Λαρίσση μέχρι καί τού 1671 
(πρβλ. καί Ν. Ί. Γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο ν, ένθ’ άνωτ , σ. 273 - 2Ϊ4 καί Τού α ύ, 
τού, Διορθώσεις καί προσθήκαι, «Θεολογία», τόμ. 11 (1933), σ. 337/, δτε. κατ" 
’Οκτώβριον μήνα, άνήλθε καί οδτος εις τόν οικουμενικόν θρόνον ιός Διονύσιος 
Δ' (βλ Μ. Ί. Γ ε δ ε ώ ν, ένθ’ άνωτ.). Τόν Διονύσιον λοιπόν τούτον κσί οΰχί 
τόν ήμέτερον Διονύσιον Βαρδαλην εΐδεν όντως έν Λαρίσση άρχιερατεΰοντα καί 
Ιερουργοΰντα μάλιστα κατά τήν κατά τό θέρος τοΰ 1669 έπίσκεψίν του ό Άγ
γλος Eduard Brown (A brief account of some travels in Hungaria, 
Servia. Bulgaria, Macedonia, Thessaly....κλπ., London, 1673; σ. 51 - 52), 
δστις άλλως τε αναφέρει αυτόν ώς Διονύσιον απλώς άνευ επωνύμου τινός («The 
Reverend Father Dionysius was then Archbishop»).

Κατόπιν τής ανωτέρω διευκρινήσεως, είναι προφανές δτι κατά τό 1669 - 
167,0'ό Διονύσιος Βαρδαλής δεν εύρίσκετο έν Λαρίσση, άλλ’ έν "Ιεροσολύμοις, 
ένθα καί ήκουσε τήν ανωτέρω ομιλίαν τοΰ Νεκταρίου.

65) Βλ. σ. 354 ε.,.εΐςτά όποια άχαθά εκάλεσεν ό Θεός σήμερον τήν μακα- 
ρίαν ταύιην Θεοδονλην, τήν κατά αλήθειαν δούλ,ην τοΰ Θεοϋ... ,άφίνω καί δεν λέ
γω τά κοσμικά της προτερήματα, επειδή παλαίποτε τά έκαταφρόνηαε, δεν λέγω των 
προγόνων της τάς άρετάς καί τές ευγένειες.. .αί άρεταί καί οί ευγένειες τών ενγενε- 
στάτων της αδελφών, οί όποιοι...άλλοι φωτίζουαι τά έσπέρια μέρη με τήν σοφίαν 
τως, άλλοι [άλλην cod.] διοικοϋσι καί κνβερνοϋσι τήν πατρίδα τως με την επιστη
μονικήν τως φρόνηαιν καί πολιτικήν γνώαιν όπου άχουοι...» κλπ.
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180 Μ. I. Μανυύσακα

31) (ο. 356 - 361) ΕΙς κοιμηθέντας (Ία)άνν. η', 51). Inc. Αυτός 
εκείνος δ ίδιος Μωϋοής δ μέγας, δ στρατηγός και νομοθέτης τον Ισρα- 
ηλπικον λαόν... —Des. διατί δλα εκεί είναι γυμνά και τετραχηλισμέ- 
να, μήτε είναι έκεΐ άλλη κατάστααις πάρεξ κόλααις αμαρτωλών καϊ 
άπόλαυσις των δικαίων, ης γένοιτο κλπ.

Πρόκειται επίσης περί επικήδειου, δεν όναφέρεται όμως ενταύθα 
όνομαστικώς ό θανών. .Έν σ. 357 φέρεται ή προσφώνησις «πανιερώ- 
τατε ημών αύθέντα καί δέσποτα», ομοίως δέ και έν σ. 358 «πανιερώ- 
τατε δέσποτα» (πρβλ. καί πρυηγουμένην ύπ' άριθ. 30 ομιλίαν).

32) (σ. 381 - 388) Νεκταρίου 'Ιεροσολύμων οτε πρώτον ήλϋεν εις 
Κωνσταντινοϋπολιν χειροτονηθείς ώς 'Ιεροσολύμων πατριάρχης' ήν δέ, 
δτε έλέγετο δ παρών λόγος, πατριάρχης Διονύσιος δ Ιξ ’Άνδρου46. 
Inc. Τί τοΰτο, παναγιώτατε καί θεοπρόβλητε αδελφέ καί δέσποτα... 
—Des. ή καν να μας δώση υπομονήν νά φέραμιεν γενναίως τά ίπισυμ- 
βαίνοντα, δτι αύτώ πρέπει δόξα, κράτος, τιμή καί —

Έξεδόθη, λίαν αμελως δμως, έκ τοΰ ήμετέρου κωδικός υπό Γεωργ_ 
Σπυριδάκη ”, περιέχεται δέ καί εις τόν ύπ’ άριθ. 2778 κώδικα τής εν 
Άθήναις Εθνικής Βιβλιοθήκης (σ. I · 9)58.

Ώς προκύπτει καί έκ τής επιγραφής, ή ομιλία είναι ή πρώτη ήν 
έξεφοόνησεν έπισήμαις ενώπιον τοΰ οικουμενικού πατριάρχου Διονυ
σίου (Γ') ό Νεκτάρι,ος άμα άφικόαενος ε?ς Κωνσταντινοϋπολιν κατά 
την ύπ5 αυτού έπιχειρηθεΐσαν τό Ιτόιιενον έτος τής έν Ίεροσολυμοις 
χειροτονίας αυτού, ήτοι τό 1662, περιοδείαν- είναι δέ γνωστόν δτι εις 
Κωνσταντινούπ λιν άφίκετο κατά μήνα Σεπτέμβριον τού έτους τού
του49. Ό πρός δν απευθύνεται ή ομιλία οικουμενικός πατριάρχης Δ ί
ο νύσιος Γ' ό Β α ρ δ α λ ή ς (1662 - 1665), είς δν είναι αφιερωμένη 
και ή ύπ’ άριθ. 29 ομιλία60, συνεδέετο, φαίνεται, δι’ ιδιαιτέρας φι
λία; μετά τοΰ Νεκταρίου. Ύπό το'· έκδοτου χαρακτηρίζεται ή ομιλία

ί,βΙ Ή έπιγραφή αυτή είναι γεγραμμένη διά χειρός Δοαιθέου Ιεροσολύμων.
*’) Γεώργιος Σπυριδάκη ς, Νεκταρίου πατριάρχου Ιεροσολύμων 

ανέκδοτα, «Χέα Σιών·, τόμ. 2 (1905), σ. 900 - 911 (το κείμενον άπό ο. 903 κ. 
Ιξ.). Τά πολλά καί σοβαρά σφάλματα τής έκδόσεως τούτης, ήν ΰνιεβάλομεν 
πρός τόν,κώδικα, καθιστούν άναγκαίαν τήν έκ νέου έκδοσιν τού λόγου.

58) Βλ. περί τούτου ανωτέρω, σημ. 47.
68) Δοσιθέου Ιεροσολύμων, Ιστορία περί τών έν Ίεροσολύμοες 

πατριαρχευσάντων, έν Β ιυκουρεσιίφ, τόμ. 2, 1715, σ 1209 (βιβλ. 1Β-, κεφ. γ', 
§ Γ') καί Τού αυτού, Παραλειπόμενα, έν Ά. Πιιπιιδοπούλου - Κέρα
μέ ω ς, Άνάλεκτα 'Γεροσολυμιτικής Σταχυολογίας, τόμ. 1, έν Πετρουπύλει, 
1891, σ. 301.

•°) Βλ. πε^ί τούτου ανωτέρω, σημ. 48 καί 51,
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αυτή τοΰ Νεκταρίου ως «τελεία άπεικόνισις τής βαθύτατης συναισθή- 
σεως, ήν έκέκτητο περί τής δυσχερείας τοΰ ιερατικού άξιο'ιματος εν τή 
πραγματική αυτοΰ διεξαγωγή, ώς καί τής συγχρόνου θλιβερός κατα- 
στάσεως τών εκκλησιαστικών πραγμάτων» 81.

Σημειωτέον δτι μετά τό τέλος τής ομιλίας φέρεται εν σ. 386 - 387 
αρχή ανεπίγραφου καί κολοβής ομιλίας εις τήν αίμορροοϋσαν. Inc. 
Βλέποντας έκεΐνος δ καλός Ιακώβ... Des. αν είναι αλήθεια, ας έξετά- 
σωμεν, αν ορίζετε, ολίγον τά ευαγγελικά λόγια.

33) (σ. 387 - 402) ’Ανεπίγραφος (Ματft. ια', 28). Inc. ”A>’ καλά 
και όχι τόσον ευάρεστος, όχι τόσον δίκαιος άνθρωπος νά ήτοι ε έκεΐνος
δ Αάμεχ  —Des. έκεΐνος όπου έδώ σου τάσσει άνάπανσιν από τάς
αμαρτίας σου, εκεί νά ah κάμη κληρονόμον τής βασιλείας τον.

34) (σ. 402 - 413) Τή εορτή τοΰ άγιου ’Αθανασίου 1651 Ίανουα 
ρίου 18 (Ματθ. ε', 14). Inc. ”Ητονε κατά αλήθειαν είς όλον τον κό
σμον τούτον... —Des. και νά άκούσωμεν νά μας κράζη λέγοντας κά
θετός από τοΰ λόγου μας, ευ, δούλε αγαθέ και πιστέ, εϊσελθε είς τήν 
χαράν τοΰ κυρίου σου, ής γένοιτο κλπ.

35) (σ. 424 · 438) 1660 Δεκεμβρίου 6. Έρρέθη εν ΑΙγυπτφ, έν 
τώ ναφ τον άγιου Νικολάου είς τό ρητόν «εγώ είμι 6 ποιμήν δ καλός» 
(Ίωάνν. ι\ 11). Inc. Εκείνη ή μέλισσα ή φιλόπονος... — Des. αλλά 
νά μάς άξιώση νά άκούσωμεν τήν σπλαγχνικήν και γλυκεΐαν φωνήν... 
δεύτε οί ευλογημένοι τού πατρός μου κληρονομήσατε τήν ήιυιμασμένην
υμΐν βασιλείαν, ής γένοιτο άξιωθήναι πάντας ημάς__νΰν καί είς τούς
άπεράντovc αΙώνας αμήν άμήν αμήν.

Ή ομιλία εξεφωνήθη έν Καΐρψ ενώπιον τοΰ πατριάρχου ’Αλε
ξάνδρειάς, προς δν εΰρηται εγκωμιαστική αποστροφή έν προοψίφ (σ. 
424 - 425) β3; καθώς καί έν τελεί (σ. 436 - 437)68 αυτής (πρβλ. καί τήν

"') Γ. Σπυριδάκης, εν9·’ rivuit., ο. 902.
") *...Άλλ’ ω μακαριώτατε καί θεοτίμητε δέιτοτα, θεία καί ιερά κορυφή 

ποιμήν θεοπρόβλητε χών λογικών ιοΰ Χριατοΰ θρεμμάτων, ζώσα καί έμψυχε εί· 
κών ιοΰ Χριστού, εσύ είσαι, λέγω, ή θεία καί ιερά τής Χρεστον εκκλησίας μέλισ
σα, δπον οχι μόνον από τά υψηλά καί ανθισμένα δένδρη ιών αρετών σου αυνάσ-
σεις το μέλι τό πνευματικόν__ _ ά/.).ι\ έκαταδέκτης με τήν χριστομίμητόν σου ταπεί-
νωαιν να κατέβης τόσον χαμηλά είς τό έ δικού μου υποκείμενον, όπου σιμά είς τους 
άλλους ωσάν ένα χθαμαλόν καί μικρόν θυμάρι εΰρίακομαι, γυρεύοντας καί ζητών
τας από λόγον μου τό μέλι τής ευαγγελικής διδασκαλίας...» κλπ.

*’) ε...Τούτα είναι λοιπόν, μακαριά)ιατε καί παναγιώτατε δέσποτα, τά ιδιώ
ματα του καλού προβάτου όπου είναι είς τήν μάνδραν τού Χριστού, δσον ημείς έδν- 
νήθημεν σήμερον με τήν άμαθή μας γλώσσαν καί με τήν όλιγην μας επιστήμην νά 
ειποϋμεν είς τόν ιερόν τούτον σύλλογον, τό ίερώτατόν σου ποίμνιον....: ή ενάρετος
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ύπ’ άριθ. 4 ομιλίαν). Πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς τφ 1660, δτε φέρε
ται έκφωνηθεΐσα ή ομιλία, ήτο ό Π αίσιος (1657 - 1677) *4. “Η 
πληροφορία τοΰ Νεκταρίου δτι ουτος ήτο «άναθρεμμένος εις τά καλά 
ήθη» τοΰ προκατόχου του Γερασίμου (τοΰ Σπαρταλιώτου, 1620-1636) 
δεν δύναται νά έπιβεβαιωθή άλλοθεν, διότι ρΰδέν γινώσκομεν περί 
τοΰ Παϊσίου προ τής εις τό πατριαρχικόν αξίωμα εκλογής του *\ Ή 
πληροφορία θά ήρμοζε καλύτερον προκειμένου περί τοΰ προκατόχου 
τοΰ Παϊσίου Ίωαννικίου τοΰ Δ ι ο δ ί ο υ (1645 - 1657), διότι 
ουτος πράγματι έχρημάτισεν αρχιδιάκονος τοΰ. Γερασίμου, δστις ήτο 
άνάδοχός του καί έχειροτόνησεν αυτόν πρεσβΰτερον βΒ. Άλλ’ ό Ίωαν- 
νίκιος ήτο δεδηλωμένος εχθρός τοΰ Νεκταρίου 67 καί είναι πολύ δΰσκο- 
λον νά φαντασθώμεν δτι ένεκωμιάσθη ποτέ ύπ’ αυτού" έξ άλλου αί 
χρονολογίαι δεν συμβιβάζονταιβ8.

36) (σ. 438 - 451) ’Ανεπίγραφος [=Εϊς την δ' Κυριακήν τών νη
στειών] (Μάρκ. θ’, 17 - 31). Inc. "Αν καλά και ή πίστις νά δύναται 
πολλά καί μεγάλα πράγματα νά ένεργήση και νά κάμη (κα&ώς την πα·

σου πολιτεία με τά έργα τών αρετών σου ήμπορεΐ νά πληρώσή το ελλιπές τοΰ ή μ·· 
τέρου λόγου. Διότι βέβαια διακυβερνφς τούτην την μάνδραν και τά λογικά πρό
βατα τοΰ Χριστοΰ και πάντα πηγαίνεις έμπροσύλάς γινόμενος τύπος και παράδειγμα 
τής αρετής....' διατι κα&ένας, στοχαζόμενος εις την ενάρε το ν σου πολιτείαν, διδά
σκεται ει τι αρετήν &έλει...άν &έλη νά διδαχϋ-τ) πραότητα, εις την κα&αράν σου 
καρδίαν την ευρίσκει ζωγραφισμένην, αν ϋ·έλη εγκράτειαν, και ποιος δεν το εγνώ- 
ρισε πώς εκ νεαράς σου ηλικίας την εγκράτειαν επαιδεύουσονν, αναϋ·ρεμμένος εις τά 
καλά ήδη τοΰ άβραμιαίου εκείνου γέροντας, τοΰ αοιδίμου πατριάρχου Γερασίμου, ον 
καί διάδοχος, ώσπερ τής αρετής, οϋτω καί τοΰ δρόνου δικαίρ, ψήφω τοΰ πνεύμα
τος έγινες, αν δέΐη αγάπην, καί δλος εΐοαι αγάπη. Δ ιά τοΰ το λοιπόν καί εγώ ό λί
γων καί τό εύγενές τοΰτο άκροατήριον παρακαλοΰμεν την καδαράν σου ψυχήν...» κλπ.

β4) Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, 'Ιστορία τής εκκλησίας 'Αλε
ξάνδρειάς (6>2 - 1934), ’Αλεξάνδρεια, 1935, σ. 710- 715. 

β5) Αυτόθι, σ. 710. 
ββ) Αύίόθι, σ. 699.
βΤ) Πρβλ. τά κατ’ αύτοΰ γραφόμενα υπό Νεκταρίου, 'Επιτομή τής Ίε- 

ροκοσμικής Ιστορίας, Ένετίησι, 1677, σ. 219 - 220. Τουναντίον ό Νεκτάριος 
(αυτόθι, σ. 221) εκφράζεται εύμενώς περί τοΰ Παϊσίου.

68) Την χρονολογίαν 1660 τής ομιλίας θά ήδύνατό της ν* αμφισβήτηση, άν 
έξελάμβανε τά εν αυτή γραφόμενα (βλ. ανωτέρω ,σημ. 63) ώς άναφερόμενα εις 
τον άμεσον διάδοχον τοΰ Γερασίμρυ, δηλαδή τον Μητροφάνην Κρι- 
τόπουλον (1636 - 1639). *Αλλ' ουτος ήλθε προς τον Γεράσιμον πολύ αργά, 
μετά τήν έξ Εσπερίας επάνοδόν του, ήτοι τεσσαροκονταετής ήδη (βλ. X ρ υ σ# 
Παπαδοπούλου, ένθ’ «νωτ , σ. 690), δεν ήτο άρα «άναθρεμμένος* ύπ' 
αύτοΰ ώς φέρεται εν τή όμιλίφ. Επομένως ούδείς σοβαρός λόγος συντρέχει ν' 
άμφισβητήσωμεν τήν χρονολογίαν 1660.

·4*>> '■ .·■■·■ - . * · *ν "

;·· !
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At όμιλίαι χοΰ Νεκταρίου 'Ιεροσολύμων

φαπάνω Κυριακήν έλέγαμεν) ... —Des. κατήγορο. εμένα και τον άλλον 
και έπαινα τ οϋ λόγον τον, χαμηλώνει έμενα κα'ι υψώνει τον λόγον ο ον.

Ή ομιλία, ως προκύπτει έκ τής ανωτέρω αρχής αυτής, Λεν έχει 
άμεσον χρονικήν ακολουθίαν προς τήν προηγουμένην ύπ’ άριθ. 35 
Τό δέ τέλος της δεικνύει οτι είναι κολοβή και στερείται επιλόγου.

37) (σ. 452 462) Εις τον άγιον Διονύσιον, έκδσθείς, εΐ και μή
κατά πάντα. Inc. ’Εκείνοι όπου ίοτοροΰοι, πα<·ιερώτατε, ευλαβέστατοι 
κα'ι αΐδεοιμώτατοι, έτοντοννον τον κόσμου τα μέρη .. — Des. ά« θέ
λω,αεν καν μετρίτος να άξιωθοΰμεν τής δόξη: ότου άζΐ'όθη έκεινος, 
ής γένοιτο πάντας ιηιιας έπιτνχεΐν., ,είς τους αιώνας των αιώνων αμήν 
άμήν αμήν.

Ό λόγος έξεφωνήθη έν Άθήναις (πρβλ. τήν έν σ 454 καί 455 
προσφώνησιν «α> ανδρες ’Αθηναίοι») κατά τήν εορτήν τοΰ πολιούχου 
αγίου Διονυσίου τοΰ Άρεοπαγίτοτ· (3 ’Οκτωβρίου). Δέον να ταχθή 
κατά τά έτη τής έν Άθήναις διατριβής τοΰ Νεκταρίου, ήτοι περί τό 
1645 *9. Φαίνεται ότι έλέχθη ενώπιον τοΰ μητροπολίτου ’Αθηνών 
(πρβλ. τήν ανωτέρω έν αρχή προσφώνησιν «πανιερώτατε» καί σ. 459 : 
«εές τήν αυριανήν τράπεζαν, τήν όποιαν θέλει ευτρεπίοει, κατά τήν 
συνήθειαν, ό πανιερώτατος δεσπότης ιιας...») καί ιών έν Άθήναις
κληρικών (πρβλ. σ· 452 : «εύλαβέσταόι και αίδεσιμώτατοι.....πρέπει
και καθένας άπδ τήν άγιτοσύνην σας σήμερον__είναι άςιον και ή άγι
ωσννη σας...» κλπ.). Είναι γνωστόν ότι μητροπολίτης Αθηνών ήτο 
τότε δημοφιλής καί δραστήριος κληρικός, ό από Διαυλείας καί Ταλαν- 
τίου Δανιήλ (1636 - 1655) * 70 71.

Τό έν έπιγραφή τοΰ λόγου φερόμενον «’κδοθείς, εί καί μή κατά 
πάντα» δεν είναι έντελώς σαφές' ούδεμία τουλάχιστον έκδοσις τοΰ λό
γου είναι εις ημάς γνωστή.

38) (σ. 463 - 468) Νεκταρίου ’Ιεροσολύμων εις Γεώργιον τον Κσ- 
ρέσσιον, έν Χίω71. Inc. Δεν έλειψεν ποτέ, αλλά ούτε θέλει λειψήν ή 
πλονσιόδωρος και παντευεργέτις καί ύπευάπειρος κα'ι άΐδιος έκείνη 
αγαθό της τοΰ θεοΰ... —Des. όπου δέν είναι άλλο ό τόπος τής χλόη; 
καί τό νδωρ τής άναπαύαεως παρά ή ουράνιος βασιλεία, ής γένοιτο 
άξιωθήναι.

183

*") Βλ. ανωτέρω τήν ύπ’ άριθ. 2 ομιλίαν.
70) Βλ. Δημητρίου Γρ. Καμπούρογλοιι, 'Ιστορία των Ά θηναίων, 

τόμ. 2, έν Αθήναις, 1890, σ. 156 κ. έξ καί Χρυσοστόμου Παπαδο
πο υ λ ο υ, Ή Εκκλησία 'Αθηνών, πρόλογος Δ Γρ. Καμπούρβγλου, έν Άθή* 
ναις. 1928, σ 56 - 60 καί 111.

71) Ή έπιγραφή γεγραμμένη διά χειρός Δοσιθεου 'Ιεροσολύμων.
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184 Μ. Ι.'Μανούσακά

0 λόγος έξεδόθη ύπό Ά. Παπαδοποΰλου - Κεραμέως ** έκ του 
υπ’ άριιθ. 130 κωδικός (17°υ αϊ.) τής πατριαρχικής βιβλιοθήκης 'Ιερο
σολύμων, περιέχοντος τά θεολογικά συγγράμματα τοϋ Γεωργίου Κο- 
ρεσσίου 7*. Κατά τον εκδότην, τό εις τον Χίον τούτον λόγιον 74 έγκώ- 
μιον τοΰ Νεκταρίου «έξεφωνήθη εις Χίον μετά τον θάνατον τοϋ Κο- 
ρεσσίου καί, εάν μη άπατώμαι, νομίζω δτι αί έν τφ έγκωμίφ υπερβο
λικοί εκφράσεις είσίν επαρκείς νά άποδείξωσιν δτι ό συγγραφεύς 
άπήγγειλεν αυτό προ τής είς την πατριαρχίαν άνυψώσεώς του, έν ακμή 
νεανικής δράσεως, καθ’ ήν ή νεότης μεγαλοποιεί τά περί αυτήν πρά
γματα» 75. "Οτι πράγματι έν Χίφ έξεφωνήθη ό λόγος ώς έπιμνημόσυ- 
νος είς τον ήδη τεθνεώτα Γεώργιον Κορέσσιον προκύπτει καί 
έκ τής ανωτέρω έπιγραφής του78 καί έκ τοΰ περιεχομένου του Νέος 
δίχως δεν ήδΰνατο νά είναι δ Νεκτάριος δτε έξεφώνησε τον λόγον, 
διότι ό Κορέσσιος, συ τό ακριβές έτος τοΰ θανάτου άγνοοΰμεν, έζη 
πάντως είσέτι τφ 1654", δτε ό Νεκτάριος ήγεν ήδη τό 520ν έτος τής 
ήλικίας του καί μεθ’ δ έτος δέον νά τάξωμεν την συγγραφήν τοΰ έν- 
κωμίου’ αί έν αΰτφ λοιπόν υπερβολικοί έκφράσεις δέον ν’ άποδοθοΰν 
οΰχι εις τήν νεότητα, άλλ’ εις τήν αληθή έκτίμησιν καί τον ένθουσια- 
σμόν ον έτρεφεν ό συγγραφεύς προς τον Κορέσσιον ώς ένα τών σθε- 
ναρωτέρων ύπερμάχων τής ορθοδοξίας καί σοβαρωτέρων πολεμίων τοΰ

”) Νεκταρίου Ιεροσολύμων έγκώμιον είς Γεώργιον τόν Κορέσσιον έκδιδό- 
μενον ύπό Ά. Παπαδοποΰλου - Κεραμέως, ΔΙΕΕ, τόμ. 3 (1889), ο. 
521 : 528.

7|) Βλ. Ά. Παπαδοποΰλου - Κεραμέως, Ίεροσολυμιτική Βιβλιο
θήκη, τόμ. Α', έν Πετρουπόλει, 1891, σ. 222.

,4) Βλ. περί τούτου τήν μελέτην τοϋ καθηγητοϋ Κ. ’Αμάν του, Γεώρ
γιος Κορέσσιος, «Άθηνά», τόμ. 46 (1935), σ. 191 · 204 (—Τ ο ϋ α ύ τ ο ΰ, Τά 
γράμματα είς τήν Χίον κατά τήν Τουρκοκρατίαν 1566 - 1822 (Σχολεία καί λό
γιοι), Πειραιεύς, 1946, σ. 81 - 93)· πρόσθες καί Κ. Ί. Δ υ ο β ο υ ν ι ώ τ ο υ, ’Ε
πιστολή Γεωργίου Κορεσσίου πρός Θεόφιλον Κορυδαλέα, «Εκκλησία», τόμ. 14 
(1936), σ. 282 - 283, 298 - 300 καί 313 - 315.

,β) ΔΙΕΕ, ένθ’ άνωτ., σ. 521.
'·) Πρβλ. καί τήν επιγραφήν τοϋ έξ ου εξεδόθη Ιεροσολυμιτικοϋ χειρογρά

φου : *Ίοϋ μακαριωτάτου καί αοφωτάτου πατριάρχου Ιεροσολύμων κυρίου Νεκτα· 
ρίου εγκώμιον είς τόν μακάριον Γεώργιον Κορέσσιον τόν Χίον·.

”) Πρβλ. τά έν τέλει τής § 6 λεγάμενα (ΔΙΕΕ, ίνθ’ άνωτ., σ. 628): «...δέ» 
είναι τούτος όπου έατηαεν εδώ διδασκαλεία αοφώτατα, δεν έτελείωοε μαάητάς, 
δεν ίκατέστησεν είς τούτην την θαυμαστήν πατρίδα του άμβωνας 
καί δεν άνέβασεν εις αυτούς σοφούς διδασκάλους καί επιστήμονας, από τούς όποιους 
άλλοι τό κοινόν χρέος έξεπλήρωααν καί είς τήν άλλην ζωήν μετεβιβάο&ηοαν καί 
άλλοι μετ’ έμας καθ’ ημέραν εύρίοχονται καί με τάς διδασκαλίας τως τόν χριστώ, 
νυμον τούτον τής Χίου λαόν καί πολλούς άλλους φοιτίζονσιν;·.

Γ*) Κ. Ά μά ντο υ, ένθ’ άνωτ., σ. 85 καί 93.
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At δμιλίαι τοΰ Νεκταρίου "Ιεροσολύμων 185

παπισμού ”. Μετά τό 1654 ό Νεκτάριος, διαμένων εν Σινόί ή Αίγύ- 
πτφ, δεν έταξίδευσεν εί μή μόνον άφ’ ού άνήλθεν εις τον πατριαρχι
κόν θρόνον (1661) και ήθέλησε νά μεταβή εις Κωνσταντινούπολή κα
τά τό 1662. Κατά την μετάβασίν του όμως ταύτην ήκολουθησεν, ώς 
μαρτυρεί ό Δοσίθεος, την διά ξηράς οδόν από Άτταλείας μέχρι Προύσ- 
σης ,0, δεν διήλθεν άρα ουδέ τότε έκ Χίου. Μόνον δέ κατά την είς 'Ιε
ροσόλυμα επάνοδον αυτού έχομεν ρητήν μαρτυρίαν δτι διήλθε διά τής 
Χίου τή 13 Αύγουστου 1665 81. Φαίνεται λοιπόν πολύ πιθανόν δτι τό
τε απήγγειλε τό έγκώμιον88.

39) (σ. 468 ■ 471) Τις ό σταυρός ον αϊρειν και Ακολου&εϊν Χρι- 
οτφ προτρεπόμεέλα. Inc. Α°ν ή Αποστροφή τής Ινηδόνου ζωής εν ϋλί· 
ψει' βον ή προς την αμαρτίαν ακινησία... —Des. μόνον δούλους τώ 
Θεφ και έχε έτοιμην τήν ψυχήν σου είς πειρασμόν, διατι μακάριοι 
ιστέ δ— χαίρετε καί—

Πρόκειται περί σχεδίου μάλλον ή περί ανεπτυγμένης ομιλίας. 'Η 
αρχή είς γλώσσαν άρχαίαν, ή συνέχεια είς δημοτικήν. Φράσεις διακε
κομμένοι, δίκην επιγραφών κεφαλαίαιν, ώς καί εν άριθ. 14. Πιθανό
τατα είναι καί αύτη τού Νεκταρίου, μολονότι ούδεμίαν σημείωσιν πε
ρί τού συγγραφέως φέρει.

40) (σ. 471 - 481) ’Ανεπίγραφος (Ίωάνν. α', 49). Inc. Διά νά 
δείξη δ Θεός τό μεγαλεΐον, την υψηλότητα και την μεγαλοπρέπειαν του 
έργου του.... —Des. και τέλος πάντων νά Αξίωση πάντας τής έπουρα- 
νίου αύτοΰ βασιλείας έν αύτφ Χριστφ τφ Θεφ ημών, φ πρέπει πάσα 
δόξα—

Έκ τής έν έπιλόγφ (σ. 481) αποστροφής προς τούς προσκυνητάς 
τών 'Αγίων Τόπων88 (πρβλ. καί κατωτέρω τήν ύπ’ άριθ. 44 όμιλίαν) * 1

”) Ό Νεκτάριος ομολογεί τόν Κορέσσιον διδάσκαλον αύτοΰ εις τό έργον 
του «De artibus quibus Missionarii L,atini...utuntur», Londini, 1729, σ. 48 
(«in doctissimo Coressio praeceptore nostro»), έγραψε δέ καί επίγραμμα είς 
αυτόν έκδοθέν υπό Κυρίλλου Άθανασιάδου, έν περιοδ. «Σωτήρ», τόμ.
1S (1890), σ. 211 καί όρθότερον ύπό Ίωάννου Σακελλίωνος, Πατμια- 
κή Βιβλιοθήκη, Άθήνησιν, 1890, σ. 155.

■°) Λ ο σ ι θ ε ο υ ‘Ιεροσολύμων, Ιστορία περί τών έν Ίεροσολύμοις 
πατριαρχευσάντων, τόμ. 2, σ. 1209.

*■) Τ ο ΰ αύτοΰ, Παραλειπόμενα, έν Ά. Παπαδοπούλου - Κερ ά
με ω ς, Άνάλεκτα Ίεροσολυμιτικής Σταχυολογίυς, τόμ. 1, σ. 304.

**) “Αν ούτως εχη τό πράγμα, τότε ή χρονολογία αυτή (13 Αύγουστου 1665) 
Ιχει σημασίαν, διότι προσδιορίζει καί τόν terminus ante quem διά τόν θά
νατον τοϋ Κορεσσίου, ακαθόριστον μέχρι τοϋδε (βλ. Κ. “Α μ α ν τ ο ν, ένθ" άνωτ. 
σ. 93).

**) Ay άλλον καιρόν, ιΰλογημίνοι αρχονττς και προοκννηταί, dev ίχάμβτ*
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προκύπτει δτι ή ομιλία έξεφωνήθη υπό τοΰ Νεκταρίου έν Ίεροσολυ 
μοις μετά την εις τον πατριαρχικόν θρόνον ανάρρησιν αότοΓ'.

41) (σ. 482 - 484) Ανεπίγραφος (ΜατΛ·. α’, 1). Inc ’Αλλη με τί- 
νη άλλον τρόπον, άνθρωπε, ήθελες λάβει ηΐσθησιν. . —Des. τούτο εί
ναι το σηκεΐον το υπέρ φύσιν κα'ι δχι κατά φύαιν, καθώς φλυαοεΐ ό 
Εβραίος, τη νά γέννηση παρθένος γυναίκα, χωρίς πλησίασμάν άνδρό:.

Πρόκειται περί αρχής κολοβής ομιλίας.

42) (σ. 484 -495) Εις τήν τοΰ σπόρου παραβολήν [= Εις τήν δ' 
Κυριακήν Λουκά] (Λουκ. η', δ - 15). Inc. 'Ανίατος και οί άνθρωποι
τοΰ κόσμου τούτον__ — Des. τον εκατονταπλάσιον μισθόν όπου μά;
τάσσει αυτός δ καλός γεωργός ό κύριος ήμών Ίησοΰς Χριστός είς την 
μακαρίαν ζωήν, ής γεν—

43) (σ. 495 · 499) Νεκταρίου είς αρραβώνας εν Κωνσταντινουπό- 
λει84. Inc. Και αυτή ή φύσις, παναγιώτατε και λογιώτατε οίκουιιενικέ 
πατριάρχα, πανιερώτατοι κα'ι ϋεοσεβέατατοι αρχιερείς κα'ι έν Χριατφ 
άδελφοί, πανευγενέσχατοι και έπιφανέστατοι άρχοντες καί τύ λοιπόν ά- 
παν συνάθροισμα, καί αυτή ή φύσις, λέγω,... —Des. καί ευδαιμονίαν 
των έκλααπροτάτων καί εύαεβεστάτων τούτων αύθεντών των γεννητό
ρων τως, είς μακράν διαδοχήν τοΰ γένους αυτών αμήν. άαήν. άιιήν.

Ή ομιλία έξεφωνήίΐη έν Κωνσταντινουπόλει ενώπιον τοΰ οίκου 
μενικοΰ πατριάρχου, τοΰ ανώτερου κΐ,ήρου και τών αρχόντων επί τή 
μνηστείμ τοΰ Ά λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ, υιοΰ τοΰ Ράδούλα βοεβόδα, 
μετά τής Αικατερίνης, θ υ γ α τ ρ ό ς τοΰ Δ ο ΰ κ α βοεβόδα85.

Μ. I. Μανούσακα

καθαρόν μετάνοιαν καί έξομολόγηοιν, καν τώρα όπου έβγήκατε από τηνζ> πα
τρίδα σας-, από τα αρχοντικά σας καί έβγήκατε άπό τήν ουκήν καί τον ήσκιον τής 
ονκής, από την οκοιίαν ιών κοσμικών φροντίδων καί ήλθατε πρά: τόν Χριστόν 
καί είδετε τά μυστήρια τοΰ Χρίστου, οπού εκαμεν είς τούτους τούς ιερούς καί ά
γιους τόπους, τήν αγίαν Βηθλεέμ, τόν Ίορδάνην, τον άγιον τούτον Γολγοθά. ..καί 
τόν άγιώτατον τούτον Τάφον...» νλη.

•‘) Ή επιγραφή ιδιόχειρος ΛοονΟέου 'Ιεροσολύμων.
»·) Πρβλ. τήν έν σ 497 ένδαιφέρουσαν περικοπήν ιής ομιλίας : τΤουτη λοι

πόν ή διάθεαις τής μνηστείας καί τον άρραβωνίαματος είναι ή αιτία όπου συνεκρο- 
τήθη ό παρών σύλλογος ή, νά είπώ λαμπρότεροι', ή παρούσα πανήγνρις, καί όσον 
πλούσια καί όσον λαμπρί, όσον περιφανής καί εξαίρετος, κεεοσμημένη μέ τό έξαί- 
ρετον καί άξιωμαιικώτερον τάγμα,{τής ’Εκκλησίας, στολισμένη με τό καθ' υπεροχήν 
εύγενέστατον άθροισμα τών εύγενών τούτων ανόδων Λαμπρύνει περισσότερον την 
πανήγυριν καί παρουσία άνδρών σοφών καί επιστημόνων, οί όποιοι κατά αλήθειαν 
ουδέποτε δεν ήθελαν εΰρει άλλην ύπόθεσιν μεγαλντερην νά δείξωσιν τήν δύναμιν του 
ρητορικού τως λόγου καί τόν βαθύρροα (sic) ποταμόν τής σοφίας τως, ώοαν τήν 
παρούσαν ύπόθεσιν, νά είποναι καί νά ίπαινεσωοι τά αυνδραμόντα είς την μ ν η -
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At όμιλίαι τοΰ Νεκταρίου 'Ιεροσολύμων 187

Ώς γνωστόν, ό Ράδουλ βόδας (ό Στριδδς) έχρημάτισεν ήγεμών τής 
Βλαχίας από 1665 - 1669, ό δέ Δούκας βόδας (ό ’Αρβανίτης) τής Μολ- 
δοβίας από 1666 - 1668 (τό α') και από 1669 - 1673 (τό β'). * *Η μνη
στεία λοιπόν θά έγένετο μεταξύ 1666 καί 1668, δτε όντως δ Νεκτά
ριος εύρίσκετο έν Κωνσταντινουπόλει. Δεν ήδυνήθημεν να εύρωμεν 
προχείρως αν ή μνηστεία αυτή είναι γνωστή καί άλλοθεν88.

44) (σ. 499 - 506) ’Ανεπίγραφος [=Εϊς την Κυριακήν τής Τυρο
φάγου] (Ματθ. ς-', 14 - 21). Inc. Γλυκύ πράγμα είναι ή νηστεία είς 
τους ανθρώπους.... —Des. άνακαινισ&ήτω ώς αετόν η νεότης σας, διά 
νά άξιω&ητε νά ίδήτε τον Χριστόν εκ νεκρών άναστάντα και είς ουρα
νούς άνερχόμενον, φ ή δόξα καί τό κράτος είς τούς αί.

Έν επιλόγφ (σ. 505 καί 506) εΰρηται αποστροφή είς τούς προσ- 
κυνητάς τών Άγίαιν Τόπων μετ’ εγκωμίου τής πόλεως 'Ιερουσα
λήμ87, εξ ού προκύπτει ότι ή ομιλία έξεφωνήθη εν Τεροσολύμοις. Έκ 
τής αυτόθι μνείας ετέρου πατριάρχου 'Ιεροσολύμων88 δεν δύναται έν 
τούτοις νά όρισθή επακριβώς μετά βεβαιότητος δ χρόνος καθ’ δν εγέ-

στείαν εκλαμπρότατα καί ευσεβέστατα υποκείμενα. Άλλα κατά φιλόσοφον ήθος καί 
ώς άληθώς φιλόσοφοι μετριοφρΰνοϋντες σιωπώσιν καί έμοί τφ γηραιφ καί άδννάτφ 
τάς άφορμάς του λέγειν συνεχώρησαν, όχι προτιμώνιες την ιδικήν μας γλώσσαν από 
την ιδικήν τως σοφωτάτην καί ρητορικήν εύστομίαν, άλλ9 ώς παΐδες πνευματικοί καί 
εύγνώμονες φιλοοτόργω πατρί χαριζόμενοι. 9Επειδή λοιπόν, ώ Ιερώτατον καί σε-
μνότατον άθροισμα, είς κάθε πνευματικόν μυστήριον θεωρείται ϋλη καί είδος,......
ϋλη καί υποκείμενον του σημερινού άρραβωνίσματος ό εκλαμπρότατος κυρ Αλέ
ξανδρος, υιός του ευσεβεστάτου καί εκλαμπρότατου αύϋ'εντός 9Ιω. *Ράδουλα βοε- 
βόνδα, ό όποιος άρραβωνίζεται τήν έκλαμπροτάτην κυρίαν Αίκατερίνα, θυγατέρα 
του ευσεβέστατου καί έκλαμπροτάτου αύθεντός 9/ω. Δούκα βοηβόνδα, καί τα δύο 
τούτα πρόσωπα τά άρραβοανιζόμενα, νεοθαλή ετι τήν βλάστησιν εχοντα...» κλπ.

ββ) Ό Καισάριος Δ απόντες, Χρονογράφος, παρά Κ. Ν. 2 ά Ό- φ, 
Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμ. 3, έν Βενετίφ, 1872, σ. 24 - 25, άναφέρων γε
γονότα τοΰ 1679, όμιλεΐ περί τής παρ* ολίγον διαλύσεως τής μνηστείας τής Ό·υ- 
γατρός του Δούκα βόδα ΑΙκατερίνης μετά τοΰ υιοΰ τοΰ 'Ράδουλ βόδα, δν δμως 
υιόν ονομάζει «Στεφανίτζα» καί ούχί Αλέξανδρον. Δεν γνωρίζομεν άν πρόκει
ται περί τών αυτών προσιόπων.

*7) «...φανερόν είναι είς τήν αύθεντίαν σας, θεοφιλέστατοι προσκυνηται, ότι., 
ό βασιλεύς τών βασιλευόντων Χριστός ό Θεός τον θρόνον του είς τήν γην δεν τον 
έχει άλλου, παρά είς τήν αγίαν *Ιερουσαλήμ, ή οποία...* κλπ.

®8) «...<3*ά τούτο χαίρεσθε ή εντιμότης σας, ότι, ώσάν φρόνιμος οικονόμος, έθη- 
σαυρίσατε είς την Ιερουσαλήμ. Είς τον ουρανόν καί όχι μέσα είς τήν γην στέκεται 
ό θησαυρός σας εδώ αδαπάνητος, φυλαγμένος καλά· έχετε τον μακαριώτατον πάντοτε 
προσευχόμενο ν με άνοικτά χέρια ώσάν τον Μωϋσήν επάνω είς τό όρος τής Σιών. .. 
έχετε τούς πατέρας καί τούς πτωχούς, τούς οποίους ελεήσετε, προσευχομένους μαζί 
μ* τόν δεσπότην...·.
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188 Μ. I. Μπνούσακα

νέτο ή ομιλία, διότι ενδέχεται και προ τής πατριαρχίας τού Νεκταρίοιΐ 
(1661) να εξεφωνηίλη, ήτοι επί Παϊσίου (1645 - 1660), εις δν και εν- 
κώμιον έποίησεν ό Νεκτάριος 89, αλλά και μετά την από τήο πατριαρ
χίας παραίτησιν αυτού (1669), ήτοι επί Δοσιθέου* το δεύτερον τούτο 
είναι πάντως πιδανώτερον. ΓΓρβλ. και τήν ομιλίαν ύπ’ άριθ. 40.

45) (σ. 511 - 526) ’Ανεπίγραφος [= Εις την ν' Κυριακήν Λουκά] 
(Λουκ. ις-\ 19 - 31). Inc. Εύριοκό/ιενος εκείνος 6 πατριάρχης ’Ιακώβ 
είς τό εοχατον γήρας... Des. καθαρόν από κάθε οαρκικήν προαπάθεια·’ 
και τότε νά εΐαδεχθη είς τάς αΐωνίονς άναπανοείς, εΐ: τήν ουράνιον 
βαοιλείαν, είς τους κόλπους τον ’Αβραάμ μετά τον Λαζάρου* ών γέ- 
νοιτο.

ΠΙΝΑΚΕΣ
οί έν παρενθεοει τάς υποσημειώσεις] 

ΤΩΝ INCIP1T ΤΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ

[Οί αριθμοί δεικνύουν ιάς ομιλίας'
Α.

9Αλλά με τίνα άλλον τρόπον... 41
Άναγινώσκομεν είς την θείαν και ίεράν 

γραφήν... 1
*Ανίσως και εκείνη ή δεσποτική φωνή ..

11
9Ανίσως καί οί άνθρωποι τον κόσμον 

τούτου... 42
* Ανίσως καί όπόταν ό αισθητός τον 

τος... 7
"Αν καλά καί ή πίστις... 86
"Αν καλά καί οχι τόσον ευάρεστος... 88
9Απέθανε ένα καιρόν... 13
"Αριστος καί σαφέστατη διδασκαλία... 3
Αυτός εκείνος 6 ίδιος Μωϋσής... 31

Βλέποντας εκείνος ό καλός 9Ιακώβ... 32 
(προσθ)

Βλέποντας ό παντέφορος εκείνος οφθαλ
μός... 25

Γλυκύ πράγμα είναι ή νηστεία... 44

Αέν είναι καμμία αμφιβολία... 28
Δεν ελειφε ποτέ, αλλά μήτε θέλει λείφει 

(ευγενέστατοι)... 8

89) Τούτο εξεδόθη υπό X ρ 
περιγραφή τής Άγιας Γης καί 
σ. 125 - 134.

Δεν ελειψεν ποτέ, αλλά ούτε θέλει λεί- 
ψειν ή πλ^υσιόδωρος... 38 

Δεν ήξευραν τό άποβησόμενον... 6 
Διαβιβάζοντας και περνώντας... 10 
Διά νά δείξη ό Θεός τό μεγαλεΐον... 40

9Εκείνη ή μέλισσα ή φιλόπονος... 35 
9Εκείνοι όπου Ιστορονσι, πατιερώτατε...

37
’Εκείνος ό πολύαθλος καί πολύπαθης...

30
Έματαιώθησαν, έγελάσθησαν κατησχύν 

θησαν... 3 ιπροσθ )
Έξήλθεν από δόξης είς δόξαν... 20 

ΛΕταράττετο μέ μεγάλην φουρτούνα... 5 
Ευρισκόμενον τό στράτευμα... 16 
Ευρισκόμενος εκείνος ό πατριάρχης Ια

κώβ... 45

Ήκούσαμεν είς την περαομένην εορ
τήν... 19

Ήμτοροϋμεν, λέγω, καί ημείς σήμε
ρον. .. 29

’Ήιονε κατά αλήθειαν... 34 
νΗτονε τόσον δυαπαράδεκτον... 9

Ί ε ρ ο σ ο λ ύ μ οι ν. Ιστορία καί 
'Ιερουσαλήμ ..Ένετίησι, 1728,

υ σ ά ν θ ο υ 
τής Αγίας πόλεις
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Καί αντί] ή φνοις, παναγιώτατε... 48 
Kai ira καράβιον... 15

'Ολίγον καί πολλά ολίγον κέρδος... 22 
Όπόταν εκείνο ιό πονηρόν δαιμόνιου...21 
Όποιαν εκείνος ό μεγας πατριάρχης 

Ιακώβ... |2
Όπόταν με νψηλην κακοβουλίαν... 24 
"Οτι πάντοτε οί Εβραίοι εψεύδοντο είς 

τόν Χριστόν... 14 
Όχι μόνον ακριβέστατος... 4

Ίί τούτο, πανιερώταιε... 32

Ίϊς ό σταυρός ον αΐρειν... 39
Τρόπος τούτος πολλά τεχνικός... 26

Φυλάιτοντας ιό αξίωμα καί την τιμήν...2

Ώς κα&ώς ένας αντάρτης καί αποστά
της έχΰρός... 27

Ώς κα&ώς ένας αντάρτης καί αποστά
της καί φθονερός έχΰρός... 23

Ώς κα&ώς (ευγενέατατοι], ώς κα&ώς> 
λέγω... 17

Ώς κα&ώς οί νυμφευόμενοι... 18

Β. ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΟΜΙΛΙΑΣ

'Λλείανδρείας πατριάρχης άνυΥνυμος 
4, 35

Βαρδαλήο Διονύσιο; (υίκουμ. πατρ.) 
29, 32

Γερμανός Λοκρός 19

Δανιήλ ’Αθηνών 37 
Διόδιος Ίωαννίκιος (πατρ. Άλεξ.) 35 
Δοσιθεος Ίεροσολύμοιν 44, (41), (56), 

(Π) (84)
Δούκας (ήγεμόιν Μολδοβίατ) καί Αί- 

κατερίνα (θυγάτηρ του) 43

θεοδούλη (μοναχή) 30

Ιεροσολύμων πατριάρχη; άνών. 44

Καστοριανός Μανολάκης 19 
Κορέσσιος 1 εώργιος 38 
Κορυδαλεύ; Θεόφιλός 2 
Κριιό.ιουλος Μητροφάνης (68)

ΓΙαΐσιος ’Αλεξάνδρειάς 35 
Πυΐοιος Ιεροσολύμων 44 
Παρθένιο; Α' ό Γέρων (οίκΟυμ. πα- 

τριάρχης) (44)

'Ράδουλας (ήγεμών Βλαχίας) καί Α
λέξανδρος (υιός του) 43

Σπαρταλιώτης Γεράσιμος (πατρ. Ά
λεξ.) 35

Γ'. ΧΑΡΑΚΤΗΡ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ ΤΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

Ώς προκύπτει εκ τοΰ άνωτέρω παρατεθέντος καταλόγου, ολίγων 
μόνον έκ τών 45 όμιλιύιν γνωρίζομεν, εκ των επιγραφών αυτών η εξ 
άλλων ενδείξεων, τόν τόπον η καί τόν χρόνον τής συγγραφής καί εκ- 
φωνήσεως. Ούτως, έκ μέν τών επιγραφών αυτών χρονολογημένοι 
υπάρχουν μόνον τέσσαρες, αί ύπ’ άριθ, 2, 13, 34 καί 35, εξ άλλων δέ 
στοιχείων ήδυνήθημεν νά όρίσωμεν την χρονολογίαν ετέρων δώδεκα, 
*αί δή τιΰν μέν ύπ’ άριθ. 19, 21, 29, 32, 38 μετ’ ακρίβειας, τών δέ 
ύπ’ άριθ. 4, 10, 25, 37, 40, 43, 44 κατά προσέγγισιν" αί χοονολογίαι 
κυμαίνονται από τοΰ έτους 1645 (άριθ. 2) μέχρι τοΰ 1670 (άριθ. 29). 
Ώς προς δέ τόν τόπον, ούτος δηλοΰται μέν έκ τής επιγραφής είς 
|πτά ομιλίας, τάς ύτι’ άριθ,. 2, 13, 29, 32, 35, 38 καί 43, συνάγεται

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:49 EEST - 18.237.180.167



>90 Μ. I. Μανούσακα

δέ έξ άλλων ενδείξεων εις τάς ύπ’ άριθ. 4, 19, 23, 25, 37, 40 καί 44 : 
ούτω γνωρίζομεν δη Ικ τούτων εν μεν tfj Κωνσταντινουπόλει έξεφω- 
νήθησαν εξ όμιλίαι, αΐ ύπ’ άριθ. 13, 19, 23, 25, 32 καί 43, εν Ίε- 
ροσολΰμοις τρεις, αί ΰπ’ άριθ. 29, 40 καί 44 ", έν Καΐριρ δυο, «ί ύπ’ 
άριθ. 4 καί 35, εν Άθήναις ετεραι δύο, αί ύπ’ άριθ. 2 και 37 καί εν 
Χίφ μία, ή ύπ’ άριθ. 38.

Τά δεδομένα ταϋτα, αν καί ολίγα, επιτρέπουν έν τούτοις εις ημάς 
νά συναγάγωμεν μετά βεβαιότητος δτι αί έν τφ κοόδικι όμιλίαι τοΰ 
Νεκταρίου δεν συνετέθησαν πάσαι εις μίαν ωρισμένην χρονικήν περίο 
δον, ούδ’ έξεφωνήθησαν έν ένί τόπ^>, άλλ’ άποτελοΰν συλλογήν τών 
σημαντικωτέρων ΐσοις ομιλιών αύτοΰ ας έξεφώνησε κατά καιρούς έντός 
μιάς ε’ικοσιπενταετίας τουλάχιστον καί κατά τάς εις διαφόρους τόπους 
περιοδείας αύτοΰ. Ούτως, έκ των κατά τά άνωτέρω έπιδεχοιιένων χρο- 
νολόγησιν ομιλιών, κατά χρονολογικήν τάξιν λαμβανομένων, άλλαι μέν 
άνήκουν εις την προ τής εις τον θρόνον τών 'Ιεροσολύμων άνόδου 
αύτοΰ (1661) περίοδον (άριθ. 2 (1645), 37 (περί τό 1645), 34 ('651), 
35 (1660) καί 4), άλλαι εις την τής πατριαρχίας (1661 - 1669) αύτοΰ 
(άριθ. 32 (1662), 19 (1663), 38 (1665), 13 (1668), 25 (1663 -5 ή 
1668 - 9) καί 43 (1666 - 1668) καί άλλαι, τέλος, είς την μετέπειτα 
(1669 - 1676) έποχήν (άριθ. 29 (1670) καί 44)' πιθανόν φαίνεται δτι 
καί έκ τών άδηλου χρονολογίας ομιλιών αί πλεισται άνάγονται είς την 
περίοδον τής πατριαρχίας αύτοΰ, δτε παρείχοντο είς τον Νεκτάριον, 
ως ήτο φυσικόν, συχνότεραι εύκαιρίαι νά όμιλή έπ’ έκκλησίας ή είς 
επισήμους περιστάσεις.

”Αν ή συλλογή αύτη, οία φέρεται έν τφ κώδικι, κατηρτίσθη ύπ’ 
αύτοΰ τοΰ συγγραφέως, δεν φαίνεται βέβαιον, διότι έν τοιαΰτη περι- 
πτώσει δυσκόλως θά έδικαιολογεΐτο τό ελλιπές τών πλείσττον επιγρα
φών, ή υπαρξις ομιλιών έλλιπών ή κολοβών (πρβλ. τούς άριθ. 1, 5, 
14, 20, 27, 36, 41) και ό σάλος περί τήν χρονολογικήν κατάταξιν01. 
Βέβαιον φαίνεται μόνον δτι ό Νεκτάριος διετήρει τά σχέδια πολλών

•°) Σημειωτέον δτι περί ιής ΰπ’ άριθ. 21 τό μόνον δπερ γνοτρίζομεν είναι, 
άντιθέτως, δτι δεν έξεφωνήθη έν Ίεροσολύμοις.

*') Καί αί όλίγαι χρονονογημέναι όμιλίαι, ώς φαίνεται καί έκ τοΰ παρα- 
τεθέντος καταλόγου αΰτών, δέν φέρονται έν τφ κώδικι κατά σειράν χρονολο
γίας· ούτως αί ύπ* άριθ. 13, 19, 25 καί 29 είναι μεταγενέστεροι τών 32, 34, 35 
καί 37 (ή 13 έπίσης τής 19 καί 38 καί ή 29 τής 38 καί 43) ή 32 τών 34, 35 
καί 37 καί αί 34 καί 35 τής 37. Έπίσης δέν υπάρχει άμεσος χρονική άκολου- 
θία μεταξύ τών ύπ’ άριθ. 18 καί 19 καί τών ΰπ’ άριθ. 35 καί 36 ομιλιών (τοΰ· 
ναντίον όμως ύφίσταται τοιαΰτη μεταξύ τών ΰπ’ άριθ. 7 καί 8, ίσως δέ καί 
μεταξύ τών ΰπ' άριθ. 1-6, 15 καί 16, 19 καί 20).
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κατά καιρούς συντεθεισών και έκφωνηθεισών ύπ’ αύτοΰ ομιλιών, χά
ρις εις τα όποια διεσώθησαν αύται, η τουλάχιστον σημαντικός αρι
θμός αυτών, μέχρις ήιιών. Πιθανώτατα, ώς έλέχθη και εν αρχή, την 
πρωτοβουλίαν τής επί τό αυτό συναγωγής και τής αντιγραφής αυτών 
εν τφ κώδικι έσχεν ό διάδοχος τοΰ Νεκταρίου Δοσίθεος 'Ιεροσολύμων.

"Οπως και άν εχη τό πράγμα, ή συλλογή αύτη τών ομιλιών τοΰ 
Νεκταρίου είναι άξια λόγου, παραμείνασα όμως ανέκδοτος καθ ολο
κληρίαν σχεδόν, δεν έμελετήθη ούδ’έξετι μήθη προσηκόντως μέχρι τοΰ- 
δε. Διά τούτο, διεξελθόντες καί μελετήσανιες αυτήν, σημειοϋμεν εν
ταύθα ολίγα τινά περί τού χαρακτήρας καί τής αξίας της.

Αί πλεΐσται τών ομιλιών τοΰ Νεκταρίου είναι διδαχαί εις Κυριά
κός ή έορτάς, όλίγαι δε έξεφωνήθησαν εις είδικάς περιστάσεις, ήτοι 
κατά την υποδοχήν τού ίδιου έν Κωνσταντινουπόλει (άριθ. 32) ή τοΰ 
πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως έν 'Ιεροσολυμοις (άριθ. 29), εις αρ
ραβώνας (άριθ. 43), εις πένθη (άριθ. 30, 31) ή είς μνημόσυνα (άριθ. 
38). Πλήν τής ερμηνείας τοΰ Ευαγγελίου, περιέχουν πολλάκις καί ιστο
ρικός ειδήσεις άξιολόγους περί προσώπων καί πραγμάτων τής εποχής 
(πρβλ. τούς άριθ. 19, 25, 35, 43 κ. ά.).

'Υπό έποψιν εσωτερικής διαρθρώσεως και τεχνικής αί όμιλίαι 
φέρουν τον συνήθη τόπον τών διδαχών τής εποχής. ’Αποτελούνται έκ 
προοιμίου βραχέος, κυρίου σώματος διαιρουμένου συνήθως είς δυο με
γάλα τμήματα, καί επιλόγου έν τέλει. Ή ευαγγελική περικοπή τής 
ημέρας άναπτύσσεται καί ερμηνεύεται διεξοδικώς, παράγραφος προς 
παράγραφον, προβαλλομένων έκάστοτε διαφόρων έκ τοΰ κειμένου άνα- 
κυπτόντων ζητημάτων, είς τά όποια δίδεται άκολούθως άπόκρισις κα
τά σειράν διά συχνής αναδρομής είς χωρία τής Γραφής ή είς διδα
σκαλίας πατέρων τής Εκκλησίας92, δπερ μαρτυρεί τήν πολυμάθειαν 
τοΰ συγγραφέως καί τήν άρτιον αύτοΰ θεολογικήν μόρφωσιν.

Είς τάς ρήσεις τής Γραφής καί τών εκκλησιαστικών πατέρων κα
ταφεύγει ό συγγραφεύς προς έξήγησιν τών πάντων, καί τών φυσικω- 
τέρων άκόμη πραγμάτων. Καί πολλάκις μεν άγεται είς ερμηνείας όρ- 
θάς καί εύστοχους παρατηρήσεις, ούχί σπανίως δμως περιπίπτει είς 
παραδοξολογίας καί αύτοσχεδιάζων διατυπώνει άλληγορίας ή άσθενεΐς

9J) Έκ τών πατέρων τής Εκκλησίας άναφέρονται συνήθως ό ’Ιωάννης ό 
Χρυσόστομος, τοΰ οποίου τάς είς τούς Εύαγγελιστάς ερμηνείας είχεν ΰπ’ δψιν 
του ό Νεκτάριος (βλ. κιόδικος σ 90), ό Μύγας Βασίλειος (βλ. σ. 98 - 99), ό 
Γρηγόριος ό Ναζιανζηνός, ό Γρηγόριος Νύσσης, ό ’Ιωάννης ό Δαμασκηνός 
(πρβλ. σ. 51, 61, 121 κ. ά.), ό ’Ιουστίνος (σ. 90), ό ’Ωριγένης, ό ’Ισίδωρος 
Πηλουσιώτης κ. ά.
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λογικώς ισχυρισμούς9*. Άλλα τοΰτο δεν είναι τι ιό ασυνήθες παρά 
τοΐς θεραπευουσι τό είδος τοΰτο τής εκκλησιαστικής ρητορείας, οϊτι- 
νες χρησιμοποιούν συνήθως κατά κόρον την λεγομένην άλληγορικήν 
ερμηνείαν τής Γραφής. Είναι δέ άξιον σημειώσεως δτι και τής αρχαίας 
ελληνικώς φιλοσοφίας δόγματα παρεισάγει ενιαχού ό συγγραφέας 
προδίδοντα καί την προς τά αρχαία κείμενα οικειότητα αΰτοΰ.

Ή γλώσσα τών ομιλιών είναι ή κατά τον 17ον αιώνα άπλουστερα 
γραφόμενη, περιέχουσα μεν λέξεις τής δημώδους όμιλουμένης κατά 
πλειονότητα95, ών πολλαι ιδιαι τοΰ κρητικοΰ Ιδιώματος, υπό τύπους 
δμώς μάλλον ή ήττον αρχαΐζοντας. Δεν είναι δηλαδή διάφορος τής 
γλώσσης τής «’Επιτομής τής 'Ιεροκοσμικής Ιστορίας» 9\ 'Ως προς δέ 
τό ύφος01, τοΰτο είναι ομαλόν καί λιτόν, παρά τινας ενίοτε πλατυα- 
σμοΰς. Εις τάς διδαχάς κυριαρχεί συνήθως ή απέριττος ερμηνεία καί 
ή ήρεμος διδασκαλία, ήτις σπανίους παραχωρεί τήν θέσιν της είς την 
ρητορικήν έξαρσιν : Άποστροφαί, ασύνδετα καί άλλα ρητορικά σχή
ματα τοΰ λόγου δεν άπαντώνται πολύ συχνά. 'Ο συγγραφευς, πέραν 
τής σαφήνειας καί τής άκριβολογίας, ήν όμολογουμένως επιτυγχάνει, 
δεν φαίνεται να καταβάλλη ιδιαιτέραν τινά προσπάθειαν προς δημι

"*) Ιδού παραδείγματα τινα : Έν σ. 29 - 30 (άριθ. 2) υποστηρίζεται ότι 
κατά τήν σταύρωσιν τό καταπέτασμα τοΰ ναοϋ έσχίσθη ώς τό σώμα τοΰ Χρί
στου· έν ο. 46 - 47 (άριθ. 4) παραλληλίζονται αί περιπέτειαι τοΰ ’Ιωσήφ, υίοϋ 
τοΰ "Ιακώβ, προς τά πάθη τοΰ Χριστοΰ' έν σ. 67 (άριθ. 5) λέγεται ότι ό Χρι
στός άναστάς ένεφανίσθη είς γυναίκας τό πρώτον, διότι έκ τής γυναικός προέρ
χεται ή φθορά τής ανθρώπινης φύσεως, κ. ά. ό.

“4) ΟΟτω π.χ. έν σ. 99 - 100 (άριθ. 7) καί 164 (άριθ. 13) άναφέρεται ή 
περί τριών διαφορών τής ψυχής (φυτικής, ζωικής καί λογικής) γνωστή αριστο
τελική θεωρία (βλ. Άριστοτέλους, Περί ψυχής, βιβλ II, κεφ. 2 κ. έξ.), έν 
σ. 485 (άριθ. 42) ή άντίληψις καθ’ήν ό Θεός είναι ή πρώτη αίτια τοΰ παντός, 
τό πρώτον κινοΰν, ήτις προφανώς προέρχεται έπίσης έκ τοΰ Άριστοτέλους (Φυ
σικής άκροόσεως βιβλ. VIII, κεφ. 5) κ. ά. τ. Πάντως δ Νεκτάριος δέν άφί- 
σταται τής μεσαιωνικής άντιλήψεως, καθ’ ήν ή θεολογία ΐσταται ΰπεράνω τής 
φιλοσοφίας, πρβλ. άριθ. 13, σ. 163 - 165.

9ί) Δείγματος χάριν σταχυολογοΰμεν λέξεις τινάς γλωσσικώς ενδιαφέρουσας, 
οΐαι : άβάνης, ό (=συκοφάντης) σ. 73, άναλιγώνω (έπί τηκόμενου κηροϋ' σ. 20, 
άναμπαΐζω (=έμπαίζω) σ. 61, 93, 120, βρονιισμός, δ σ. 414, καβημεροναιος σ. 135, 
μερά, ή σ. 437, ναίοκε σ. 42, 45 (καί ναίαχε σ 31), όρμάνι, τό (=ρουμάνι) σ. 
204, δάκε σ. 35 (καί δοχε σ 27, 28, 86), παντεχαίνω σ. 86, ακιανάδα, ή (=σκιά), 
σ; 68, τηράζω σ 26, 34, χαϊμός, ό σ. 127 κ.τ.λ.

·*) Βλ. τά ΰφ’ήμών γραφέντα είς «Κρητικά Χρονικά», τόμ. Α' (1917), σ. 329.
*7) Δείγματα τοΰ δφους τών ομιλιών βλέπει τις εί; τάς τρεις έκδεδομένας 

έξ αυτών (άριθ. 29, 32 καί 38), καθώς καί είς τά έν τή πσρούση μελέτη παρα- 
τεθέντα άποσπάσματα (βλ. ίδίςι τάς σημειώσεις ΰπ’ άριθ. 24, 29, 30, 40, 62, 
63, 83, 85).
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ουργίαν εντέχνου ρητορικού ύφους. Τό ύφος του απέχει ακόμη πολύ 
τού καθ’ υπερβολήν περιτέχνου καί δι’ άφθονων λυρικών ανθέων πε- 
ποικιλμένου ύφους τού Φραγκίσκου Σκούφου και τού Ήλία Μηνιάτη. 
Οί τελευταίοι οΰτοι έμιμήθησαν τούς ’Ιταλούς ιεροκήρυκας τού 17ου 
αΐώνυς τούς αποβλέποντας εις την καλλιέργειαν τής «forma orna- 
ta»98, ένφ ό ακραιφνώς ορθόδοξος Νεκτάριος δεν φαίνεται ότι έσχε 
γνωριμίαν, άμεσον τουλάχιστον, δυτικών προτύπων. ’Αν θελήσωμεν 
νά τον τοποθετήσωμεν, πρέπει να τον εντάξωμεν εις την σειράν τής 
παραδόσεως τών ορθοδόξων ιεροκηρύκων τής ’Ανατολής", οιοι οί έν 
Κρήτη διδάσκαλοί του Μελέτιος Μαρής καί Μελέτιος Βλαστός, οί Κρή- 
τες Μελέτιος Πηγας καί Μελέτιος Συρίγος κ. ά. Έν συμπεράσματι 
δυνάμεθα νά έκφέρωμεν την γνώμην δτι ή έν τή παρούση μελέτη έξε- 
τασθεΐσα πολυσέλιδος, άλλα σχεδόν ήγνοημένη καί ανέκδοτος συλλογή 
ομιλιών τού Νεκταρίου 'Ιεροσολύμων επιτρέπει νά συγκατμλέγωμεν 
τούτον τού λοιπού μεταξύ τών άξιολογωτέρων ορθοδόξων ιεροκηρύκων 
τού 17°» αίώνος.

Μ. I. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ

88) Βλ. τά προσφάτως (καθ’ ήμετέραν άνακοίνωσιν) γραφέντα υπό Β α σ ι λ. 
ϊατάκη. Σκούφος · Μηνιάτης - Βούλγαρις · Θεοτόκης (Βασική Βιβλιοθήκη 
8), ’Αετός Α.Ε., Άθήναι, ά. έ. (=1953), σ. 14 - 1δ καί 17 - 19.

99) Ή κατά τών ετεροδόξων πολεμική δέν λησμονείτυι υπό του Νεκταρίου 
οόδ’ εις τάς ομιλίας του. Οϋτως, είς τάς ΰπ’ άριθ. 13 καί 45 ελέγχεται ή περί 
πουργατορίου δόξα τής δυτικής εκκλησίας (βλ. κώδικος σ. 1C6 - 169 καί 522), 
αλλαχού δ’ επίσης καταφέρεται οΰτος κατά τών «Λουτεροκαλβίνων» (Βλ. σ. 
114, 127 καί 139).

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ζ. 13
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ΤΟΠΩΝΥΜΙΚΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

I. Λ Ο Υ Μ A

Εις τά υπό τού Στεφάνου Ξανθουδίδου δημοσιευθέντα1 συμβό
λαια έκ τής Μονής Άρετίου, απαντάται ενιαχού 8 τοπωνύμιον Λ ο ϋ- 
μ α, έπί τοΰ οποίου υπήρχε μετόχιον τής Μονής. Τό μετόχιον τοΰτο 
άπετέλεσε τον πυρήνα των νΰν υπαρχόντων έπί τής θέσεως ταυτης χω
ρίων Επάνω και Κάτω 8 Λοϋμα(ς), επαρχίας Μεραμβέλλου, τά όποια, 
είρήσθω εν παρόδφ, μετά τών πλησιόχωρων Σκοινιάς, Δωριές, Κα
ρύδι, δεν ύφίσταντο επί Ενετοκρατίας, άλλ’ όντα μετόχια τής Μονής, 
συνφκίσθησαν «κατά μικρόν εκ τών παροίκων, καλλιεργητών, ενοικια
στών καί δουλών τοϋ μοναστηριού», ως εΐκασεν ό Ξανθουδίδης * *, άπε- 
τέλεσαν δέ χωρία μόνον κατά τους χρόνους τής Τουρκοκρατίας*.

Τοπωνύμιον Λοΰματα, έξ άλλου, άνευρίσκομεν εν Άρχάναις 
επί θέσεως ύδατοβριθοΰς, νοτίως τής κωμοπόλεως, πιθανώτατα δέ συ- 
στηματικωτέρα έρευνα θέλει φέρει εις φώς καί έτερα συνώνυμα έν 
Κρήτη·

Έκτος τών προαναφερθέντων άπαντώμεν έξω τής Κρήτης τοπω
νύμιον Λοΰμα(ν) έν Κύπρφ. 'Ωσαύτως Λοΰμα καλείται έν Καρ- 
πάθφ θέσις βουνού παρά τή κώμη "Ολυμπος8, έάν δέ καί αλλαχού ά
παντά ούτω, δέν ήδυνήθημεν νά έξακριβώσωμεν.

Ή λέξις λοϋμα7'εκ τοΰ λούω, τή προσθήκη είς τό ρηματικόν

’) Περ. Χριστιανική Κρήτη, Α' τευχ, ΑΒ' σελ. 1 - 377.
’) Αυτόθι, έν σελ. 253, «κάτω λουμα εις τά μαχίδια», σελ. 256 

«τού καλογέρου στό μετόχι λοΰμα», σελ. 276 «χοράφι στό 
λουμα» κιιί σελ. 278 «τ ά ράδεγα τοϋ σκουρά καί τοϋ λουμά- 
τ ο υ».

") Ή διάκρισις εί; Επάνω καί Κάτω Λοϋμα είναι παλαιοτέρα (Χριστια
νική Κρήτη, ώς άν., σελ. 253 «κάτω λουμα είςτά μαχίδια»).

*) Χρ. Κρήτη, ώ; άν., σελ. 48.
‘) Ό Ξανθουδίδης συμβουλευτείς Ένετικούς πίνακας δέν άνεϋρε ταΰ 

τα υπάρχοντα έπί Ενετοκρατίας. Φαίνεται δτι παρήλθεν αρκετός χρόνος, μέ- 
χρις δτου τά μοναστηριακά ταϋτα μετόχια μεταβληθώσιν είς χωρία, καθ’ δσον 
ούτε είς τούς Τουρκικούς φορολογικούς πίνακας τοΰ 1671 (Ν. Σταυρινίδου· 
Ανέκδοτα έγγραφα τής Τουρκοκρατίας έν Κρήτη, Κρητικά Χρονικά, Α' σελ. 
84 - 122) σημειοϋνται ώ; ύφιστάμενα.

“) Πληροφορίαι έκ τοΰ ’Αρχείου τοϋ Ιστορικού Λεξικοΰ τής ’Ακαδημίας 
’Αθηνών, προ; τόν διευθυντήν τοΰ όποιου κ "Ανθιμον Παπαδόπουλον, παρα- 
χωρήσαντα εΰγενώς ταύτας πρός ημάς έκφραζομεν έντεΰθεν χάριτας.

’) Καί λοϋ - σμα. Πρβλ. τό σχήμα κρούω - κροΰμα καί κρούσμα.
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θέμα τής συνήθους παραγωγικής καταλήξεως —μα8 [λοϋ-μα], ήτο 
ήδη έν χρήσει παρά Βυζαντινοΐς, έσήμαινεν δέ :

1) Την πράξιν τοϋ λοΰεσθαι, τό αποτέλεσμα τής λοΰσεως, τό λου
τρόν, τό λοΰσιμον9, τό «λοΰσμα»10 * * * * * ως έλέγετο ταυτοσήμως, σημα
σία, υπό την οποίαν και σήμερον λέγεται έν Κυπρψ

καί 2) Αυτόν τοΰτον τον τόπον, έν ω λούεται τις, τον λουτρόν, τον 
λουτρώνα >2, συνήθως παρά Βυζαντινοΐς18, έν χρήσει μετά «ον ταυτο
σήμων «λουτρός» καί «λουτρόν», πολλάκις έν ένί καί τφ αυτφ 
κειμένφ **.

Ή λέξις αΰτη απαντάται καί κατά τό καθ’ ημάς, έν Στερεά Έλλά- 
δι16 *, υπό την σημασίαν τής ίλί'ος, έν Κρήτη δέ 1β, τοΰ λασπώδους καί

8) Περί ταύτης ϊδε καί Γ. Χατζιδάκιν, Μεσ. καί Νέα 'Ελληνικά, Α.', 
σελ 417.

s) Sophocles, Greek Lexicon έν λέξει λοΰσμα σελ. 721: λοΰμα - τος 
= baptism, λοΰσμα, λουτρόν, βάπτισμα. ”ίδε προχείραις έν τφ Συναξαρίφ Μα- 
ξίμου επισκόπου Κυθήρων, (Βίοι 'Αγίων έκ τής Ελληνικής γλώττης ήτοι έκ 
των Συναξαρίον (sic) μεταφρασθέντες παρά Μαξίμου ταπινοϋ (sic) επισκόπου 
Κυθήρων εις κοιχήν ωφέλειαν' νεωστί μετά πλείστης έπιμελ,είας τε καί διορ- 
θώσειος μετατυπωθέντες, Ένετίησι 1680) δπου έν τή 31η Αύγουστου σελ. τκζ' 
γράφεται «καί κάποιοι φιλόθεοι ονναχ&έντες έζήτηοαν τοϋ πατρίκιον νά κάμνονοιν
ένα λοΰμα μιαν φοράν την εβδομάδα».

ιο) Sophocles ώς άν. έν τή λέξει.
”) Άρχ. Ίστορ. Λεξικού Άκαδ.
,8) Καί σήμερον διά των συνωνύμων λουτρό, μπάνιο (έκ τοϋ ίταλ. bagno

<ζλατ. balneum <ζάρχ. έλλ. βαλ.ανεϊον : ’Ετυμολογικό Λεξικό τής Κοινής Νεο
ελληνικής Ν. Άνδριώτη έν τή λέξει) δηλοϋται τό μέν ή λοΰσις, τό δέ ό 
λουτήρ καί ό τόπος ένθα δόναταί τις νά λουσθή.

1!) Ό Φαίδων Κουκούλες, Τά λουτρά παρά Βυζαντινοΐς έν ΕΕΒΣ, 
ΙΑ', σελ. 201, αναφέρει δτι κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους τό λουτρόν έκαλεΐ- 
το καί λοΰ(σ)μα. ’Επίσης ό Du Cange έν τφ οίκείφ τόπιρ (σελ. 827) εξηγεί 
λοΰμα, τό = balneum καί παραπέμπει είς Κ ω δ ι ν ό ν, Πάτρια Κυ>ν)πόλεως 
καί Μάξιμον έπισκ. Κυθήρων (ώς άν.), 6 δέ Sophocles έν λέξει λ,οϋ- 
αμα (σ. 722) αναγράφει καί τήν δευτέραν ταύτην σημασίαν έξηγών bath, ba
thing room.

u) Οΰτω εάν λάβωμεν τάς. παραπομπάς τοϋ Du Cange, θά εύρωμεν είς 
Κωδινόν, Bonn. Περί αγαλμάτων, στηλών κλπ., σελ. 51, 9 «καί διερχομένης 
έκεΐσε έφ' ϊππφ έν τφ λονματι των Βλαχερνών» καί έν ταύτφ χρήσιν ταυτοσή
μως των λέξεων λουτρός —όν (σελ. 14, 8, σελ. 188, 21 κ. άλλαχοΰ) καί είς 
Μάξιμον επίσκοπον Κυθήρων (ώς άν ) σελ. τκη’ τέ&έσπισαν με χρν- 
οόβονλον λόγον νά δίδεται οολέμνιον κά{λε χρόνον είς τό τοιοντον λονμα» καί σελ. 
τκζ' «<5 πατρίκιος μέλλωντας νά άπο&άνη άφίνει τοΰτο τό λοΰμα», καί έν ταύτφ 
σελ. τκζ' τήκαμε καί ένα λουτρόν μικρότατου υποκάτω είς τούτο».

“) Άρχ. Ίστορ. Λεξ. Άκαδ.
1β) Σπανίζει.
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υγροί γενικώς τόπου, σημασίας υπό τάς οποίας, καθ’ ημάς, σημαίνε- 
ται έν τοΐς ανωτέρω τοπωνυμίοις. Ή περίεργος αυτή σημασία, την 
οποίαν ελοβεν ή λέξις, καθ’ δσον πιστευομεν. προήλθε βάσει των ακο
λουθών Ιννοιολογικών έξελίξεων: Έκ τής πρώτης σημασίας, κατέληξε 
«λοΰμα» νά σημαίνη οΰχί μόνον τό αποτέλεσμα τοΰ λουεσθαι, την 
λοΰσιν δηλονότι, άλλα και τό ύπολειπόμενον τής λουσεως ύδωρ”, τό 
όποιον και έξεχέετο μετά την λοΰσιν, ως συνέβαινε παλαιότερον * 18 * και 
συμβαίνει πολλαχοΰ εΐσέτι και σήμερον, Ιπΐ τής όδοΰ, δπου έσχημά- 
τιζε ρυακίδια, σταθμεΰον δέ ΐλύν. Την σχηματιζομένην ίλύν έκ τής 
έκχΰσεως τοΰ «λοΰματος» έκάλεσαν κα'ι αυτήν «λοΰμα», ή ονομασία δέ 
αΰτη έπεξετάθη ως δηλωτική παντός είδους ιλΰος, κατόπιν δέ καί ό 
τόπος, εις τον όποιον ένεκα τής πληθώρας τοΰ ύπάρχοντος υδατος εϊτε 
έκ των όμβριων ύδάτων, σχηματίζεται ιλύς, έν γένει δέ πας τόπος, 
υγρός καί βαλτώδης, διασχιζόμενος ή μή υπό ρυακιδίων έκλήθη καί 
οΰτος «λοΰμα». 'Η τοιαΰτη σημασία είναι, ως φαίνεται, αρκούντως 
παλαιά18, πιστευομεν δέ, δτι τά ομώνυμα τοπωνύμια, έκ ταύτης, ως 
ανωτέρω ήρμηνεύσαμεν ταύτην, προήλθον, σημαίνοντα τόπον υγρόν 
καί βαλτώδη.

Τοιαύτη λέξις υπό τήν προμνησθεΐσαν σημασίαν, υπάρχει όντως 
σήμερον έν τή Κρητική διαλέκτφ, ούχ'ι πάντως ουσα έν εΰρείρ χρήσει· 
Ούτως έν Βιάννιρ λέγεται ό στίχος:

Κοιμάτ’ ό ήλιος οτά βουνά κι ή πέρδικα οτδ λοΰμα 20.

ένθιι «λοΰμα» σημαίνει δ,τι καί έν τοΐς τοπωνυμίοις, βάλτον, βαλ
τότοπον. 'Ο Νίκος Καζαντζάκης, εις τήν «Όδύσειαν», χρησι
μοποιεί καί οΰτος τήν λέξιν, έν τή σημασία τής ιλύος, κακώς δ’ έπε- 
κρίιθη, εις τό σημεΐον τοΰτο τουλάχιστον, δτι έχρησιμοποίησεν λέξεις

”) Πρβλ. πλύνω - πλύμα, απόπλυμα (= τό άπομένον τής πλάσεως ϋδωρ). 
φρ. *χναε τό πλΰμα*.

19) Κατά πληροφορίαν εκ τοΰ Τουρκικού ’Αρχείου Ηρακλείου (ΤΑΗ, κώ 
διξ 107, σελ. 179) ύπηρχεν επί Τουρκοκρατίας έν Ήρακλείφ (Κιζίλ Τάμπια) 
ρυακίσκος σχηματισθεώ έκ τών έκχεομένων σαπουνόνερων καί αποπλυμάτων.

18) Κατά Liddell - Scott - Κωνσταντινίδου, Γ' σελ. 59 λοΰμα 
=8δθ)ρ, ρύσξ καί παραπέμπει εις ’Ελληνικά ’Επιγράμματα (έκδοσις Kaibel) 
963, 6. ’Επίσης καιά τό Μέγα Λεξικόν τής Έλλην. γλώσσης εκδ. Δημητράκου 
τόμ. Ε' υπάρχει ταυτόσημον λήμμα έν τή λέξει ή παραπομπή δέ γίνεται είς 
Έλλην. ’Επιγράμματα, 903,2. Τό χωρίον τοΰτο κατέστη αδύνατον νά έξεύρω- 
μεν. Τό παρ’ Ήσυχίψ, καθ’ δ «λούματα' τα των πτιοοομίνων χρί&ων ayvoa Κύ
πριοι*, ίσως νοσεί.

’°) Άρχ. Ίστορ. Λεξ. Άκαδ·
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Τοπωνυμικά τής Κρήτης 197

ανυπάρκτους, υπό κριτικού51 *, 6 οποίος συν άλλαις εθεώρησεν ως μη 
ύπάρχουσαν κα'ι την παρά Καζαντζάκη λέξιν λοΰ μα — λάσπη.

Δυνατόν να θεωρηθή, δτι διά τού «Λοΰ μα» ώς τοπωνυμίου πι
θανώς νά σημαίνηται προϋπάρχον λουτρόν έν τή θέσει, έφ’ οσον 
τοιοΰτον τι έσήμαινε παρά Βυζαντινοΐς. "Ομως μία τοιαΰτη εκδοχή 
έξασθενεΐ πως έκ τού γεγονότος δτι έν Κρήτη έν τοπωνυμίοις προς δή- 
λωσιν προϋπάρχοντος λουτρού, χρησιμοποιείται τό σύνηθες «Λου
τρό»55, ή άλλο τι συναφές53, ουδέποτε δε «Λοϋμα», λέξις, ή όποια 
σπανιωτάτη ως προσηγορικόν, ως καί έν τοΐς άλλοις ϊδιώμασι, ούτω 
καί έν Κρήτη ουδόλως λέγεται έπί τής σημασίας τού λουτρού, άφ’ ετέ
ρου δέ έκ τού δ,τι λουτρώνες (=λού ματα), δεν είναι απολύτως ευ
χερές νά ύπήρχον εις τούς τόπους τους υπό τόόνομα σήμερον «Λούμα».

Απομένει είσέτι ή πληροφορία έκ τού ’Αρχείου τού 'Ιστορικού 
Λεξικού τής ’Ακαδημίας, δτι ή λέξις χρησιμοποιείται έν Καρπάθφ έπί 
θέσεως βουνού54. Τούτο δεν δύναται νά άναιρέση τά ήδη λεχθέντα, 
γνωστού δντος δτι έκ τής τοπικής έπεκτάσεως την οποίαν λαμβάνουσιν 
ένεκα τής λήθης τών πλησιοχώρων καί τής αιτίας τής γενέσεως τού 
τοπωνυμίου καί έκ τής συνεχούς φθοράς, τά πλεΐστα τών τοπωνυ
μίων ούδέν είναι πλέον ειμή λέξεις άποβαλούσαι πάν νοηματικόν πε- 
ριεχόμενον, διατηρούμενοι δέ έν χρήσει διά τής συνεχούς παραδόσεως, 
προς τοπικόν καθορισμόν καί ούδέν άλλο.

Έκ τών ανωτέρω, θά ήδυνάμεθα ήδη νά έννοήσωμεν την άγνω
στον καί άδιανόητον μέχρι τούδε λέξιν «λ ο υ μ α τ έ α», τής όποιας χρή- 
σιν ποιείται ό Σαχλίκης55, έν τφ στίχψ 209 τής «Άφηγή- 
σ ε ω ς» :

νά ’πες αγρίμια κυνηγούν και λονματέαν όρμιάζονν.

'Ο στίχος δεν κατενοήθη υπό τού Παπαδημητρίου, ό όποιος έν τφ

51) Ό Μάρκος Αύγέρης κρίνων τήν «’Οδύσσειαν· έν «Νέςι Έστίρ:», 
ΚΣΤ' σελ. 1847, αμφισβητεί παντάπασι τήν ϋπαρξιν τοιαύτης λέξεως υπό τήν 
σημασίαν ταύτην.

,5) Λουτρό χωρ. έν Σφακίοις, τό όπσϊον ώς πληροφορεί ό Νουχάκης 
(Κρητική Χωρογραφία, σελ. 226), «ώνομάσθη ούτως έκ τών γενομένων έν αυτή 
λουτρών ώς δεικνύουσι πολλά λείψανα λουτήρων είς οΰς διωχετεύετο τό προ 
λοϋσιν ϋδωρ έκ τής ύπερκειμένης Άνωπόλεως».

51) Λουτρά χωρ. έπαρχίας Ρεθύμνης καί τοπωνύμιον έν Τυλίοσψ, Λ ο ΰ- 
τ ρ ε ς έν Κυδωνίςι, Παλιόλουτρα έν Άγίω Βασιλείω, Λουτράκι 
δύο χωρία έν Βιάννψ καί άνά έν έν Άγ. Βασιλείφ καί Κυδώνι^ κλπ. ΙΙρβλ. 
καί δσα έν περ. Κρητική Έστίρ, τόμος Λ’, τεύχος 3 σελ. 11 καί τεύχος 4 σελ. 13.

51) Ώς άνωτ.
55) Σ α χ λ ί κ η, Άφήγησις Παράξενος, έπιμελείςι Σ. Παπαδημητρίου, 

’Οδησσός, 1896.
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λεξιλογίορ 3β, αγνοεί την σημασίαν τής λέξεως γραφών, «λουματέα, 
ή' εις την έκφρασιν «λουματέαν δρμιάζουν» κατά πάσαν πιθανότητα 
γένους θηλυκοί». Καθ’ ημάς ή λέξις δέον νά συναφθή προς τό «λοϋ- 
μα», σημαίνει δέ τόπον βρίθοντα «λουμάτων», τουτέστι τόπον υγρόν 
και λασπώδη, είναι δέ οΰχί γένους θηλυκοί, ως θεωρεί ό Παπαδη- 
μητρίου, άλλ’ αρσενικοί, συντιθεμένη εκ του «λοίμα» κα'ι τής παρα
γωγικής καταλήξεως —έας, σημαινουσης πλήθος, αφθονίαν, του εν τφ 
θέματι σημσινομένου. Ή κατάληξις αυτή ουδέν είναι είμή ή πρωταρ 
χική μορφή” τής συνήθους έν Κρήτη καταλήξεως τοπωνυμίων — ιάς, 
ή οποία σημαίνει τό αυτό58. Λουματέας δθεν και οίιχΐ λουμα
τέα, παρ’ δτι τοιαΰτη λέξις ή συνώνυμον τοπωνυμιον, καθ’δσον γνω- 
ρίζομεν, δεν διεσώθη παρ’ ήμΐν, εσήμαινε κατά τά ανωτέρω τόπον 
γέμοντα λουμάτων.

Παρά ταίτα οΐ στίχοι 208 - 209 :

(ό) είς τον άλλον δεν γροικούν κι άνάκοντα φωνάζουν, 
νά ’πες αγρίμια κυνηγούν καί λουματέαν δρμιάζουν,

παραμένουσι εϊσέτι γριφώδεις. Τών στίχων τούτων, υπό πάσαν επι- 
φΰλαξιν δίδομεν κατωτέρω την καθ’ ημάς ερμηνείαν : Ό δνας τον άλ
λον δεν γροικούν κτλ. ώστε λέγεις δτι κυνηγούν αγρίμια και δρμιά
ζουν, ήτοι ρίπτουσι την δρμιάν29, είς τόπον βαλτώδη, πλήρη λουμά
των, προς σΰλληψιν ίσως εγχέλυων ή διά τι άλλο.

II. Ρ Ο Υ Μ A

Ταυτόσημον σχεδόν καί γλωσσικώς άνάλογον προς τό «Λοίμα», 
υπάρχει τό συνηθες έν Κρήτη τοπωνυμιον «Ροίμα»80. Ετυμολογική 
σχέσις προς τό «Λοίμα», ώς θά ήδυνατό τις νά ύποθέση81 δεν ΰφί-

198

Μ) 2 α ]( λ ί χ η, ώς άν. σελ. 217
a’) Περί ταύτης ϊδε Γ. Χατζιδάκη, Μεσ. καί Νέα Ελληνικά, Β' σελ- 

457 καί περ. Άθηνά, Ε' σελ. 495 καί εξής.
a8) Οΰτω Χαλικιάς = τόπος βρίθων χαλίχων, Άστυραχιάς τόπος έν φ 

άφθονε! είδος φυτοΰ καλούμενον στύραξ, Άχεντριάς = τόπος πλήρης έχιδνών, 
Πλατανιάς κτλ. Έν Δυτική Κρήτη ή τοιαΰτη κατάληξις συνήθως απαντάται ώς 
—έ(ς). Π.χ. Πλατανές, Άζωγυρές κτλ.

aa) Σκαρλάτου Βυζαντίου, Λεξικόν τής ’Ελληνικής γλώσσης Β' 
σελ. 947 ορμιά = τριχιά διά ψάρευμα. Ή ορμιά έκ τού άρχ. όρμος καλείται 
καί όρμίδι ή κοινώς αρμίδι. Ίδε καί Ν. Ά ν δ ρ ι ώ τ η, ’Ετυμολογικό Λεξι
κό, σελ. 175 έν τή λέξει.

*°) Έν συμβολαίφ τοΰ 1775 (Α. Βουρδουμπάκη, Κρητικά Έγγρα
φα έν Χριστιανική Κρήτη, Β' σελ. 408), γράφεται «σύνορο απου το νοτο ρονμα*.

81) Τό λ έν Δυτική Κρήτη ιδιαίτατα, τρέπεται είς ρ. "Ίδε Ρ a s h 1 e y, ΙΙι
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στατπι. Ή λέξις είναι ευρέως διαδεδομένη εν Κρήτη, ίδίφ έν τή Δυ
τική, ώς προσηγορικόν, σημαίνει δέ τον εκ χειμαρρωδών ή μή ύδά- 
των σχηματισ&έντα ρυακα ή ποταμόν.

Οΰτω «Ροΰ μα» εκαλείτο χωρίον έν Σητείρ, νΰν υφιστάμενον μό 
νον ως όνομα τόπου*2, ύπάρχουσι δέ σήμερον χωρία Βαθΰρρου- 
μα, ΜεσόρρουμαένΣ ελίνφ, Κ α λ ό ρ ρ ο υ μ σ. * ** και Νέα Ρ ο υ- 
ματα Ιν Κυδωνιά, Π α λ α ι ά Ρουματα έν Κισάμω και Μιξόρ- 
ρ ο υ μ « " έν Άγίιρ Βασιλείφ, ταυτώνυμοι δέ θέσεις Μέσα Ρ θύ
ματα, τοϋ Μπάουτό Ροϋμα, Σφακόρρουμο, έν Άργυρου- 
πόλει επαρχίας Ρεθύμνης **, Σ τ ρ α β ό ρ ρ ο υ μ α, έν Άσκυφου έπαρ· 
χίας Σφακίων8*, Ρουμάτσια (γράφε Ρουμάκία) έν Σκάφη επαρ
χίας Σέλινου*7 καί ε’ί που αλλαχού.

'Η λέξις ασφαλέστατα έχει την προέλευσιν έκ τοΰ ρεύμα. 'Ο Xu- 
τζιδάκις" ΰπεστήριξεν την έκ τού ρεύμα^> ρ έ μ α^> ροϋμα παρα
γωγήν*9, ή οποία κρίνεται λίαν επισφαλής έκ τού δτι ή τροπή τού ε

σελ. 192 - 193 (γάρα · γάλα, Μήρο - Μήλο), σελ. 233 (άρροι, ρογήσιμα, ρογιώ- 
ρογιώ αντί άλλοι κτλ.) καί Bickford-Smith, Cretan Sketches, σελ. 
154 (a legacy of words). Επίσης ϊδε Γ. Ά ναγνωστό π ουλον έν Ά- 
ύηνί}, ΛΗ' σελ. 151 Δυνατόν πάντως ένεκα τοϋ σχεδόν ταυτοσήμου νά έπέδρα- 
σαν αμοιβαίος καί κατ’ αναλογίαν.

**) Κρητικά Χρονικά, Α' σελ. 122.
**) Πρβλ. δσα περί τούτου έν Κρητική ’Εστία. Α' τεϋχος 2 σελ. 8.
**) Ό Γ. X α τ ζ ι δ ά κ ι ς τό γράφει Μειξόρρουμα (Ά9·ηνά ΚΔ' σελ 22). 

Προήλθ-εν κατ’ άνομοίωσιν έκ τοϋ Σμιξόρρουμα (= συμβολή ρυάκων, ρουμά- 
τιον). Πρβλ. τά έξουσά σου <^έ|ου(σ)ά σου <ζέξά σου, έκσυσπάζομαι <ζ[έ]κσυ- 
(σ)πάζομαι <ξυπάζομαι, σύψυχο <(σ)ύψυχο <ζΰψυχο "Ιδε καί Φ ι λ ή ν τ α, 
Γλωσσογνωσία καί Γλωσσογραφία, Β' σελ. 145.

**) Ν. X α τ ζ ι δ ά κ ι, Τοπωνυμίαι τοϋ χωρίου ’Αργυρουπόλεως, ΕΕΚΣ 
Α' σελ. 436 καί 441.

**) Στεφάνου Ξανθουδίδου, Τό δίπλωμα (προβελέγγιον) των 
Σκορδιλών Κρήτης, ΕΕΚΣ, Β' σελ. 307. Έφ’ δσον τά «ροϋμα» έγένετο έκ τοΰ 
«ρεύμα» πιθανωτέρα ή διόρϋ-ωσις τοϋ G e r 1 a n d, Histoire de la Noblesse 
Cretoise, σελ. 95 έν έγγράφφ (χρον. 1183) είς Στραβό Ρεύμα καί οΰχί 
Στραβό Ροϋμα ώςό Ξανθουδίδης άς άν., έπειδή ή λέξις ροϋμα είναι 
διαλεκτικόν στοιχεϊον μάλλον μεταγενέστερον.

*’) I. Μαθιουδάκη, Τοπωνυμικά τής κοινότητος Σκάφης. Κρητικά 
Α' σελ. 34.

**) Άθηνά ΚΔ' σελ. 22.
*9) Τήν τοιαύτην παραγωγήν, άπ’ εΰθ-είας έκ τοΰ ρέμα, υποστηρίζει καί δ 

φιλόλογος κ. Γ ε ώ ρ γ. Π ά γ κ α λ ο ς, έν άνεκδότφ γλωσσαρίω του, τό λήμ. 
μα «ροϋμα» τοΰ οποίου έτέθη ύπ’ δψιν ημών, γράφων έπί λέξει «Ή άπ’ ευθείας 
έκ τοΰ άρχ. ούσ. ρεϋμα^> ρέμα — ροϋμα κατ’ ανώμαλον έκφώνησιν ου αντί * 
(περί τής οποίας ανωμαλίας ίδε Γ. Ν. Χατζιδάκιν έν ’Αθήνας τομ. 24, σ. 22
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είς ου είναι λίαν ανώμαλος και ουδόλως εύχρηστεΐ εν τφ Κρητικφ 
ίδιώματι. Πιθανωτερα, ως νομίζομεν, είναι ή διάμεσος παραγωγή εκ 
τοϋ ρεΰμα^> ρέμα^> ρόμα* 40 41^> ροΰμα

Ό Ά. Χατζής όμιλεΐ περί λατινικού ruma, Δβ = ροή, ποταμός 
εκ τού ελληνικού ρύμη καί παράγει εντεύθεν την λέξιν 42, τοιαύτη όμως 
λέξις υπό την ως άνω σημασίαν, άφ’ ενός μέν, ως φαίνεται, δεν εκλη- 
ρονομήθη υπό τών Ενετών, οπότε ί)ά ήδυνάμεθα κατά τινα τρόπον 
να άναγάγωμεν τό κρητικόν ρούμα είς ταύτην, άφ’ Ιτέρου δέ ή εκ 
τού ρεύμα παραγωγή είναι λίαν πιθανή καί άσφαλής ώστε να μήν 
ύπάρχη ανάγκη νά άνατρέχωμεν είς άλλας πολλφ επισφαλεστερας.

ΝΙΚ. Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ

«ον αντί ε» ρέμα — ρ ο ν μ α έν Κρήτη, ζεματίζω—ζ ουματίζω έν Σύμη.·.^ 
ή εμμέσως έκ τοϋ αύτοϋ ~ζ>ρεϊ)μα ζμ-ρέμα * ρήμα ρ ο ν μ α κατά τροπήν δηλ.
πρώτον τοϋ « είς ο διά τό παρακείμενον υγρόν ρ, ώς: ρεβίΰι ζ>ρ ο β ί & ι και 
έπειτα τροπήν τοϋ ο τούτου είς ου διά τό αυτό παρακείμενον ωσαύτως ρ, ώς 
λωρί(ον) φλουρί..... Πιθανωτερα ή μάλλον βέβαια μοΰ φαίνεται ή πρώτη άμε
σος ετυμολογία έκ τοϋ: ρενμα ~ζ>ρέμα — ρ ο ν μ α ή ή έμμεσος έκ τοϋ ρεΰμα 
~β>ρέμα ζ>*ρόμα ]>ρ ο ν μ α τοσούτω μάλλον καθ’ όσον ό διάμεσος τύπος *ρόμα 
είναι αμάρτυρος». Ή ανώμαλος τροπή τοϋ ε είς ου είναι ψευδής καί φαινομε
νική. προϋποτιθέμενου πάντοτε ένδιαμέσως τοϋ ο. Ουτω τό ζεματίζω ζονματί
ζω, καί δσα ό Χατζιδάκις έν Άθηνςί ΚΔ'σελ. 22, έάν δέ όφείληται είς 
παρετυμολογίαν, προϋποτίθησι ώς διάμεσον τύπον τό *ζοματίζω. Έξ άλλου, δ 
τύπος ρόμα ουδόλως είναι αμάρτυρος (ίδε κατωτέρω) ώς θεωρεί ό κ. Πάγκαλος,

40) *0 τύπος οΰτος διασοίζεται είσέτι έν Κύμη (Φ ι λ ή ν τ α, Γλωσσογνωσία 
καί Γλωσσογραφία, Α. σελ- 134 καί Β' σελ. 90 και Χατζιδάκις έν Ά· 
θηνφ, ΚΔ' σελ. 23). Διά τήν τροπήν τοϋ εμ είς ομ ίδε Φιλήνταν ώς άν. Α' 
σελ. 96, 124. 134, 158 καί Β' σελ. 90. Πρβλ τό σχήμα ψενμα >·ψέμα ό μ α.

41) Περί τοϋ ομ ~ζ>ονμ ίδε Φιλήνταν ώς άν. Β' σελ. 109 - 110. ’Εν
ταύθα συνήργησεν καί ή γειτονία τοϋ ύγροΰ.

4S) A. X α τ ζ ή «"Ελλη, Ελλάς — "Ελλην» έν Έπιστ. Έπετηρίδι Πανεπ. 
’Αθηνών (1935) σελ. 139 καί έν περ. «’Επιστήμη» (1952) τεύχος 4.

Σ η μ.—Κατά τάς πληροφορίας έκ τοϋ "Αρχείου τοϋ Ίστορ. Λεξικοΰ τής 
’Ακαδημίας, ροΰμες καλούνται έν Θρφκη τά συκάμινα καί ρούμια ή συκα- 
μνιά (μ&'ρέα). Έκφράζομεν έντεϋθεν τήν υπόνοιαν δτι ή λέξις ροΰμες (έν. ή ροΰ
μα) δέον νά συναφθή πρός τό λατινικόν ruma, ae καί rumis, Ϊ3=θηλή μαστού 
καί τό παρά Sophocles Greek Lexicon (σελ.. 972) ΰναγραφόμενον ρού
μα, ή=θηλή. Ώνομάσθησαν δηλονότι έν Θρρκη ροΰμες τά συκάμινα, ένεκα τής 
μεγάλης όμοιότητος τοϋ σχήματος αυτών πρός θηλήν μαστοϋ.
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FRENCH AND ITALIAN ELEMENTS IN THE EROTOCRlTOS

In 1935, Cartojan 1 drew attention to the fact that the plot 
of the Erotocritos was drawn from the old French romance of 
«Paris and Vienne», of which the standard critical edition is 
that of Kaltenbacher* 2. This romance is extant in seven manus
cripts, of which the earliest is dated 1438, and several editions 
from 1487 onwards. In Italian there exist in manuscript three 
different translations, and no less than twenty-two printed edi
tions, of which the first was published in 1483. Versions in Ita
lian verse were composed by Mario Teluccini, of whose work 
there are two known editions, dated 1571 and 1577, and by An
gelo Albani d’ Orvieto, whose poem was printed in Rome in 
1621· The evident popularity of the romance is further shown 
by its translationi nto other tongues—Spanish, Catalan, English, 
Flemish, Swedish, Latin, Armenian, and German.

Cartojan concludes rather doubtfully that the poem by Alba- 
no di Orvieto is «la source la plus directe du poeme neogrec», 
but goes on «nous disons la plus directe parce que, sans doute, 
il y en a eu aussi d’ accessoires, telle la version italienne en 
prose».

Kriaras3, entirely repudiates the Italian poem as the imme 
diate source of the Erotocritos, and after an exhaustive compa
rison of the Greek with Kaltenbacher’s text concludes that «the 
Cretan poet had to hand . . . the French romance itself, either in 
French or in an Italian translation». If this were true it would 
have the additional merit of settling finally the disputed au
thorship of the Erotocritos4.

*) Cartojan, N. «Poema cretana Erotocrit in literatura rotndnea- 
sca §i izvorul ei neconoscut». (Academia Romana, Memoriilese^tunii li- 
terari, seria III, tomul VII, mem 4). Bucure§ti 1935, and later in «Le 
modele franpais de F Erotokritos, poeme cretois du XVIIe. siecle». (Re
vue de litterature comparee, (Avril - Juin 1936).

*) Kaltenbacher, R. «Der altfranzosische Roman Paris et Vi
enne», (Romanische Forschungen XV, Erlangen, 1904).

3) Kriaras, E. «Μελετήματα περί τάς πηγάς τοϋ Έρωτοκρίτου», (Tex- 
te und Forschungen zur Byzantinisch - Neugriechischen Philologie, Nr. 
27, Athens, 1938).

*) See κατωτέρω.
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This apparently well-founded conclusion ignores one diffi
culty. Kaltenbacher divides our existing sources into two groups. 
The first consists only of five French manuscripts, on which he 
bases his text: the second of all other material, including the 
Italian translations. The differences between the two groups are 
quite distinct, and those that affect the present question are as 
follows:

a) Group II is much more direct, omits the description of 
five dreams that occur in Group I, and generally curtails the 
narration of Paris’ journeys and tournaments.

b) Group II omits the long prologue of Pierre de la Cypede, 
in which he states that he is the author of the work.

This study is intended to examine more closely the relation 
between the Paris et Vienne and the Erotocritos, and to try to 
resolve whether the Cretan poem is so closely affiliated to the 
Group I version as to overcome the inherent unlikeliness that 
a'poet of Venetian Crete, undoubtedly bilingual, would base his 
work on French rather than Italian: and if it is so affiliated, 
whether any Italian elements in the Greek are strong enough 
for us to postulate the existence of a hitherto unknown Italian 
translation of the Group I text.

In the following section, references to the Erotocritos are gi
ven by book and line as in the Xanthoudides edition:5 to the 
French text by page of Kaltenbacher’s edition in Romanische 
Forschungen; and to the Italian by page of the Verona edition 
of 16036. As this is not paginated, I have taken the page head
ed «Ea Dilettevole et Bella Historia...» to be page 1.

Since the Italian editions vary only in orthography and pun
ctuation, I have used (of those available in the British Museum) 
the one nearest in time to the presumable date of the Cretan 
poem.

Dealing first with those places where the Erotocritos is clo
ser to the Italian than to the French, we find the following 
examples, varying widely in their cogency. * *)

*) Xanthoudides, S. Βιτζέντζου Κορνάρου Έρωτόκριτος, Έκδοσις 
κριτική. Έν Ήρακλείφ Κρήτης 1915.

*) Paris, e Viena, Innamoramento bellissimo, nel quale si con- 
tiene il felice fine del loro Amore. Adornato di bellissime figure...In Ve
rona, Per Francesco dalle Donne, MDCIII. (Br. Mus. 12403a 18).
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1, Περνούν οί χρόνοι κ’ οι καιροί, κ’ ή Ρήγισσα γαστρώάη,

μια θυγατέρα κάμασι, κ’ ήφεξε το παλάτι. A 47, δΐ

. . . ilz eurent une fille, qui fat de tres souverayne beaute.
394

Ne stette troppo tempo, che M. Diana fu gravida, et at 
tempo debito partori una bella figliuola. 2

F1 does not mention the queen5 s pregnancy.

2. Εΐχεν δ Βαοιλιός πολλούς με φρόνεψι και πλούτη, 
ουβονλατόροι ντου ’σανέ οί μπιστεμένοι τούτοι'
μ’ απ’ δλους εΐχεν ακριβό, πάντα στη συντροφιάν του
εναν, όπου Πεζόατρατον έκραζαν τ’ δνομά ντον'
τον παλατιού ητο ϋαορετός, ξεχωριστός παρ’ άλλο,
και δίχως τον δ Βαοιλιός δεν ήκαν’ ενα ζάλο. A 71-76

En cely temps avoit au Douphme ung noble et gentil 
homme de grant parage qui s’ appelloit messire Jacques. 
Jasoit ce qu\il estoit baron, toutesfoiz estoit il homme lie
ge au dauphin. Et si estoit chevalier de grant parents et 
renom et estoit moult puissant d’ argent et avoit pluseurs 
chasteaulx el villes, si qu’ il ne tenoit gueres moins de ter- 
re du douphin. Ledit messire Jacques estoit moult saige 
chivalier et le dauphin V amoit moult. 395

Era in quel tempo nella Citta di Viena un nobile Ba
rone, ilqual era molto ricco di Castelli nel Paese del Dolf. 
chiamato per nome M. Giacomo . . . Questo M. Giacomo 
era amato molto dal Dolfino, e non faceva alcuna cosa in 
governare il suo Reame senza suo consiglio. 3

«Αέν ηκαν’ ενα ζάλο» has no parallel in F. However, a very 
similar phrase is found (referring to the Dauphin) in F,

Tant l’ amoit ledit roy, que en celuy temps ne fasoit 
Hens sans son conseil... 393

and the equivalent, in I

...ne Ί Re faceva cosa alcuna nel Reame senza il suo 
consiglio. 1.

French and Italian elements in the Erotocritos 203

') Erotocritos — G.; French text — F; Italian text — I.
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304 G.f Morgan

3. *’ ήπαοκεν δσον τό μπορεί να βγη άπό τέτοια μάχη' 
κ ήβανε μέο’ στο λογισμό I'd φεύγη δχ τό παλάτι, 
μά σφάλε, όέν τον ηφιν’ δ καημός, που τον έκράτει.

έτσι κι αυτός δτι ’κάνε την παίδα ν’ άλαφρύνη, 
και νά βρη αέρα και δροσά, πλιά αφτει τό καμίνι.

A 110- 112, 119-120

Paris serchoit chemin de soy eslonyer de Vienne, mes 
riens ne lay valoit la lonynyer, guar quant plus la lon- 
gnoit, et plus ardoit le feu d’ amours. 397

Abenche molte volte Paris havesse fatta ferma delibe- 
ratione di non voter pin, seguitare guesto amore, et dar 
luoco ά tanti affanni, tuttavia non potesta; ma quanto piu 
cercava nella mente sua abbandonar Viena tanto piu gli 
cresceva V amore verso di lei, et credendo amorzare il fuo- 
co gli aggiungeva piu legne. 4

«Μές ατό λογισμό» —«deliberatione», «nella mente». Compare 
also A 306, one of the Erotocritos5 many metaphors of love as a 
fire, which is closer to I than to F :

κ’ ήβαν δ έρωτας κονρφά τά ξύλα στο καμίνι.

4. Κι όληννχτϊς άνάπαφι δεν είχε νά λογιάζη,
ποιος εΐν' αυτός, που τραγουδει, και βαραναοτενάζει, 
και μέρα νύχτα η πεϋυμιά πληϋένει νά τ’ άκούη, 
μη γνώ&οντας, κι ό έρωτας όντε γελά, μας κρούει'

Κα'ι μέ τή Νένα τζι συχνιά ίμίλειε τούτα κείνα, 
πάντα γιά τον τραγουδιστή άάιβολες έκίνα.

A 465 - 468, 475-476

...et tousjours lay [Vienne] croissoit la volunte et le de- 
sir de scavoir gui ceulx esloient, enlanl qu’ elle moslroit 
a en porter grant poine et douleur. 398

...e pure piu volte Viena diceva con la sua nutrice Isa
bella. Come pud essere, cine quasi ogni notte si sentino qui 
si maravigliosi canti, et instrumenti ? (se ben come giova- 
ne pura, et innocente, che ancora non havea sentito die co- 
sa fossero le fiame d’ Amore pur li piaceva, conescendo, 
che per amor suo gli erano falti tanti suoni) et stando piu
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volte in tali pensieri tutta si consumava per voter sapere 
qui fussero quelli che cosi mirabilmente sonavano. 5 

This section is difficult to analyse; G, although it expands 
greatly, puts the singing - contest and the ambush immediately 
together, while F and I separate them by a description of Vien
ne’ s growing excitement. The general impression is that G is 
closer to I, and this is strengthened by the bringing in of a con
versation with the Nurse, (Isabella). But possibly «ή πεϋ·υμιά 
πληάένει», must be compared with «Croissoit la volunte et le 
desir».

5. Κινούν και πάσι το ζιμιό κ' οι δέκα αρματωμένοι, 
κα&ένας τον τραγουδιστήν ήστεκε κι ανιιιένει.
Εις ώραν δλιγούτσικη, όπου ’σανέ χωσμένοι, 
άωρονν το μ' ένα σύντροφο άξαφνου και προβαίνει, 
κι αρχίζει πάλι τδ ακοπδ τδ γλυκοζαχαρένιο, 
κ’ έχτύπα τδ λαγοϋτόν τον σαν τδ ’χε μαάημένο.
Ή γλωσσά ντου παρά ποτέ έγίνηκεν αηδόνι, 
κα'ι τδ μεσάννχτο περνά, τδ φώς τα' αυγής σιμώνει. A 557-564 

Quant ilz armes et or denes, ilz salirent hors du palays 
et s ’ en alerent cacher environ la chambre du Dauphin. 
Apres matines Paris et Edoardo vindrent.. .; quant ilz 
furent desoubz la chambre du dauphin ilz commensserent 
a chanter et a sonher, ainsi comme ilz avoient a coustu- 
me ... 399

Venuta la notte seguente Paris con Odoardo . .. secondo 
l’ usanza, sotto la camera del Dolf. sonando pin maravi- 
gliosamente, che mai havessero fatto. 5

G and I agree that at the last serenade the heroes sang mo
re beautifully than ever. However, «κινούν και πάσι» must be 
compared with «Ilz salirent...et s’ en alerent», which has no 
equivalent in I.

6. Έτότες ό Ρυηόκριτος αρχοντικά μιλεϊ τως
και φρόνιμα, ώς έγνώρισε κ’ είδε την δρεξίν τως.
Δέει τως’ «Φίλοι κι’άδερφοί, . ... » A 599 - 601

Paris ... s' en vint aux chivaliers et lew dist tielx pa- 
rolles : «Messeigneurs . . . » 400

Paris . . . si volto ά quelli died huomini benignamen- 
te, e disse. Signori, e fratelli... 6
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206 G. Morgan

Αρχοντικά—benignamente; Φίλοι και αδερφοί—Signori e fratelli.

7. οάν τους αποχαιρέτισε κ’ έμίσσενγε, έλωροϋσι,
πώς δέ γρίκα, με το καλό, κ’ εις το κακό &ά μπονσι.
Έφήκασι το’ αϋιβολές, στ’ Άρματα βάνον χέρα, A 607-609

Les chivaliers respondirent: «Seigneurs, ne vous des- 
plaise, quar se vous ne voules venir pour amour, il vous 
fauldra venir pour force». Quant Paris les entendit, il se 
lira ary ere et mist le main a son espee... 401

Pur seguendo [Paris] la sua via, questi died huomini 
si misero dinanzi a loro, e dissero. Fabisogno d per amove, 
d per forza che veniate al Dolfino, et in questo parlare mes- 
sero mano alle spade... 6

Έμίαοενγε — «seguendo la sua via»: and in F, Paris draws 
first, while in G and I it is the guards who put their hands 
upon their swords.

8. Δυο πήγα κ’ εϊπασίν τον το από τσϊ πονεμένονς,
κ’ έτίωρειέν τοις ο Βαοιλιός Άσκημα λαβωμένους' A 641 · 612 

... les chivaliers, qui foyz s’ en estoient, vindrent de- 
vant le dauphin et luy compterent tout leur fait et la dcsa- 
venture, qui leur estoit advenue, dont il fut moult dolant 
et courosse ... 401

. . . i quail andorno la mattina con sua gran vergogna 
avanti al Dolfino, mostrandoli le ferite c’ havevano sopra 
la persona, Vedendo questo il Dolfino comandd ... 7

«Έϋώρειεν τοις δ βαοιλιός» — «Vedendo questo il Dolfino».
9. Μέσα μου λέ’ δ λογισμός, πώς τούτος δ άντρειωμένος

είπε φωλιάν Αρχοντική &έ νά ν’ άναϋρεμμένος, A 701 - 702 
. . . erano fatte queste cose per amor suo; et da persone 

gentile, e valorose. 7
Not in F.

10. Έπέραοε κ' ή δεύτερη [νύχτα] κ’ ή τρίτη κατακρονει, 
κι ουδέ τραγούδι ουδέ οκοπό ούδε λαγοντ’ ακούει.
"Οσον επέρναν' δ καιρός, κ’ οΐ νύχτες εδιαβαινα, 
τόσον οί λογισμοί κρονφά την έψυγομαραΐνα. A 785- 788 

. . . α lei pareva cento anni, che non havesse udito so- 
nare, e cantare, perch’ ella non trovava altro rimedio al 
suo dolore, e non pensava in ultra cosa. 8
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P s distinction between music sung and music played has no 
equivalent in F.

11. Knl πάλ’ 6 Ρήγας καέλ’ doya ήβανε νά βιγλίσου 
πολλούς νά τόνε πιάσουαι, γή νά τόνε γνωρίσου' 
και σάν οΐ δέκα ’χάσασι και κατανιροπιαστήκα, 
κ’ έπήρεν όγιά λόγον ντως πολύ καημό καί πρίκα, 
τριάντα πέμπει κάίλ’ αργά, και τάσσει τως και δώρα, 
λέει τως νά γνρίζονσι όληννχτΙς τή Χώρα.

Μά δ Ρώκριιος σά φρόνιμος δεν πιάνεται στο δίχτυ, 
και τά λαγούτα και σκοπούς παράμερα τα ριχτεί.

A 805-810, 813-814 
. . . et disoit ensoy mesmes (les chivaliers) que a Γ autre 

nuyt il y mettroit tant de gens, que ceulx, qui ceste chouse 
avoient faicte, seroient prys. Mes il faillit a son compte, 
car despuys Paris ne Edoardo n y vindrent. 401-402 

Vedendo questo il Dolfino comandb che la notte seguen- 
te andassero venticinque huomini armati, accib non potes- 
sero scampare, ma niente valse questa provisione, perche 
mai piu non se tornar a cantare, tenendo il fatto suo se
cret/) ... 7

F has only the suggestion that more men should be set in 
ambush the following night; G and I expand this to a fact.

12. Θωρεΐς με πουρί, καλογιέ, γέροντας είμαι τώρα,
και νά μακρύνω δέ μπορώ μπλιό μ’ όξω απού τή Χώρα,

Πουρί δέν έχ’ άλλο παιδί στον κόσμο παρά σένα, 
κ’ εσύ &έ να τά χαίρεσαι ό τ’ εχω κοπιασμένα.

Τή μάννα σου μέ λογισμό πολλά βαρύ τήν κρίνεις 
ϋυμώντάς σε, πώς ήσουνε, βλέποντας πώς εγίνης.

A 835-836, 839- 840, 847-848. 
. . . hormai non posso piu viver lungamente, per la 

grave infer mild...io non hd altro figliuolo...habbi almeno 
qualche copassione alia tua misera, e dolente madre, la 
quale de gli’ occhi suoi hd fatto due fonti di amare lagri- 
me...anzi sempre rinqratia il Cielo, ilqual li ha fatto here- 
de di tanta robba quanto tu aspetti dietro a me, come tu 
poi vedere. 14 -15
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These points from the father’s appeal are not mentioned in F.
13. μ’ άπήιης έμακρύνασι, κ’ εις μέρη άλλα σώπα, 

νέφαλα μαύρα σκοτεινά τά μάτια ντου κονκλώπα,
κ έμονλλωσε την κεφαλή, καί το κορμ'ι άιτορρίχτει, 
κ’ ήκλαιγε κι άνεστέναζε όλο το μερονυχτι. A 1351 - 1354 

Et benche Paris havesse tanti honore, et piaceri per 
amor di Odoardo, pur nel suo cuore stava molto tristo, non 
mostrando di far piu stima, ne conto alcimo di Viena, ma 
il cuore lo molestava giorno, e notte ά tornar ά vederla, et 
un hora gli pareva mille anni. 32

F has no suggestion of Paris’ sadness during his stay in Bra
bant.

14. κι όπου νικήση, οχ το λαό νά ’χη τιιιή μεγάλη, 
κ’ ενα στεφάνι όλόχρνσο να βάνη οτό κεφάλι, 
ενα στεφάν' όλόχρνσο και μαργαριταρένιο,
απου τσι θυγατέρας του τά χέρια καμωμένο. Α 1381 - 1384 

Et celluy qui myeulx se porteroit en celuy tournoye- 
ment gaigneroit ledit escut et chapeau d’ or. . . . Le roy d’ 
Angleterre y envoy a une corone d’ or, ou il avoit de par
ies et de pierres fines a grant foyson . . . . et pourtant je 
vous fats assavoir que celuy qui mieulx se portera en ce- 
ste journee gaignera les troys banyeres et les enportera, 
et les joyaulx qui y sont, et au surplus la royne luy donra 
en seigne de victoire une belle couronne d’ our. 403, 418,420 

. . . et che piu valorosamente porlara le sue arme nel 
torniamento, havera una bellissima ghirlanda fatta per le 
sue mani. . . Onde il Re d’ Inghilterra mandb . . . una 
bellissima corona tutta fornita di perle . . . Et il Dolfino 
mandb per la sua figliuola Viena un capello francese co
per to di perle, e bellissime zoglie . . . et la Regina gli do- 
nard una bella corona in segna di victoria. 9, 17, 19 

G, in combining the two tournaments which in F and I take 
place at Paris and Vienne, also combines the descriptions of the 
many prizes offered by the various kings and lords. It seems 
clear, however, that «άπου τσι θυγατέρας του τά χέρια καμωμένο». 
and «τfattci per le sue mani» have no equivalent in F.

15. για τ’ έρχοννται γιά λόγου τζι μεγάλοι καβαλλάροι,
να κονταροχτυπήοουσι καλήν καρδιά να πάρη [ή Άρετονσα]

A 1389 - 1390
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. . . en celuy tournoyement vindroyent pluseurs jeunes 
homme pour V amour de Vienne, pour laquelle chose Vien
ne y prandroit aucun plaisir. 402

. . . da tutte le parte del suo Reame et altri luochi do- 
vessero venire molti nobil Baroni, et Cavallicre per acqui- 
star V honore, il pretio, e V amove di cos\ gentil dami- 
rjella. 8

It seems that «μεγάλοι καβαλλάροι» is «Baroni, e Cavallieri», 
but «καλήν καρδιά νά τιάρρ» is matched in F and not in I.

16. Παρηγοριά κι άλάφρωσι έπήρε νά τ’ άκονση. A 1393
Ceste teste attendoit Vienne en grant devotion de cuer 

ct en grant volunte. 402 - 403
Vedendos Viena V ordine dato per il padre, in far si 

solenne festa, li piacque assai. 8
«’Ακονση» — «Vedendo», «παρηγοριά κι άλάφρωση»—■ «li piac

que assai».

17. Μέαα σε τοΰιον τον καιρό είς άρρωστιά μεγάλη 
^πεσεν ό Πεζόστρατος με κάηλα και με ζάλη- 
έμπαινοβγαιναν οι γιατροί, κι όλοι τον έφοβονντα,

πέμπου και τον Ρωτόκριτον σπονδαχτικό μαντάτο.
A 1413 - 1415, 1420 

. . . il advint que messire Jacques, pere de Paris fut 
malade en la cite de Vienne d' une fivre continue. . . dont 
il fut en grant perilh de mort. 443

. . . avenue, che M. Giacomo suo padre gli mandd una 
lettera, notificandogli, come egli era fortemente aggravato 
d’ una terribil febre, per la quale gli Medici dubilavano 
molto della suavita;... 32

In F there is no mention of a letter and of the doctors.

18. Στην τέλειωσι τ ον περβολιον ενρίσκετο χτισμένη 
μιά κατοικιά μέ μαστοριά μεγάλη καμωμένη· 
τοντ’ ήτον τον Ρωτόκριτον, καί χώρια την έκράτει, 
με στόλισες βασιλικές ώσά Ρηγός παλάτι. *)

*) In the editions up to that of 1543, «vedendo» is replaced by «in- 
teso», or «intese».
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Z. 14
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Ή μάννα ντον 'χε τα κλειδιά, κ’ εϊχεν τον κι’ άμνομένα, 
νά μλ]ν άφήαη ’κει να μπη ποτέ ά&ρωπο κιανενα.
Μά τότες το λησμόνησε, κ’ έ&έλησε ν’ άνοιξη, 
και τοΰ σπιτιού την ομορφιά και στόλισι νά δείξη.

A 1441 - 1444, 1447 - 1450 
Puis entrerent en la chambre de Paris qui moult ri- 

chement estoit adornee de belles tantes, et y avoit ung beau 
lit, richement covert de beau drapt de soye, dont il souffi- 
royt bien au roy de France. 445

Poi la madre di Paris tolsi le chiave della sua camera 
(che gli haveva lasciate) et apersela, e come furono aperti 
li balconi, tutta quanta riluceva di gran splendore, con un 
bello, et trionfante letto, che certamente non era pill ricco 
quello del Re di Franza, n'e cosl ben adornato. 34

At this point F does not mention the fact that Paris’ mother 
has the keys to his room.

19. To στόλισμα τό σόάεμα, κι ο τι rjoav’ εκεί μέσα, 
δλα τό μυριορέγουνταν, περισσά τώ; άρεσα,
μ’ άπ’δλες πλιά τα ρέγετο τοΰι’δλα ή Άρετονσα, A 1453-1455 

Queste donne guardavano quelle cose per una gran me- 
raviglia, con grandiSsime piacere, in tal modo che non si 
poteano satiare, vedendo cosl mirabile cose; e massima- 
mente Viena... 34

Not in F. In particular, line 1455—«massimamente».

20. Κουρφά καταρδινιάζει τον__ B 93
. . . et quanto piu secretamente puote, si mise in or- 

dine... 10
Here, as in other pieces, a slight similarity of words is grea

tly strengthened by the similarity of position. Not in F.

21. Κιλά κ' έπόνεαε πολλώ, 6 στίχος πώς άλλάσσει, 
και χίλιοι χρόνοι φαίνοννται ή νύχτα νά περάση,

’Επόνεσεν είς την καρδιά δαμάκ’ ή Άρδτοΰσα,
Β 1201 · 1202, 1205 

Viena aspettava con gran desiderio di sapere qual fos
se quella donna....che un’hora gli parea mille anni;... 23

This passage is not in F. It is interesting to see that the equi

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:49 EEST - 18.237.180.167



French and Italian elements in the Erotocritos 211

valence of «χίλιοι χρόνοι» and «mille anni» is almost unconsci
ous, as although they occur so close together, in G it is Roto- 
critos who is referred to, and in I, Viena.

22. As &έ νά χάνω τον καιρό κι άγνωστο νά με πήτε
νά λέγω κείνα,... Γ 617 - 618

Molte altre parole disse Viena a Paris, lequali fariano 
troppe lunghe ά narrare. 52 - 53

F regrettably makes no such assertion.

23. Κι ό κύρις σου την προξενεία κάμε νά τη μιλήση 
τον Ρήγα, και με τον καιρό όλπίζω νά νικήση.
Γιατί πολλά τον αγαπά, ... Γ 691 - 693

Et pour ce je veulh que vous me faides requerre a mon- 
seigneur mon pere en nom de manage, et puis nous verons 
qu’il s’ en ensuyvra. 484

Si che voglio che facci dire a mio padre che me ti deb- 
ba dare per moglie... Et parmi, che tuo padre debba esser 
quello che parli di questo fatto, il quale, come tu sai, e 
molto caro amico di mio padre... 51 - 52

In G and I it is Aretousa and Viena who suggest that their 
lovers’ fathers should make the proposal to the king. In F, al
though some intermediary is implied, it is not until afterwards 
that Paris decides to ask Messire Jacques to do him the service.

24. Ak στέκει μπλΓ δ Ρωτόκριτος καιρ’ άλλο ν’ άνιαένη,
μά φανερώνει τον κυροΰ τό πράμα, καάοο; πηαίνει. Γ 759-760

Jele dy ... que j’ay ame Vienne, la filhe du dauphin...
486

All’ hora Paris incomincid a dire, come gia molto 
tempo havea portato grandissimo amore a Viena. 53 - 54 

«Ak στέκει μπλιό» —«Α1Γ hora».

25. Σαν ήκοναεν ό γέροντας πράμα, τό δε λογιάζει, 
του φάνη μαϋρο νέφαλο, τό φως του σκοτεινιάζει' 
τά μέλη ντου τρομάξασι, τό λίγον αίμα χάϋη,
κι δλότνφλος έπόμεινε την ώρα κ’ έβουβά&η. Γ 763 - 766 

Messire Jacques, qui entendit la folle requete de son 
filz, fut tant esbay qu’il ne scavoit que devenir... 486 

Inteso M. Giacomo il parlare del figliuolo, hebbe tanto 
dolore, che non pote rispondere cosa alcuna... 54
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The word «έβουβά&η» is far closer to I than to F as «ne sea- 
voit que devenir».

26. Mk φόβον ό Πεζόοτρατος μιοσεύγ’ οχ to παλάτι,

και με τρομάρα κ’ εντροπή ατό οπίτιν του γιαγέρνει, 
και το μαντάτο το πρικν εις τον ΰγιόν του φέρνει,

Γ 937, 941 - 942

Et lors messire Jacques, tout honteux...se party de la, 
et s’ en vint a son hostel, ou il trova Paris...il luy compta 
la responce que le dauphin luy avoit fait. Si dist que en 
sa vie n’avoit receu tant de deshoneur comrne a celle foyz.

490 · 491

Tomb Messer Giacomo a casa sua molto dolente, e dis- 
se ά Paris V aspra risposta, che’l Dolfino gli havea fatto.

56
«To μαντάτο το πρικν» is equivalent to «Ρ aspra risposta». 

However, «εντροπή» obviously stems from «tout honteux», au 
idea which is much expanded in the French.

27. “Ωριο’ ό Ρήγας τό ζιμιό κάνει και φέρνουσίν του
ροΰχ’ αποφόρια και παλιά, και ντύνει τό παιδίν του, 
κόβγει τα ως τα γόνατα και κούντουρα τ’ άφίνει, 
κι άσούσσουμη κι άνέγνωρη ή Άρετοϋσα γίνη.
Mk την παλέτσα τή χοντρή και μ’ άχερα τσ'ι κάνει 
στρώμα, . . .

Στην πλιά χειρότερη φλακή στην πλιά σκοτεινιασμένη,

μ’ όγκιά ψωμί κι δγκιά νερό,...
Δ 577 - 582, 585, 588

. . . une petite prison, qui soit toute desoubz terre, si 
que il ny puisse entrer si non ung bien pou de clarte...el 
saches que il leur fasoit petitement donner a menger. 538

. . . una stantia, che non havesse acre sotto terra...con 
gli vestimenti curti, senza letto, con un poco di paglia, si 
che stavano sopra la terra, et non gli dava se non pane, 
et acqua una volta at giorno. 93

A very clear instance of the closeness between G and I.
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28, &έλω και νά μοιράσωμε το'ι χώρες δη’ ορίζω, 
και νά ’οαι πάντα μετά με κι άπήτης ξεψυχήσω, 
τέκνο και κλερονόμο μου είς oka νά σ’ άφήσω,

Δ 1204 - 1206

εσύ ’σ’ ό κλερονόμος μου, ”ς δ τι κι άν άφεντεύγω. Δ 1524 
. . . perd ίο voglio, e intendo che dapoi la morte mia vo- 

gliate accettarlo (lo Paris) per vostro Sig.... 128

Both these passages have the idea that Rotocritos and Paris 
will inherit the domain after the king’s death. In F, the dau
phin wishes to hand over his land immediately in accordance 
with his oath.

29. κατέχω πώς στη φυλακή βρίσκεται το παιδί σου,
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έτοϋτο είν όπου ζητώ, και κάμε μον τη χάρι, 
τοι φλοκιασμένης μήνυσε άντραν της νά με πάρη.

Ε 201, 203 - 204

. . .j’ay entendu qvC il tient emprisonee sa filhe qu’ il 
me doit doner a fame. Done je le requier par son sere- 
mant et sur la fog qu’ il m’a promts que incontinant la 
veulhe gecter hors de prison et la moy doner a fame ainsi 
come il m’a promys. 599

Il Frate andb, et disse al Dolfino per sua parte che gli 
volesse fare una gratia. Il Dolfino rispose che dimandas- 
se...Paris gli disse, ritornate a lui, e ditegli, che gli piac- 
cia volermi dare Viena sua figliuola, laquale egli tiene in 
prigione, per mia legittima sposa, e moglie, e perdonargli, 
per mio amore, il suo peccato. 128 - 129

G and I agree that Rotocritos and Paris of their own initia
tive ask for the hand of the king’s daughter. In F, Paris only 
asks for the fulfilment of the promise made in the prison of 
Alexandria.

30. Άγκαλιαστή τήνε κρατούν δ κνρις με τη μάννα 
την ώρα, που τά χείλη ντης ετοντ’ άνεϋιβάνα' 
μ’ αγάπη τή γλυκοφιλοϋ, μέ σπλάχνος την ευκοννται, 
την περασμένη μάνιτα μπλιδ δεν τήνε ϋυμοΰνται.

Ε 1279 - 1282
Et le dauphin dist que de Dieu et de lug soit elle par-
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donnee. Si prist Paris par le main, et le baysa en la 
boche, et Vienne apres. 622

Figliuola mia carissima di Dio, et da me ti sia perdo- 
nato, et abbracciandola, baciolla, et poi gli dette la sua be- 
nedittione. 137

G and I preserve the same order of embrace, kiss, and bles
sing. It must be said however that at this point there is such 
divergence in the three accounts that the resemblance may be 
coincidental.

From the foregoing examples it will be seen that the author 
of the Erotocritos must have had' the Italian text to hand. It 
has already been suggested however9, that there are some re
semblances to points in the French which are not found in the 
Italian, and the following examples will show many more;

31. και μόνον ένα λογισμόν είχαν πολλά μεγάλο,
γιατ’ ησανε χρόνους μαζί, και τέκνο δέν έκάμα,
’ς έγνοια μεγάλη και καημό τοί ’βαν’ αυτό τό πράμα'
κάρβουνο μέσ’ ατά σωϋικά τοί 'βράζε νύχτα μέρα,
μ·ην έχοντας κλερονομιά, σιμώνοντας τα γέρα’
τον ’Ήλιο και τον Ουρανό ουχνιά παρακαλοΰοα,
για νά το’ άξιόση και να δουν παιδί, που πε&νμοϋσα. A 40 - 46

. . . furent ensemble par V espaise de sept ans sans 
avoir nulz enfans, dont ilz estoient en grant pensemant. Et 
nuyt et jour faisoient ouraysons, en priant Dieu de tout 
leur cuer que pour sa saincte pitie leurs voulsist donner 
enfant, qui fust hoir et seigneur de leur lerre apres leur 
fin. 393 - 394

. . . stettero anni sette senza haver figliuoli, et percid ne 
stavano molto adolorati, et dubitandosi che’l Reame do- 
vesse rimaner senza herede facevano molte volte orationi a 
Dio che gli piacesse fargli tanta gratia, che avanti la sua 
morte havessero figliuoli. 1 - 2

I has nothing to correspond with «νύχτα μέρα» and «nuyt et 
jour». This common phrase would be of little importance were 
it not that it seems to have induced the rhyme «σιμώνοντας τα 
γέρα», which states an idea only implied in the other versions.

9) Examples 4, 5, 15, and 26.
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32. γιατί 'βαλa ενα λόγιαμό, και στέκω ν' αφορμίσω'
'ς τόπον ψηλόν αγάπησα,... A 148 - 149

Et aussi Paris ... avoit en grant souscy, panssant que 
tropt avoir assis son cuer en hault lieu. 397

I has no equivalent to «τόπον ψηλ.όν» and «hault lieu», though 
of course it has the same idea.

33. '0 Ρήγας μια απον τσί πολλές ε&ελησε νά μάέλη, 
ποιος είν αυτός, που τραγονδεϊ τής έρωτιας τά πά&η 
έτσι γλνκιά και νόστιμα, που ταίρ’ άλλο δεν εχει,
κ' έβάλέληκε νά τόνε δ ή και νά τότε κατέχη.
Και μιάν ημέρα κάλεσμα ήκαμε στο παλάτι, A 507 - 511 

Et moult avoit grant desir le douphin de savoir qui 
estoient ceulx qui ce faisoient, et pour en aprendre aucu- 
nes enseignes, ledit dauphin souvent fist ordener pluseurs 
festes. 397

. . . et per questo10 il Dolfino fece far molte feste. 4
It will be seen that G preserves almost word for word the 

text that I abbreviates.

34 κ' έλόγιασε μέ τσί πολλούς, πού 'σανέ καλεσμένοι, 
πώς νά 'ρ&η κι δ τραγουδιστής,...

άμ’ ήσφαλέν τον ό λογισμός γιά τότες, και κομπώ&η, 
κι ονδένα ’ς κείνα πού 'ρχισεν, όφελος δεν έδό&η, 
γιατί ποτέ δ Ρωτόκριτος δε ϋ-έ νά τραγονδήση 
στο φανερό, μην τόνε 'δη κιανεις νά τό γνωρίοη,

A 513-514, 517 - 520 
...pansant en son cuer que ceulx qui telles aubades luy 

fasoient, estoient gens joyeuses el notables, et par ainsi ilz 
vendroient a la feste, et tors a leur chanter et a leur jouer 
il les conestroit. Mes de ceste chouse faillit a son cuider, 
car Paris et Edardo, comme gentilz hommes ct saiges, et 
comme ceulz qui bien vouloient seler leur fait, n'y vin- 
drent point. 398

I has no equivalent to this passage, and (as may be seen 
from this and the following passage) much curtails this part of 
the story.

,0) i. e. because he took no pleasure in any other music.
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35. Ό Ρήγας βάνει λογισμό, πολλά βαϋιά τον πιάνει 
εΐντά °ναι κι δ τραγουδιστής τσι νύχτας δεν έφάνη.
Και μ’ άλλο τρόπο βάλϋηκε, ποιος είναι νά κατέχτp 
κι ώστε νά μάϋη καί νά dfj, πλιότερην έγνοιαν έχει.
Και κράζει μιάν άργατινη δέκ’ άπον την Αυλήν τον, 
όπου πλερώνουνταν καλά νά βλέπουν τδ κορμίν του.
Λέει τως, Πιάοτε τ’ άρματα χωστά και μή μιλήτε,
κι άμέτε σε παράχωστο τόπο, και φνλαχτήτε, 
κι ώς έρέΡ αυτός, που τραγονδεϊ, και παίζει τό λαγούτο, 
γλήγορα φέρετέ τόνε εις τό Παλάτι τούτο. Α 547 - 556

Ung jour se pansa qu’ il failloit qu’il sceust ceste chou
se. Le dauph in ung autre jour fist venir ditz de ses chiva- 
liers, et quant ilz furent venus devant lug, il leur dist:

«Messeigneurs, je veul que ceste nuyt apres matines 
vous alyes hors de ceste maison, et vous ales mettre a V en
vy ron de ma chambre; et il viendront aucunes gens de- 
soubz nostre chambre, qui ont a coustume de nous fere 
aubades. Quant ilz viendront, laisses les chanter et jouer, 
et quant ilz auront tout fait a leur plaisir, ales a eulx et 
leur dictes que ilz viengent purler a moy,et si els ne veul- 
ent venir, amenes les moy, bon gre ou mal gre. 399

Onde il Dolfino fece mettere died huomini in posla ar- 
mata, quali clovessero star attenti, e quando ch ’ essi haves- 
sero compiuto di sonare, gli dovessero assaltare, et pigliar- 
li, ό per amove, d per forze, e menarli dinanzi ά lui. 5 

«Βάνει λογισμό» —«se pansa» «άργατινη» —«nuyt» *δέκ’ άπον 
την Αυλήν του» —«ditz de ses chivaliers».

36. Ή Άρετοΰσα τά ’κουγε ετούτα, που μιλούσα,

κ’ είς έγνοια μεγαλ.ύτερη και παίδα την έβάνα, Α 663, 666 
. . . Vienne, qui les parolles escoutoit, en eust tres grant 

desplaisir. 402
. . . M. Viena, laquale sempre stava in amari dolori, e 

pensieri, considerando che pur erano fatte queste cose per 
amor suo;... 7

ΡΆκουγε» —«escoutoit». In I there is only the implication 
in «queste cose».

37. Καβαλλικενγουσι κ’ oi δυο μιάν ταχινή μιά σκόλη,
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πάνε καμπόσ’ Απόμακρα εις ενα περιβόλι, A 1135- 1136
. . . ilz s’en alerent desporter tous deux hors de la ville 

sur les champs. 439
There is no indication in I of where this conversation takes 

place.
38. Παράχωστα τη μάνναν τον έ&έλησε νά κράξη,

τοι κατοικίας τον τα κλειδιά το’ ήδωκε νά φνλάξη.
Λέει τοι· «Μάινα, ά μ’ αγαπάς, ά&ρώπου μην τά δώσης,
’ς τόπο κονργό άμε βάλε τα, και κάμε νά τά χώσης, 
γιατ’ έχαι μεσ’ οι’ άρμάρι μου κάποια χαρτιά γραμμένα, 
όπου δε ϋέλω νά τά δη άλλο; δίχως μου ’μένα.
Ή μάννα όπου ιά μάτια τζι εΐν το παιδ'ι εκείνο, 
τον λέει, Γιέ μου τά κλειδιά άίλρώπον δεν τ’ άφίνω, 
κι ό κνρις οον κιαμιά φορά αν και μου τα ζητήξη, 
δεν τον τά δίδω, κάτεχε, ποτέ νά πά ν’ άνοιξη A 1337 - 1346 

Si s’en vint a sa mere et lui dist: «Madame ma mere, 
vees cij les cles de ma chambre qae je vous laisse: Et vous 
prye que vous ne y laisses entrer personne que vous n’y 
soie, et que vous gardes el tenes les cles en lieu que person
ne ne les puisse trover fors vous. El vous supplie tant et 
si treshumblement comme je pays que entant comme vous 
ames mon bien et mon honeur que vous n’entres point en 
la petite garderobe, ne n’y laissent entrer nulle personne 
du monde pour chouse que peust avenir. «Sa mere luy res
pond que nul ne y entraroit et que in ne s ’ en dobtast. 443 

Paris diede le chiavi della sua camera a sua madre, 
pregandola, per quanto amore gli portava, ch’ella non fos
se ad alcuno aperta infino alia sua venuta, e cos\ la ma
dre gli promise si dare... 31

The whole tone of G is much closer to F than to the very 
compressed Italian. In particular, «άρμάρι» —«garderobe».

39. Έ&έληοε κ’ ή Ρήγιασα να πάη μιάν ημέρα,
μ’ άλλες πολλές τον παλατιού και με τη ίλυγατέρα, 
κι άπονωρ'ις τ’ άπόγιοαα αυντροφιαπτες κινοϋσι, 
οτοΰ Πεζοατράτη πήγανε, πώς βρίσκεται νά δοϋσι, A 1421-1424 

Quant vint a lendemain, elle [M. Diane] y ala, si me- 
na avecques soy Vienne et Ysabeau et pluseurs aultres da- 
moiselles. 444

Et un giorno di festa, apparechiata con molte donne,
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Z. Ha
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andd [la Viena] a visitarlo, et fit ricevuta da lui, et dalla 
sua donna, con grandissimo honore. 33

In G and F it is the queen (M. Diane) who goes to visit Pe- 
xostratos (M. Jacques) in his illness, accompanied by the prin
cess. In I Viena goes alone.

40. μιάν πορτοπούλλ’ απόχωατη έξάνοιξεν η κόρη, 
κ’ εναν κλειδί έκρέμουντο μ* ενα χρυσό βαατάΤ 
εκεί κοντά στην άνοιξι τσί πόρτας ατό ’να πλάι' 
τούτη τον τοϋ Ρωτόκριτου ή άκριβοκάμερά ντου,

Ή Άρετοΰσα τό κλειδί πιάνει ζιμιό, κι Ανοίγει, 
ς’ κείνον τον τόπον ήκαμε πολλά όμορφο κυνήγι.
Έμπήκε μέσα μοναχή, καί τ’ άρμαριοϋ οιαώνει^

A 1458 - 1461, 1467 - 1469 
. . . Vienne trova la porte de la garderobe. Et elle voalt 

entrer dedens, mes la porte estoit ferme a une clef. Lors 
elle commenca a cerchier la clef par leans, si la trouva a 
ung clavel, ont la mere de Paris V avoit raise. Tantost 
s’ en vint vers la porte de la garderoube et ovrit, si entra- 
rent dedans, elle et Isabeau. 448

. . . et guardando trouorno un luoco, che andava in una 
guardacamera, con un salvarobba... 35

G preserves the mention of the key, which I has lost in a 
very abridged passage. It should be noted in connection with 
this part of the story that when Viena sees the white trappings 
hanging in the outer room she immediately realises the identity 
of the unknown champion, and goes into the inner room only 
for confirmation. Aretousa an! Vienne do not make their disco· 
very until they s;e the p>ems and the trophies respectively

41. ... δείχνει πιο; πανεΐ, κι άποκουμπα στην κλίνη.
Έζήτηξε νά κοίμησή λίγο την ώρα κείνη,
γιά νά πέραση ό πόνος τσι, μην πά νά τσί πλη&ύνη' 
δλ*ς απόξω τσ' ήβγαλε, καί τη Φοοσύνη μόνο 
μέσα ’9ελε γιά συντροφιά, νά τσί βουηίλΰ στον πόνο.
Δείχνει τσι κ’ έμαντάλωσε,... A 1476 - 1481

Lors s’en alia vers madame Dyaine .. si luy dist: 
«Madame, saches que une si grant engoisse m’ est venue si 
subitement au cuer...» elle voldroit ung peu reposer sur le 
lit de Paris. Tantost la firent mettre sur ledit lit, puis da
me Dyaine salist hors de la chambre, et toutes les autres
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damoiselles, fors seullement Ysabeau ... elle did a Ysabeau 
qu’elle alast fermer la porte par dedands... 447

. . . et disse ά sua madre, che voleva alquanto riposar- 
li, che gli era venuto angoscia al cuore, e che tutte andas- 
sero fuori, escetto Isabella. Andd Viena sopra il letto de 
Paris... 35

The locking of the door occurs only in G and F.
42 Πιάνει φνλάοαει το ζι μ ιό την ζγουραφιά ν εκείνη

καί τα χαρτιά των τραγούδια), κλέφτρα του πό&ου γί>η,
Α 1571 · 1572

Την .πόρτα ξεμαντάλωσε, και βγαίν’ ή Άρετοΰσα, 
και τότες για τον πόνο τζι δλες την ερωτονσα.
Λέει τως, «Λίγος τ]τονε, κι ώς επαρακοιμήίλη, 
επέραοε, κ’ εσκόρπισε, και μπλιό δεν εγρικήίλη.»
’Ησμιξε με τη μάννα τ ζι, γιαγέρνει στο Παλάτι,

A 1601 - 1605
Tantost elle print les troys banyeres et tous les joyaulx 

. . . puys elle prist Vescu de cristal . . . elles saillirent hors 
de la chambre . . . Madame Dyaine demanda a sa filhe 
commant elle se sentoit, et Vienne respondy qu’elle se sen- 
toil bien, le Dieu mercy. Apres, quant il fat temps de par- 
tir, Madame Dyaine . . . s’ en revint a son palays, ave- 
cques toute sa compaigmye. 453

. . . le Donne vennero alia porte della camera per vede- 
re come Viena stava; Isabella rispose ch’ ella stava molto 
bene . . . [Viena] tolse la handier a bianca, f,le zoglie, il ca- 
pello, la corona, et la ghirlanda ... el ciperto l’ uscio del
la camera trovd le Donne . . . Poi Viena, con sua madre 
se n’ andorno ά casa sua. 37

In G and F the actions of Aretousa and Vienne are descrbed 
in their natural order, i. e. (a) the theft, (b) exit from the cham
ber, (c) return to the palace. In I the order is (b>, (a), (c), and 
the queen is suddenly mentioned for the first time — obviously 
an oversight on the part of the adaptor.

43. Τον κύριν του καλύτερα ηύρηκε δίχτυ; βάρος, 
για δα δεν έφοβονντονε νά τόνε πάρη ό Χάρος,
Έπηραν δλοι ντατς χαρά,... Α 1817 - 1819

. . . et quant ilz furent venus, Paris trova messire Ja
cques, son pere, qui estoit query de la maladie qu’ il avoit 
heue, dont Paris en east molt grant joye. 454
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Tornati in Viena Paris et Odoardo, furno alley ramen- 
le ricevuti dalli suoi parenti, et amici, mostrando egli 
grandissima allegrezza di suo padre, che era liberate dal- 
la infirmitade. 38

«ηνρηκε» — «trova».

44. Πάν’ τα μαντάτα ’δώ και ’κεί, κι άνεβοκατεβαΐνα, 
πώς ήρ&εν δ Ρωτόκριτος, άπον λείπε ο τα ξένα, 
και φέρνει αέρας τη λαλιά τούτη στην Άρετοΰσα, 
χαρά μεγάλην ήδείξε, τ’ αυτιά τζ’ δντε τ’ άκονσα,

A 1821 - 1824
. . . les novelles allerent pars le palays que Paris et 

Edoardo estoient venus de Brabant nouvellement. Les no
velles vindrent ascavoir a Vienne... dont elle east si grant 
joye, qu’ om ne le vous pourroil dire. 455

Not in I.

45. Κράζει τη μάνναν του ζιμιό, ρωτά, ξαναρωτά τη 
σάν κείνη, π’ δλα τα κλειδιά στά χέρια ντης έκράτει 
’Εκείνη μ' δρκους φοβερούς τοϋ λέει,...
.... μηδ’ ήφινα ποτέ μου
κιανένα νά μπη δίχως σου, νά ζήσης καλογιέ μου.
Μιάν ώρα μόν’ ή Ρήγισσα ήρΰε κ’ ή Άρετοΰσα 
νά δονσινε τον κνρι σου, τό βάρος σάν άκονσα.

A 1873 - 1875, 1877 - 1880 
Si s’en vint a sa mere et luy demanda qui estoit entre 

en sa chambre ... A sa mere ne sovint plus de la visita
tion de madame Dyaine, si luy dist que personne n’y 
estoit entree. 455

. . . et la mattina si lamentd con sua madre, dicendogli, 
ch’ella haveva mal tenuta serrata la sua camera. La ma
dre si scusava verso il figliuolo, dicendo, che dapoi la sua 
partita, non era stata persona alcuna nella camera, non 
si ricordando che Viena gli fosse stata. 38

In 1 Paris waits until the next day before he goes to see his 
mother.

46. "Ωρισ’ δ Ρήγας νά γένη ϊνα ψηλό πατάρι,
εκεί που &έ νά μαζωχτοΰ νά τρέξον οί καβαλλάροι.

'Εκεί ’τόνε κ' ή Ρήγισσα, εκεί κ’ ή θυγατέρα, (στο πατάρι)
Β 97 · 98, 119
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Et (le dauphin) fist fayre pluseurs chaffaux, et m fist 
fay re ung ou Vienne devoit demorer... 406

«πατάρι» — «ehaffaut» It looks suspiciously as if the Ita
lian translator did not know the meaning; of this word, which is 
sufficiently rare not to occur in Fr. Godefroy’s «Dictionary of 
Old French». Of the three occasions on which it occurs, he igno
res the first completely, translates the second as «molti belli 
adornamenti», which bears no sense, and gets enough meaning 
from the context of the third—«le roy monta sur ung chaffault.. 
et dist ainsi.» — to translate as «ίΐ tribunale», of which the usual 
sense is the stand in a law - court. G, however, has the mea
ning exactly, as «πατάρι», «a scaffold».

47. Έξάμωα’ ό Ρηγόπουλλος ατά μάτια νά τοϋ δώση, 
μά τ' αλογόν τον στάθηκε, . . .
. . . . κ’ ήσφαλε τ’ αλογόν του, Β 2327 - 2329

. . . le chevalier . . . dist que se n’a pas este par faulte 
de luy, mes de son cheval... 425 - 426

Not in I.
48. ν·ι ό Ρήγας έκατέβηκε κάτ’ άπου το πατάρι

όμάδι μέ τη Ρήγισοα και μ& τή θυγατέρα. Β 2454 - 2455
Le roy descendy de son chaffault, et la royne et torn 

les barons. 430
Not in I. Cf. 46 above.

49. Έβάλ&ηκ’ ό Ρωτόκριτος, κι ό πό&ος τόνε βιάζει, 
και τοϋ κυροϋ ντον νά το πή γοργό γοργό λογιάζει'
ή προξενεία νά μιληftfj ... Γ 719 - 721

Si se pensa que il se descovryroit a messire Jacques, 
son pere, avant que a homme du monde et luy requeroit 
que il feist la messagerye... 485

See 24. Paris now decides to confide in his father; in exac
tly the same position G has a similar passage, which is in fact 
superfluous.

50. κι αρχίζει νά παρηγορμ μϊ οπλάχνος τό γονεϊ ντου. Γ 983
Paris le renconforta le myeulx qu ’il peut. 491

Not in I.
51. «γιά δε, παιδί μ' εις κουζουλός πόσα μπορεί νά φέρρ' 

γρίκησε «ίάν άποκοιτιά κι άδιαντροπιά μεγάλη
τοϋ Πεζοστράτη τοϋ λωλοϋ, που ’ρ&ε ν’ άναϋιβάλη,
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γιά τον ΰγιόν τον προξενειά άφοβα νά μιλήπη, 
νά μη δειλιάοη νά τό πή, μά νά τ' άποχοτιήαη. Γ 1024 - 1028 

«Belle filhe, routes vous que je vous comple de novel? 
Cest mauvays chevalier, messire Jacques, le pere de Paris 
ha eu tant de hardiment qu’il m’ est venu requerir que je 
vous doye doner a son filz Paris pour fame». 491

«0 figliuola mia non ha havuto ardimento quel Villa- 
no, che ti ha fatto dimandar per moglie?» 56

G is much closer to the spirit of F.
52. ...καλλιά θανάτους έκατό την ώρα &έλιο πάρει, 

παρ' άλλος μόν’ ο Ρώκριτος γυναίκα νά με πάρη.
Γ 1445 ■ 1446

Et soyes seur, quar je vous dy vrayment que je ne puis 
morir que une foiz, niais s’ il estoit possible que je deusse 
morir cent foiz, seroye contempte de recevoir la mort pour 
V amour de vous. 491

I has the same idea, naturally, but lacks the correspondence 
of «θανάτους έκατό» and «morir cent foiz».

53. ”Ηγραφεν δ Πολύδωρος μαντάτα πρικαμένα, 
πώς βρίοκεται ή ’Αρετή στη φυλακή κ’ ή Neva,
και τά κανεν δ κύρις της, δλα τ’ άναάιβάνει, Δ 801 - 803 

Done pour ceste occasion monseigneur son pere Va fai- 
cte enprisonner, et Ysabeau avecques elle en une molt 
estrange prison, ont elles endurent assez de travailhz et de 
durtes. 559

. . . gli (a Paris) fu appresentata la lettera di Odoardo.
101

In I there is no description of the contents of this letter.
54. κ' ήάελα δμπρδς στή φυλακή νά κόπιαζες, να πήγες

νά τήνε δης,... Ε 237 - 238
Toutesfoiz j’avoye pence que ce il plasoit a cest gentil 

home d’aller en la prison... 604
In G and F it is the king and dauphin who suggest the vi

sit to the prison. The Italian seems badly abridged, and the vi
sit seems to occur without preparation.

55. Άπιλογάτ’ ό Βασιλιάς, λέει του, «Καλογιέ μου, 
μαγάρι μέ τή γλωσσά σου σήμερο βονηάησέ μου, 
κάμε τη νά τό συβαοτή, κάμε τη νά άελήση,
νά πη τό ναι ατό γάμο σας, την δργιτα νά σβήση’
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πτόν πόλεμο μου βουηθηοες, κι α μου βουηάήαης πάλι, 
χάρι πολλή κι άρίφνητη είναι κι ή μια κ’ ή άλλη. Ε 393 · 398 

Si verves se Vom pourroit tant fayre aucunement pour 
bonnes parolles, que ma filhe voulsist au mariage consen- 
tir, car certes, en seroye plus joyeulx que de riens qui 
me peust advenir. 604

>t in I.

.... άπόκουρφα βγάνει το δαχτνλίδι, 
μέ πονηριά κατάχωοτα ο τη χέρα το'ι το δίδει.
Λέει ιο' [Φροσΰνης], ’Εγώ δέ ϋέλω μπλιδ νά οτέκω νά πειράζω, 
μιαν πρ καμένη οάν κι αυτή μέ λόγια νά κουράζω.
Τό δαχτνλίδι σοΰ δωκα, δώς τοί το νά το πιάση, 
κι ας δη όληιιέρα οήμερο, κι ας τδ καλολογιάση, 
κι άνέ με 9έλ’, ας τό κράτη, αλλιώς δς τό γιαγείρη,

’ Ετρόμαξεν ή ’Αρετή, έτοιο γνοιιινδ ν’ άκονση, 
και πιάνει το ατό χέριν της, τα μάτια τό έλαιρονοι, 
πώς εϊν τό δαχτυλίδιν τπι μέ τ’ ακριβό ζαφείρι, 
πού δωκε τοΰ Ρωτόκριιου άπον τό παραθύρι.
Τά μάτια οταματήξαπι, καλά i'd τό έλωρονοι, 
κι άλλου δέν έατραφήκαοι, πρ&μ’ άλλο μπλιό νά δοΰοι' 
άσπρίσανε τά χείλη ντης ή άναπνιά τζ’ εχάϋη, 
καί τό κορμί τζι κρύγιανε, τό οτόμα τζι βουβάάη

Ε 523 - 529, 553 - 560

. . . le frere vint a Vienne et luy dist; «Madame, ce 
gentilhome dit ainsi, qu’ il ne vouldroit nullement avoir 
fait force . . . rues dist que, se il vous playt, que vous vous 
veulhes encores anuyt myeulx adviser en vostre fait, et de- 
main nous en savres myeulx respondre de vostre inten
tion . . . Atant (Paris) mist la main a la bource et tira de
hors le petit dyamant . . . et quant il Veust en la main, il 
s’aproucha de Vienne et le luy donna . . . Et puis prist 
Vanel que Paris luy avoit donne et le commenca a regar- 
der, et tantost elle le recogneust. Et lors tout le sang luy 
affroy au cuer, et le cuer luy fremist dedans le ventre, si 
que elle ne scavoit ou elle estoit . . . Et puys, quant elle 
eust plus regarde I’aneil, elle affermoit que c’ estoit celuy 
que une foys elle donna a Paris en nom de mariage.

612 - 614
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. . . et poi Paris comincio ά parlare in lingua latina... 
vi prego caramente che per amor mio vogliate portar que- 
sto Diamante . . . Viena tolse questo annello . . . e riguar- 
dando molto sottilmente gli parve conoscerlo, e Paris dis- 
se «Madonna Viena, vi piace quell’ annello1?» 134

Again it is the French narrative that is followed rather than 
the Italian, which compresses three stages of the action into one. 
Briefly the differences are :

In G the ring is given to the Nurse, and although it isknown 
immediately, the idea that this may be Rotocritos in not accep
ted, and the recognition comes much later.

In F it is given to the Friar, and again the recognition of 
Paris does not take place for some time.J

In I it given by Paris to Viena, and the denouement takes 
place immediately.

In I, Viena shows no sign of this agitation.
57. Ώρες as σκοτεινή φλακη τol φαίνετο πώς είναι, 

κι ώρες πώς εξεψνχησε καί ζωντανός είναι,
α>ρες πώς τον ευρψασι σφαμάνο μέα’ ατά δάση, \Ε 57 I · 573 

... or voys je bien que mon songe est way, se est que 
Paris est morl.·. 614

I is missing as the need for this idea has been obviated.
58. 'Ο Πεζοστράτης τοΰ Ρηγδς γονατιστός σιμώνει,

κι δ τι κι αν είχε στην καρδιά τότες τον φανερώνει.
Λέει τ’, «Άφέντ’ ά σου φταιξα εις τον καιρόν εκείνο,

συμπάθησε μου, Βασιλιά,... Ε 1461 - 1463, 1467
Messire Jacques et sa fame se myrent a genoilz, et vont 

requerir mercy au dauphin de tout ce que oncques luy 
avoient mesfait. 625

Not in I.
59. K’ εκείνον όπου κόπιασε, άς τον καληνωρίζον,

κι ας σνμπαΰον τά σφάλματα εκείνοι, που γνωρίζον.

Θωρώ πολλούς καί πεΰυμοΰ, κ' εχω το γρικημόνα, 
νά μά&ου τις εκόπιασε είς τ’ άπανωγραμμενα, 
κ’ άγώ δε &ά vd κονρφευτώ, κι αγνώριστο νά μ’ εχον, 
μά ϋέλώ νά φανερωθώ, κι δλοι νά με κατέχου.
Βιτζέντζος είν ό ποιητης κ’ είς τη γενιά Κορναρος,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:49 EEST - 18.237.180.167



που i’d βρεβή ακριμάτιστος, οντε τον παρ’ δ Χάρος.
Στη Στείαν εγεννή&ηκε, στη Στείαν ένεάράφη, 
εκεί κάμε κ’ έκόπιασε ετούτα, που σάς γράφει.
Στο Κάστρον έπαντρεΰτηκε, σαν άρμηνενγ’ η φνσι· 
το τέλος τ’ εχει νά γένη, δπου δ Θεδς όρίση.
01 στίχοι βίλαν διόρβωσι και σάσιι’ δσο μππροϋσι 
γι αυτονς που τους διαβάζονσι, καλά να τους γρικοΰσι.

Ε 1525 - 1526, 1539 - 1550 
Si veul requerir et supplier a tons ceulx qui cestuy li- 

vre liront que ce ilz y trouvoyent escript aucune chouse 
que ne fust bien seant, que ilz veullent a mes defaulx par- 
donner et les reparer selon leur bon avisement, quar mon 
sans n’ est pas souffisant a telle besoigne bien traictier., et 
aussi que je ne suis pas Francois de nature; ains fuz nes 
et nouris en la cite de Marcelle. Et c’il vous plaist savoir 
qui je suis : de Saint Pierre j’ay prins le non, de la Cype- 
de pour sournon. Et fat encomance a escripre rest livre 
V am de grace mil CCCC trente deux le tiers jour du moys 
de septembre. 392 - 393

Is this signature imitated from the French ? At first sight 
the resemblances seem to show that it is; but it must be remem
bered that at this time there were strong conventions both of 
including one’s name in a poem, and of apologizing to the rea
ders for its faults. The apology, however, was more commonly 
for errors in the printing than for the work itself, and I’s 
«Esortatione alle Donne» (which does not occur in previous edi
tions) is rather an exception :

«Voi Donne, che havete udita questa degna, et bella 
Historia, prego che non imputiate lo Scrittore, se in alca
na eosa havesse fallito, pregovi bene che gli vogliate per- 
donare...

IL FINE
It may be of interest to examine five such signatures from 

medieval Greek poetry:
a) The Plague of Rhodes* 11.

αλλά γε καί τό ποίημα καί δσα διά στίχου
εγράφησαν βαβαί *παπαί*, δια τό θανατικόν τής 'Ρόδου,

“) The first three extracts are taken from Wagner Wilhelm, P h. 
D. Carmina graeca medii aevi, Leipzig, 1874.

11
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’Εμμανουήλ δ γράψας ήν, άκμΐ καί δ ποιήοας,
Γεωργιλλάς άκονεται, Λειμενίτης τ' έπίκλην, 14 - 17

b) The Disaster of Crete.
Μανόλης Σκλάβος μέ σπονδή και μέ μεγάλον κόπον 
τούτα τα δίαηχ’ εβγαλλα διά figfjvov των άν&ρώπων.
*Ως έδεπά τελειώνοννται, *μισδ και κιντυνάρι*
τα βέραα τούτα πώκαμα μέ τον ϋεον την χάρι. 279 - 282

c) Sachlikis5 Counsel.
Σαχλίκης ήμουν Στέφανος, των πολιτικών δ Χάρος,
καί όταν είχαν τίποτε, ok μέναν είχαν έλάρρος, 364 · 365

d) The Cretan War.".
Μ' ά ρέγεααι κι' έπιϋυμάς νά μά’όης τ' όνομά μου, 
πάσ' αρετήν έατόλιαες τ' Αδέλφια τά δικά μου.
Μαρίνον μ’ έβαπτίσασι, Τζάνες είν’ ή γενιά μου
καί Μποννιαλή μέ κράζουσι κι' έτσι είναι τ' όνομά μου.

20, 27 ■ 30
e) The Dream of Love".

Ώς ίδεπά έτελειώ&ηκεν ή ρίμα τον Φαλιέρον
τ' αφέντη, τον μισέρ Μαρή, τοϋ παλαιόν, τοϋ γέρου. 339 - 340

Of these, (a), and possibly (d)14 show the threefold division 
of Christian name, surname, and place of origin; (c) and (e) di
vide the name into two parts. This may wetl be the natural ten
dency in fifteen - syllable verse.

It would be possible to have altogether more confidence in the 
relation here of G and F, if it were not that one passage occurs 
at the beginning of the work and one at the end. Of the two 
points of resemblance, the method of naming and the phrase «κι 
ας συμπα&οΰ τά σφάλματα», the first is part of a convention not 
exclusive to these two poems, and the second is so natural that 
it is difficult to replace by any plausible alternative.

For all the pessimistic note of the last statement, it is not 
possible to deny that examples 31 to 58 demonstrate quite clear
ly that the poet of the Erotocritos used F familiarly and free

") Buniales, The Cretan War, ed. Xerouchakis, Tergesta, 1908. 
") Z o r a s, «Marin Falier», «Κρητικά Χρονικά» II, 1, 1948.
") The origin of the name Μπουνιαλής is still uncertain, see T o m a- 

dakis, «The Buniales family» «Κρητ. Χρονικά» I, 1947·
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ly, and that therefore the source of the poem is a double one, 
springing from both French and Italian.

This conclusion is so surprising that it must be rigorously 
examined.

Is it possible that, for all Kaltenbacher’s assumption of the 
contrary, the Verona edition of 1603 is a freak, and that some 
other edition of the Italian would be able to reconcile the diffe
rences of F and I? Six other editions'5 show no material diffe
rence from that of 1603, and only in one place, (example 16), 
show any difference at all.

Is it possible that there was an Italian printed version, now 
lost, of the Group I text, which nevertheless included elements 
from Group II? While this cannot be disproved, it can at least 
be shown to be very unlikely. Once the 1482 translation into 
Italian was made, and while the law of copyright was still 
unknown, there was no reason whatsoever for a printer to go to 
the expense of commissioning a new version of an old and suc
cessful story. And it has been easily demonstrated that the poe
tic versions of Paris e Viena cannot have been used by the 
Greek poet

If we must abandon the possibility of a purely Italian source, 
can we find a version in another language that could avoid this 
difficulty of a dual origin? It is known that the French editions, 
although distinctly to be classed in Group II, have more affini
ty to F than is shown by the Italian. With this end in view, 
an examination was made of the Troyes edition 11 contemporary 
with that of Verona.

If the Cretan poet had taken this to be his main source, he 
would have had to diverge towards F in the points mentioned 
in the following examples: 31, 32, 34, 36, 37, 40, 44. 45, 48, 
50, 51, 52, 53, 54, 55, and 58' and towards I in these: 2, 3, 4, 
6, 7, 10, 12, 17, 18, 19, 2i, 25, and 27.

As these include quite major points of plot and narrative as 
well as mere similarities of wording, it appears that if we inclu
de the French edition among our sources we are solving no aif

,5) Venice, 1492; 1504; 1511; 1512; Milan 1515; and Venice 1543.
'*) By Kriaras, op. cit.
”) Printed by Nic. Oudot at Troyes. No date, but probably about 

1609.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:49 EEST - 18.237.180.167



928 G. Morgan

ficulties, and only substituting a triple problem for a double.
We are thus left with two possibilities, neither of which is 

entirely satisfactory.
If the poet of the Erotocritos used those versions of the Pa

ris et Vienne known to us, his poem can have come only from 
a comparison and simultaneous manipulation of two models, 
French and Italian. Were this true it would lead to a new and 
startling view of the work. Considered as manipulating, (in 
however masterly a fashion), a single model, the poet of the 
Erotocritos seems to approach plagiary. When dual sources are 
revealed, he becomes a literary eclectic.

If however a single model was used, it would almost certain
ly have to be a manuscript of an Italian version, unknown to 
us, intermediate between Groups I and II. The date of this ma
nuscript would be before 1482; and all the probabilites would 
indicate that the Erotocritos was written not long after this da
te, and before any wide distribution of the printed text This 
conclusion, although inherently more likely than the other, con
flicts with the accepted dating of the poem, of which by far the 
most convincing grounds are linguistic.

NOTE
I should have considered that Kriaras’ assertion, that the 

Italian poetic versions could not have been the source of the 
Erotocritos, was amply proved by the portions of the text he 
adduces. But Cartojan has defended his original opinion twice, 
first in Cercetari Literare 3 (0539) pp. 349 ff,s, and then in Cul- 
tura Neolatina 4 - 5 (1944 - 5) pp. 122 - 132· This second article 
is known to me only by Kriaras’ answer: Πηγές xal επιδράσεις 
τοΰ «Έρωιοχρίτοί1» in «Νέα Εστία» 488 (Nov. xst., 1947^ ΡΡ· 
1297'9. but it contains some quotations from I which lead 
Kriaras to consider that this is closer to the Greek than F is.

GARETH MORGAN

,β) I am indebted to Prof. Μ. I. Manousakas for the loan of a tran
slation of this article·
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FRAGMENTE

ElNES BSHER unbekannten «kyrill»-glo$$ars

I. Kalitsunakis hat im Rahmen seines vorwiegend der grie· 
chischen Sprache und Riteratur gewidmeten, ausgedehnten Re* 
benswerkes gelegentlich auch den Fragen der griechischen Ety- 
mologie seine Aufmerksamkeit zugewandt und dabei den Blick 
stets auf die G e s a m t entwicklung der Bedeutung griechiscber 
Worter von ihrera ersten Auftauehen in der Uberlieferung bis zu 
ihrer heutigen Verwendung in der lebendigen Sprache gerichtet 
gehalten. So darf ich es wagen ihm hier einen freilich sehr 
bescheidenen Beitrag zur Uberlieferung der byzantinisehen Ety- 
mologica auf den Geburtstags - Gabentisch zu legen.

Als ich im September 1952 im Resesaal des Archivio di Sta- 
to di Genova an einigen Urkunden arbeitete, machte s:ch nvr 
Herr Professor Nilo Calvini, Genova bekannt und zeigte mir 
ein Pergamentstuck mit griechischem Text, welches er entdeckt 
und aus dem Holzdeckel des dem Archiv gehorigen Cod. 29 (809), 
enthaltend den lateinischen Text der Sententia contra 
Homines Andoriae aus dem Jahre 1443, losgelost hatte. 
Ich photographierte daraufhin die erste Seite dieses Pergament- 
blattes vollstandig und von der Riickseite die unteren 19 Zei- 
len mit dem Versprechen, mich um die Identifizierung des Tex 
tes zu bemiihen.

Das Pergamentblatt ist 21 cm hoch und 14 5 cm 1 re t, an 
den Randern beschadigt Die Vorderseite entha t 33 Ze:len einer 
von den Zeilenlinien herabhangenden Schrift, welche nach den 
vorhandenen Kriterien in die erste Halfte des 14 Jh. zu datie- 
ren ist.

Der Text erweist sich als ein Stiick aus dem sog. K y r i 1- 
los-Rexikon (nach dem ersten Herausgeber auch Rexicon 
Bachmannianum oder neuerdings auch Σ = Σΐ'ν./γιογή λέ
ξεων χρησίμων genannt), wie die Vergleiclmng der unten nebenei· 
nander abgedruckten Texte zeigt.
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330 F. DSlger

Pergamentblatt des Archivio di Sta
te di Genova (=Jan.)

[......../ nfj μέν, που (?)-(-τι»;-
[μήνειαν, βλά]ψειαν, διαφϋεί- 
[ρεια]ν πηνίκα, πότεπήνιον, 
ό Άτρακτος, έν φ [εί] λ[εΐ] ται ή 

5 κρόκη -)- πηρός, ό παντάπαοι μη 
ορών [πη] γτ ύνη, κνίκος, ό τον
τυρόν πηγνύων -(- π ή δ ακ ε ς, 
[στα]γώνες, π η γ α ί -(- πήδαξ, 
πηγή ή οταγών [...]δας, [...] 

10 δ α ς -)- πιεζόμενος, βαρούμενος,
δαμαζόμενος -\- [Πιέρ] ιδες, [αί 
Μ]οΰοαι, al ίν Μακεδονία -f Πι- 
ερίη, δρος Θετ τ αλο ίας \-πι- 
ύέακνή, μικρός πίάος -j- [π]ιλ[οΐς], 

15 πιλωτοϊςπιμελή, πάχος λιπαρώ- 
της _f- [π]ίναξ, οανις έζωγραφημέ- 
νη -j- πιμπραται, κέεται, έμπνρίζε- 
ται -(- πιναρά, ρυπαρά, ευτελή, τα
πεινά [π] ινώδης, λιπαρά -j- πίω- 

20 ναι ευδαίμονα, λιπαρά καί ευτρα
φή -j-πίσυνος, πεπισιενκώς, τείέαρ- 
ρηκώς, ϋαρρών πιτνάνη, άο- 
κός μικρός _|- πίτυλος, χτυπητής, 
φαντασιοσκόπος -j- [πλ]αγίως, do- 

25 λίοος πλαδαρόν, χαΰνον, υγρόν' 
πλάδας γάρ και πλαδώοεις πλα- 
δώσιν, ΰγροϊς -\- [πλάοτιγξ], τον 
ζυγοΰ τό άντίρροπον -}- πλαταγίζει, 
τοις πτεροΐς κρούει πλέα, πλή- 

30 ρη-\-πλέας, πλείουςπλέ&ρα, μέ
τρα γής ήγουν άροΰραι ή τής διύ- 
γρου δ ποϋς καί βοτανώδους' έχει 
δέ τό πλέ&ρον πήχεις έξήκοντα εξ 
δύμοιρον -)- πλήμναι, χύνιδες -|- 

35 [πλει]ατηριάαας, πλειόνως πολή- 
σας ου δνήσατο -(- [π] λ ή ϋ ο υ ς, 
π λ ή ΰ·ο υ ς-(- πλησιαφαής, ή πλη- 
ρωσέληνος ημέρα -j- πλοΐζει, πο-

Bachmannus, Anecdota Graeca 
I (Lipsiae 1828) 342, 18: (= Σ)

Πή μέν: οπού μέν, — Πημήνειαν; 
βλάψειαν, διαφ&είρειαν.—Πηνή- 
κη : περικεφαλαία τριχω
τή. καί περιέέετή κόμη, έν- 
ϋ·εν καί πηνηκίζειν τό ά
παταν τής δ έ περί 9 ετ ή ς 
κόμης, τό μέν έντριχον,τό 
δέ προκόμιον, τό δέ πηνή- 
κην έκάλουν. — Πηνίκα : πότε. 
■—Πήνιον: δ Άτρακτος, έν ω είλεϊ- 
ται ή κρόκη.—Πηρός: δ παντά- 
πασι μη δρώνΠηγνύνη : κνή- 
κος, δ τον τυρόν πηγννων. — Πϊ- 
δαξ : πηγή, ή οταγών. — Πιεζόμε- 
νος : βαρύμενος, δαμαζόμενος.— 
Πιερίδες: αί Μοΰοαι, αί έν Μα
κεδονίαt. — Πιερίη : δρος.—Πι&ά- 
κνη : μικρός πίάος. — Πιλήσε- 
σ ι ν : πνκνώοεαι ν.— Πιλοις : 
πιλωτοϊς. —Ιΐιμελή ; πάχος, λιπα- 
ρότης.—Πιμπραται: καίεται, έμ- 
πυρίζεται.— Πίναξ : σανίς έζωγρα- 
φημένη. — Ιΐινώδη : ρυπαρά. — Πι· 
ναρά : ευτελή ρυπαρά, ταπεινά.— 
ΙΙίονα: ευδαίμονα. λιπαρά, καί 
ευτραφή. — Πίουνος : πεπιατευκώς. 
τεάαρρηκώς.—Πιτυάνη: άοκός μι
κρός.—Πίτυλος ; κιυπητής. φαν - 
ταοιοοκόπος.—Π ι τ ύ ν η ; φ λ .. . 
— Πλαγίως : δολίως.—Πλαδώοιν: 
ύγροΐς. — χανν ο ι ς : ά ο ϋ εν έ. 
ο ι ν.—Πλαδαρόν : χαΰνον. υγρόν. 
Πλάδος γάρ καί πλαδώδης.—Πλά
οτιγξ : τον ζυγοΰ τό άντίρροπον.— 
Πλαίοιον: πλιντΉον —Πλατύγίζει: 
τοϊς πτεροΐς κρούει.—Πλέα: πλή
ρη.— Πλέας : πλείους.— Π λεί
ο τ ο ν δοον : πολύ.—Πλέ&ρα ; μέ-
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Fragmente eines bisher tmbekannten «Kyrill» - Glossars 93 i

δενετάΐ' πλους γάρ και ή οδός 

4θ πλόιμη, πλευοτικά, πλόκαμοί 
-\-πλύεται, λοιδορεϊτηί, αισχρής 
υβρίζεται -4- πλύνει, πύελοι, εν οΐς 
πλυνουσιν -)- πλωτόν, πλεόμενοι1 
[π]λεύοας, σφοδρής δργιηθείς 

45 πνιγεύς, ό φούρνος πνΐγ[ος, 
καΰ]μα-\- πόα, έκάστη βοτάνη όν
τως λέγεται, ή δε σμήχουαα ποια 
κέκληται παρά Δημοσθένη και Λυ- 
σία-\- ποδήρης, ό εως τήν ποδήν 

50 χιτών, οϊ δέ το συρραπτόμενον 
είς το κατώτερον τής στολής . . . 
πολναινος, πολλοϋ επαίνου άξιος -j- 
πολυάνδριον, μνήιια τάφονπο- 
λνδο,ιδάλλου, πολλά ποικίλματα ε- 

55 χοντα-\- πολνευκιον, τίμιοι·, πο· 
λυπόθητον πολνζνγφ, πολυκα- 
θέδρα-\- πολλυθρνλλυτον, πεφιμι- 
σμένον, διαβεβοημένον, δνομαοτόν 

πολνκήδεος, πολυφρόντιστος-\- 
60 πολύκλητοι, έκ πολλών κεκληιιένοι 

τόπων πολύκμητος, πολυκάμα- 
τος -)- πολνκρημνον, δύσβατοι·, δ- 
ρινόν -j- πολυμάργοις, ήχιτικοΐς-\- 
πολυμίτης, πολύβουλος -(- πολυπή- 

65 δακα, πολλάς ύποβλήσεις ε- 
χοντα οϊον πτύχας -)- πολλύρηνες, 
πολλά θρέιιματα έχων -(- πολντλας, 
πολλά υπομένωι -f-πολυσχεδής, πο
λυμερής -)- πολυφασία;, πολλυλο- 

70 γίας πολυφλοίσβου, πολνταρά- 
χου -\- πο μπή, λη τ ή, μετά 
οτανρον-\-πεφανσκει, δ ή
λο ί, λέγει, φ α ν ε ρ ε ΐ πολυ- 
φρα[δέ]οτερον, συνετόν έν λόγοις 

75 -j- πολνχουν, πολυφόρητον ή πο- 

λυειδή -(- πολυωρήσεις, φνλάξης, 
πολλή ν φροντίδα ποιήσει; -\-

τρα γης, ήγουν αρουραι’ ή τους δι- 
ύγρους τόπους και β ιιανώδε ις έχει 
δε το πλέθρον πήχεις ξζ' δίιιηι- 
ρο ν. ..

345 · Η
Πολύαινος : πολλοΰ επαίνου άξιος,
— Πολυάνδρων ; μνήμα, τάφος.—
— Πολύβότειρα: πολλούς
τ ρ έ φ ο ν σ α. — II ο λυ γ υ θ ή ς : 
πολνχαρής. — Πολ.υδαιδάλου : 
πολλά ποικίλματα εχοντος.— Πο
λύ ε ι δ ή ς : πολύμορφος. —
Πολύευκτον : τίμιοι·, πολυπόθητοι·. 
—ΙΙολυζύγω: πολυκα&έδρφ.—Πο- 
λνκηδέος : πολυφροντίστου. — Γΐυ- 
λυθρύλλητον ; πεφηιιισμένον. δια- 
βεβοηαένον. δνομαατότατον. — Π> ■ 
λύκλητοι : εκ πολλών κεκληιιένοι 
τόπων. — Πολύκμητον ; πσλυκάμα- 
τον.—Πολύκρηιινον ; δύσβατοι> ο
ρεινόν.— Πιλυμάργοις: ηχητικοί;.
— Πολύμητις : πολύβουλος. — Πο·
λυπίδακα: πολλάς άναβολάς
εχουσαν. — Πολυπτύχου: 
πολλάς αποκλίσεις εχοντος, οϊον 
πτύχας.— Πολύρρη · ε;: πολλά θρέμ
ματα έχονιες. — πολύς: σφο
δρός.— Πολυσχιδής: πολυμερής,
— Πολντλας : πολλά ύπομένων.— 
Πολυφασία; : πολυλογίας. — Πολύ- 
φλοίσβοιο : πολυταράχου.— Πολύ- 
φραδέοτερον : συνετόν έν λόγοις.— 
ΓΙυλΰχονν : πολυφόρητον. ή πολυ- 

ειδή. — Πολυωρήσεις: πολλήν φρον
τίδα ποιήσει;, φυλάξεις.
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232 F. Dolget

Wie man sieht, weist der Text unseres Blattes gegentiber Σ eine 
Reihe von Auslassungen/aber auch einige wenige Zusatze auf. 
Einige'Lemmata sind umgesetellt, wie Πίνηξ—πιμπραται, πλα- 
δώοιν (πλαδώσεις Jan.J—πλαδάρα), πολυκήδεος— πολυύλρύλλψος, 
πολυοχιδής (πολυοχεδής JanJ—πολύτλας. Ferner enthalt unsere 
Version dem Texte von 2' gegenuber, abgesehen von zahlreiehen

l 7Γ ·*««"»» *·'>*«>' *■ »

* tv κΤ·μ - i
»T*W4 V " -s*r»Xu

iTT*>Au#§»<#ΜίΙ*»ί·, *w- &· »j*^(*
° Ίΐ^χυ <W·#» τ¥«*»β*·ι·

^1ΙΤ'®ί ΨΎ%%& €£*!&> fit &

^-ττ.χυ^.^ν λ£ΙΑ·
*?'♦ Η·Κ ♦ -Tc*Xw|jutf rw-er* ......  ... %

**rtVr* ym Λμ«μ * ^ .,:
..... WM*<*¥ ^apj^m

, IT· χκ«|» ^ΜΚ» AVe-^t IS» <r<r ·***» Xw ►af Μ »· t

I -^«Av^w* * ”Uf»φ· f ·TV

Είκ· 1.—Pergamentblatt des Archivio di Stato di Genova, 
Fragmente eines «Kyrill» - Glossars.

orthographischen Unebenheiten und Kasusvariationen, in den 
angefiihrten Lemmata mancherlei Unsinn, der uns zeigt, dass 
der Schreiber den Text an vielen Stellen nieht verstanden hat; 
z. B. Z. 19 : πινώδης, λιπαρά st. πινώδη : ρυπαρά.— Z. 64 ist aus 
der Vorlage: πολνπίδακα: πολλάς άναβολάς εχουσαν—πολυπτύχου: πολ
λάς άνακλίσεις εχοντος, οϊον πτύχας durch Homoioteleutonwirkung 
(πολλάς) zusammengezogen in: πολυπήδακα, πολλάς ύποβλήοεις 
εχοντα οϊον πτύχας. Das Schlimmste : Ζ. 3°'· aus πλέΰρα.,.αρουραι 
τ\ τους διύγρους τόπους και βοτανώδεις ist geworden: πλέϋρα.,.άρον-
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Fragment? eines bisher unbekannten «Kyrill» - Glossars 233

ραι ή τής διύγρου <5 ποϋς βοτανώδους. — Ζ. ]2 : πεφανσκει ist von 
einer ganz entfernten alphabetischen Stelle falschlich hieher 
geraten.

Unser Blatt ist also gewiss kein hervorragender Textzeuge 
fiir die kunftige Ausgabe des Kyrill - Lexikons, welche vom Ar- 
chiv des Corpus Lexicographorum Graecorum in Kopenhagen 
besorgt werden wird. Immerhin diirfte es nicht ganz ohne uber- 
lieferungsgeschichtliche Bedeutung sein, insoferne die (im Text 
durcli Sperrurig angedeuteten) Zusatze erkennen lassen, dass der 
Kompilator dieser Lexikon - Version ncben seiner dem Texte 
von 2' ahnlichen Hauptvorlage noch eine zweite vor sich gehabt 
hat, welche er — nachlassig und gedankenlos — zusatzlieh be- 
nutzte: dies geht vor allem aus dem Zusatz : πήδακες, σιαγώιες 
πηγαί neben πή')α£, πηγή ή οταγών liervor.

Beider waren meine Bemiihungen, die Herkunft des Perga- 
mentblattes festzustellen, vorlaufig ergebnislos. Herr Koll. K. 
Latte - Gottingen, der mir in liebepswurdiger Weise behilflich 
war, wies micli auf den lieute verlorenen, nach den Ausfiihrun- 
gen von Kard G. Mercati im Rhein. Mus. 65 (1910) 336 aus 
dem Codex Vat. gr. 1456 in der Zeit zwischen 1586 und 1613 
herausgeuommenen und inzwischen verschollenenen «Kyrill» 
hin, den der Codex nach den Angabeu des handschriftlichen Ka- 
talogs der Bibliothek des Kardinals Sirletus vom Okt. 1585 
noch enthielt, doch scheitert die Identifizierung schon an der 
Angabe dieses Kataloges, dass dieser «Kyrill» (im Gegensatz 
zu den {ibrigen Teilen der Handschrift) auf Papier geschrie- 
ben war (weshalb dieser Teil auch, wie G. Mercati wohl richtig 
vermutet, als den Pergamentcodex entwertend, vor dem Verkauf 
herausgenommen wurde); auch das B'ormat unseres Pergaments: 
21 cmXi4,5 cm lasst sich mit demjenigen des Codex 1456 (19, 
5 cm X 15, 2cm) nicht vereinbaren.

Im Rahmen der riberaus weitverzweigten Kyrill - LTberliefe- 
rung 1 repraesentiert unser Blatt einen Typus, wie er nicht ganz 
selten anzutreffen ist: hier ist ein Kopist am Werke gewesen, 
der von dem, was er schrieb, nur mehr einen geringen Teil ver-

‘) Zur tJberlieferung des Kyrill - Lexikons vgl. besondere A. B. 
Drachmann LTberliefernng des Kyrillglossars, 1936, S. 34 ff.; neuer- 
dings: H. Erbse, Untersuchungen zu den attizistischen Lexika, Berlin 
1950, S. 22 f.
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551 F. Dolger

sdand und- wie die offensichtlich willkflrlichen Auslassungen aus 
clem Wortlaut der Vorlage vermuten las$en,— seine Aufgabe mit 
einer nahezu unverstandlichen Leichtfertigkeit erfiillte. Sein 
Spiel mit dem Unsinn geht dabei docb noch immer nicht so 

weit, wie bei dem «vergniigten Lexikographen», wie diesen Be· 
arbeiter eiper Kyrillos - Version P. Maas2 nach der von diesem 
so gestalteten Glosse: περιγηΰής: περιχαρής, ώς έγα'ι genannt 
hat. Es ist ein eigenartiger Zufall, dass unser Kompilator ge- 
rade diese «frohliche» Glosse auslasst. Haben wir ein Recht, 
ihn deshalb den «traurigen Lexikographen» zu nennen ?

F. DOLGER * 58

’) P. Maas, Der vergnfigte Lexikograph, Byz. Zeitsehr. 38 (1938)
58 · 67. Es handelt sich um diejenige Version des Kyrill - Glossars, wcl- 
che der Cod. Berol- qu. 13 s. XIV/XV enthalt.
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ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΚ ΣΦΑΚΙΩΝ (1799 - 1832)

Εις την Βιβλιοθήκην τοΰ προσφάτως ίδρυθέντος έν 'Ηρακλείφ 
'Ιστορικόν Μουσείου Κρήτης’ περιήλθον μεταξύ άλλων αξιόλογων 
ανεκδότων εγγράφων * 2 * 4 οκτώ τοιαϋτα προερχόμενα από τό άρχεΐον τής 
εκ Χώρας Σφακίων ιστορικής οικογένειας τών Βουρδουμπάδων, άνα- 
φερόμενα εις την μεταξύ τών ετών 1799 - 1832 περίοδον και περιέχον- 
τα πληροφορίας άφορώσας εις τε τήν εν γένει κατάστασιν τών Σφα
κίων κατ’ εκείνους τούς χρόνους καί, εϊδικώτερον, εις πρόσωπα τής 
ανωτέρω οικογένειας επιφανή κατασχόντα θέσιν κατά τούς υπέρ ελευ
θερίας αγώνας.

At περί τών Σφακίων κατά τήν περίοδον τής Τουρκοκρατίας ειδή
σεις παραμένουν είσέτι έν πολλοΐς συγκεχυμένοι και αντιφατικοί, διό
τι πηγάζουν, κατά τό πλεΧστον, από μαρτυρίας είτε εντοπίων περί 
πλείονος τής εγχώριας δόξης ή τής αλήθειας ποιησαμένων *, είτε μη 
εντοπίων επιπολαίως καί, τρόπον τινά, μέ ρομαντικήν προκατάληψιν 
γνωρισάντων τήν ιστορικήν επαρχίαν *, είτε τέλος προσόίπων εχθρικώς

’) Τούτο ίδρύθη μερίμνη τής εν Ήρακλείφ Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών 
Μελετών, ήρξατο δέ λειτουργούν από τής 24 Μαΐου 1953. Περί τών έν σΰτψ 
συλλογών βλ Στ. Αλεξίου, 'Οδηγός τού Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, 
Ηράκλειον 1953. Κατά τόν ’Οργανισμόν τού I. Μ. Κ. (άρθρ. II, § 4) λειτουρ
γεί έν «ΰτώ τμήμα Βιβλιοθήκης καί ’Αρχείου, <έν οΐς ΰέλουοι συγκέντρωση τα 
περί Κρήτης ειδικά συγγράμματα, ιστορικού ενδιαφέροντος έγγραφα, φωτογρα
φία ι κλπ.».

2) Έξ αυτών, άνερχομένιον εις πολλάς εκατοντάδας, θά έκδοθή προσεχώς 
τό Πρωτόκολλον τού ’Αρχηγείου τών ’Ανατολικών ’Επαρχιών τής Κρήτης κατά 
τήν έπανάστασιν τού 1878.

*) Ή 'Ιστορία τών Σφακίων τού Παπαδοπετράκη αποβαίνει ένίοτε 
««κθβσις συνεχούς και υβριστικής και πικροχόλου μεμψιμοιρίας· (ό χαρακτηρισμός 
αποδίδεται εμμέσως υπό τού Ψ ι λ ά κη, Γ, 601 - 602, ΰποσ. Πρβλ. καί Κ ρ ι- 
ά ρ η |νέα εκδ.], 299). ’Εν τούτοις χρησιμοποιείται σχεδόν άνεπιφυλάκτως ώς 
βιβλίον ιστορικόν ύπό τών διά τούς πολλούς περί Σφακίων γραφόντων (βλ. λ. 
χ. τό περί Σφακίων άρθρον τού Λ. Ε., δπου μεταξύ άλλων ανακριβείων τού 
Παπαδοπ. έπαναλαμβάνεται καί τό δτι τά Λευκά Όρη είναι υψηλότερα τής 
“Ιδης (βλ. Παπαδοπ., 10). "Αμφιβολίας διά τήν γνησιότητα τών παρά τού 
Παπαδοπετράκη δημοσιευόμενων έγγράφων έξεφρασε καί ό Β. Λαούρδας 
(»Κρητικά Χρονικά», Α, 275, 289 καί 290).

4) Βλ. V. Raulin, Description physique de l’ile de Crete, t. I, Pa
ris 1869, σελ. 52, 72, 73 :(<ils ne payaient aucune taxe aucun impdt; ils n’ 
avaient point d’ Aqas' ils ne voyaient jamais chez eux les agens du gouver- 
nement turc...»J καί 189 κ. έξ., (δπου (δίαι διακρίνεται ό ρομαντισμός).—G.
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προς αυτήν διακειμενων\ Έλάχισται είναι σχετικώς αί εκδεδομεναι 
άντικειμενικαί μαρτυρίαι6, άλλα καί αΰιαι τήδε κακεΐσε κατεσπαρμε- 
ναι 7. Δέν είναι δια τοΰτο παράδοξον on και σήμερον επικρατεί γένι 
κώς ή αντίληψις, καθ’ ήν ή επαρχία Σφακίων παρέμεινε περίπου 
ανεξάρτητος από τάς τουρκικός άρχάς τής νήσου καί άπηλλαγμένη των 
φορολογικών υποχρεώσεων, εις τάς οποίας οί άλλοι Κρήτε: ύπεβλήτθη- 
σαν, Ινώ εγγύτερα γνωριμία με τάς πηγ.'ις ελέγχει τήν αντίληψιν τού
την εσφαλμένην8. Εις το σημεΐον δέ τοΰτο ακριβώς είναι διαφω'ΐ- * 36

Μ. Γ. Γίαρλαμά

Α. Olivier, Voyage dans Γ empire Othoman .. t. I, a Paris, an 9 [de 
la Republique Pran<;aise], σελ. 391, 40.) κ. έξ.—Pouqueville, 'Ιστορώ 
τής Ελληνικής Έπανοστάσεως (μειαφρ. Ηενοφ. Δ. Ζυγυύρα) ’ΑΟήναι 1890, τομ. 
3ος σελ 21 κ. έξ. ΙΙρβλ. > οί Κ. Π ο π α ρ ρ η γ ο π ο ύ λ ο ιι, Παναγιιότης Νι· 
κούσης, «Πανδώρα», ϊΛ (1860) σελ. 180

δ) Βλ. Γ. Γ. Γεοβίνου Ιστορία Γ.ή; Έπαναστόσεως καί άναγεννήσεως 
τής Ελλάδος (μτφρ. ύ.τό Ίωάν. Η. Περβ(ΐνογλου). Άθήνησι 1864, τ. Βος, οελ.
36 : («τονς ληστρικόν; Σφακιανονς, οιιινες άμοιροι εντελώς πατριωτισμόν έμάχοντο 
πρύς τους Τούρκους μόνον διά ιό προνόμιον νά έκμυξώοι τήν Χώραν·), 38, 40 κ. 
ά. Χαρακτηριστικόν επίσης είναι καί τό μίσος πού διαφαίνετυι εις τά όπό τού 
Μ. Τ. Πρωτοψάλτη δημοσιευθέντα έγγραφα τοΰ Μιχαήλ Κομνηνοΰ Άφεν- 
τουλιεφ : «Οί Σφακιώιαι είναι σχεδόν πάνιες φιλόδοξοι, φιλόπλοντοι, φιλόδικοι, 
κλέ.τται, πλεονέκται, νπερόπταί» (βλ Ε.Ε.Κ.Σ., Α, 370, 378 , 386 , 390 πρβλ. καί 
Β, 154, 165 κ. ά ).

“) Μεταξύ τούτων πρέπει ίσως νύ καταλεχΟοΰν καί τά οικεία τμήματα τών 
’Απομνημονευμάτων τοΰ Κριτοβουλίδου, παρά τάς εναντίον τούτου κα
τηγορίας έπί μεροληψίρ τών ΙΙαπαδοπετράκη καί Κ ρ ι ά ρ η, δστις τον 
χαρακτηρίζει τίταμόν υβριστήν τών Σφακιανών» (σελ. 561). Τα περί Σφακίων 
ύπό τοΰ Ψ ι λ ά κ η γραφενια είναι σχεδόν σύμφωνα μέ τά τού Παπαδοπε- 
τράκη, καθ’ δσον αφορά εις τήν έπανάσιασιν τοΰ 1821, ένφ ό Κριάρης. με. 
ροληπτικώτερος τοΰ συγγρσφέως τής Ιστορίας ιών Σφακίων, τότε μόνο» εκφρά
ζεται εΰμενώς υπέρ ιών Σφακιανών, δταν ούτοι δέν παρευδοκιμώνται οί Σελι- 
νιώτες (χαρακτηριστικά έπί τού προκειμένου τά εν σελ. 464 - 465ι.

') Βλ. Ν. Τωμαδακη, Τουρκογραικικά Ε.Ε.Κ.Σ., Α, 130, 133 131
Ν. Σταυρινίδη, σειρά επιφυλλίδων βασιζόμενων έπί ανεκδότων έγγράφαιν 
τοΰ Τ.Α.Η. εις τήν εφημερίδα τοΰ ‘Ηρακλείου «Δράσις» (30 Νοεμβρίου—3 Δε
κεμβρίου 1939) Β. Λαούρδα, Ή Έπανάστασις τών Σφακίων καί ό Δασκα- 
λογιάννης, « Κρητικά Χρονικά», Α'σελ. 275 - 290. A. II. Β ο υ ρ δ ο υ μ π ά κ η, 
Κρητικά συμβόλαια έκ τής Τουρκοκρατίας, Χριστιανική Κρήτη, Α, 467 - 506. 
Τοΰ αύτοΰ. Δύο ανέκδοτα έγγραφα έκ Σφακίων, Ε.Ε.Κ.Σ, Β, 256 - 262, 
Τοΰ αύτοΰ, ’Ανέκδοτα Κρητικά έγγραφα, Ε.Ε.Κ.Σ, Γ, 207 κ έξ. Ε. Γ ε- 
νεράλη, Δύο Ιστορικά έγνραφα, Περιοδικόν Δελτίον Βιβλιοθήκης Κρητ, Φι- 
λολ. Συλλόγου έν Χανίοις, έτος Α, τεΰχος Δ, σελ. 162 - 163.

8) Τό πρόβλημα περί τοΰ αφορολογήτου ή μή τής ’Επαρχίας Σφακίων ύπε- 
δείχθη όπό τοΰ Ν. Τωμαδακη (Ε Ε.Κ.Σ., Α, 130) διηρευνήθη δέ βάσει τών 
έγγραφων τοΰ Τ.Α.Η. ύπό τοΰ Ν. Σταυρινίδη Τά έκ τής έρεύνης ταύτης 
έλθόντα εις φως στοιχεία έδημοσιεύθησαν ύπ’ αύτοΰ εις σειράν επιφυλλίδων

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:49 EEST - 18.237.180.167



’Ανέκδοτα έγγραφα έκ Σφακίων (1799 - 1832) 237

στικά και τά πλειστα των κατωτέρω δημοσιευόμενων εγγράφων*.
“Αλλά κα'ι αί περί τής οικογένειας των Βουρδουμπάδων, ίδίμ δέ 

περί των επιφανέστερων μελών της Ροΰσου κα'ι Στρατή, ύπάρχουσαι 
πληροφορ·αι είναι ίκανίθς συγκεχυμένοι, ελλιπείς και κατεσπαρμέναι 
πολλαχου ,0. Τάς ελλείψεις ταΰτας και την συγχυσιν εν τινι μέτρψ θερα-

έν τη έφημκρίδι τον Ηρακλείου «Δράσις». τό δυσεύρετον τής οποίας καθιστά, 
νομίζω, γρήσιμον την κατωτέρω συνοπτικήν έκθεσιν τούτων, μέχρις δτου δημο- 
σιευθούν τά σχετικά έγγραφα : «Σνμφώνως προς τουρκικόν έγγραφον τον 1657 ή 
επαρχία Σφακίων έξεχωρήθη υπό τον Σουλτάνου επί νομή των φόρων αυτής εις 
τον πορθητήν τής Ρεθύμνης Γαζή Χουσεΐν Παοάν, οντος δε δι5 άφιερωτηρίον τον, 
σννταχθέντος τό αυτό έτος εν τω εξω\*h τον "Ηρακλείου στρατοπέδφ τής Φορτέτσας, 
διέθεσεν ετησίως εκ των φόρων τής επαρχίας 5000 γρ. προς ένίσχυσιν των πτωχών 
τής Μέκκας καί Μεδινάς, άπεκατέστησε δε καί επιστάτην (μουτεβελήν) του αφιερώ
ματος τούτον, προς τον όποιον οί Σφακιανοί ώφειλον να καταβάλλουν, πλήν τον 
κατ3 αποκοπήν φόρου τούτον, καί την δεκάτην των προϊόντων των, ής ή ανελλιπής 
κατάβολη άποδεικνύεται εξ άλλων εγγράφων του 1675. Τό 1690 οί Σφακιανοί νπο- 
χρεοννται εις τήν καταβολήν καί κεφαλικοϋ φόρου, εις δήλωοίν των δε, ενώπιον 
του *Ιεροδικαοτικοϋ Συμβουλίου Ρεθύμνης γενομένην τό 1692, οί αντιπρόσωποι τής 
επαρχίας αποδέχονται τήν καταβολήν τούτον. Ίο 1745 6 κεφαλικός φόρος έπεκτεί' 
νεται εις 1357 κεφαλάς, αντί των πρότερον 908, οί μεταβάντες δε εις ΚωνσταντΓ 
νουπολιν αντιπρόσωποι τής επαρχίας, ΐνα διαμαρτυ ρηθοΰν διά τήν το.ιαντην έπέκ 
ταοιν, αναγκάζονται εν τελεί νά τήν αποδεχθούν. Εις έγγραφα των ετών 1747— 
1750 μνημονεύεται καταδίωξις δυστροπούντων εις τήν καταβολήν τον έπιβληθέντοζ 
φόρου και προσαγωγή πολλών Σφακιανών προκρίτων εις "Ηράκλειον, εν οΐς κα 
<5 ύστερον επαναστατήσας Δασκαλογιάννης, όπου οντοι δηλοϋν έγγράφως ενώπιον 
τού Τεφτεοτάρη τής Κρήτης, δ τι αποδέχονται την επιβληθεϊσαν φορολογίαν. Εις 
έγγραφα τού 1765 άναφέρεται οτι 6 Δασκαλογιάννης ώς εκπρόσωπος τής Επαρχίας 
Σφακίων μετά τού γραμματέως του καί άλλων προκρίτων ήλθεν εις τό "Ηράκλειον 
καί κατέθεσε δήλωσιν περί τών είσπραχθέντων καί καθυστερου μένων φόρων άναλα- 
βών προσωπικώς τους τελευταίους» <βλ. εφημερίδα «Δρασιν» 30 Νοεμβρίου—3 
Δεκεμβρίου 1939) ΓΓβλ. Γ. Ζομπανάκη. *0 Αυστριακός περιηγητής F. W· 
Sieber σιήν Κρήτη, Ε.Ε.Κ.Σ., Β, 271. V. Raul in (ένθ* άνωτ.), σελ. 73’ 
Παπαδοπετράκη. Ill, 112 καί 114 : [«Ουδεμία πολιτική ούτε θρησκεν m
τική αρχή είχε δικαίωμα επί τής χώρας τών Λ ευκωρειτών...155 κ έξ.—Κρι 
τοβουλίδου, 61-62 : («Τά Σφακιά διετέλουν υπό τήν άμεσον προστασίαν 
τής Σουλτάνας καί επλήρωνον ονχί τον κεφαλικόν φόρον, αλλά μικρόν τι ποσόν 
χρηματικόν»). Α. Π Β ο υ ρ δ ο υ μ π ά κ η ν, Χριστ. Κρήτη, Α, 469 - 470 : («0^ 
Σφακιώται μέχρι τής είρηαένης έπαναστάσεως [του 1770] ονδέν απολύτως κατέβαλ- 
λον τή Τουρκική Κυβερνήσει»). Αί τοιούτου είδους πληροφορίαι έπαναλαμβάνον 
ται καί εις δλα τά Εγκυκλοπαιδικά Λεξικά· (βλ. καί Β. Λαούρδαν, «Κρητ 
Χρονικά», Α, σελ, 279, δπου βάσει τών δημοσιευόμενων ύπ* αυτού σχετικών 
πηγών προσβάλλεται ή δημώδης αυτή περί τής ανεξαρτησίας τών Σφακίων άν 
τίληψις).

9) Ίδίςι ώς προς τήν άμεσον έξάρτησιν τών Σφακιανών από τάς τουρκικά 
άρχάς (βλ. έγγραφα 1 - 5).

,0) Ή περισυναγωγή τούτων είναι λίαν δυσχερής λόγω τής έλλείψεως πΓ
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πεΰουν—ως θά τρανή περαιτέρω—τά δημοσιευόμενα έγγραφα11. Διά 
νά ύπαρξη δέ μία όπωσοΰν σαφής εκθεσις τών κατά την ιστορικήν 
ταύτην οικογένειαν, περί ής καθ’ δσον γνωρίζω ούδεμία ειδική πραγ
ματεία έξεδόθη 1!, και διά νά κατανοηθή κάλλιαν ή σημασία τών δη
μοσιευόμενων εγγράφων, έκρινα χρήσιμον νά προτάξω τούτων μικρόν 
σχετικήν μελέτην μου |3ασιζυμένην εις τε τά έγγραφα καί τάς τήδε κα- 
κεΐσε κατεσπαρμένας πληροφορίας.

Κατά μίαν παράδοσιν οί Βουρδουμπάδες είναι απόγονοι τών Σκορ
διλών, μετωνομάσθησαν δέ λόγιο τής περί τήν προφοράν Ιδιορρυθμίας 
ενός εκ τούτων18. Κατφκουν έν τη Χώρα τών Σφακίων καί εθεω- 
ροϋντο ως μία από τάς πλέον επιφανείς οικογένειας τής επαρχίας “. * 40

νάκων είς τά σχετικά δημοσιεύματα. Επιχειρήσας ταύτην έπ' εΰκαιρίςι της έκ· 
δόσεως τών έγγράφων παρέχω κατωτέρω τό σχετικόν δελτίον : Κριτοβουλ ι
δού, σελ. 8, 13, 22, 30, 43, 48, 52, 73, 81, 87 143, 184,217, 236, 242, 261- 
62, 361, 545.— Παπαδοπετράκη, σελ. 118, 123, 141, 142, 184, 186 - 87, 
191, 211 · 12, 270, 296, 320 - 21, 333, 356, 431 - 32, 440, 443, 446, 450, 458.— 
Ψιλάκη, Γ, σελ. 105, 127. 130 - 31, 342, 348, 371, 389, 397, 410, 412, 414, 
428, 430 - 34, 549, 562 - 63, 601 - 2, 604, 780, 782, 784,— Μουρέλλου, σελ 
403 - 4, 433, 491 - 92, 538, 554, 560, 566 κ. ά.—Κριάρη (νέα) σελ. 94, 170’ 
210, 213, 219, 248, 254, 259. 261, 282, 467, 477, 490, 501, 560. — Σ π. Τ ρ ι- 
κοΰπη, Ίστορ. τής Έλλ. Έπαναστάσεως, έκδ. 3η, Άθήναι 1888, Β, 166, 168- 
169 καί Γ, 73 —Γ. Γ. Γερβίνου, ‘Ιστορία τής Έπαναστάσεως καί άναγεν- 
νήσεως τής Ελλάδος (μτφρ. Περβάνογλου), Άθήνησι 1864, Α, 252 καί Β, 37ι
40 κ. εξ.— A. I. Άντωνιάδου, Ή Χρυσομαλλοΰσα τών Σφακίων, ποίημα 
επικόν, καί Άλήμπεης ό Κακοδικιιότης . . . έν Άθήναις 1893, σελ. γ'καί δ'.— 
Π. Γ. Βλαστού, ό Γάμος έν Κρήτη, έν Άθήναις 1893, σελ. 115- 16.— 
’Ιακώβου Ν. Τομπάζη, Αδελφοί Ιάκωβος καί Μανόλης Τομπάζης, έν 
Άθήναις 1902, σελ. 113 - 14,275, 298 99κ.ά.—Μ. Γ. Πρωτοψάλτη, ’Ανέκ
δοτα έγγραφα..., Ε.Ε.Κ.Σ., Β, 154, 165.—Γ. Α. Σ ή φ α κ α, Σήφακας, Άθήναι 
1953, σ. 46.

“) Θά ήδύνατο κανείς έκ πρώτης όψεως νά υπόθεση ότι τά έγγραφα ταύτα 
δέν άφορούν είς τους Ροΰσον καί Στρατήν Βουρδουμπάδες τούς δράσαντας κα
τά τό 1821, άλλ’ είς άλλους ομωνύμους τούτοις Τούτο πρέπει ευθύς νά άπο- 
κλεισθή, διότι ταύτα προέρχονται, κατά δήλωσιν τού παραοχόντος αυτά έπιβε- 
βαιουμένην πλήρως καί από τά ύπ’ άρ. 7 καί 8 προσωπικά έγγραφα τού Χα
τζή - Στρατή Βουρδουμπά, από τό προσωπικόν άρχείον τούτου, θά ήτο δ’ έντε- 
λώς ανεξήγητος ή έν αύτφ παρουσία εγγράφων ξένων.

“) Βλ. κατωτέρω σημ. 40.
*’) Βλ. Α. Άντωνιάδου, ένθ’ άνωτ., σελ. δ'., πρβλ. Π α π α δ ο π., 22 

καί 40.
14) Είς δημώδες φσμα έκ Σφακίων, έν φ άπαριθμούνται αί επιφανέστεροι 

οίκογένειαι τής επαρχίας, δέν μνημονεύονται ώς άρχοντες τού Μπρόσγιαλου οί 
Βουρδουμπάδες άλλ’ οί Στρατίκοι (βλ. Τό Τραγούδι τού Δασκαλογιάννη, έκδ.
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Τά περί τής δράσεώς των κατά την προ τοΰ 1770 περίοδον άναφερό 
μένα φαίνονται μάλλον μυθώδη* 15 * * * 19.

Ό πρώτος εμφανιζόμενος μέ ιστορικήν δράσιν είναι ό Στρατής 
Βουρδουμπάς. Οΰτος μετέσχε ως οπλαρχηγός τής υπό τον Δασκα- 
λογιάννην Ιπαναοτάσεως, χαρακτηρίζεται δέ ως «έκ τών μάλλον πννε 
τών καί πεπειραμένων», χωρίς εν τουτοις ή δράσίς του νά εξαίρετοι 
ιδιαιτέρως ,β. 'Υπό τινων” έταυτίσθη προς τον κατά την έπανόστασιν 
τοΰ 1821 δράσαντα Χήν Στρατήν Βουρδουμπάν, ή ταύτισις δμως αυτή 
είναι προϊόν συγχύσεως 1β. Θά ήτο τφ ό'ντι παράλογον νά επιζή καί 
νά δρά κατά τό 1821 ό λίαν συνετός καί πεπειραμένος άγιονιστής τοΰ 
1770 ’°. Έκτος δέ τούτου καί έκ τών δημοσιευόμενων εγγράφων ή 
ταύτισις αποκλείεται “°.

Υ’ιός τούτου πιθανώτατα81 ΰπήρξεν ό έν τοϊς έγγράφοις μνημο
νευόμενος Σήφης Βουρδουμπάς. Κατά ταϋτα οΰτος ήτο πατήρ 
τών έπιοοανών ηγετών τοΰ 1821 Ρούσου καί Στρατή82, διωρίσθη δέ

Β. Λαούρδα, α. 18, σημ. 89). Τοΰιο εξηγείται άπό ιόν Παπαδοπετράκην, καθ’ 
δν είς τούς Στρατίκους περιελαμβάνοντο καί οί Βυυρδουμπάδες (βλ. ίί α π α- 
δ ο π. 118).

15) Βλ. Α. Ά ν τ ω ν ι ά δ ο υ, ένθ’ άνωτ., σελ. γ' καί δ'.
,β) Βλ. ΙΙαπαδοπ., 118, 123. 141 καί 142.
”) Βλ. Κ ρ ι ά ρ η (νέσν), 170, Μ ο υ ρέ λ λ ο υ, 403 κ . έξ., Ε. Γ ε ν ε ρ ά λ η, 

άρθρον «Βουρδουμπάς· έν Μ Ε Ε.. ώς καί τά σχετικά άρθρα τοΰ Λ Ε. καί 
τής Μεγ Στρατιωιικΰς ’Εγκυκλοπαίδειας.

ls) Ή σύγχυσις αΰτη οφείλεται καί είς τό δα ούδείς έκ τών γραψάντων 
περί τών άνδρών τούτων τούς διέστειλε ρητώς.

19) Τό παράδειγμα τοΰ έξ’Ασκύφου Α. Μωράκη μετασχόντος εϊς τε τήν έπ«- 
νάστασιν τον 1770 καί είς τήν τοΰ 1821 εξαίρετοι βεβαίως ώ; σπάνιον (Π α- 
παδοπετράκη 119).

80) Βλ. έγγραφα 1, 2 καί 3. Πρβλ. καί Ψ ι λ. Γ, 784, οπού μνημονεύεται 
ό υιός τοΰ Χατζή Στρατή Βουρδουμπά Χαράιαμπος ώς νεαρός φοιτητής κατά 
τό 1841. ’Εάν ή ταύτισις ήτο αληθής, θά έπρεπε ·ά ΰποθέσωμεν τόν πεπειραμέ- 
νον ά/ωαστήν τοΰ 1770 τεκνο.τοιοϋντ ι κατά τό 1821. Έκτος τούτου ό Στρατής 
τοΰ 1821 μνημονεύεται ρητώ; ώς άδελφός τοΰ Ρούσου (Παπαδ., 187, Ψιλ 
342) ό δέ Ροΰσος κατά τό 1841 εΰρίσκεται ακόμη έν άκμή (βλ. Ψ ι λ 79C).

”) Ή πιθανότης στηρίζεται είς τε τό έπιφανές τούτου καί είς τήν ομωνυ
μίαν τοΰ πρεσβυτέραν υ(υΰ του πρός τόν Στρατήν τοΰ 1770. Δέν θά είχον άλ
λως τήν θέσιν των τά σχετικά μέ αύτόν έγγραφα είς τό άρχεΐάν τοΰ Χατζή - 
Στρατή Βουρδουμπΐ.

2ί) Βλ έγγραφα 2 καί 3. Είς μέν τό 2 ώς φονείς τοΰ Γιώργη Φουράκη 
άναηέρονται ό Σήφης «μέ τόν αδελφό τον το Ροΰοο*, είς δέ τό 3 «ό Ροΰσος καί 
ό Στρατής τοΰ Σήφη ό γιός·. Είναι προφανές δτι κατά τήν σύνταξιν τών έγγρά- 
φων τούιοιν έγένετο σύγχυοις τών όνομάτων άπό τόν γραφέα, μή όντα άλλως 
προσεκτικόν (είς τό ύπ’ άρ. 3 αντί «Μπονρδονμπάχη» είχε γράψει *Κ»νντούρο'
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240 Μ. Γ. Παρλαμά

τό 1799 ύπό τοΰ Τεφτερτάρη της Κρήτης Καπετάνιος τής Χώρας 
Σφκκίων23. Διήγεν, ως φαίνεται, φιλικώς προς τούς Τούρκους ενδια
φερόμενος κυρίως διά την επαύξησιν τής περιουσίας του. "Οτι δέ καί 
γενικώτερον ή πολεμική δράσις τών Βουρδουμπάδων κατά τό μεταξύ 
των ετών 1770 και 1821 διάστημα δεν ύπήρξεν αξιόλογος δεικνύεται 
και εκ τής σχετικής σιωπής των πηγών24.

'Ο Χατζή-Στρατής Β ο υ ρ δ ο υ μ π ά ς, υιός τοΰ προηγου 
μενού, ύπήρξεν εκ τών διακεκριμένων πολιτικών ηγετών τΰς νήσου κα
τά τά πρώτα ετη τής επαναστάσεαις τοΰ 1821. Περί τής ηλικίας τού
του (ταυτιζόμενου, κακώς πρός τον κατά τό 1770 δράσαντα ομώ
νυμόν τον) επικρατεί σύγχυσις, από τά έγγραφα ό'μως είναι προφανές 
οτι κατά τό 1801 ήτο πολύ νέος25 * *. Πρέπει επομένως νά τοποθετήσω- 
μεν την γέννησίν του περί τό 1880. Κατά την έκρηξιν τής Έπαναστά- 
σεως ήτο «εκ τών μάλλον εϋκατηστάτων και οννετών» 2β. Λόγφ μορ" 
φώσεως87, καταγωγής καί ευφυΐας διωρίσθη κατά την έν Λουτρφ σύ- 
σκ>ψιν τής 21 Μαΐου μέλος τής εξαμελούς Καγκελαρίας τών Σφακίων 2β, 
άνωτάτης επαναστατικής αρχής συσταθείσης ϊνα διευθύνη τον όλον 
αγώνα28 29, μετ’ όλίγας δέ ημέρας εις καθολικήν σύνοδον τών Σφακια- 
νών κατά τό μονύδριον Παναγίας τής Θυμιανής έξελέγη μέλος τοΰ έ*

κη* καί εΐτα τό διώρδωσε). Κατά ταϋια εις τό 2 ή φράσις «έαυβασιήκαμε με τό 
Σήψη Μπουρδονμπάκη και τον αδελφό τον το Ροΰοο* διοριΤωτέα εις: «εσνβαστή
καμε με τό Στρατή Μπονρδονμπάκη καί___». Την διόρδωσιν ταύτην επιβάλ
λουν καί τά πράγματα, γνωστού δνιος άλλοδεν δτι 6 Στρατής καί ό Ροΰσος 
ήοαν αδελφοί (βλ. II α π α δ ο π 187 καί ψ ι λ , 342). Τό δτι δέ ό Ροΰσος
ήτο υιός καί οχι αδελφός τοΰ Σηφη ένισχύεται καί από τό δνομα τοΰ υίοΰ του, 
Σήφη καί τούτου όνομαζομένου (βλ. Παπαδοπ., 458).

2S) Βλ. έγγραφον 2.
**) Βλ. Ψ ι λ., 259 - 311, ένδα άναφέρονται δλοι οί άξιολόγως δράσαντες 

έν Κρήτη ώς κλέφτες καί αρματολοί κατά τήν πρό τοΰ 1821 περίοδον.
25) Εις τό έγγραφον 3 αναγράφεται ως «Στρατής τον Σήψη δ γιος·, ό δέ 

Σήφης είναι εις τήν ακμήν τής δράσεώς του (βλ. έγγρ· 1 καί 4).
*') Βλ. Παπαδοπ., 184. Μέ τάς αύτάς περίπου λέξεις χαρακτηρίζεται 

καί ό Στρατής τοΰ 1770 (Παπαδοπ. 141), ή όμοιότης δέ τών χαρακτηρισμών 
—μή ύπαρχούσης καί ρητής διαστολής τών δύο τούτων προσώπων—συνετέλε- 
σεν ίσως είς τήν είρημένην ταύτισιν (βλ. άνωτ. σημ. 17, 18, 19 καί 20).

V) Αυτή φαίνεται έν τφ ύπ’ άρ. 8 Ιγγράφφ, δπερ έγράφη υπό τοΰ ίδιου. 
Κατά τόν Παπαδοπειράκην (σ. 165) ή παιδεία ήκμαζεν έν Σφακίοις πρό τοΰ 
1821 (πρβλ. ψ ι λ. 325).

2“) Βλ. Παπαδοπ, 184. Κ ρ ι τ ο β , 48, Ψ ι λ. 344.
29) Ή Ισχύς τής αρχής ταύτης άπέβη μεγάλη ιδίως έπί τής αρμοστείας τοΰ 

Άφεντούλιεφ’ ούτος τά μέλη ταύτης ώνόμαζε είρωνικώς «βασιλείς τοΰ Λον- 
ρ·ν* (βλ. Μ. Πρωτοψάλτην έν Ε.Ε.Κ.Σ., Β, 154).
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33 προκρίτων άπαρτισθέντος βουλευτικοί σώματος,0. Ώς μέλος της 
Καγκελαρίας, ή οποία διετηρήθη καί μετά τον διορισμόν και την ελευ- 
σιν τοΰ πρώτοι) άρμοστοΰ τής Κρήτης Άφεντουλιεφ εν εΐδει Ιπανα- 
στατικής κυβερνήσεως ολοκλήρου τής νήσου, εξετέλει καθήκοντα οικο
νομικής κυρίως φΰσεως81, δτε δε δ αρμοστής έγένετο μισητός είς ση
μαντικόν μέρος τών κατοίκων, ιδία δε είς τους Σφακιανους, ύπήρξεν 
έξ εκείνων, οίτινες συνετέλεσαν εις την άντικστάστσσιν τούτου” υπό 
τοΰ Εμμανουήλ Τομπάζη, επί τής άρμοστέίας τοΰ οποίου διωρίσθη 
καί Έπαρχος Μεσαράς38 * *. Μετά τήν έπέμβασιν τών Αιγυπτίων είς τον 
αγώνα καί τάς αλλεπαλλήλους αποτυχίας τών επαναστατικών στρατευ
μάτων, δτε κατά Μάρτιον τοΰ 1824 τά Σφακιά κατελήφθησαν υπό 
τοΰ στρατού τοΰ Χουσεΐν ·*, ό Στρατής Βουρδουμπάς μόλις διαφυγών 
τήν αιχμαλωσίαν 85 * * μετέβη είς τά Κύθηρα, δπου παρέμεινεν μετερχό- 
μενος τήν έμπορείαν μέχρι τοΰ Σεπτεμβρίου τοΰ 1829, δτε καί έπέστρε- 
ψεν εις τήν γενέτειραν88. ’Από τό δημοσιευόμενον αύτόγραφον χρονι
κόν του δηλοΰται δτι κατά τό 1832 εζη ακόμη έν τή Χώρφ Σφα- 
κίων", ή άποσιώπησις δέ τοΰ ονόματος του κατά τά επαναστατικά γε' 
γονότα τοΰ 1841 καθιστά πιθανήν τήν υπόθεσιν, δτι δ θάνατός του 
έπήλθε μεταξύ τών ετών 1832 - 1841.

Ό Ροΰσος Βουρδουμπάς, νεώτερος αδελφός τοΰ προηγου
μένου88, δ ΓΒτρόμπεης ούτος τής Κρήτης, ήτο κατά τον ιστορικόν Ψι- 
λάκην «ό ίπχνρότερος άνηρ ον μόνον κατά την ανδρείαν, τήι- δύναμιν 
καί την Επιρροήν, αλλά καί κατά την νοημοσύνην» ·9, Τά πλεονεκτήμα"

88) Βλ. Π α π α δ ο π , 186
8|) Βλ. παρά Μουρέλλιρ (σ. 539) φωτοτυπίαν διαταγής τοΰ Άφεντού- 

λιεφ, δι’ ής διορίζονται οΐ έφοροι τής Καγκελαρίας — έν οϊς καί ό Στρατής 
Βουρδουμπάς —, <διά νά ουνάζωσι γρόσια..., νά έπιοτατώοιν είς τήν ονναξιν όλων 
τών λαδιών..., νά πωλώοι καί νά άγοράζωαι μόνοι εκείνοι καί νά δίδωσι λογα
ριασμόν...>.

·*) Βλ. Κ ρ ι τ ο β. 182 κ. έξ.
88) Βλ. Ί α κ. Τομπάζη, ‘Αδελφοί ’Ιάκωβος καί Μανόλης Τομπάζης, έν 

Άθήναις 1902, α. 275 (πρβλ. Κριάρη, 456).
8<) Βλ. Κ ρ ι τ ο β. 279 - 292, Π α π α δ ο π. 325 κ. έξ , Ψ ι λ. 562 κ. έξ.,

Κ ρ ι ά ρ η 490 κ. εξ.
8ί) Αύτόγραφον διήχησιν τών σχετικών περιπετειών του περιέχει το ΰπ’άρ. 

8 έγγραφον.
88) Πάντα ταϋτα φαίνονται είς τό ίιπ’ιϊρ. 7 έγγραφον.
”) ’Εκεί έξακολουθ·εΐ νά πολιτεύεται μετέχων είς τήν Δημογεροντίαν τών 

Σφακίων (βλ. Π α π α δ ο π , 431 - 432).
·*) Βλ. Π α π α δ ο π. 187, Ψ ι λ. 342, Κριάρη, 283 
88) Βλ. Ψ ι λ. 433 - 434. Ό παραλληλισμός μέ ιόν Πετρόμπεην άφορά 

είς τό εξωτερικόν τοΰ Ρούσου, ιόν όποιον είδεν ό Ψιλάκης καί χαρακτηρίζει

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ζ. If
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ta όμως ταϋτα ήμαυροϋντο υπό ισχυρών ελαττωμάτων, άτινα εν τελεί· 
ως θά έκτεθή περαιτέρω, συνετέλεσαν καί είς τής προσωπικής του δό· 
ξης την μείωσιν και εις τοϋ δλου άγώνος την κάμψιν.

Περί τοϋ χρόνου τής γρννήσεώς του ως καί περί τής έν γένει προ 
τοϋ 1821 δράσεώς του οϋδέν υπό των περί αύτοϋ γραψάντων μνημο
νεύεται40. Έκ των δημοσιευόμενων μόνον έγγραφων συμπεραίνομεν 
δτι πιθανώς έγεννήθη περί τό 1782“, μανθάνομεν δέ καί δτι κατά τό 
1801 διέπραξε μετά τοϋ άδελφοϋ του Στρατή τον φόνον τοϋ Γεωργίου 
Φουράκη, δΓ ήν πράξιν, λόγφ πιθανώς τής μεγάλης ισχύος τής οικο
γένειας του, οϋτε την συνήθη έν Σφακίοις άντεκδίκησιν ϋπέστη, γε· 
νομένου ενός παραδόξου επί χρήμασι συμβιβασμυϋ μεταξύ τών φο- 
νέων καί τής οικογένειας τοϋ θύματος*\ ούτε τής τουρκικής έξουσίας 
την τιμωρίαν, άρκεσθείσης εϊς την καταβολήν προστίμου διά νά τούς 
απόλυση καί νά τούς άπαλλάξη οίασδήποτε ποινικής ευθύνης* 4*. Τό γε
γονός τοϋτο δεν θά είχεν ίστορικώς σοβαράν σημασίαν, αν κατά τινα 
τρόπον δεν διεφώτιζε ψυχολογικούς παρομοίαν πράξιν τοϋ Ρουσου 
Βουρδουμπά λαβοϋσαν χώραν κατά τάς κρισιμωτέρας τής Έπαναστά- 
σεως στιγμάς, έπενεγκοΰσαν καίριον τραϋμα είς τον δλον αγώνα καί 
κατά ποικίλον τρόπον έρμηνευθεΐσαν ύπό τών άσχοληθέντων μέ αυτήν 
ιστορικών 44.

Ότε κατά τον Μάϊον τοϋ 1821 έξεδηλώθησαν καί έν Κρήτη αί 
πρώται επαναστατικοί ένέργειαι μέ κέντρον τήν έπαρχίαν Σφακίών, 
εις καθολικήν συσκεψιν τών Σφακιανών, είς ήν μετέσχον καί έπιφα- 
νεΐς έξ άλλων έπαρχιών άνδρες, γενομένην παρά τό μονυδριον τής Πα

ώς λίαν μεγαλοπρεπή τήν έμφάνισιν : «Λ/οί εφάνη ό άνήρ μεγαλάνΰρωπός τις
ών.,.τ (Ψ ι λ. 780" τιοβλ. καί κατώτερα' σημ 79). Πρός τήν περιγραφήν ταύτην 
δέν συμφωνεί ή παρά Μουρέλλφ (σ. 491) είκών τοΰ Ρούσου, ένθα ή μέν εξω
τερική μορφή τούτου παρουσιάζεται κοινότατη, ή δέ άμφίεσις ώς ή κοινότερα 
τοιαύτη των πεδινών. Ή γνησιόιης επομένως τής είκόνος ταύτης είναι αμφί
βολος

,0) Ό Α. Άντωνιάδης (Ή Χρυσομαλλοΰσα τών Σφακίων... σελ. γ') 
γράφει: « Έκ τής δ α ον ον πω εχδο&ησομένης βιογραφίας τον γνω
στού αρχηγού τής Κρήτης Ρούσου Βουρδουμπά έδό&η ήμϊν υπό tov X. Βονρδουμ- 
πάχη το άκάλον&ον επεισόδιον...». Ή βιογραφία αυτή, καθ’ όσοι ήδυνήθην νά 
έξακριβώσω, δέν ,έξεδόθη .

4Ι) Κατά τό 1801 διέπραξε φόνον (βλ. έγγραφα 2 καί 3), ήτο δέ νεότερος, 
τοϋ Στρατή'γεννηθείτος πιθανώς, ιός έλέχθή, τό 1780 (βλ. άνωτ. σημ. 24).

4*) Βλ. έγγραφον 2. Συμφιλίωσιν οίκογενειών εν Σφακίοις χωριζομένων δι - 
«Τμ'ατος (οΰχί δμως επί' χρήμαοιν!) βλ καί έν Ε.Ε.Κ.Σ., Β, 256 - 262.

“) Βλ. έγγραφον 3. . ,
44) Πρόκειται περί toe φόνου τοΰ Αρχηγοί Μυλοποτάμου ’Αντωνίου Μέλι* 

δόνη, περί ού κατωτέρω, ' ..... · ... -
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ναγίας τής Θυμιανής δ Ροϋσος έξελέγη μέλος τοϋ συμπηχθέντος τότε 
βουλευτικού σώματος41 καί στρατιωτικός αρχηγός των Μπρογιαλι- 
τών καί Μουριωτών μέ εξουσίαν καί επί των προς Α. τής ’Ίδης επαρ
χιών**. Ύπό την ιδιότητα ταύτην μετέσχε εις τάς επιτυχείς αμυντι 
κας μάχας τοϋ θέρους τοϋ 1821 κατά τών Τούρκων, οΐτινες έπεδίω- 
κιιν νά περιστείλουν τάς έν τφ νομφ Ρεθύμνης επαναστατικός έκδηλοί- 
σεις και να είσδύσουν εις την επαρχίαν τών Σφακίων 4,.Άλλ’ δτε περ1 
τό τέλος τοϋ Αύγουστου δ Όσμάν Πασάς εισέβαλε μετά πολλοΰ στρα
τού είς τά Σφακιά και διέδραμε καταστρέφων τά κυριώτερα χωρία τής 
επαρχίας, ούτε δ Ροϋσος ούτε άλλος τις τών εγχωρίων στρατιωτικών 
ηγετών εδοκίμασαν ν’ άντισταθοϋν είς τον εισβολέα, καίτοι παρουσιά- 
ζετο ή ευκαιρία μιας λαμπ'ράς νίκης *“. Κατά τάς άρχάς τοϋ Νοεμβρίου 
τοϋ ϊδίόυ έτους άναλαβόντος την Διοίκησιν τής νήσου τοϋ Μ. Άφεν- 
τούλιεφ δ Ροϋσος μετ’ ολίγων άλλων έλαβε τον άνώτερον τότε στρα
τιωτικόν βαθμόν τοϋ πεντακοσιάρχου* * * * * * 48 49 * καί άνέλαβε δράσιν είς τάς 
δρεινάς επαρχίας τόϋ νομού Ρεθύμνης, δπου δ αγών διήοχετο κρίσι- 
μον φσσιν. Κατά τον ’Ιανουάριον τοϋ 1822 είς την περιοχήν τοϋ Ά- 
μαρίου εΐχον συγκεντρωθή περί τούς τετρακισχιλίους Τούρκους, έναντι 
δε τούτων έπολέμούν δισχίλιοι επαναστάται ύπό 8 αρχηγούς, έν οϊς 
διέπρεπον δ Ροϋσος Βουρδουμπάς 60 καί δ έκ Μυλοποτάμου ’Αντώνιος 
Μελιδόνης51. Μεταξύ τών δύο τούτων έσόβει σφοδρά αντιζηλία όφει- 
λομένη άφ’ ενός μεν είς λόγους προσωπικού εγωισμού, άφ’ ετέρου δε 
εις την ύπάρχουσαν τότε διάστασιν μεταξύ τών Κρητών διηρημένων 
είς δύο μερίδας: σφακιανίζοντας καί άντισφακιανίζοντας 52. "Οτε δέ δ 
Μελιδόνης εις νυκτερινήν τολμηρόν επιχείρησίν του επέτυχε νά κυριεύ·

ίδι Βλ. Π α π α δ ο π. 186 κ. έξ., Κ ρ ι τ ο β. 8 κ έξ., Ψ ι λ. 342 κ. έξ., Κ ρ ι
ό ρ η 210 κ. εξ.

4*) Βλ. Π α π α δ ο π. 190 - 191, Κ ρ ι τ ο β. 13, Ψ ι λ. 348, Κ ρ ι ά ρ η
219, Μουρέλλου 433.

*’) Ι!λ. Κ ρ 11 ο β. 23, 28, 30 καί 43- ΓΤ α π ο δ ο π. 200 - 201, 211 καί 222·
Ψ ι λ. 366, 371 - 372, Κ ρ ι ά ρ η 218 κ. έξ.

48) Βλ. Κ ρ ι τ ο β. 62 - 65' πρβλ. Π α π α δ ο π. 243 κ. έξ., ενάα δικαιολο
γείται ή αδράνεια τών Σφακιανών. καί Ψ ι λ. 405 - 408.

4β) Βλ. Κ ρ ι τ ο β. 73 καί Π α π α δ ο π. 255.
δ0) Βλ. τό παρά Μουρέλλφ (σ. 554) δημώδες φσμα, έν ψ εξαίρετοι ό 

Ροϋσος.
δ1) Περί του Μελιδόνη καί τοϋ δημιουργηΟέντος δι’ αυτόν έν Ευρώπη Θρύ

λου βλ. κυρίως Ψ ι λ. 434 (έν υποσημειώσει). Πρβλ. Κ ρ ι τ ο β. 88, Π α π α- 
δ ο π. 270 καί Μουρέλλου 659 - 561.

**) Βλ. Κ ρ ι ά ρ η, 269' πρβλ. Κ ρ ι τ ο β. 81 καί 85, ψ ι λ. 428 καί
Κ ρ ι ά ρ η 315,
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ση κέντρον ανεφοδιασμοί τών Τούρκων, προεκιίλεσε την οργήν και τον 
φθόνον τοΰ αντιζήλου του, ισχυρισθέντος ότι αυτός ώς αρχηγός τοΰ 
έλληνικοΰ στρατοπέδου “ έπρεπε νά λάβη προηγουμένως γνώσιν τοΰ 
εγχειρήματος, κατά την έπακολουθήσασαν δ’ έριν δ Ρονσος έφόνενσε 
δι’ εγχειριδίου τον Μελιδόνην54. Ή πράξις αΰτη έσχε β αθεΐαν άπήχη· 
σιν ου μόνον εις ολόκληρον την Κρήτην, άλλα και εις την άλλην Ελ
λάδα, και αυτήν δέ τήν Δ. Ευρώπην διέδραμε θρύλος, αποκρυσταλλω
θείς μάλιστα και εις δράμα ποιηθέν καί διδαχθέν έν Βερολίνφ, καθ' 
δν δ μεν Μελιδόνης παρίστατο ώς μέγας καί άσπιλος δ δέ Βουρδουμ- 
πάς ώς αίμοβόρος καί μιαρός45. "Οσον καί 3ν ταΰτα θεωρηθούν ύπερ- 
βολαί, βέβαιον είναι ότι δ φόνος, ΰφ' άς συνθήκας διεπράχθη, ύπήρξεν 
έγκλημα διπλοΰν στέρησαν μέν τής ζωής σημαίνον τής έπαναστάσεως 
στέλεχος, έπενεγκόν δέ βαρύ τραύμα εις τήν ενότητα τοΰ άγώνος. Πράγ
ματι δ μέχρι τότε, νικηφόρως δρών εν xfj περιοχή τής Ρεθόμνης Ιπα- 
ναστατικός στρατός ήρχισε νά διαλύεται46, τήν διάλυσιν δέ ταυτην έπέ- 
τεινεν, αντί νά άνακόψη, ή υπό τοΰ Μ. Άφεντοόλιεφ καθαίρεσις τού 
Ροόσου 5Ι.

Κατά τό θέρος τοΰ 1822 δ Ρούσος, δ δποΐος ώς φαίνεται μόνον de 
jure είχε στερηθή τοΰ βαθμού του, μετέσχε τών νικηφόρων κατά τοΰ 
Σερίφ - Πασά επιθέσεων τών επαναστατών έν τή περιοχή τής Μεσα- 
ράς5* *, κατά δέ τον Φεβρουάριον τοΰ επομένου έτους επί κεφαλής 300

4|) "Οτι ό Ροΰσος έθεωρέίτο primus inter pares φαίνεται έξ όσων γρά- 
φει ό Κριτοβουλίδης (σ 87 - 88)' πρβλ. Ψ ι λ. 482.

·4) Τά περί τοΰ φόνου τούτου μετά τών σχετικών άντιφερομένων κρίσεων 
βλ. Κ ρ ι τ ο β. 87 κ. εξ., ΓΙ α π α δ ο π. 270 κ. έξ , Ψ ι λ. 431 κ. έξ. Κ ρ ι ά- 
ρ η 317 κ. έξ., Μουρέλλου 566 κ. έξ., Γερβίνου, Β, 37, Σ π. Τ ρ ι- 
κούπη. Ίστ. τής Έλλ Έπαν., έκδ τρίτη, έν Άθήναις 1888, τ. Β, 166, 168- 
169 Ύπό του Παύλου Ρ. Βλαοτοϋ(ό Γάμος έν Κρήτη, έν 'Αθήναις 1893<
• 11.ι ■ 116) έδημοσιεύθη σχειικόν μέ τόν φόνον δημώδες <£σμα, έξ οί παρα
θέτω τού; κάτωθι χαρακτηριστικούς στίχους κατά τήν ορθογραφίαν τοΰ εκδότου. 

τ.,.Μά έκεϊ δ που τοΰ μίλιενε Άντώνης δ παύμένος 
δ Ρούοσιοζ, τον έτρύπησε πώς ήτον άντρειωμένος...
Θέ μου μεγαλοδύναμε, ήντά ν' αυτό τ’ αντέτι 
να σφάξουνε ιόν άν&ρωπο με δίχως καμπαέτι...
"Ας εΐχεν ερόη φανερά ό Σφαχιανός ζηλιάρης, 
μονό ρέλε με τή μπαμπεσιά, με βόλ" δ κατεργάρης..,*

44) Πάντα ταΰτα βλ. παρά Ψ ι λ. 434. Πρβλ. Γερ βίνου, Β, 37 καί 40
5β) Βλ. Κ ρ ι τ ο β. 88, κ&ί Ψ ι λ. 435.
4') Τήν διαταγήν τής κάθαιρέσεως βλ. παρά Π. Βλαστφ, ένθ’άνωτ. Έν 

αύτή αναγράφεται ότι «<5 κατηραμένος Ροΰσος Μπουρδουμπάκης από ζηλοφΟονίαν 
έφόνενσε τόν ’Αντώνιον Μελιδόνην*.

4k) Βλ. Κ ρ ι τ ο β. 143 κ. έξ., Π α π α δ ο π. 277 κ. έξ , Ψ ι λ. 481 κ. έξ.^ 
Κ ρ ι ά ρ η 319 κ. έξ.
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2φα#ΐμνων Ισπευσεν είς βοήθειαν τών μαχομένων εις Μεραμβέλλον 
έπαναστμτών, αφού δέ ματαίως προσεπάθησε νά βοηθήση τους έν Μι- 
λάτψ πολιορκουμένους, εύρεθείς προ άσυγκρ'ίτως υπερτερών δυνάμεων 
άπεχώρησε τοΰ άγώνος69. Μετά την άνάληψιν τής Διοικήσεως τής νή
σου υπό τοΰ Τομπάζη και προκειμένου να άνιιμετωπισθή ό νεωοτι 
άποβιβασθείς είς 'Ηράκλειον αιγυπτιακός στρατός υπό τήν ηγεσίαν τοΰ 
Χι/ΐσεΐν - Πασά, ό Ροΰσος διωρίσθη αρχιστράτηγος τής νήσου, επί κε
φαλής δέ 3000 επαναστατών άνηπυιρετάχθη προς τον έν 'Αγιρ; Βαρ
βάρα στρατοπεδεΰσαντα εχθρόν “°. Κατά τάς πρώτας αψιμαχίας ό επα
ναστατικός στρατός, παρά ιό ότι ύπελείπετο κατά 9000 άνδρας τοΰ 
αντιπάλου του, άπέδειξεν ότι ήδυνατο νά έπιτελέση πολλά λόγιρ τοΰ 
δχυροΰ των θέσεων, τάς οποίας κατείχε. Άλλ’ έν τέλει ό Ροΰσος έδεί- 
χθη καί πάλιν κατώτερος τής θέσεώς του. Προκειμένου δηλαδή νά διο- 
ρισθή οπλαρχηγός των Μυλοποταμιτών καί άρνουμένων τούτων νά 
δεχθούν τον υπό τοΰ Ροόσου εύνοούμενον Ρουσάκην Χοΰρδον, άνδρα 
απεχθή είς αυτούς καί βεβαρύ|ΐένον μέ φόνον “, ό Σφακιανός άρχι. 
στράτηγος δλίγας ημέρας προ τής κρίσιμος μάχης παραλαβών 300 έκ 
τών περί αυτόν μετέβη είς Μυλοπόταμον έπιμένων νά επιβάλη τοΰτον 
διά τής βίας. Ή πράξις του αυτή έπήνεγκε δεινόν σάλον είς τον στρα
τόν τών επαναστατών, ό όποιος έν τέλει καί διελυθη υπό τοΰ Χου- 
σεΐν". Είς τήν ήτταν ταύτην, ή οποία άπέβη δλεθρία διά τον όλον 
αγώνα, συνετέλεσε 'βεβαίως καί ή είς αριθμόν μεγάλη υπεροχή τών 
Τουρκοαιγυπτίων, ουχ ήττον όμως παραμένει μεγάλη ή ευθύνη τοΰ αρ
χιστρατήγου, όταν μάλιστα ληφθή ύπ’ όψει, ότι ό'χι τόσον λόγοι πει
θαρχίας όσον λόγοι προσωπικής προς τούς Μυλοποταμίτας έχθρας82

ίβ) Βλ. Κ ρ ι τ ο β. 217. Ή υπό τούτου προσαπτομένη μομφή εναντίον ιοϋ 
Ρυύσου, δτι έγκατέλειψε τόν αγώνα—ενώ ήτο δυνατόν νά άποσοβήση τήν έπελ- 
θοΰσαν ύστερον καταστροφήν—συναποκομίσας μάλιστα καί ^πολλούς βόας καί 
πρόβατα*, φαίνεται ούχί απολύτως δίκαια, δίαν ληφθή ύπ’ δψει άψ’ ενός τό 
πλήθος τών πολεμίων καί άφ’ ετέρου ή πιέζουσα τούτον άναγκη ν’ ονευρίσκη 
έκάστοτε κατά χώραν τήν τροφήν τών στρατιωτών του. ΙΙρβΛ.. Π α π α δ ο π. 
296 καί Κ ρ ι ά ρ η 385.

*°) Βλ. Κ ρ ι τ ο β. 261, Ψ ι λ. 519, II α π α δ ο π. 320. Δυσμενείς κρίσεις 
κατά τοΰ Τομπάζη διά τόν διορισμόν τοΰτον τοΰ Ροόσου βλ. Σ π. Τρικού 
π η, τ. Γ, 73, καί Γ ε ρ β ί ν ο υ, Β, 40. Πρβλ. "1 ακ. Τομπάζ η, ενθ’ άνωτ., 
σ. 113 - 114.

“) Βλ. Κ ρ ι τ ο β. 221.
*’) Βλ. Κ ρ ι τ ο β. 261 κ. έξ , Ψ ι λ 549 κ. έξ , Κ ρ ι ά ρ η 467 κ. εξ. 

Πρβλ. Παπαδοπ. 321.
**) Βλ. τό έν ύποσ. 54 ι’ιναφερόμενον δημώδες ρσμα, έν ω φαίνεται τό μίσος 

τών κατοίκων τής ’Επαρχίας Μυλοποτάμου, έν ή έποιήθη, έναντίον τοΰ Ρυύσου, 
διά τόν φόνον τοΰ συνεπαρχιώτου των Α. Μελιδόνη.
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τον ώθησαν νά εγκατάλειψη την θέσιν του και νά διάρρηξη την Ινό- 
τηια εών ύπ’ αυτόν είς τόσον κρίσιμους ώρας. Μετά την αποτυχίαν 
ταυτην 6 Ροϋσος, άφοϋ ματαίως έπεχείρησε νά ανασύνταξη τον στρα
τόν του, ήσθένησε καί μετέβη είς Σφακιά κατ’ ’Οκτώβριον τοΰ ίδιου 
έτους βι.

Κατά τον Φεβρουάριον τοΰ 1824, δτε ό Χουσεΐν ήπείλει νά εισχώ
ρηση είς την επαρχίαν των Σφακίων, ό 'Αρμοστής Τομπάζης Ικάλεσε 
τον Ροΰσον μετά των Σφακιανών νά καταλάβη θέσεις είς 'Αλμυρόν 
προς άπόκρουσιν τής εισβολής, οΰτος δμως, είτε επειδή άντελήφθη τό 
μάταιον τής άντιστάσεως, είτε επειδή δεν εΰρε προθύμους προς τοΰτο 
στρατιώτας, παρέμεινεν αδρανής"5. Κατά τήν έπακολουθήσασαν κατά- 
ληψιν τών Σφακίων"" έγκατέλειψε τήν νήσον καί ήκολουθησε τον Τομ- 
πάζην"’. Μετά τήν αποδημίαν ταυτην, έπέστρεψεν είς Σφακιά88, δπου 
διετήρει μέν τήν ηγετικήν του θέσιν, χωρίς δμφς νά μετέχη θετικώς, 
δπως άλλωστε καί ή επαρχία του89, είς τον τότε διεξαγόμενον επανα
στατικόν αγώνα. Μετά τοΰ διαδεχθέντος μάλιστα τον Χουσεΐν Μουστα- 
φδ - Βέη, τοΰ άργότερον έπονομασθέντος Γκιριτλή, ήλθε κατά Φε
βρουάριον τοΰ L826 εις συνεννοήσεις’9, προς έπισφράγισιν δέ τής επι- 
τευχθείσης συμφωνίας ό τελευταίος έπέτρεψεν είς τον Ροΰσον και είς 
άλλους προκρίτους τής επαρχίας νά είσέλθουν έφιπποι καί ένοπλοι είς 
Χανιά’1. Μετά πάροδον δμως ενός μηνός ό Μουσταφάς δυσπιστών

Μ. Γ. Παρλαμδ

e‘) Βλ. Κ ρ ι ά ρ η 477. -
β5) Βλ. Κ ρ ι τ ο β. 279, Ψ ι λ. 562 καί Κ ρ ι ά ρ η 490.
"") Περιγραφήν ενδεικτικήν τής καταστροφής παρέχει τό έγγραφον 8, παρά 

πόδας τοΰ οποίου καί ή σχετική βιβλιογραφία.
"’) Ή αποδημία τοΰ Ρούσου ύπ’ ούδενός άναφέρεται ρητώς Έκ μιας δμως 

επιστολής πρός τόν Τομπάζην σταλείσης μετά τήν έκ Κρήτης φυγήν του ύπό 
τοΰ Σφακιανοΰ ΧΠ Στρατή Μπελιβανάκη καί έχούσης έν ύστερογράφφ τήν φρά- 
σιν : «Ιίερικαλοϋμεν νά μας χαιρετίσετε τόν Καπετάν Ροϋαο με όλους τούς αγαπη
μένους και δός του τοΰ ίδιου νά διαβάαη» δηλοΰται αύτη σαφώς ‘(βλ. I. Ν. Τ ο μ- 
π ά ξ η, ένθ’ άνωτ. 298 - 299 πρβλ. Κ ρ ι ά ρ η 499 καί Κ ρ ι τ ο β. 284).

,β) Πότε ακριβώς έπέστρεψεν ύπ’ ούδενός άναφέρεται (πρβλ. άνωτ. σημ. 67).
89) Βλ. Π α π α δ ο π. 354.
,0) Ό Μουσταφάς έξεμεταλλεύθη πρός τοΰτο τήν ύπάρχουσφν μεταξύ τών 

Σφακιανών καί τών έν Γραμβούση διάστασιν (βλ. Ψ ι λ.. 601 καί Παπί- 
δ ο π. 353).

71) Ό έν Χανίοις Γάλλος πρόξενος έκθετων εις επιστολήν του τήν πολιτι
κήν τοΰ Μουσταφά γράφει: «ϊώρα τελευταία μάλιστα προαέφερε οτοΰς Χανιώτες 
Ινα πρωτοφανές ϋέαμα. Ό Γενικός *Αρχηγός τών Σφακιανών Ροϋσος καί πολλοί 
άλ.λοι, πουχε μαζί τους συνομιλία στον ’Αποκόρωνα στις 21 τοΰ Φεβρουάριου, έφτα
σαν στην πόλη καί μπήκαν κατόπιν διαταγής του ώπλιομένοι καί καβαλλάρηδες...» 
έκ τής παρά Μουρέλλψ, σ. 907, μεταφράσεως τής έπιστολής είλημμένηςι
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πάντοτε προς τούς Σφακιανούς—-τών οποίων την φιλίαν έπεδίωξε μό
νον δι’ δσον καιρόν θα τφ> ήτο χρήσιμος—προσεκάλεσε τον Ροΰσον καί 
5 άλλους, τούς πλέον ϊσχύοντας εν Σφακίοις, εις 'Αποκόρωνα, ίνα δή
θεν τον συνοδεύσουν εις Ηράκλειον, συλλαβών δ’ αυτούς μετέφερε 
δέσμιους εις Χανιά, δπου καί τούς έφυλάκισε”. Εις τάς φύλακας πα- 
ρέμεινεν ό Ροΰσος μέχρι τοϋ 1830, δτε άπεφυλακίσθη υπό τού Νου 
ρεντίνμπεη ”. ’Έκτοτε παρέμενεν εις τάΣφακιά, συνεφιλιώθη μετά τού 
Μουσταφά—παρ’ ου έλάμβανε καί μισθόν '4 ως τοπικός πιθανώτατα 
Σύμβουλος 18 — καί γενικώς έθεωρεΐτο πανίσχυρος’8.

Κατά την έπανάστασιν τοΰ 1841, εις την οποίαν τυπικώς μόνον 
μετέσχον οί Σφακιανοι και δη κατόπιν πολλών διαπραγματεύσεων", ό 
Ροΰσος διωρίσθη αντιπρόεδρος τοϋ Εκτελεστικού Σώματος’9, μετά 
τον σύντομον δέ τερματισμόν τής άτυχούς εκείνης έξεγέρσεως εξηκο- 
λούθει νά άπολαμβάνη πολλών τιμών καί περιποιήσεων εκ μέρους τής 
Τουρκικής Διοικήσεως μέχρι τού θανάτου του έπελθόντος περί τό 1850’*.

Έκ τών νεωτέρων μελών τής οικογένειας Βουρδουμπά κατέλαβαν 
δπωσούν επιφανείς θέσεις δ Σήφης, υιός τού Ρούσου80, καί ό Χυρά- * 75

ώς υποσημειοΰται, έκ τοΰ βιβλίου τοΰ Ε. D r i a u 1 t, E’ expedition de Cre
te et de Moree 1823 - 1828). To γεγονός τοΰτο, δέν άναφέρεται ύπό τών άλλων 
ιστορικών.

”) Βλ. Κ ρ ι τ ο β. 361 · Π α π α δ ο π. 356' Ψ ι λ. 604, Μουρέλλου, 907 
χ. έξ. (ένθα καί σχετικοί έπιστολαί τοΰ έν Χανίοις Γάλλου Προξένου) καί 
Κ ρ ι ά ρ η 560.

”) Βλ. Κ ρ ι τ ο β. 545.
,4) Βλ. Π α π α δ ο π. 443.
75) Περί τών Τοπικών Συμβουλίων έπί Αίγυπτιοκρατίας βλ. «Κρητικά Χρο

νικά», Α, 178 - 179 καί 185 - 186.
’") Βλ. Ψ ι λ. 780' πρβλ. Π α π α δ ο π. 440.
") Βλ. Ψ ι λ. 785 κ. έξ., Π α π α δ ο π. 442 κ. έξ.
’«) Βλ. Ψ ι λ. 782 έν υποσ.
τβ) «ο ψιλάκης γράφει σχετικώς τά ακόλουθα : <Ή υποδοχή τοϋ ίοχυρνν

έκείνου άληδώς άνδρός κατά τε τό εξωτερικόν λίαν έπιβάλλον παράστημα καί τον 
νουν, δτε είοήρχετο εις Χανιά, ώς καί αί τιμητικαί περιποιήσεις, δτε έξήρχετο, ήααν 
πάντοτε έκτακτοι. Εϊδον αυτόν έξερχόμενον, δτε νεανίσκος ων παρεπεδήμουν εκ Ναυ
πλίου έν Χανίοις, κα&ήμενον επί ήμιόνου μεγάλης αξίας καί πλουοίως έοκευασμένου. 
Μοί έφάνη ό άνήρ μεγαλάν&ρωπός τις ων κα&ήμενος έπί τοΰ ήμιόνου, ώς ζωγρα
φίζεται δ Άλής τών ‘Ιωαννίνων xaih) μένος έπί τοϋ πολυτίμου σοφά του» (βλ. 
Ψ ι λ. 780 έν ύποσ. Πρβλ. άνωτ. σημ. 39). Τυΰτα θά συνέβαινον ολίγον πρό 
τοΰ 1850, άφοϋ ό κατά τό 1829 γεννηθείς Ψιλάκης (βλ Ν. ΐ ω μ u δ ά κ η, άρ- 
θρον «Ψιλάκης Β.» έν Μ.Ε.Ε) ήτο νεανίσκος. Άφ ετέρου ό Ροΰσος κατά το 
1858 άναφέρεται ώ; «πρό πολλοΰ άποβιώσας» (βλ. Π α π α δ ο π. 458)' έπομένως ό 
θάνατός του πρέπει νά τυποθετηθή περί τό 1850.

•°) Βλ. Π α π α δ ο π. 453 καί 496, Ψ ι λ. 874 καί Ν. Τ σ ι ρ ι ν τ ά ν η, Ή

‘Ανέκδοτα Εγγραφα Ικ Σψακίων (1799 ■ 1832)
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λαμπος, νίός χοϋ Στρατή. Ό τελευταίος συμφοιτητής ών χαί φίλος 
τοϋ ’Αλεξάνδρου Κουμουνδούρου κατήλθε μετ’ αΰτοΰ ε!ς την Κρήτην 
καί έπολέμησεν ώς εθελοντής κατά τήν επανάστασιν τοΰ 1841 ·*.

ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Κατωτέρω δημοσιεύονται τα έγγραφα κατά χρονολογικήν σειράν. 
Κατά τήν μεταγραφήν άποκατέστησα τήν ορθογραφίαν τών ύπ’ άριθ. 
1, 2, 3, 4, 5 κα'ι 7. Τά ύπ’ άρ. 6 καί 8, λόγφ τής προελεΰσεώς των, 
δημοσιεύονται ώς έχουν. Ή άνάγνωσις κα'ι ερμηνεία τών έν αΰτοΐς 
τουρκ. λέξεων οφείλονται εϊς τον κ. Νίκον Σταυρινίδην, τον 
όποιον και εντεύθεν ευχαριστώ.

1

Διαταγή τοΰ Τεφτερτάρη τής Κρήτης περί διορισμού τοΰ Σήφη Μπουρ- 
δουμπάκη ώς καπετάνιου τής Χώρας Σφακίων (2 Μαίου 1799).

Επί τής μιας σελίδος φύλλου χάρτου μέ ύδατίνας γραμμάς διαστ. 0,32χ 
0,40. Έπί τής κορυφής ό τύπος τής σφραγίδος τοΰ Τεφτερτάρη τής Κρή
της μέ τήν λ. «Χαμουζά* καί ή ιδιόχειρος υπογραφή του, άμφότερα τουρ
κιστί.

ΕΙς τήν περιοχήν τον Καατελλιον Σφαχιά εϊς χωρίον Νλφς ■ Σφα- 
κιά και [Μ]πρόσγιαλο, παπάδες καί Επίλοιποι άραγιάδες τών αντόδεν 
χωρίων μικροί τε και μεγάλοι δοοι βρίσκεστε. Ίδου θεωρώντας τό[ν] 
παρόντα μας 1[ν]τιβάν τεσκερί' σας δίνομεν τήν ειδησιν δτι εμαδα 
πώς έρχονται εκεί μάκοιa ζορ[μ]πάδες κα'ι σπον τζ'ι πορτεβσ] σας και 
εοκοτώσανε δπροδες και το Λαδομανοΰσο, δμως κα'ι σείς δέν είστε 
άξιοι νά ’ρδήτε νά κάμετε το[ν] ταβά σας' κα'ι Ιδού δπου σασε βάνω 
τδ Σήφη [Μ]πουρδου[μ]πάκη καπετάνιο σας στά δυο χωριά [Μ] πράα- 
γιαλό καί Νέφς - Σφακιά, νά ’χη τήν έγνοια σας, κι από πά κι υστέρα, 
αν τύχη κανείς νά σας πειράξη, νά παίρνετε τον καπετάνιο σας νά 
πχαίνετε στο Μουτεβελή - αγά σας και εκείνος νά ’ρχεται άπον τό δί
κιο σας * καί πάλε και εσείς δλοι σας νά δίνετε τοϋ καπετάνιο σας τή 
χρονιά του ιό[ν] κάδε χρόνο και δ,τι έξοδα τον άκολονδήσονν είς τό 
Μουτεβελή σας απάνω νά τά κάνετε άνερριξη *, νά τοΰ τά δίνετε. Κα\ 
πάλιν καί εσύ, καπετάνιο Σήφη /Μ]πονρδου[μ]πάκη, νά'χης τήν έγνοια 
τών άραγιάδω, νά μήν ερχοννται άτοϋ οί κακότροποι ανδρωποι νά

πολιτική καί διπλωματική Ιστορία τής έν Κρήτη Έθν. Έπαναστάσεως 1866-68, 
Άθήναι 1950, τ. 2ος, σελ. 472 καί 3ος, σελ. 141, 198, 199, 225, 409 καί 423.

*■) Βλ. Ψ ι λ. 784 καί Ν. Τσιριντάνη, ενθ' άνωτ.. τ. 1ος, 135 καί 
2ος 481 καί 501.
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πειράζουν, καί δποταν και έρθή κάνεις καί πειράξη, ευθύς μέ τον 
Μουτεβελή - άγα το μαριφέτινi νά γίνεται τερτίπι, διατ'ι και κάμης 
ίξω νοΰ ok τούτο δπον σας προστάσσω και μάθω και κάνεις κουφά αυ
τιά, κάτεχέ το καί θά ok παιδεύσω σκληρόν και άνελεήμονα και ξά 
σου. 'Ως ok προατάσσω, έτσι νά κάνης εξάπαντος.

Κάνδια 1799, Μαΐου 2.
’Ενδοξότατος, έκλαμπρότατος Χαμουζά [μ]πεη έφέντης και Τε 

φτε[ρ]τάρ έφέντης πάοης Κρήτης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

‘) Ή λ. σημαίνει κυρίως: έγγραφον ιοΰ Συμβουλίου, έχει δμως ποικίλας 
σημασίας (βλ. Κ ρ ι τ ο β. 62 καί Ψ ι λ. 798). ’Εδώ σημαίνει: διορισιήριον 
έγγραφον.

*) Μερικοί.
·) *Ερχομαι από το δίκιο = τιμωρώ. Ή φράσις ειλημμένη έκ τής τουρκικής,
4) Ερανική εισφορά.
5) Μεσολάβησις.

‘Ανέκδοτα γγραφα έκ Σφακίων (1799 - 1832) 249

2

’Ιδιωτικόν συμφωνητικόν, προσυπογεγραμμένον υπό τοϋ Μουτεβελή 
Σφακίων Άπτουσαμέτ, περί συμφιλιώσεως των αδελφών Μπουρ- 
δουμπάκη με την οικογένειαν τοΰ υπ’ αυτών φονευθέντος Γεωρ
γίου Φουράκη (20 Φεβρουάριου 1801).

Έν πρωτοτυπώ. ’Επί τής 1ης σελίδος δίφυλλου χάρτου μέ ύδατίνας γραμ- 
μάς. Διαστ. σελ. 0,27X0,19. Έπί τής κορυφής τύπος σφραγίδος τουρκι
κής μέ τήν λ. «Άπτουσαμέτ» καί κάτωβεν τουρκική φράσις σημαίνουσα . 
« 'Ενεργειακοί αν νωδά ι φ ελληνικό) τούιφ εγγράφω. 23 Ζιλκαντε έτος 1215».

1801, Φεβρουάριου 20
Mk τδ παρόν γράμμα τής αλήθειας όμολογούμεν εμείς πρώτον, ό 

γέρο - Νικηφόρος Στρατικάκης ό Πραγός καϊ δ Θόδωρος Κακοθοδω- 
ράκης και ή Νικολέτα Κακοθοδωροπούλα, πώς έαυβαστήκαμε μέ τό 
Σήψη1 [Μ] που ρ δον [μ] πάκη και μέ τον αδελφόν του Ροϋαο διά τον 
άνιψιό μας καί υίόν μου, τό Γιώργη Φουράκη, όπου έσκοτώσασι. 
Μας Ιονβάσασιν οί καλοί άνθρωποι καί παίρνομεν γρ. 320* ήγουν 
τριακόσια είκοσι καί γινόμεστα σούλφηδες9 καί δ'εν εχομεν πλέον νά 
κάμωμε νταβά μήτε έμεΐς μήτε άλλος άπού τό γένος μας, μήτε μικρός 
μήτε μεγάλος ok δποιον Μουτεβελή οπού νά έλθη είς τό Καατέλλι μας. 
Καί διά τό αληθές κάνομεν τό παρόν καί βάνομεν καί τούς κάτωθεν 
υπογεγραμμένους μαρτύρους :

Γιάννης Βολονδάκης, μάρτυρας
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Πώλος Βολουδοαηψάκης, μάρτυρας 
Νιχόλας Καντηλάκις, μάρτυρας 
Γιάννης Κουτρου[μ]παδάχης, μάρτυρας 
Σήψης Βολουδογιαννάχης, μάρτυρας 
Γερώνυμος Πρηστονλάχης, μάρτυρας 
Μ αν ιός Κοπαχάχης, ιιάρτυρας

Νιχολάχης Νταμουλάχης έγραψα έως μου ’πασιν τά δύο μέρη.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

*) Ώς ήδη έξηγήϋη έν if) εισαγωγή (σημ. 22), ή λ. 'Σήψη» διορβωιέα εις : 
'Στρατή».

a) Περί ιού παραδόξου ιούιου συμβιβασμού βλ. δσα ήδη ίλέχφησαν άνω· 
ιέρω (σελ. 242 σημ. 42).

*) Iίνομαι οούλφης = ειρηνεύω. Ή φρόσις ειλημμένη έχ ιής τουρκικής.

3

Βιβαίωσις τοΰ Μουτεβελή Σφακίων περ'ι απαλλαγής των άδελφών 
Μπουρδουμπάκη οίασδήποτε ευθύνης διά τον ύπ5 αυτών διαπρα- 
χθέντα φόνον τοΰ Γ. Φουράκη (26 Μαρτίου 1801).

Επί ιής μιας σελίδος φύλλου χάριου μέ ΰδαιίιας γραμμάς διασι. 0,23Χ 
0,16. ’Επί ιής κορυφής ή σφραγίς, ή υπογραφή καί ό έκιελεσιι'ιριος τό
πος ώς έν ιφ όπ’ άρ. 2.

1801, Μαρτίου 26"
”Εστοντας και νά σκοτώσουν τό Γιώργη Φουράκη καί λέαιν πώς 

τον έακότωσε 6 Ροΰσος [Μ]πονυδον[μ]πάκης 1 καί ό Στρατής [Μ] πονρ- 
δον [μ] πάκης τον Σήψη δ γιος, έπιασά τ σι καί τσί δυο Ιγώ ’ Απτονσα- 
μέτ - αγάς, ό Μουτεβελής των Σφακίων, καί επήρα τωνε τό τζερεμέ *, 
καί μέ τό νά μου δώσουν τό τζερεμέ μου, τώνε δίνω καί έγώ τό παρόν 
γράμμα, εις κάθε καιρόν φανέρωσιν, νά μην έχουν από κανένα Μου
τεβελή διά αυτήν τήν νπό&εοιν ξέταξην, όποιος κι α βρίσκεται εις τό 
Καα τέλλι.

’Ενδοξότατος Άπτουααμέτ - άγάς, Μουτεβελής Σφακίων, 
δίνω τό παρόν μέ τό μουχοΰρι μου *

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

‘) Άνιί ιής λ. ' [Μ] πονρδον [μ] πάκης» είχε γραφή πρότερον : 'Κον[ν]του-
ράκης» καί εΐια διεγράφη. Ό χαρακιήρ ιών γραμμάτων ανήκει εις ιόν γραφέα 
ιού ύπ’ άρ 2 Ν. Νιαμουλάκην, περί ιής απροσεξίας ιού όποιου καί ιών λόγψ 
ιαύιης επιβαλλόμενων διορθώσεων βλ. ανωτέρω σελ. 239, σημ. 22.

■') Προσιιμον (βλ. Ε.Ε.Κ.Σ., Γ, 177. ΙΊρβλ. τήν παροιμίαν: <οκότωνε κου
ζουλούς, πλήρωνε τζερεμέδες»).

*) Μονχούρι (ιό) = ή σφραγίς.
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4

Διαταγή τόΰ Τεφτερτάρη τής Κρήτης, δι’ ής πωλείται εις τον Σήφην 
Μπουρδουμπαν ή δημευβεΐσα περιουσία τοΰ ανυπότακτου Γιώρ- 
γη Γλινια (15 Νοεμβρίου 1808).
Έπί της μιας σελίδος φύλλου χάρτου με ύδατίνας γραμμής διαστ. 0,30χ 
0,21. Έπί τής κορυφής ό τύπος ιής οφραγίδος τού Τεφτερτάρη τής Κρή
της μέ τήν λ. 'Χαμονζά* καί ή ιδιόχειρος ύπογροφή του. "Ανω αριστερά 
έπί του περιθωρίου υπάρχουν ul ενδείξεις : ιΚααιέλλι Σφαχιά χωρίον Ά- 
οχΰφου Σιραβόραχη».

Ό ενδοξότατος και εκλαμπρότατος Χαμονζά - [μ]πεη - έφέντης, 
Τεφτερτάρ - έφέντης πόσης Κρήτης, προστάζω :

“Εστοντας καί νά είναι ό Γιώργης Γλινιάς από χωρίον ’Ασκύφον 
κλέπτης, φονιάς, όσης 1 και κακός Άνθρωπος καί όλο τό Καστέλλι μοΰ 
έκλανθηκε διά τά μεγάλα κακά, όπου είχε καμωμένα, έπάσχιαα μέ κά
θε τρόπον νά τον πιάοω, όμως δέν έατάθη τζάρες 2. Και μέ τό νά τον 
μαρτυρή τό Καστέλλι ένα τέτοιον Άνθρωπον, έκαψα τό σπίτι τον και 
έκαμα τζάπτι* τό πράμα του. Και πουλώ του Σήφη [Μ]πονρδου[μ]- 
πά τό κατάλυμα τοΰ Άνωθεν Γλινια μέ τό σώχωρο και μέ τήν καρέ, 
Καί τοΰ πουλώ καί τό άμπέλι, όπου έχει ατό Νιβγορίτη' Καί τοΰ τά 
πουλώ διά γρόαια έκατόν έβδομήντα πέντε (No 175) καί από τήν σή
μερον καί δμπρός νά είναι καί νά γροικάται τέλειος νοικοκύρης δ Σή
ψης [ Μ] που ρ δον [μ] πας εις αυτό τό πράμα, δ,τι θέλει νά τό κάμη, 
πουλήση το, χαρίση το, νά μήν έχει καμμιάν έξέτασιν ούτε από τό μέ
ρος μας οντε άπό τόν Μουτεβελή - αγά ούτε άπό Άλλην κρίσιν, όπου 
νά έλθη εις τό Καστέλλι. Διά τοΰτο τοΰ δίνω τόν παρόν μου [ν] ιιβαν- 
τεσκερέ* είς χεΐρας τον, διά νά έχη τήν Ιαχυν καί τό κΰρος είς κάθε 
καιρόν καί νά τό κρατή διά αενέτι του5.

1808, Νοεμβρίου 15, Σφακιά ’.
Έξεδόθη τό παρόν διά προσταγής μου

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

*) 'Ανυπότακτος, απειθής, αντάρτης.
*) Τρόπος.
') Κάνω τζάπτι = δημεύω. Ή φρ. ειλημμένη έκ τής τουρκικής.
*) Ή λ. εδώ σημαίνει : Πιστοποιητικών (βλ. καί σημ. 1 τοΰ ύπ' άρ. 1 έγ- 

γράφου).
*) Τίτλος, άπόδειξις.
’) Πρβλ. δσα άνακριβώς γράφει ό Παπαδοπετράκης περί τής ανεξαρτησίας 

τών Σφακιανών: «Ούδεμία πολιτική οντε θρησκευτική αρχή είχε δικαίωμα έπί της 
χωράς τών Αενκωρειτών... Τό παρ’ αΰτοϊς ασυλον ουδέποτε έτόλμων νά προαβάλω- 
οιν ο! Τούρκοι... Ίό αουλον τοΰτο τών Αενκωρειτών διετέλει απ’ αρχής έως τό 1830 
απρόσβλητον καί άπαραβίαστον» (σελ. 114).
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5

Διαταγή τοΰ Βεζίιρ - Κιαγιαοή ρυάμίζουσα οίκονομικάς διαφοράς μετά, 
ξύ τών κατοίκων τής Χώρας Σφακίων καί Ιδιώτου (7 Φεβρουά
ριου 1820).

‘Επί τής μιας σελίδος φύλλου χάρτου μέ ΰδατίνας γραμμάς διαστ. 0.22Χ 
0,32. Έπί τής κορυφής ή ιδιόχειρος υπογραφή τοΰ Βεζύρ - Κιαγιαοή καί 
κάτωθεν αυτής 6 τύπος τής σφραγίδος του μέ τάς λ. *'Άπτ — Μοναά» (=6 
δούλος Μουσά). Δεξιά τής σφραγίδος ή τουρκική χρονολογία: <5Ικιμα- 
ζιονλεβ'τλ 1235».

'Ο ενδοξότατος και έκλαμπρόταως 
Βεζνρ - Κιαγιαοής 1 προστάζει και γράφομεν 

Καπετανέοι και προεστοί καί λοιποί άραγιάδες τής Χώρας των 
Σφακίων,

’Επειδή και νά ήλθε 6 Μανόλης τό κοπέλι και Εδωσε άρτζονχάλι' 
δτι τον ζητάτε νά δώση τα Εξακόσια γράσα καί αυτό δέν Εχει δύναμιν 
νά τά δώση, καί με τό νά τά βρήτε αυτά τά άσπρα έτότες και τά δώ
σετε, σάς γράφομεν έδά και αιέλνομεν τον παρόν μας καβάζη μπον- 
μπααίρη 3 μέ τά κοπέλι μαζ'ι να σάς δώση τό κοπέλι τετρακοσιώ γρο- 
σώ πράμα του και τά διακόσια νά τά πάρουσι άπό τό χωριό εκείνοι 
όπου τά εχουσι δοσμένα, νά δώση τό κοπέλ.ι μόνον τετρακόσια γράσα 
καί τά διακόσια νά τά ρίξετε4 είς τό χωριό νά τά πάρουσι εκείνοι 
όπου τά βρήκααι, καί νά δώσετε καί τον καβάζη μου, όπου Ερχεται 
αυτόν έδά, γρόσια εκατόν χισμέτι5, άπον τον έζητήξετε διά νά Ερ&η νά 
σάς σκονδέρη 3 τά άσπρα σας’ λοιπόν τόνε στέλνομεν ξαργουτοϋ, καθώς 
εγράφετε, νά Ερθη νά σάς σκονδέρη άπό τό κοπέλι τετρακόσια
γράσα καί νά πουλήση άπό τό πράμα του νά σάς τά μέτρηση. Καί 
άφοΰ δώση αυτά, νά μην τό πειράξετε πλέον καί νά δώοετε τον καβά
ζη μας γρ. 100 καί νά πάρετε άπό τό χωριό τά διακόσια. ”Οχι Ετερον 
καί άλλως μην κάμετε.

1820, Φλεβαρίον Ί

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ

') Διευθυντής τού Πολιτικού Γραφείου τού Βεζύρη. 
a) Δίδω άρτζονχάλι = υποβάλλω αίτησιν.
*) Καβάζης — σωματοφύλαξ' μπουμπασίρης = απεσταλμένος, κλητήρ.
*) Πρβλ. τήν παρά πόδας τοΰ ΰπ’ άρ. 1 εγγράφου σημ. 4. Τό ρίχνω έδώ 

σημαίνει τό αύτό μέ τήν εκεί φράσιν κάνω άνϊρριξ η.
*) ’Αμοιβή υπηρεσίας.
*) Σχονδέρνω = εισπράττω. Τήν λ. ήρμήνευσεν ό Ξανθουδίδης («Χρι

στιανική Κρήτην, Α, 351).
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6
“Εγγραφον τής 'Αρμοστείας Κρήτης προς τον Πρωτόπαπάν Σφακίων 

περί εισφοράς 1000 γρ. εις τό Δ. Ταμεΐον (17 Ιουλίου 1823).

Έν πρωτοτύπφ. ’Επί τής μιας σελίδας φύλλου χόρτου μέ ύδατίνας γραμ- 
μάς διαστ. 0,23 X 0,36. Έπί τοΰ κάτω αριστερού ό τύπος τής σφραγίδος 
τοΰ Άρμοστοΰ μέ τάς λ ♦'Αρμοστής Κ(ήτης». Κάτωθεν ή ενδειξις «4 Αύ
γουστον, έπαράδοχα ης χΐρας οάλβον[;ίοωα καί ανελιπις*. Κατά τήν μετα
γραφήν έτηρήθη ή ορθογραφία τοΰ πρωτοτύπου.

11ερί[οδος] Β’ 
άριθ. 27

Προσωρινή Αιοίκησις τής 'Ελλάδος
Τό Φροντιστηρίου τής ΟΙκονομίας 1 

Προς
Τον Κύριον Πρωτόπαπα Σφακίθ)ν 7 

Άφοΰ έπί Σννελεύσεως έπροβλήθη ή έξοικονόμηοις τής άγορας τών
πολεμικών έφοδίων παρά τοΰ Κυρίου...........8, κοινή γνώμη τών έπαρ-
χιωτών σας απεφασίσθη να δώσητε είς τήν ήδη γινομένην καταβολήν 
προς βοήθειαν τοΰ Ταμείου γρόσια 1000.

Εΐμεθα εύελπεις, δτι είς τοιαύτασ χρησίμους [sic] προς τήν πατρίδα 
περιστάσεις θέλετε προθυμοποιηθή νά καταβάλη τα αυτά χρήματα, διό 
και παρακολεΐσθε νά τά μετρήσητε προς τον Κύριον Χη Στρατήν Πε- 
λιβανάκην *, λάβετε δε παρ' αύτοΰ άπόδειξιν, εως οΰ ήμεϊς θά σας 
άποστείλομεν τήν καθολικήν ενσφράγιστον.

Σημειώσατε δτι ύποοχόμεθα νά σας τά πληρώση αμέσως άπό τά 
πρώτα Άσπρα θέλει εμβουν είς τήν κάσσαν.

- % Υγιαίνετε
’Εν Βρΰσαις Άμαρίου* τή 17 'Ιουλίου 1823 
Θεωρηθέν επικυροΰται

Ό ’Αρμοστής τής Κρήτης t Τά μέλη
Μανόλις Τουμπάζις Κωνσταντίνος Γερακάκις

Τ. Σ .'(’Αρμοστής Κρήτης) Χη ’Ιωάννης Ταβεογάκης
Ό Γ. Γραμματεΰς β Ό Γενικός Γραμματευς'

Ν. ΟΙκονόμος Β. Καλόγνωμος

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

') Περί τοΰ οργανισμού τών δημ. ύπηρεσιών έπί Τομπάζη (βλ. Ί α κ. Ν. 
Τ ο μπ ά ζ η, ’Αδελφοί Ιάκωβος καί Μανόλης Τομπάζης, εν Άθήναις, 1902, σελ. 
274 κ. έξ., ένθα τά σχετικά αποσπάσματα τοΰ Ημερολογίου τοΰ Άρμοστοΰ, 
καί Κρ ιτοβ., 126 κ. έξ.

*) Ήτο τότε μέλος τού Φροντιστηρίου τής ΟΙκονομίας (βλ. I. Τομπάζη,
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ένθ' άνωτ., 74), Προσήνεγκε γενικώς μεγάλο ποσά εις ιόν επαναστατικόν αγώ
να (Ψ ι λ 344, ΰποσ.).

*) "Ονομα δυσανάγνωστόν.
4) Οΰτος ήτο τότε Γενικός Φροντιστής τής Θαλάσσης (βλ. τό παρά Μου- 

ρέλλιρ, σ. 816 - 81J, δημοσιευόμενον έγγραφον).
*) Εις τό Ήμερολόγιον τοΰ Τομπάζη (1. Τομπάζη, ενθ’ άνωτ. σελ. 275-277) 

αναγράφονται τά έξης σχειικά : «30 ’Ιουνίου. Έγένετο ακέψις περί τοΰ τόπου τής 
διατριβής τής Iενικής Διοικήοεως καί άπεφασίο&η να γίνη τό Άμάριον....* καί: 
<11 Ιουλίου. ”Ηλ&ομεν εις Βρύοαις Άμαρίου, δπου ήρχιοαν να διαπράττωνται α! 
πράξεις τής Διοικήοεως».

*) *0 μέν Ν. Οικονόμος τής Διοικήοεως, 6 δέ Γ. Καλόγνωμος τοϋ Φροντι
στηρίου. (Περί τούτων καί τών άλλων ΰπογραφόντων φροντιστών βλ. καί τήν 
παραπομπήν τής άνωτ. σημειώσεως 1).

7

Επιστολή εκ Κων)λεως χοϋ Π. Πελιβανάκη προς τον εν Σφαχίοις 
Χη Στρατήν Βουρδουμπάν περί εμπορικών κυρίως υποθέσεων (14 
Δεκεμβρίου 1829).
Έν πρωτοτύπω. Έπί τής μιας σελίδος φύλλου χάρτου με ϋδατίνας γρομ' 
μάς διαστ. 0,15 X 0,20. "Οπισθεν ή ένδειξις: <γράμμα τοϋ ποτέ μπελιβανό- 
πουλουν. Λίαν δυσανάγνωστος. Μεθ’ έκάστην λέξιν υπάρχει τελεία. Αί προ
θέσεις είναι ήνωμέναι μετά τών λέξεων.

Κατά πολλά μου ήγαπητό άφέη - σύντεκνε Χν Στρατή,
’Ακριβώς σε χαιρετώ με δλην nag τήν συνοδείαν. “Α ρωτάτε και 

διά λόγον μας, δόξα τώ άγίω Θεώ καλό ειμεοτα διά τήν ώρα' τόσο 
όλπίζω και διά λόγον σας. "Ηξενρε δη τον Σετέμβ[ρ]ιον υπήγα 
στο Τσιρίγο καί πρέλωσα δλα τά μηνιάτικα τσή σερμαγιάς. Τον λόγον 
σου ήσουν φενγάτος *. Καί δ,τι διάφορο εκανε εμεινε άπάνω μου, μη
νών 6, καί τό ’βαλα οερμαγιά. Τώρα άφησα δλην τήν σερμαγιάν έδώ 
με δρδινιά τών καπιταλιστή»’, τοϋ λόγου σου δ έν μΐ εγραψες τίποτας. 
Λοιπόν δλν ήξενρω τί άκολουϋονμεν πιά. "Υστερις ας άφηνες καί τά 
Ιδικά μου, δτατί μελετώ να κιχιλα[ν]τίαω2 εως τό Μάρτη. Κι ϊφησα 
τα σαράντα τάλαρα τοϋ Μιχαλάκη Παπαδάκη κρητικοϋ—μΐ τ’ Άλιφιε- 
ράκια είναι μαζί σ’ ένα μαγαζί—ώς διαλαμβάνει ή άπογραφή του όπι
σθεν τοϋ παρόντος, καί μλ οποίον στείλης τό τεμεσούκι* καί τό παρόν, 
νά οοϋ τά στείλη. Τό διάφορόν το>ς εννιά μηνώ τό 'δωσα τόϋ Γιώργη 
Πολενάκη, γρ. 241, νά οοϋ τό βαστά, ίξαιτίας μοϋ 'πε πώς τοϋ ’χεις 
καί παραγγελιά νά σοϋ πάρη πράμα από δώ. Κάνει άκόμας τοϋ διρφό- 
ρον τό διάφορο τριώ μηνώ. Καί κείνο εμεινε ,άήάνω μου ζξαιτίας δλν 
είχα νά σοϋ τό στείλω κι εκείνο, δτατί μ’ έκαμαν μιά δουλειά ένας πα
τριώτης από χίλια γρόαα κι ένας Κασώτης άλλα ίκατό'ενα, καί τά πλε- 
ρωσα ίδώ. Ό Ι'ιωργής ξεύρει τήν ύπό&εση. “Α μ’ ίρωτμς τί χαμπάριβ
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’πού τήν Πόλην, τά ποάβατα είναι καλά: ο,τι ϋέλει 6 Ρούσος* ύπο- 
σκέϋη 6 Σουλτάνος κα'ι διά τά μάς. "Εδεσε την δουλειάν μας καλά. 
"Εως τδ Μάρτη &' άκοναωμε τά χαμπάρια δλα.

Μην έχοντας νεώτερον μίνιο
σύντεκνος σου Πώλος Μπεχλιβανάκις 

1829, Δεκεμβρίου 14 - σέρα

ΣΗΜΜ2ΣΕΙΣ

') Βλ. είσαγωγ. σελ. 241 σημ. 36.
*). Διαχειμάζω.
*) Άπόδειξις.
*) Ένν. ιήν Ρωσίαν.

8
Ό Χό Στρατής Βουρδουμπάς άφηγείται τάς περιπετείας τής εκ Σφα

κίων φυγής του μετά την κατάληψίν των κατά Μάρτιον τοΰ 1824 
υπό τοΰ Χουσεΐν - Πασά (31 ’Οκτωβρίου 1832).

Έν Λρωτοτύπφ. Έπί τών τριών πρώτων σελίδων δίφυλλου χάρτου μέ υδά
τινος γραμμάς. Διαστ. σελ. 0,17 Χ0,28. Κατά την μεταγραφήν διετηρήθη 
ή ορθογραφία καί ή στίξις τοΰ πρωτοτύπου-

ΕΙς τά 1823', την 28 Μαρτίου ήμέρρ. Δευτέρα μέ το νά αίχμαλω- 
τίσθημεν εις την Κρήτην από τους Όιίωμανούς και τον Μουαταφά - 
πασά *, μάς εκαταπλάκωσαν οϊ εχϋροί την άνωϋεν ήιιέραν, και έφύγα- 
μεν καϋ' ένας όπως ήάελεν ήμπορέση, άλλος εις τά βουνά και άλλος 
είς τήν θάλασσαν, λοιπόν ήιον δ Χατζή Τζούρης3 Μαλανδράκης διά ι·ά 
φυγή μέ την χαλιόταν του, κα&ώς ήσαν κα'ι άλλα πλοία, λοιπόν άπεφά- 
σισα καί εγώ και έαβαρκαρήσϋηκα μέ τον άνωϋεν Χατζή μέ την φα- 
μελιάν μου καί άλλαις φαμελίαις άρκεταίς. μέ τό ίδιον πλοΐον εμβαρ- 
κάρησεν καί ό Κπ Στρατής Ντελιγιαννάκης * την φαμελιάν του αντάμα 
και τά πεθερικά του6, και επλήρωσεν ό Κπ. Στρατής τον Ναύλον τής 
φαμελίας του, κατίώς τον επλήρωσα κα'ι εγώ καί οι άλλοι είς τον πλοί
αρχον. Έφΰγαιιεν άπό Χοντρόν τήν άνω&εν ημέραν, κα'ι ήλϋαμεν είς 
την Βρουλιάν εις τό Σέλληνον, και εκάμαμεν ημέρας τρεις. Τήν Με- 
γάλην Πέμπτην τό βράδυ, άκούαμεν κανονιαϊς, καί τήν μεγάλην πα
ρασκευήν έκβάλαμεν άν&ρώπους επάνω είς τό λαφονήσι καί εκνταξαν 
Sr εφαίνοντο Καράβια, καί δμως δέν έφαίνοντο τίποτης. έσνκοιΊήκα- 
μεν είς τάς τέσσαρας ώρας τής ήμέρας καί ήμεϊς καί τά άλλα καΐκια 
όπου ήμεϋα δμάδι έως επτά κομμάτια νά τραβήξομεν είς τό σνγγελιό' 
ή τό Τσηρίγον, καί άπό εκεί νά Δπεράσομεν εις τούτα τά Νησιά, όταν 
ήμεϋα Ανάμεσα £υγγελιό καί Κρήτην, άκούσαμεν πάλιν κανονιαϊς, καί
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άνέβη ένας άνθρωπος έπάνω είς τό άρμπουρον καί ίδεν καράβια δκτώ. 
θά είδαν καί τα λοιπά καΐκια, καί άλλα έτράβηξαν διά τό Συγγελιδ καί 
άλλα έγύρισαν οπίου), έοώθησαν μερικά είς τό Συγγελιδ καί άλλα έπι- 
άσθησαν. ημείς εγνρίοαμεν δπίοω με τον Κπ. Μπραοϋ καί άλλην μίαν 
τρωχαντήραν την Ιδίαν ημέραν τό βράδυ είς χοΰ Γέρου τό άμπελάκι 
άποκάτω είς την στεριάν, καί άράξαμεν, ξημερόνοντας τό μεγάλον Σάβ' 
βατόν βλέπομεν τα Καράβια καί μάς εΐχον πολιορκη μένους, καί δέν 
ήππορούσαμεν id φΰγομεν μήτε απάνω μήτε κάτω, λοιπόν εύγήκαμεν 
είς την ξηράν, καί έρωτήοαμεν άνθρώπους που εύρίσκονιαι τά Τουρ
κικά στρατεύματα, καί μάς είπον δτι είναι καιεβασμένα έως τοΰ Κού- 
νενη όπου είναι έως δυο ώρες δρόμος από ίκεΐ όπου ήιιεθα. ίξειιβα- 
ρησθήκαμεν άλλοι καί έπήρεν καθ' ένας οπού ήθελεν τον φωτίση δ 
Θεός, επήραμεν είς τά βουνά. Κατά τούς Κάμπους ΐδαμεν μιάν βάρ
διαν όμως δέν έγνωρίζαμεν ή Ρωμιοί ή Τούρκοι, καί έοτρέψαμεν όπί
σω κατά την περιγχαλιάν. ήτον καί ή γυναίκα τοΰ Κπ. Στρατή μαζύ. 
καί εκείνη αάν ίδεν πώς επήραμεν κάτω, έγύρισεν όπίσω vd εύρη τον 
Κύρη της οπού ήτον είς τό περιγιάλι καί ολην της την φαμηλίαν, μα
ζύ καί άλλαις πολλαΐς φαμελιαΐς. ήαεϊς επήραμεν τήν περιγιαλιά, καί 
έκεϊ μάς άπήντησαν είς ένα αυλάκι τρία τροχαντήρια όπου έβαζαν φα- 
μηλιαΐς όπου έφευγον. τό βράδυ είς τά γέρματα τοΰ Ήλιου εσνμοοαν 
τα Καράβια, καί εκανόναραν τά Καΐκια, μέ τά όποια ήιιεθα πρώτα 
έμβαρκαρισμένοι. εν ταυτώ έκατέβαινον τά στρατεύματα από τήν ξηράν 
καί τά Καράβια άπό τό πέλαγος καί εχανεν ό άνθρωπος τον νοΰν τον 
καί δέν ήξευρε άπό ποΰ i d πάρη 1. τότες ακούοντας ταϊς κανονιαις έφο- 
βήϋησαν πολλαΐς φαμελιαΐς καί έξεμβαρκαρήσθησαν άπό τά άνωθεν 
τρωχαντήρια. καί έτσι εύρήκαμεν ημείς άραλήκι καί έμβήκαμεν δσοι 
Ιχορούσαμεν άαλασσάνοντες. ή γυναίκα τοΰ Κπ. Στρατή ήτον είς τό 
περιγιάλι άπ’ έξω άπό τα πρώτα καΐκια μέ τον πατέρα ιης καί άλλος 
πολύς λαός, τό διάστημα ήτον έως ένα καί ήμισι μήλι, δέν ήμποροΰσα 
μήτε καιρόν είχα νά τήν βοηθήσω *, διότι μήτε τά καΐκια Ιπρόσμεναν 
καί έγώ έπεσα είς τον γιαλόν καί ίχώθηκα έως είς τάς μασχάλας. καί 
μέ άρπαξεν ένας ίδικός μας καί μέ έμβασεν αέσα. είς άλλο καΐκι έμβή- 
κα έγώ, καί είς άλλο ήτον ή φαμηλιά μου. δπου έπρόφθασεν καθ’ ένας 
έμβήκεν, καί δέν ειχομεν καιρόν νά πάρωμεν τίποτες, άλλά έμβήκα- 
μεν μόνον μέ τήν ψυχήν μας καί θά τό ήξεύρη πολύς λαός *. έφθάσα- 
μεν είς τό Συγγελιδ είς τάς έξη ώρας τής νυκτός, καί ή φαμελία μου 
ήλθεν δίαν έμβαινα είς τήν λυτουργιάν τής Λαμβράς, μέ άλλο καΐκι. 

1832 8βρίου 31
Χατζής Στρατής 
Μπουρδουμπάκης

956
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') Ή χρονολογία είναι έσφαλμένη. Ή κατάληψις τών Σφακίων καί ή φυγή 
ιών καιοίκων έγινε ιόν Μάρτιον τοΰ 1824 (βλ. Κ ρ 11 ο β. 281 κ. έξ., Π α π α. 
δ ο π. 325 κ. έξ., Ψ ι λ. 562 κ. έξ., Ίακ. Τ ο μ π ά ζ η, ένθ’ άνωι., 298 κ. έξ , 
Κριάρη 490 κ. έξ., Μ ο u ρ έ λ λ ο υ 828 κ. έξ. Τό σφάλμα εξηγείται, διότι 
ή άφήγησις έγράφη μετά 8 έτη.

*) ’Αρχηγός τής εκστρατείας ητο ό Χουσεΐν. Είς τήν μνήμην δμως ιού άφη- 
γητοϋ δεσπόζει ή προσωπικότης τοΰ Μουσταφά—έπιτελοϋς τότε του Χουσεΐν 
(Κριάρη, 478) — λόγω τής μετέπειτα δράσεώς του.

*) ΟΙ Τζουρήδες ή Μαλανδράκηδες ήσαν έπιφανής οικογένεια θαλασσινών 
έκ Σφακίων ιΨ ι λ. 309).

*) ’Επιφανής αγωνιστής έξ Άσφέντου (Παπαδοπ. 31, Κριτοβ. 8).
‘) Ό Στρατής Δεληγιαννάκης συνεδέετο τότε δι’ άρραβώνος μέ τήν θυγα

τέρα τοΰ έκ Ρεθύμνης προκρίτου Χή Ίωάννου Δαμβέργη όνόματι Μαρυυλήν. 
Κατά τήν κατάληψιν τών Σφακίων ό Δσμβέργης μετά τής οικογένειας του δέν 
κατώρθωσε νά διαφυγή. Αυτός καί ή σύζυγός του έσφάγησαν, 3 δέ υιοί του καί 
ή θυγάτηρ του, μνηστή τοΰ Δεληγιαννάκη, ήχμαλωτίσθησαν. Μετά τό τέΐοζ 
τής έπαναστάοεως ό Δεληγ. έξηγόρασε τήν μνηστήν του καί τήν ένυμφεύΟη, 
οΐ δέ άδελφοί της ήλευθεροιθησαν υπό τοΰ Μεχμέι - Άλή. (Βλ. Ψ ι λ., 575 - 576 
καί Κριάρη, 504). Έκ τής δλης άφηγήσεως τοΰ Χή Στρατή Βυυρδουμπά δι- 
αφαίνεται ή προσπάθειά του νά άποσείση μομφήν προσαφθεϊσαν πιθανώς αύ- 
τφ έπί έγκαταλείψει τών συγγενών, καί ίδίφ τής μνηστής, τοΰ Στρ. Δεληγιαν- 
νάκη.

6) 'Αντικύθηρα,
') Περί τοΰ δημιουργηθένιος τότε πανικού βλ. παρά Κριτοβουλίδη 

(σ 287 - 292) τήν δραματικήν διήγησιν τών προσωπικών περιπετειών του. Πρβλ. 
Π απ α δ ο π. 327 καί Κριάρη 504.

') Βλ. άνωτ. σημ. 5, τελευταίαν παράγραφον.

‘Ανέκδοτα έγγραφα έκ Σφακίων (1799 - 1832) >67

Μ. Γ. ΠΑΡΛΑΜΑΣ

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ζ. Π
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ΕΠΙ ΤΑ ΙΧΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡΣΙΦΡΟΝΟΣ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΕΝΟΥΣ ΕΝ ΑΜΝΙΣΩι

Είναι λίαν εύχάριστον, δταν δυνάμεθα διά ιών άνασκαφικών απο
καλύψεων νά πλησιάζωμεν έστω και προς τά ίχνη μεγάλων ονομάτων, 
τά όποια μάς διέσωσεν ή λογοτεχνική παράδοσις τής Αρχαιότητος. Ή 
Κρήτη, μετά τό τέλος τής ενδόξου Μινωικής περιόδου, ύψούται άπαξ 
ετι εις μέγα κέντρον τέχνης τοΰ καθαρώς Ελληνικού πολιτισμού, διά 
Πρωτογεωμετρικής καί Γεωμετρικής τέχνης μέ ισχυρόν χαρακτήρα καί 
πνοήν. Κατά τον 7ον αιώνα ή τέχνη τής Κρήτης φθάνει είς νέον άπό- 
γειον, μετά τό τής Μινωικής περιόδου, καί ή ακτινοβολία της γίνεται 
αισθητή είς τήν υπόλοιπον Ελλάδα. Παραδόξως, μέ τήν έναρξιν τής 
κλασσικής τέχνης έν Έλλάδι, ή τέχνη τής Κρήτης ψύχεται καί αφανί
ζεται άποτόμως. Προτού όμως συμβή τούτο, έχομεν ονόματα μεγάλων 
Κρητών τεχνιτών κατά τον 6ον αιώνα, οί'τινες κρατούν είσέτι τήν πα- 
ράδοσιν τήν καλλιτεχνικήν τής νήσου καί μάλιστα καί δρώσιν έξω τής 
Κρήτης. Δύο τοιοΰτους καλλιτέχνας, εϊδικώτερον αρχιτέκτονας, τους 
Κνωσίους Χερσίφρονα καί Μεταγένη, Ιτίμα ή άρχαιότης ως κατα- 
σκευάσαντας έν τών μεγίστων Ελληνικών άρχιτεκτονημάτων, τό Άρ- 
τεμίσιον τής Εφέσου. Πώς δύο αρχιτέκτονες έκ τής καρδίας τοΰ Δω
ρικού περιβάλλοντος έκλήθησαν νά κατασκευάσουν άρτιτεκτόνημα ’Ιω
νικόν, παραμένει έξ ίσου παράδοξον, δσον καί τό αντίστροφον γεγο
νός, ή κατασκευή δηλαδή τού «θρόνου» τών Άμυκλών έν τή Δωρική 
Λακωνική υπό τοΰ Βαθυκλέους έκ Μαγνησίας τής έπί Μαιάνδρφ. 'Ο 
Βαθυκλής άφήκε τά ίχνη τής ’Ιωνικής τέχνης έπί τοΰ «θρόνου» τοΰ 
’Απόλλωνος. 'Ο Χερσίφρων καί ό Μεταγένης, μετά σειράν μακρών 
έτών εργασίας έν τή ’Ιωνία, είναι αδύνατον νά μη ύπέστησαν τήν έπί · 
δρασιν τού 'Ιωνικού ρυθμού. Λογικόν είναι νά τόν μετεφύτευσαν καί 
είς τήν πατρίδα των. Πράγματι ευρίσκομεν δύο αξιόλογα ίχνη πρωί
μου ’Ιωνικού ρυθμού εις τόν Άμνισόν, τό έπίνειον τής Κνωσού.

Έν Άμνισφ, δστις ήτο κατά Στράβωνα έπίνειον τού Μίντοος, αί 
άνασκαφαί άπεκάλυψαν σπουδαία Μινωικά λείψανα. Έκ τής Μινωι- 
κής διαβαίνει προς τήν Ελληνικήν έπυχήν άνευ διακοπής ή συνέχεια 
τής λατρείας είς τόν μέγαν βωμόν παρά τούς Δυτ. πρόποδας τοΰ λόφου 
Παληοχώρας. Ό βωμός ούτος ήτο μέγα υπαίθριον κατασκεύασμα, έν
θα ή παράδοσις πιστοϋται συνεχώς από τής ΜΜ εποχής μέχρι τού τέ
λους τής ’Αρχαιότητος. Κατά τήν Ελληνικήν έποχήν έλατρεύετο έκεί 
ό Ζευς Θενάτας ι.
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Μέγας Μινωικός τοίχος εκ πελεκητών πώρων, μήκους 44 μέτρων 
και φέρων κατά διαστήματα μικράς κλίμακας καθόδου, έσχημάτιζεν 
άνδηρον, έφ’ ου ΐσταντο οί πιστοί κατά τάς τελείάς* 2. Προ τοΰ τοίχου 
τούτου υπήρχε πελώριος υπαίθριος βωμός, ου το μέλαν χώμα άπετε- 
λεΐτο εκ μυριάδων κεκαυμένων οσταρίων (μικρών ζφων πάντοτε), τέ
φρας και μορίων άμμου (ή θάλασσα απέχει ολίγα μόνον μέτρα). Πά- 
σης εποχής αφιερώματα, από τής Γεωμετρικής μέχρι τής Ρωμαϊκής, 
εΰρίσκοντο εντός καί πέριξ τοΰ βωμού, οΰ ή διάμετρος από Β προς Ν 
υπερβαίνει τά 20 μέτρα. ’Ιδιαιτέρους πλούσιον ήτο το στρώμα τής αρ
χαϊκής εποχής, τό όποιον περιεΐχεν αντικείμενα εξ ελέφαντος, φαγεν
τιανής, χαλκού και τεμάχια κεραμεικής. Τά ευρήματα είναι ανάλογα 
προς τά άνευρεθέντα εις τό Ήραΐον τού ’Άργους, τό τέμενος τής Όρ
θιας έν Σπάρτη καϊ τό Ήραΐον τής Περαχώρας.

Κτιστά λείψανα, άποτελούντα συνεχή δωμάτια άγνοόστου είσέτι 
μορφής, μόνον έκ τής «ρωμαϊκής» εποχής (πιθανώς τώ>ν περί την γέν- 
νησϊν τοΰ Χριστού δύο αιώνων) εύρέθησαν 3. Εις τά στρώματα τούτα, 
τά «Ρωμαϊκά», όμοΰ μετά πολλαιν επιγραφών τής αυτής εποχής, εύ
ρέθησαν κα'ι τρία γλυπτά, πώρινα πάντα, τά όποια άναμφιβόλως προ
έρχονται έκ τών αρχαϊκών στρωμάτων, άνασκαλευθέντα έκ τοΰ βάθους 
κατά την κτίσιν τών μνημονευθέντων δωματίων. Τά γλυπτά ταύτα 
είναι μία πώρινη κεφαλή πολοφόρου θεάς* καί δύο πώρινοι φυσικού 
μεγέθους αετοί, ών δ καλύτερον διατηρούμενος καί συμπληρωθείς άπει- 
κονίσθη ήδη έκτοτε4.

’Ενταύθα δηιιοσιεύονται άμφότερα τά πτηνά (Πίν. Β' 1 καί 2) ως

') Όρα τούς διαφόρους τόμους τών ΠΑΕ, κυρίως άπό τοΰ 19152 μέχρι τοΰ 
1938. Υπολείπεται μικρά είσέτι έρευνα, όπως καταστή δυνατή ή τελειωτική 
δημοσίευσις, άλλ’ επειδή τό μέρος εκείνο έναρκοΦετήΦη πυκνώς κατά τόν πό
λεμον, δέν είναι είσέτι ακίνδυνος ή έρευνα αΰτη.

2) "Όρα κυρίως τάς φοηογραφίας ΠΑΕ 1938 έν σελ. 130 - 133, είκ. 3 καί 4 
καί τό σχέδιον τοΰ παρενΦέτου πίνακος.

*) "Ορα τό σχέδιον ΠΑΕ 1938 σ. 130 - 31.
*) ΓΙΑΕ 1936 83 είκ. 2 καί ΑΑ 1937 224 Abb. 1.
4) ΠΑΕ 1938 135 είκ. 5. Περί τής πολοφόρου κεφαλής ήδη έκτοτε έξεφρά- 

σφησαν άμφιβολίαι, άν άνήκη είς τήν μεταγενεστέραν εποχήν, εις τά στρώμα
τα τής οποίας εΰρέΦη, ή μάλλον είς τήν αρχαϊκήν. Οί αετοί, ίδίοκ τά συντρίμ
ματα τοΰ πρώτου εΰρεΦέντος (οστις τότε ώνομάσΦη ιέραξ) έΦεωρήΦησαν «Ρω
μαϊκής» εποχής, διότι σύγκεινται έκ τόΰ αύτοΰ καί αί έπιγραφαί πώρόυ λί- 
Φου. Τοΰτο όμως οΰδεμίαν σημασίαν έχει. "Ο λίΦος εκείνος είναι εντόπιος, έξο- 
ρυσσόμενος εκατοντάδα μέτρων μακρότερον, επομένως φυσικόν ήτο νά χρησι- 
μοποιήται είς πάσαν εποχήν. Μετά τήν πλήρη μελέτην καί άνσσυγκρότησιν 
τών δύο πτηνών ούδεμία αμφιβολία είναι δυνιιτή ά; πρός τήν τοποΦέτησίν των 
•ΐς τόν 6ον π. X. αιώνα,
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όμως τό δεύτερον άποκατεστάθη (έν άπουσίρ μου διαρκοΰντος τοΰ μεγά
λου πολέμου) δεν είμαι πλήρως σύμφωνος καί χρειάζεται δεύτερος έλεγ
χος. Νομίζω δτι ο! πόδες δύνανται να υψωθούν καί έκ παραλλήλου ή 
ουρά να καταβή, ώστε ή στάσις νά γίνη παρομοία, αν και οΰχ'ι εντε
λώς ή αυτή, προς τήν τοΰ πρώτου αετόν. Πάντως διάφορά! υπάρχουν 
μεταξύ των δύο πτηνών είςτήν στάσιν, τό σχήμα τής κεφαλής και τούς 
ό'νυχας τών ποδών.

Ό καλύτερον διατηρούμενος αετός (Πίν.Β' 1) φέρει πολλάς συμπλη
ρώσεις, άλλα πάσας επουσιώδεις κα! ασφαλείς, εξαιρέσει ϊσως τοΰ 
ράμφους, τό όποιον ό αρχιτεχνίτης έκαμε μεγαλύτερον τού δέοντος. 
Ίσταται έπι τού βάθρου του, όπερ ήτο συμφυές μετά τοΰ πτηνού, 
(άμφότερα εκ μαλακοΰ πώρου) και στηρίζεται έπ! τών ποδών (τρεις 
δάκτυλοι έμπροσθεν και εις ό'πισθεν) και τής ουράς. Τά πτίλα τών 
ποδών δηλοΰνται διά δύο επαλλήλων σειρών καθέτων γραμμών, δι’ 
όμοιων γραμμών δηλοΰται τό περιλαίμιον τοΰ πτηνοΰ, τά δέ πτερά 
τοΰ στήθους δηλοΰνται διά τοξοειδών γραμμών. Ή ίρις τών οφθαλ
μών ήτο ένθετος εξ άλλης ύλης (σήμερον έχει τοποθετηθή κηρός).

Ή βάσις είναι ορθογώνια, ή οπίσθια δμως πλευρά συγκλίνει ελα
φρώς πρός τά άνω. Ή πρόσοψις αυτής καταλήγει εις τρία ύπερκείμι- 
να μέλη κανονικής σπείρας (ούχ! ovolo). Αΐ σπεΐραι πλαγίως φέρουσι 
τρεις ύπερκειμένας και άεί μεγαλυτέρας διαμέτρου έλικας. Ή βάσις 
πατεΐ έπι συμφυούς πλίνθου έξεχούσης ελαφρώς (περί τό έν εκατο
στόν), ήτις δμως είναι υψηλή 0,04 είς τήν πρόσοψιν, ενώ εις τό δπι- 
σθεν μέρος είναι μίαν και ήμίσειαν φοράν υψηλότερα (0,06). Αί δια
στάσεις τής βάσεως είναι (όμοΰ μετά τής πλίνθου): Μήκος 0,62 μ. 
κάτω και 0,60 άνω. Πλάτος εμπρός 0,28, όπισθεν 0,245 κάτω, 0,20 
άνω, κα! ύψος 0,265. 'Ο αετός ύψος έχει από τών ποδών μέχρι τήζ 
κορυφής τής κεφαλής 0,66, μήκος δέ από τής κορυφής τοΰ ράμφους 
μέχρι τοΰ άκρου τής ουράς 0,86. Τό έτερον πτηνόν (Πίν. Β' 2) μετά 
τής βάσεώς του πρέπει νά ήσαν γενικώς τών αυτών διαστάσεων. Δεν 
δίδονται ακριβή μέτρα, διότι ή συμπλήρωσις ώς έλέχθη, χρειάζεται άνα- 
θεώρησιν. Ώς έχει σήμερον τό πτηνόν, έχει μήκος 1 μ. 'Υλικόν και 
τεχνική ώς τά τοΰ προηγουμένου. Ένταΰθα δμως οί οφθαλμοί δέν φέ- 
ρονσιν ένθετον ίριδα κα! οί πόδες καταλήγουσιν είς τέσσαρας αρθρω
τούς δακτύλους έμπροσθεν καί ένα όπισθεν. Τό γλυπτόν είναι λίαν ίλ- 
λιπές κα! συνεπληρώθη βάσει τοΰ πρώτου παραδε γματος, άλλ’ είς στά
σιν άφύσικον, ώς νά ήτο έτοιμον νά πετάξη. 'Η πρός τά εμπρός δμως 
κλίσις, ώς ήδη έλέχθη, δέον νά ελεγχθή. 'Η κεφαλή, δπως δήποτε, 
διεσώθη καλύτερον είς τό παρόν γλυπτόν ή εις τό προηγουμενον, δια
τηρούσα και ίχνη ερυθρού χρώματος. *0 ρυθμός τοΰ παρόντος έργου
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είναι ελαφρώς διάφορος τού τού προηγουμένου. “Ισως δεν είναι έργα 
τής αυτής χειρός. Είναι έμφανώς αρχαϊκά έργα, αλλά προς τό παρόν 
δεν δύνανται βάσει τοΰ ρυθμού μόνον νά χρονολογηθώσιν άκριβέστε. 
ρον. Τούτο δύναται νά επιτευχθή διά τής εξετάσεως τών βάθρων.

Ή παρούσα μελέτη σκοπόν κυρίως εχει την έπιμελεστέραν ερευνάν 
τών βάθρων τούτων, διότι είναι αρχαϊκής ’Ιωνικής τέχνης, ήτις σπα
νίζει εϊσέτι έν Έλλάδι κατά την αρχαϊκήν περίοδον. Προκειμένου πε
ρί τής καθαρώς Ελληνικής Κρήτης (εάν παραβλέψωμεν μικροτεχνήμα
τα τής μεταλλουργίας) είναι ή μόνη περί^τωσις μέχρι τούδε, καθ’ ήν 
άνευρίσκομεν ’Ιωνικήν τέχνην Ιπί τής νήσου. Αί τρεις αλλεπάλληλοι 
ελικες ανευρίσκονται επί έργων τής ’Ανατολικής ’Ιωνικής περιοχής, τά 
όποια θεωρούνται υπό τών ειδικών επίκρανα, ίσως δέ πράγματι είναι 
πάντοτε επίκρανα. Πάντως ήδύναντο καί νά κοσμώσι τάς προσόψεις 
βωμών ’Ιωνικών, ως βλέπομεν Ιπί τού αγγείου τοΰ Βουσίριδος (Πίν.
ΓΊ).

Έκ τών επικράνων τούτων ιδιαιτέρως ωραιον καί καλώς διατηρού- 
μενον είναι τό εκ Σάμου (Πίν.Γ' 2) αρχαϊκόν παράδειγμα* *. ’Άλλα δμοια 
καί διαφόρων μεγεθών ευρέθησαν εις τά Δίδυμα, πάντως άνήκουσι 
κατά τον Dinsmoor εις τήν περίοδον μετά τήν καταστροφήν τού ιερού 
υπό τού Δαρείου (494 π. X.) \

Τά εξ Άμνισοΰ βάθρα, ως ήδη ετονίσθη, δρώμενα εκ τού πλαγίου 
εχουσι τομήν τελείας σπείρας, ήτοι τμήματος κύκλου. Τούτο είναι ση- 
μεΐον άρχαϊκότητος, ως βλέπομεν καί επί τού εκ Σάμου παραδείγματος 
καί επί τοΰ αγγείου τού Βουσίριδος. Τών Διδύμων τά παραδείγματα, 
άτινα είναι τοΰ 5ου αϊώνος, παρέχουσι τομήν «ονοίο», ήτοι εκφυλί
ζεται ή κυκλική τομή τής σπείρας. Αί ελικες είς τήν πρωιμωτάτην ’Ιω
νικήν τέχνην εχουσι κυρτήν τήν επιφάνειαν τής ελισσομένης ταινίας 
καί δεν φέρ ιυσιν «οφθαλμόν* εν τφ κέντρφ, χωρίζονται δέ διά μιας 
απλής αναγλύφου ράχεως ή αστραγάλου". Τοιαύτα είναι τά κιονόκρα
να τού πσλαιοτέρου ναού τής ’Εφέσου, ήτοι τοΰ «ναού τοΰ Κροίσου», 
δστις χρονολογείται μεταξύ 560 καί 546, (έτους τής πτώσεως τού Κροί. 
σου)*. Τό έκ Σάμου επίκρανον φέρει μέν τά χαρακτηριστικά ταΰτα, 
αλλά φέρει ήδη καί οφθαλμόν, μικρόν είσέτι καί ανεξάρτητον από τού 
Ιλισσομένου αστραγάλου. Επομένως είναι κατά τι περισσότερον προ- 
χωρημένον άπό τά κιονόκρανα τής Εφέσου. Τού Άμνισοΰ αί βάσεις

·) ΑΑ 1937 219 elx. 13, στ. 221, ««friihes Antenkapitell».
') Dinsmoor, Architecture of Ancient Greece (1950) 133 καί σημ. 3, 

πίν. XXXI έναντι σ*λ. 120.
·) Dinsmoor, έ. ά. 130.
*) Dinsmoor, πίν. 30 άνω (έναντι σ«λ. 117).
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λαμβάνουσι μίαν θέσιν, ήτις τυπολογικώς δύναται νά χαρακτηρισθή ώς 
κείμενη εν τφ μέσφ : Ή έ'λιξ σχηματίζεται χωρίς νά ύπάρχη ό διαχω- 
ριστικός αστράγαλος. ’Οφθαλμός δεν υπάρχει είσέτι. Ή τομή τής ται
νίας τής έλικος είναι λοξή έκ τών έξω προς τα έσω. Επομένως δεν 
είναι πλέον κυρτή, ώς εις τα κιονόκρανα τοΰ ’Αρτεμισίου και τό έπί- 
κρανον τής Σάμου, άλλ’ ούτε καί κοίλη, ως είναι ή έλιξ τοΰ κανονι
κού Ίωνικοϋ ρυθμού. Βάσει τών τεκμηρίων τούτων δυνάμεθα νά κα- 
τάτάξωμεν τά δύο γλυπτά τοΰ Άμνισοΰ εις μίαν είκοσαετή περίοδον 
ευθύς μετά τά μέσα τοΰ 6ου αϊώνος, ήτοι από τοΰ 550 μέχρι τοΰ 
530 π. X.

Κατά την εποχήν ταύτην τά ’Ιωνικά έργα έν τή κυρίως Έλλάδι 
είναι εΐσέτι έξαιρετικώς σπάνια. Ναόν δεν έχομεν ού'τε ένα 10. Μόνον 
ολίγους τινάς μικρούς θησαυρούς έχομεν έν Δελφοΐς (κυρίως τόν τών 
Κνιδίων καί τόν τών Σιφνίων, περίπου από τοΰ 560 - 530) καί Ιν 
Πελοποννήσφ τό περίεργον κατασκεύασμα τοΰ Βαθυκλέους, τόν θρό
νον τών Άμυκλών, δ'στις δμως ανήκει εις τό τέλος τοΰ αίώνος11. Μι
κρότερα, έν μέρει κινητά έργα, αναθηματικού χαρακτήρος, έχομεν με
ρικά, έντός τοΰ 6ου αίώνος, αλλά καί ταϋτα δεν είναι πολυάριθμα. 
'Ο κίων τής Σφιγγός τών Ναξίων έν Δελφοΐς είναι τό σπουδαιότερον 
καί μνημειωδέστερον παράδειγμα. Μερικά άλλα κιονόκρανα, τύπου 
’Ιωνικού ή «Αιολικού» είναι γνωστά εξ ’Αθηνών κυρίως καί Δήλου 
καί σποραδικώς καί άλλαχόθεν 12. Έξ αύτής τής Κρήτης δυνάμεθα νά 
άναφέρωμεν έργα μικροτεχνίας δύο τρίποδας Γεωμετρικής περιόδου, 
ένα έκ Βροκάστρου καί ένα έκ Κνωσού, ών οί πόδες καταλήγουσιν 
άνω εις δύο έλικας, καί τέσσαρα ή πέντε παραδείγματα σφιγγών έκ 
τοΰ Ίδαίου ’Άντρου, αίτινες δκλάζουσιν έπί βάσεως φερούσης εις τά 
δύο άκρα έλικα, αν καί ούχί πάντοτε (Πίν. Γ' 3),s.

Ι0) Τό έν ’Αθήναις Όλυμπεΐον ήρχισε μέν νά κτίζεται όπό τήν έπίδρασιν 
τών μεγάλων διπτέρων ναών τής ’Ανατολής, άλλ’ έπρόκειτο νά «μεταφρασθή» 
είς Δωρικόν ρυθμόν : Dinstnoor Architecture κλπ. 91.

") Buschor — ν. Massow, Vom Amyklaeon, AM 52 1927 21. (Περί τό 
500 ή ολίγον πρίν).

la) Dinsmoor έ. ά, 146 (’Ακρόπολις καί Δήλος). Τεμάχιον πρωίμου «Αϊο- 
λικοΰ» κιονοκράνου έκ τοϋ Κεραμεικοϋ : ΑΑ 1938 601 είκ. 16.

18) Πάντα ταΰτα τά έργα είναι έκ χαλκού καί άσφαλώς άνήκουσιν είς έρ· 
γαστήρια τά όποια παρήγον ταϋτα καί τά διέσπειρε παντού τό έμπόριον. Ή 
Hall παρετήρησεν, ότι όμοιος τρίπους πρός τούς έκ Κρήτης εύρέθη είς τάφον 
τής Έγκωμής έν Κύπρφ: Ε. Hall, Vrokastro (Univ. of Pennsylvania, An- 
thropol. Publications vol. III No 3) σ 132 -34 καί είκ. 80, pi. XXXIV. Έκ 
τών μικρών σφιγγών τοΰ Ίδαίου άντρου μία μνημονεύεται υπό Dinsmoor (Mu- 
seo Italiano IT στ. 746 ή στ. 58 δι’ όσους έχουν άνάτυπον). Καλή φωτογρα-
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'Υπό τοιούτους όρους είναι Ινδισφέρον, ότι συναντώμεν εις τον 
Άμνισόν, τό επίνειον τής Κνωσοΰ, την Ιωνικήν επίδρασιν εις τά 
γλυπτά βάθρα των δυο αετών. Τό πράγμα αποκτά περαιτέρω και Ιστο
ρικόν ενδιαφέρον, διότι Κνώσιοι ήσαν οί δυο περίφημοι αρχιτέκτο
νες, δ Χερσίφρων καί δ υιός του Μεταγένης, οί όποιοι κατεσκεΰασαν 
χό Άρτεμίσιον τής Εφέσου. Πιστεύεται γενικώς σήμερον, ότι πρόκει
ται περί τοΰ ναόν τοΰ Κροίσου (D), καί ούχί περί τοΰ πρυκατόχου (C), 
ως ένόμισεν άλλοτε ό Hogarth 14. 'Ο Χερσίφρων έσχεδίασε τον ναόν, 
δ δέ Μεταγένης έτοποθέτησε τούς πελωρίους λίθους τοΰ επιστυλίου, 
τά βαρύτατα κιονόκρανα καί επεράτωσε τόν ναόν. Διηγήσεις μάλιστα 
συνδεόμενοι μετά θαυμάτων, ως εις τά μεσαιωνικά σνναξάρια, παρου
σιάζουν την θεάν αυτήν βοηθούσαν καθ’ ύπνον τόν άπηλπισμένον άρ 
χιτέκτονα. Ή επιστροφή εις τήν Κνωσόν τών δυο ενδόξων καλλιτε
χνών, οϊτινες καί έγχειρίδιον αρχιτεκτονικόν ειχον συγγράψει περί τοΰ 
μεγάλου έργου των, άφήκε προφανώς τά ίχνη της εις τόν Άμνισόν. 
Λογικόν είναι νά ύποθέσωμεν, ότι τά δύο βάθρα τών αετών εποιήθη 
σαν υπό τήν επίδρασιν τής Ιωνικής τέχνης τοΰ Κνωσίου Μ ετ αγενούς, 
δστις ολίγον πριν εΐχεν έργασθή εις τήν καρδίαν τής ’Ιωνίας. Τό αν
τίστροφον φαινόμενον, μερικά έτη βραδύτερον, θά παρατηρήσωμεν εις 
τάς Άμύκλας. Έκεΐ, εν τφ κέντρφ τής συντηρητικωτέρας περιοχής τοΰ 
Δωρικοΰ πνεύματος, εις τεχνίτης τής Ανατολικής ’Ιωνικής περιοχής, 
δ Βαθυκλής θά έφαρμόση ’Ιωνικά στοιχεία εις τόν Δωρικόν ρυθμόν. 
’Έχομεν καί άλλα ανάλογα παραδείγματα. Είς τό 'Ηραΐον τής Σάμου 
είργάσθη καί δ Αϊγινήτης Σμίλις, ίσως μάλλον ώς γλύπτης ή ως άρ- 
χιτέκτων. Οί γλύπται τότε ήσκουν τήν τέχνην των είς διαφόρους επαρ
χίας μέ τάσεις «κοσμοπολιτικάς», αί δποΐαι ποτέ δεν έπαυσαν καί κα
τόπιν. Οί ραψφδοί, οί ποιηταί, ίσως καί άλλοι καλλιτέχναι περί ών 
δεν έχομεν άρκετάς ειδήσεις, ήσκουν άναλόγως «διεθνή» καλλιτεχνίαν 
άνά τόν Ελληνικόν κόσμον. Αυτή πρέπει νά συνετέλεσεν ό'χι ολίγον, 
ώστε τά ρεύματα τής τέχνης τών διαφόρων επαρχιών νά μεταναστεύ- 
ωσι καί νά συγχωνεύωνται προς άλλα. Οΰτω θά δυνηθιώμεν νά έρμη- 
νεύσωμεν τόν Δωρικόν ρυθμόν έν Άσσφ καί τόν ’Ιωνικόν έν Άμνι-

Ίίπί τά ίχνη των Χερσίφρονος καί Μεταγένους εν Άμνισφ 263

φία, οπίσθιας δμως πλευράς Levi, Arcades (Annuario X - XII) 540 είκ. 608. 
Ή ήμετέρα φωτογραφία έγένετο έκ των πρωτοτύπων διά της εύγενοΰς προθυ
μίας τοΰ κ. Ν. Πλάτωνος. Έ| 'Ολυμπίας έχομεν έργα τοΰ αύτοΰ εργαστηρίου, 
ίσως τής αυτής χειρός: Olympia Tafelband IV πίν. VIII 79. Παρατηρητέον 
ότι μόνον είς τινα έργα παρατηρούνται αί έλικες. Είς άλλα αί προεξοχαί δέν 
φέρουν έλικας καί θά ήτο αδύνατον νά χαρακτηρισθοΰν ώς έργα ’Ιωνικής έπι- 
δράσεως, άνευ τών πληρέστερων παραδειγμάτων.

“) Dinsmoor έ. ά. 127 καί σημ. 2.
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Σπ. Μαρινάτου

σφ, έν Άμΰχλαις η έν xf) Κάτφ ’Ιταλία.
Οί αετοί οί έπικαθήμενοι των δυο βάσεων τοΰ Άμνιοοΰ δημιουρ

γούν Ετερον ενδιαφέρον πρόβλημα. Επίκρανα δεν είναι αί βάσεις αύ- 
ται, ούτε είναι νοηταί ώς άνήκουσαι εις βωμόν, ώς ό τοΰ Βουσίριδος. 
Είναι σχετικώς μικραί καί προ παντός αποτελούν ζεύγος. ’Ορθογωνίου 
σχήματος, ως είναι, πρέπει νά θεωρηθή δτι έπεκάθηντο επί δύο ορθο
γωνίων πεσσών, ήτοι «κιόνων», διότι τον τελευταίου δρον μετεχειρί- 
ζοντο αδιακρίτως οί ’Αρχαίοι. Τούτο δμως μας συνδέει αμέσως προς 
Ετερον περίεργον καί περίφημου υπαίθριον ιερόν τού Διός: Τον μέ- 
γαν βωμόν τοΰ Διός Λυκαίου έν Άρκαδίφ, περί ού ό Παυσανίας μαρ. 
τυρεΐ, δτι Εφερε προ αυτού (προς Άνατολάς) δύο κίονας, έφ’ ών επε- 
κάθηντο επίχρυσοι αετοί “. ΑΕ επί τού ορούς Λυκαίου άνασκαφαί δεν 
υπήρξαν πολύ διαφωτιστικαί “.

Τά αποτελέσματα τής ριζικής άνασκαφής, την οποίαν έξετέλεσεν ό 
Κουρουνιώτης, υπήρξαν τά εξής : Αί βάσεις τών δυο κιόνων ήσαν ορ
θογώνιοι τρίβαθμοι εξ εντοπίου τιτανόλιθου, άπέχουσαι άλλήλων 7 μ. 
Λείψανα επί τής μιας (σωζομένης σχεδόν ολοκλήρου) βάσεως, τής Νο- 
τιωτέρας, ύποδηλοΰσι την υπαρξιν τοΰ κίονος. Ρητώς δμως δμιλεΐ δ 
Κουρουνιώτης μόνον περί οπής εν τφ μέσψ1'. 'Υποτίθεται δτι δ εντός 
χαράδρας, κάτω τοΰ ιερού, εύρεθείς σφόνδυλος κίονος υπό Κοντοπού- 
λου τφ 1897, έκ μαρμάρου τών Δολιανών καί φέρων 20 ραβδώσεις, 
άνήκεν εις τούς «κίονας» τού Παυσανίου, οϊτινες ϊσταντο επί τών 
ανωτέρω βάσεων. 'Ως βλέπει τις, τό πράγμα δεν είναι βέβαιον, δεν 
εξάγεται τουλάχιστον έκ τής δημοσιενσεως, διότι ίχνη μιάς οπής μό
νον έπί τού βάθρου δεν θά απέκλειαν καί την ϊδρυσιν πεσσού αντί 
κίονος. Την χρονολογίαν τών βάθρων ό Κουρουνιώτης τοποθετεί μετά 
δισταγμού εις τον 50Υ αιώνα ’·. ’Εκ τών ευρημάτων τοΰ Κουρουνιώ- 
του δέον νά μνημονευθή ωραίος μικρός χαλκούς αετός " καί τέλος ή 
γνώμη, δτι οί δυο αετοί τού Λυκαίου Διός, οΰς ό Παυσανίας είδεν έν 
Μεγάλη Πόλει (Παυσ. 8, 20, 2), ίσως ήσαν οί τού ορούς Λυκαίου, με- 
ταφερθέντες είς την πόλιν ταύτην ao.

’Αναθηματικά μνημεία ίστάμενα έπί κιόνων ή πεσσών εχομεν είς 
πάσαν έποχήν τής άρχαιότητος * **. Διά την αρχαϊκήν περίοδον, ενώ Ίω-

264

“) Παυσ. VIII 38 7.
") ΠΑΕ 1898 16, 1903 50, 1904 32, 1909 185 εξ. και ΑΕ 1904 163 εξ. 
») ΑΕ 1904 σ. 175, πιν. 8, 1.
‘•) *Ε. ά. 177.
··) Σελ. 195 - 6 είκ. 18 -19.
*·) Κουρουνιώτης έ. ά. 177.
") Dinsmoor, Architecture κλπ. 121, 143, 219, 326 - 7.
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ΠΙΝ. Β'

Είκ. 1.— ’Αετός έξ Άμνισοΰ.

Είκ. 2.— Αετός έξ Άμνισοΰ.
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ΠΙΝ. Γ

Είκ. 1.—Ό Βωμός επί τοΰ αγγείου 
χοΰ Βουοίριδος.

Είκ. 2.—’Αργπ'ίκόν επί/ρανον 
έκ Σάμου.

Είκ 3.—Σφίγγες έκ χοΰ Ίδαίου Αντρου
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νικά και «Αιολικά» κιονόκρανα προς υποδοχήν τοιούτων αναθημάτων 
είναι, ώς ε’ίδομεν, πολύ συχνά, σπανίζουν οί Δωρικοί κίονες ώς στη
ρίγματα αναθημάτων. Ούδείς διετηρήθη έπαρκώς, τινές δε μόνον κα
τά συμπέρασμα θεωρούνται αναθηματικοί”.

Έκ τής περιγραφής τού Παυσανίου, ώς συχνότατα συμβαίνει λό- 
γψ τής ανακρίβειας τού ύφους τού συγγραφέως τούτου, είναι αδύνα
τον νά συμπεράνωμεν εΐς τίνα εποχήν άνήκον οι δύο αετοί τής Λυκο
σούρας. Τούτους δεν φαίνεται νά ειδεν ό Παυσανίας επί τόπου, διότι 
χρησιμοποιεί τήν φράσιν ότι επί τών κιόνων «ίπεποίηντο τά παλαιό- 
τερα» αετοί επίχρυσοι. Περί τών κιόνων δμως, ούς είδε, γράφει «Ιστή- 
κασιν».

Νϋν, οί δύο αετοί τού Άμνισοΰ άποτελονσιν εύπρόσδεκτον έπιβε- 
βαίωσιν τής περιγραφής τού Παυσανίου, ή δέ αναλογία καθιστά πι
θανόν, δτι καί τής Λυκοσούρας ή περίπτωσις ανήκει εις τήν αρχαϊκήν 
Ιποχήν.

Είς άμφοτέρας τάς περιοχάς εχομεν δύο υπαιθρίους βωμούς τού 
Διός. ’Ίσως καί εν Άμνισφ οί δύο αετοί ϊσταντο ακριβώς προς Άνα- 
τολάς τού βωμού, διότι ή πιθανωτέρα θέσις είναι δεξιά καί αριστερά 
τής κλίμακος, ήτις έκ τού κτιστού άνδηρου κατήρχετο προς τό κέντρον 
τού βωμού2* *.

Αί ομοιότητες δεν σταματώσιν μόνον εδώ, είς εξωτερικά αντικεί
μενα λατρείας. 'Υπάρχει καί εσωτερική συνάφεια μύθων μεταξύ τών 
δύο περιοχών. Είναι πολύ γνωστόν, δτι ή Αρκαδία διετήρησεν άρχαϊ- 
κωτάτους μύθους καί λατρείας, ή δέ τού Διός Λυκαίου είναι έκ τών 
μάλλον ασυνηθών. Διετήρησεν ίχνη ανθρωποθυσίας μέχρι καί τών 
Ιστορικών χρόνων, ώς φαίνεται. Εντεύθεν ή αποστροφή τού Παυσα
νίου, δπως όμιλήση λεπτομερέστερον περί τών απορρήτων θυσιών τού 
Λυκαίου 2\ Ό Ζεύς λοιπόν ούτος τού Λυκαίου φέρει δλα τά χαρα
κτηριστικά τού Κρητικού νηπίου θεού τής ευφορίας. Άνετράφη καί 
οΰτος έν Λυκαίφ, τροφοί του υπήρξαν τρεις νύμφαι (Θεισόα, Νέδα, 
Άγνώ), ακόμη δέ καί ή τοποθεσία εκαλείτο Κρητέα, έξ ου καί οί Αρ
κάδες άντεποιούντο ολοκλήρου τού μύθου τής Κρήτης,δ. Είς τον μΰ-
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*2) ’Επί παραδείγματι εν κιονόκρανον έκ τοΰ Ιερού τοΰ Κορύνθ-ου Απόλλω
νος έν Λογγά (Κορώνη) τής Μεσσηνίας : Βερσάκης, ΑΔ 2 74 είχ. 11, Dinsmoor 
έ. ά. 121.

·*) Όρα ΠΑΕ 1938, σχέδιον έναντι σ. 130 χαί τομήν Β—Β', καθώς χαί 
τήν φωτογραφίαν είχ. 2 έν σ. 131.

*4) Παυσ έ. ά. Όρα καί τά σχετικά σχόλια τοΰ Frazer, Paus. IV, 386.
·*) Παυσ. VIII, 38 2. Ό Kirsten (Antike XIV 295) φρονεί μάλιστα, ότι 

δ ρΰΦος τοΰ Διός έξ ‘Αρκαδίας μετεφέρθη είς Κρήτην δι* ‘Αρκαδικών ‘Αχαιών
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θον τον Διάς, ως διηγείται τοΰτον 6 Καλλίμαχος, ή συνάφεια μεταξύ 
'Αρκαδίας καί Κρήτης άποκαθίσταται κατά τρόπον, δν θά έθεώρει τις 
τυπικόν τής μεταγενεστέρας συνδυαστικής μυθολογίας: 'Ο Ζευς έγεν- 
νήθη μέν §ν Άρκαδίςι, άλλ’ Αρκαδική νΰμφη τον μεταφέρει εις Κρή
την, ό δέ δμφαλός τοϋ νηπίου άποπίπτει ακριβώς παρά τάς Θενάς.

Αί πολυετείς άνασκαφαί μου έν Άμνισφ άπεκάλυψαν ακριβώς κα. 
τά τήν τελευταίαν στιγμήν ae την καιρίαν επιγραφήν, ήτις έβεβαίωσεν 
δτι τό έν Άμνισφ ιερόν ήτο τοϋ Διός Θενάτα. “Ηδη καί εις τά εξω
τερικά μέσα τής λατρείας παρουσιάζεται στενή ή όμοιότης μεταξύ ’Αρ
καδίας καί Άμνισοΰ : 'Υπαίθριος βωμός καί προ αυτού αετοί επί κιό
νων. ’Ασφαλώς ό Καλλίμαχος ή αί πηγαί του έγνώριζον κάτι από 
αυτά τά πράγματα, δταν συνέδεον τήν ’Αρκαδίαν προς τήν Κρήτην διά 
τής μυθολογίας τού νηπίου θεού καί διά τής πτώσεως τοϋ όμφαλον 
του παρά τάς Θενάς. 'Η άνακάλυψις τού ιερού Διός Θενάτα έν Άμνι- 
σφ φωτίζει απλώς ήμάς καί μάς ευκολύνει νά κατανοήσωμεν καλύτε
ρον τήν ποίησιν τού Καλλίμαχου, αλλά καί γενικώς τό πνεύμα τής άρ- 
χαιότητος, τό οποίον συνήθως ή ύπερκριτική παραγνωρίζει. Πάντοτε 
οί ’Αρχαίοι έγνώριζον κάτι περισσότερον από ήμάς, δταν ώμίλουν διά 
τάς παλαιός των παραδόσεις.

Άθήναι, ’Ιούλιος 1953
> ΣΠ· ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ * *·)

Μ

άποίκων. Τούτο, φυσικά, άντιστρατεύεται πρός τήν προελληνικήν καταγωγήν 
τών νηπίων θεών.

*·) Όρα ΠΑΕ 1938, 136.
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΤΩΧΟΛΕΟΝΤΟΣ*
(Έξ ιδιοκτήτου ανεκδότου παραλλαγές)

Τό κατωτέρω έκδιδόμενον κείμενον τής «Ριμάδας εις κάποιον γέ
ροντα» είναι νέα παραλλαγή τοΰ γνωστού υπό τον τίτλον «'Ιστορία 
περί τού Πτωχολέοντος», ως έπεκράτησε νά άποκαλήται, στιχουργή
ματος, περί τού όποιου πολλά ήδη κατά καιρούς εγράψήσαν \ Σφζεται 
δ’ Ιν χειρογράφφ, τό όποιον, μετ’ αγνώστων Ιπίσης παραλλαγών τού 
«Πουλολόγου» καί τού «Πωρικολόγου», όλως τυχαίως ήγόρασα, μέτά 
τινων άλλων παλαιοτέρων καί νεωτέρων εκδόσεων, κατά πρόσφατον εις 
Ένετίαν ταξίδιόν μου, παρά βιβλιοπόίλου, άγνοούντος προφανώς την 
σημασίαν του. Τά χειρόγραφα ταύτα, γραφέντα πιθανώτατα διά τής 
Ιδίας χειρός, κατά τό δεύτερον ήμισυ τού ιη' αίώνος, άπετέλουν άρ- 
χικώς μέρος εκτενεστέρου κώδικος, από τού οποίου βραδύτερον άπε- 
σπάσθησαν.

Ούδεμίαν πληροφορίαν ήδυνήθην νά συλλέξω περί τής προελεύ- 
σεως καί τών περιπετειών τών χειρογράφων τούτων, περί τής ακριβούς 
Ιποχής τής αντιγραφής καί περί τού γραφέως αυτών, πλήν τής εις τό 
τέλος τού κειμένου τής «Ριμάδας εις κάποιον γέροντα» ύπαρχούσης 
σημειώσεως «Χειρ μοναχού Διονυσίου»' τις όμως ό μοναχός ούτος δεν 
είναι εύ'κολον νά καθορισθή.

Περιεχόμενον.—Ή «Ριμάδα» ανήκει εις την κατηγορίαν τών 
ηθικό - διδακτικού περιεχομένου στιχουργημάτων τής δημώδους παρα
γωγής, ήτις άνεπτύχθη έν Βυζαντίφ, ιδία από τοΰ ιβ' μ. X. α’ιώνος,

*) Εις τόν πρός τιμήν τοΰ σεβαστού καί αγαπητού συναδέλφου κ. Ίω. Κα· 
λιτσουνάκη έκδιδόμενον τόμον εξέλεξα τό ανωτέρω θέμα, διότι μέ αϋιό έχει 
άσχοληθή καί ό τιμώμενος είς τήν πρόσφατον μελέτην του : «Τό μεσαιωνικόν 
σιιχοΰργημα Βίος καί πολιτεία τινός δοκιμωτάτου καί σοφωτάτου γέροντος», 
Byzantinische Zeitschrift, 1951, σελ. 304 · 314.

*) Κυριωτέρα βιβλιογραφία: Κ. Κρουμβάχερ, «Ιστορία τής Βυζαντη- 
νής Λογοτεχνίας;», μεταφρασθεΐσα υπό Γ. Σωτηριάδου, ΆΟήναι, 1900, τομ. Γ', 
σελ. 46 - 49, ώς καί ή έκεΐ άναφερομένη βιβλιογραφία περί τής αρχής καί τών 
έν τή Δύσει διασκευών τού μύθου, Μ. Gidel, «Nouvelles etudes sur la lit. 
terature grecque moderne», Paris, 1878, σελ. 385 - 400, Ν. Πολίτου, 
«'Ιστορία τοΰ Πτωχολέοντος», Παρθένων, 1872, σελ 1125 - 1130, Ή. Βου- 
τ ι ε ρ ί δ ο υ, «'Ιστορία τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας», Άθήναι, 1924, τομ. Λ', 
σελ. 162 - 164 καί αί λοιπαί ίστορΐαι τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Βλ. έπί- 
σης Ί ω. Καλιτσουνάκη, «Τό μεσαιωνικόν στιχούργημα Βίος καί πολι
τεία τινός δοκιμωτάτου καί σοφωτάτου γέροντος», ένθ’ άν.
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Μ* άντιπροσωπευτικώτερον εργον τον λαϊκώτατον καταστάντα Σπανέαν*.
Ηθικόν δίδαγμα τοΰ ποιήματος είναι, δχι ό αληθής σοφός καί τί

μιος άνθρωπος, ό διατηρών πάντοτε τήν ψυχικήν αΰτοΰ γαλήνην καί 
ήρεμίαν, ουδέποτε άπόλλυται έν τφ βίψ, εάν δε, λόγψ ατυχημάτων 
άλλων αντιξοοτήτων τής ζωής, περιπέση τυχόν εις δυστυχίαν καί στε- 
ρηθή των αγαθών αΰτοΰ, διά τής συνέσεως καί τής τιμιότητος κατορ
θώνει, καί πάλιν, τή βοηθείφ τοΰ Θεοΰ, νά έπανεΰρη τήν ηθικήν καί 
υλικήν άποκατάστασίν του.

‘Ο διδακτικός οΰτος χαρακτήρ τοΰ έργου όμολογεΐται κατηγορημα- 
τικώς καί παρ’ αΰτοΰ τοΰ αγνώστου ποιητοΰ είς τό τέλος τής έν τφ 
παρισινφ κώδικι διασφθείσης παραλλαγής, ήτις καταλήγει διά τοΰ κα
τωτέρω επιμυθίου :

Οντως dk τιμά ό Θεός
τούς φρονίμους τούς Ανθρώπους-
μί την γνώσιν οπού Ιχει,

πάλιν ό πτωχός πλουτίζει. (στιχ. 381 - 384)

’Επίσης ή παρ’ ημών δημοσίευομένη παραλλαγή καταλήγει διά 
των εξής:

Και τον Κύριον δοξάοαν, 
δ πού δίδει την σοφίαν 
καί τήν Αγαθήν καρδίαν, 
δίδει δέ καί προμήθειας
είς τούς έπτωχούς καί χήρας'. (στιχ. 325 - 329)

Ή ύπόθεσις τοΰ ποιήματος είναι απλή * * * 4. Πλούσιός τις, Λέων κα
λούμενος, σοφός καί φρόνιμος πρεσβύτης, κατά τινα επιδρομήν ’Αρά
βων * κουρσάρων, άπεγυμνώθη ολοκλήρου τής περιουσίας αΰτοΰ, έκ 
τοΰ γεγονότος δέ τουτου καί άπεκλήθη Πτωχολέων". Ίνα βοηθήση 
|ήν πολυμελή οίκογένειάν του καί εξαγάγη αΰτήν τής θλιβεράς πενίας,

Γ. θ. Ζώρα

') Περί τής ήθικο - διδακτικής ποιήσεως, βλ. Κρουμβάχερ, «Ιστορία 
τής Βυζαντηνής Λογοτεχνίας», ενθ* άν., σελ. 33 έπ.

·) Πβ. καί τήν παραλλαγήν τής Βιέννης, στιχ. 348 έπ., 801 έπ. (ένθα ό μΰ
0ος τοΰ μύρμηκος) κλ.

4) Έκτεταμένην περίληψιν βλ. έν *1 ω. Κ α λ ι τ σ ο υ ν ά κ η, «Τό μεσαιω
νικόν στιχούργημα Βίος καί πολιτεία τινός δοκιμωτάτου καί σοφωτάτου γέρον· 
τος», ένθ' άν., σελ. 804 - 307.

·) Άραβες καλούνται τήν εποχήν ταύτην οΰχί μόνον οί ■{ 'Αραβίας κατα
γόμενοι, άλλ* έν γένει πάντες οί επιδρομείς.

·) Βλ. παραλλαγήν Βιενναίου κωδικός, στιχ. 37: ό πτωχός δ Πτωχό-
λέ·ν, ηλ
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Πς ήν είχε περιέλθει, συνεβούλευσε τούς υιούς του νά τον πωλήσωσιν 
αντί μεγάλης τιμής εις την αγοράν, ώς σκλάβον, μέ την πεποίθησιν, δτι 
ό Θεός θα έλθη αρωγός είς τα περαιτέρω. Πράγματι αγοράζει αυτόν 
ανώτερος άξιωματούχος τών ανακτόρων. 6 δέ βασιλεύς, δστις κατ’ 
άρχάς εκπλήσσεται διά την καταβληθεΐσαν ύπέρογκον τιμήν, ταχέως 
διαπιστοΐ, ότι ό γέρων ήτο ανώτερος οίουδήποτε τιμήματος, καθότι 
και Ικ φύσεως είχε προικισθή μέ πολλάς άρετάς, και έκ πείρας είχεν 
αποκτήσει εξαιρετικήν σοφίαν και Ικανότητα, ώστε, σΰν τοΐς αλλοις, νά 
διακρίνη την πραγματικήν αξίαν τών πολυτίμων λίθων, τών ζτόων καί 
αυτών τών ανθρώπων. Ούτως, ευκαιρίας δοθείσης, ό Πτωχολέων άπο* 
δεικνύει ευτελούς αξίας τον λίθον, τον όποιον ανατολίτης πραγματευτής 
έπώλει ώς πολυτιμότατον, επίσης δέ και ελαττωματικόν τον ίππον, τον 
όποιον έτερος πραγματευτής επώλει έξ ’ίσου είς ύπέρογκον τιμήν, δια- 
τεινόμενος εκλεκτήν τήν καταγωγήν αυτού. Ό σοφός πρεσβύτης άπο· 
τρέπει ακόμη τον βασιλέα από τού νά νυμφευθή νέαν, τήν όποιαν ου- 
τος μέν ένόμιζεν άνωτέραν πάσης ύπονοίας, άντιθέτως δ’ εκείνος απο
καλύπτει καταγομένην από κοινήν γυναίκα, έκ φύσεως δέ ρέπουσαν 
και αυτήν πρός τον έκλυτον βίον. Ό βασιλεύς, κατάπληκτος προ τής μαν
τικής ταύτης ίκανότητος τού γέροντος, έρωτρ τούτον καί περί τής Ιδίας 
αυτού καταγωγής, ό δέ Πτωχολέων τού αποκαλύπτει ότι δέν είναι γνή
σιον βασιλέως τέκνον, αλλά νόθος υίός αρτοποιού τίνος, γεγονός, όπερ 
και ή βασιλομήτωρ ήναγκάσθη νά όμολογήση, δικαιολογουμένη δι" α
νικανότητα τού συζύγου της. Ό βασιλεύς παρακαλεΐ τον γέροντα νά 
μή κοινολογήση το μυστικόν, είς αντάλλαγμα δέ προσφέρει είς αυτόν 
πολυπληθή δώρα καί χρήματα. Τέλος άφίνει αυτόν ελεύθερον, όπως 
έπανέλθη πλησίον τών οικείων του καί ζήση είς τό μέλλον ευτυχής, δο
ξολογούν ιόν Θεόν διά τήν πρόνοιαν καί τήν φιλανθρωπίαν αυτού.

Ώς παρατηρεί ό Καλιτσουνάκης, «ή άπλότης τού στιχουργήματος 
είναι κατάδηλος, καί προφανής ό σκοπός του, ή υπέρ πάσαν δύναμιν, 
καί τήν βασιλικήν ακόμη, άνωτερότης τής σοφίας καί παιδείας. Ή 
εκλογή τών τεσσάρων αποδείξεων κατ’αναλογίαν πρός τάς «τέσσαρας 
τέχναρ» τάς όποιας είχεν, είναι επιτυχής καί ή σειρά των κατά προϊοΰ- 
σαν σπουδαιότητα. Ή έκλογή δέ τών παραδειγμάτων γενικωτέρας φύ
σεως: άνά έν παράδειγμα έκ τής αψύχου φύσεως, έκ τού βασιλείου τών 
ζ<ί>ων καί έπειτα έκ τού γένους τών ανθρώπων. Εις τό τελευταΐον τούτο 
ορίζεται τής μέν ευειδούς γυναικός (κόρης) τό παρόν καί μέλλον, τοΰ 
δέ άνδρός (καί ισχυρού βασιλέως) τό παρελθόν»’.

’) Ί ω. Κ u λ 11 σ ο υ ν ά χ η, «Τό μεσαιωνικόν στιχούργημα κ λ.», ϊνΟ' dv., 
σ*λ. 807.
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X ε ι ρ όγ ραφ ο κ αί Ικδόσει ς.—Τό ποίημα έχει έκδοθή μέχρι 
τοΰδε εκ τριών διαφόρων κα'ι μεταξύ των ίκανώς άφισταμένων παραλ’ 
λαγών, εξ ών ή αρχαιότερα, έκ 384 στίχων, κα'ι έν τφ Ιλληνικφ κώδι- 
κι 390 τής Εθνικής βιβλιοθήκης τών Παρισίων (φυλλ. 71ε — 75 ν) 
σψζόμένη9, έξεδόθη υπό τοΰ Ε. Eegrand τφ 1872 \ μετ’ εισαγωγής 
τοΰ Ε. Gidel10 και σημειώσεων τοΰ ίδιου Legrand καί Wyndham'1’ 
ή δεύτερα, έξ 939 στίχων, εις τα μέσα τοΰ ιστ' αίώνος άναγομένη καί 
έν τφ Βιεννα'ψ κώδικι 244 (φυλλ. 105 - 108)12 σφζομένη, έξεδόθη 
υπό τοΰ W. Wagner τφ 1878 ‘3, καί ή τρίτη, εκ 409 στίχων, είς τον 
ιζ' αιώνα αναγομένη καί έν χειρογράφφ τής Βυτίνης σφζομένη, έξε- 
δότΐη έπίσης υπό τοΰ Ε. Eegrand τφ 1874 ‘■‘, μετ’επιστολής τοΰ απο- 
στείλαντος αυτήν Ν, Πολίτου15. Γνωστή έπίσης τυγχάνει καί άλλη

’) Ό Βουτιερίδης, άμφισβητών τήν προτεραιότητα τής παραλλαγής ιαύτης 
γράφει : «Ώς άρχαιοτέραν ιών τριών παραλλαγών ό Krumbacher (τόμ. Γ'ι 
σελ. 4-7) θεωρεί τήν έκδοθεϊσαν πρώτην ΰπό τοΰ Legrand, χωρίς όμως νά κα- 
θορίζη καί τούς λόγους, διά τούς οποίους χαρακτηρίζει αυτήν ώς άρχαιοτεραν. 
Ή έκδοθεϊσα υπό τοΰ Wagner εχει γραφή είς ίκανώς αρχαϊκόν οκτασύλλαβον, 
όπως καί αί άλλαι. Ή δεύτερα αίίτη παραλλαγή καί ένεκα τής γλώσσης της 
καί έξ άλλων τινών εσωτερικών λόγων φαίνεται μάλλον νά είναι αρχαιότερα, 
κατ’ έξαίρεσιν τοΰ γενικού σχεδόν κανόνος, ότι αί συντομώτεραι παραλλαγαί 
είναι και αί αρχαιότεροι, ώ; εξάγεται άπό τά μέχρι τοΰδε έξετασθέντα διάφο* * ·*) 
ρα ποιητικά έργα». Η. Βουτιερίδου, «Ιστορία τής Νεοελληνικής Λογο
τεχνίας», ένθ’ άν., σελ. 162, σημ. 1.

*) «Περί τοΰ γέροντας τοΰ φρονίμου Μουιζοκουρεμένου, ποίημα νϋν τό 
πρώτον έκ τοΰ έν Παρισίοις χειρογράφου έκδυθέν έπιμελείφ καί διορθώσει Αί’ 
μυλίου Λεγρανδίου», Collection de monuments pour servir a Γ etude de 
la langue neo—Hellenique, n. 19, Paris, 1872.

10) Έκδοσις Legrand, ένθ' άν., σελ. 5 - 20. Άνεδημοσιεύθη έν «Nouvel- 
les etudes sur la litterature Grecque moderne», ένθ’ άν.,σελ 385 - 450.

") "Εκδοσις Legrand, ένθ’ άν., σελ. 34 - 54.
·*) Περιγραφή τοΰ κωδικός έγένειο ΰπό Κ. Σάθα έν W, Wagner, «Car- 

mina graeca medii aevi», Lipsiae, 1878, σελ. IX έπ.
'“) W. Wagner, «Carolina graeca medii aevi», ένθ" άν., σελ. XI- 

XII, κοί 277 - 303.
'*) έ· Legrand, «Recueil de chansons populaires grecques», Colle

ction de monuments pour servir a Γ etude de la langue neo - Hellenique, 
nouvelle serie, n. 1, Athenes, 1871, σελ. 257 · 285.

'*) E· Legrand, «Recueil de chansons populaires grecques», ένθ’ 
άν., σελ. 257. Ή επιστολή έχει ώς εξής: «Τό φσμα τοΰτο διατηρείται έν χει
ρόγραφη) έν τή βιβλιοθήκη τής Ελληνικής σχολής τής Βυτίνης όπόθεν μοί 
εστάλη. Άν καί έν γένει έκ τοΰ ΰφους του φαίνεται Βυζαντινής έποχής, νομί
ζω όμως ότι είναι μεταγενέστερα διάπλασις άρχαίου Βυζαντινού άσματος, ώς 
έκ πολλών Τεκμηρίων δύναταί τις νά αυμπεράνη. Ό μΰθος, όν τό $σμα τοΰτο 
άφηγεϊται, είναι τουρκικός, καί έμπεριέχεται έν τινι συλλογή άνατολικών μύ
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παραλλαγή τού ποιήματος—κατά την μαρτυρίαν τού Κρουμπάχερ”—, 
συγγενής άλλα μετά σημαντικών διαφορών από τήν δευτέραν, σψζομέ- 
νη δέ εν τώ νεαπολιτικφ κώδικι III. Α. α 9. Νέα, τέλος, και μέχρι 
τοΰδε άγνωστος παραλλαγή είναι ή παρ’ ημών νϋν τό πρώτον έκδιδο- 
μένη, περ'ι ής γενήσεται κατωτέρω λόγος.

Ώς κα'ι εκ τοΰ διαφόρου αριθμού τών στίχων προκύπτει, μεταξύ 
τών παραλλαγών, καίτοι έν ταις γενικαΐς γραμμαις αύται άκολουθοϋσι 
τό αυτό σχεδιάγραμμα, ύπάρχουσιν αισθηταί διαφοραί, σπουδαιότεροι 
τών όποιων είναι αί εξής:

'Η παραλλαγή τών Παρισίων περιέχει εν αρχή στίχους (1-19) ανε
ξαρτήτους τής λοιπής άφηγήσεως κα'ι ανήκοντας εις μίαν ή ίσως και 
εις δύο παλαιοτέρας διασκευάς. Λείπει έν αυτή τό έπεισόδιον τοΰ ίπ
που, τό δέ τέλος είναι συντομώτατον. Έν τφ κειμένιρ άναφέρονται οί 
Βούλγαροι κα'ι οι Τάρταροι.

Ή παραλλαγή τής Βιέννης περιλαμβάνει έκτεταμένον πρόλογον, 
έν τφ όποίφ ό ποιητής λέγει, δτι απευθύνει τό στιχούργημά του προς 
φίλον, ’Αργυρομύτην 17 καλούμενον, χάριν τοΰ οποίου έγραψε τούτο:

ή δέ ση φιλικωτάτη, 
καθαρά φιλία λέγω, 
εΐλκνσε κάμέ προς τούτον 
έν αδολεσχία γράψαι. (στιχ. 7 - 10)

και κατωτέρω :
περισσότερον είς τούτο 
ή αγάπη σον, και φίλε, 
εφερέ με τοΰ νά γράψω. (στιχ. 21-23)

Πιθανώτατα τοιοΰτος φίλος νά μή ύπήρχεν έν τή πραγματικότητι, 
πρόκειται δέ περί απλού ποιητικού ευρήματος, ώς καί εις άλλα στι
χουργήματα τής έποχής παρατηρείται1β. 'Ως σημειοΐ καί ό Καλιτσου-

θων έκδοθείση κατά ιό 1861 έν Άθήναις, υπό τήν έπιγραφήν Μύθοι, μ υ- 
θιστορίαι καί διηγήματα ηθικά καί αστεία έκτεθέντα 
πρός δισσκεδασιν ιών Ελλήνων παρά Δ. Κ. X. Ά αλάνη, 
Βυζαντίου. Έκδίδεται τό δεύτερον ύπό Έμμ. Γεωργίου, 
Σ αμίου (in -ι6, 120 pages). Ό μύθος ευρηται έν σελίσι 66 - 69, ύπό τήν 
έπιγραφήν’ Ό σοφός περιηγητής καί ό νόθος σουλτάνος».

,β) Κρουμβάχερ, «‘Ιστορία τής Βυζαντηνής Λογοτεχνίας», ενθ' άν., 
τομ. Γ', σελ. 48.

1Τ) Ί ω. Κ α λ ι τ σ ο υ ν ά κ η, «Τό μεσαιωνικόν στιχούργημα κ.λ.», ένθ* 
άν., οελ. 308.

·') Βλ. Γ. Ζ ώ ρ α, «Ό ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος», Κρητικά Χρονικά, 
<ομ. Β', 1918, σιλ. 13.
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νάκης, ό συγγραφεύς «λέγει παραδόξως δτι «ύπήκουσε» είς τον φίλον 
του, διά νά γράψη τό στιχούργημα, ένφ ό φανταστικός ίσως φίλος του 
δεν είχεν ιδέαν τούτου. Έκτος αν τό «ύπήκουσε», θεωρήσωμεν ως 
σημαίνον άφοσίωσιν είς τον φίλον του και ύποχώρησιν είς ενδόμυχον 
προς τοΰτο προτροπήν» '·.

Ή παραλλαγή αυτή τής Βιέννης, οΰσα ή έκτενεστέρα, περιέχει καί 
Ιπεισόδια μη άπαντώντα είς τάς άλλας παραλλαγάς, ο>ς ό περί μύρμη· 
κος μϋθος καί αί ήθικαί νουθεσίαι (στιχ. 348 - 375), καί τά όποια 
ουχι σπανίως άποτελούσιν απλήν άνουσίαν καί φορτικήν πεζολογίαν. 
Αί τέσσαρες άπ δείξεις άκολουθοΰσι τήν όρθοτέραν σειράν, ήτοι τοΰ 
πολυτίμου λίθου, τοΰ ίππου, τής κόρης καί τοΰ βασιλέως. Τέλος, εν 
νή παραλλαγή τούτη, κατ’ άντίθεσιν προς τάς άλλας, όπου ό βασιλεύς, 
εκ θαυμασμού καί έκτιμήσεως, ϊδίςι βουλήσει, απελευθερώνει ιόν Πτω· 
χολέοντα, ούτος εκβιάζει τον βασιλέα νά τον άφήση ελεύθερον, απει
λών αυτόν, ότι, εν έναντίφ περιπτώσει, θέλει άποκαλύψει τό μυστικόν 
τής καταγωγής του.

Ή παραλλαγή τής Βυτίνης είναι ή συντομωτέρα καί στερείται προ
λόγου, χαρακτηριστικόν δ’ αυτής είναι ότι αποδίδει τήν έπέλασιν των 
κουρσάρων είς τήν θείαν τιμωρίαν διά τά πολλά αμαρτήματα τών αν
θρώπων, θέμα κοινόν είς πολλούς στιχουργούς, ζητοϋντας νά άνεόρωσι 
θρησκευτικήν έξήγησιν πάσης κακοδαιμονίας, ιδίρ δέ είς τούς θρήνους 
τούς άναφεροιτένους είς καταστροφάς, λεηλασίας ή πτώσεις πόλεων. 
Ή σειρά τών αποδείξεων είναι : έπεισόδιον ίππου, πολυτίμου λίθου, 
κόρης, βασιλέως.

Ή υπαρξις πλειόνων παραλλαγών καί δή είς διαφόρους έποχάς 
άνηκουσών, δεικνύει, ότι τό ποίημα ήτο εις εύρεΐαν κλίμακα γνωστόν 
καί, ότι διά τής στοματικής παραδόσεως μετεδίδετο από γενεάς είς γε
νεάν, υφιστάμενον, ώς ήτο επόμενον, άναπότρεπτον άλλοίωσιν έν τε τφ 
περιεχομένψ καί τή μορφή αυτού. Ούτως έξηγεΐται καί ή αίσθητή δι' 
αφορά, ήτις παρατηρεΐται εις τήν έκτασιν καί είς τάς κατ’ ίδιαν λεπτο
μέρειας τοΰ στιχουργήματος.

Τίτλος.—Οί τίτλοι ύφ’ οΰς παρεδόθη τό ποίημα είναι διάφοροι. 
‘Η παρισινή παραλλαγή φέρει τον τίτλον «Περί τοΰ γέρόντος τοΰ 
φρονίμου Μουτζουκουρεμένου», ή βιενναία φέρει τον τίτλον «Βίος και 
πολιτεία τίνος δοκιμωτάτου καί σοφωτάτου γέροντος», καί ή τρίτη, 
τής Βυτίνης, τον τίτλον «Ό σοφός πρεσβύτης».

Έκ τών τριών τούτων τίτλων, οί δύο τελευταίοι ύποδηλούσι τήν

'·) Ί ω. Καλιτσουνάκη, «Τό μεσαιωνικόν στιχούργημα κ.λ.», ίνθ’άν., 
σελ. 808.
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σύνεσιν και σοφίαν τοϋ γέροντος Λέοντος, τοΰ πρώτου δέ την έξήγησιν 
παρέχει ό Ν. Πολίτης λέγων : «'Η λέξις αΰτη (Μουντζουκουρεμένοε) 
σημαίνει ίσως, τοΰ ταλαιπώρου, τοΰ δυστυχοΰς' ή μέν λέξις μούν
τζα ι ς είναι ταυτώνυμος τη λ. φάσκελα, περί ής εν τφ περί Κατα- 
ρών κεφαλαίφ τοΰ β' τόμου, τοϋ περί τοΰ βίου τών νεωτέρων Ελλή
νων συγγράμματος ημών όμιλοΰμεν’ είναι δέ τά φάσκελα χειρονο
μία υβριστική, προς ευτελείς ανθρώπους απευθυνόμενη- ή δέ λέξις 
κουρεμένος (tondu) είναι συνώνυμος τή καϋμένος (brule = le 
pauvre homtne)' συνήθης δ’ ή έκφρασις Κουρέματά σου! θω- 
πευτικώς λεγομένη πρός τινα άνόητόν τι είπόντα, έτι δέ συνηθεστέρα 
ή:Δέν πας νά κουρεύεσαι! επίσης εύχρηστος επί τών ανοη
σίας λεγόντων» “°.

Φαίνεται, δτι τό δνομα τοΰτο προήλθεν έκ τών στίχων 96 - 97 τής 
παρισινής παραλλαγής, έν οίς ό σοφός πρεσβύτης, όμιλών κατά τών 
αυλοκολάκων, παρατηρεί, δτι οΰτοι εύρίσκονται συνεχώς εις την διά- 
θεσιν τοΰ άρχοντος, οστις, τά αυτά πρόσωπα, τά όποια περιβάλλει τό 
πρώτον διά τής εύνοιας του, βραδύτερον, δτανόργισθή:

και πομπεύει και κουρεύει, 
και μουντζώνει και έξορίζει31.

Έπεκράτησεν δμως ό τίτλος τής «'Ιστορίας τοΰ Πτωχολέοντος», εκ 
τοΰ ονόματος τοΰ πλουσίου, κατόπιν δέ πτωχεύσαντος Δέοντος καί 
καταστάντος Πτωχολέοντος23, ως καλείται οΰτος έν τή παρισινή 
παραλλαγή (στιχ. 37): ό πτωχός ό Πτωχολέων23.

Ή Γλ ώσσα.—Ή γλώσσα τών τριών παραλλαγών είναι διάφο
ρος. Καίτοι ή ακριβής διάκρισις δεν είναι ευχερής, ένεκα τής άναμεί- 
ξεως πολλών στοιχείων καί τύπων, δμως, έν γενικαϊς γραμμαΐς, δυνά- 
μεθα νά εϊπωμεν, δτι εις την παρισινήν παραλλαγήν ή γλώσσα ανήκει 
είς τό μεικτόν εκείνο, μέ έπικράτησιν τών άρχαϊζόντων στοιχείων, ίδί- * 21

,0) Ν. Πολίτου, «‘Ιστορία τοΰ Πτωχολέοντος», ένθ’ άν., σελ. 1125, 
σημ. 1.

21) Πβ. καί τούς παραλλήλους στίχους 109 - 110 τής βιενναίας παραλλαγής: 
χαι πομπεύουν και δημεύουν, 
ζημιώνουν, εξορίζουν.

”) Πβ. καί τούς στίχους 326 - 328 :

ετούτο, μητερ, τό λέγει 
ό πτωχός δ Πτωχολέων 
άλη 9ες εναι η όχι ;

2*) Κατ’ αναλογίαν, έκ του Πρόδρομος έσχηματίσθη τό όνομα Πτωχοπρό- 
δρομος.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ζ. I»
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ωμα, to όποιον χαρακτηρίζει τά πλεΐστα δημώδη έργα των τελευταίων 
βυζαντινών αιώνων, ενφ εις την βιενναίαν παραλλαγήν ή γλώσσα είναι 
Ιπίσης ανώμαλος και μεικτή, μέ έπικράτησιν, όμως, περισσοτέρων δη
μωδών στοιχείων. Ώς εΐδομεν”, ό Βουτιερίδης θεωρεί τον τύπον τής 
γλώσσης τής βιενναίας παραλλαγής παλαιότερον τοϋ τής παρισινής, ό 
δέ Καλιτσουνάκης παρατηρεί, ότι την βιενναίαν παραλλαγήν τοΰ βυ
ζαντινοί τούτου στιχουργήματος υπό γλωσσικήν έποψιν πρέπει να τήν 
κατατάξωμεν εις τους ολίγον προ τής ‘Αλώσεως χρόνους **. Εις τήν 
παραλλαγήν, τέλος, τής Βυτίνης ή γλώσσα είναι πλέον καθαρώς δημώ’ 
δης και παρουσιάζει μεγαλυτέραν ομοιομορφίαν.

’Ιδού δείγμα παραλλήλου χωρίου τών τριών παραλλαγών : 
Παραλλαγή εκ τοϋ παρισινοί κώδικος :

Άλλ’ έπείπερ δ βασκαίνων 
πολεμεϊ γένος βροτείων, 
ήγειρεν και κατ’ αυτόν τε 
πόλεμον δέ τής πτωχείας.
Έν καιρφ τών ήμερων τον 
ήλΰαν “Αραβοι κουρσάροι, 
οί σκύλοι και ίκουρσεϋααν 
τον τόπον όπου ήτο, 
τάς καμήλους καί τους δνους 
καί τά πρόβατα καί γίδια,
τους βοσκούς καί τούς ποιμένας. (στιχ. 47 - 57) 

Παραλλαγή έκ τοΰ βιενναίου κώδικος:
Ώς γονν έφερεν δ χρόνος, 
δ ασύστατος δ βίος, 
καί το κύλισμα τής τύχης, 
τό ασύστατον τοϋ κόσμου, 
ήλέλεν κονρσος είς τον τόπον, 
ον εύρίσκετον δ γέρων 
εϊτα έπτώχευαεν έκεισε 
άμά τε καί τά παιδιά τον 
είς πενίαν τήν έσχάτην,
δυστυχίαν βαρντάτην, (στιχ. 48 - 58)

Παραλλαγή έκ τοϋ κώδικος Βυτίνης :
κ’ ήλϋε δύστυχος δ χρόνος

•‘) Βλ. ανωτέρω σελ. 270, σημ. 8.
’*) Ίω, Καλιτσουνάκη, «Τό μεσαιωνικόν στιχούργημα κ.λ·», Ινθ' άν.

α«λ. 107. ’
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'Ιστορία τοΰ Πτωχολέοντος 275

κ’ εκονρσεύ&ηκεν ή χώρα, 
κ’ ηλ&αν ah πολλην ανάγκην.

Κράζει, τους δλους αντάμα, 
και νίονς και θυγατέρας
και γαμβρούς και τά ίγγόνια. (στιχ. 5 - 10)

Ή διαφορά αυτή χοΰ γλωσσικού ιδιώματος τών τριών παραλλα
γών είναι ιδιαιτέρας σημασίας, διότι, ως παρατηρεί και ό Κρουμπά- 
χερ: «Έκ τής παραβολής τών τριών εκδόσεων θά προέκυπτε πλήθος 
ωφελίμων παρατηρήσεων, διότι σαφέστερον είς ταυτας ή αλλαχού έκ- 
φαίνεται ή προϊούσα μεταβολή τής γλωσσικής και πολιτικής βάσεως 
κα'ι τής μεθόδου, καθ’ ήν διεσκευάζοντο παλαιότερα έργα» 2β. Ή συγ' 
κριτική αύιη μελέτη καθίσταται τώρα πληρέστερα διά τής προσθήκης 
και τής νέας κατωτέρω εκδιδομένης παραλλαγής.

Μ έ τ ρ ο ν. — Μέτρον και τών τριών παραλλαγών είναι ό τροχαϊκός 
οκτασύλλαβος ανομοιοκατάληκτος, χρησιμοποιηθείς είς πολλά έργα τών 
βυζαντινών καί μεταβυζαντινών χρόνων. Άναφερόμενος είς τήν έκδο- 
σιν τής παρισινής παραλλαγής, ό Πολίτης γράφει : «'Η διήγησι; αυτή 
είναι γεγραμμένη είς στίχους ανομοιοκατάληκτους, εις δίμετρον τροχαϊ
κόν πεποιημένους μέτρον" ή στιχουργία δμως είναι πολλαχοΰ σφαλερά 
και απειρόκαλος, τού άντιγραφέως προδίδουσα τήν αμάθειαν, ήν κατα- 
φανεστέραν ποιοϋσιν οί άπειροι τής γλώσσης βαρβαρισμοί» 27.

Δέον νά προσθέσωμεν, δτι καί έν ταϊς λοιπαϊς τού στιχουργήματος 
παραλλαγαΐς πολλά τών μετρικών σφαλμάτων οφείλονται εις τους αντι
γράφεις καί δτι δύνανται ευχερώς νά διορθωθώσιν.

Συγγραφευς, τόπος καί χρόνος συγγραφής.—Τής 
«'Ιστορίας τού Πτωχολέοντος», ως τών πλείστων έργων τής εποχής, 
άγνοοϋμεν τον συγγραφέα, τον τόπον καί τον χρόνον τής συγγραφής.

Περί τού συγγραφέως οΰδεμία παρέχεται άμεσος πληροφορία καί 
μόνον έμμεσοί τινες ενδείξεις εξάγονται έκ τού περιεχομένου τού ποιή" 
ματος. Ούτως έν τή βιενναίρ παραλλαγή ο συγγραφευς παρουσιάζει 
τον Πτωχολέοντα έπικαλούμενον τον "Αγιον Δημήτριον 28" επειδή δέ ό 
άγιος ουτος είναι ό πολιούχος τής πόλεως τής Θεσσαλονίκης, δυνάμείία 
νά ε’ικάσωμεν, δτι ό ποιητής κατήγετο, ή, τουλάχιστον, κατφκει έν τή 
πόλει ταύτη. Δεν αποκλείεται δμως νά έζησεν έπί τινα χρόνον καί είς 
τήν Κωνσταντινοόπολιν, προς τήν οποίαν, ως θά ίδωμεν, ήσθάνετο

,β) Κρουμβάχερ, «'Ιστορία τής Βυζαντηνής Λογοτεχνίας», ένθ’ dv., 
τομ. Γ", σελ. 47.

ai) Ν. Πολίτου, «Ιστορία τ.ιϋ Πτωχολέοντος», ένθ’ άν., σελ. 1125α.
,s) Πβ. στίχον 157 : μά toy άγιον Δημητρών.
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δλως ϊδιάζοντα θαυμασμόν και άφοσίωσιν.
Έν τχί βιενναίοι παραλλαγή ό συγγραφεύς λέγει, συν τοΐς όίλλοις, δτι:

ξένον μοναχοΐς υπάρχει 
τον νά γράφονσιν τοιαϋτα
μυϋικά και βίου λόγον™, (στιχ. 24 - 26)

εξ ου επιτρέπεται να ύποθέσωμεν δτι ήτα μοναχός τις' την ύπόθεσιν 
δέ ταύτην ενισχύει τό γεγονός, δτι επανειλημμένους έν τοΐς γραφομένοις 
παρέχει δείγματα τής χριστιανικής πίστεως αυτού και τής βαθύτατης 
προς τον Θεόν εΰσεβείας80.

Την αυτήν γνώμην αποδεχόμενος και ό Καλιισουνάκης, λέγει, δτι 
τό έν λόγορ στιχούργημα «αποτείνεται υπό τοΰ ανωνύμου μοναχού συγ- 
γραφέως» 91 καί κατωτέρω προσθέτει, δτι ό «στιχουργός ώς έξάγεται έξ 
αρκετών τοΰ κειμένου χωρίων είναι μοναχός (στιχ. 24, 92, 128, 924, 
κυρίως 838, 898 καί 926), ζών έν Κωνσταντινουπόλει (στιχ. 140, 150, 
179, 864 καί κυρίως 188 καί 856), ίσως έκ Θεσσαλονίκης καταγόμενος 
(στιχ. 157)» ,8.

Χαρακτηριστικόν εινσι, δτι ό στιχουργός καταδικάζει αυστηρότατα 
τάς δολοπλοκίας καί την ζωήν τών ανακτόρων, ώς καί τήν έν γένει 
συμπεριφοράν καί μικροπρέπειαν τών αυλοκολάκων, υφισταμένων άνά 
πάσαν στιγμήν παντός είδους ταπεινώσεις καί έξευτελισμους έκ μέρους 
τοΰ ήγεμόνος. Ούτως, έν τή παραλλαγή τών Παρισίων, ό Πτωχολέων, 
αποτεινόμενος προς τά τέκνα του, λέγει :

’Εγώ καί φρόνιμος ήμουν 
και κριτής έκα&εζόμην, * 80 * * * * * * * 88 *

,β) Τό νόημα είναι, ότι καίτοι θεωρείται άηθες ε’ις μοναχόν—ώς υποτίθε
ται ότι είναι ό συγγραφεύς—νά άσχολήται μέ θέματα λαϊκά, όμως χαριζόμενος 
είς τόν φίλον του, ό άγνωστος ποιητής μας άνέλαβε νά γράψη τήν Ιστορίαν τοΰ 
Πτωχολέοντος.

80) Ούτως έν τή βιενναίφ παραλλαγή λέγεται' στιχ. 274 : και δοξάζω τον
Χριστόν μου, στιχ. 838 - 840 : είς τόν λόγον τον Χρίστον μου — ω ή δόξα και τό
κράτος — είς αιώνας τών αιώνων, στίχ. 898 - 899: Κύριος κατευοδώσει—διαβή
ματα καί δρόμους, στιχ. 926 - 927 : Κύριος διατηρήσει — τό βασίλειόν σου κρά
τος, κ.λ. Ή παραλλαγή τής Βυτίνης αποδίδει τήν επιδρομήν τών κουρσάρων 
καί τήν δήωσιν τής χώρας είς θείαν τιμωρίαν στιχ. 14 - 17 : μή λνπάσΦε ’ς τήν
ανάγκην—όπου ήλ&εν εις τήν χώραν—εξ αμαρτιών, ών είδε—Κύριος 6 Παντο-
κράτωρ.

*') Ί ω. Κ α λ ι τ σ ο υ ν ά κ η, «Τό μεσαιωνικόν στιχούργημα κλ.», ένθ' άν.,
σελ. 304.

88) Ί ω. Κ α λ ι τ σ ο υ ν ά κ η, «Τό μεσαιωνικόν στιχούργημα κλ.», Ινθ’άν·
σελ. 307 - 308.
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άλλ' ου κατεδέχϋην δλως 
βααιλέως την αγάπην, 
νά ’ααι μέσα είς το παλάτι, 
νά περνώ ώς εδικός του...
Οντως εναι, τα παιδιά μου, 
ιών αύϋεντών ή αγάπη· 
τους κοντότερους δροαίζει, 
αλλά, όταν θυμωθώσι, 
εκείνων τά γένεια κόπτει, 
και πομπεύει και κουρεύει
και μουντζώνει κ’ εξορίζει, (στιχ. 77-82, 91-97) 38

Καταφανής είναι επίσης εν τή παρισινή παραλλαγή και ή διάθεσις 
τοΰ συγγραφέως, δπως ταπείνωση τούς Ταρτάρους και τους Βουλγά
ρους, οΐτινες, ενφ κατ’ άρχάς περιπαίζουσι τον Πτωχολέοντα,

τ’ιρξαντο καταγελάν τον 
οι Βονλγάροι καί οι Τατάροι-,
«ϊδε, ώ γέρον, τό τί άξίαζει
ετοντο τό καλόν πράγμαν, (στιχ. 187 - 190)

βραδότερον αναγκάζονται νά άναγνωρίσωσι την αξίαν του.
Σχολιάζων τό γεγονός, ό Gidel παρατηρεί τά εξής: Ce sentiment 

de malice contre un peuple ennemi ne peut etre nie dans le pas
sage ou le vieillard parait pour la premiere fois devant le roi. 
L,e prince lui presente la pierre precieuse qu’il a payee si cher. 
L,es Bulgares et lesTartares qui se trouvent a ses cotes ne man- 
quent pas de se rire de Γ esclave. Cette grossierete tourne bien- 
tot a leur confusion. Plus iIs ont ete prompts a se railler du sa
ge vieillard, plus ils seront punis par le succes qu’il obtient» **. 
Εις τάς λοιπάς παραλλαγάς αί δυο αυται φυλά! ουδόλως άναφέρονται.

Μεγάλος είναι ό θαυμασμός τοΰ άγνωστου συγγραφέως προς την 
Κωνσταντινοόπολιν, τής οποίας έπανειλημμένως συνοδεύει τό ό'νομα 
μέ λίαν κολακευτικά επίθετα, κα'ι τής οποίας πλέκει τό εγκώμιον έν τή 
παρισινή παραλλαγή :

αλλά καί την πάλιν ταντην, 
ένδοξον και τρισολβίαν, 
πολυάνθρωπου και πρώτην 
είς τον κόσμον δλον λέγω'

*’) Πβ. καί ιήν βιενναίαν παραλλαγήν, στιχ. 105 έπ., 318 έπ , κ λ.
*’) Μ. Gidel, «Nouvelles etudes sur la litterature grecque moder- 

ne», Ινθ·’ άν, σελ. 391.
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κι ώς νικά τό φως τον ήλιου 
τους αστέρας καί σελήνην, 
όντως έχει και το νΐν.ος 
δαα υπό την γην επάνω 
τό Βυζάντιον το μέγα, 
πώποτ’ άλλον ούκ εφάνη, 
ούιV έποΐκεν, ονδ’ εφάνη 
ό Θεός ό πάντων κτίστης,
άλλ' ουδέποτε ποιήσει. (στιχ. 857 · 868) ’* *

Είχε γνωρίσει άρά γε 6 άγνωστος ποιητής καί έξ Ιδίας άντιλήψεως 
την βυζαντινήν πρωτεύουσαν, την οποίαν τόσον πολύ εκθειάζει, ή μό
νον έκ φήμης καί περιγραφών τρίτων έπληροφορήθη τό μεγαλεΐόν της; 
Δύσκολον είναι νά δοθή ακριβής άπάντησις, καίτοι ή πρώτη ύπόθεσις 
φαίνεται ή πιθανωτέρα ”β.

'Ως προς τον τόπον δπου διαδραματίζονται τά γεγονότα, στηριζό- 
μενος εις τούς κατωτέρω στίχους τής παρισινής παραλλαγής:

ήτον άνϋρωπος εν πόλει
ήτον πλούσιος και μέγας, (στιχ. 20 - 21)

ό Legrand 37 νομίζει ότι ενταύθα ύπόκειται ή Κωνσταντινούπολή, διό 
γράφει «Πόλει», μέ κεφαλαΐον τό αρχικόν γράμμα. Άλλ’ ή ύπόθεσις 
αυτή, τήν οποίαν αποδέχεται καί ό προλογίσας τήν έκδοσιν Gidelsii 
δεν άνταποκρίνεται προς τήν πραγματικότητα, καί δι’ άλλους λόγους, 
αλλά καί διότι εις τάς άλλας παραλλαγάς δεν άπαντρί ή λέξις «πόλις», 
αλλά ή λέξις «τόπος»*9 ή «χώρα»40. Έπί πλέον ή βιενναία παραλλαγή 
καθορίζει σαφώς ότι ό γέρων έζη μέν κατά τήν νεανικήν ηλικίαν του 
εις τήν πρωτεύουσαν, άλλ’ ό'ταν άρχίζη ή άφήγησις εύρίσκετο μακράν

8δ) Πβ. καί παραλλαγήν τής Βυτίνης:
εις τήν ξακονομένην πάλιν,
3ς τήν μεγάλην Βνζανιίδα,
πωκτιοεν ά Κωνσταντίνος. (στιχ. 22 - 24)

*6) Κατά τόν Καλιτσουνάκην, δ συγγραφεύς έζη έν Κωνσταντινουπόλει («Τό 
μεσαιωνικόν στιχούργημα» κ.λ., ένθ. άν., σελ. 307 - 308).

*’) Ε· Leg rand, «Περί τοϋ γέροντος τοϋ φρονίμου Μουτζοκουρεμένου», 
ένθ. άν., σελ. 38: «Nous pensons qu’ il s’ agit ici de Constantinople, qui 
est habituellement designee par ce mot».

*8) M. Gidel, «Nouvelles etudes sur la litterature grecque moder- 
ne», ενθ. άν., σελ. 390.

**) Βιενναία παραλλαγή, στιχ. 31 : <ήτον ανΰρωπος έν τόπφ*.
ιο) Παραλλαγή Βυτίνης, στιχ. 1 - 2 ; «ένας γέρος, γεροντάκις — ήτονε ο'ε μίαν 

χώραν».
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αυτής, καί επομένως ή γενομένη επιδρομή των κουρσάρων δεν άφορρ 
εΐς τήν πόλιν ταύτην :

και κατήντησεν εΐς τόπον 
Ικ τής πόλεως μακρόάεν
τοϋ μεγάλου Κωνσταντίνου. (στιχ. 41 · 43)

Ό ίδιος ό Πτωχολέων τονίζει, δτι δεν έπεθύμει να ζή εΐς τήν πρω
τεύουσαν, ΐνα μή είναι υποχρεωμένος να γίνηται κόλαξ τοΰ βασιλέως 
καί να εύρίσκηται εις τήν διάθεσιν αύτοΰ “, εΐς δε τας παραλλαγάς τής 
Βιέννης και τής Βυτίνης ό γέρων παροτρύνει τούς υιούς του, δπως τον 
μεταφέρουν προς πώλησιν εΐς τήν Κωνσταντινούπολή * **, έξ οΰ προκύ
πτει δτι μόνον τό δεύτερον μέρος τής ιστορίας διεξάγεται εν τή πόλει 
τούτη.

Άλλα καί ενταύθα ή μνεία τής Κωνσταντινουπόλεως έγένετο υπό 
τοΰ συγγραφέως μόνον, ΐνα ό μύθος μετενεχθή έπι ελληνικού εδάφους. 
Έν τή πραγματικότητι, ώς θέλομεν ΐδει κατωτέρω, τό ποίημα είναι 
διασκευή τουρκικού μύθου, έξελισσομένου έν τή ανατολή, ό δέ Έλλην 
στιχουργός, διασκευάσας τήν ανατολικήν ταύτην ιστορίαν, έπέφερε και 
μεταβολάς, προσθέσας ή άφαιρέσας σκηνάς τινας, ΐνα δέ προσδώση 
έλληνικώτερον χαρακτήρα εΐς τήν άφήγησιν, μετέφερε τον τόπον τής 
δράσεως εΐς τό Βυζάντιον, χωρίς δμως καί να φροντίση νά προσαρμό- 
ση και δλας τάς λεπτομέρειας προς τήν μεταβολήν ταύτην. Ούτως ό 
ειρωνικός και χλευαστικός τόνος, καθ’ δν ό συγγραφεύς εκφράζεται 
περί τού βασιλέως καί τής αυλής του, άπμδει προς τον υπό τοΰ ΐδίου 
επιδεικνυόμενον σεβασμόν καί εύλάβειαν προς τό βυζαντινόν κράτος, 
oau δέ, ίδίςι έν τή παρισινή και τή βιενναίμ παραλλαγή άναφέρονται 
περί των έν τφ παλατίφ δολοπλοκιών, έπιτρέπουσι νά σκεφθώμεν δτι 
πρόκειται μάλλον περί τής αυλής άνατολίτου ήγεμόνος. Ακόμη, ή μή- 
τηρ τού ήγεμόνος άποκαλεΐται σουλτάνα: 

τότε γονατίζ’ ή μάννα, 
ή βασιλική σουλτάνα, 
έμπροστά ’ς τον βασιλέα'

(παραλλαγή Βυτίνης, στιχ. 337 - 339) 
αναφέρει δ’αύτη ως πατέρα τοΰ βασιλέως αρτοποιόν «τον έλέγασι Μου- 
σταφα» 43, ήτοι όνομα καθαρώς ανατολικόν. Άλλα και ή σκηνή, καθ' 
ήν ό βασιλεύς,

41) Παρισινή παραλλαγή, στιχ. 79 - 81.
“) Πβ. βιενναίαν παραλλαγήν, στιχ. 140 141, στιχ. 187 - 190 xui παραλ

λαγήν Βυτίνης, στιχ. 21 - 25.
**) Παρισινή παραλλαγή, στιχ. 355.
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280 Γ. Θ. Ζώρα

είς τήν μάνναν του υπάγει, 
μοναξιάν καί κατ' Ιδίαν 
εοω είς τον κοιτώνά της

(παραλλαγή Βιέννης, στιχ. 730 - 732) 
ενθυμίζει τά ιδιαίτερα διά τάς γυναίκας εν τή ανατολή προοριζόμενα 
διαμερίσματα.

Κατ’ άνάλογον τρόπον, ό πρωταγωνιστής τοΰ δυτικού έπους Erak- 
les, οΰτινος—καίτοι κατά τον συγγραφέα αυτού Gautier d’ Arras—ή 
σκηνή ύπόκειται έν Ρώμη, δεν είναι άλλος είμή δ βυζαντινός αΰτοκρά- 
τωρ 'Ηράκλειος 44 * * 47.

Τέλος, όσον αφορά είζ τόν χρόνον τής συγγραφής ούδέν το ακριβές 
γνωρίζομεν. Προσπάθεια τού Gidel48 δπως ταύτιση τον είς το ποίη
μα μνημονευόμενον πατέρα τού βασιλέως Πέτρον 48 προς τον Pierre 
de Courtenay (1216 - 1219), καί επομένως αυτόν τόν βασιλέα προς 
τον δευτερότοκον υιόν εκείνου Robert de Courtenay (έκδιωχθέντα τφ 
1228), ουδόλως εΰσταθει, καί δι’ δσα ανωτέρω έλέχθησαν, αλλά καί 
διότι ό βασιλεύς τής ιστορίας τού Πτωχολέοντος φέρεται ως μόνος υίός, 
τής ιδίας αυτού μητρός δηλούσης, ότι δι’ ανικανότητα τού συζύγου 
της δεν άπέκτησεν άλλα τέκνα.

Κατά τόν Legrand «Γ Histoire de Ptocholeon est pour le 
moins aussi ancienne que P Apollonius de Tyr, contenu dans le 
meme manuscrit»4J, κατά δέ τόν Πολίτην «ως έκ τής γλώσσης 
καί τής στιχουργίας δυνάμεθα νά είκάσωμεν, ό συγγραφεύς ήν ίσως 
σύγχρονος τοΰ Έρμονιακοϋ, τού συγγραφέως τής περί τοΰ Τρωϊκοΰ 
πολέμου διηγήσεως τής δημοσιευθείσης έν τή εκλογή μνημείων τής 
νεωτέρας ελληνικής γλώσσης τοΰ Μαυροφρυδου»48.

Δεν αποκλείεται, βεβαίως, ή τυχόν άνεύρεσις παλαιοτέρων παραλ
λαγών νά μεταβάλη τάς περί τοΰ χρόνου τής συγγραφής έπικρατουσας 
τώρα γνώμας.

Επιδράσεις. — Περί τής καταγωγής τής «'Ιστορίας τοΰ Πτω
χολέοντος» ήσχολήθη διά μακρών δ Gidel, εξετάσας γενικώτερον τό 
θέμα τής επί τών ελληνικών μεσαιωνικών ποιημάτων έπιδράσεως τών

44) Κρουμβάχερ, «Ιστορία τής Βυζαντηνής Λογοτεχνίας», ένθ’ άν., 
τομ. Γ', σελ. 47.

,δ) Μ. Gidel, Nouvelles etudes sur la litterature grecque moderne, 
ενθ’ άν., σελ. 390 έπ.

4β) Πβ. παρισινήν παραλλαγήν, στιχ. 338 «ό πατήρ αου, ό κυρ ΙΙέτρος».
47) Ε. Eegrand, «Περί τοΰ γέροντος τοΰ φρονίμου Μουτζοκουρεμένου», 

ενθ·’ άν., σελ. 35.
48) Ν. Πολίτου, «‘Ιστορία τοΰ Πτωχολέοντος», ΙνΟ·' άν., σελ. 1125α.
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φραγκικών διηγήσεων, και ύποστηρίξας ώς αναμφίβολον την έπίδρα- 
σιν τοΰ γαλλικού μυθιστορήματος Erakles49 επί τοϋ ήμετέρου στι
χουργήματοςί0. Ό Κρουμπάχερ“ φρονεί ότι ή «'Ιστορία τοϋ Πτωχο- 
λέοντος» προήλθεν από παλαιότερον ανατολικόν—ίσως ινδικόν—πρό
τυπον εξ ου κατάγονται διάφορα συγγενή έργα, ως τό δυτικόν έπος 
Erakles, τό ρωσικόν μσμα περί τοϋ Ίβάν, και τό τουρκικόν διήγημα 
«Ό σοφός περιηγητής και ό νόθος σουλτάνος». Τό τελευταΐον τοϋτο 
διήγημα φαίνεται αποδεχόμενος ώς πρότυπον και ό Πολίτης‘2.

Προς άπόδειξιν τής στενωτάτης συγγένειας, αν μή δμοιότητος, άνα- 
δημοσιευομεν κατωτέρω περίληψιν τοϋ τουρκικού μύθον :

«'Ο σοφός περιηγητής και ό νόθος σουλτάνος.— 
Περιηγητής τις δδευων έφθασεν εις ένα Κράτος τής Περσίας' μαθών 
δέ δτι αυτό είχεν άπειρα διαμάντια, καλούς ίππους και καλούς άνθρώ 
πους, έπαρουσιάσθη δι° αναφοράς του εις τον σουλτάνον τής εποχής 
εκείνης, έξαιτών νά τον παραλαβή εις τό παλάτιόν του, ώς πραγματο- 
γνώμονα τών τριών τούτων ειδών, από τά όποια είχεν ό σουλτάνος 
πολλά' έδέχθη την αΐτησίν του δ σουλτάνος, κα'ι παρουσιάσας τον πε
ριηγητήν ενώπιον του, τφ έδειξεν ένα άδάμαντα πολύτιμον διά νά τον 
Ικτιμήση' δ περιηγητής θεωρήσας τόν άδάμαντα, ειπεν εις τον σουλ
τάνον' «εάν δ άδάμας οΰτος δεν ήθελεν έχει εις τό κέντρον του έν 
■ψήγμα μαύρης άμμου, δεν ήθελεν εκτιμηθή μέ δλα τά χρήματα τοϋ 
κόσμου». Ό σουλτάνος τφ έζήτησεν άπόδειξιν δ δέ περιηγητής έζή- 
τησε τήν άδειαν νά σχίση τόν άδάμαντα καί νά έξάξη τήν μέλαιναν 
αυτήν άμμον' τφ έδόθη ή άδεια, έσχισε τόν άδάμαντα, καί εξαγαγών 
τήν άμμον, τήν ένεχείρισεν είς τόν σουλτάνον, δστις θαυμάσας τήν 
γνώσιν τοΰ περιηγητοΰ, διέταξε νά τφ δίδεται δι’ άνταμοιβήν μία οκά 
κρέατος κάθε ημέραν έφ’ δρφ ζωής του' τφ είπε δέ νά παρουσιασθή 
την έπιοΰσαν διά νά έχτιμήση τους ίππους του.

»Έπαρουσιάσθη δ περιηγητής τήν επιούσαν εις τόν σουλτάνον, 
δστις διέταξε νά φέρουν τόν καλλίτερον ίππον του, διά νά τόν Ικτιμή- * 50

'Ιστορία τοϋ Πτωχολέοντος 281

4·) Μυθιστόρημα τοϋ Γάλλου Gautier <Γ Arras, συγγραφέν περί τό 1136. 
Κατά τούς Edelestand du Meril καί Gaston Paris τό έπος τούτο κατά τό 
δεύτερον μέρος εχει ληφθή άπό παλαιόν ανατολικόν διήγημα, τό δέ πρώτον μέ
ρος ίσως άπό ελληνικόν μυθιστόρημα, τοΰ όποιου νεωτέρα δημώδης παραλλα
γή είναι ό Πτωχολέων.

50) Μ. G i d e 1, «Nouvelles etudes sur la litterature grecque ruoder- 
ne*. ενθ’ άν., σελ. 392 έπ.

*') Κ ρ ο υ μ β ά χ ε ρ, «'Ιστορία τής Βυζαντηνής Λογοτεχνίας», ενθ' άν. τομ. 
Γ', σελ. 47.

**) Ν. Πολίτου, «'Ιστορία τοΰ Πτωχολέοντος», ενθ’ άν., σελ, 1129 έπ.
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ση' ό περιηγητής μόλις είδε τον ίππον, καί είπεν είς τον σουλτάνον- 
«ό ίππος αυτός ήθελεν εΐσθαι αμίμητος, εάν δεν είχε φυσικόν ελάτ
τωμα τό νά κυλιέται είς τό ύδωρ, άμα δτε ήθελε περάσει ρΰακα, ή κανέ
να ποταμόν, καθότι μικρός ών έτράφη πολύν καιρόν από τό γάλα μιας 
βουβάλου, ήτις ήτον είς τον αυτόν στάβλον, δπου είχεν άνατραφή καί 
δ ίππος»' δ σουλτάνος έζήτησε πάλιν άπόδειξιν, δ δέ περιηγητής είπε 
νά καβαλλικεΰση είς ίππεύς τον ίππον, καί νά περάση τόν έμπροσθεν 
τοϋ παλατιού ρΰακα, καί θέλει άποδειχθή πραγματικώς' ό δέ σουλτά
νος διέταξεν ευθύς νά γίνη' αλλά μόλις δ ίππος εϊσήλθεν είς τόν ρΰα- 
κα καί πάραυτά έπεσε κυλιόμενος είς τό ύδωρ' θαυμάσας δέ δ σουλ
τάνος καί τήν περί τούς ίππους γνώσιν τοϋ περιηγητοΰ, διέταξε νά τφ 
προστεθή άλλη μία οκά κρέατος, είπών είς τόν περιηγητήν νά παρου- 
σιασθή πάλιν διά νά εκτίμηση καί δσους ανθρώπους ήθελε τφ παρα- 
στήσει.

»Τήν επαύριον έπαρουσιάσθη δ περιηγητής είς τόν σουλτάνον, 
δστις διατάξας δλους τούς περί αυτόν νά έξέλθωσιν, είπε προς τόν πε
ριηγητήν' «τίς ή ανάγκη νά ζητώμεν διά νά εϋρωμεν τάς φυσικάς άρ- 
χάς, τάς ιδιότητας, καί τόν τρόπον άλλων ανθρώπων; θέλω νά μέ εί 
πής, εάν εγώ είμαι γνήσιος υιός τοΰ πατρός μου τοΰ σουλτάνου ή δχι; 
δ περιηγητής ευθύς άπεκρίθη, «δχΓ σύ είσαι υιός τοΰ κασάππαση 
(μακέλη τοΰ παλατιού), καί εάν θέλης άπόδειξιν, βίασον τήν μητέρα 
σου νά σοί είπή τήν αλήθειαν, εάν δέ ευρεθώ ψεΰστης είς τούτο, θα- 
νάτωσέ με». Θυμωθείς επί τοΰτφ δ σουλτάνος δράττει τήν σπάθην 
του, εισέρχεται είς τήν μητέρα του, τήν βιάζει νά τφ είπή τήν άλή 
θειαν, προσθείς δτι, ως μητέρα του δεν θέλει τήν βλάψει, δπως αν 
έσχε τό πράγμα, αρκεί μόνον νά τφ είπή τήν αλήθειαν βιασθεΐσα ή 
μήτηρ τοΰ σουλτάνου, τελευταΐον ωμολόγησεν είς τόν υιόν της" «ό 
πατήρ σου, υίέ μου, ήτον άτεκνος, τό δποΐον αύτό θεωρούσα εγώ, καί 
σκεπτομένη δτι δ θρόνος ήθελε πέσει εις άλλου χείρας, >ΐσήξα κρυφίως 
τόν κασάππασην τοΰ παλατιού, καί σέ συνέλαβον από αυτόν, ιδού, 
υίέ μου, αύτή είναι ή αλήθεια, και δ,τι άγαπρς κάμε είς εμέ». Άπο- 
ρήσας δ σουλτάνος επί τοΰτφ, εξήλθεν από τόν θάλαμον τής μητρός 
του, καί προσκαλέσας τόν περιηγητήν, τφ είπε' «δέν είναι τόσον πα
ράδοξον τό νά γνωρίζης τούς άδάμαντας, και τούς ίππους, καθότι αύ
τό είναι τέχνη' άλλ’ δτι εγώ είμαι υιός τοϋ κασάππαση πόθεν τό έγνώ- 
ρισες;» Ό περιηγητής άπεκρίθη' «από τήν άνταμοιβήν, τήν δποίαν μέ 
έχορήγησες, καθότι εάν ήσο υιός βσσιλέως, ήθελες διατάξει νά μοί δο- 
θώσι τόσα χρήματα; επειδή δμως μέ άντέμειψας μέ κρέας, έκ τούτου 
άπέδειξας τήν φυσικήν σου αρχήν, δτι είσαι υιός κασάππαση, καί δχι 
υίός σουλτάνου»' τότε δ σουλτάνος, χορηγήσας είς αύτόν μίαν ποσό
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τητα χρημάτων, τφ παρήγγειλε ν’ αναχώρηση από τό κράτος του χω
ρίς νά εξηγηθή μηδέν τι περί τοΰτου ε’ις κανένα άλλον»58.

"Αν έξαιρέση τις την διάφορον αρχήν τής ιστορίας (είς μέν τον 
«Σοφον περιηγητήν καί τον νόθον σουλτάνον», δ πρωταγωνιστής εί
ναι περιηγητής τις, είς δέ τήν « Ιστορίαν τοΰ Πτωχολέοντος» πτωχευ- 
σας οικογενειάρχης), ως καί τινας άλλας επουσιώδεις διαφοράς, εν ταΐς 
λεπτομερείαις, ή δλη διάρθρωσις καί ή άνάπτυξις των δύο μύθων βαί
νει κατά τρόπον παράλληλον καί παρουσιάζει καταφανή σημεία επα
φής, ώστε ούδεμία αμφιβολία νά γεννάται περί τής αμέσου σχέσεως 
των δύο τούτων διηγημάτων. Είναι δέ γνωστόν, ότι κατά τούς βυζαν
τινούς καί μεταβυζαντινούς αιώνας όπως έκυκλοφόρουν έν ταΐς ελλη- 
νικαΐς χώραις δυτικά μυθιστορήματα καί άλλαι διηγήσεις, ούτω, καί έκ 
παραλλήλου, έκυκλοφόρουν καί πολυπληθή ανατολικά αφηγήματα, με
ταξύ τών όποιων καί ή ανωτέρω εκτουρκισθεΐσα ανατολική ιστορία, 
τήν οποίαν Έλλην μετριώτατος ποιητής φαίνεται δτι διεσκεύασεν επί 
τό έλληνικώτερον, μεταφέρων τό κέντρον τής άφηγήσεως είς τήν βυ
ζαντινήν πρωτεύουσαν, χωρίς δμως καί νά άπαλλάξη τελείως αυτήν 
τών αρχικών ανατολικών στοιχείων * **.

Ή ανέκδοτος παραλλαγή, τήν οποίαν δημοσιεύομεν τό πρώτον κα
τωτέρω, δικαιολογεί τήν γνώμην τοΰ Πολίτου, δτι «'Η διήγησις αΰτη 
ήν ϊσως κοινοτάτη, καί πολλαί παραλλαγοι αυτής κατά πάσαν πιθανό
τητα έφέροντο» δ5. Έχει τον τίτλον «Ριμάδα είς κάποιον γέροντα» καί 
σύγκειται έκ 332 στίχων, καταλογάδην γεγραμμένων. Είναι επομέ
νως ή βραχύτερα, άλλα καί ή νεωτέρα γνωστή παραλλαγή, μαρτυ
ρούσα δτι μέχρι τοΰ παρελθόντος αϊώνος ό μύθος οΰτος έξηκολούθει 
νά παραδίδεται διά τής γραπτής καί στοματικής παραδόσεως καί δή 
εις τάς λαϊκάς τάξεις, υφιστάμενος, ως ήτο φυσικόν, διαρκείς αλλοιώ
σεις καί μεταβολάς.

'Ως προς τό περιεχόμενον, ή παρούσα παραλλαγή παρουσιάζει με- 
γάλην συγγένειαν προς τήν παραλλαγήν τής Βυτίνης ικανοί μάλιστα 
στίχοι επαναλαμβάνονται ακέραιοι καί είς τάς δύο ταύτας παραλλαγάς,

‘ιστορία χοΰ Πτωχολέοντος 283

δ>) Δ. X. Ά σλάνη, «Μύθοι, μυθιστορίαι καί διηγήματα», ένθ’ άν., σελ. 
66 - 69. Τό ανωτέρω διήγημα αναδημοσιεύει καί δ Πολίτης έν «Ίστορίρ: τού 
Πτωχολέοντος», ένθ’ άν , 1129α - 1130β.

5<) Ανατολικήν έπίδρασιν παραδέχεται καί ό Καλιτσουνάκης, «Τό 
μεσαιωνικόν στιχούργημα κλ.», Ινθ’ άν·, σελ. 307, καί ό Βουτιερίδης 
♦ Ιστορία τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» , ένθ’ άν., σελ. 163 έπ.

**) Ν. Πολίτου, «Ιστορία τοΰ Πτωχολέοντος», έ’νθ’ άν., σελ. 1126β.
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ώστε δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν δτι εχουσι κοινόν πρότυπον “. Ή 
άφήγησις στερείται προλόγου, άρχομένη απ’ ευθείας μέ τάς περί τοϋ 
πρωταγωνιστοϋ πληροφορίας, εις τάς οποίας ακολουθεί ή ίστόρησις 
τής πτωχεϋσεως καί ή συμβουλή προς τά τέκνα του, δπως μεταφέρουν 
καί πωλήσωσιν αυτόν εις την Κωνσταντινούπολή, ή αγορά εκ μέρους 
τοϋ βασιλέως, ή επιτυχής άπόκρισις εις τάς τέσσαρας δοκιμασίας (ίπ
που, πολυτίμου λίθου, κόρης, καταγο}γής τού βασιλέως), ή άπελευθέ- 
ρωσις καί ή επιστροφή τοϋ έκ νέου πλουτήσαντος Λέοντος εις τήν οι
κογένειαν του. 'Ως εϊς τήν παραλλαγήν τής Βυτίνης, ουτω καί είς τήν 
παραλλαγήν ταϋτην εχουσι ποραλειφθή τά επουσιώδη μέρη καί αί μα- 
κραί περιγραφαί, αΐτινες χαρακτηρίζουσιν ϊδίρ τήν παραλλαγήν τής 
Βιέννης.

Γλώσσα τής παρουσης παραλλαγή; είναι ή δημοτική, περισσό
τερον ομοιόμορφος καί όμαλωτέρα τής των άλλων παραλλαγών, αλλά 
μή έστερημένη καί αυτή άρχαϊζόντων τινών τυπαιν, ως ό γέρων (10, 
78, 123 κ.λ.), τήν φυσιν (12), πεπαιδευμένος (19), τάς χεΐρας καί τους 
πόδας (22, 31), πωλήσετε (24), τήν τοϋ Κωνσταντίνου πόλιν (27), έκ 
τραχήλου (33), τής Βυζαντίδος (41, 101 κ.λ.), τήν άπόκρισιν (63), α
ληθής (123) κ.λ. ‘Η χρήσις τών ξενικής καταγωγής λέξεων είναι μάλ
λον περιωρισμένη' δυτικής προελεϋσεως είναι αί λέξεις: καμάρα (87), 
κανάτα (302), κατσίβελος (275), κουμάρι (309), κουρσεύω (7), κούπα 
(89, 179, 302), μάγκιπος (250, 251, 264 κ.λ ), μπουκώνω (90), πα
λάτι (187, 219), παστάρδι (217, 233), ριμάδα, στράτα (113, 124), 
φλώρος, φλωρίον (320), φόρος (36, 42, 96, 142), φουρνιάρης (273, 
280), ανατολικής δέ προελεϋσεως αί λέξεις: λοφές (128), μπεζεργιά- 
νης (93, 130, 159), παζάρι (37, 43, 67 κ.λ.), σουλτάνα (260, 267), 
τιμάρι (308), φαρίν (94) κ.λ.

Τό μέτρον, ως καί εις τάς άλλας παραλλαγάς, είναι ό ανομοιοκατά
ληκτος τροχαϊκός οκτασύλλαβος, μή άπηλλαγμένος στιχουργικών τινων 
σφαλμάτων, δφειλομένων εϊς τήν αβλεψίαν τοϋ γραφέως καί δυναμέ- 
νων εύχερώς νά δι,ορθωθώσιν, ως: 
στιχ. 231 : κ’ είναι πολιτικής έγγόνι γράφε : κ’ εϊν’

» 241 : εις φυλακήν νά μή μλβάλγ]ς, » : *ς φυλακήν
» 291 : ώσάν σ’ είπεν 6 γέροντάκις » : είπε ό
» 315: τον καλόν γεροντάκι » : τον καλόν τον γεροντάκι

Εϊς τό τέλος τοϋ κειμένου, γραφεΐσαι δΓ άλλης χειρός, διακρίνον-

5·) Πβ. παραλλαγήν Βυτίνης στ. 3 - 4 : ήμετέραν 4 - 5, Βυτίνης 5 - 6 : ήμε- 
τερ. 6 - 7, Βυτίνης 19: ήμετερ. 22, Βυτίνης 30 - 31: ήμετερ. 31 - 32, Βυτίνης 
42 - 44 : ήμετερ. 40 · 43 κλ.
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'Ιστορία τοΰ Πτωχολέοντος 285

ται αί κάτωθι λέξεις «Χειρ Διονυσίου μονάχου», δνομα, οπερ πρέπει 
νά υποδεικνυη ιόν γραφέα αΰτοϋ.

Τό χειρόγραφον σιρζεται εν καλή καταστάσει, ή δέ γραφή είναι 
καθαρά (μέ ιινας διορθώσεις επενεχθείσας παρά τοΰ Ιδιου γραφέως). 
'Υπάρχουν, κατά τό σύνηθες, πολλαι άνορθογραφίαι, ή δέ στίξις έχει 
τεθή εϊκή και ως έτυχεν.

Παραθέτυμεν κατωτέρω συγκριτικόν πίνακα των τεσσάρων παραλ
λαγών :

Παραλλαγή
Παρισίων

Παραλλαγή
Βιέννης

Παραλλαγή
Βυτίνης

Ήμετέρα
παραλλαγή

στίχοι εμβόλιμοι 1- 19 — — —

πρόλογος — 1- 30 — —

ποιος ό Πτωχολέων 20- 4G 31- 47 1— 4 1- 5
πτώχευσις καί συμ- 

βουλαί προς τέκνα 47 -108 48—172 5— 27 6- 35
μεταφορά καί αγορά 

παρά βαοιλέως 109—167 173-286 28—122 36- 91
άπόδειξις πολυτίμου 

λίθου 158-225 287—415 178—231 129—181
άπόδειξις ίππου — 416-482 122—177 92-128
άπόδειξις κόρης 226-286 483-689 232—284 182-234
καταγωγή βαοιλέως 287—357 690-830 285-381 235-312
επιστροφή Λέοντος 358—380 831-933 382—409 313—322
έπιμύθιον 381-384 934-939 — 323-332

ΡΙΜΑ Δ Α ΕΙΣ ΚΑΠΟΙΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ

(φ. 1ν) Κάπου εις τόπον ητον χώρα, 
και ’ς την χώρα ήτον γέρος 
φρόνιμος πολλά και πλούσιος' 
εϊχεν νΐούς καί θυγατέρες 

ή καί μέ τούς γαμπρούς άντάμα.
*Ηλ&ε δύστυχος ό χρόνος 
κ’ έκουραεντηκεν ή χώρα, 
όπου ’τον ό γεροντάκις' 
φτώχυναν καί τά παιδιά τον,

10 καί επένετον ό γέρων.

8. έν τφ χειρογράφφ, μετά ιόν στίχον τούτον έκ παραδρομής, προφανώς, 
επαναλαμβάνεται ό στιχ. 7.—10. inivsvov: Ιφαίνεζον, χγρ.
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,Ητον δε κα'ι λιάογνώστης 
κα'ι έγνώριζε την φύοιν 
των αλόγων και άν&ρώπων, 
από ποιαν φυλήν είναι 

1δ και από τι γενεάν κραζειοννζαι.
Τότε λέγει τον υιόν του, 
τον τρανύτερον απ’ δλους, 
κείνου τοΰ γραμμάτιομενού, 
τον πολλά πεπαιδευμένου'

20 «*Ω παιδιά μου, δέοετέ με
και άλοιδοφορέοετέ με 
έκ τάς χειρας κα'ι τους πόδας 

(φ. 2r) ώσπερ I δένουοι τους σκλάβους'
σύρτε και πωλήσετέ με 

25 ’ς την μεγάλην Βυζαντίδα,
τήν περίφημον απ’ δλες 
την τοΰ Κωνσταντίνον πόλιν, 
γιά νά ζήσετε, παιδιά μου, 
τούτον τον στενόν τον χρόνον». 

30 Δένονσι τό γεροντάκι
έκ τάς χειρας και τους πόδας, 
και δειιένον έκ τραχήλου 
πάγουσι νά τον πωλήσουν 
’ς την μεγάλην Βυζαντίδα,

35 δπδχει την βασιλείαν.
’Έβγαλάν τον εις τον φόρον 
καί παιλοΰν τον ’ς τό παζάρι. 
Πάν καί λέν τον βασιλέα 
οΐ παραστεκάμενοί του'

40 «Βασιλέα, βασιλέα
τής μεγάλης Βυζαντίδος, 
γέρον ήφεραν ’ς τον φόρον 
καϊ πωλονν τον ’ς τό παζάρι». 
Λέγει τους δ βασιλέας'

45 « Πάραντα έκεϊ τής ώρας
σύρετε, βωτήσετέ τον, 
ξεύρει τίποτε τεχνίτζα;»
Και πηγαίνουν και ρωτούν τον 
και καλά τον έξετάζουν 

50 «Λέγε, λέγε, γεροντάκι,
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(φ. 2ν)

55

60

65

70

75

(φ. 3r)

80

85

ξενρεις τίποτε τεχνίτζα;»

Καί I καλά τους άποκρίάη 
6 καλός ό γεροντάκις'
«Ξεύρω τέχνην, άρχοντα μον,
οτι είμαι λιϋογνώστης,
καί γνωρίζω τί άξίζονν
τά πολύτιμα λιϋάρια,
καί γνωρίζω καί την φύσιν
τών ανθρώπων καί αλόγων
από τί γενεάν είναι
καί από τί φυλήν κρατειώνται.»
Εΐπασι τον βασιλέα
την άπόκρισιν τον γέρου'
κ’ είπέ τους ό βασιλέας'
«Σύρετε, άγοράσετέ τον».
Τότε πάσι ’ς τον νίόν του 
νά ποιήσουν τό παζάρι.
«Τί τον λες τον γεροντάκι 
να τον πάρωμε, καλέ μου;» 
Λέγει τους 6 υιός τονλγέρου, 
τον φρονιμοιτάτον κείνου' 
«Πέντε χιλιάδες γρόσια 
δότε, άγοράσετέ τον».
Κ' είπανε οί μεγιστανοι- 
«Σάν πολλά’ναι σου, καλέ μον, 
ok πολλή τιμή τον λέγεις' 
μον’I κατέβασέ τον λ,ίγο».
Ό δέ γέρων πλαγιάζει 
καί κρυφά τους συντυχαίνει' 
«Πλέον αξίζω, άρχοντά μον, 
μόνον δώσ’ τα, κ’ ?παρέ με. 
Ονδ’ αυτοί τί πωλοϋν ξεύρουν, 
ουδέ συ τί άγοράζεις».
Τό τ’ έδώκασι τες πέντε 
καί *πήραν τον γεροντάκι.
Πάν’ τον εϊς τον βασιλέα, 
κ’ άδωκάν τον μιά καμάρα 
κ’ tv’ άφρατο παξιμάδι

χγο·7δ. ο»9 ; ο*
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90
και μίαν κούπα κρασάκι, 
να περνάς την ζωήν του,

95

και νά εχη την τιμήν του. 
Κ’ επεράσαν δυο μήνες, 
κ’ ήλ&εν ένας μπεζεργιάνης' 
φαριν είχε νά παιλήση 
και νά τδ Ιξυδιάση.

100

”Εβγαλε το εις τον φόρον, 
και πωλεΐ το ’ς τό παζάρι. 
Πάν και λέν τον βασιλέα 
οί παραστεκάμενοί του· 
«Βασιλέα, βασιλέα

105

τής μεγάλης Βνζαντίδος, 
αλογο χαριτωμένον 
ήφεραν εις τδ παζάρι». 
Λέγει τους ό βασιλέας 
τους παραστεκάμενούς τον

(<Ρ· 3ν)
«Σύρτε είς τδν γεροντάκι,
’ς τον αγοραστόν μου I σκλάβον

110

νά Ιδή να τδ γνο>ρίση 
άπδ ποιαν φυλήν είναι». 
Κ’ ερχεται 6 γεροντάκις

115

κ’ εσταμάτησε και λέγει'
«Χοντρομέρι, χοντροκόπρι, 
αργοκίνητο ’ς τή στράτα. 
Ή φοράδα σαν τδ ’γέννα, 
έψόφισεν, ώς λόγιαζα),

120

τδ ταλαίπωρον πουλάρι 
δρφανδν εμείνε βλέπω. 
Βουβαλάρη τδ εδώκαν 
κ’ έπινε βουβάλας γάλα 
και βουβάλας τάξιν εχει

125

και βουβάλας στράταν κάμνει». 
Έξετάσασι τό πράγμα, 
κ’ ήτον άληϋής δ γέρων 
κ’ έτιμήβηκεν δ γέρων,
Κ’ εδωκέ τον δ άφέντης
άλλο ενα παξιμάδι
και δύο κούπες κρασάκι'
καί άβγατίαϋην δ λοφές του.
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130
Κ’ έπεράσαν δύο μήνες, 
κ’ ήλδεν άλλος μπεζεργιάνης

135

and τες μεγάλες *Ινδίες. 
Κ’ εϊχε λίίλον να πωλήση 
πολυτίμητον διαμάντι' 
κ' είχε oh χρνσδ κοντάκι 
τδ λιδάρι εβαλμένον.

(φ. 4r)

Κ* έτιμήδηκεν δ λίδος 
ώς εξήντα χιλιάδες. |
Ζ7άν καί lei’ τον βαοιλέα

140
οι παραοτεκάμενοί του' 
«Βαπιλ.έα, βασιλέα

145

τής μεγάλης Βνζαντίδος, 
λίέλος ήλ&εν εις τον φόρον 
και ηουλειέται ’ς τδ παζάρι». 
Κ’ έδυμώχ'λη δ βασιλέας 
πώς <5έν πάοιν εις τον γέρον

150

ϋΓαί ορίζει νά τον φέρουν 
τον πραγματευτήν, εν τάχει, 
και vd φερ»; κα* τον λίδον, 
νά ίδοΰν νά τον τιμήσουν.
’Έρχεται λοιπδν δ γέρος,

155

δ καλά πεπαιδευμένος, 
και τιμά τον δύο καρύδια, 
δτι ήτον χρεματένιος, 
κ’ είχε ενα σκωληκάκι, 
όπου το ’δι,δε την λάμχριν.

160

Και τδ ήξενρεν δ γέρος 
δτι, σάν χροφήσ’ εκείνο, 
μένει σκοτεινδς δ λί&ος.
Κ’ έδυμώϋη δ μπεζεργιάνης 
κ’ είπε πρδς τδν γεροντάκι'

165

«Πώς νά ξεύραχμεν ώς λέγεις 
καί άληδινδς αν είσαι;»
Τότε λέγει τους δ γέρος, 
δ πολλά πεπαιδευμένος' 
«Φέρετέ μοι βάτου φύλλα

(φ. 4ν) καί άπδ σπάρτον \ μίαν ρίζαν,

143. πουλβιέται : πουλέται χγρ.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ζ. 1»
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νά καπνίσωμεν τον λίύλον, 
νά ψοφήση το σκωλήκι, 
νά γνωρίση ’τι άξίζει 

170 μόνον δυο κουφά καρύδια».
Φέρουοί τον βάτου φύλλα 
καί από σπαρτόν μίαν ρίζαν 
καί καπνίζουσι τον λίϋον 
κ’ έχμοφίσύλη τό σκωλήκι 

175 κ’ ετυφλώύληκεν δ λίϋνς.
Και έτιμήίληκεν δ γέρος 
καί περίφημος άκούσΑη.
Κ’ έδωκέν τον δ αφέντης 
άλλη μία κούπα κρασάκι,

180 *’ εν’ άφρατο παξιμάδι'
κι άβγατίσ&ην δ λοφές του. 
Κ’ έπεράοαν δύο μήνες 
αφού σβήστηκεν δ λίϋος, 
προξενούν είς τον αφέντη 

185 ενα εύμορφον κορίτζι.
Κράζει δ βασιλεύς τον γέρο 
καί ανεβαίνει τό παλάτι' 
δίδει του κρασί καί πίνει 
παξιμάδι καί μπονκκώνει, 

190 να ϋπάγη είς την κόρην
νά ίδή ι α την γνωρίση 
άπό ποιαν φυλήν είναι 
καί άπό τί γενεάν κρατειέται. 
Τότε πάγει δ γέροντάκις 

195 καί την μάννα της έλάλει'
(φ. 5τ) «* Εβγα δά, | κνρά, παρέξω

κ’ έστειλέ με δ βασιλέας 
να ίδώ την θυγατέρα, 
την χιλιακριβήν που κόρην, 

200 νά ίδώ νά την γνωρίσω
άπό τί γενεά κρατειέται». 
Τότε βγαίνει τό κορίτζι, 
στέκεται όμπρός ’ς τον γέρον. 
Λέγει την δ γέρον τάκις,

804. ιήν : τον χγ^.
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210

215

220

225 

(φ. 5ν)

230

235

240

230. f t!ν’ ι 
ιΐς φυλακήν χγρ.

205

811

ό καλός άποκρισάρις'
«Σύρε, πάνω, σύρε κάτω, 
σύρε κεϊίλε κ’ ελα δώΰε, 
νά Ιδώ, νά ok γνωρίσω 
από τί γενεά κρατείέσαι».
Πήγε κεϊ&ε, κ' ήλ&ε δώΰε, 
κ’ ίσταμάτησεν δμπρός του.
Λέγει· «Γέρο, πώς μέ είδες;»
Λέγει της δ γέροντάκις'
«Πολιτικής εϊσ’ έγγόνι 
καί πουτάνας θυγατέρα, 
και εσυ *ς τα ’στερινά σου 
θέλεις κάμει και παοτάρδι, 
για ντροπή τοϋ βααιλέως 
καί αισχύνη εις τδ παλάτι».
Και γυρίζει καί παγαίνει 
τότε είς τον βασιλέα, 
δ περίφημος <5 γέρος, 
δ πολλά εξακουσμένος.
Καί άπδ μακρά τον είδε, 
και σιμά του τον κα&ίζει'
«Τ’ είδες», λέγει, «γεροντάκι, 
είς εκείνο \ τδ κορίτζι;»
Λέγει τον δ γεροντάκις 
«Εϊδά την, ώ βασιλέα, 
κ’ είν' πολιτικής εγγόνι 
και πουτάνας θυγατέρα, 
και αυτή ’ς τά ’στερινά της 
ϋέλει κάμει και παοτάρδι, 
έντροπή ’ς τή βασιλεία σου».
Λέγει τον δ βασιλέας'
«Αεΐξέ με κ’ εμένα, γέρον, 
άπδ τί γενεά κρατειώμαι».
Λέγει τον δ γεροντάκις·
«"Ομοσέ μου, βασιλέα,
’ς φυλακήν νά μή μέ βάλης, 
θάνατον να μή μέ δώσης 
και νά μή μέ βασανίσης,

κδίναι χγρ.—231. ποντάνας : ποτάνας χγρ.—240. ί’ φυλακήν :
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καί νά ok τ’ όμολογήαω 
από τί γενεά κρατειέπαι».

245 ”Ωμοαεν 6 βασιλέας
πώς κακόν νά μη τόν κόμη' 
κ* έαταμάτησεν ό γέρος, 
κ’ είπε προς τόν βασιλέα' 
«Και μαγκίπον υιός υπάρχεις, 

250 καί μαγκίπον τάξιν έχεις,
και την βασιλείαν πόχεις 
παρά φύσι την έπήρες' 
κ’ είσαι φυσικός χωριάτης, 
ώσάν ένας ιδιώτης».

255 Λέγει τον ό βασιλέας
(φ. 6r) καί γλυκά σννο | μιλει τον'

«Σώπα, σώπα, γέροντα μου, 
νά υπάγω νά ρωτήσω 
και την εδικήν μου μάννα,

260 την ευγενικήν σουλτάνα»,
«*Ω βασίλιαοα μητέρα, 
τί’ναι αυτά όπου λέγει ό γέρος' 
καί μαγκίπον νιος υπάρχω, 
καί μαγκίπον τάξιν έχο),

265 κ’ είμαι φυσικός χωριάτης
ώσάν ένας ιδιώτης».
Κ’ είπε τότε ή σουλτάνα' 
«’’Ακουσέ με, βασιλέα, 
την μητέρα σου i/ιένα, „

270 κακόν δέν έκάμα σένα.
Βασιλεύς γάρ, ό άνήρ μου, 
άτεκνος υπήρχε πάντα, 
κ’ ήλθε γέρων φονρνιάρης, 
ό χοντρός ό καρβορνάρης,

275 ό κατζίβελος χωριάτης,
πόκαμε πολλά γυφτονδια, 
καί ανταμώθηκε μ’ εμένα, 
κ’ έκαμα, νΐέ μου, σένα.
Κι άν δέν τό’στεργα, παιδί μου, 

280 ήθελες φορνίζει πίττες,

393t

279. κι άν : καν χγρ.
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Ίσϊορία του Πτωχολέόντός

(φ. 6ν)

να σέ λείπη ή βασιλεία, 
κ' ή πολλή ή παρρησία.
Το λοιπόν, κα&άις | σέ εϊπεν

285
ό ευγενικός ό γέρος,
καί μαγκίπου νιος υπάρχεις,

290

καί μαγκίπον ιάξιν έχεις, 
καί την βασιλείαν πόχεις 
παρά φΰαιν την έπήρες, 
κ’ είσαι φυσικός χωριστής, 
ωσάν σ’ είπε ό γεροντάκις».

295

Παίρνει πά ’ς τον γεροντάκι 
ό καλός δ βασιλέας 
καί τον χαιρετά καί λέγει' 
«Γειά σου, τιμημένε γέρον, 
πού ’δες με κ’ εγνώρισές με,

300

από τί γενεά κρατειώμαι, 
καί Ιν τφ αμα είπές με το' 
καί άλη&ινόν σέ ηυρα». 
Λέγει τον δ γεροντάκις, 
τον καλ,όν τον βασιλέα'

305

«"Οταν σ’ είδα, βασιλέα, 
άπό κούπα είς κανάτα 
καί άπό φούρνον παξιμάδι, 
ώς τάχα διά τιμάρι, 
κ’ έκαμνες ευεργεσίας

310

είς ανταμοιβήν σοφίας, 
καί <3«ν μ’ έδιδες κομμάτι 
ή χωρίον διά τιμάρι, 
μ ον’ κρασί με τό κουμάρι 
κ’ εν’ άφράτο παξιμάδι,

(φ. 7γ)

είδά σε κ’ έγνώρισά σε 
καί καλά κα | τάλαβά σε».

315

Λέγει τον δ βασιλέας 
τον καλόν τον γεροντάκι'
«Νά σ’ εδά χίλια φλωρία.
νά σε κ’ έλενϋερωμένος, 
καί νά μη τ’ δμολογήσης 
άπό τί γενεά κρατειώμαι».

290. elnt : sTnsv χγρ.—314. τον γεροντάκι : γεροντάκι χγρ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:49 EEST - 18.237.180.167



994 Γ. θ. Ζώρα

"Ω χαρά ’ς το γεροντάκι,
320 όπου κέρδισε τους φλώρους

κ’ εδιάβη ’ς τά παιδιά του 
και ’ς τά σπίτια τά δικά του.
Κ’ εϊδαοίν τον κ’ έχαρήκαν 
πού τούς ήφερε την προίκα'

325 και τον Κύριον δοξάσαν,
οπού δίδει την σοφίαν 
καί την αγαθήν καρδίαν' 
δίδει δέ και προμήθειας 
είς τούς έπτωχούς καί χήρας.

330 ’Αμήν, άρχοντες, είπέτε
νυν τε καί είς τούς αιώνας 
των αιώνων άμήν, άμήν.

Χειρ Διονυσίου μοναχού.

Αυτή είναι ή νέα καί μέχρι τοΰδε άγνωστος παραλλαγή τής «’Ιστο
ρίας τοΰ Πτωχολέοντος», τής οποίας ή μελέτη καί ή συγκριτική με
τά των άλλων γνωστών ερευνά, θέλει συντελέσει είς τήν καλυτέραν 
γνωριμίαν τοΰ μεσαιωνικού τοΰτου στιχουργήματος. Ώς δ’ όρθώς πα 
ρατηρεΐ καί ό Πολίτης, «εκ των τοιοΰτων έργων οΰ μόνον πολυτίμους 
ένίοτε πληροφορίας άρυόμεθα, άλλα καί προς διαφώτισιν τής Έλλη 
νικής φιλολογίας τοΰ μέσου αίώνος καί τής έν γένει Ιστορίας τοΰ 
έθνους ήμών πολλά Ιξάγομεν».

Λεπτομερείς παρατηρήσεις έπί τοΰ κειμένου τής «Ιστορίας τοΰ Πτωχολέ" 
οντος» (κατά τό χειρόγραφον τής Βιέννης) έδημοσίευσεν ό Καλιτσουνάκης έν τη 
μνημονευθείση μελέτη αΰτοΰ. ’Ενταύθα προστίθενται γενικοί τινες σημειώσεις 
άφορώσαι είς τήν άνά χεϊρας παραλλαγήν.

I. — χώρα. Ό ποιητής γράφει άορίστως χώρα, χωρίς νά καθορίζη ταΰτην 
βλ. σχετικός παρατηρήσεις ανωτέρω.

6.— δύστυχος χρόνος. Είς άλλας παραλλαγάς ό χρόνος καλείται άσύστατος 
(Πβ. Καλιτσουνάκην, ένθ. άν., σελ. 308).

II. — 'Ενταύθα ό ποιητής ονομάζει κατά τήν ορθήν σειράν τάς μαντικός 
Ικανότητας τοΰ Πτωχολέοντος, ήτοι γνώσιν ορυκτών (άψυχου φύσεως), ζψων 
(ζωικού βασιλείου) καί ανθρώπων, άλλ’, ώς εϊδομεν, έν τή άφηγήσει προτάσσει 
τό έπεισόδιον τοΰ ίππου τοΰ έπεισοδίου τοΰ πολυτίμου λίθου.

21.— άλαιδοφορέσετε — άλυσιδοφορέσετε, δηλ. αλυσοδέσατε (πβ. παραλλαγήν 
Βιέννης, στιχ. 177 : άλυσοχειροδεμένον).

25.— *0 ποιητής γράφει πάντοτε Βυζαντίς (πβ. στιχ. 34, 41, 101, 141 κλ.) 
καί μόνον άπαξ την του Κωνσταντίνου πάλιν (στ. 27).

36.— φόρον (■= αγορά) καί κατωτέρω παζάρι (στιχ. 43, 97 κλ.). Ή παραλ-
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’Ιστορία τού Πτωχολέονΐος 395

λβγή τής Βιέννης γράφει αγορά, ή δέ παραλλαγή τής Βυτίνης χρησιμοποιεί 
άμφοτέρους τούς ορούς : φόρος καί παζάρι.

57.— πολύτιμα λι&άρια : περί τής σημασίας τών πολυτίμων λίθων έν τή ‘Α
νατολή βλ. Μ. Gidel, «Nouvelles etudes sur la litterature greeque rao- 
derne», ένθ’ iiv., σελ. 393 έπ.

72.— γρόαια : Iv ταΐς παραλλαγαίς τών Παρισίων καί τής Βιέννης, αντί 
τών γροσίων, άναφέρονται ώς νόμισμα τά ύπίρπνρα, έν δέ τή παραλλαγή τής 
Βυτίνης τά ργιάλια.

93.— μπεζεργιάνης : ή παραλλαγή τής Βυτίνη; γράφει μπαζαργιάνης (έκ 
τοΰ μπαζάρ), αί δέ παραλλαγαί τών Παρισίων καί τής Βιέννης πραγμαιευτής 
καί πραματευτής.

112.— χοντρομέρι: ό εχων χονδρόν μηρόν.
118.— βουβαλάρης : βουκόλος. Ή παραλλαγή τής Βιέννης γράφει βουκολά- 

ρης (πβ. καί Ί» Καλιτσουνάκη, ένί)’ άν., σελ. 311).
131.— από τες μεγάλες ”Ινδίες : οΰτω καί ή παραλλαγή τής Βυτίνης' κατά 

τήν παραλλαγήν τών Παρισίων ό έμπορος είναι Συριανός {στιχ. 160).
166.— απάριον, τό άρχαΐον οπάρτον, είδος φυτού. Εις τάς παραλλαγάς τών 

Παρισίων καί τής Βιέννης άντιθέτως καλείται ό χαβάτωρ, θραύων τόν πολύ
τιμον λίθον, έξ οδ εξέρχεται ό σκώληξ.

181.— προξενούν, άντί προξενεύουν.
206 έπ.— Εις τάς παραλλαγάς τών Παρισίων καί τής Βιέννης, ή δοκιμασία 

τής κόρης είναι λεπτομερεστέρα.
214.— πολιτική : κοινή γυνή' περί τών δημοσίων γυναικών έν Βυζαντίψ πβ. 

Φ. Κουκουλ έ, «Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός», Άθήναι, 1948, τομ. Β', 
II, σελ. 117 έπ.

249.— μαγχίπου: πβ. Ίο». Καλιτσουνάκη, ενθ. άν., σελ. 313. Περί 
τών έπαγγελμάτων παρά τοϊς Βυζαντινοΐς βλ. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Ινθ. άν , τομ. 
Β', I, σελ. 179 έπ.

253.— φυσικός χωριστής, χωριάτης έκ φύσεως, έκ καταγωγής.
315.— φλωρία καί κατωτέρω φλώρους (στ. 320). Ή παραλλαγή τών Παρι

σίων γράφει ατάμενα (στιχ 368;, ή τής Βιέννης διδράχματα (στ. 894) καί ΰπέρ- 
πυρα (στ. 914, 920) καί ή τής Βυτίνης ργιάλια (στ. 388) καί δουκάτα (στ. 395).

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΖΩΡΑΣ
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POSIDIPPUS ANT. PALATINA XII. 98

Perhaps the most obscure epigram by Posidippus is Anth. 
Pal. XII. 98 :

Τον Μουσών τέττιγα πόέλος δήσας έπ’ άκάν&αις 
κοιμίζειν έϋέλει, πϋρ νπδ πλευρά βαλών' 

ή δέ πριν εν βνβλοις πεπονημένη-\-αλλα ϋερίζει-\- 
ψυχή, άνιηρφ δαίμονι μεμφομένη.

The text in the Palatine Anthology is clearly corrupt in 1. 
3, and no satisfactory emendation of the passage, as indeed no 
satisfactory interpretation of the whole epigram, has yet been gi
ven. Since Schott printed in «Posidippi epigrammata collecta et 
illustrata» (Berlin Diss. 1905) nr. 15 the emendation of Wilamo- 
witz α&λια τρίζει subsequent editors have accepted it, and the 
gist of the epigram has been taken to be : «Love seeks to draw 
the poet away from his literary activities, but the anguish thus 
caused is so great that he pours out his suffering in new poems» 
(cf. Geffcken, Griech. Epigr. nr. 260).

There are, however, two problems which must be cleared up 
if we wish to understand this obscure poem: A) what is the mea
ning of δήσας επ’ άκάν&αις, and B) was the poet in this poem 
finally victorious over love, or did he succumb to its power?

A) δήσας επ’ άκάν&αις has always been taken as describing 
a form of torture inflicted by love upon the poet. But, in spite 
of Plato, Rep. 616a επ’ ασπαλάθων κάμπτειν, which has been ci 
ted to support this view, it remains surprising that love shuuld 
try «to lull the cicada to sleep» on a bed of thorns ! Here love 
(desire) is clearly trying to silence (κοιμίζεν έ&έλει) the cicada of 
the Muses (=the singing poet), and this it does by tying him 
to thorns. It seems to me that Posidippus misunderstood the 
greek proverb άκάν&ιος τέττιξ (Zenob. I, 51: Diogen. 149), used 
of a silent person (cf. Liddell - Scott τέττιξ 4). The origin of the 
proverb goes back to the cicadae of the city Acanthus, which 
were said to be mute (cf. Steph. Byz. v. ’Άκαν&ος; Weleker, 
Rh. Museum III, 1835, p. 428, traced the first use of this pro
verb in Greek literature to Simonides of Amorgos). But the word 
άκάν&ιος was not only used in the sense: «of the city of Acan
thus», but also in the sense of άκάν&ινος = belonging to, or nes
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Posidippus Ant. Palatina VII, 98 29?

tling in thorns (cf. Croenert, Passow Griech. Worterb. v. δχάν- 
ΰιος). And it is this second meaning of the word in the proverb 
άκάν&ιος τέτηξ that Posidippus must have had in mind when he 
wrote these lines. The same confusion is also evident in Suidas 
v. άχέτας and v. τέφρα, Hesychius v. άκαν&ίας and Etym. Mag
num 45, 11 άκαν&ίς, ακάν&ιος. I suggest, therefore, that δήσος 
επ’ άκάν&αις means that love, by tying the cicada of the Muses 
(=the singing cicada) on thorns, tries to turn it into an άκάν- 
έλιος τέιτιξ, a silent cicada.

B) As regards the second problem, I believe the poet is here 
victorious over love, and not as has been commonly thought fi
nally defeated by it and complaining against his fate.

Posidippus tells us elsewhere (Anth. Pal. XII. 120) that only 
the «philosopher» can oppose love successfully, and he can only 
achieve this sober (αχρι δε νήφω τον παραταξόμενον πρός σε λογι
σμόν έχω; cf. also Opsimathes Γνώμαι, Lipsiae 1884, Ρ· 20 φιλο- 
αοφοϋντος λογισμού βέλος 3 Αφροδίσιον ονχ απτεταί). Ή . . . εν βύβλοις 
πεπονημένη ... ψυχή is certainly the soul ot the philospher (Po
sidippus is the only Alexandrian epigrammatist, in whose wri
tings traces of Stoic philosophy appear, cf. Anth. Pal. V. 134; 
XII. 120 and Wilamowitz, Hell. Dichtung, I, pp. i48f.), and 
rather exceptionally for Alexandrian erotic poetry no wine is 
mentioned here. So the poet is in this epigram both a philo
sopher and sober, and he should scorn the bonds of love which 
tie him to thorns, in order to turn him into a silent cicada. I the
refore propose in line 3 the emendation αμμ' α&ερίζει = looks 
down upon the bond. The corruption of ΑΜΜΑΘΕΡΙΖΕΙ into 
AAA A ΘΕΡΙΖΕΙ is palaeographically easy to explain. The poet in
troduces here a subtle play of words, for αμμα in Alexandrian 
poetry can mean both the actual bond (cf. Herodas Mimiambi 
”Αδηλα 62, Crusius) and the bond of love (cf. Anyte, Ath. Pal. 
VII, 492. 5).

I would, therefore, translate the epigram : Love, having tied 
the cicada of the Muses on thorns, is trying to silence him (i. e. 
to turn him into a real άκάν&ιος τέττιξ) and sets fire beneath his 
sides (i. e. tortures him by doing so). But the soul, which for 
long has been trained in books (i. e. the soul of the philosopher), 
spurns the bonds, and complains against the troublesome god.

Oxford
Exeter College C. A. TRYPANIS
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Ο ΛΑΪΚΟΤΡΟΠΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, 
ΟΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ 

ΚΑΙ Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Ώς τώρα οι πιο εκτεταμένες τουλάχιστο έρευνες πού άναφέρονται 
στην κρητική λογοτεχνία περιορίζονται στο στενά φιλολογικά και εν 
μέρει γραμματολογικό πεδίο. Πρόκειται για δημοσιεύματα πού σχετί
ζονται μέ κριτικές παρατηρήσεις, γλωσσικές διαπιστώσεις καί ερμη
νείες, Ικδόσεις κειμένων, έρευνες πηγών. Δεν έχομε ακόμη μελέτες πού 
να άπέβλεψαν σε μια ιστορική καί συνθετική θεώρηση τών προβλη
μάτων πού προβάλλει ή μελέτη τών βαθύτερων χαρακτηριστικών τής 
λογοτεχνίας αυτής. Σ’ ένα σύντομο δημοσίευμά του ό συνάδελφος κ. 
Ν. Β. Τωμαδάκης1 ζήτησε νά υπογράμμιση τον εθνικό χαρακτήρα τής 
κρητικής λογοτεχνίας. Σέ δημοσίευμά του άλλος συνάδελφος, ό κ. Λ. 
Πολίτης * 2 *, καθώς καί σ’ ορισμένες σελίδες τής είσαγωγής του σέ μια 
πρόσφατη έκδοση τοΰ Έρωτόκριτου 8, άναφέρθηκε στο σύνδεσμο τής 
κρητικής λογοτεχνίας μέ τή σύγχρονή της λογοτεχνία τής ’Αναγέννη
σης ξεκινώντας από τις διαπιστώσεις πού έκαμαν οί ώς τώρα έρευνες 
τών πηγών τής γραμματείας αυτής, πού αάς οδήγησαν, δπως είναι 
γνωστό, στήν ’ιταλική καί τή γαλλική λογοτεχνία τής ’Αναγέννησης 
καί τής λίγο πριν άπ’ αυτήν εποχής4 *. Σ’ ένα δικό μου μελέτημα6 * ζη

*) Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η : Ό εθνικός χαρακτήρας τής κρητικής λογοτεχνίας 
(Άγγλο - ελληνική ’Επιθεώρηση, τόμ. Α' άρ. 8, Όκτωβρ. 1945, σελ. 19 - 21)

*) Λ. Πολίτη: Λογοτεχνία νεοελληνική καί λογοτεχνία ευρωπαϊκή, σ.· 
12 κ. έ.

*) Βιτζέντζου Κορνάρου: Έρωτόκριτος, τόμ. Α'. ’Ανατύπωση από 
τήν έκδοση Σ. Ξανθουδίδου, Εισαγωγή Λ. Πολίτη, σ. 15 - 9.

4) Ν. Car to j an: Le modele fran?ais de Γ Erotokritos poeme 
cretois du XVII s. (Revue de Litterature Cotnparee, Άπρ.—Ίουν. 1936)· 
E. Κ ρ ι α ρ a : Μελετήματα περί τάς πηγάς τοΰ Έρωτοκρίτου, Άθήναι 1938" 
Ν. Cartojan: Nuovi contributi di ricerche sul poema cretese Eroto
kritos e sulle font! italiane (περιοδ. Cultura neolatina 4 - 5 <1944 - ,
122 - 32. E. Κριαρά: Πηγές καί επιδράσεις τοΰ Έρωτοκρίτου (Νέα 'Εστία 
42 <1947>, 1297 - 9. G. Morgan : French and Italian Elements in the 
Erotocritos (Κρητικά Χρονικά, Z' <ζ1953>, 201 - 228). Κ. Σάθα: Κρητικόν
Θέατρον. Βενετία 1879. Προλεγόμενα. Ε. Κριαρά: Γύπαρις. Πηγαί - Κεί
μενον. ’Αθήνα 1940. J. Mavrogordato: The cretan Drama: a Postscript 
(Journal of Hellenic Studies 48 <r928> , 243 - 6). Γ. Μέγα: Ή Θυσία 
τοΰ Αβραάμ. Αθήνα 1943, σ. 83 - 91. Γ. Ζ ώ ρ α : Μελετήματα περί τάς πηγάς
τής Θυσίας τοΰ ’Αβραάμ. ’Αθήνα 1945.
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Ό λαϊκότροπος χαρακτήρας τής κρητικής λογοτεχνίας... 299

τώ νά τοποθετήσω την κρητική λογοτεχνία, κοιταγμένη σά σύνολο, 
στα πλαίσια τής ύστερο μεσαιωνικής ή πρωτονεοελληνικής, δπως ιήν 
ονομάζω, περιόδου τής καθόλου ελληνικής γραμματείας καί υποστηρί
ζω δτι πολλά χαρακτηριστικά της την πλησιάζουν προς τα δημοτικά 
έργα των τελευταίων πριν από την “Αλωση τοϋ 1453 αιώνων®.

’Επειδή λοιπόν κάνοντας λόγο γιά «λογοτεχνία τής ’Αναγέννησης» 
στην Κρήτη — έστω και μόνο προκειμένου γιά τό δέκατο έκτο καί τό 
δέκατο έβδομο αιώνα — μένομε με την εντύπωση δτι τά χαρακτηριστι
κά πού διέπουν τις λογοτεχνίες τών μεγάλων δυτικών εθνών στά χρό
νια τής ’Αναγέννησης διαπιστώνονται την εποχή αυτή κα'ι στην Κρή
τη, μιάν εντύπωση πού δεν είναι τόσο αληθινή δσο (ραίνεται στο πρώ
το κοίταγμα, νομίζω δτι πρέπει νά επιχειρηθή κάποτε μιά λεπτομε- 
ρειακώτερη καί ούσιαστικώτερη εξέταση τών σχετικών ζητημάτων μέ 
την ελπίδα δτι θά μπορέσωμε μέ τον τρόπο αυτό νά κατανοήσωμε βα
θύτερα τά πραγματικά χαρακτηριστικά τής λογοτεχνικής πραγματικό
τητας στην Κρήτη. Στο δημοσίευμα τούτο θά μάς άπασχολήση από τό 
γενικώτερο τούτο θέμα τών χαρακτηριστικών τής λογοτεχνίας αυτής 
τό ζήτημα πού άναφέρεται στο λαϊκότροπο χαρακτήρα τής κρητικής 
γραμματείας σε συνδυασμό μέ τις ευρωπαϊκές λογοτεχνίες στά χρόνια 
τής ’Αναγέννησης, καθώς καί μέ τη βυζαντινή δημοτική παράδοση.

I

Ποιά είναι λοιπόν τά σημάδια πού ξεχωρίζουν τή λογοτεχνία τής 
’Αναγέννησης στ'ις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, Ιδίως τήν ’Ιταλία και 
τή Γαλλία ; Είναι γνωστό δτι ή λογοτεχνική ’Αναγέννηση στή Δύση 
δημιουργεΐται κυρίως σάν αποτέλεσμα μιας άμεσώτερης επαφής μέ τήν 
αρχαιότητα πού τώρα συστηματικώτερα μελετάται. Πράγματι οί αν
θρωπιστές είναι οί προάγγελοι τού ερχομού τής λογοτεχνίας τής ’Ανα
γέννησης. Οί ανθρωπιστές αυτοί προσέχουν στην αρχή περισσότερο τή 
λατινική και από τις αρχές τού δέκατου έκτου αιώνα τήν ελληνική 
γλώσσα και τήν ελληνική γραμματεία. Τό γεγονός μάλιστα δτι από 
τούς ανθρωπιστές θά άρχίση ως ενα βαθμό τό κίνημα τής’ ’Αναγέν
νησης θά προσδώση βασικά χαρακτηριστικά στή λογοτεχνία τής επο
χής’. Γιατί δέν πρέπει νά ξεχνούμε δτι βασική είναι μέσα στο κίνημα

6) Ε. Κριαρα: Ή μεσαιωνική ελληνική γραμματεία. (Τά όρια.—Μερι
κά χαρακτηριστικά). [’Αθήνα 1951],

·) Βλ. καί τό ’Επίμετρο τής προκείμενης μελέτης.
’) Βλ. πρόχειρα Ρ. van Tieghem: Histoire litteraire de 1* * Europe 

et de 1’ Amerique de la Renaissauce a nos jours. Paris, 1941, a. 1 κ. έ|.
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τοϋ άνθρωπισμοϋ ή τάση για τή χρησιμοποίηση τής λατινικής γλώσ
σας αντί τής ιταλικής στην ’Ιταλία. Κι’ αυτός ακόμη ό Πετράρχης κι’ 
αυτός ό Βοκκάκιος αφήνουν τή χρήση τής λαϊκής γλώσσας για νά'έπι- 
δοθονν μέ ζήλο στην καλλιέργεια τοϋ λατινικού λόγου κατά μίμηση 
τών κλασσικών συγγραφέων.

Τή λογοτεχνία ώς τοδρα, τή λογοτεχνία τή μεσαιωνική, τή δια
περνούσε, φανερά ή διακριτικά, ή ιδέα τοϋ θείου καί τή^συγκροτού- 
σαν τις περισσότερες φορές στοιχεία μιας άμεσης έπικαιρότητας, στοι
χεία πού συνδέονταν μέ τή ζωή τής σύγχρονης εποχής. Στή λογοτεχνία 
τής ’Αναγέννησης, καθώς την κυβερνά ένα βαθύτατο συναίσθημα πε
ριφρόνησης προς καθετί μεσαιωνικό καί θαυμασμού προς καθετί πού 
θά μπορούσε νά χαρακτηριστή αρχαίο, ή μίμηση τών κλασσικών καί 
ή προσπάθεια μιας έξομοίωσης μέ τούς αρχαίους είναι ολοφάνερες 
καί σιήν αναζήτηση τής ύλης καί στήν καλλιέργεια τής μορφής, καθώς 
καί στούς λογοτεχνικούς τρόπους γενικώτερα. Έτσι ή λογοτεχνία τής 
’Αναγέννησης αποξενώνεται ώς ένα βαθμό από τή ζωή. Τά βασικά 
στοιχεία πού την κατευθύνουν είναι δ ορθός λόγος καί δ ατομισμός. 
Ή λογοτεχνία τής ’Αναγέννησης παρουσιάζει τον άνθρωπο στον οι
κουμενικό του ορθολογισμό καί τήν οικουμενική του αξιοπρέπεια κ έτσι 
αναγκάζεται νά ξεμακρύνη από τό συγκεκριμένο, τό χαρακτηριστικό 
καί νά γίνη αριστοκρατική προβάλλοντας έναν καθολικό τύπο τέλειου 
ανθρώπου. Βέβαια κοντά στή λογοτεχνία αυτή ύφίσταται ακόμη εκεί
νη πού μέ τό λαϊκό καί ρεαλιστικό της πνεύμα, χαρακτηριστικά λεί
ψανα τού μεσαιωνικού κόσμου, συγκινεΐ τή μικροαστική τάξη καί τον 
πολύ λαό. Στις αφετηρίες του πάντως τό κίνημα τής ευρωπαϊκής ’Α
ναγέννησης είναι κίνημα αριστοκρατικό καί αύλικό. Καθώς πολύ λίγο 
συνδέεται μέ τό μεσαίωνα ή κίνηση αυτή, οί λογοτέχνες καί οί συγ
γραφείς τής εποχής ελάχιστα σχετίζονται μέ τά πανεπιστήμια, πού εξα
κολουθούν νά είναι φορείς τού «σχολαστικού» (μέ τό φιλοσοφικό νόη
μα τού δρου) πνεύματος. ’Έχει διαπιστωθή δτι δ καθαυτό λαός καί οί 
χωρικοί λείπουν από τή λογοτεχνία αυτή. ’Έρχεται έτσι ή λογοτεχνία 
τής ’Αναγέννησης σέ αντίθεση μέ τή δημιουργική λογοτεχνία τοϋ με
σαίωνα, πού στήν Ευρώπη ήταν πολύ συχνά μιά λαϊκή λογοτεχνία. 
Παρόμοια στή Γαλλία στά χρόνια τής Σχολής τής Λυών καί τής Πλει
άδας (1534 - 1559) διαπιστώνεται μιά σημαντική ανάπτυξη τής λογιό- 
τητας, στραμμένης προς τά άρχαΐα κείμενα, καθώς καί μιά λογοτεχνι
κή τάση έκδηλα αριστοκρατική.

II

”Ας έρθωμε τώρα στήν κρητική λογοτεχνία. Τίνος είδους έργα λο

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:49 EEST - 18.237.180.167



Ό λαϊκότροπος χαρακτήρας τής κρητικής λογοτεχνίας.,. 301

γοτεχνικά έχομε στην Κρήτη ; ’’Αν άφήσωμε κατά μέρος μερικά λογο
τεχνήματα, πού γιά την ώρα δεν είναι βεβαιωμένη ή κρητική τους 
προέλευση, θά διαπιστώσουμε δτι μέσα στο δέκατο πέμπτο αιώνα γρά
φονται στην Κρήτη ποιητικά δημιουργήματα πού δ σύνδεσμός τους 
μ° τη βυζαντινή πνευματική παράδοση, τή δημοτική εννοώ παράδοση 
είναι ολοφάνερος. Τδ ’ίδιο ώς ένα σημείο συμβαίνει και μέ τά κρητι- 
κά λογοτεχνήματα τοϋ δεκάτου έκτου αιώνα. Άπηχοϋν έξ άλλου τήν 
ευρωπαϊκή ’Αναγέννηση σέ σημαντικό βαθμό τά θεατρικά έργα" ή 
Βοσκοποΰλα πιθανώς, ό Έρωτόκριτος ώς ένα σημείο, αλλά δεν πρέ-' 
πει νά παραβλέψωμε δτι κα’ι τά έργα αυτά, άλλο σέ μεγαλύτερο καί 
άλλο σέ μικρότερο βαθμό, κρύβουν μέσα τους βασικά χαρακτηριστικά 
πού τά άπομακρύνουν από τά συνηθισμένα έργα τής ευρωπαϊκής και 
ε’ιδικώτερα τής ιταλικής ’Αναγέννησης. (Γιατί ή ιταλική ’Ανα
γέννηση συνδέεται άμεσώτερα μέ τήν κρητική μας λογοτεχνία). 
"Υστερα, ιδιαίτερα οι κωμωδίες συνδέονται μέ τό κωμικό είδος τής 
’Αναγέννησης καί δέν πρέπει νά ξεχνούμε δτι ίσα - ίσα ή κωμωδία 
καί ή φάρσα (καί δ μύθος καί ή αφήγηση) είναι από τά λίγα λογοτε
χνικά είδη πού καί σ’ αυτή τήν Ιταλική ’Αναγέννηση δέ χαρακτηρί
ζονται από τον αριστοκρατισμό πού χρωματίζει τή μεγάλη πλειονό
τητα τών έργων τής ’Αναγέννησης στήν ’Ιταλία.

’Ακόμη σ’ δλα αυτά τά έργα τής κρητικής λογοτεχνίας, σέ μικρό
τερο ή σέ μεγαλύτερο βαθμό, τό ύφος είναι έκδηλα λαϊκό μέ αναμφι
σβήτητες αρετές στις καλύτερες ώρες τών συγγραφέων τους καί δέν 
έχει καμιάν απολύτως σχέση μέ τό συμβατικό ύφος τών έργων τής 
ιταλικής ’Αναγέννησης. Τό πράγμα γίνεται φανερό αν συγκρίνωμε τό 
ύφος τού Κορνάρου στον Έρωτόκριτο μέ τό ύφος τού Άριόστου στον 
Orlando Furioso, τό ύφος τού Γύπαρη μέ τό ύφος τού Aminta τού 
Τάσσου καί τών άλλων ιταλικών δραμάτων πού χρησιμέυσαν ώς πρό
τυπα στον ποιητή τοϋ κρητικοϋ ποιμενικοϋ δράματος. Στήν ’Ιταλία 
μέ τή μίμηση τής αρχαίας μυθολογίας καί τών αρχαίων παραδόσεων, 
μέ τή γνωριμία μέ τό θαυμαστό ύφος τών κλασσικών συγγραφέων 
καλλιεργείται σέ τέτοιο βαθμό τό ύφος ώστε γίνεται φανερή συχνά ή 
εκζήτηση, πού θά δδηγήση αργότερα σέ άνυπόφορην υπερβολή.

Στήν Κρήτη σύνδεσμος μέ τήν αρχαία σοφία καί τήν αρχαία γραμ
ματεία δέν υπάρχει στενός. Πειθόμαστε γι’ αυτό αν θυμηθούμε τά 
έξιταλισμένα ονόματα προσώπων τών κρητικών δραμάτων- προσώπων 
πού μολαταύτα προέρχονται από τήν ελληνική μυθολογία. Οί Κρητι
κοί λογοτέχνες, δπως είναι γνωστό, αντλούν κυρίως τήν υπόθεση από 
τά ξένα πρότυπά τους γιά νά τή χρησιμοποιήσουν καί στά δικά τους 
τά έργα. ’Ακόμη καί στις περιπτώσεις πού ακολουθούν τήν ϊδια τή
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φράση τοΰ προτύπου (περιπτώσεις πού δεν είναι σπάνιες) ή μεταφορά 
στο κρητικό ιδίωμα τής φράσης τοΰ προτύπου γίνεται μέ τρόπο πού 
δεν προδίδει δτι έχομε νά κάμωμε μέ διασκευή ή μέ μετάφραση. 
Γιατί καί τό ύφος τοΰ ιδιώματος καί ή καλλιτεχνική τους καμιά φορά 
ίδιοφυΐα, αλλά καί ή ελάχιστα ή καθόλου ανθρωπιστική νοοτροπία 
τών συγγραφέων τής κρητικής λογοτεχνίας, δλ’αυτά προφΰλασσαν από 
τά δυσάρεστα επακόλουθα μιας πιστής μίμησης. Καί πράγματι, ενώ τή 
λογοτεχνία τής ’Αναγέννησης τή γονιμοποιέ!, άσχετα από τή συγκε
κριμένη επίδραση ορισμένων ανθρωπιστών διανοουμένων, καί έ'να γε- 
νικώτερο κύμα ανθρωπισμού, στήν Κρήτη δέν εχομε ανάλογο φαινό
μενο. 'Υπάρχουν καί έκεΐ συγγραφείς μεμονωμένοι ανθρωπιστικών 
τάσεων, δέν είναι δμως ικανοί νά επηρεάσουν ή νά χαρακτηρίσουν 
τήν δλη λογοτεχνική ατμόσφαιρα. "Ετσι έχομε τούτο τό βασικό αποτέ
λεσμα: Ένώ στήν ’Ιταλία μέ τή μίμηση τών αρχαίων καί τον ανθρω
πισμό οδηγούμαστε σέ μιά λογοτεχνία τεχνητή, στήν Κρήτη ή λογοτε
χνία καί στις καλές καί στις μέτριες δημιουργίες της διατηρεί τό λαϊκό 
χρώμα, τό καθαυτό δημοτικό, τή λαϊκή σκέψη, τή λαϊκή παράδοση, 
τον εθνικό χρωματισμό, πού είναι ή βασική κληρονομιά από τό Βυ
ζάντιο" τό Βυζάντιο τής δημοτικής παράδοσης. ΚΓ αυτό, γιατί, κα
θώς νομίζω, τήν κρητική λογοτεχνία στά παλιότερα, καθώς καί στά 
άξιολογώτερα από τά νεώτερα έργα της (δπως τον Έρωτόκριτο καί τή 
Θυσία τοΰ ’Αβραάμ), τήν προκαθορίζουν βασικά παράγοντες ελληνικοί 
καί λιγώτερο οί επιδράσεις πού δέχτηκε από τή δυτική Ευρώπη τής 
’Αναγέννησης. Λιγώτερο βέβαια πρωτότυπα είναι τά περισσότερα από 
τά έργα τοΰ κρητικοΰ θεάτρου (ιδίως ό Στάθης, ό Ζήνων, ό Φορτου- 
νάτος, δ Γύπαρης). Γιατί ή Έρωφίλη καί ή Θυσία κατορθώνουν ως 
ένα βαθμό καί ξεπερνούν, νά ποΰμε, τή δυτική επίδραση καί μένουν 
έτσι ως ένα σημαντικό βαθμό ελληνικά έργα.

’Αντίθετα άπ’ δ,τι συνέβηκε σέ πολλές ευρωπαϊκές λογοτεχνίες, 
στις όποιες ή εξάρτηση τών έργων δέν είναι άπόλυτη από τά αντίστοι
χα έργα τής ’ιταλικής ’Αναγέννησης, στήν Κρήτη ή μίμηση—εκτός από 
εξαιρέσεις πού μνημόνευσα—είναι περισσότερο φανερή. ΓΓ αυτό καί 
θεωρώ υπερβολή νά δεχτούμε δτι στήν Κρήτη τό θέατρο τό δημιουρ
γούν κατά κύριο λόγο οί κοινωνικές προϋποθέσεις8. Τό θέατρο δημι· 
ουργεΐται εκεί εξ αιτίας μιας αναγκαστικής επαφής μέ τήν πνευματι
κή ζωή τής ’Ιταλίας τήν εποχή εκείνη τής ’Αναγέννησης δπου τό θέα
τρο είχε νά διαδραματίση ένα σημαντικό ρόλο. Γιατί μέ κανένα τρό

8) Τό υποστηρίζει αυτό ό συνάδελφος κ. Λ. Πολίτης; Λογοτεχνία νεο
ελληνική κλπ., σ. 14.
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πο ό υποδουλωμένος Κρητικός δεν μπορούσε, νομίζω, βλέποντας τό 
θέατρό του νά αισθάνεται δ,τι αισθανόταν λόγου χάριν δ ’Άγγλος 
ιθεατής τοΰ Σαίξπηρ. Σέ μια χώρα πού στέναζε κάτω από ξένο δυνά
στη δεν μπορούσαν να δημιουργηθοϋν δροι πού νά συντελέσουν στην 
αυθόρμητη δημιουργία έργων πού νά ανήκουν «σ’ έναν κόσμο δπου 
λογαριάζεται ή αξία ή προσωπική, ή θερμή σχέση ανθρώπου προς άν
θρωπο, σ’ εναν κόσμο, δπως τον ζή κι’ δπως τον έχει διαμορφώσει ό 
νέος ανθρώπινος τύπος πού δημιουργήθηκε από την ιταλική ’Αναγέν
νηση» 9.

Στήν Κρήτη έγινε κατά τή γνώμη μου δ,τι και σ’ άλλες λογοτεχνίες 
τής Ευρώπης στά χρόνια τής ’Αναγέννησης. Και οί 'Ισπανοί λογοτέ
χνες λ. χ. τής εποχής αυτής, μολονότι δέχονταν κι’ αυτοί τήν επίδραση 
των κλασσικών καί τής ιταλικής ’Αναγέννησης, κατάφεραν νά μή δια- 
κόψουν τούς δεσμούς των μέ τούς προηγούμενους, τούς μεσαιωνικούς 
αιώνες καί μπόρεσαν νά διατηρήσουν έτσι στά λογοτεχνικά τους έργα 
καί τά αισθήματα καί τις ιδέες τού δικού τους μεσαίωνα. Στο γεγονός 
αυτό οφείλεται ό έκδηλα εθνικός χρωματισμός τής ισπανικής λογοτε
χνίας στά χρόνια τής ’Αναγέννησης. Σ’ αυτό οφείλεται καί τό ότι τό 
θέατρό τους είναι ένα θέατρο έκδηλα λαϊκό. Ίσως καί γι’ αυτό τό λό
γο μπόρεσαν οί Ισπανοί νά δώσουν στήν παγκόσμια λογοτεχνία μιά 
μορφή θεατρικού συγγραφέα σάν εκείνην τού Lope de Vega, πού 
πρώτα απ’ δλα είναι ένας Ισπανός συγγραφέας.

Στήν Κρήτη ή καθυστέρηση στήν κοινωνική εξέλιξη — κατανοητή 
βέβαια εξ αιτίας τής ξενικής κυριαρχίας — εμπόδιζε τήν ανάπτυξη πλα
τύτερου πνευματικού προοδευτικού βίου. Τό ίδιο δυσάρεστο επακό
λουθο είχε καί ή έλλειψη ελληνικής τυπογραφίας πάνω στο νησί. Τά 
έργα τής κρητικής γραμματείας κυκλοφορούν χειρόγραφα στήν Κρήτη" 
τουλάχιστο τά περισσότερα. Οί λόγιοι καί οί λογοτέχνες τής Κρήτης 
τυπώνουν καμιά φορά έργα τους στή Βενετία, άλλη όμως θά ήταν ή 
απήχησή τους αν ή εκτύπωση γινόταν απάνω στήν Κρήτη. Έλειψαν 
έτσι από τό νησί οί βασικές προϋποθέσεις γιά τό φανέρωμα νέων αν
τιλήψεων πού θά μπορούσαν νά άποδεσμεύσουν καί νά χειραφετήσουν 
τό άτομο από τό μεσαιωνικό τρόπο ζωής, πράγμα πού είχε γίνει στούς 
ελεύθερους λαούς τής δυτικής Ευρώπης. Οί Κρητικοί λόγιοι είναι χω
ρίς άλλο πολυάριθμοι, αν τούς συγκρίνουμε μέ τούς λογίους τών άλλων 
λιγώτερο πνευματικά προχωρημένων τμημάτων τοΰ ‘Ελληνισμού, αλλά 
οί περισσότεροι από τούς λογίους αυτούς είναι κληρικοί μέ τή νορ- 
τροπία τών κληρικών τοΰ παρελθόντος, κληρικοί πού ακολουθούν πι- ·)

·) EJlvei λόγια τοΰ κ. Λ. Πολίτη, ό. π. σ. 19.
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στα τή βυζαντινή παράδοση Γιατί στην κρητική λογοτεχνία ό εθνικός 
χρωματισμός συνταιριάζεται μέ τά κληρονομημένα από τό Βυζάντιο 
στοιχεία' στοιχεία πού τά βρίσκομε και στον Έρωτόκριτο, τό κατ’ ε
ξοχήν εκλεκτό δημιούργημα τής κρητικής ψυχής, καί στα άλλα έργα τής 
κρητικής λογοτεχνίας, μέ τήν εξαίρεση τών έργων τοϋ κρητικοΰ θεά
τρου, δπου σέ μικρότερο βαθμό διαπιστώνεται ή παρουσία τών στοι
χείων αυτών. Στήν κρητική λογοτεχνία ούτε σέ ελάχιστο βαθμό δεν 
παρατηρεΐται ή διάσταση εκείνη μέ τό μεσαίωνα πού κατ’ εξοχήν δια
πιστώνεται στή γαλλική λογοτεχνία καί πού οδηγεί στή δημιουργία 
μιας λογοτεχνίας «καλλιτεχνικής» (artistique, δπως λένε οί Γάλλοι), 
λογοτεχνικό χαρακτηριστικό πού τό διατηρεί ώς στις μέρες μας ακόμη 
ή λογοτεχνία τών Γάλλων.

’Απ’ δ'σα παραπάνω ειπώθηκαν βγαίνει δτι τό λαϊκότροπο τής κρη
τικής λογοτεχνίας δέν πρέπει νά σχετιστή μέ τό δυτικό πνεύμα, καθώς 
αυτό εκδηλώνεται στα έργα τής εύραιπαϊκής ’Αναγέννησης. ’Επιβάλ
λεται νά τό σχετίσωμε μέ τήν καθαυτό λαϊκή μας παράδοση, πού άλλο 
δέν είναι παρά ή βυζαντινή δημοτική παράδοση. Καί μπορεί αυτή καί 
επενεργεί αποτελεσματικά καθώς ή Κρήτη βρίσκεται αποχωρισμένη γε
ωγραφικά καί ανεξάρτητη διοικητικά από τό βυζαντινό κράτος καί τή 
βυζαντινή πρωτεύουσα, αφού τό νησί δεσπόζεται από τούς Βενετσιά- 
νους. Γιατί νομίζω δτι ήταν εύκολώτερο γιά τή βυζαντινή δημοτική 
παράδοση νά οίκειωθή τμήματα τοϋ ελληνο - βυζαντινού χώρου πού 
δέν τά πίεζε ή επίσημη καί συνάμα συντηρητική στις κατευθύνσεις 
της πνευματική ζωή τής πρωτεύουσας τοϋ βυζαντινού κράτους.

Έδώ δέν πρέπει νά λησμονούμε δτι καί αυτός ό διοικητικός, άς 
πούμε, απομονωτισμός, πού καί πριν από τή βενετική κυριαρχία επε
νεργεί στο νησί, είχε δημιουργήσει ήδη από τότε ορισμένες τουλάχι
στο προϋποθέσεις γιά μιά πνευματική ζωή πού πάνω της νά μήν μπο- 
ρή νά άσκή βασική επίδραση τό επίσημο πνευματικό καθεστώς τού 
Βυζαντίου. Επομένως ή σάν ασυναίσθητη, νομίζω, τάση τής κρητι
κής λογοτεχνίας προς τό τοπικό λαϊκό ιδίωμα οφείλεται κατά κύριο 
λόγο στό πρωτόγονο στοιχείο τοϋ ακαλλιέργητου, πού ώς ένα βαθμό 
ένισχύεται από τή δημοτική βυζαντινή παράδοση καί σέ μικρότερο 
ασφαλώς βαθμό από τό παράδειγμα τών λογοτεχνών τής δυτικής ’Α
ναγέννησης, πού καλλιεργούν βέβαια ένα λίγο - πολύ περίτεχνο ύφος, 
αλλά καί χρησιμοποιούν ώς αφετηρία τους τά εθνικά γλωσσικά ιδιώ
ματα.

’Αναγέννηση δέν μπορεί νά νοηθή χωρίς ευρύτερη πνευματική ζωή 
καί μιάν ανανεωμένη καλλιτεχνική κίνηση. Στή δύση οί νέες τάσεις 
Ικδηλώνονται δχι μόνο οτήν περιοχή τοϋ θεάτρου καί τοϋ έπικολυρι-
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κοϋ ποιήματος, άλλα και στην καθαυτό λυρική ποίηση, στο πεζό διή
γημα καί to πεζό μυθιστόρημα, άαθώς καί στην ιστορική, τη θρη
σκευτική, τον πολιτική καί τήν ηθική πεζογραφία, δηλαδή καί σε είδη 
γραμματειακά πού δεν καλλιεργήθηκαν στήν Ελλάδα τήν εποχήν αυτή.

’Έκαμα λόγο για μια ανανεωμένη καλλιτεχνική κίνηση, μια κίνη
ση πού νά έμπνέεται καί αυτή από άναγεννητικά, νά πούμε, ιδανικά. 
Καί ό'μως στήν Κρήτη στούς αιώνες πού μάς απασχολούν βλέπομε νά 
άκμάζη μια τέχνη ζωγραφική πού άλλο δεν είναι από τήν τέχνη τών 
φορητών εικόνων πού διαμορφοόθηκε στο Βυζάντιο καί πού με αφε
τηρία τά ζωγραφικά έργα τής εκκλησίας τής Περιβλέπτου στο Μυστρά 
απλώνεται μετά τήν "Αλωση στήν Κρήτη, οπού παίρνει σημαντική 
ανάπτυξη- ίσα - ίσα μάλιστα ή παρουσία καί ή εξέλιξη τής τέχνης αυ
τής τών φορητών εικόνων, πού από τό Millet ονομάστηκε κρητική, 
συμπίπτει μέ τήν υποχώρηση καί τήν παρακμή τής άναγεννητικής τέ
χνης τής εποχής τών Παλαιολόγων, πού μέ τήν επικράτηση τών αν
τί,ανθρωπιστικών τάσεων τών ησυχαστών φθίνει από τά μέσα τού δε- 
κάτου τετάρτου αιώνα, καθώς έδειξε τελευταία στον πρυτανικό λόγο 
του ό πρύτανης τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκηςκ. Ά. Ξυγγόπουλος.

’Από τό άλλο μέρος, όταν λέμε ’Αναγέννηση, εννοούμε στήν ιστο
ρία τών γραμμάτων έ'να απέραντο κίνημα πού μέσα σέ ορισμένους 
αίώνες ανανεώνει ολόκληρο τό δυτικό πολιτισμό καί οδηγεί από τό με
σαιωνικό στο νεώτερο κόσμο. Μολαταύτα σήμερα οί Ιστορικοί τών 
γραμμάτων δέχονται πρώτα-πρώτα δ'τι ό δρος ’Αναγέννηση, πού χρη
σιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο τέλος τού δεκάτου εβδόμου αιώνα, 
είναι ά'δικος, γιατί αγνοεί προηγούμενα κινήματα πού οδήγησαν σέ 
μιαν αναντίρρητη ά'νθηση τού πνεύματος σέ πολλές χώρες τής Ευρώ
πης- έπειτα ή αναγέννηση αυτή δέν ήρθε απότομα, αφού είχε παρα
σκευαστή ήδη μέσα στά μεσαιωνικά χρόνια. ”Αν λοιπόν ή ευρωπαϊκή 
’Αναγέννηση δε νοείται σήμερα από τούς σοβαρούς ερευνητές παρά 
σάν έ'να τέρμα μιας πορείας τού ανθρωπίνου πνεύματος, πού πάντα 
στις καλύτερες εκδηλώσεις του, καί στά χρόνια ακόμη τού μεσαίωνα, 
έρρεπε προς εκείνο πού κατά προτίμηση καί μέ μιά βαθύτερη συναί
σθηση επιδίωξε ή ’Αναγέννηση, πόσο περισσότερο εκείνο πού λέμε 
Ιμείς δική μας ’Αναγέννηση, μιά «αναγέννηση» τόσο περιορισμένη 
τοπικά καί πού ως έ'να βαθμό δέν είναι παρά απλή αντανάκλαση τής 
ευρωπαϊκής καί πού πολύ λιγώτερο από τήν ευρωπαϊκή κόβει τις κλω
στές πού τή δένουν μέ τό παρελθόν, πρέπει γιά νά καιανοηθή βαθύ
τερα νά συνδεθή μέ τις παλιότερες, τις μεσαιωνικές ελληνικές μορ
φές λογοτεχνικής δημιουργίας. Γιατί, όπως είπαμε ήδη, μολονότι έχο
με στήν Κρήτη μιάν αναντίρρητη καί γόνιμη επίδραση από τή λογο- 
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ζ. SO
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τεχνία της ’Ιταλίας Ιδιαίτερα, δμως ή επίδραση αυτή δεν μπόρεσε νά 
κόψη τό βασικό και ουσιαστικό σύνδεσμο τής κρητικής πνευματικής 
ζωής μέ τήν προηγούμενη πνευματική ιστορία τοϋ Ελληνισμού, τή 
βυζαντινή λογοτεχνική παραγωγή.

III

"Ας πάρωμε τιάρα ως αφετηρία των περαιτέρω σκέψεων μας τον 
Έρωτόκριτο, τό κορυφαίο έργο τής κρητικής γραμματείας.

Δέ χρειάζεται, νομίζω, νά ύπογραμμιστή καν ό ίπποτικός χαρακτή
ρας τής υπόθεσης τοϋ Έρωτόκριτου. Είναι γνωστό δτι στα βασικά 
σημεία τής υπόθεσής του ακολουθεί <5 Έρωτόκριτος ένα πολυδιαβα- 
σμένο και πολυμεταφρασμένο στήν εποχή του γαλλικό μυθιστόρημα 
τής πρώτης πεντηκονταετίας τοϋ 15ου αιώνα, μυθιστόρημα οπωσδή
ποτε μεσαιωνικό. Ό Κορνάρος άναχωνεύει τήν υπόθεση πού βρήκε 
στο γαλλικό μυθιστόρημα και παράλληλα σέ λεπτομερειακά σημεία τοϋ 
έργου του επηρεάζεται καί από άλλα, υποθέτω, έργα τής εποχής, αλλά 
καί από ενα κορυφαίο έργο τής ’Αναγέννησης, τον Orlando Furioso, 
έργο χαρακτηριστικό τής εποχής, έκδηλα δμως εμπνευσμένο από τον 
ίπποτικό ευρωπαϊκό μεσαίωνα. Ή άναχώνευση των δανεισμένων από 
ά'λλα έργα στοιχείων γίνεται μέ τέτοιο τρόπο από τον Κορνάρο πού 6 
Έρωτόκριτος ως προς ορισμένα χαρακτηριστικά του νά τοποθετήται 
στή γενική ατμόσφαιρα των υστεροβυζαντινών μυθιστορημάτων καί 
τών άλλο^ν ποιητικών έργων τής Ιδιας περίπου εποχής. Πράγματι, κα
θώς ήδη ό μακαρίτης Στέφανος Ξανθουδίδης παρατήρησε10, μερικά 
στοιχεία τοϋ κρητικοΰ έπους απαντούν καί στήν παλιότερη μεσαιωνική 
ποίηση (Διγενής ’Ακρίτας, Διήγησις Άχιλλέως, Λόγος παρηγορητικός 
περί δυστυχίας καί ευτυχίας, Ίμπέριος καί Μαργαρώνα, κλπ.). 'Υπο
στήριξε μάλιστα ό μελετητής αυτός δτι ορισμένα από τά ποιήματα αυ
τά είχαν χρησιμοποιηθή από τον ποιητή τοϋ Έρωτόκριτου ως πηγές 
γιά μεμονωμένα, έστω, μέρη τοϋ επικού του ποιήματος. Καί στήν πε
ρίπτωση ακόμη πού σήμερα προκειμένου γιά μερικά λεπτομερειακά 
στοιχεία τής υπόθεσης τοϋ Έρωτόκριτου (ατεκνία κλπ.) έχομε βρει 
τήν αναμφισβήτητη πηγή τους, τό γαλλικό μυθιστόρημα Paris et 
Vienne, γιά ορισμένα άλλα στοιχεία τοϋ Έρωτόκριτου μένει αναν
τίρρητο δτι ό Κορνάρος χρησιμοποίησε συνθέτοντας τό έργο του πα- 
λιότερα μεσαιωνικά ελληνικά ποιήματα. ’Αλλά προκειμένου είδικώτερα

,0) Βιτζέντξου Κορνάρου: Έρωτόκριτος, έκδ. κριτική, 1915, σ, 
CXV κ. έ.
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για τό θέμα πού μας απασχολεί στη μελέτη τούτη δεν εχει σημασία 
αν όντως ό Κορνάρος χρησιμοποίησε τά έργα αύτά ώς πηγή για τη δί
κη του έμπνευση. Μας φτάνει για την υποστήριξη τής άποψής μας τό 
γεγονός ότι κοινά στοιχεία λεπτομερειακά ή καί γενικώτερα διαπιστώ
νεται δτι υπάρχουν και στον Έρωτόκριτο και στά παλιότερα ελληνικά 
ποιήματα, γιατί αύτά τά κοινά στοιχεία είναι πού μας τοποθετούν 
στην ίδια ατμόσφαιρα — κι’ αυτό είναι πού θέλομε νά άποδείξωμε. 
’Όντως, καθώς εχει ήδη παρατηρηθή 11, αδρότερες αναλογίες υπάρ
χουν τού Έρωτόκριτου προς τό μεσαιωνικό μυθιστόρημα τού Ίμπέ- 
ριου κα'ι τής Μαργαρώνας. Καί στο ποίημα αυτό υπάρχει ατεκνία (εδώ 
τού ρήγα τής Προβέντσας) καί ή επιθυμία τών γονέων νά άποχτήσουν 
τέκνο βρίσκει την ικανοποίησή της αργότερα. Ό ρήγας τής «Άνάπο- 
λης» προτείνει στην ωραία Μαργαρώνα, την κόρη του, έναν από τούς 
ρηγάδες πού τη ζητούν σέ γάμο καί εκείνη δέ συγκατανεύει. Στέλνει 
μάλιστα ή Μαργαρώνα δαχτυλίδι στον αγαπημένο της κ’ εκείνος άντε- 
πιστέλλει. Οί εραστές και στά δύο έργα σέ μυστικές συναντήσεις ορκί
ζονται αμοιβαία πίστη. Στη γκιόστρα πού θά γίνη γιά την εκλογή συ
ζύγου λαβαίνει μέρος ό ήρωας τού κάθε μυθιστορήματος. Στον αγώνα 
αυτόν παραβρίσκονται καί οί γονείς τής καθεμιάς ήρωίδας καί ή ίδια 
ή ήρωίδα. Καί ό Έρωτόκριτος καί ό Ίμπέριος ξενιτεύονται. ‘Υπάρ
χει καί στο μυθιστόρημα τού Ίμπέριου καί τής Μαργαρώνας πρόσω
πο πού παίζει τό ρόλο τής Νέννας τού κρητικού έπους. Ύστερ’ από 
περιπέτειες πού μεσολαβούν καί ή Άρετούσα καί ή Μαργαρώνα μα
θαίνουν πώς έχουν πεθάνει οι αγαπημένοι τους. Στο τέλος καί τών 
δύο μυθιστορημάτων υπάρχουν συνάντηση τών αγαπημένων, αναγνώ
ριση καί εορτασμός τών γάμων. ’Άνοδος τέλος στο θρόνο καί τού 
Έρωτόκριτου καί τού Ίμπέριου.

Έπειτα, δέ νομίζω δτι είναι χωρίς σημασία τό γεγονός ότι τό 
γνωστό σ’ εμάς σήμερα βασικό πρότυπο τού Έρωτόκριτου, δηλ. τό 
γαλλικό μυθιστόρημα Paris et Vienne, καί τό γαλλικό πρότυπο τού 
Ίμπέριου καί τής Μαργαρώνας, δηλ. τό μυθιστόρημα «Pierre de Pro
vence et la belle Maguelonne», καί γραμματολογικά καί από την 
άποψη τού περιεχομένου βρίσκονται πολύ κοντά τό ένα στο άλλο.

’Από τό άλλο μέρος, είναι άραγε εντελώς ασήμαντο γιά τον Έρω- 
τόκριτο όχι μόνο δτι τό βασιλιά τής ’Αθήνας τον ονομάζει Ήράκλη, *

“) Βλ. Ch. Gidel: Nouvelles etudes sur la litterature grecque
moderne, o. 520. Σι. Ξανθουδίδη: Έρωτόκριτος, Εισαγωγή, σ. CXV1I 
καίΝ. Βέη: Der franzosisch—rnittel—grieehische Ritterroman «Iniberios 
und Margarona» und die Griindungssage des Daphniklosters bei Athen, 
Berlifl 1924, a. 48 - 50. Πβ. καί N. Πολίτη, Λαογραφία 1 (1909), σ. 55 κ. f.
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δηλ. Ηράκλειο μέ δνομα Βυζαντινού αύτοκράτορα, άλλα καί ότι 
παρουσιάζει στο έργο του μέ τον τρόπο πού τό παρουσιάζει χό πριγ- 
κιπόπουλο τοΰ Βυζαντίου;

"Εχει ήδη μελετηθή καί στις λεπτομέρειες της ακόμη ή σχέση τοΰ 
κρητικοϋ έπους μέ τό γαλλικό πρότυπό του, τό μυθιστόρημα Paris et 
Vienne13 * *, ακόμη καί μέ τον Orlando Furioso τοΰ Άριόστου. Δεν 
έχουν όμως τό ίδιο εξαντλητικά προχωρήσει οί έρευνες ως προς τή 
σχέση τοΰ Έρωτόκριτου μέ τό γνήσιο λαϊκό πνευματικό κόσμο. (Δέν 
Ιννοώ εδώ τή σχέση μέ τή δημοτική ύστερομεσαιωνική λογοτεχνία)

Καί προς αυτή τήν κατεύθυνση θά έπρεπε κατά τή γνώμη μου νά 
στραψοϋν προσεχώς οί έρευνες σχετικά μέ τον Έρωτόκριτο. Γιατί νο
μίζω δτι ή ανακάλυψη τοΰ βασικοΰ προτύπου τοΰ Έρωτόκριτου δέν 
πρέπει νά μάς κάμη νά μή δώσωμε σημασία στά στοιχεία εκείνα πού 
μάς όδηγοΰν προς τον ελληνικό λαϊκό πνευματικό κόσμο. Σωστά χαρα
κτηρίζεται από τον κ. Λίνο Πολίτη 13 «λαϊκός παραμυθάς» 6 ποιητής 
τοΰ Έρωτόκριτου χωρίς βέβαια νά είναι καί λαϊκός ποιητής. Καί σω
στά επίσης από τον ίδιο μελετητή 16 σημειώνεται ότι ό Ιδανισμός του 
συμπίπτει μέ τον ιδανισμό μέ τον όποιον πλάθει ό λαός τούς ήρωές 
του.

Τό ζήτημα πού μάς απασχολεί στή μελέτη τούτη θά διαφωτιστή 
αρκετά αν κ .·ί μετά τή διαπίστωση πού έχει γίνει δύο βασικών πηγών 
τοΰ Έρωτόκριτου, τοΰ γαλλικού μυθιστορήματος καί τοΰ Orlando 
Furioso τοΰ Άριόστου, εξεταστή τί μένει σωστό από τις προηγούμε
νες λεπτομερειακές ή γενικώτερες διαπιστώσεις ή υποθέσεις πού έγι
ναν ως προς τή σχέση τοΰ κρητικοϋ έπους μέ άλλα έργα τοΰ δυτικού

,a) "Ou τό ' Ηρακλής αυτό προέρχεται άπό τό βυζαντινό 'Ηράκλειος καί 
όχι άπό τό 'Ηρακλής τό παρατήρησε ό συνάδελφος κ. Στ. Καψωμένος.

18) Ε Κ ρ ι α ρ ά : Μελετήματα περί τάς πηγάς τοΰ Έρωτοκρίτου, σ. 29 κ.έ., 
καί G. Morgan: French and Italian Elements in Erotocritos (Κρητικά 
Χρονικά Z' <1953>, 201 - 8).

“) N. Πολίτη: Ό Έρωτόκριτος (Λαογραφία 1 (1909), a. 19 - ΙΟ- Στ. 
Ξανθουδίδη, έκδ. Έρωτοκρίτου, σ. CXXVI (καί 774). D. C. Hesse' 
ling: Histoire de la litterature grecque moderne, 1924, σ. 13-14. Τοΰ 
Ί 8 ι ο υ : Erotokritos en Aretousa, σ. 104. H. Pernot: Etudes de lit
terature grecque moderne, 2me serie, σ. 65 κ.έ. Ε. Κριαρά: Μελετή- 
ματα περί τάς πηγάς τοΰ Έρωτοκρίτου, σ. 145 - 51 καί Κ. Οίκονομίδη: 
Π0. καί Βασίλειος Διγενής ’Ακρίτας, έκδ. Π. Καλονάρου, τομ. 
Α', σ. κγ’, 22 (σημ. 170) κ. άλλοΰ.

“) Β. Κ ο ρ ν ά ρ ο υ : Έρωτόκριτος, τόμ Α'. Ανατύπωση άπό τήν ίκδ. 
Στ. Ξανθ-ουδίδου, σ. 24.

“) Αρτ. σ. 3§.
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μεσαίωνα (Aucassin et Nicolette, Reali di Rrancia) πού κατά και
ρούς προβλήθηκαν ώς πιθανές λεπτομερειακές ’ίσως πηγές τού Έρω- 
τόκριτου. ’Ακόμη καί στην περίπτωση πού δέ θά άποδειχτή αναμφι
σβήτητη αιτιώδης σχέση ανάμεσα στον Έρωιόκριτο καί τά μεσαιωνι
κά αύτά λογοτεχνήματα, κατά τη γνώμη μου καί μόνες οί πιθανές δια
πιστώσεις ότι καί άλλα μοτίβα από τον Έρωτύκριτο απαντούν καί σέ 
άλλα μεσαιωνικά έργα θά έδειχναν δτι τό κρητικό έπος κινείται μέσα 
σέ μιάν ατμόσφαιρα καθαρά μεσαιωνική.

’Αλλά καί έξω από τις ως τώρα καί τις πιθανές μελλοντικές δια
πιστώσεις στο πεδίο τής έρευνας τών πηγών, ό τρόπος πού μεταχειρί
ζεται καί κατεργάζεται τη γλώσσα του ό Κορνάρος, τό ύφος πού άπο- 
τυπώνει σ’ αυτήν, οί ιδέες, τό γνωμολογικό καί παροιμιακό στοιχείο 
πού διαχέει μέσα στο έργο του, όλα τούτα μάς προσεγγίζουν προς τον 
ελληνικό μεσαίωνα.

Θά μπορούσε νά έπεκτείνη κανείς τις σχετικές μέ τά παραπάνω 
παρατηρήσεις του καί σ’ άλλα έργα τής κρητικής γραμματείας γιά νά 
δείξη μιά βαθύτερη σχέση τής γραμματείας αυτής μέ τό μεσαιωνικό 
ελληνικό πνευματικό κόσμο. Θά διαπίστωνε τότε δτι ένα μεγάλο μέρος 
τής λογοτεχνίας τής Κρήτης έως τό 1600 περίπου καί από την άποψη 
τών θεμάτων καί από την άποψη τής γλώσσας καί από την άποψη τής 
θεωρίας τού κόσμου βρίσκεται πολύ κοντά στη γραμματεία τών τριών 
τελευταίων βυζαντινών αιώνων. Στη Θυσία τού ’Αβραάμ επίσης, ένα 
έργο πού κρατά εξαιρετική θέση μέσα στην κρητική λογοτεχνία τού 
Που αίώνα, καθώς άλλωστε καί στά ανάλογα μέ τη Θυσία έργα τής 
ευρωπαϊκής ’Αναγέννησης, πού δμως δέν έχουν τόσο κεντρική σημα
σία μέσα στά σύγχρονά τους λογοτεχνήματα, διασώζεται χωρίς άλλο τό 
θρησκευτικό πνεύμα τού μεσαίωνα·".

Σ’ αυτή τή Βοσκοπούλα, ένα έργο μέ δυτική πιθανώς επίδραση, 
παρ’ δλα τά στοιχεία του πού θά μάς οδηγούσαν σ’ έναν αγροτικό, 
ρεαλιστικόν έρωτα, θά συναντήσωμε ένα μοτίβο πού μάς φέρνει κατ’ 
εύθεΐαν στο Βυζάντιο. Ή ψευτολιποθυμία πού άπαντά στήν αρχή τού 
ποιήματος δέν μπορεί νά θεωρηθή άλλο από ένα λείψανο τών σοφι
στικών μυθιστορημάτων καί τών άλλων μυθιστορηματικών έργων τής 
υστεροβυζαντινής εποχής, πού αποτελούν μίμηση τών πρώτων.

Καί σέ άλλες λογοτεχνίες γράφονται στά χρόνια τής ’Αναγέννησης 
χρονικά έμμετρα, ανάλογα ώς ένα βαθμό μέ τά δικά μας Ιστορικά ποι
ήματα τού Μαρίνου Τζάνε Μπουνιαλή καί τού ’Ανθίμου Διακρούση.

Ό λαϊκότροπος χαρακτήρας τής κρητικής λογοτεχνίας.., 30§

") V. Rossi: Storia della letteratura italiana, vol. II, il Rinasci- 
mento, Milano 1935, o. 30 κ. i.
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Ε. Κρίαρά

Έτσι λ. χ. στη Γαλλία μέ διαταγή τοϋ Φραγκίσκου Α' 6 Guillaurhd 
Cretin (f 1525) γράφει χρονικό έμμετρο από δώδεκα βιβλία, ακολου
θώντας, καθώς ξέρομε *9, τή μεσαιωνική παράδοση. ’Αλλά τα έργα 
αυτά τά ευρωπαϊκά, και αν ακόμη ή συγγραφή τους πέφτη μέσα στα 
χρονικά πλαίσια τής Αναγέννησης, δμως αποτελούν ξένο σώμα μέσα 
στή λογοτεχνική παραγωγή τής εποχής.

Και άλλα έργα τής κρητικής λογοτεχνίας, ιδίως τοϋ 16ου αιώνα 
(Πικατόρος, Μπεργαδής) έχουν έκδηλο έναν λαογραφικό χρωματισμό, 
που μάς οδηγεί στήν καθαρά λαϊκή παράδοση, τήν κληρονομημένη 
από τό Βυζάντιο.

Μολονότι λοιπόν θά μπορούσα, γιά νά ενισχυσω τις απόψεις μου, 
νά έπεκταθώ και σέ άλλα δευτερώτερα από τον Έρωτόκριτο έργα τής 
κρητικής γραμματείας, προτίμησα νά κάμω τις παρατηρήσεις μου μέ 
αφετηρία κυρίως αυτόν, μιά καί πρόκειται γιά τό κατ’ εξοχήν εκλεκτό 
έργο τής εποχής, εκείνο ακριβώς πού εξ αιτίας τής ανώτερης πνοής 
τοΰ δημιουργού του βρίσκεται περισσότερο χειραφετημένο από δουλι
κές μιμήσεις εϊτε προς τήν πλευρά τοΰ δυτικού μεσαίωνα και τής ευρω
παϊκής ’Αναγέννησης, εϊτε προς τήν πλευρά τού βυζαντινού μεσαίωνα.

Μέ τον Έρωτόκριτο ϊδίως, αλλά καί μέ ορισμένα άλλα έργα τής κρη
τικής λογοτεχνίας, βρίσκει τήν ολοκλήρωσή της μιά τάση, ή δημοιικι- 
στική τής ύστερομεσαιωνικής ελληνικής γραμματείας καί ως προς τό 
γλωσσικό ό'ργανό της καί ως προς τή συγκρότηση άξιων τοΰ ονόμα
τος λογοτεχνημάτων. Χωρίς αλήθεια τήν εμφάνιση τού Κορνάρου καί 
τού έργου του θά μπορούσε κανείς νά δεχτή δτι οι παλιότερες προ
σπάθειες γιά τή δημιουργία μιας δημώδους γραμματείας στο Βυζάν
τιο δέ βρήκε τή φυσική της συνέχεια, δέν μπόρεσε νά όλοκληρωθή. 
’Αλλά, δπως συχνά παρατηρήθηκε, από τό ένα μέρος ή προσήλωση 
τοΰ “Ελληνα προς τήν παράδοση τοΰ έθνους του είναι εντελώς σταθε
ρή (πολύ σταθερώτερη άπ’ δ,τι στις χώρες τής δυτικής Ευρώπης)’ από 
τό άλλο μέρος θά ήταν Ιντελώς αναπάντεχο αν ένα κολοσσιαίας, έστω, 
σημασίας γεγονός, σάν τό γεγονός τοΰ 1453, οδηγούσε σέ μιάν εγκα
τάλειψη τών δρόμων πού είχαν κιόλα χαραχτή γιά μιά ζωντανή λογο
τεχνική δημιουργία τού “Εθνους. Δέν ήταν επομένως δυνατό παρά νά 
οδηγηθούμε στο πεδίο αυτό σέ μιά συνέχιση τών προσπαθειών καί σέ 
μιάν ολοκλήρωση. Οί μεσαιωνικές λογοτεχνίες τών δυτικών εθνών γιά 
διαφόρους λόγους μπόρεσαν νά πραγματοποιήσουν δλες τους τις δυνα
τότητες" μιά λογοτεχνία λοιπόν γαλλική ή ’ιταλική τής ’Αναγέννησης

810

1β) R. Jas inski: Histoire de la litterature fran?aise, tome pre
mier, Paris [1947), σ. 131.
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μπορούσε ριζικώτερα νά άποχωριστή από τό λογοτεχνικό παρελθόν 
και τη λογοτεχνική παράδοση. Τό ίδιο πράγμα δεν ήταν δυνατό νά 
γίνη στην Ελλάδα κα'ι γιάέ'να πρόσθετο λόγο, πού πρέπει τώρα νά τον 
υπογραμμίσω: δτι ένας λαός υποδουλωμένος (καί ό λαός ο ελληνικός 
στο σύνολό του στενάζει κάτω από ποικίλους ζυγούς μετά την "Αλω
ση) στρέφεται ενσυνείδητα ή ασυνείδητα προς τις ρίζες τοΰ εθνικού 
πνευματικού του βίου και τής εθνικής του πνευματικής παραγωγής “, 

"Υστερα καί οι τύχες τής ελληνικής γλώσσας, τής δημοτικής ελλη
νικής γλώσσας, ως οργάνου λογοτεχνικού ήταν διαφορετικές στην 'Ελ
λάδα απ’ δ,τι στις δυτικές χώρες Έκεΐ ή ’Αναγέννηση βρίσκει ολο
κληρωμένες καί ιδίως αρκετά πλατιά χρησιμοποιημένες λογοτεχνικές 
εθνικές γλώσσες καί φροντίζει γιά τό οριστικό τους άπλωμα σ’ δλες 
τις ομόγλωσσες περιοχές, καθώς καί γιά μιά πλατύτερη καθιέρωσή 
τους στήν κοινωνική ζωή. Στήν Ελλάδα είχαν νά γίνουν ακόμη πολ
λές προσπάθειες στον τομέα αυτόν. ’Όχι μόνο δεν ήταν δυνατό από 
τότε νά οδηγηθούμε σέ μιά γλώσσα πού νά μπορή νά γίνη κτήμα δλου 
τού "Εθνους (κι’ αυτό γιά ποικίλους ιστορικούς λόγους), άλλ’ ούτε 
είχαν ακόμη χρησιμοποιηθή μέ ακρίβεια καί συνέπεια γραμματική αυ
τά τά ’ιδιώματα τής νέας ελληνικής, πού από παλιότερα είχαν διαμορ- 
φωθή. Μιά είναι εδώ ή εξαίρεση: στήν Κύπρο γράφονται τά γνωστά 
ερωτικά τραγούδια στο ίδία>μα τοΰ νησιού. Τό έργο αυτό τής χρησι
μοποίησης ενός γνήσιου λαϊκού ιδιώματος θά τό ολοκλήρωναν οί 
Κρητικοί λογοτέχνες καί ιδίως ό προικισμένος ποιητής τού Έρωτό- 
κριτου. ΚΤ αυτό γιατί ό Κορνάρος μπορούσε νά άντλή απ’ οπουδή
ποτε τήν υπόθεση τού έργου του καί τά λεπτομερειακά του στοιχεία, 
άλλα στή βαθύτερή του έμπνευση αντλούσε από τή γνήσια ελληνική 
■ψυχή του, τή θρεμμένη μέ τήν άδολη λαϊκή παράδοση τοΰ νησιού του, 
πού ήταν μιά παράδοση απόλυτα ελληνική, γνήσια βυζαντινή, καθώς 
καί μέ τά παλιότερα ^Ικεΐνα λογοτεχνικά βυζαντινά μνημεία πού δέν 
περιφρονούσαν τή λαϊκή ψυχή, τό εκφραστικό της όργανο καί τον ιδεο
λογικό της κόσμο.

Ό λαϊκότροπος χαρακτήρας τής κρητικής λογοτεχνίας... 3ί1

ΕΠΙΜΕΤΡΟ

Είχε συμπληρωθή ή συγγραφή τής μελέτης αυτής, δταν κυκλοφό
ρησε τό τρίτο τεύχος τού έκτου έτους (1952) τών «Κρητικών Χρονι-

1β) Τή σημασία πού είχε γιά τήν όλη διαμόρφωση τής πνευματικής ζωής 
στήν Κρήτη ή ελλειψη τής πολιτικής ελευθερίας τήν τονίζει, μολονότι από άλ
λη πλευρά, καί ό καθηγητής κ. Ν. Β. Τωμαδάκης στήν παραπάνω μελέτη του 
σ. 20.
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Ε. Κριαςιά

χών», όπου (σελ. 351 - 422) δημοσιεύεται άξιοπρόσεχτη μελέτη τον 
χ. Στ. ’Αλεξίου μέ τον τίτλο «Ό χαρακτήρ τοϋ Έρωτοκρίτου». Μο
λονότι στην παραπάνω μελέτη μου συζητεΐται εϊδικώτερο χαρακτηρι
στικό τής κρητικής λογοτεχνίας στο σύνολό της (ό λαϊκότροπος χαρα
κτήρας της) και μόνο επικουρικά και σαν παράδειγμα γίνεται λόγος 
για τον Έρωτόκριτο, πολλές από τις απόψεις πού καταχωρεί στη με
λέτη του ό κ. ’Αλεξίου θά μπορούσαν στη δική μου αυτή μελέτη νά 
συζητηθούν, αν ό χαρακτήρας της ήταν κατά βάση αναλυτικός. Γι’ 
αυτό επιφυλάσσομαι σέ ά'λλη ευκαιρία νά συζητήσω τις απόψεις αυτές 
και τ'ις γνώμες τού κ. ’Αλεξίου- καί όσες σχετίζονται μέ τό εϊδικώτερο 
θέμα τής προκείμενης πραγματείας καί τις άλλες. 'Οπωσδήποτε σέ 
υστερόγραφο Ιπιθυμώ νά παρατηρήσω τά ακόλουθα :

Πρώτα - πρώτα θεωρώ τουλάχιστο υπερβολικό ό'τι τάχα «συστημα- 
τικώς καί κατά σύνθετον τρόπον εξέφρασε την συνείδησιν τής ένότη- 
τος τού νέου καί τού αρχαίου ελληνισμού έκ τών Βυζαντινών καί με
ταβυζαντινών ποιητών μόνον 6 Κορνάρος» (’Αλεξίου, δ. π. σελ. 399). 
Έν πρώτοις, γιατί ζητά ό κ. ’Αλεξίου από τούς Βυζαντινούς ποιητές 
νά έχουν «συνείδησιν τής ένότητος τού νέου καί τού αρχαίου ελληνι
σμού», αφού ζούν όχι στη νέα εποχή, αλλά στη βυζαντινή ; ’Έπειτα, 
νομίζω δτι συνειδητά ελληνικός κόσμος δέν άπαντά μόνο στον Έρω- 
τόκριτο, αλλά καί σέ πολλά δημώδη καί μη βυζαντινά κείμενα. 'Ότι 
βέβαια τό ελληνικό αυτό αίσθημα μόνο μέ τον καιρό ξεκαθαρίζεται εν
τελώς κανείς δέ θά τό άρνηθή. Θά ήταν αποκαρδιωτικό γιά τήν πο
ρεία τής γραμαατείας μας, αν περνούσαν οί αιώνες καί οι συγγραφείς 
μάς παρουσιάζονταν πάντοτε άπαράλλαχτοι δ ένας μέ τον άλλο καί στο 
πεδίο τού εθνικού τους αισθήματος καί στο πεδίο τής άλλης κοσμο
θεωρίας τους. Οί διαφορές που, δπως είναι φυσικό, παρουσιάζουν 
αναμεταξύ τους δέν τούς ταξινομούν σέ διαφορετικούς γενικώτερους 
κόσμους. Γι’ αυτό καί ή διάκριση τού «μεσαιωνικός» από τό «συνει
δητά ελληνικός» πού υπονοεί δ κ. ’Αλεξίου είναι γιά μένα, ιδίως προ- 
κειμένου γιά τούς τελευταίους βυζαντινούς αιώνες, απαράδεχτη. Νομί
ζω δτι δ κ. ’Αλεξίου έχει κάποια τάση άγιοποίησης τού Κορνάρου στο 
πεδίο τής αντίληψής του γιά τον ελληνισμό. Ή τάση του αυτή δέ μέ 
βρίσκει καθόλου σύμφωνο. ’Αρκετά ταλαιπωρήθηκαν οί νεοελληνικές 
έρευνες από τήν άγιοποίηση τού Σολωμού. Άς άφήσωμε τουλάχιστο 
τον Κορνάρο νά μάς γίνη γνωστός στήν αληθινή του υπόσταση. ’ Ας 
τον δούμε ρεαλιστικά.

Έκεΐνο τώρα πού τον Έρωτόκριτο τον προσεγγίζει στή δημωδέ- 
στερη βυζαντινή παραγωγή (πράγμα πού δέν τό δέχεται ό κ. ’Αλεξίου), 
δέν είναι μόνο τό γεγονός δτι δ κόσμος τών ηρώων καί τών εθίμων

sid
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του είναι μεσαιωνικός, αλλά δτι 6 ίδιος ό Κορνάρος σάν ποιητής έχει 
τό αίσθημα, εχει την αντίληψη, εχει την κοσμοθεωρία τοϋ μεσαιωνι
κού ανθρώπου. Ή διαφορά στο πεδίο αυτό Άριόστου καί Κορνάρου 
δεν είναι μηδαμινή. Ή νέα Ελλάδα, μιά μεσαιωνική δμως νέα Ελ
λάδα, βρίσκεται στο Βυζάντιο καί κανείς δεν μπορεί νά τό αμφισβή
τηση σοβαρά. Γιά νά διαμορφωθή στή νεωτερική του μορφή ό νεοελ
ληνικός κόσμος πρέπει νά περάση ό δέκατος έβδομος αιώνας καί νά 
έρθη ό επόμενος, ό αιώνας τοΰ διαφωτισμού. Γιατί εκείνο πού έγινε 
για τούς άλλους λαούς στα χρόνια τής ’Αναγέννησης σ’ εμάς για δια
φόρους ιστορικούς λόγους δεν έγινε παρά πολύ αργότερα. Ό δέκατος 
δγδοος ελληνικός αιώνας είναι ό αιώνας εκείνος πού — με την τήρηση 
καί εδώ τών αναλογιών — οδηγεί σ’ εμάς σέ κάποια άρνηση τού «με
σαιωνικού». Δέν είναι χωρίς σημασία τό δτι οί λόγιοι τοΰ αιώνα αυ
τού δεν πήραν καμιά είδηση γιά τήν «αναγέννηση», τήν κρητική «ανα
γέννηση», πού είχε προϋπάρξει. ΚΓ αν τήν ήξεραν, δέ θά μπορούσαν 
νά τήν Ικτιμήσουν. "Ας θυμηθούμε τις σχετικές ιδέες τού ’Αδαμάντιου 
Κοραή. Στήν άλλη Ευρώπη ό δέκατος δγδοος αιώνας έρχεται νά συμ- 
πληρώση τό έργο τών αμέσως προηγούμενων αιώνων. Δέν τό αγνοεί 
ολοκληρωτικά. Ό Βολταίρος συνεχίζει στο λογοτεχνικό πεδίο τήν 
κλασσική παράδοση τού γαλλικού δέκατου εβδόμου αιώνα, πού είναι, 
κι' αυτός, ή άποκορύφωση, ή τελείωση τής λογοτεχνίας τής ’Αναγέν
νησης. Τό δτι εξ άλλου λείπει λυρική ποίηση στήν κρητική λογοτεχνία 
δέν είναι ασήμαντο γιά τό χαρακτήρα τής δλης γραμματείας τής επο
χή?·

’Ακόμη επιθυμώ νά παρατηρήσω στον κ. ’Αλεξίου δτι οί περίοδοι 
πού τις ονομάζομε «Μεσαίωνα» καί «’Αναγέννηση» δέν είναι δσο νο
μίζει «σαφώς καθωρισμέναι περίοδοι τοΰ ευρωπαϊκού πολιτισμού», 
(δ. π. σελ. 418). Στήν έρευνα τών ημερών μας τά δρια τού «μεσαιω
νικού» καί τού «άναγεννητικού» συγχέονται κατά ένα τρόπο, γιατί καί 
μέσα στο μεσαίωνα υπάρχουν αρκετές μικρότερης ή μεγαλύτερης ολ
κής άναγεννητικές τάσεις. Διαπρεπείς σήμερα ερευνητές τού μεσαιωνι
κού πνευματικού κόσμου τό διακηρύσσουν ως βασικό συμπέρασμα τών 
τελευταίων ερευνών. Ή ’Αναγέννηση δέν ήρθε μέ ένα μεγάλο άλμα, 
αλλά φυσιολογικά μέ τήν προΰπαρξη τών προηγούμενων άναγεννητι- 
κών κινημάτων καί τήν προδρομική τους συμβολή στήν εξέλιξη τοΰ 
πολιτισμού, Δέν πρέπει αλήθεια νά ξεχνούμε δτι τό αδιάσπαστο τής 
πραγματικότητας δέ μάς επιτρέπει χωρίς κίνδυνο νά τήν κομματιάζωμε 
σύμφωνα μέ τις δικές μας έννοιες καί τίς δικές μας εκ τών προτέρων 
αντιλήψεις. Δέ θεωρείται καθόλου σωστή σήμερα ή αντίληψη μερικών 
δτι Μεσαίωνας σημαίνει εξουθένωση τοΰ κοσμικού στοιχείου στον άν
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314 E. Kpinyil

θρωπο καί δτι ’Αναγέννηση είναι ή έκ νέου ανακάλυψη της αξίας τού 
φυσικόν και τοΰ ανθρώπινου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τοΰ συν
δέσμου τών δύο πολιτισμών, τοΰ μεσαιωνικού καί τής ’Αναγέννησης, 
είναι ή μεγάλη φυσιογνωμία τοΰ Πετράρχη, πού πολλοί τον θέλουν 
άνθρωπο τής ’Αναγέννησης, καθώς ξεκινούν από την έκ τών προτέρων 
αντίληψη δτι δεν μπορούσε στον ευρωπαϊκό δέκατο τέταρτο αιώνα νά 
ύπάρξη μια φυσιογνωμία σαν τοΰ Πετράρχη μέ χαρακτηριστικά σαν 
εκείνα πού εμείς τά θεωρούμε χαρακτηριστικά τής ’Αναγέννησης. "Ε
φερα παράδειγμα από τύν ευρωπαϊκό μεσαίωνα, γιατί στην Ευρώπη 
ή διάκριση Μεσαίωνας - ’Αναγέννηση έχει πολύ μεγαλύιερη παρά σ’ 
εμάς δικαίωση. Τό Δάνιη από τό άλλο μέρος δλοι τον θεωρούμε άν
θρωπο τοΰ μεσαίωνα χωρίς συζήτηση. Καί δμως ό Δάντης είναι πρά
γματι ό πρώτος μοντέρνος άνθρωπος ! Αυτά δλα μάς δείχνουν καθαρά 
δτι τά δρια ανάμεσα στην ’Αναγέννηση καί τό Μεσαίωνα είναι τεχνη
τά σέ πολλά σημεία καί δτι τά σχετικά ορόσημα τοποθετούνται μόνο 
γιά τη δική μας ευκολία. Άν θέλαμε τώρα νά άναφερθοΰμε σέ πρό
σωπα τής δικής μας μεσαιωνικής πνευματικής ιστορίας, προκειμένου 
καί γιά τό δικό μας Βυζάντιο θά κάναμε σφάλμα χωρίς άλλο άν είχα
με τη γνώμη δτι Βυζάντιο είναι μόνο ό ’Ιωάννης τής Κλίμακος, ό 
Συμεών ό νέος, δ Γρηγόριος Παλαμάς, ό Νικόλαος Καβάσιλας καί δ 
Γεώργιος Σχολάριος, καί δχι μαζί μ’ αυτούς καί δ Μιχα'λ Ψελλός καί 
δ ’Ιωάννης ’Ιταλός και δ Γρηγόριος Κύπριος καί δ Νικηφόρος Γρή
γορός καί δ Γεώργιος Γεμιστός (γιά νά περιοριστώ σ’ αυτούς μόνο), 
διανοούμενοι δηλ. εμποτισμένοι από έναν άξιοπρόσεχτον ανθρωπισμό, 
τον ανθρωπισμόν εκείνο πού θά δλοκληρωθή αργότερα στά χρόνια τής 
’Αναγέννησης,

Ε. ΚΡΙΑΡΑΣ
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KRETISCHE PFLANZENNAMEN

Anlasslich eines Besuches der Insel Kreta im Oktober 1938 
hatte der Verfasser dieses Beitrages Gelegenheit, in verschie- 
denen Teilen der Insel eine grossere Menge von Pflanzennamen 
ru sammeln. F,r prasentiert diese hier, zu einem Blumenstrauss 
zusammengefasst, dem verehrten Jubilar. Wenn es auch keine 
Rosen und Nelken sind, so tragen sie doch den wild - wiirzigen 
Duft seiner kretischen Heimatinsel *. Sie mogen zugleich als 
Materialquelle dienen fiir ein kiinftiges grdsseres Λεξικόν τής 
Κρητικής διαλέκτου.

Die mundartlichen Formen sind an folgenden Orten gesam- 
melt worden:

Anogia, prov. Rethymno (An.),
Askyfou, Sphakia, Prov. Rethymno (Ask ),
Biannos, siidostlich von Heraclion (Bi.),
Bryses, prov. Rethymno (Br.),
Heraclion (Her.).

Die orthographischen Zeichen haben folgenden Wert:

ci = ci in ital. ciarla
d = d in ital. mandan
δ — δ in πόδι
g = g in ital. lago
y = y in αίγα.
gj= ghi in ital. ghianda
dz=z in ital. zona, griech. τζάμι
j = yi in γιατρός
kj = chi in ital. chiaro
1' = gli in ital. famiglia
x — ξ in ξένος
z — ζ in παίζω
ts == το in έτσι

afistakas «blaue Distel» (Br.).

*) Mit HLN. verweise ich auf das Historische Worterbuch des Neu- 
griechischen; mit KWUG, auf mein Etymologisches Worterbuch der 
unteritalienisehen Grazitat (Halle 1930).
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d&astos «blaue Distel» (Ask.).
agdra&os (Ask.), agara&ia (Ask.), angdra&os (Br.) «Art Salbei», 

«Phlomis fruticosa».
agjelamos (Her.), ajelamos (Ask.) «wilder Hafer», «Avena fatua» 

(αίγίλωψ).
agjiniia (κνίδη) «Brennessel» in Askyfou «Urtiea»; bei den Grie- 

chen in Apnlien kinida (EWUG. no 1036), auf Karpathos 
ακνίδα, in Epirus αγκίδα (HEN. I, 138). Siehe auch dzignida. 

ayriovdsarmos (Ask., Br.) «Art Minze», «Mentha» (αγριοβάλ- 
σαμον).

dyrustos (αγρωοτις) «Art Gras» (Br.).
ayuduras (Br.), ydduras (Her.) «Johanniskraut», Hypericum per

foratum; v. HLN. I, S. 170. 
akonizid (κονυζιά) «Flohkraut», Pulicaria viscosa (Br.). 
amanltis (αμανίτη;) «Ρϋζ» (An.).
ambelitsid «Art Ulme», Ulmus abelicea (Ask.); ist eine Ableitung 

von αμπέλι (HEN. I, S. 540). 
angdra&os v. agdra&os.
anonida (Ask., Br., An.) «Ononis spinosa» (δνωνις, άνωνίς). 
ardaxtllinas (Ask.), ardaytinildtsita «Art Distel»; altgriech. άτρα- 

κτνλίς «Distel aus der man Spindeln fertigte». Bei den Grie- 
chen von Bova (Kalabrien) agrastia «Spindelbaum», Evo- 
nymus europaeus (EWUG. no 263). 

arismari (Ask.), arosmarl (Ask.) «Rosmarin» (ροσμανί). 
drtllcas (Ask.) «Ferulapflanze» (νάρ&ηκας, νάρ&ηξ). 
asfedamos (Ask.) «Ahorn» (άσφένδαμνος).
asfedil’d (Ask.) «Asphodele» (αοφόδελ.ος); vgl. auf Mykonos άαφί- 

δριλας (Dieterich S. 39).
aspragd&i (Ask , Bi ) «Art Distel»; bei den Griechen von Bova 

asprolcd&di (άσπρακάν&ι).
astivlda (Ask., Bi.) «eine niedrige stachlige Pflanze», Poterium 

spinosum (ατοιβή, άστοιβή).
ανγοίόχϊ (Ask., Bi.) «Ochsenzunge», Ancusa officinalis. 
avdratos (Ask.) «Name eines Strauches mit Beeren». 
azirakas (Ask.) «Steineiche», Quercus ilex; anderswo in Kreta 

άοίλακας (Heldreich, Die Nutzpflanzen Griechenlands S· 17)· 
azdjiros (Ask., Bi ) Anagyris foetida (άζόγυρος). 
bondikjd (Br.) «Rosenmalve», Althaea rosea. 
dziynida (An.) «Brennessel», Urtiea; vgl. auf Andros άσικνίδα 

(Dieterich S. 59), Mykonos άξινίδα, Cypern τοικνί&&α, Athen
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τζικνίδα. Siehe auch agjinida.
fldmos (Ask., Br.) «Konigskerze», Verbascum thapsus (φλόμος).— 

Die Griechen von Bova (Kalabrien) nennen die Pflanze fid- 
no (EWUG. no 2326); φλόνος bei Dioskorides. 

galatsida (Br.) «Milchdistel» (γαλατσίδα). 
gorgojdnis (An.) «ein Kraut, das am Wasser wachst». 
yuduras v. ayuburas.
kalddropos oder skarddropo (Ask.) «Art Minze» (καλάμινΰος?). 
kaloslkji (Br ) «niedrige Pflanze mit kleeahnlichen Blattern». 
katsoprini (Ask., Bi.) «Kermeseiche», Quercus coccifera. 
kolitsdni Ask., Br.) «Parietaria diffusa»; zu altgriech. κλνβαης, 

κλύβατος, κολΰμβατος id.?
Idpado (Ask., Br.) «Ampfer», Rumex acetosa (λάπαϋον); auf dem 

Peleponnes, Leukas, Kephalonia, Zakynthos Idpato; bei den 
Griechen von Bova lepato (EWUG. no 1219). 

lijd (Br.) «Keuschlamm», Vitex agnus castus (λνγιά).
V dprinos (Ask.) «Stacheleiche», Ilex aquifolia (ελαιόπρινος). 
lucid (Ask.) «Name eines Dornstrauches», bei den Griechen von 

Bova lucla «Art Distel», Centaurea calcitrapa (EWUG. no 
1268).

melikucid (Ask.) «Weissdorn», Crataegus oxyacantha. 
melissandru (Br.) «Konigskerze», Verbascum thapsus. 
miUos (Ask.) «Esche», Fraxinus excelsior (μελία).
6vria, ta — (Ask.) «Moos».
perdikuli (Her.) «Mauerkraut», Parietaria officinalis. — Bei den 

Griechen von Bova perdicia (περδικιάς). 
νόγδί (Ask., An.) «granatapfel» ; νογδίά (Ask.) Punica granatum 

(ροίδιον).
rdlca (Ask.) «Konigskerze», Verbascum thapsus; wohl identisch 

mit ροκά «Spinnrocken». 
skarddropo v. kalaftropos, 
skarnamilida (Br.) «Art Wasserkresse». 
sfarangjd (Ask.) «wilder Spargel» (σπαραγγιά). 
sifunas (Ask.) «ein wildes Kraut».
stafilinakas (Br.) «wilde Mohre», Pastinaca sativa ( οταφνλΐνος). 
stavrdxorto (Br.) «ein wildes Kraut».
stlfnos (Br.), «Nachtschatten», Solanum nigrum (στρύχνος). 
tsd/os (Br.) «Milchdistel» (ζόχος).
tsumal d (Ask., Bi.) «Wolfsmilch», Euphorbia (τι&υμάλιον ?). 
vdtsino (Br.), vdtsuno (Ask.) «Brombeere» (βάτινον).
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318 Gerhard Rohlfs

vizltris (Ask.) «Art L,owenzahn».
XiromurWa (Br.) «L,owenzahn mit rauhen Blattern». 
xeronomx (Br. An.) «eine Art Gras» (ξερή - νομή).

GERHARD ROHLFS 
Universitaet Miinchen

Τυπογραφικό εργαστήριο A. Γ. Καλοκαιρινού, 'Ηράκλειον— Κρήτης "Αρ. 2611953

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:49 EEST - 18.237.180.167



Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:49 EEST - 18.237.180.167


