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ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εις τά «Κρητικά Χρονικά* γίνονται δεκται προς δημο
σίευα ιν μελέται, κείμενα και β ιβλιοκρισίαι, εφ9 δσον άν- 
ταποκρίνονται προς τους σκοπούς του περιοδικού, ώς εκ
τίθενται ουτοι εις το προλογικον σημείωμα του πρώτου 
τόμου. — Πάντα τα δημοσιεύματα νπόκεινται εις την 
κρίσιν τής Συντακτικής 9Επιτροπής, ή οποία καθορίζει 
τον χρόνον τής δημοσιεύσεως άναλόγως τον διαθεσίμου 
έκάστοτε χώρου και αναλαμβάνει την ευθύνην τής επι
μελούς εκδόσεως αυτών. — *0 συγγραφεύς δύναται αυτο
προσώπως να επιμελήθή μιας των διορθώσεων των τυ
πογραφικών δοκιμίων, εφ9 δσον εξασφαλίζεται ή ταχεία 
επιστροφή των. Εις περίπτωσιν καθυστερήσεως ή 9Επι
τροπή επιφυλάσσει εις εαυτήν το δικαίωμα τής άμεσον 
έκτνπώσεως. — Δικαιούται επίσης 6 συγγραφεύς να ζη- 
τήση την εκδοσιν μέχρι τριάκοντα, κατ9 άνώτατον δριον, 
ανατύπων εκάστης εργασίας αυτόν. 'Η παράδοσις τών 
ανατύπων συντελεΐται μετά παρέλενσιν διμήνον άπο τής 
ημέρας τής κυκλοφορίας του αντιστοίχου τεύχους τον πε
ριοδικού.—Αί συνεργασίαι δημοσιεύονται κατά σειράν λή- 
ψεως. — Ίά δημοσιευόμενα χειρόγραφα δεν έπιστρέφονται.

Χειρόγραφα και έπιστολαι άφοοώσαι την σύνταξιν τον 
περιοδικού δέον ν9 άποστέλλωντα\, προς τον κ. Ν. Πλά
τωνα, Μονσεΐον 'Ηρακλείου. 9Εμβάσματα και έπιστολαι 
αφορώσαι την εκδοσιν (διορθώσεις δοκιμίων κλπ.) προς 
τον κ. 9Ανδρέαν Γ. Καλοκαιρινόν, 'Ηράκλειον Κρήτης.
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ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑΝ ΓΝΩΣιΝ 
ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ 1841 ΕΝ ΚΡΗΤΗ,

Μέλη τών έν Άθήναις έδρευόντων κρητικών έπαναστατικών δργα- 
νώσεων κατέρχονται έν Κρήτη κατά τάς άρχάς τοΰ 1841, λόγφ τής 
άναφυείσης διαφοράς μεταξύ Σουλτάνου και Μεχμέτ Άλή, μέ σκοπόν 
να ύποκινήσωσι τούς Κρήτας εις έξέγερσιν.

Την άπό πάσης πλευράς έξέλιξιν τής επαναστατικής ταύτης κατα- 
στάσεως, ή οποία εις τά μέχρι τοΰδε έκδοίΐέντα ιστορικά πονήματα συν- 
τομώτατα καί έν γενικαΐς μόνον γραμμαΐς άναφέρεται καί εις την ο
ποίαν ένεργόν μέρος έλαβον οί έν Κρήτη Πρόξενοι των Δυνάμεων 
δχι μόνον διά νά παρεμποδισθή ή έξέγερσις τών Κρητών καί νά προ- 
ληφθώσι τυχόν άπελευθερωτικαί έπαναστάσεις υποδούλων λαών τής 
Τουρκίας, άλλα καί συγχρόνως ΐνα άποφευχθή νέος ανταγωνισμός τών 
Δυνάμεων έν τή ανατολική λεκάνη τής Μεσογείου, θά παρακολουθή- 
σωμεν διά τών κατωτέρω ιστορικών εγγράφων.

Τά έγγραφα ταϋτα έλήφθησαν έκ τοΰ εις τό Γαλλικόν Ύπουργεΐον 
τών ’Εξωτερικών αρχείου τοΰ Γαλλικού Προξενείου Χανίων τοΰ XIXου 
αΐώνος, κατεχωρημένων διά την έν λόγφ χρονικήν περίοδον εις τον 
39°ν τόμον έπιγραφόμενον «L,a Turquie 1841 - 1847. La Canee et 
Larnaca».

Πάντα τά έγγραφα άντεγράφησαν ως ακριβώς έχουσι καί είναι άλ
λα μέν γαλλιστί, ήτοι μετεφρασμένα εις την γαλλικήν έκ τής ελληνικής 
ή τουρκικής, είς ήν δηλαδή γλώσσαν εύρίσκοντο έν τώ πρωτοτύπφ, 
τοΰ όποιου άγνοοΰμεν την ΰπαρξιν, άλλα δέ εύρίσκονται έν τψ τόμψ 
τούτφ ελληνιστί, ασφαλώς άντιγραφέντα ως έχουσιν έν τώ αναλόγιο 
πρωτοτύπφ καί σταλέντα υπό τοΰ Γαλλικοί Προξενείου Χανίων είς τό 
έν Παρισίοις 'Υπουργεΐον τών Εξωτερικών.

Διά τών ιστορικών τούτων γραπτών μνημείων 9ά παρουσιασθή λε
πτομερώς ή συμβολή τών Δυνάμεων καί ίδίφ τής ’Αγγλίας, δπως έξου- 
δετερώσωσι καί τήν φοράν ταύτην τήν προσπάθειαν τοΰ Κρητικού 
λαοΰ διά τήν άπόσεισιν τοΰ ζυγοΰ καί δώσωσι χεΐρα βοήθειας είς τήν 
κλυδωνιζομένην Τουρκίαν.

Οί κατελθόντες εις Κρήτην έπαναστάται άπευθύνουσι τήν κάτωθι 
προκήρυξιν προς τούς κατοίκους τής Κρήτης, προσπαθοΰντες δπως ύπο 
κινήσωσιν αυτούς είς έξέγερσιν κατά τίϋν κατακτητών.

‘Υπενβυμίζουσιν είς τούς Κρήτας orι αί πλεΐσται τών έπαρχιών
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172 Έμμ, Ζαμπειάκη

τής πατρίδος, αϊ όποΐαι Ι'λαβον μέρος είς την μεγάλην έπανάστασιν 
ήλευθερώθησαν και δτι οί Κρήτες αν καί έπολέμησαν κατά την έξέγερ- 
σιν τοϋ γένους, παρεδόθησαν είς νέον κατακτητήν, εις τον Άλή τής 
Αίγυπτου.

Βεβαιώνουσιν δτι ό σκοπός τής άφίξεώς των είναι ν’ άγωνισθώσιν 
δλοι διά την ζωήν, την τιμήν καί την περιουσίαν των, ή δέ προσπά
θεια αυτή θά τύχη τής συνδρομής τών Δυνάμεων, πιστεΰουσιν δέ δτι 
ούδείς θ’ άντιδράση είς τον αγώνα καί τελειώνουσι μέ τήν έκκλησιν: 
«Συμπατριώται Κρήτες, ή κίνησίς μας είναι ευλογημένη υπό τοΰ Θεοΰ, 
συνεπώς, Θεός καί άνθρωποι μάς βοηθοΰσι καί ούτω ούδείς θά δυνη- 
θή ν’ άντισταθή είς ημάς».

Άριθ. εγγράφου 1.
Traduction

Proclamation faite aux habitants de la Crete par les emigres 
Cretois le ..... . Janvier 1841.

II y a dix ans qu’ excepte quelques forteresses, le reste du 
pays etait en notre pouvoir, nous vivions avec liberte, avec a- 
mour, entre nous embrasses, et notre espoir etait de nous deli - 
vrer.

Pendant les susdites annees, il nous est arrive beaucoup de 
meurtres, tant de notre sang a ete verse, les meurtres de nos 
eveques, de nos pretres, de nos parents et de nos voisins, P e- 
sclavage de nos enfants, l’insulte faite a notre honneur et d’ au- 
tres pareilles infortunes dont nous ne faisions aucun cas, dans 
P espoir de notre liberte. Nous restions sur les montagnes, dans 
les cavernes, sur les pierres, nous y mourions et nous avions la 
patience de supporter toutes sortes de malheurs.

1/ etranger ayant vu nos malheurs et les ayant compris, 
nous attendions que notre liberte nous fut donnee parce que nous 
avions secoue le joug de notre col avec la force de nos propres 
mains. Nos confreres qui croient en Jesus Christ P ont de nou
veau pose sur notre col en nous disant: Bon gre, mal gre, vous 
devez P accepter. Ainsi nous sommes restes jusqu’ ici soumis a 
ce joug; mais il n’ est pas juste que nous perdions nos droits, 
chacun ayant celui m£me dans le dernier moment de sa vie, de 
le reclamer. C’ est pour cela que le 23 Novembre 1830, nous les 
avons reclames ces droits au Conseil de la Grece, au nom des 
Cretois. Depuis ce moment la, des malheurs et tyrannies ont pe-
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se sur notre patrie, et des 'lors, aussi bien les chretiens que les 
turcs ont eprouve 4e grands desastres, e’ est - a · dire Γ introdu
ction des monopoles qui ruinaient nos compatriotes.

Ayant demande avec les formes legales et paisibles de voir 
cesser tout cela, et pour nous etre reunis en 1839, on a pendu 
52 chretiens deconsideres.

Nous avons vu aussi exercer avec violence des corvees dans 
notre patrie, et tous mourir a la guerre pour la gloire de Mehe- 
met Aly, et tant d’ autres choses.

De tout cela que decrire en premier ? Vous savez quels ont 
ete les malheurs de notre patrie ces annees. De plus est d’ etre 
gouverne par la tyrannie, la violence, Γ inhumanite, la cruaute 
des Turcs. Mais dans Γ espoir que les puissances dtaient pene- 
tres des malheurs du peuple, elles Γ ont violemment assujettie 
a ce joug, quoiqu’ elles vissent nos souffrances; nous avons tou- 
jours patiente, sans cesser de crier a haute voix, mais comme la 
voix du malheureux est faible, il parait ou qu’ elle n’ est pas 
parvenue a leurs oreilles, ou qu’ elles n’ en ont fait aucun cas, 
et des lors, ils n’ ont pas ete exauces. Mais comme si nous eti- 
ons des animaux egyptiens, on nous prend de Γ un pour nous 
vendre a Γ autre, et c’ est pour cela que nous nous trouvons 
dans cette injuste position. C’ est pourquoi nous sommes venus 
reclamer nos droits. Pendant les premieres annees, les chretiens 
etaient egorges comme des animaux dans la boucherie et nous, 
pour nous delivrer de ces boucheries, nous avons pris les armes 
et nous nous sommes rendus ici, les armes a la main; notre but 
est de ne commettre aucun mal, ni de venger le sang de ceux 
qui pendant la revolution ont ete massacres injustement, ni de 
depouiller les biens de Γ un et de 1’ autre; nous ne nous sommes 
pas armes, nous le repetons, pour cela, mais seulement pour pro- 
teger notre propre vie et nous ne ferons rien qui soit contraire 
aux ordres des puissances, notre but est de demander nos droits 
et de les obtenir.

Avant que les 5 puissances fussent d’ accord, nous devions 
obtenir nos droits et nous les avions fait connaicre. Les puis
sances cependant ne nous ont pas livres au Sultan, mais au Sa- 
trape de l’Eigypte. Nous sommes armes afin que notre demande, 
faite avec justice et regularite, soit exaucee. La France, l’Angle- 
terre et la Russie ont reconnu les malheurs de nos confreres de 
Moree qui ont souffert pendant la guerre et leur ont donne leurs
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droits; et nous, nous sommes plus que certains que les Puissan
ces reconnaitront aussi les notres et nous les accorderont pour 
nous delivrer du nialheur en nous donnant la liberte et de bon
nes lois. Voila done le motif pour lequel nous nous sommes pre- 
sentes armes. Si Γ on nous accorde nos droits avec bonte, il ne 
nous reste rien a desirer; si au contraire, on nous les refuse, nous 
nous reunirons tous, nous ne ferons qu’ un corps et nous taehe- 
rons de les obtenir par nos propres moyens. Nous devons cepen 
dant obeir a nos chefs, et en meme temps aimer nos eompatrio- 
tes, nous devons aussi aimer les Mahometans tout autant qu’ils 
ne s’ opposeront pas par les armes a la main et de les proteger 
de tout dommage. Nous devons aussi surveiller les biens de nos 
freres chretiens de meme que ceux de nos compatriotes maho- 
metans.

Notre but est d’ assurer par des lois notre vie, notre honneur 
et nos biens. Notre cause verra sa fin par P assistance de P An- 
gleterre, de la France et de la Russie. Ayant done fait connaitre 
notre but par la presente proclamation, il est certain qu’ il ne 
restera rien a personne a redire, de meme que nous pensons que 
nos compatriotes mahometans seront satisfaits. Notre demande 
est conforme a la justice des lois et il vaut mieux mourir tous 
que de voir notre honneur foule et la vie des hommes sacrifice 
comme des animaux, que notre travail soit 1’ aliment des fai
neants.

Dieu a cree P homme pour etre libre. Cretois, nous sommes 
hellenes, il faut done se battre et vaincre et il nous est naturel 
de mourir pour notre liberte. Cretois, les bonnes lois ont ete 
accordees a d’ autres pays par notre patrie; c’ est pour cela que 
ces pays sont lieureux et puissants par ces memes lois et notre 
pays, d’ ou ces lois sont sorties, est - il juste qu’ il en soit prive 
aujourd’ hui ? Il est un devoir indispensable a P homme, c’ est 
de combattre pour sa religion et sa patrie et de cette maniere 
tous ceux qui mourront, leur nom restera immortel. Si done 
nous nous conduisons ainsi, nous ne laisserons pas le sang de 
nos compatriotes sans vengeance, sang qu’ ils ont verse pour 
leur patrie, c’ est-a-dire des:

Deliyanakides Bousomarcos
Protopadakides Csepapas
Khourtides Khali mikhali
Marmalades Khalides
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et de bien d’ autres

Nous nous battrons meme avec quelques uns qui ont encore 
soif de notre sang a tout prix. Compatriotes Cretois, notre mou- 
vement a eu lieu par la volonte de Dieu, par consequent, Dieu 
et les hommes nous secourent et ainsi personne ne pourra s’ op- 
poser a nous.

Janvier 1841
Signe:

Dimitrios Kefalianos 
Costandis Lutzakis 
Vardhis Polidakis 
Costandis Paterakis 
Nicolaos Gheorgliacakis 
Yanis Sifalakis 
Nicolaos L,upassakis 
Yanis Ousta (;)
Mikhael Varakis 
Yanis Grigorakis 
Eheo Karis (;)
Yanis Tzouderos 
Yacoumis Scafidis 
Manolis Petalarakis 
Mikhail Eapadakis

Vassilis Khalis 
Yacovos Kourais 
Yanis Scandalakis 
C. Simidis 
Lupo Nicolas 
Mathios Kefalianos 
Manolis Dictakis 
Yoanis Khiradakis 
Lefteridis
Theodoros Pondicakis 
Manoussos Yalanakis 
Nicolis Mikholakis

Οί επαναστάται Κρήτες δεν άρκοϋνται εις τας προς τον λαόν τής 
Κρήτης καί τούς Προξένους τών Δυνάμεων ενεργείας των. Άποστέλ- 
λουσι προκήρυξιν προς τούς αγάδες τής νήσου καί προσκαλοΰσιν αυτούς 
όπως άποστείλωσιν αντιπροσώπους διά νά συζητήσωσι μετ’ αυτών.

Ή τοιαύτη ενέργεια τών αρχηγών τών Κρητών σκοπόν θά ειχεν 
άψ’ ενός μεν νά μετριάση τήν άντίόρασιν τών κατά τόπους προυχόν
των Τούρκων τής νήσου καί νά παρουσίαση τούς σκοπούς τής σφίξεως 
τών επαναστατών καί αφ’ ετέρου δπως ένσπείρη μεταξύ αύττον τήν δι
χογνωμίαν.

Οί μετανάσται προσπαθοϋσι νά πείσωσι τούς Τούρκους δτι τόσον 
αυτοί δσον καί οί Κρήτες εύρίσκονται υπό τον αυτόν ζυγόν, τόν Αιγυ
πτιακόν, καί προσκαλοΰσι τούς Τούρκους δπως έξετάσωσιν εις ποιαν 
κατάστασιν εύρίσκονται οί έν Ευρώπη καί Έλλάδι Μωαμεθανοί καί 
εις ποιον όλεθρόν οδηγεί ή αιγυπτιακή τυραννία εν Κρήτη.
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Άριθ·. εγγράφου 2.
Traduction

Aux Agas de Selino et aux autres de la Crete

C’ est avec une grande peine que nous apprenons que notre 
arrivee en Crete vous a fait abandonner vos maisons et vous re- 
tirer dans les villes, mais nous ne sommes pas venus pour voler 
ni assassiner, ni pour demander vengeance des choses passees, 
mais nous sommes venus pour vivre libres dans notre patrie. 
Nous vous avons meme informes que nous avons mis pied en 
Crete pour faire des lois justes afin que toutes nos affaires soient 
legalement traitees. Sachez que les trois Puissances, Γ Angleter- 
re, la Russie et la France doivent nous aider a realiser nos voeux 
et apres cela, nous aurons a vivre nous <aussi> bien que vous 
avec liberte.

Compatriotes, considerez que nous n’ avons point maintenant 
les lois qui nous appartiennent et que sans examen, on nous 
traine d’un joug a Γ autre, ce que vous ne pouvez pas nier vous 
meme. Nous ne faisons pas mention des malheurs qui sont arri
ves pendant une revolution de dix ans, apres laquelle nous 
avons ete livres a la tyrannie surtout de Is Egypte, et mainte
nant on vous a livres comme des animaux a un autre despoti- 
sme. Compatriotes Agas, bien que notre religion soit diffdrente, 
nous sommes tous cependant des creatures de Dieu et nes dans 
le meme pays. Quant a ce qui concerne la religion, il appartient 
a Dieu de juger; mais nous demandons que les affaires politi- 
ques et commerciales soient examinees par le moyen de lois li
bres, car il n5 est pas permis que nous soyons sujets tantot a 
une decision, tantot a une autre. Eorsque les lois que nous desi- 
rons voir instituer seront mises a execution, alors necessairement 
nous serons heureux et nous prospererons. Considerez vos com
patriotes qui sont en Grece et en Europe; de quelle liberte et de 
quelles richesses ils y jouissent; regardez les sauvages Arabes 
qui sont soumis depuis peu de temps sous la protection de la 
France, combien ils sont en progres; regardez vos freres qui se 
trouvent en Russie, de quelles richesses et de quelle liberte ils y 
jouissent. Tous ces avantages derivent des bonnes lois qui les 
gouvernent, lois que Dieu meme approuve. Compatriotes Turcs, 
la difference qui existe entre vous et nous, vous sera co.nue par 
les proclamations qui seront distribuees et nous vous envoyons
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cette lettre pour que vous n’ abandonniez pas vos proprietes et 
que vous n’ alliez pas vous renfermer dans les villes. Ajoutez foi 
a nos paroles et s’ il vous arrive le moindre dommage, nous 
vous promettons sur notre vie de vous en dedommager. Gardez 
- vous qu’ aucun mal ne vienne de votre part, et soyez stirs qu’ 
avec Γ aide de Dieu et des trois Puissances, notre droit sera 
exauce. Nous sommes sous la protection des trois Puissances et 
c’ est par leur canal que nous demandons nos droits, et nous les 
ferons connaitre aussi a S. E. Moustapha Pacha. Ainsi s’ il arri
ve quelque resistance de votre part, que les consequences pesent 
sur vous. Si vous le jugez a propos, envoyez - nous deux hom
ines capables pour parler; nous avons juge convenable de vous 
informer de notre but et c’ est par un de nos compatriotes que 
nous vous envoyons la presente.

Manolis Cololakis 
Matheos Kefalianos 
Yanis Tsouderos 
Kiriakos Vouros 
Stavrulis Niotis 
Ghiorghis Trulinos 
Nicolas Mukhalakis

.·· y, v «

’Ήδη ή μοίρα τοΰ ’Αγγλικού στόλου καταπλέει εις Σουδάν, διά ν’ 
άποκαταστήση διά κοινής μετά τιόν Τούρκων δράσεως τήν ησυχίαν εις 
τήν νήσον.

Συγχρόνως ό Γενικός Διοικητής Κρήτης απευθύνει προς τον Κρη
τικόν λαόν προκήρυξιν, δΡ ής υπενθυμίζει τήν συμφωνίαν του μετά 
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ I. 12

13 fevrier 1841
Signe:

Vassilis Khalis 
Georgis Papadhoyanakis 
Yacovos Koumis 
Petraris
Antonis Politakis 
Marcouli Narca (;) 
Dimitris Sodhakis 
Costandis Vassilopitakis 
Yanis Scandalakis 
Lupo Nicolas

Yanis Yeradhakis 
Manoussos Yalalakis 
Theofanis Pondicakis 
Yanis Priacakis 
Vassilis Antonis 
Yanis Slotakis 
Yanis Syfalakis 
Nicolas Ghiorghandonakis 
Costandis Criakakis 
Vardis Polioudakis
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τών Προξένων και προσπαθεί νά πείση τούς Κρήτας όπως μή δελεα- 
σθώσι υπό τών κηρυγμάτων τών επαναστατών καί ρίξωσι τον τόπον 
εις την δυστυχίαν. ’Απευθύνεται δμως καί προς τούς νεοελθόντας έπα- 
ναστάτας μέ την έλπίδα δτι τινές εξ αυτών ηθελον έγκαταλείψει τόν 
αγώνα.

Άριθ·. εγγράφου ό.

Proclamation du Moustapha
Ο ΣΕΡΑΣΚΕΡΗΣ ΓΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ιΐοός τους 'Ιερείς, Καπετανέους, Προεστούς καί λοιπούς κατοίκους 
τών έπαρχιών τής Κρήτης.

Πληροφορούμαι δτι οί νεοφερμένοι ταραχοποιοί δεν λείπουν με λό
γους Ανυπάρκτους νά πασχίζουν νά ταράξουν την κοινήν ήαυχίαν τής 
Κρήτης, ώς σας έφανέρωσα και είς την πρώτην προκήρυξίν μου. “Ενε
κα τούτου έκρινα πάλιν χρέος μου νά σάς ατείλω καί δεντέραν μου 
προκήρυξίν, δπον και μέ αυτήν νά καταλάβετε τήν άλήδειαν και νά 
μήν άπατηδή κανείς από τούς λόγους των καί ύστερα νά μετανοεί 
διότι μήτε βασιλείς έχουν τήν παραμικρήν εΐδησιν από αυτά, άλλ’ ούτε 
τά καταδέχονται, καθώς όπου καί οί Πρόξενοι απόρησαν άκούοντες τό 
άτακτον κίνημά των. Αιά τούτο αμέσως οί Πρόξενοι, ήλδαν επίτηδες 
καί μέ είπαν δτι τά ανόητα καί απάνθρωπα κινήματα αυτών τών τα
ραχοποιών θά τούς βλάψουν, διότι γίνονται αίτιοι νά ύποφέρη δλο τό 
νησί καί διά νά τούς δώσω ούτω νά καταλάβουν καί νά αναχωρήσουν 
άπεφάσισαν καί έπήγαν προς άντάμωσίν των διά νά τούς κάμουν νά 
παυσουν καί νά φύγουν διά νά μήν άκολονδήση κακόν είς αυτούς, καί 
άν δέν σίαακούσουν, τό κρίμα εις τόν λαιμόν τους, δηλαδή νά τούς κτυ- 
πήσω καθώς τούς πρέπει, αυτό δέ μοϋ τό έδωσαν οί Πρόξενοι εγγρά- 
φως καί ήξεύρετέ το. Αιά δέ τά καράβια πού σάς λέγουν οί ταραχο
ποιοί δτι θά έλδουν είναι βέβαιον δτι ήλδον καί μάλιστα δύο καπάκια 
αγγλικά τά όποια έστάλϋησαν όιά τόν πολυχρονισμένον μας Βασιλέα, 
διά νά συνεργήσουν μαζί μου είς κάδε μου έπιχείρησιν, καί δχι δι' 
αύτούς, καθάις πασχίζουν νά σας γελάσουν, τό όποιον θά γνωρίσετε 
έντός ολίγου καί διά τά δικαιώματα όπου αυτοί σας λέγουν, μέ αυτόν 
τόν τρόπον δέν τά ζητούν, δηλαδή μέ αποστασίαν, διότι τότε άντί κα
λού γίνεται κακόν, αλλά μέ εύμορφον καί τακτικόν τρόπον, ώς έγώ άπό 
μέρος τού λαού τά έζήτησα καί τά περιμένω καθημερινώς.

Μ ή δίδετε λοιπόν άκρόασιν είς τούς έχδρονς τής ήσνχίας σας καί 
τά χάσετε δλως διόλου, καί τό μετανοείτε ϋστερώτερον. “Οδεν σας λέγω 
καί αυτήν τήν φοράν κάδεσδε ήσυχοι καί αναπαυμένοι είς τά σπίτια 
σας, νά μήν δίδετε άκρόασιν είς τά λόγια δπού είναι πρός ζημίαν οα,ς,
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καί αν κάνεις από την επαρχίαν σας έγελάσάη και έδωκεν υπογραφήν 
είς τους ταραχοποιούς και υποπτεύεται τώρα νά μην παιδευάή, σάς 
λέγω δτι πολλά σφάλματα έονγχώρηπα και αυτό το συγχωρώ και τό 
παραβλέπω, μόνο νά καάίση ήσυχος είς τό σπίτι του, και νά μην ε'χη 
παραμικράν ύποψίαν και δι’ αυτό ας είναι ή παροναά μου είς χεΐρας 
σας ώς σενέτιον, και ακόμα αν έσυμφώνησε κανείς μ’ αυτούς καί άέλει 
νά τραβηχάή καί νά καάίπη πάλι ήσυχος, τό συγχωρώ καί αυτό, καί 
άς μην εχη τήν παραμικρόν ύποψίαν περί τούτου. ’Ά” δμως εκ του 
εναντίον καί δεν ουράν είς τό όσπίτιόν του καί εις τήν άνάπαυαίν τον, 
αλλά εύρίσκεται με αυτούς, ας ξενρη δτι ί)ά είναι είς τήν ιδίαν κατη
γορίαν , καί άά κακομεταχειρισάή καί αυτός μαζν με εκείνους, καί ας 
είναι γνωστόν τον διά νά μή παραπονήται.

Σάς εσυμβυνλευσα αρκετά περί τών συμφερόντων σας, κρίσιν εχε- 
τε, στοχασ&ήτέ τα καί μόνοι σας, διά νά μήν ιό μετανοείτε ϋσιερώιε- 
ρον. ζΐιά τούς νεοφερμένους, οποίος ϋέλει νά έ'λάη προς έμε διά νά ή- 
συχάση πάνω εις τον τόπον ώς υπήκοός μου, έχει τό ελεύάερον καί τον 
δέχομαι, τους όποιους άά μειαχειρίζωμαι ώς καί τούς λωιπυνς κατοί
κους ιοϋ νησιού, αν δμως εκ τον έναντίον καί δεν υπακούσουν,'άλλα 
καταγίνονται εις τά ίδια, ας ήξεύρονν καλώτατα δη μετά τέσσερες ημέ
ρας από τήν ημέραν τον φϋασίματος τής παρούσης μου όπου τούς δί
δω διορίαν, αν δέν φύγουν από τό νησί, νά είναι βέβαιοι δη άά πά- 
άουν τόσον κακόν οσον οΐ ίδιοι δεν τό ελπίζουν, διότι σάς τό ξαναλέ 
γω, τά καπάκια τά αγγλικά ήλάαν είς βοή&ειάν μου, καί τούτην τήν 
στιγμήν με ειδοποιεί δ Κομαντάντες αυτών τών καραβιών με γράμμα 
τον δτι περιμένει διαταγήν μου διά νά ένω&ή μαζν μου καί νά ένερ- 
γήσωμεν προς καάησύχαοιν τού τόπου, δπως ή χηρεία τό καλέση.

Χανιά, τή 18 Φεβρουάριου 1841 
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΠΑΣΑΣ

'0 Γενικός Διοικητής καλεΐ εις σύσκεψιν τούς Προξένους καί γνω
στοποιεί εις αυτούς τά τής άφίξεως επαναστατών καί τήν άποβίβασιν 
αυτών εις τήν επαρχίαν τοϋ Σέλινου.

Οί Πρόξενοι διά κοινής αναφοράς γνωρίζουσιν είς τον Huouv δτι 
θά μεταβώσιν εις τον τόπον τής άποβάσεως, δπως γνωστοποιήσωσιν 
είς τούς έλθόντας τήν κοινήν άπόιρασιν τών Κυβερνήσεων των καί τοΰ 
Τούρκου Γενικού Διοικητοϋ περί τής ανάγκης άμεσου άποχωρήσεο:>ς 
εκ τής Κρήτης.
Άριθ. έγγραφου 4.
Copie

«Nous Consuls soussignes, invites par S· E. Moustapha Pa
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cha, Gouverneur General de Γ xle de Crete, a nous rendre au- 
jourd’ hui chez lui a deux heures de Γ apres - midi, pour y rece- 
voir des communications.

Nous nous y sommes rendus, et y etant, S. E· nous a decla
re que quatre barques chargees de Grecs armes ont accoste la 
terre entre Elaphonissi et Celino, que ces individus out fait con- 
nartre qu’ ils venaient de la Grece pour manifester leurs inten
tions.

D’ apres cette declaration, Nous Consuls, d’ accord avec S. 
E. Moustapha Pacha, avons avise aux mesures a prendre pour 
dloigner ces gens armes et empecher que 1’ lie ne fut troublee, 
et d’ un commun accord, avons decide que nous nous rendrions 
sur les lieux, pour demander a ces debarques quelles etaient 
leurs intentions, et inviter a quitter le pays.

Que nos gouverneurs ne pouvaient approuver dans aucun cas 
leur artivee et qu’ ils devraient s’ attendre a etre repousses par 
tous les moyens que Is autorite jugerait necessaires d’ employer.

Que Nous, Consuls des Puissances que nous representons, 
nous ne pouvions que concourir a des mesures qui tendraient a 
conserver la tranquillite publique.

Mr le Consul de France, represente par Mr Gaspary, son chan- 
celier, Mrs les Consuls d’ Angleterre et d’ Autriche en personne 
et tous deux agissant avec pleins pouvoirs pour Mr le Consul de 
Russie, Mr le Consul de Grece, s’ est offert d’ aller egalement 
en personne la ou se trouvent ces Grecs armes. Tous ont decla
re en presence du Pacha qu’ ils se rendraient des demain sur les 
lieux pour faire connaitre aux debarques les mesures qui les 
concernent.

S. E. a adjoint a ces Messieurs deux officiers du gouverne- 
ment.

En foi de quoi, le present proces · verbal dont copie sera de- 
livree a chacun des soussignes, a ete dresse chez le Pacha et si- 
gne aujourd hui, vingt cinq fevrier 1841.

Le Concul de France 
(signe) Charpentier

Le Vce Consul d’ Autriche Le Vce Consul de Russie
(signe) Stiglich (signe) P. Thoron

Le Consul de Grece 
(signe) S. Peroglou

$igne; Ms Ongley, Consul d’ Angleterre, signe mais en me-
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me temps il croit oblige d’ observer que d’ apres son avis des 
mesures violentes de la part du Pacha ne pourraient que mener 
a des suites facheuses.
Pour copie conforme

L,e Consul de Erance 
(signe) Charpentier»

Ot πρόξενοι άναπτυσσουσι μεγάλην δράσιν. ’Έρχονται είς Ιπαφήν 
μέ τούς έπαναστάτας και άμα τη έπανόδφ ίων κομίζουσι τό αποτέλε
σμα τών συνομιλιών των είς τον Γενικόν Διοικητήν Κρήτης.

"Ομως ό Μουσταφά Πασάς είναι ανένδοτος. Μία λυσις υπάρχει 
δΡ αυτόν. Νά άπέλθωσι τό συντομώτερον οί νεοελθόντες ταραχοποιοί 
κα'ι δσοι εντόπιοι παρεσύρθησαν νά έπιστρέψωσιν είς τάς οικίας των, 
υπόσχεται δε δτι οΰδείς θά καταδιωχθή.

Άριθ. έγγραφου 5.
Μετάφρασις έκ τοϋ Γαλλικού.

'Αφού έπαρονοίαααν οϊ υποφαινόμενοι Πρόξενοι την αναφοράν των 
εις τήν A. Ε. τον Μουσταφά Πασάν, με την όποιαν εφανέρωναν τάς 
συμφωνίας όπου έκαμαν μέ τους νεοφερμένους Κρήτας είς τό Έπανω- 
χώρι είς τάς 16 Φεβρουάριου, ή ’Εξοχοτης του άπεκρίθη δτι δέν ημ- 
πορει νά επικύρωση αύτάς τάς συμφωνίας, άλλ’ υπόσχεται νά δώση 
αυγχώρησιν είς τους χριστιανούς κατοίκους, όπου ένώθηκαν αρματωμέ
νοι μέ τούς νεοφερμένους, ευθύς όπου υποταχθούν είς την Διοίκηοιν. 
Την Ιδίαν αυγχώρησιν υπόσχεται νά δώση και είς τούς νεοφερμένους, 
δσοι άπό αυτούς ήθελε άφήσουν τά Άρματα, και ήθελε παρουσιαοθοϋν 
είς την τοπικήν έξουσίαν, και ήθελε ύποσχεθούν δτι υποτάσσονται είς 
τούς νόμους τού τόπου, κα'ι δεν θά ταράξουν διόλου τήν κοινήν ησυχίαν.

Ύστερα άπό αυτήν τήν άπόκρισιν τής Α.Ε. τοϋ Μουσταφά Πασά, 
οί Πρόξενοι έστειλαν δ πίσω τά δύο ίνέχυρα ή ρεχέτια, όπου είχαν φέ
ρει μαζί των, συντροφευμένα μέ άνθρώπους τής Διοικήοεως διά φύλα- 
ξίν των, καί μέ τον Γραμματέα τοϋ Προξένου τής ’Αγγλίας, καί έφα- 
νέρωααν εις τούς νεοφερμένους, καθώς καί είς τούς κατοίκους όπου 
ένώθηκαν μέ αυτούς, τήν είρηιιένην ϋπόσχεαιν τής A. Ε. τοϋ Μουστα
φά Πασά.

Οί Πρόξενοι είς τον δμοιον καιρόν έπαράδωκαν εις τά χέρια τών 
δύο ανθρώπων, όπου είχαν φέρει μαζύ τους ώς ένέχυρα, τό γράμμα μέ 
τό όποιον Ιφανέρωσαν εις τούς νεοφερμένους δτι δέν έκριναν εύλογον 
τό ξεμπαρκάρισμά τους μέ τά αραατα επάνω εις τό νησί, καί τό όποιον
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γράμμα τους το είχαν διαβάσει οι Πρόξενοι πριν αναχωρήσουν άπό το 
Έπανωχώρι.

01 Πρόξενοι ειδοποίησαν εϊς τον δμοιον καιρόν τους νεοφερμένους 
ότι, αν δέν δεχ&οΰν τάς είρημένας συμφωνίας καί υποσχέσεις όπου ή 
Α.Ε. ό Μουοταφά Πασάς τους δίδει άπό φιλαν&ρωπίαν, τό βάρος κά
βε ταραχής όπου αυτοί οι νεοφερμένοι ήόελε κάμουν εις την Κρήτην 
είναι επάνω των.

’Π παρούσα έγινε και υπεγράφη άπό τους Προξένους είς τό Ιίαλά- 
ιιον τής A. Ε. τοϋ Μουσταφά Πασά, είς τάς 17 Φεβρουάριου 1841.

‘Ο Πρόξενος τής Γαλλίας Σαρπαντιέρ 
Ό Πρόξενος τής ’Αγγλίας "Ογκλεϋ 
Ό Πρόξενος τής Ελλάδος Περόγλους 
Ό ’Υποπρόξενος τής Αυστρίας Στίγλιτζ 
Ό ’Υποπρόξενος τής Ρωσσίας Τορών.

Αυτή ή άπόφασις έτυπώ&η και έκοινοποιήβη διά νά γίνη γνωστή 
είς όλους.

Χανιά, 18 Φεβρουάριου 1841 
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΠΑΣΑΣ

Οί Πρόξενοι διά κοινής διακηρύξεώς των προς τούς εν Κρήτη ελ- 
θόντας προσκαλοϋσιν αυτούς δπως εγκαταλείψωσι τό Κρητικόν έδα
φος.

Ύπογραμμίζουσιν οτι εξ ονόματος τών Κυβερνήσεων των και διά 
ν5 άποφευχθώσι ταραχαι επιζήμιοι εις τον τόπον καί είς αυτούς τούς 
ίδιους όφείλουσι νά ύπακοΰσωσιν εις την άπόφασίν των και νά δια- 
λυθώσι.

Προειδοποιοΰσι δέ τούς έπαναστάτας δτι εν περιπτώσει άρνήσεως 
νά συμμορφοθώσι προς τάς υποδείξεις τών Προξένων ή ευθύνη θά 
βαρόνη αυτούς δι* δσα δεινά θά. έπακολουθήσωσι.

ΆριΟ·. εγγράφου 6.
Copie

Au village d’Apano - Khory, le 27/15 fevrier 1841 
Cretois Emigres,

Nous Consuls soussignes, informes que nous avons ete par 
S. E. Moustapha Pacha, Gouverneur de la Crete, de votre de- 
scente armes sur cette lie, et considerant que la question de vos 
droits que vous emettez a Γ egard de votre ancienne patrie, ne 
pourra etre discutee ici sans de graves inconvenients et sans at- 
tirer sur elle des malheurs que vous devez lui eviter
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Les soussignes se font un devoir de vous engager, au nom 
de leurs gouvernements, de vous retirer le plus tot possible afin 
d’ empecher les desordres que votre presence peut occasionner. 
Et en cas de refus, les soussignes, par la presente declaration, 
laisseront peser sur vous toute la responsabilite de vos actes 
ulterieurs.

La presente declaration, redigee en franpais et traduite en 
grec, a ete lue et remise aux chefs des Cretois emigres par nous 
Consuls soussignes, ce jour du vingt sept fevrier 1841, au villa'

Par autorisation du 
Consul de France et 
son representant le 
Chancelier du Con· 

sulat
(signe) A. Gaspary 

Le Consul de Grece 
(signe) Peroglou

Pour copie conforme
Le Chancelier du Consulat 

Al. Gaspary

Ήδη ό Πρόξενος τής ’Αγγλίας κινείται δραστηρίως δια την διά- 
λυσιν των επαναστατών.

Εξουσιοδοτηθείς υπό τών λοιπών Προξένων αποστέλλει επιστολήν 
εις τούς επαναστάτας και πληροφορεί αυτούς δτι ό αρχηγός τών εν τώ 
λιμένι τής Σούδας ήγκυροβολημένων ’Αγγλικών πολεμικών επιθυμεί 
δπως τινές τών επαναστατών έλθωσιν εις Σούδαν καί συζητήσωσι πε
ρί τής καταστάσεως, ϊνα πεισθώσιν δτι Ιπιβάλλεται ή διάλυσίς των καί 
άποφευχθή ουτω πασα διατάραξις τής έν Κρήτη ησυχίας.

Άριβ·. εγγράφου 7.
Copie de la lettre ecrite par le Consul d’ Angleterre 
du consentement de autres Consuls.

Aux chefs des Cretois emigres
Puisque Moustapha Pacha est infornm par le Commandant 

des batiments anglais qui se trouvent a la Sude, que quelques 
personnes armees venant de la Moree ont debarque et se sont 
dispersees dans les provinces de cette lie, dans le but d’ alidner 
les esprits des habitants par la desobeissance au Sultan, et d’au
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ge d’ Apano - khory, province de Celino. 
Agissant I Le Consul d’ Angleterre 
aussi pour ) (signe) Ongley 
le Consul 1 Le Vce Consul d’ Autriche 
de Russie [ (signe) Stiglich
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184 Έμμ. Ζαμπετάκή

tre part puisque ce Commandant des batiments susdits a appris 
que ces hommes armes sont venus dans le but de presenter des 
petitions aux grandes Puissances, et comme il est a desirer que 
des mesures soient prises pour faire cesser cet etat de trouble 
qui existe aujourd’ hui, c5 est a cet effet que je vous ecris pour 
vous informer que le Gommandant desire que quelques - uns 
d’ entre nous se presentent a lui pour qu= il puisse vous faire 
connaitre la necessite de cesser toute action qui peut troubler la 
tranquillite publique.

Le Pacha ainsi que moi sommes garants pour la surete des 
chefs qui doivent se presenter au Commandant, ce que je vous 
engage a faire le plus tot possible.

9 Mars/19 Eevrier 1841
(signe) Ongley

Pour copie conforme
Le Consul de France

Charpentier

Οί Πρόξενοι συναντώσι τους έπανασιάτας εις Έπανωχώρι Σέλι
νου. Εϊς εκ τών αρχηγών των επαναστατών ό Βασίλειος Χάλης λαμ
βάνει τον λόγον καί Εκθέτει την Εν Κρήτη κατάστασιν τών υποδούλων, 
εξιστορεί την Εξέγερσιν τών Κρητών κατά την επανάστασιν τοΰ Γένους 
καί παρουσιάζει τον εκάστοτε παραγκωνισμόν νπό τών Δυνάμεων τών 
δικαίων αιτημάτων τών Κρητών.

Οί Πρόξενοι, προ τής απειλής ταραχών καί διαβλέποντες δτι. καί ο 
λαός τής Επαρχίας Σέλινου είναι σύμφωνος προς τά υπό τών επανα
στατών διακηρυττόμενα, συνεφώνησαν μετά τών Κρητών δπως διαβι- 
βάσωσι τάς απαιτήσεις των εις τον Γενικόν Διοικητήν καί άναμείνωσι 
τήν άπάντησίν του.

Μετά τήν επιστροφήν των εις Χανιά οί Πρόξενοι υποβάλλουν τήν 
άναφοράν των εις τον Μουσταφά Πασάν διά τά μετά τών Επαναστα
τών συζητηθέντα.

Άριθ·. έγγραφου 8.
Copie

Rapport de Mrs les Consuls soussignes adressee a S. E. Mousta· 
pha Pacha, Gouverneur General de F He de Crete.

Excellence,
Les Consuls soussignes, d' apres proces - verbal en date du: 

25 fevrier, se sont rendus a la province de Celino, et arrives au
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village d’ Apano - khory, ils y ont trouve les emigres armes. L,es 
Consuls ont signifie aux chefs de ces Cretois qu’ ils desiraient 
leur parler, a quoi ils ont repondu qu’ ils priaient les Consuls de 
vouloir bien attendre jusqu’ au lendemain pour que leur commis
sion (Epitropi) vienne pour informer les Consuls du but de leur 
arrivee.

Ee lendemain, la commission ne s’ etant pas presentee,, nous 
avons fait venir les chefs auxquels nous avons dit que nous ne 
pouvions attendre plus longtemps, et nous leur avons signifie 
notre desir d’ etre informe par eux - meme du motif de leur ar
rivee dans cette lie.

Alors celui qui etait le chef, nomme Khalo - Vassilis, prit la 
parole et dit: «II y a deja dix ans que nous avons, d’ apres le 
desir des trois puissances, mis bas les armes et Γ ile fut livree 
au gouvernement de Mechemet Aly, avec la condition qu’ elle 
dev ait etre gouvernee a Γ europeenne, promesse qui, sous bien 
des rapports, n’a pas ete tenue.

»Nous avons toujours eu Γ espoir que cette lie n’etait que 
provisoirement remise au Pacha d’ Egypte et que moment vien- 
drait un jour ou nous obtiendrions un meilleur sort.

»Depuis longtemps nos compatriotes nous ont prie, et a plu- 
sieurs reprises, de venir ici; nous nous sommes enfin rendus a 
leurs instances et nous sommes venus.

»Nous n’ avons nulle intention de faire du mal a qui que ce 
soit, nous avons arrete que celui d’ entre nous qui molesterait 
quelqu’ un serait rigoureusement puni et meme livre a l’autorite, 
et notre seul but est de nous reunir et de faire des petitions aux 
puissances; nous desirons obtenir des lois qui nous assurerons 
nos proprietes et notre vie.

»I1 nous ont dit egalement que de meme qu’ailleurs les Turcs 
vivaient tranquilles sous Γ autorite des gouvernants, le Pacha et 
les autres Turcs pourraient rester dans le pays avec leurs biens, 
pour y vivre en surete comme nos freres.

»Ils ont dit encore qu’ ils n’ avaient pas a se plaindre de Mou- 
stapha Pacha, mais qu’ il etait homme et pourrait mourir et qu’ 
un autre gouverneur pourrait ne pas etre du meme caractere..

»Nous avons pris les armes pour notre propre protection car 
quand en 1833 nos compatriotes ont voulu adresser des requites 
aux puissances, le gouvernement en a pris une trentaine et les a 
pendu, sans aucun examen, et meme un de mes parents qui se
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trouvait ici par hasard, sans avoir pris part a cette reunion, a 
ete saisi et pendu.

»Pour ce motif, nos compatriotes n’ osent pas exprimer leurs 
plaintes, nous nous sommes trouves obliges de prendre les armes 
pour notre propre defense. Si nous ne reussissons pas dans notre 
but, plus tard, a la premiere occasion, les Cr6tois renouvelleront 
la question de leurs droits.

»Si le Pacha ne nous attaque pas, nous ne ferons du mal a 
personne, mais notre ferme r6solution est de reussir en Crete, 
car il vaut mieux mourir que de vivre dans cette position incer- 
taine.

»I1 a dit aussi que le gouvernement grec s’ est oppose a leur 
depart de la Grece, que meme des batiments de guerre avaient 
ete charges de les arreter, mais qu’ ils ont reussi a echapper a sa 
surveillance et qu’ ils etaient tous Cretois et qu’ aucun etranger 
n’ etait avec eux.

Apres avoir entendu ces paroles, les soussignes qui avaient 
deja vu et appris que la plupart des habitants grecs de ce district 
etaient d’ accord avec les emigres et que meme plusieurs d’entre 
eux s’ etaient deja armes et presentes sans crainte meme devant 
le Gouverneur de ce district, et des officiers que Γ autorite avait 
adjoints aux Consuls, que des agents avaient ete envoyes aussi 
dans les autres districts, et surtout dans celui de Sphakia, per- 
suad6s que 1’ autorite dans ce moment - ci n’ a pas les moyens 
suffisants de les expulser sans provoquer une grande effusion de 
sang et sans exposer toute Pile entiere a de graves inconvenients 
qu’ il est a desirer d’ eviter; nous avons trouve a propos de pren
dre conditionnellement les mesures suivantes dans le but de 
maintenir la tranquillite du pays reservant au Pacha le droit 
oter ou non.

1) Que les 4migres remettraient aux Consuls des otages com· 
me garantie des promesses qu’ ils ont donnees de ne commettre 
aucun desordre ni aucune agression et que dans le cas ou quel- 
qu’ un d’ eux commettrait quelque desordre, il serait remis aux 
autorites pour etre juge et que si 1’ agression etait faite de la 
part de quelques personnes sans Γ autorite, leurs otages ne se- 
raient pas consideres responsanbles.

2) Que le Pacha ne s’ opposera pas a ce qu’ ils fassent des 
petitions au Sultan et aux puissances et que dans le cas ou des 
chefs des autres districts de Pile se rendraient a cet effet a un en-
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droit designe, quelqu’ un d’ entre eux pourrait s’ y rendre ega- 
lement.

3) Que ces conditions seraient soumises a S. E. Moustapha 
Pacha et que dans le cas ou ils ne les approuverait pas, les ota· 
ges leur seraient rendus en surete a Apano - khory, lieu ou ils 
ont ete consignee aux Consuls.

4) Au bout de trois jours, les Consuls leur feraient connaitre 
la decision que Γ autoritd aura prise a cet egard.

Le present rapport de ce qui s’ est passe et dit a Apano-khory 
a ete redige par les Consuls, signe par eux et remis a S. E. 
Moustapha Pacha, le premier Mars mil huit cent quarante et un.

Agissant 
aussi pour 
le Vce Consul 
de Russie

j Le Vce Consul d’ Autriche 
) (signe) Stiglich
1 Le Consul d’ Angleterre Le Consul de Grece 
[ (signe) Ongley (signe) J. Peroglou

Par autorisation du Consul de France et son 
representant le Chancelier du Consulat. 

(signe) Alex. Gaspary 
Pour copie conforme

Le Consul de France 
(signe) Charpentier

ΟΙ Πρόξενοι διά νέας διακηρυξεως προς τους αρχηγούς τιύν Κρη- 
τών γνωρίζουσιν εις αυτούς τά μεταξύ τοΰ Πασά και των Προξένων 
συμφωνηθέντα καί προτρέπουσιν αυτούς δπως διαλυθώσι, δεδομένου 
δτι ό Γενικός Διοικητής έν αυτή τη περιπτώσει θά συγχώρηση τούς 
πάντας. Έάν δμως οί έπαναστάται έ.πιμένωσιν εις τάς απόψεις των ή 
εύθυνη τών πράξεων των θά βαρόνη αυτούς καθ’ ολοκληρίαν.

Άριθ. έγγραφου 9.
Copie

Proces - Verbal de la reponse faite par S. E. Moustapha Pacha 
sur la remise du rapport des Consuls.

Les Consuls soussignes, ayant donne leur rapport au Pacha 
au sujet de ce qu’ ils ont arrete a Epano · Chori le 28 fevrier, S. 
E. a repondu qu’ elle ne peut ratifier les conditions qu’ ils ont 
arretees avec les emigres, mais qu’ elle promet oubli et pardon 
aux habitants Grecs Cretois qui se seraient joints armes aux
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emigres debarques, moyennant soumission de leur part a Γ au
torite.

La mime faveur est accordee aux emigres debarques qui de- 
poseront les armes et qui viendront se presenter a Γ autorite lo
cale avec promesse de se soumettre aux lois du pays et de ne 
pas troubler en rien la tranquillite publique.

I,es Consuls se hatent de porter a la connaissance des emi
gres armes debarques et des habitants qui se seraient joints a 
eux les promesses faites par S. E. Moustapha Pacha.

En consequence, ils font reconduire les deux otages, et cela 
se fera par le Chancelier de Mr le Consul d’ Angleterre et avec 
la sauve - garde de Γ autorite locale.

Ils doivent declarer en meme temps que dans le cas de refus 
des conditions dictees par un sentiment d’ humanite, toute la 
responsabilite en pesera sur les auteurs des troubles que pourrait 
occasionner en Crete la presence desavouee par les Consuls de 
gens armes; ils ont aussi remis aux otages la declaration qui a 
etd lue aux emigres par les Consuls le 28 fevrier, avant leur de
part d’ Epano - Chori pour constater leur desapprobation de leur 
arrivee dans ce pays les armes a la main.

Ea presente declaration a ete redigde et signee chez S. E. 
Moustapha Pacha ce jour premier Mars I84.1.

Έμμ. Ζαμπετάκη

Le Vice Consul de Russie 
(signe) Thoron 

Le Consul de Grece 
(signe) S. Peroglou 
Le Consul d’ Angleterre 

(signe) Ongley

Le Consul de France 
(signe) Charpentier 

Le Vce Consul d’ Autriche 
(signe) Stiglieh

Pour copie conforme 
Le Consul de France 

Charpentier

Οί Κρήτες Αρχηγοί παρά την αποδοκιμασίαν τοΰ άγώνός των έκ 
μέρους και τών Προξένων δεν εγκαταλείπουσι την προσπάθειάν των. 
Διά νέου εγγράφου των υπενθυμίζουσι την Ιερότητα τοΰ σκοπού τής 
αφίξεώς των, την τραγικήν θέσιν τών υποδούλων Κρητών κα'ι τους 
ίκετεύουσιν δπως σεβασθώσι τά άποφασισθέντα υπό τοΰ νομίμου συμ
βουλίου τών Κρητών την 23ην Σεπτεμβρίου 1830.

Τό έγγραφον τούτο υπογράφεται υπό 146 αγωνιστών, ασφαλώς
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ΐνα δειχθή δτι πάντες παραμένωσιν άκλόνητοι— παρά την επιμονήν 
τόσον ιοΰ Μουσταφά, δσον και τών Προξένων δπως διαλυθώσιν— εις 
τήν άπόφασίν ccov δπως βοηθήσωσιν εις την άπελευθέρωσιν τής Νή
σου.

ΆριΟ·. έγγραφου 10,

Traduction

a Messieurs les Consuls de trois grandes 
Puissances, P Angleterre, la P'ranee et la Russie

Messieurs,

Ee 23 Septembre 1830, S. V. les representants du peuple qui 
constituent le Conseil Cretois, les armes a la main et avec inde- 
pendanee, ont fait une protestation et un decret. Par ce dernier, 
ils ont confere le droit a plusieurs de ceux de leurs compatrio- 
tes qui se trouvent dans des pays libres, de songer dans toute 
circonstance favorable a la delivrance de notre malheureuse et 
infortunde patrie.

C’ est en vertu de ce decret que les deputes susmentionnes, 
d’ accord avec leurs compatriotes restes en Crete, ont adresse 
des suppliques aux trois grandes Puissances, P Angleterre, la 
France et la Russie, protectrices des peuples chretiens et specia- 
lement en Angleterre oil se trouve la conference.

En consequence, ayant re?u des reponses favorables en ce qui 
concerne le redressement des droits de notre malheureuse patrie, 
ils ont fait connaitre a leurs compatriotes que si tous ensemble, 
d’ une meme voix et d’ une seule ame et les armes a la main, 
mais observant le plus grand ordre et nous conduisant avec hu- 
manite envers nos compatriotes ottomans, sans le moindre res- 
sentiment contre eux pour les maux dont nous avons souffert 
sous leur joug, nous reclamons avec fermete le redressement de 
nos droits, nous sommes persuades que ces trois Puissances ne 
permetrons pas que les ottomans nous massacrent et nous fas- 
sent esclaves comine autrefois, mais qu5 elles imposeront une 
suspension d’ armes et daigneront preter favorablement P oreil- 
le a nos justes demandes.

Cette mesure, Messieurs les Consuls, d’ adresser nos recla
mations par devant les grandes Puissances les armes a la main 
pour demander justice, est une mesure uniquement dictee en 
souvenir de la sc6ne tragique dont vous deyer bien VOWS rappe’
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ler, qui eut lieu a Meskla en 1833 ou le peuple s’ etait reuni 
sans armes.

Tous ces motifs se trouvent mieux developpes dans notre 
proclamation au peuple qui accompagne la presente ensemble 
avec la protestation et le decret susmentionnes, pieces que nous 
vous prions, Messieurs les Consuls, de vouloir bien prendre en 
consideration pour prevenir tous les maux qui peuvent venir de 
la part de Γ autorite legale qui, par sa circulaire du 18 de ce 
mois, notifiee par la Grande Bretagne, avait mis a sa disposi
tion les batiments qui se trouvent dans le golfe de la Sude et 
ceux qui sont attendus pour s’ unir a elle et agir ensemble pour 
la tranquillite du pays, comme si nous Γ avions troublee en fai- 
sant quelque chose contre la volonte de nos compatriotes, tan- 
dis qu’ il est evident par Γ acte susmentionne que ce sont eux 
qui nous ont confie de pareils devoirs.

Nous nous reservons, Messieurs les Consuls, de vous envoyer 
le plus tot possible, les petitions du peuple pour qu’ elles soient 
par votre canal transmises aux trois grandes Puissances qui pro- 
tegent les peuples chretiens.

Nous nous signons avec respect.
en Crete, 23 fevrier / 7 Mars 1841 

Suivent 146 signatures
Pour traduction fidele 

Al. Gaspary

Οι Ιπαναστάται ύποβάλλουσιν εις τούς Προξένους άντίγραφον τού 
διατάγματος τού Συμβουλίου τών Κρητών της 23ης Σεπτεμβρίου 1830, 
δι’ οΰ καθίσταται γνωστόν τό σύνολον τών δικαιωμάτων και υποχρε
ώσεων τών ’Αρχηγών τών Κρητών.

Άριθ·. έγγραφου 11.

Decret du Conseil Cretois, en date du 23 Septembre 1830

Vu que nous ne pouvons prevoir oil doit aboutir 1’ irregula- 
rite de 1’ etat actuel des choses,
• Vu que les families, en general des Cretois qui ont deja com 
mence a quitter leurs pays natal, vont se disperser ga et la,

Vu qu’ il est necessaire qu’ une commission legale soit tou- 
jours concentree pour s’ occuper a delivrer le malheureux peu
ple de la Crete des maux qui pesent sur lui.
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•

Vu que d’ apres la protestation N° 154 du peuple Cretois, il 
se reserve toujours le droit d’ agir pour la delivrance du sol de 
la patrie qui est la propriete incontestable,

Vu que des reponses a differentes petitions et lettres sont at· 
tendues de la part des Puissances, desquelles nous esperons le 
soulagement des maux dont souffre le peuple Cretois,

Vu que les forces de P ennemi qui occupe le pays par terre 
et par mer, empechent la libre communication du gouvernement 
Cretois avec les differents pays avec lesquels il lui est necessaire 
de correspondre,

Vu encore qu’ un secours est indispensable aux differentes 
families qui se sont refugiees en Grece sans les liommes etc....

Pour toutes ces clioses et pour tout ce qui peut arriver enco
re, c’ est pour cela qu’ au nom du peuple Cretois deja libre et 
les armes a la main, et de son independante volonte,

Nous decretons:
1) Une commission est designee composee de Mrs... (suivent 

58 noms de chefs des emigres).
2) Cette commission a le plein pouvoir d’ agir dans toute cir- 

constance imprevue, suivant les instructions qui lui sont don- 
nees dans P interet de la patrie des citoyens.

3) Elle a aussi Γ autorite de recevoir les reponses attendues 
de differents pays au nom du gouvernement Cretois et dans le 
cas d’une grande diffieulte de communications entre elle et le 
gouvernement Cretois, d’ agir a sa place.

4) Le premier et principal but de la commission doit etre de 
s’ occuper comme elle le croirait convenable, mais toujours de 
s’ entendre avec les Crecois les plus sages, avec lesquels elle 
pourrait avoir des relations pour, la delivrance de la Crete notre 
pays et pour sa remise aux habitants Grecs chretiens qui sont 
de veritables heritiers et pour leur union avec les autres Grecs 
leurs freres deja delivres.

5) Dans le cas de dissolution du gouvernement Cretois, la 
commission a le plein pouvoir d’ agir a sa place avec la respon- 
sabilite de rendre compte de ses actes aux Cretois libres qui se 
trouvent dans Γ xle et hors de P lie.

6) Elle prendra toujours soin de maintemir P union entre les 
Cretois, et de leur concentration pour etre prets a se reunir dans 
toute circonstance, ainsi que du soulagement des families mal 
heureuses autant qu’ il lui sera possible.
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7) EUe s’ occupera d’ entretenir entre elle et les Cretois qui 
se trouvent dans les differents pays une correspondance reguliere 
et de s’ entendre tout ce qui aurait ete execute en faveur des 
Cretois en general et de leur patrie.

: 8) Les deux tiers des membres de la commission, si le cas F 
exige, peuvent diriger une affaire inattenaue en ajournant sa so
lution, s’ il est possible, jusqu’a la reunion des autres membres.

Le present decret sera insere dans le registre des decrets et 
copie legalisee en sera remise aux lieux competents.

Fait a Margarites de la province d’ Avlopotamos
en Crete, le 23 Septembre 1830
Les representants du peuple qui constituent le Conseil des 

Cretois dans chaque province
MM Stephanis, Yoanis, Kritovoulidis, etc...

(suivent dix autres 110ms)
Pour copie conforme 
a la traduction faite au Conseil 
Municipal de la Cande

Le Consul de France 
Charpentier

Δυστυχώς α.ϊ Δυνάμεις διά λόγους διπλωματικούς άντέστησαν καί 
αυτήν τήν φοράν εις τάς επιδιώξεις των Κρηιών. Διά κοινής άποφά- 
σεοίς των άποδοκιμάζουσι τήν κάθοδον τών επαναστατών εις Κρήτην 

.και γνωστοποιοΰσιν έγγράφως τήν ιοιαΰτην άπόφασίν των εις τον Γε
νικόν Διοικητήν τής Νήσου.

ΆριίΚ έγγραφου 12.

Nous Consuls soussignes,

Vu le proces - verbal du six Mars par lequel S. E· Mousta- 
pha Pacha promet pardon et oubli aux habitants qui mettront 
bas les-armes et un sauf - conduit a tous ceux des emigres qui 
voudront se soumettre.

Vu qu’ il a ete signifie le 13 Mars aux emigres de la soumis- 
sion,»rendus a bord du vaisseau anglais le Hastings, qu’ au nom 
de leurs gouvernements, les soussignes desapprouvent entiere- 
ment leur arrivee en Crete les armes a la main.

• Vu le refus des emigres Cretois d’ accepter les conditions de 
S. E. Moustapha Pacha. : '
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Nous Consuls soussignes,
declarons aux Cretois emigres et aux habitants qui se sont joints 
a eux armes, qu’ au nom de nos gouvernements, nous desap· 
prouvons hautement leur arrivee et les rendons responsables 
ainsi que ceux des habitants qui se sont reunis a eux, de tous 
les malheurs que leur obstination pourrait amener.

La presente proclamation sera remise a S. F. Moustapha 
Pacha pour en faire usage qu5 il croira convenable.

Faite a La Canee, le 14 Mars 1841 
signe :

Le Consul de France Charpentier 
Le Vce Consul de Russie Thoron 
Le Vce Consul d’ Autriche Stiglich 
Le Consul de Grece Peroglou

Pour copie conforme 
Le Consul de France 
(signe) Charpentier

Πλήν τής αποδοκιμασίας διά την κάθοδον των επαναστατών εις 
Κρήτην εκ μέρους τοΰ Πασά και τών Προξένων, ό ’Αρχηγός των έν 
λιμένι τής Σούδας ’Αγγλικών πολεμικών και οί Πρόξενοι άπευθύνουσι 
καί νέαν αναφοράν προς τον Πασάν γνωρίζοντες εις αυτόν, δτι, συμ- 
φώνως τη διαταγή τοΰ Ναυάρχου, θεωρούνται ήνωμένοι μετά τών το' 
πικών αρχών τής Νήσου, μέ σκοπόν την διακοπήν τής επαναστατικής 
έν Κρήτη κινήσεως.

Άριθ. εγγράφου 13.

Nous Capitaine et Honorable W. Waldegrave, 
commandant le vaisseau de S.M.B. le Revenge 
et nous Consuls soussignes,

Vu le proces - verbal du six Mars par lequel S. F. Mousta
pha Pacha promet pardon aux habitants qui mettront bas les 
armes et un sauf - conduit a tous ceux des emigres qui voudront 
se soumettre,

Vu qu’ il a ete signifie le 13 Mars aux emigres de la Com
mission rendus a bord du vaisseau anglais le Hastings qu’ au 
nom de leurs gouvernements les soussignes desapprouvent enti- 
erement leur arrivee en Crete les armes a la main,
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ I. Π
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Vu le refus des emigres cretois d’ accepter les conditions de 
S. E. Moustapha Pacha,

Nous Capitaine et Honorable W. Waldegrave commandant 
]e vaisseau de S. Μ. B. le Revenge conformement aux instru
ctions de S. E. Monsieur P Amiral Stopford de S. Μ. B. de m’ 
unir a 1’ autorite du pays pour faire cesser cet etat de troubles 
en renvoyant et en saisissant ceux qui en sont les auteurs,

Et nous Consuls soussignes declarons aux Cretois emigres et 
a tous ceux qui se sont joints a eux armes, qn’ au nom de nos 
gouvernements nous desapprouvons hautement leur arrivee et 
leur signifions, ou de se soumettre a P autorite, ou de s’ atten- 
dre a toutes les consequences que leur refus pourrait amener s’ 
ils ne quittent pas P lie sur - le - champ.

La presente proclamation redigee chez S. E. Moustapha Pa
cha et signee par nous a ete remise a S. E. aujourd’ liui dix - 
liuit Mars 1841.

Le Capitaine commandant 
le vaisseau de S.M.B. 

le Revenge
signe: W. Waldegrave 
Le Vice - Consul de Russie 

signe: Thoron 
Le Consul de Grece 

signe: Peroglou 
Pour copie conforme

Le Consul ’de France 
Charpentier

Le Consul de France 
signe: Charpentier

Le Vice - Consul d’ Autriche 
signe : Stiglich

Le Consul d’ Angleterre 
signe : Ongley

Ό Άλή Έφέντης τή διαταγή τοϋ Πασά μεταβαίνει μετά τοΰ ’Άγ
γλου Προξένου εις τό χωρίον Φρέ τής Επαρχίας Άποκορώνου, δπως 
συναντηθή μετά των επαναστατών.

Τούτους συνοδεύουσι και τρεις "Αγγλοι ’Αξιωματικοί και ναΰται 
τοϋ πολεμικού ναυτικού.

Αί διαπραγματεύσεις αρχίζουν και ή Επιτροπή προσπαθεί νά πεί
ση τούς επαναστάτης δτι συμφέρον τοϋ τόπου είναι νά άπέλθωσιν οΐ 
νεοελθόντες. Κατά την συζήτησιν όμως ακούονται παράπονα διά την 
τουρκικήν κακοδιοίκησιν και εκφράζεται ή γνώμη παρά τινων επανα
στατών ότι καλύτερα λύσις τοϋ ζητήματος θά είναι ή εξάρτησις τής 
Κρήτης από τήν ’Αγγλίαν. "Οτε όλοι άπεσύρβησαν δι* ύπνον, κρυφίωί
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ό “Αγγλος Πρόξενος εξήλθε καί μετέβη είς την οικίαν τοϋ ίερέως διά 
νά λάβη αΐτησιν κατοίκων καί επαναστατών διά την παραχώρησιν τής 
νήσου εις την ’Αγγλίαν.

Ό Άλή Έφέντης επανέρχεται είς τά Χανιά καί υποβάλλει σχετι
κήν αναφοράν είς τον Γενικόν Διοικητήν διά τά εν Φρέ διαδραμαιι- 
σθέντα.

Άριθ. εγγράφου 14.

Traduction du Rapport d’ Ali Effendi a son retour de Frey

Conformement aux ordres de N. E. le samedi 27 moucharem, 
20 Mars 1841, nous sommes partis du village de Kalives avec 
le Cousul d’ Angleterre, 3 officiers et 4 soldats du vaisseau an
glais le Revenge et le soir nous sommes arrives au village de 
Erey. Ra plupart des emigres se trouvant au village de Zizife, 
nous y avons envoye un express pour demander ou se trouvaient 
leur commission, alors nous avons vu arriver les nommes Koco-
10 Manoli et Koutalaki qui nous ont dit que la commission se 
trouvait a Sphakia et ceux - ci se sont arretes pendant deux 
heures avec nous. Nous avons cause et leur avons lu la procla
mation signee par le Commandant et par les Consuls. Ceux - ci 
apres la lecture sont restes pensifs et alors le Consul d’ Angle
terre leur a tenu certain discours qui n’ etait nullement dans la 
proclamation et meme il leur a declare que s’ ils laissaient les 
armes et adressaient leurs droits et leurs demandes aux puissan
ces, qu’ ils y trouveraient leur avantage, et qu’ ils sont autori- 
ses a se reunir pour le demander. Alors moi je lui ai repondu 
que cts paroles etaient tout a fait 4trangeres a ce qui avait ete 
arrete par le Commandant et les Consuls; je ne pouvais garder 
le silence et demandai de sa part une declaration ecrite de ce qu’
11 promettait. Le Consul m’a repondu : la declaration que vous 
demandez vous fait honte, et ce que je viens de faire connaitre 
a ces gens, ou par oubli ou a dessein, a ete mis dans la proclama
tion. Mais nous en avons parle et Γ avons arrete verbalement et 
demain je vous donnerai la declaration que vous me demandez. 
Cependant le lendemain il ne me l’a pas donnee. Pendant que 
nous disions ces mots, il y avait presents quelques villageois et 
ceux - ci se sont empresses de repandre ces mots dans les villes 
comme en avaient ete inforraes plus de 100 villageois qui s’ e- 
taient reunis au village de Karidi pour declarer aux emigres qu’
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ils ne voulaient pas se joindre a eux. Ces villageois sons venus 
au village de Frey sans armes et ont demande au Consul si quel- 
qu’ un s’ opposait a ce qu’ ils adressent des demandes et il leur 
a ete repondu : vous pouvez faire sans empechement; alors cha~ 
cun s’ est eerie: Γ un disait, nous ne voulons pas du gouverne- 
ment ture, nous voulons les Anglais; 1’ autre, nous voulons etre 
libres et independants. Alors je leur ai dit que d’ apres la deci
sion des Puissances, la Crete demeurait au Sultan et leur ai mon- 
tre la proclamation et en ai fait la lecture. Mais le Consul s’ est 
engage aupres d’ eux a adresser lui-meme leurs demandes. Aus- 
sitot ces<[ cij>ont presente une requete au Consul et celui - ci ne 
la trouvant pas bien redigee leur a conseille de la faire autre- 
ment. Ce jour - la, le soir arrive leur commission et dit qu’etant 
fatigue et vu F heure tardive, elle desirait renvoyer au lende- 
main ce qu’ on avait a dire. Ainsi nous fumes tous nous cou- 
cher. A peine couches, le Consul s’ est leve et est sorti pour sa- 
tisfaire disait - il un besoin ; ne le voyant pas rentrer, je suis 
sorti egalement et malgre mes recberches tout autour, je ne pus 
le trouver, et je rentrai dans la rnaison extremement surpris. 
Une demi - heure apres, le Consul revint et dit qu’ il avait eu 
quelques douleurs au ventre, mais le lendemain, je fus dument 
informe par les villageois qu’ il s’ etait rendu a la maison de 
Haggi Papa Nicolaki et avait redige une supplique a la Reine 
d’ Angleterre dans laquelle il faisait dire aux Cretois qu’ ils n’ 
etaient pas satisfaits du gouvernement du Sultan ; plusieurs mo
tifs venaient a 1’ appui et cette piece avait ete signee par les 
Cretois emigres et par plusieurs villageois de la province d’ A- 
pocorona apres quoi elle avait ete remise au Consul pour 1’ en- 
voyer. Le dimanche a 9 heures du matin, la commission se pre- 
senta et on fit lecture de la proclamation, ce qui en apparence 
lui donne a penser. Elle repondit: on a fait connaitre a 1’ Ami- 
ral Stopford que nous etions des voleurs et c’ est pour cela qu’ 
il a ordonne au Commandant de dire ce que contient la procla
mation; mais comme nous nous sommes adresses aux Puissan 
ces pour les informer veritablement qui nous etions, nous espe- 
rons voir accueillir nos demandes et jusqu’ a ce que les repon' 
ses que nous attendons arrivent, nous ne pouvons donner aucu- 
ne autre reponse et nous adresserons meme une requete, aux 
Consuls pour qu’ un delai soit accorde jusqu’ aux reponses des 
Puissances et alors nous pourrons vous repondre.
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Alors ils m’ ont demande un sauf - conduit pour aller causer 
avec le commandant, mais ceci etant en dehors de ma mission, 
je lui ai repondu que je ne pouvais pas admettre leur demande. 
Ils ont dit alors qu’ ils ne pourraient s’ y rendre sans sauf - con
duit, et ils ont donne une requete au Consul. Je leur ai deman
de s’ ils avaient a dire quelque chose au gouvernement de la 
Crete, ils ont repondu que la chose etait inutile. J’ ai compiis 
meme qu’ ils n’ entendaient qu’ avec peine qu’ on parlat des 
Turcs, et alors nous sommes partis, les officiers anglais pour se 
rendre a bord du vaisseau, le Consul a Kalepa et moi en ville 
ou je vous ai fait le present rapport.

11/24 Mai;s 1841
(signe) Aly Effendi 

Moukatanaziri
Pour copie conforme

Ee Consul de France en Crete 
Charpentier

'Ο Μουσταφά Πασάς διά νέας προκηρόξεώς του προς τον κρητι- 
κόκ λαόν καλεΐ τοΰτον δπως πειθάρχηση είς τάς τοπικός άρχάς και ά- 
ποστραφή τους ταραξίας, οί όποιοι μόνον συμφοράν προσφέρουσιν είς 
τον τόπον.

Έπί τή ευκαιρία γνωστοποιεί οτι ήλθον ανώτατοι ύπα'λληλοι ιής 
Διοικήσεως από την Πόλην διά την εξέτασιν καί λήψιν μέτρων διά 
την καλυτέραν διαβίωσιν τοϋ κρητικοΰ λαοϋ, ως καί δδΐιγίαι διά την 
σημαντικήν έλάττωσιν των φόρων.

Τελειώνει μέ μίαν έκκλησιν προς τους χριστιανούς τής Κρήτης, 
δπως επιστρέψωσιν είς τά ειρηνικά έργα των, ώστε νά επωφεληθώσι 
από τάς έκ τής Πόλης παραχωρηθείσας νέας διευκολύνσεις.

‘Αριθ. εγγράφου 16.

Traduction de la proclamation de la Crete aux habitants chretiens.

EE GOUVERNEMENT DE LA CRfeTE AUX HABITANTS CRETOIS 

Chretiens de la Crete,
Vous connaissez certainement fort bien le desir que je nourris 

depuis longtemps pour notre utilite, de meme que vous savez 
encore que lorsque Mr Caporal a ete appele a Constantinople, je
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me suis adresse au gouvernement pour obtenir en notre faveur 
des graces c’ est a dire des bienfaits.

Vous, au contraire, au lieu d’ attendre le retour de P envoye 
afin de connaitre les resultats de mes demaudes pour vous, 
par malheur vous, vous etes laisses egarer et votre conduite, 
contre toute esperance, a ete si dereglee que vous avez paru au 
nioins ingrats.

Cependant moi, comme votre pere, non seulement je vous ai 
pardonne votre faute, mais encore je vous dis sincerement que 
le Souverain meme vous P a pardonnee et P a oubliee pour tou- 
jours, de sorte qu’ il ne doit rester chez vous, habitants de Pile, 
comme chez les nouveaux venus aucun soupgon, aucune crainte 
pour le passe, quelle qu’ ait ete votre conduite jusqu’ a ce jour. 
Ainsi les uns et les autres, vous pouvez etre tranquilles et sans 
inquietude, et ceux, parmi les emigres qui desirent vivre dans 
leur patrie, peuvent y rester librement et entreprendre sans crain
te et sans obstacle telle affaire qui pourrait convenir a leurs in- 
terets et a ceux de leurs families.

Cependant je vous declare que par le bateau a vapeur du 
gouvernement arrive avant - hier de Constantinople sont venus: 
Saly Bey Effendi, Tefterdar de la Crete, Mr Caporal, Inspecteur 
G6neral de la Sante, ainsi que Mr Theodossios Bisanties, de- 
meurant a Constantinople, Capou Kiaia, c’ est a dire le repre- 
sentant des Chretiens du peuple cretois designe expressament et 
uniquement par sa Hautesse pour P avantage du peuple chre. 
tien.

Je vous annonce encore que j’ ai regu avec ce meme bateau 
la nouvelle agreable que le peuple de la Crete, au lieu du droit 
du septieme, ne paiera plus que le dixieme; que le droit sur les 
cuirs et ceux que P on percevait aux portes ne se pergoivent
plus; et qu’ en plus les vins et les eaux de vie ne paieront aussi
que le dixieme, vu que P apalte des cuirs a ete aboli ainsi que 
celui des vins et le reste des apaltes.

Chretiens de la Crete,
Je crois que vous m’ avez eprouve et recounu le zele et le de- 

sir qui m’ ont toujours guide pour maintenir le bon ordre dans 
P lie. Aujourd’ hui, vous avez encore la garantie certaine du 
Haut Scheriff de Gulhane qui a ete traduite en grec et distri-
buee en plusieurs exemplaires, et par lequel vous vous convain-
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crez combien la tranquillite et la surete du peuple seront dore- 
navant inebranlables.

J’ espere done, Chretiens, que maintenant que vous etes ih- 
formes des bienfaits immenses qui vous ont ete accordes, d’ apres 
la sineerite de mes promesses et pour lesquels j’ ai agi efficace- 
ment lors du depart de Mr Caporal, bienfaits que vous venez d’ 
obtenir, je ne doute pas que vous ne soyez reconnaissants et que 
vous ne soyez convaincus de la necessite de vous retirer chacun 
de vous dans sa maison, et a ses affaires pour jouir de tout ce 
que vous avez obtenu afin de ne pas attirer sur vous, a la place 
de bienfaits, des dommages, la perte de votre tranquillite et un 
chatiment exemplaire.

A la Canee, le 26 Mars / 6 Avril 1841
Le Gouverneur de la Crete 
(signe) Moustapha Pacha

Pour copie conforme de la traduction faite sur Γ original 
ecrit en grec moderne

Le Consul de France 
Charpentier

Οι επαναστάται δεν άρκοϋνται εις τάς συνομιλίας μετά τών εν Κρή
τη αρχών οΰτε εις τας προκηρύξεις των προς τον Κρητικόν λαόν, άλλα 
καί δι’ υπομνημάτων των προς τούς Πρεσβευτάς τών Δυνάμεων προσ- 
παθοϋσιν δπώς πείσωσιν αυτούς καί έλθωσιν αρωγοί τοϋ άγώνός ταιν.

Τό κατωτέρω υπόμνημα άποστέλλεται είς τον εν Άθήναις Γάλλον 
Πρεσβευτήν και υπενθυμίζεται είς αυτόν τό άναφαίρετον δικαίωμα 
τοΰ ανθρώπου, όπως ζήση ελεύθερος. Τό ολον έγγραφον είναι μία έκ- 
κλησις προς τά φιλάνθρωπο αισθήματα τής Γαλλικής Κυβερνήσεως, 
ϊνα μη άφεθώσιν απροστάτευτοι εκατόν πεντήκοντα χιλιάδες χριστιανι
κοί ψυχαί είς την μανίαν βαρβάρου κατακτητοϋ.

Άριθ. έγγραφου 16.

Προς την Αντοΰ 'Εξοχότητα τον Κύριον Πρέοβυν τής Α. Μ. 
τοΰ Βαοιλέως τών Γάλλων παρά τη Ελληνική Κυβερνήσει,

Έξοχώτα τε,
Ό με τά όπλα είς τάς χεϊρας, Ικετηρίαν φωνήν ΰψώνων προς τάς 

τρεις Μεγάλας Δυνάμεις, την Γαλλίαν, 'Αγγλίαν καί Ρωαοίαν, Χρι
στιανικός λαός τής Κρήτης, ύπλρ τής άνακχήαεως τής ίλευ&ερίας και

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:55 EEST - 18.237.180.167



200 "Εμμ. Ζαμπειάκή

αυτονομίας του, καθικετεύει εϋαεβάστως τήν 'Υμετέραν Εξοχότητα, διά 
των υποφαινομένων Αντιπροσώπων του, δπως εύαρεατηθή νά θέση διά 
τής ανηκούσης ταχυτέρας όδοϋ, υπό τους πόδας τοΰ 'Υψηλού Θρόνου 
τοϋ Σεβαστού Βααιλέως και Κυρίου της, την έσώκλειστον ίκετηρίαν του.

Πεποιθότες οί υποφαινόμενοι εις τά εν γένει φιλάνθρωπο αισθή
ματα τής Γαλλικής Κυβερνήσεως τά χαρακτηρίζοντα ουχ’ ήττον καί τον 
αξιον παραστάτην Αυτής παρά τή 'Ελληνική Κυβερνήσει, τολμώσι νά 
πιστεΰσουν άδιατάκτως δτι υποστηριζόμενοι και υπό των Ιδίων συστά
σεων τής Ύμετέρας Έξοχότητος, ή φιλάνθρωπος αυτή Γαλλική Κυβέρ- 
νησις δεν θέλει άνεχθή νά άφήση άπροστάτευτον, εξ εκατόν πεντήκοντα 
χιλιάδων ψυχών συγκείμενον, τον άναξιοπαθοϋντα τούτον Χριστιανικόν 
λαόν, όπλισθέντα καί ταύτην την φοράν, δχι μέ πνεύμα εκδικήσεως διά 
τά ανεκδιήγητα τραγικά παθήματά του, αλλά προς άνάκτησιν τοϋ ’Αν
θρωπίνου δικαίου, droit de V homme.

Ύποσημειοϋνται με τό προσήκον σέβας.
Έν ’Απ,οκορώνοις τής Κρήτης την 5117 ’Απριλίου 1841 

τής Ύ μετέρας Έξοχότητος 
ταπεινότατοι

Οί ’Αντιπρόσωποι τοϋ Χριστιανικοϋ λαοΰ τής Κρήτης.
Γ. Πωλοκανάκης διά τον άγράμ. A. X. Ροϋσος (δυσαν.) δονλάκης 
Γεώργιος Κοντεξάκης Δεληγιαννάκης

(Ύπογρ. δυσαν.) Ί. Κοπακάκης
Χαρίτων Παπαδάκης Α. Μπιράκης

('Υπογρ. δυσαν.)
Νικόλαος Μαρκάκης 
’Εμμανουήλ Βυβιλάκης 
Νικόλαος Καλοειδας 
Ήλίας Κουδούμας 
’Εμμανουήλ Χιονουδάκης.

δ Α. Πρωτοπαπαδάκης 
Α. Κοντάδας

Μ. Παπαγρηγόρης 
Μ. Δαακαλάκης 
Π. Γεωργιάδης

Οί αντιπρόσωποι κι’ οπλαρχηγοί των Κρητών ύποβάλλουσιν υπό
μνημα καί προς τούς βασιλείς των Γάλλων, τών "Αγγλων καί προς 
τον Τσάρον τής Ρωσσίας.

Άπαριθμοΰσιν εν τφ ύπομνήματι τουτφ τά δεινοπαθήματα τών 
Κρητών, την συμβολήν άλλοτε τών Δυνάμεων είς τον ίερόν αγώνα τών 
Ελλήνων, άναλυουσι λεπτομερώς τά εκ τής Τουρκικής κακοδιοικήσεως 
αποτελέσματα καί παρακαλοΰσιν αύτους, δπως όλοκληρώσωσι την συμ
βολήν των διά την άπολυτρωσιν τής γωνίας αυτής τής ελληνικής γής 
από τον επάρατον Τουρκικόν ζυγόν.
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Άριΰ·. έγγραφου 17.

Προς τάς Αυτών Μεγαλειότητας τον Βασιλέα των Γάλλων,
την Βασίλισσαν τής Μεγάλης Βρεταννίας και τον Αύτοκράτορα 

πασών τών Ρωσιών.

Μεγαλείοτατε !

Ό Χριστιανικός λαός τής Κρήτης, θεωρούμενος πάντοτε υπό τήν 
υψηλήν προστασίαν τής υπέρ τών 'Ελλήνων γενομένης τριπλής αυμμα- 
χίας, τολμά εύαεβάστως δι’ ημών τών αντιπροσώπων αυτού και τών 
'Οπλαρχηγών του νά καταθέοη εις τούς πόδας του Θρόνου τής Ύ μ ε- 
τέρας Μεγαλειότητος τήν παρούσαν 'ικετηρίαν, δΓ ής έξαιτεΐ- 
ται τήν υψηλήν δικαιοσύνην και φιλανϋρωπίαν τής Ύ μ ε τ έ ρ α ς Μ ε
γαλειότητος προς θεραπείαν καί παϋσιν τών δεινών του.

Μή δυνάμειΌς άλλως νά κάμη τήν θλιβερόν και Ικετηρίαν αυτού 
φωνήν νά φθάση είς τήν βασιλικήν ακοήν τής Ύμετέρας Μεγαλειότη
τος, ήναγκάαθη νά λάβη τά όπλα είς χεΐρας προς μόνον τούτον τον 
σκοπόν, ούτε από κουφότητα, ούτε από αίσθημα εκδικήσεως, διά νά 
χύση τό αίμα τών εχθρών του, εκινήθη, άλλά έκ τής ανάγκης, είς τήν 
όποιαν τον ξφερον οι καταπατούντες τά δικαιώματά του, μή σνγχω- 
ρούντες είς αυτόν νά εκφράση νομίμως τά παράπονά του.

Οι Τούρκοι, φυλή ’Ασιανή, βάρβαρος και έχθρά τού πολιτισμού, 
δέν είχον κανέν άλλο δικαίωμα έπΐ τής Ευρωπαϊκής Νήσου, τής Πα- 
τρίδος μας, εί μή τό έκ τής κατακτήαεως, αν ποτέ δύναται ή βία νά 
προαγάγη δικαίωμα. 01 άγώνες τών χριστιανών τής Ευρώπης, και 
Ιδίως τό Γαλλικόν alua τό όποιον έχύθη επ’ αυτής επί Λουδοβίκου τον 
ΙΑ' διά νά τήν άποσπάαουν από τάς ανόμους χεϊράς των, άποδεικνύει 
τρανώς, δτι άνεγνώρισεν από τής αρχής ή Ευρώπη ώς άδικους και 
παραλόγους τάς έπι ταύτης τής Ευρωπαϊκής Νήσου αντιποιήσεις τών 
Τούρκων.

Άλλά καίτοι αδίκως οντω κατακραιούντες αυτοί τον τόπον, δέν ήρ- 
κέσθησαν ν’ άπολαύσωσι τά αγαθά τον, τά όποια τό εύφορον τής γής, 
καί ή φιλοπονία τών κατοίκων της Χριστιανών, υπερτερούν των κατά 
τά τέσσαρα πέμπτα τουλάχιστον τούς Μωαμεθανούς, προάγει άφθόνως, 
άλλ’ ήβουλήθηααν καί νά έξολοθρεύσωσι παντελώς τούς κατοίκους Χρι
στιανούς δρμώμενοι από τον θρησκευτικόν φανατισμόν.

Τό χαρακτηριστικόν τής Τουρκικής εξουσίας είναι πανταχού καί 
πάντοτε ή βία καί ή άνοαος καταδυναστεία κατά τών χριστιανών, άλλά 
είς τήν Κρήτην έξαιρέτως άνεπτύχθη είς τοιούτον βαθμόν, ώστε άν
θρωπος, δατις ηυτύχησε νά γεννηθή καί νά ζή εις κοινωνίαν εύνομου-
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μένην, είναι αδύνατον να την φανταοθή ούτε νά την πιστεύαη. Ή τι
μή, ή περιουσία και ή ζωή των Χριστιανών ήτο παραδεδομένη εις την 
διάκρισιν ού μόνον τής εξουσίας, αλλά και έκαστου μερικού Τούρκου.

Ναόν δέν ήδυνάμεθα ν’ άναγείρωμίν, ούτε κ’ άν να έπισκευάσω- 
μεν, διά νά έκτελώμεν ώς χριστιανοί την {λείαν λατρείαν.

Αί γυναίκες, αί θυγατέρες μας καί τά τέκνα μας ήρπάζοντο και 
νβρίζοντο άπό την άκολασίαν των άνομων Τούρκων, Τό Χριστιανικόν 
αίμα, νομιζόμενον ύπ’ αυτών ώς άχρειεστερον και αυτού τοΰ αίματος 
τοϋ σκύλου, ίχύνετο άφειδώς και άτιμωρήτως.

01 Καννίβαλοι και Ότεντόται δεικνύουν ίσως άνθρωπινώτερα σπλά
χνα παρά τους άγριους τούτους άνθρώπους, και όσα οί κακούργοι και 
ληαταί τών μεγάλων δρόμοτν πράττουσι κρυφίως, τούτο έπραττον αυτοί 
καϋημέραν και άναφανδόν εντός τής κοινωνίας άτιμωρήτως. Άλλ’ δτι 
άποδεικνύει φανερώτερον παντός λόγου τά υπό τών Τούρκων εν τή Κρή 
τη γενόμενα κακά προς τούς Χριστιανούς είναι τό εφεξής. °Οιε κατά 
{λείαν παραχώρησιν έκυριεύθη ό δυστυχής τούτος τόπος ύπ’ αυτών, προ 
εκατόν έβδομήκοντα έτών, ό άριθμός τών κατοίκων χριστιανών άνέ- 
βαινεν είς έξακοαίας χιλιάδας, και κατά τήν αρχήν τοϋ 'Ελληνικού ά- 
γώνος, μόλις ήριίλμοϋντο διακόσιαι τριάκοντα χιλιάδες χριστιανοί. Τό 
πράγμα τούτο νομίζομεν δτι είναι Ικανόν νά έμπνεύση τήν καθαρωτέ- 
ραν Ιδέαν τοϋ έξολοίλρευτικοΰ συστήιιατος τής Τουρκικής Κυβερνήαεως. 
’Αλλά καί άλλο περιστατικόν είναι ούχ ήττον άξιοπαρατήρητον.

Πολλοί, μή άντέχοντες άφ’ ενός μέρους εις τήν τοιαύτην βίαν, καί 
άπ’ άλλου μή άνεχόμενοι ν’ άρνηίλώοι τήν πάτριον αυτών χριστιανι
κήν {λρησκείαν, εφθανον είς τοιαύτην {λλιβεράν άνάγκην, ώστε νά ύπο- 
κρίνωνται έξωτερικώς τον Μωαμεθανισμόν, ενώ κατά τήν ψυχήν είναι 
καί διαμένουσι χριστιανοί, προσδοκώντες τήν ώραν τής έλευίλερίας διά 
νά δείξωοι τό άληθινόν αυτών φρόνημα καί θρήσκευμα. Καί μέχρι τού- 
δε μέγα μέρος αυτών τών νομιζομένων Τούρκων, είναι άληθώς χρι
στιανοί καί βαπτίζουσι κρυφίως τά τέκνα των, μ’ δλον δτι άν λάβη τις 
τήν δυστυχίαν ν’ άνακαλυφθή, ή ζημία είναι θάνατος. "Οτε λοιπόν οί 
ομογενείς καί ομοιοπαθείς ημών °Ελληνες κατέφυγον εις τά δπλα προς 
άνάκτηαιν τών δικαιωμάτων των, καί ό λαός τής Κρήτης καίτοι συν
αισθανόμενος τήν άδυναμίαν του, άπεφάσιαεν όμως νά καταφύγη εις τά 
δπλα, μάλλον δέ ήναγκάσθη ν’ άντιαταθή είς τούς σφαγείς του, ίδών 
δτι καί χωρίς νά κινηθή αυτός είς Έπανάατασιν, ώρμησαν νά τον 
σφάξωσι ώς πρόβατα, άμα συνέβη εις Μολδοβλαχίαν καί είς τήν Πε
λοπόννησον έπανάστασις.

’Ενταύθα ήνοίχθη ή τραγικωτέρα σκηνή άφ’ δαας είδε ποτέ 6 "Η
λιος είς τήν γήν. Ώς τίγρεις ωρμηααν οί αίμοβόροι Τούρκοι κατά τών
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Αθώων καί Αόπλων χριστιανών σφάζοντες 'Αρχιερείς, Ιερείς, γέρον
τας και παιδιά, ανδρας και γυναίκας αδιακρίτως.

’Αγεληδόν ουνήθροιζον τους αθλίους ανθρώπους Αόπλους και χω
ρίς τίνος Αντιστάσεως καί τους έσφαζον Ανηλεώς. ’Αρκεί να φέρωμεν 
εν μόνον παράδειγμα το όποιον κανείς δέν δύναται ν’ Ακούση η νά έν- 
θυμηθή χωρίς φρίκην ! ΕΙς τις λεγόμενος ’Αφεντάκης κατά τό ’Ηρά
κλειον σνγκαλέσας τους νπ’ αυτόν χωρικούς, ώς τετρακοσίους τον Αριθ
μόν, εντός της οικίας του, Απέσφαξε τους πάντας διά μιας και ή πρά- 
ξις αϋτη, αντί νά κατακριθή έχειροκροτήθη μάλιστα υπό τής εξουσίας. 
Τα αθλια λ.είψανα τών γυναικών καί παιδιών αϊχμαλωτίζοντες, καθύ 
βριζον θηριωδώς, καί επώλουν ώς τά ευτελέστατα κτήνη, έως τά παρά. 
λια τής ’Αλεξανδρείας, τής ’Ασίας καί 'Αφρικής επωλούντο αΐ παρθέ
νοι καί οί νεανίσκοι τών χριστιανών ώς ανδράποδα.

Τελευταΐον ήναγκααμένοι υπό τούτων τών κακών να τραπώσιν είς 
Αμυναν εμβήκαν εις τον αιματηρόν Αγώνα, καί Αγωνιζόμενοι προς τά 
σμήνη τών έχθρών, προς την πείναν καί την γυμνότητα, προ παντός Α
ναγκαίου την στέρησιν, δέκα ολόκληρα ετη, έθυσιάσθησαν, διά ν’ Απο- 
τινάξωοι τον τοιοΰτον άφόρητον ζυγόν, έβδομήκοντα χιλιάδες χριστια
νών, δηλαδή τό τρίτον περίπου τών κατοίκων. Άλλ’ έπαρηγοροΰντο διά 
την φρικτήν ταύτην θυσίαν, διά τον εμπρησμόν τών πόλεων καί τών 
χωρίων, διά την έρήμωαιν του τόπου, δτι κατώρθωσαν τέλος πάντων 
νά έλευθερώαωσι την πολυστένακτοι’ γήν τών πατέρων των καί νά ά- 
φαιρέσωσι καί αυτό τό εκ τής κατακτήαεως νομιζόμενον έπί τής Νήσου 
μας δικαίωμα τών Τούρκων, διότι κατέσχον ύπό την εξουσίαν των δλον 
τό πάτριον έδαφος, έκτος μόνον τινών φρουρίων, καί τούτο διά τής 
Απαραδειγμάτιστου επιμονής καί καρτερίας των. Τοιαϋτα παθών καί 
κατορθωσας ό δυστυχής χριστιανικός λαός τής Κρήτης δέν ήδυνήθη 
ποτέ να ϋποπτευθή δτι ήθελεν ύποχρεωθή νά ύποκύψη πάλιν είς τον 
αυτόν ζυγόν, τον όποιον διά τοααύτης αΐματοχυσίας, αιχμαλωσίας καί 
ηρωικής καρτερίας συνέθλασεν.

Ή ένωσίς του Απ’ αρχής μετά τών 'Ελλήνων, δ λαμπρός καί αδια- 
φιλονείκητος κατά τού εχθρού του θρίαμβος, τά ισχυρά καί νόμιμα 
αίτια, τά όποια τον διήγειρυν εϊς τον πόλεμον, ήγουν ή κατά την Κρή
την μάλλον ή Αλλαχού κάποτε ενεργούμένη βία καί Αδικία τών Τούρ
κων, καί ή θηριώδης σφαγή τών Αόπλων καί Αθώων Ανθρώπων καί 
τελευταΐον ή κύριό της τήν οποίαν Απήλαυσεν ό λαός διά τοαούτων πα
θημάτων έπί τής γής τών πατέρων του, έτι δέ ή έπέμβααις τών χρι
στιανικών Δυνάμεων, εϊς τό ν’ Αποδώοωσι τά δίκαια εϊς τούς Αδικου- 
μένους "Ελληνας, καί τά βουλεύματα αυτών, τά όποια περιελάμβανον 
πάντοτε, ώς ήτο δίκαιον, καί τήν Κρήτην εις τήν 'Ελληνικήν νπόθε-
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σιν, τά πάντα τέλος τους ύπέαχοντο την άπόλαυσιν τής τόσον ακριβώς 
εξηγορασμένης ανεξαρτησίας των.

Άλλα παρά πάσαν προσδοκίαν άδικος πολιτική, ή τουλάχιστον εξη- 
πατημένη άφήρπασεν από τάς χεΐρας μας τήν γην των πατέρων μας, 
την διά τοσούτων αιμάτων καί παθημάτων άνακτηθεϊσαν, άφήρπασε 
τά όποια κατέχυμεν φρούρια, καί παραδώσασα ταϋτα είς τους μηδε δί
καιον έχοντας επ’ αυτής φανατικούς Τούρκους εχθρούς φυσικούς τοΰ 
Ευαγγελίου καί τοΰ πολιτισμού, ήνάγκασε τον δυστυχή λαόν νά ύποκύ- 
ψη πάλιν τον αυχένα του εις τον βαρύν καί βάρβαρον ζυγόν τοΰ Σα 
τράπου τής ΑΙγύπτου. ”Α, ποια σκηνή ! γενικός θρήνος καί γοεραί φω- 
ναι αντήχησαν ολοκλήρου λαού είς τον αέρα ! οι στεναγμοί των ανθρώ
πων έκίνουν καί τούς λίθους εις συμπάθειαν ! καί τό δεινότατου πάν
των ότι ήσαν χριστιανοί ο! βιάσαντες τούτον τον άθλιον χριστιανικόν 
λαόν, ν’ απολέση δλον τον καρπόν των θυσιών καί αγώνων του, καί 
νά παραδοθή είς την διάκρισιν τών δημίων του.

01 δυστυχείς αντιπρόσωποι καί οπλαρχηγοί τοΰ λαοΰ μη δυνάμενοι 
ν’ άντιαταθώαι είς την κραταιάν θέλησιν τών Χριστιανικών Αυνάμεων 
ενέδωσαν, άλλα διεμαρτυρήθησαν κατά τής άποφάαεως ταύτης πανδή- 
μως διακηρύξαντες ενώπιον όλου τοΰ κόσμον, ότι έπιφνλάττονται τά 
δίκαιά των νά τά ζητήσωσιν είς ευκαιρίαν άρμοδιωτέραν, καί έκλεξαν 
τινάς άντιπροσώπους είς τούς οποίους έπέτρεψαν τό να προνοώσι πάν
τοτε περί τής άπελευθερώσεως τής Πατρίδας των, καί οϋτω διελύθησαν.

’Η σκηνή τής διαλύαεως ταύτης είναι άπερίγραπτος. Άφ’ ενός μέ
ρους ή προακόλληοις τών χριστιανών είς τάς πατρικάς των εστίας είς 
τό αιματόφυρτον έδαφος τής Πατρίδος των απ' άλλου δε ή αποστροφή 
καί ό τρόμος τά όποια τούς ένέπνεεν ή παρουσία τών άπανθρώπων 
καί αίμοβόρων τυράννων των, ή ιδέα ότι πάλιν εξανδραποδίζονται απ' 
αυτούς, τους όποιους μετά τυσαύτης καρτερίας εϊχον ταπεινώσει, αυτά 
τά αντίθετα αισθήματα καί πάθη κατεξέαχιζον τά σπλάχνα των καί 
τούς έρριπτον εις τήν εσχάτην αμηχανίαν. Πλεΐστον μέρος άπεφάοιοε 
νά παραδοθή μάλλον είς τήν διάκρισιν τής τύχης, παρά νά ύποταχθή 
καί αυθις εις ίκεΐνα τά θηρία' άλλο μέρος συναισθανόμενου τήν αδυ
ναμίαν του νά φύγη εκ τοΰ τόπου τούτου τής φρίκης, αγνοούν πού νά 
τραπή καί ατερούμενον καί αυτών τών αναγκαίων μέσων τής μετακο- 
μίσεως, μηδ’ έχον πώς καί πού νά διατηρήση τής τοσαύτης πολυστέ
νακτου ζωής τά λείψανα, ήναγκάζετο νά ύποβάλη καί αυθις τον αυχέ
να εις τον ζυγόν !

Πολλοί κυριευόμενοι από τήν απελπισίαν έγένοντο αύτόχειρες μετά 
τών γυναικών καί παίδων των. 01 αναχωρούν τες έδιδον προς άλλή- 
λους τον τελευταΐον πικρότατον ασπασμόν, χωριζόμενοι υιοί από τούς
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γονείς καί άδελφοί από τους αδελφούς, οι συγγενείς από τους υίκειοτά-, 
τους και φιλτάτονς και απδ αΰτάς τάς προγονικός των εστίας, άγνοοΰν- 
τες που τους φέρει ό δρόμος, εις τον όποιον ή σκληρά κα'ι άπάνθρω 
πος τύχη τούς ήνάγκααε νά έμβωσιν. 'Υπέρ τάς τριάκοντα χιλιάδας 
ψυχάς μετηνάστευσαν εκ της Κρήτης εις την έλενθέραν ’Ελλάδα, οϊτι- 
νες ώς ήχο ή φυσική συνέπεια ήλθον μόνον διά ν’ άποθάνωσιν ελεύ
θεροι, διότι αληθώς μόλις το εν τέταρτον τούτων διέφυγε τον εκ τής 
πείνης, τής γνμνότητος και τής παντελούς στερήαεως όλων των προς 
αυντήρησιν τής ζωής αναγκαίων οδυνηρόν θάνατον !

Τοιαϋτα ήσαν τά τραγικά αποτελέσματα εκείνον τον μέτρου. Άλλα 
τά μετά ταϋτα δέν είναι δλιγώτερον θλιβερά. Μολονότι κατά τό πρωτό
κολλων τοΰ Λονδίνου έδίδετο ή άδεια εϊ; πάντα κάτοικον τής Κρήτης 
ν’ άναχωρήση, εάν δέν στέργη νά διαμείνη εκεί, και ό Πασάς ύπεσχέ- 
θη νά φυλάξη την άπόφαοιν ταύτην, ή πρώτη αρχή των μετά ταΰτα 
παρανομιών ήτο τό νά εμποδίση μετά βίας την άναχώρησιν όλων εκεί
νων, όσοι υπό τήν έποψιν τών Ευρωπαϊκών Δυνάμεων δεν επρόφθα- 
σαν ν’ αναχωρήσωσι. Φυλακισμοί, ραβδισμοί, δολ.οφονίαι, δηλητηριά
σεις, όλα τά μέσα έμβήκαν εις ενέργειαν διά νά κωλύσωσι τήν άναχώ- 
ρησιν αυτών από τής Κρήτης. Πάλιν δε τους προφθάσαντας ν’ άναχω- 
ρησωσιν, έμπόδιζεν εναντίον τών έν Λονδίνφ πρωτοκόλλων, τοΰ νά έκ- 
ποιησωσι τά κτήματά των, πότε μέν πλαγίως, άλλ’ αύατηρώς άπαγορεύων 
τους μένοντας να μην τ’ άγοράσωσι, πότε δέ κωλύων τάς ίξ 'Ελλάδος 
επι τουτφ εις Κρήτην ερχομένους από τοΰ νά έξέλθωσι τών φρουρίων 
δια να ενεργήσωσι τήν έκποίησιν και πολλάκις άπαρνούμενος τό δι
καίωμα ολως διολου τής επι τών Ιδιοκτησιών αυτών κνριότητος !

Δια τοιοντων βίαιων και παρανόμων μέσων έκακοποίησε και τούς 
διαφυγοντας από τάς χεΐράς του Κρήτας, και έπηύξανε τήν δυστυχίαν 
των. Καί ενφ οί Τούρκοι εϊχον καί έχουν εις τήν 'Ελλάδα όλην τήν 
έλευθερίαν νά εκποιώσι τά κτήματά των, οι χριστιανοί τής Κρήτης ε- 
στεροΰντο βιαίως καί αυτό τό θλιβερόν δικαίωμα, καί κατεπιέζονιο 
υπό τής πενίας οι τήδε κακεϊαε περιπλανώ μεν οι εκτός τής πατρίδας 
Κρήτης, ώς επιέζοντο οί διαμείναντες εν τή Κρήτη, από τούς άφορή- 
τους φόρους, τούς όποιους επέβαλλε καί διά τών όποιων άπερρόφα 
όλους τούς ιδρώτας τών δυστυχών χριστιανών, υύ μόνον διά νά χορ- 
ταίνη τήν πλεονεξίαν του, αλλά καί με έτι δολιώτερον σκοπόν, διά νά 
κατα.πιέζωνται από τό βάρος τής πενίας καί νά μή δυνηθώσι ποτέ ν’ 
άνακύψωσιν ή νά φροντίσωσι τίποτε υψηλότερον.

Ή παραμικρά πρόφασις ήρκει εις αυτούς διά νά τούς ρίψ{] άκρί- 
τως καί αύθαιρέτως είς τά δεσμωτήρια, εις τά βασανιστήρια καί είς 
αυτήν τήν αγχόνην I ΕΙς ονδένα ήτο συγχωρημένον νά δείξη τήν
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δυσαρέακειάν του, ή νά παραπονεθή διά τά δσα επασχεν αδίκως /
Κατά τό 1833 κατεδίκααεν είς θάνατον κακούργων πεντήκοντα δύο 

εκ των προκριτοτύρων και γενναιότερων συμπολιτών μας και ήθελεν 
απολύσει πολύ περισσοτέρους τοιουτοτρόπως, εάν δεν επρόφθανον ευτυ
χώς ιά αωθώσι διά τής φυγής, και ταντα διά μόνον τον λόγον δτι ύ 
τόλμησαν ά07ΐλως και είρηνικώς αυναθροισθύντες είς την θύσιν καλον- 
μένην Μονρνιύς νά ζητήσωσι θεραπείαν τών δεινώ" των, διακήρυξα; 
μάλιστα δτι ελαβε προς τούτο άδειαν παρά τών Ευρωπαϊκών Δυνά
μεων ενώ δύ άφ’ ενός μύρους διά ιού τρόμου κατύστελλε καί την φω
νήν και την κίνησιν τον δυστυχούς λαού, επηύξανε καθ’ εκάστην την 
δυστυχίαν τον διά τού μονοπωλίου, τό όποιον ύκινδύνενε νά καταστήση 
είς την Κρήτην άπαράλλακτον ώς τό εΐχεν είς την Αίγυπτον. Μαρτυ
ρία και ταύτης τής βίας και παρανόμου καταπιύαεως τών λαών είναι 
ή εξαπλωθεΐσα είς τον τόπον πενία, ένφ ώς εκ τής ευφορίας τής φυ
σικής τού τόπου, επρεπε νά ύπάρχη πανταχοΰ ή αφθονία κα'ι ευημερία.

Τοιαύτα ύπομύνων δ δυστυχής λαός τής Κρήτης εκολακεύετο με τήν 
ύλπίδα δτι αί Κραταια'ι Σύμμαχοι Δυνάμεις, κατά διαταγήν τών δ- 
ποίτον ύτύθη είς ταύτην τήν θύσιν προσωρινώς, πληροφορούμεναι ήδη και 
παρά τής υπό τού λαού έκλελεγμύνης επιτροπής περ'ι τών δεινών τον, 
ώς βεβαιούμεθα, ήθελον ευδοκήσει νά λάβουν νπ' δψιν τήν κατάστασιν 
τού δυστυχούς τούτου λαού, και νά τον απαλλάξουν από αυτήν, ήιις φύ- 
ρει δνειδος είς τήν ανθρωπότητα, καί μάλιστα τώρα, οπότε ενασχολοΰν- 
το είς τήν τών Ανατολικών πραγμάτων άποκατάατασιν. 'Αλλά θεωρών 
παρά πάσαν προσδοκίαν δτι παραδίδεται καί αύθις άνεν τίνος δρου 
είς εκείνην τήν έξουσίαν, ήτις έξήνιλησε δλα τά μύσα τής αδικίας κατ’ 
αυτού, καί τής οποίας τον ζυγόν συνύτριψεν αυτός δ λαός διά πολύμου 
δεκαετούς καί διά τοσούτων άνεκτιμήτων θυσιών, άπεφάσιαε πάλιν καί 
λαμβάνει τά δπλα εις τάς χειρας διά νά δυνηθή νά έπικαλεσθή τών 
μεγάλων προστάτιδων αυτού Τριών Συαμάχων Δυνάιιεων τήν κραταιάν 
προστασίαν, καί νά ίκφράοη μύ θλίψιν, αλλά καί μετά παρρησίας τήν 
σταθερόν του άπόφαοιν, τού νά μη οτύρξη τού λοιπού τοιαύτην κτηνώ
δη κατάστασιν, άλλα δτι προτιμά νά ύξοντωθή κατά κράτος παρά νά ζή 
υπό τοιούτους δρους.

’Ικετεύει λοιπόν ταπεινότατα δ χριστιανικός ουτος λαός τήν Ύ μ ε· 
τύραν Μεγαλειότητα ΐνα εύδοκήση πανευμενώς νά τον προστα- 
τεύση είς τήν άνόρθωσιν τών πασιγνώστων καί άπαραγράπτων δικαίων 
του καί νά χορηγήση καί είς αυτόν εκείνην τήν ανεξαρτησίαν, τήν ό
ποιαν έπεδαψίλευαεν καί είς τούς λοιπούς δμοιοπαθεϊς καί συναγωνι- 
στάς τον °Ελληνας, είς τήν όποιαν βεβαίως δύν εχει όλιγώτερα απ’ αυ
τούς δίκαια.
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Τοΰτο έξαιτεϊται ικετικώς εν δνόματι τον χριστιανισμού, τής δι
καιοσύνης, τής φιλανθρωπίας και τον πολιτισμού.

*Ο λαός τής Κρήτης δεν ζητεί ν’ άποδιώξη ούτε κατ’ άλλον τρόπον 
ν’ άδικήση τους έν Κρήτη Τούρκους, μολοτότι έχει μεγάλα δίκαια νά 
είναι παρωργιαμενος και’ αυτών.

Πλήν ας μένωσιν είς τήν γήν οπού έγεννήθηααν και αυτοί. ”Ας έ- 
χωσι τα κτήυαιά των, ας άπολαύωσι τα αυτά πολιτικά δικαιώματα μέ 
τους χριστιανούς, χωρίς τίνος έξαιρέσεως, αλλά ή εξουσία δέν είναι 
πλέον δυνατόν νά διαμένη είς αυτούς, διότι ενόσω εχουοι τήν εξουσίαν 
είναι αδύνατον νά μήν θεωρώσι καί νά μή μεταχειρίζωνται τους χρι
στιανούς ώς Ιδιόκτητα ανδράποδα' είναι άδύιατον νά μήν άδικώαιν, 
καί πάσα ύπόσχεσι; από μέρους αύιών δεν δύναται τού λοιπού νά έμ- 
πνεύση πίατιν είς τούς χριστιανούς, διότι έδειξαν διά των πραγμάτων 
τήν απιστίαν. Ούτε εχουοι τού λοιπού καν εν δικαίωμα ν’ αντιποιούν
ται τήν έξουσίαν επί τής Νήσου ταύτης, διότι καί αυτό τό εκ τής κα- 
τακτήσεως ό δεκαετής πόλεμος καί ή δι’ αυτού άπελενθέρωσις δλης τής 
Νήσου, πλήν τινών φρουρίων τό άφήρεσαν απ’ ανιών.

ΟΙ σήμερον έν τή Κρήτη δντες έντόπιοι Τούρκοι μόλις αποτελούν 
τό πέμπτον μέρος τών κατοίκων, καί είναι μέγα λάθος εκείνο, τό ό
ποιον έρρέθη κατά τό 1830 καί τό όποιον έατάθη ίσως ή κυριωτέρα 
αίτια, δι’ ήν έχωρίσθη τότε ή Κρήτη από τής άλλης Ελλάδος, ότι δη
λαδή οΐ κάτοικοι τής Κρήτης είναι εξ ήμισείας Τούρκοι καί Χριστιανοί.

01 Ιθαγενείς Τούρκοι τής Κρήτης σήμερον κατά τήν άκριβεστέραν 
άπαρίθμηοιν, τήν όποιαν καί δυνάμεθα είς πάσαν περίοτασιν νά βε- 
βαιώοωμεν είναι μόλις τριάκοντα χιλιάδες ψυχαί, ενώ ο! χριστιανοί 
είναι έκατόν πεντήκονια χιλιάδες.

Αέν είναι άρα δίκαιον νά καταδικάζεται ό χριστιανικός ούτος λαός 
μέσα είς τήν γήν τών πατέρων του, νά ύποφέρη τοιαύτα δεινά, διότι 
εφάπαξ ύπερίσχυσαν οί αλλόφυλοι ούτοι κατακτηταί του νά τον ύποτά- 
ξωσι, καί διότι, αφού ήδυνήθη διά τηλικούτων αγώνων καί παθημά
των νά ουντρίψη τον σιδηρούν αυτόν ζυγόν, ύφίσταται μολαταύτα εί- 
σέτι έν αντώ τό λείψανον τούτου' καί μάλιστα ένω ευχαριστείται ό λαός 
νά μένωσι καί αντοί οι Τούρκοι έπί τοΐς ϊσοις καί τοΐς αύτοΐς δικαι- 
ώμααιν είς τον τόπον ! “Αλλως δε ή αιματοχυσία είναι αδύνατον νά 
καταπαύση, έωσού έξοντωθή ή τό εν μέρος ή τό άλλο. Καί αν πάλιν 
δ Τ άνωτέρας βουλής ήθελε διακοπεί προς καιρόν, είς πρώτην όμως 
ευκαιρίαν άναμφιβόλως θέλει άνανεωθή καί δεν είναι δυνατόν νά μήν 
έχη ολέθριας διά τήν ανθρωπότητα συνέπειας.

Διά τοΰτο καθικετεύομεν ταπεινότατα τάς Κραταιάς Συμμάχους Δυ- 
ΐ’άμεις νά εύδοκήσωσιν είς τό νά λάβωαι όριοτικώτατα περί τής μελ,?
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λούοης άπΟκαταστάσεοσς τοϋ τόπου τούτον μέτρα. Τά μιοά μέτρα ή al 
προσωρινάί οίκονομίαι δεν δύνανται νά φέρωσιν εις τούτον τον τόπον, 
είμή προσωρινήν ίσως τό πολύ ησυχίαν, καθώς το απέδειξαν ή πείρα 
τών 1830, καθώς τδ αποδεικνύει ή από τον 1770, μέχρι τοΰδε πέμ
πτη έπανάστασις, και αί αίχμαλωσίαι αντοϋ τοϋ τόπου. Τα μέχρι τοΰ
δε γενόμενα κακά υπό τών Τούρκων είς τούς χριστιανούς, είναι τοιαϋ- 
τα και τοααϋτα, ώστε είναι αδύνατον νά τά λησμονήσωσι, και αδύνατον 
νά τα ύπομείνωσιν τοϋ λοιπού, καί αδύνατον νά δώσωσι πίστιν ποτέ 
πλέον εις υποσχέσεις Τουρκικής εξουσίας.

’Ενώ λοιπόν καταφεύγει δ πολύπαθης οντος λαός ως Ικέτης υπό 
την κραταιάν αιγίδα και προστασίαν τής Ύμετέρας Μεγαλειότητος, ά- 
φοσιονμενος δλος είς την δικαιοσύνην, την φιλανθρωπίαν καί την Ύ- 
τρηλήν καί βαθεΐαν πολιτικήν σννεσιν ΑΥΤΗΣ, πέπιιθεν ένδομνχως 
δτι θέλγει δώσει άκοόασιν εις την ίκετήριον αύτοΰ φωνήν, δτι θέλει επι
νεύσει ενμενώς είς την θεραπείαν καί παϋσιν τών δεινών τον, καί θέ
λει ανεγείρει στήλην αιωνίου ευγνωμοσύνης καί σεβασμού είς τάς καρ
διάς δλον τον Κρητικού λαοΰ, καθ' δλας τάς έπερχομένας γενεάς, είς 
τάς οποίας παραδιδόμενα τά δεινά μας θέλονσι διεγείρει τά πλέον 
ζωηρά αισθήματα τής εύγνωαοσύνης προς τούς Σωτήρας ανιών.

Mh βαθύτατον σέβας καί πληρεστάτην άφοσίωσιν νποοημειούμεθα

Έν Άποκορώνοις τής Κρήτης την 5/11 ’Απριλίου 1841.

Τής 'Υμετέρας Μεγαλειότητος 
Ταπεινότατοι καί ύποκλινέστατοι ίκέται

Οί ’Αντιπρόσωποι καί 'Οπλαρχηγοί 
τοϋ Χριστιανικού λαόν τής Κρήτης

ΟΙ ’Αντιπρόσωποι ΟΙ 'Οπλαρχηγοί
X. Ρονσος
Γεώργιος Κονταξάκης. Α Μπιράκης 
Ν. Αασκαλάκης
Εμμανουήλ Χιονονδάκης ('Υπ. δυσαν.) 
Νικόλ. Μπικάκης. ‘Ιωάννης (επίθ. δυσαν.) 
Α. Κυταδάκης (;)
Νικόλ. Καλοειδας. Δημ. Χρυσαφόπουλος 
Ήλίας Κονδούμνις. Γ. Παπαντωνάκης 
('Υπ. δυσαν.)

Γεώργιος Μαρκάκης 
’Εμμανουήλ Βυβιλάκης τοϋ Παναγιώτου

Α. Μανοναογιάννης 
Β. Χάλης 
Άντ ρονλακάκης 
Χριστόδ. Ν. Ρουσάκης 
Παύλος Πατερόπουλος 
’Ιάκωβος Κουμής 

Γ. Α. Μοράκης 
Μ. Κοκολάκης 
(Α;) Ποληός Τζηρηντάνης 
Μανοϋαος Χιονονδάκης 
Έπ. ΙΙαπαδάκης 
X. Ρονσος
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Α. Πρωτοπαπαδάκης ('Υπ. δυσαν.)
Γεράσιμος 'Ιερομόναχος Σήψης Κούκονβάκης
ΓΙ. Γεωργιάδης 'Οπλαρχηγοί

(Δυσαν.) Ντελιγιαννάκης 
Μανονσος Κωστάκης (;)

Ά. Δασκαλάκης 
X. (;) Καβρουδάκης 
Μ. Βαοιλαντωνάκης 
Αναγνώστης Παπαδάκης
διά τον αγράαματον Άντ. Κωσταντουλάκην δ Παύλος Πατερόπουλος 
διά τον αγράμματον Χαραλάιιπην Μπενουδάκην δ Ιάκωβος Κουμής. 
διά τον αγράμματον Παπαδανδρέου δ Β. Χάλης
διά τον αγράμματον Άνδρονλήν Μανονσέλην δ Ά. Μανουσογιαννάκης. 
διά τον αγράμματον Γεώργιον Δαακαλάκην δ ’Αν. Τρονλωνάκης (;) 
διά τον αγράμματον Μιχάλην Ψαρουδάκην δ Χριστόδουλος Ρουσάκης. 
διά τον αγράμματον Μανοΰσον Βαρδάκην ό Νικόλαος Τζηρηντάνης 
διά τον αγράμματον Μανώλην Μανουσογιαννάκην δ (;) Καβρουδάκης. 
διά τον Αγράμματον Μιχάλην Κουρηδάκην δ Μανοϋσος Χιονουδάκης 
διά τον αγράμματον Μιχάλην Κοτζολάκην δ Χριστόδουλος Ρουσάκης 
διά τόν αγράμματον ’Αντώνιον Σαριδάκην δ X. Ρυΰσος 
did τόν αγράμματον Ίωάννην Στρογγυλόν ό Γ. Α. Μοράκης. 
διά τόν αγράμματον Γεωργάκην Κοντρονμτταδάκην δ Μ. Χιονουδάκης 
διά τόν αγράμματον Μανώλην Κηλ-αδοσηψάκην δ Γ. Α. Μοράκης 
διά τόν αγράμματον Μιχάλην Προϊμάκην δ Β. Χάλης 
διά τόν αγράμματον Γεώρ. Νικολουδάκην δ Άναγν. Παπαντωνάκης 
διά τόν αγράμματον Ίωάννην Μπάτην δ Γ. Α. Μοράκης 
διά τόν αγράμματον Ίωάννην Μυϊάκην (;) δ Κων)νος ΙΙαηαντωνάκης 
διά τόν αγράμματον Δ. Παπαδάκην Σκορδίλην δ Ά. Μανοναογ ιαννάκης 
διά τόν αγράμματον Κωνσταντίνον Βασιλάκην δ Ιάκωβος Κουμής 
διά τόν αγράμματον Ίωάννην Παπαδάκην ό 1 
διά τόν αγράμματον Κοκκόλην Βαρδουδάκην ό I 
διά τόν αγράμματον Γεώργιον Νικηφοράκην δ 1 Αντρουλακάκης 
διά τόν αγράμματον Μανοΰσον Καπετανάκην δ ] 
διά τόν αγράμματον Ίωάννην Τσουδερόν δ Νικόλαος Καλοειδάς 
did τόν αγράμματον Ίωάννην Μοσχοβίτην ό Νικόλαος Καλοειδάς 
διά τόν αγράμματον Μανίαν Μπαλάσην δ Γ. Α. Μοράκης 
διά τόν Αγράμματον Ίωάννην Τζηστράκην ό Γεώργιος Κοντεξάκης 
(ύπογρ· δυσανάγνωστος)
did τόν αγράμματον Ίωάννην Μπουγιουκαλάκην δ 
διά τόν αγράμματον Γεώργιον Κονκουτσάκην δ J Ά. Μπιράκης

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ I. 14
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<?«d τον αγράμματον Γεώργιον Άναγνωστάκηνδ 
διά τον αγράμματον Γεώργιον Γιαπιτζήν δ 
διά τον αγράμματον Ίωάννην Μπονζάκην ό 
διά τον αγράμματον Μανονοον Σφηνιονδάκην ό 
διά τον αγράμματον Ίωάννην Μυλωνάκην δ 
διά τον αγράμματον Γεώργιον Κοτζάμτταοην δ 
διά τον αγράμματον Δημήτριον Βορεινόν δ 
διά τον αγράμματον Ίωάννην Γιανναράκην δ 
διά τον αγράμματον Θεόδωρον Μανριδάκην δ 
διά τον αγράμματον Μάρκον Μαρινάκην δ
διά τον αγράμματον Σήφην Ματοαμάκην δ
διά τον αγράμματον Δημήτριον Βαγιονήν δ 
διά τον αγράμματον Μανώλην Τζονφράκην δ 
διά τον αγράμματον Νικόλαον Τοαγκαράκην ό 
διά τον αγράμματον Βασίλειον Μηομπολάκην δ 
διά τον αγράμματον Σταμάτην Καλικάκην δ 
διά τον αγράμματον Ξηροΰχην Τοαντάκην δ 
(Ύπογρ· δυσανάγνωστος)
διά τον αγράμματον Μανώλην Μοσκοβάκην δ I 
διά τον αγράμματον Νικόλαον Σφηνιαδάκην δ |

Ά. Μπιράκης

Γ. Α. Μοράκης

Γ. Λαμινός (;)

Μανονο. Χιονονδάκης

At ανώμαλοι χρονικά! περίοδοι συνοδεύονται πάντοτε και από φό
νους, τραυματισμούς, άπειλάς κλπ.

Οί Πρόξενοι ψοβηθέντες λόγιμ της καταστάσεως, τους διατρέχον- 
τας την ύπαιθρον ενόπλους, ζητοϋσι παρά τοϋ Μουσταφδ Πασά την 
αποστολήν ϊσχυράς αστυνομικής δυνάμεως διά την προστασίαν των, 
ως και την λήψιν μέτρων προφυλάξεως τοϋ φιλησύχου πληθυσμού. 
Άριθ·. έγγραφου 18.

Copie

La Canee, le 19 Avril 1841 

Monsieur le Seraskier,

La population effrayee du meurtre comrais hier sur la per- 
sonne d' un Turc, semble meconnaitre Γ autorite et la justice 
du gouvernement en demandant, les armes a la main, la puni- 
tion des coupables, avant meme leur saisie et qu’ un jugement 
legal ait pu etre prononce. A la vue d’ une semblable violation 
des lois de la justice, les Consuls soussignes doivent penser que 
leur surete personnelle peut etre gravement compromise au pre-
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rnier incident facheux qui se presentera ainsi que celle de leurs 
nationaux et proteges. En consequence, les soussignes croient 
de leur devoir de demander a Votre Excellence une garantie suf- 
fisante pour la surete de leurs nationaux et de leurs personnes, 
et cette garantie ne peut exister que dans Γ execution d’ une 
police plus severe soutenue par de nombreuses patrouilles qui 
soient chargees de dissiper les attroupements et d’ arreter les in- 
dividus porteurs d’ armes qu’ ils doivent reserver pour leur de
fense personnels dans leur interieur.

Les consuls soussignes pensent en tneme temps que les lieux 
publics ou de mauvais sujets peuvent se rassembler doivent 
etre fermes a la chute du jour.

Les Consuls soussignes ont Γ honneur de renouveller a votre 
Excellence, Monsieur le Seraskier, Γ assurance de leur respe- 
ctueuse consideration.
Le Consul d’ Angleterre 

signe: Ongley 
Le Consul de France 
signe: Charpentier 

Le Vce Consul d’ Autriche 
signe : Stiglich 

Le Consul honoraire 
(suite illisible) 
signe: Parodi

Le Consul de Grece 
signe : J. Peroglou

Le Vce Consul de Russie 
signe: Thoron

Le Consul honoraire d’ Espagne 
signe: Maronich

Pour Copie Conforme 
Le Consul de France 

Charpentier

Ή επί των κρητικών υποθέσεων επιτροπή απευθύνει επιστολήν 
προς τον Γάλλον 'Υπουργόν των ’Εξωτερικών και υπενθυμίζει είς αυ
τόν τάς ευεργεσίας αιαής διά τήν άπελευθέρωσιν τοΰ δούλου χριστια
νικού κόσμου καϊ ζητεί όπως έλθη συνεπίκουρος εις τάς εκκλήσεις τοΰ 
στενάζοντος Κρητικού λαοΰ.
ΆριΦ. εγγράφου 19.

Lettre de la Commission Cretoise a Athenes
A Son Excellence Monsieur Guizot 

Ministre Secretaire d’ Etat au Departement 
des Affaires Etrangeres etc etc.

Monsieur le Ministre
Les evenements dont Γ lie de Crete est depuis quelqucs
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Έμμ. Ζαμπετάκη

temps deja le theatre sont sans doute deja parvenus a la con· 
naissance de Votre Excellence et nous aimons du moins a espe- 
rer que les informations les plus impartiales lui ont ete adres- 
sees sur cet objet par Monsieur le Resident de France a Athe- 
nes. Ea guerre et le defaut de communications regulieres ne per- 
mettant point a 1’ administration provisoire etablie par les chre- 
tiens cretois de faire parvenir aux gouverneurs des Grandes 
Puissances 1’ expression des voeux et des esperances du peuple, 
elle a expressement charge les soussignes de cette partie si im 
portante de ses attributions. Une delicatesse dont Votre Excel
lence comprendra le motif et la portee nous a seule empeche de 
Rui adresser plus tot cette lettre dans P intention de reclamer 
pour nos infortunes compatriotes sa haute bienveillance. Cepen- 
dant P etat des choses en Crete depuis le commencement des 
hostilites, leur tournure entierement et constamment a P avan- 
tage des Chretiens, les efforts de la Porte pour envoyer contre 
eux une seconde expedition ne nous permettant point la meme 
reserve, nous prenons aujourd’ hui la liberte d’ adresser la pre
sente a Votre Excellence pour Γ informer nous - memes des 
voeux de nos malheureux compatriotes et de leur resolution ine- 
branlable de mourir plutot que de deposer les armes avant d’ a- 
voir secoue pour toujours un joug si barbare.

Avec Pintention d’etouffer asa naissance une insurrection dont 
elle craint a bon droit les consequences, la Porte a mis dans Pen- 
voi de ses troupes et de sa flotte une celerite qui depuis un sie- 
cle n’est plus dans ses habitudes et quoiqu’elle y ait deja jete cinq 
mille hommes sous le commandement de son grand Amiral Tahir 
Pacha, elle en est venue apres cinq combats dans la necessite de 
preparer une deuxieme expedition qui avec le secours du Tres - 
Puissant ne lui servira pas plus que la premiere pour l’accomplis- 
sement de ce projet homicide sur notre belle et malheureuse patrie.

Excellence, nous n5 ignorons certes pas que la liberte doit s’ 
acheter cherement et qu’ il faut s’ en montrer digne en repan- 
dant son sang pour P acquerir, mais Votre Excellence, nous en 
sommes persuades, trouvera que depuis 1821 jusqu’a 1830 il ne 
s’ en est que trop repandu en Crete et que le sacrifice de 75 
mille victimes chretiennes a ete plus que satisfaisant pour crier 
en faveur de ce qu’il reste d’une population jadis si nombreuse 
des droits a un etat de choses qui puisse a P avenir garantir son 
bien - etre et son honneur.

212
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La France sous Louis XIV a prodigue le noble sang de ses 
enfants pour empecher F etablissement de la domination otto- 
mane dans 1’ lie, son gouvernement en 1830 pour F y soustraire 
etait pret a prodiguer ses recherches, maintenant qu3 il s’ agit 
de 1’ en expulser ne nous serait - il pas permis d3 esperer au 
moins 1’ appui moral de cette meme France, aux genereux sen
timents de laquelle la Grece doit en grande pertie sa liberte.

Votre Excellence doit se persuader que tout soulevement des 
Chretiens encore sous le joug musulman se fait avec Γ intime 
persuasion que la France ne lui sera point contraire; telles sont 
les convictions populaires dues a Γ expedition frangaise en Mo- 
ree, aux immenses bienfaits repandus par cette grande Nation 
sur les Grecs et surtout a F idee generalement admise que la 
France a toujours ete sincerement portee a favoriser Γ extension 
de la nationalite grecque. Nous esperons done, Monsieur le Mi- 
nistre, que ces convictions si respectables pour Γ Etat qui en 
est 1’ objet ne recevront aucune atteinte dans les circonstances 
presentes, et qu’au contraire Votre Excellence en le faisant inter- 
venir en faveur d’ un peuple qui s’ est montre et se montre enco
re aujourd’ hui par sa conduite d’ avance si digne de cette grace 
insigne, attacliera son nom si justement revere par les amis 
de Γ humanite a un acte qui serait aussi juste que politique.

Nous avons 1’ honneur d’ etre de Votre Excellence les tres 
humbles, tres obeissants et tres devoues serviteurs.

La Commission cretoise en Grece.
S. Antoniades Archimandrites M. Apostolides 
Em. Manitaky (?) N. Renieres Em. Antoniades

Athenes le 8/20 Juin 1841.

Δυστυχώς π«ρ’ δλας τάς προσπάθειας των Επαναστατών και της 
Ιλευθέρας 'Ελλάδος, ή Έπανάστασις ηρχισε νά χάντ] έδαφος. At αίμα- 
τηραί συγκρούσεις μεταξύ τών επαναστατών και τών τουρκικών στρατευ
μάτων επεσώρευσαν νεα δεινά είς τον Κρητικόν λαόν καί διέψευσαν 
διά μίαν είσέτι φοράν την εκπλήρωσιν τοΰ τόσον εύγενοϋς πόθου του.

Οί επαναστάται άντελήφθησαν δτι ούδεμία υποστήριξες δΰναται ν’ 
αναμένεται διά την επίλυσιν τοΰ Κρητικού ζητήματος. Καταφευγουσιν 
δθεν είς τούς Προξένους καί ζητοΰσιν δπως άνανεωθή τό υπό τής Τουρ
κικής Διοικήσεως παραχωρηθέν χρονικόν διάσιημα διά την άναχώρη- 
σίν των.

Ούτω λήγει καί ή προσπάθεια αυτή τών Κρητών διά την άπόσει-
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σιν τού ζυγού των. Νέαι περιστάσεις, περισσότερον ευνοϊκά! δέον ν’ 
άναμένωνται αί όποΐαι θά έκμεταλλευθώσι καταλλήλως μέχρι τής άπε- 
λευθερώσεως τής Κρήτης κα! τής Ινώσεως και τού τμήματος τούτου 
τής ελληνικής γής μετά τής μητρός Ελλάδος.

Άριθ. εγγράφου 20.

Traduction du Grec

A Messieurs les Consuls des Trois Grandes Puissances,
Γ Angleterre, la France et la Russie.

Re 13 courant, nous avons regu une proclamation de S. E. 
Tahir Pacha par laquelle il accorda aux Cretois venus en Crete, 
un delai de huit jours pour quitter le pays. Ce merne jour, nous 
avons regu aussi celle de Mr le Consul de Sa Majeste Britanni' 
que, mais le 14, pendant que nous nous occupions de la reponse, 
une petite portion de nous a ete attaquee subitement par Γ ar- 
mee turque et eut lieu le combat opiniatre de Provalma.

Aujourd’ hui nous avons regu les proclamations de Messieurs 
les Consuls de France, d’ Angleterre, de Russie, d’ Autriche et 
de la Grece, par lesquelles chacune avec Γ oposition qui lui est 
propre et d’ apres la conduite tracee par leurs ambassadeurs de 
Constantinople, nous previennent que leurs souverains ne nous 
protegent pas. En consequence, nous vous prions, Messieurs les 
Consuls, d’ agir afin qu’ une conference ait lieu entre vous, leurs 
Excellences Tahir Pacha, Moustapha Pacha et nous, pour don- 
ner un nouveau cours a cette affaire et eviter de plus grand mal. 
Nous esperons, Messieurs, les Consuls, que vous resterez de tous 
vos bons offices pour obtenir notre demande dont le resultat, 
nous Γ esperons, devra etre satisfaisant.

Nous sommes avec respect.
Du camp grec, 17 Mai I841
Signes: Ch. Roussos, A. Khairetis, G. Kontacsakis, Nicolas 

Bistakis Dim. Chrissafopoulos, A. Protopapadakis, A. Manousso· 
ghianakis, Yacovos Koumis, G. Antracakis, G. Lambros, G. Ko 
trabasakis

Par traduction conforme
La Canee, le 4 Juin 1841

Le Chancelier du Consulat 
A. Gaspary

EMM. ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ
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ΑΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΙ TOY ΑΓΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

'0 δσιος Ιωάννης ό Ξένος 1 ήκμασεν εις την Κρήτην μετά την κα- 
τάλυσιν τής Άραβοκρατίας τό 961 μ. X. υπό τοΰ Νικηφόρου Φωκά. 
Άνήγειρεν έκιός άλλων πολλών ιερών κτισμάτων, οίκοδομηθέντων εις 
διάφορα σημεία τής νήσου, κα'ι ναόν προς τιμήν τών αγίων Ευτυχίου 
και Εύτυχιανοΰ «επί τοΰ δρονς τών Λι&ίνων τοΰ λεγομένου τοΰ Ράξον», 
δπου υπήρχε: σπήλαιον κα'ι εντός αυτού ιά μνημεία τών άγιων «εν 
κατ’ άρκτον, ετερον δέ κατά μεοημβρίαν» * *. Διά την εκκλησίαν αυτήν 
ό L. Petit εξέφερε τήν γνώμην3 δτι ίσως ταυτίζεται προς τον "Α
γιον Ευτύχιον, τον σωζόμενον εις τήν περιφέρειαν τοΰ χωρίου Χρω- 
μονασιήρι Ρεθύμνης. Ή θέλησα δι’επιτόπιου ερεύνης νά εξακριβώσω, 
αν ή ΰπόθεσις άνιέχη εις τον έλεγχον. Τό μνημεΐον εγείρεται εις τό 
πρανές φάραγγος, εντός τοΰ μικρού συνοικισμού Μετόχι τοΰ Περδίκη. 
Σήμερον ακούεται ως καθιερωμένον εις τήν μνήμην μόνον τού 'Αγίου 
Ευτυχίου4. Ούτε σπήλαιον, ούτε τάφοι6 φαίνονται εκεί. Επομένως ή 
εικασία τοΰ λατίνου κληρικού πρέπει νά θεωρηθή άστοχος.

’) Περί αύτοΰ βλ. Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η, Ό άγιος "Ιωάννης ό Ξένος καί 
ή διαθήκη αύτοΰ, «Κρητικά Χρονικά», Β', 1948, σσ. 47 - 72.

*) Αύιόθι σ. 57, Βίου στίχος 27.
’) L. Petit, Saint Jean Xenos ou Is Ermite d’ apres son autobio

graphic, «Analecta Bollandiana», 42, 1924, a. 7.
4) Καί παλαιόν χάραγμα, ύπάρχον μεταξύ άλλων εις τήν γωνίαν, τήν ό

ποιαν σχηματίζει ό ΒΔ πεσσός τοΰ ναοϋ, αναφέρει μόνον τόν άγιον Ευτύχιον:
• Λγηε Ευιυχηε ακεπε φρουρη φυλάτε τον σον δουλον» κλ.π.

ΕΙς τόν Μέγαν Συναξαριστήν τοΰ Κ. Δουκάκη (έν Άθήναις, 1896) κα- 
ταλέγονται τέσσορες άγιοι ύπό τό όνομα Ευτύχιος: τρεις μάρτυρες (Σεπτεμ
βρίου 2, Δεκεμβρίου 19, Ιανουάριου 20) καί εις όσιος (Μαρτίου 27). Εις τόν 
Πατμ, κώδικα 212 άναγράφεται κοντάκιον τοΰ έν άγίοις Πατρός ημών Εύτυ- 
χίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, έορταζομένου τή 6η "Απριλίου (Ν. Β. 
Τωμαδάκη, Ρωμανοΰ τοΰ μελφδοΰ όμνυι έκδιδόμενοι έκ πατμιακών κωδί
κων μετά προλεγομένων, Β', Άθήναι 1954, σσ. ρπε' καί σμθ').

*) Ίσως είναι ένδεδειγμένον νά γίνη έπιμελεστέρα καί μάλιστα σκαφική 
έρευνα. Τάφον εις τόν “Αγιον Εύτύχιον δέχεται καί ή παράδοσις. «Ή παρά
δοση αναφέρει, δτι ή εκκλησία χτίστηκε από ένα γεροκαλόγερο φερμένο άπ’ τους 
Άγιους τόπους, που πέδανε εδώ. “Οταν άνοίξανε τόν τάφο, που ειταν πιάτο στο 
ιερό βήμα, μοαχόβολο αρωμα ξεχύθηκε από μέσα. "Εχουν νά ποΰνε, δτι ό τάφος 
ανήκε ατό γεροκαλόγερο αυτό, και εξηγούν από τό άρτομα δτι ό καλόγερος εΐχεν 
αγιάσει» (Άλεξ. Κ. Χατζηγάκη, "Εκκλησίες Κρήτης, παραδόσεις. Ρέθυ
μνο, 1954, σ. 37).
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°Αλλ5 αν τό πόρισμα τής προχείρου έρεύνης μου δεν ήτο θετικόν 
ως προς τό σημεΐον τοΰτο, εν τουτοις Ιδοκίμασα την ίκανοποίησιν ευ
χάριστου έκπλήξεως. Παρετήρησα δτι εις την αψίδα τοΰ ναοϋ διασώ
ζονται άμυδραί τοιχογραφίαι. 'Ο G. Gerola δεν αναφέρει αΰτάς 
εις την μελέτην του Elenco topografico delle chiese affrescate di 
Creta, Venezia, 1935· Φαίνεται όμως ότι ειχεν έπισκεφθή τον "Αγιον 
Ευτύχιον, άφοΰ εις τό έργον του Monumenti Veneti nelT isola di 
Creta, 2, 1908, σ. 228, είκ. 230, παρέχει κάτοψιν τοΰ ναοϋ, χαρακτη- 
ρίζων αυτήν, προφανώς έκ παραδρομής, ως «pianta della chiesa di 
S. Maria a Khromonastiri (Retimo)». Ό παλαιός ναός τής Θεοτόκου 
εις τό Χρωμοναστήρι, γνωστός ως Παναγία ή Κερά", ανήκει εις άλ
λον αρχιτεκτονικόν τύπον.

Α\ Ο ΝΑΟΣ

'Ο "Αγιος Ευτύχιος, ναός μονόκλιτος, σταυροειδής εγγεγραμμένος, 
μετά τρούλλου (Πίν. ΙΒ', είκ. 1 και 2), έχει κτισθή δι* αργών λίθων’. 
Την κάτοψιν και τάς τομάς του 6 * 8 παρέχει ή είκών 4. Οΰδέν αρχιτεκτο
νικόν δεδομένον δικαιολογεί υπόνοιαν ότι τό κτήριον έγένετο κατά 
τους χρόνους τής κυριαρχίας τών Ενετών επί τής νήσου. 'Η ανατολι
κή και δυτική κεραία τοΰ σταυροΰ, πολύ μακρότεραι τών άλλων, τονί
ζουν τον κατά μήκος άξονα τής εκκλησίας. Ό τροΰλλος στηρίζεται είς 
τέσσαρας πεσσούς, έκ τών οποίων άνά δύο συνέχονται προς εκάτερον 
τών πλαγίων τοίχων καί λαμβάνουν μορφήν λίαν έξεχουσών παραστά- 
δων. Προς έκαστον τών πλαγίων διαμερισμάτων, τά όποια διαμορ- 
φοΰνται είς τούς βυζαντινούς σταυροειδείς ναούς, αντιστοιχούν εις τον 
"Αγιον Ευτύχιον δύο τυφλά βαθέα τόξα. Οί καλυπτόμενοι ύπ’ αυτών 
χώροι δεν επικοινωνούν άπ’ ευθείας μεταξύ των. Προφανώς διά τών 
τόξων επιδιώκεται έξουδετέρωσις ωθήσεων τοΰ τρούλλου καί εξασφά- 
λισις τής ισορροπίας τοΰ κτηρίου. Άλλ5 ή τοιαύτη λύοις αποβαίνει είς 
βάρος τής αισθητικής τοΰ ναού καί διασπά τήν ενότητα τών εσωτερι-

6) Βλ, G. Gerola, Elenco topografico, σ. 170, ΰπό τόν άρ. 254. Ση· 
μειοϋται ώς 'Kjerl».

’) Τόν ναόν περιέγραψα άλλοτε. Βλ. Ν. Β. Δ ρ α ν δ ά « η, Ό ναός τού 
Αγίου Ευτυχίου, περιοδ. τής Ί. Μητροπόλεως Κρήτης «Απόστολος Τίτος>, 
τεδχ. 6, ’Ιούνιος 1952, σ. 113- 115. Είς τά γραψέντα εκεί άς προστεθή οτι είς 
τόν Δ. τοίχον τοΰ ναοΰ υπήρχε Ούρα, φραχθείσα μεταγενεστέρως καί οτι έκ 
των παραθύρων τοΰ τρούλλου τό Α. καί Δ. είναι μικρότερα τών άλλων,

8) AL μετρήσεις καί τά σχέδια έγένοντο κατά παράκλησίν μου ΰπό τοΰ μη- 
χανικοΰ κ. ’Ιωσήφ Φραϊδάκη. Τόν ευχαριστώ. Ό Gerola είς τήν κάτο- 
ψιν του δεν σημειοϊ τό παράθυρον τής άψΐδος καί τήν Δυτ. πεφραγμένην θύ· 
ραν τοΰ ναοϋ.
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ΠΙΝ. II”.

Είκ. 1 (άνω).— Ή Δέησις. Είκ. 2 (κάτω αριστερά).—ΟΙ άγιοι Βλάσιος καί Ελευθέριος.
Είκ. ί) (κάτω δεξιά). — Ό τρίτος 'Ιεράρχης τής άνω ζώνης.
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Π1Ν. IE'.

Είκ. 1 (άνω).—"Ο Χριστός τής Δεήσεως. 
(Λεπτομέρεια τής είκ. 1 τοΰ πίν. ΙΓ')

Είκ. 2. (αριστερά) — Ό Χριστός έκ ψη
φιδωτού τοΰ 'Οσίου Λουκά Φωκίδος.
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Είκ. 4. — Κάτοψις καί τομαί τοΰ ναοϋ 'Αγίου Ευτυχίου Ρεθύμνης.
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κών του χώρων. Οί πιστοί, δσοι ΐσταντο υπό τά τόξα καί παρηκολού 
θουν την Θ. Λειτουργίαν, περιβαλλόμενοι υπό βιιθείας σκιάς, δεν εβλε 
πον τίποτε εκ τών τελούμενων προ της αγίας Τραπέζης. Ή εξαρσις 
τοΰ κατά μήκος άξονος τής εκκλησίας, τά τόξα τα άνοιγόμενα είς τάς 
μακράς πλευράς της υπενθυμίζουν γνωρίσματα τών δρομικών βασιλι 
κών. 'Όπως ό εισερχόμενος από δυσμών είς τό μεσαΐον κλιτός τών βα
σιλικών, ουτω και ό εισερχόμενος διά τής δυτικής, πεφραγμένης τώρα 
καί πιθανώτατα μόνης άλλοτε θύρας τοΰ 'Αγίου Ευτυχίου, ήσθάνετο 
την ανάγκην νά βαδίση εμπρός πρός τό θυσιαστήριον καί την αψίδα. 
Βεβαίως είς τον "Αγιον Ευτύχιον την φοράν πρός τά πρόσω ανακό
πτουν τά υψηλότερα τόξα τά άνέχοντα τον τροΰλλον καί αυτός ό τροΰλ- 
λος. Πάντως ή άψίς, είς την οποίαν απολήγει ό κεντρικός, ελεύθερος 
χώρος τής εκκλησίας, εχουσα χορδήν σχεδόν ΐσην πρός τό πλάτος αΰ- 
τοΰ, φωτιζόμενη διά τοΰ διλόβου παράθυρου της επαρκώς καί μάλι
στα πολύ εν συγκρίσει πρός τον σκοτεινόν ναόν, ειλκε πρός εαυτήν τον 
πιστόν καί τό βλέμμα του.

Ναούς όμοιους πρός τόν "Αγιον Ευτύχιον κατά τον τύπον, άλλ’ έ
χοντας έν μόνον τόξον εις την θέσιν έκάστου πλαγίου διαμερίσματος, 
συναντά τις εις την Κύπρον9, την Ρόδον10, την Κρήτην11. Δύναται 
λοιπόν νά λεχθή ότι ό τύπος είναι συνήθης είς Ν. Α. ελληνικός νή
σους διαμορφωθείς πιθανώτατα υπό την επίδρασιν τής ’Ανατολής 13. 
Είς τόν ’ίδιον τύπον ανήκει καί τό παρεκκλήσιον τοΰ Sant’Angelo del 
monte Raparo τής Ν. ’Ιταλίας13, άποτελοΰν μίαν έπ! πλέον περίπτω- * IS

°) Παναγία Καρδακιώιισσα (Γ. Σωτήριον, Βυζαντινά μνημεία τής Κύ
πρου, έν Άθήναις 1935, είκ. 36 σ. 47), Παναγία ‘Υπάτη (αυτόθι εΐκ. 36 σ. 
47), Παναγία τοΰ Κάμπου (ενθ1 άνωτ. σ. 43 εΐκ. 32).

,0) Άγιος Γεώργιος στό Καπΐ (*Α. Ό ρ λ ά ν δ ο υ, Α.Β.Μ.Ε. ΣΊ ’, 1948 
σ. 83 εΐκ. 67).

“) Άγιος Νικόλαος παρά τά Κυριακοσέλια (G. G e r ο 1 a, Monument!, 
2, είκ. 226), Άγιος Σωτήρ είς Πρινέ Μυλοποτάμου (αυτόθι είκ. 227), Άγιος 
'Ιωάννης παρά τόν Δαφνέ τοΰ Τεμένους (αυτόθι εΐκ 232), Κερά παρά τήν Ε
πισκοπήν Πεδιάδος (αυτόθι είκ. 229) κ.λ.π.

Πλήν τών ανωτέρω νήσων καί εις τήν Χίον άπαντά ναός μονόκλιτος σταυ
ροειδής εγγεγραμμένος μετά τρούλλου, Παναγία ή Σικελία (A. Orlandos, 
Monuments byzantins de Chios, Athenes 1930, πίν 44).

IS) Βαθέα τυφλά τόξα συναντφ κανείς είς τάς μακράς πλευράς ναών τής 
Μεσοποταμίας (Gertrude Lowthian Β e 11, Churches and Monasteries 
of the Tiir Abdin and Neihgbouring Districts, Heidelberg 1913, είκ. 19, 
σελ. 77, είκ. 20 σελ. 78, είκ. 22 σελ. 80 Βλ καί είκ 15 σελ. 75).

'*) Emile Β e r t a u x, l·,’ art dans P Italie Meridionale, Tome pre
mier, Paris 1904, a. 122 είκ. 39.
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σιν, έπικυροΰσαν εξάρτησιν δσον αφορά την μεσαιωνικήν τέχνην τής 
χώρας από την ’Ανατολήν

Β'. ΑΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΙ 

1. Περιγραφή.
Είς τό τεταρτοσφαίριον τής άψΐδος τοΰ 'Αγίου Ευτυχίου ζωγρα- 

φεΐται ή Δέησις (Πίν. ΙΓ', είκ. 1, Πίν. ΙΕ', είκ. 1, Πίν. ΙΖ', εικ. 1 
και 2). Εις τό μέσον 6 Χριστός από των γονάτων και άνω και έκατέ- 
ρωθέν του ή Θεοιόκος καί ό Πρόδρομος. Ή λοιπή άψίς διαιρείται είς 
δύο ζώνας. Είς τήν άνωτέραν εϊκονίζονται κατ’ ενώπιον επτά ίεράρ- 
χαι, χωριζόμενοι άπ’ άλλήλων με κεραμοχρόους ταινίας. Οί περισσότε
ροι ευλογούν διά τής δεξιάς καί διά τής άλλης κρατούν Εύαγγέλιον. 
Πρώτος αριστερά 6 Βλάσιος * 15 δεύτερος ό Ελευθέριος, έκτος ό Τίτος 
(Πίν. ΙΓ', είκ. 1 καί 2, Πίν. ΙΔ', είκ. 1 καί 2, Πίν. IT"' είκ. 1 καί 2, 
Πίν. ΙΗ' είκ. 1, Πίν. ΙΘ' είκ. 1 καί 2). Ίεράρχαι κατά τό πλεΐστον, 
άλλ’ άνευ διαχωριστικών ταινιών, παρίστανται καί είς τήν κάτω ζώ
νην. Είς τό άκρον δεξιόν ζωγραφεΐιαι ό ’Απόστολος Πέτρος, φέρων 
χιτώνα καί ίμάτιον, ευλογών διά τής μιας χειρός καί διά τής άλλης 
κρατών κλείδας (Πίν. ΙΗ' είκ. 2). Ό παρ’ αυτόν επίσκοπος, ό φέρων 
είς τήν αριστερόν λεπτόν σταυρόν είναι πιθανώτατα ό Χρυσόστομος 

'Ο «αήρ» τών τοιχογραφιών είναι βαθυκύανος. Οί κίτρινοι φωτο
στέφανοι περιβάλλονται από δύο ή τρεις σειράς λευκών λίθων, διακο- 
πτομένας κατά πυκνά διαστήματα υπό μεγάλων γαλανών ή ερυθρών 
λίθων Τά πρόσωπα είναι ωχρά. Τά χαρακτηριστικά των αποδίδον
ται μέ καστανόν χρώμα καί αί ρυτίδες με λεπτάς έρυθράς γραμμάς, 
υπό τάς οποίας ενίοτε, όπως είς τον Χρυσόστομον, υπάρχει ελαφρά σκιά 
υποπρασίνη. ’Αλλαχού αί σκιαί τοΰ προσώπου είναι τεφροκυανοι. Οί

At τοιχογραφίαι τοΰ 'Αγίου Εΰτυχίου Ρεθυμνης 219

“) Βλ. καί κα-Θ-ηγ. Σωτηρίου, Χριστιανική καί Βυζαντινή ’Αρχαιολο
γία, τόμ. Α', έν Άθήναις, 1942 σ. 449.

15) Καί είς τάς αψίδας τών Καππαδοκικών ναών είκονίζεται ό Βλάσιος 
(G. de Jerphanion, L,es £glises rupestres de Cappadoce, texte 1*, 
1932, σ. 381).

le) Ό ιεράρχης είκονίζεται κρατών σταυρόν μάρτυρος προφανώς επειδή τό 
τέλος αύτοϋ υπήρξε σχεδόν μαρτυρικόν. Καί είς τόν “Αγιον Δημήτριον Μυστρδ 
επί τοΰ νοτίου τοίχου, εντός κόγχης, δ Χρυσόστομος βαστάζει διά τής δεξιάς 
μαρτυρικόν σταυρόν καί διά τής αριστερός Εύαγγέλιον.

‘ή Φωτοστεφάνους ομοίως διακεκοσμημένους συναντφ τις είς τό Poggiar- 
do τής Άπουλίας (XI - XII αί.) (Alba Medea, Gli affreschi delle cripte ere- 
mitiche pugliesi, Roma 1939, πίν. 75) είς τό Djavanar Kilisse τής Καππα
δοκίας (G. de Jerphanion, Ivd’ άνωτ. πίν. 2081) κ. ά.
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νέοι άγιοι έχουν τρίχωμα καστανόν καί οί πρεσβυιεροι τεφρόν, ενίοτε 
ύποκυανον μέ ατονα λευκά φώτα και βαθυκαστάνους σκιάς. Είς τα φο
ρέματα τά χρώματα είναι βαθύ κυανοΰν, καστανόν, κεραμόχρουν, ερυ
θρόν, ρόδινον, σιτόχρουν, λευκόν. Τό τεφρόν εγχείριον τοΰ αγίου Τί
του (Πίν. ΙΔ' εικ. 1 καί 2), κοσμείται δι’ ιδιορρύθμων μελανών σταυ
ρών καί μεταξύ των δι’ ερυθρών κηλίδων.

2. Εικονογραφία.

Ή Δέησις 18 κοσμεί την αψίδα τοΰ 'Αγίου Ευτυχίου κατ’ έθος ά- 
γιογράφων τής Ανατολής10. Ώς είκονογραφικόν θέμα εμφανίζεται 
από τοΰ 10ου αίώνος είς έργα μικροτεχνίας, δπως παρατηρεί ό καθη
γητής Σωτηρίου20. Την ιδίαν εποχήν εισχωρεί ιό θέμα καί είς τήν 
μνημειώδη ζωγραφικήν, άφοΰ συναντώμεν αυτό επί μικράς άψΐδος τοΰ. 
παρεκκλησίου τής Θεοτόκου είς τό Gueureme τής Καππαδοκίας 21, εάν, 
εννοείται, ή υπό τοΰ G. de Jerphanion χρονολόγησις τών τοι
χογραφιών τοΰ ναΐσκου είς τον 10°ν αιώνα είναι ορθή. Βραδυτερον ή 
Δέησις είκονίζεται είς τό θριαμβικόν τόξον τής 'Αγίας Σοφίας Κιέ- 
βου82 (1037- 1061), είς τήν αψίδα τής κρυπτής τοΰ 'Οσίου Λουκά Φαί- 
κίδος28 καί κατόπιν εις τούς Καππαδοκικούς ναούς Qaranleq, Elma- 
le, Tchareqle Kilisse καί Taghar2i.

'Υπό τήν Δέησιν τοΰ 'Αγίου Ευτυχίου οί ίεράρχαι είναι διατεταγ- * *

18) Διά τό θέμα βλ. C. Osieczkowska, La mosaique de la porte 
royale a Sainte - Sophie de Constantinople, «Byzantion» IX 1934, σ. 41 κέξ-

Ή είκών τής Δεήσεως θεωρείται ή ώς σκηνή αποκαλυπτική, παριστώσα 
τόν Χριστόν ώς Κριτήν, δυσωπούμενον υπό τής Θεοτόκου καί τοΰ Προδρόμου, 
ή ώς σκηνή διαμορφωθεϊσα ύπό τήν έπίδρασιν εθίμων τής βυζαντινής Αυλής 
(βλ. καί Γ. Σωτηρίου, Ή Χριστιανική καί Βυζαντινή Εικονογραφία, A 
Ή είκών τοΰ Χριστού, άνάτυπον έκ τής «Θεολογίας», τόμ. ΚΣΤ', 19S5, σ. 8).

*») Βλ. Ά. Όρλάνδου, ΑΒΜΕ, ΣΤ, 1948 σ. 144.
•°) Γ. Σωτηρίου, ενθ’ άνωτ. σ. 8.
*·) G. de Jerphanion, ενθ’ άνωτ. I1, Paris 1925, σ. 122. Διά τήν 

χρονολόγησιν βλ. τομ. IP, 1942, σ. 415.
*2) Βλ. Ch. Diehl, Manuel d’ art byzantin, Paris 1910, σ. 481, (τήν 

δευτέραν εκδοσιν τοΰ βιβλίου δεν έχω πρόχειρον) καί A. Grabar, La de
coration byzantine, Paris et Bruxelles 1928, a. 33

”) G. A. Sotiriou, Peintures murales byzantines du Xle siecle 
dans la Crypte de S. Luc en Phocide, «Actes du III Congres Interna
tional des Etudes byzantines, Athenes», 1932, o. 391.

8‘) G. de Jerphanion, ένθ’ άνωτ. πίν. 981, 114', 1261, 1661. Καί άλ
λα παραδείγματα έξ άλλων τόπων έχει συγκεντρώσει δ καθηγητής Ά. Ό ρ- 
λάνδος έν ΑΒΜΕ, ΣΤ’, 1948, σ. 144.
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μένοι εις δυο σειράς25 ΙΙαριστάμενοι κατενώπιον βλέπουν εμπρός κατ’ 
ευθείαν, δπως συμβαίνει εις παλαιάς διακοσμήσεις ναών, π. χ. τής 
'Αγίας Βαρβάρας de Soghanle 28 (πρώτον τέταρτον τοΰ 1 l°u αίώνος)2J, 
τής 'Αγίας Σοφίας Κίεβου28, τοΰ Tchareqle Kilisse28. Επομένως 
καί. ή σύντομος έπισκόπησις τής εικονογραφίας τοΰ 'Αγίου Ευτυχίου 
δεν αποκλείει τό ενδεχόμενον δτι ό διάκοσμος αύτοΰ είναι έργον τοΰ 
11°« αιώνος.

Εις την 'Αγίαν Σοφίαν Κίεβου επι τοΰ άνω τμήματος τής αιγίδος 
είκονίζεται ή δεόμενη Θεοτόκος* 80 και υπέρ την άψΐδα ή Δέησις, περί 
ής έγένετο λόγος ανωτέρω. Διά την δεομένην τοΰ Κίεβου έχει γραφή 
δτι συμβολίζει την Εκκλησίαν81- Καί ή εις την ατσίδα τής Cefalu 
υπό τον Παντοκράτορα δεομένη Θεοτόκος έθεωρήθη ως έμψυχον συμ- 
βολον τής ’Εκκλησίας 82. "Ωστε είναι γνωστή καί έξ άλλων μνημείων, 
άναγομένων εις τόν 1 Ιον καί ΐ2ον αιώνα, ή επί τής άψΐδος κατά τινα 
τρόπον άπεικόνισις τής Εκκλησίας.

Συμφιόνως προς την πίστιν τών ’Ορθοδόξων δ επίσκοπος, ή ορατή 
κεφαλή τής κατά τόπους Εκκλησίας, αποτελεί τόν απαραίτητον δρον 
διά τήν ϋπαρξίν αυτήςss. «Scire debes», γράφει ό άγιος Κυπριανός, 
«episcopum in Ecclesia esse et Ecclesiam in episcopo et si quis 
cum episcopo non sit in Ecclesia non esse»34. Εις τάς Οικουμενικός

85) Εις δύο σειράς εΐκονίζονται οί 12 ’Απόστολοι επί τής άψΐδος τής Ce
falu (Βλ. Ot. Dem us, The Mosaics of Norman Sicily, London, (1949) 
πίν. 1). "Ανωθεν αυτών παρίσταται ή Θεοτόκος δεομένη έν μέσω τεσσάρων 
Αρχαγγέλων καί εις τό τεταρτοσφαίριον ό Παντοκράτωρ έν προτομή.

2e) G. de Jerphanion, ένθ’ άνιοτ. είκ. 186*, 191*. Μεταξύ τοΰ έν- 
θρόνου Ίησοΰ καί τών ιεραρχών μεσολαβεί παράστασις αποκαλυπτικών συμ
βόλων, έξαπτερύγων, τροχών, τετρσμόρφου. Βλ. καί II* σ. 1>13.

*’) Αυτόθι II1, σ 311.
ί8) Βλ. παρά Ch. Diehl, ένθ’ άνωτ., είκ. 229 καί J. Stefanescu, 

L’ Illustration des Liturgies dans 1* art de Byzance et de Γ Orient, Bru
xelles, 1936, σ. 127.

28) G. de Jerphanion, ένθ’ άνωτ. είκ. 125'.
80) Βλ. ίιποσ. 22. Ύπό τήν δεομένην τοΰ ρωσσικοϋ ναού παρίσταται μετά" 

ξΰ τών Άαρών καί Μελχισεδέκ ή Κοινωνία τών Αποστόλων καί κατωτέρω 
ίεράρχαι καί διάκονοι.

*‘) Ch. Diehl, ένθ’ άνωτ., σ. 481.
82) A. G r a b a r - S k i r a, La peinture byzantine, Geneve, 1953, σ· 

126. «Elle est mise au centre de V humanite, el au-dessus d’elle, dans une 
position c/ui en fait.....le symbole vivant de V Eylise».

*3) Χρ. Άνδροέισου, Δογματική τής ’Ορθοδόξου ’Ανατολικής Έκκλη" 
σίας. έν Άθήναις 1907, σ. 284.

·*) Παρά τφ ίδίφ ένθ’ άνωτ. ύποσημ. 5 σ. 284.
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Συνόδους οί ίεράρχαι αντιπροσωπεύουν την Εκκλησίαν. Επομένως 
είναι πολύ πιθανόν δτι ό ζωγράφος τοΰ 'Αγίου Ευτυχίου έπεδίωξε νά 
παραστήση εις την αψίδα την Εκκλησίαν καθόλου δι’ αντιπροσώπων 
αυτής.

’Έχει παρατηρηθή δτι κατά τούς βυζαντινούς χρόνους ή άψις έχει 
«αλληγορικην έννοιαν, ώς σημεΐον ενονν την οτέγην τοΰ ναόν προς τό 
δάπεδον και ονμβολιχώς τον ουρανόν προς τήν γην» * 33 * 35 * * * * *. Άλλα και ή 
Εκκλησία συνδέει ουρανόν και γην, άφοϋ κατά τούς Πατέρας περι
λαμβάνει πάντας τούς άποτελοϋντας τον λαόν τοΰ Θεοϋ «είτε ένταΰθα 
βιονντας είτε εν ονρανφ θριαμβεύοντας» 3β. Κατά τον ιερόν Αυγουστί
νον «Templum Dei sancta est ecclesia, scilicet universa, in coelo 
et in terra»*'. Έάν δέ ή Θεοτόκος, ή συνήθως εις την αψίδα είκσ- 
νιζομένη, ονομάζεται «Πλατυτέρα» 88 και «Βαοιλέως καθέδρα» 39 καί ή 
’Εκκλησία αποκαλεΐται υπό τοΰ Μ. ’Αθανασίου «θρόνος Χρίστον», 
«επαναπαύεται γάρ αυτή» 10. Διά την ’Εκκλησίαν γράφει 6 Χρυσόστο
μος δτι «τον ουρανού υψηλότερα έστί' της γης πλατυτέρα εστίν» 41 *.

Ό διαχωρισμός τών ιεραρχών εις την άνωτέραν ζώνην τής άψιδος 
τοΰ Αγίου Ευτυχίου μέ κατακορύφους κεραμοχρόους ταινίας είναι 
ασυνήθης.

Εις τό Tchareqle Kilis.se οί επίσκοποι τής άψιδος, έξ τον άριτθ- 
μόν ", παρίστανται αραιά, είς μίαν σειράν, έκαστος υπό τόξον43. Εις 
τον Άγιον Ευτύχιον είναι επτά, ό εις πλησίον τοΰ άλλου. Δύσκολον 
δμως είναι νά στηρίξη τις ύπόθεσιν δτι ό ζωγράφος έπεδίωξε νά εί- 
κονίση επτά επισκόπους και μάλιστα έπηρεασθε'ις υπό τοΰ αριθμού 
επτά, εις τον όποιον ανέρχονται αί Ικκλησίαι τής Άποκαλύψεως, αί 
προς αύτάς έπιστολαί, οί άγγελοι τών εκκλησιών, οί αστέρες και αί 
χρυσαί λυχνίαι4*. Άλλωστε έκ τών ζωγραφουμένων ενταύθα ιεραρχών

*5) Γ. Σωτηρίου, ΟΙ είκονογραφίκοί κύκλοι τοΰ βυζαντινού ναού, «Ν. 
Εστία», τόμος Χριστουγέννων 1955, σ. 408.

33) Βλ. Χρ. Άνδροΰτσον, ενθ’ άνωτ. σ. 259.
*') Παρά τφ ίδίφ, ένθ’ άνωτ. σ. 259, ύποσ. 3.
3S) Βλ. Γ. Σωτηρίου, ενθ' ανωτέρω.
33) Είς τόν πρώτον Οίκον τοΰ ’Ακαθίστου ύμνου λέγεται «Χαϊρε, δτι υπάρ

χεις Βαοιλέως χα&έδρα' χαΐρε, δτι βαοιάζεις χόν βαοτάζονια πάντα*. (Τριφδίον,
έκδ. 8η, Βενετία, 1898, σ. 282α).

*°) Παρά Χρ. ’Ανδρούτσφ, ενθ’ άνωτ. σ 265, ΰποσ. 3.
*') Παρά τφ ίδίφ, αυτόθι.
") G. de Jerphanion, ενθ’ άνωτ. I’, σ 456.
4’) Βλ. ΰποσ 29.
**) Άποκάλυψις Ίωάννου α' 11 - 20. Είς τόν τελευταϊον στίχον παρέχεται 

ή ερμηνεία (Π. Ν. Τρεμπέλα, Ή Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ερμηνείας,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:55 EEST - 18.237.180.167



Αί τοιχογραφία! χοΰ 'Αγίου Ευτυχίου Ρεθύμνης 223

εκείνοι, ών σώζονται ιά ονόματα48, είναι άσχετοι προς τάς εκκλησίας, 
τάς άναφερομένας εις την Άποκάλυψιν 4β.

Ενδιαφέρουσα είναι ή λεπτομέρεια τής άπεικονίσεως τοϋ Απο
στόλου Πέτρου εις την κάτω ζώνην τής άψΐδος παρά τούς Επισκό
πους. Ό άντιστοίχως εις τό αριστερόν άκρον τής ιδίας σειράς ζωγρα- 
φουμενος άγιος έχει τόσας ζημίας ύποστή, ώστε δεν είναι εΰκολον νά 
εϊπη τις δτι παρίστανε τον Παύλον, τον έτερον από τούς «πρωτόθρο
νους» των ’Αποστόλων* 4'. Δι’ αυτό είναι δυνατόν νά έμφιλοχωρήση 
προς στιγμήν ή σκέψις μήπως ή παράστασις τού Πέτρου πλησίον δι
δασκάλων τής ’Ορθοδοξίας άπηχεϊ παλαιόν Ιδιαίτερον σεβασμόν τών 
Κρητών πρός τον ’Απόστολον, κατάλοιπον τής αρχαίας έξαρτήσεως 
τής Εκκλησίας τής Κρήτης από την πρεσβυτέραν Ρώμην48. Την σκέ- 
ψιν όμως αυτήν ευρίσκω άπίθανον. Διότι θ’ άνέμενέ τις ως δείγμα 
ιδιαιτέρου σεβασμού τών Κρητών πρός τόν άγ. Πέτρον τήν άφιέρωσιν 
ικανών εκκλησιών τής νήσου εις αυτόν. Έν τουτοις έκ τών 809 τοιχο
γραφημένων ναών τής Κρήτης, τούς οποίους απαριθμεί δ Gerola, 
μόνον εις—δ υπό τόν άριθ. 111 — εις τό χωρίον Βληθιάς τού Σελί-

Αί Έπιστολαί καί ή ’Αποκάλυψις, Άθήναι 1952, σ. 493):
Οί επτά αστέρες άγγελοι 01 έπιά αστέρες σημαίνουν επτά επισκόπους τδ>ν
τών επτά εκκλησιών εΙοί, επτά εκκλησιών πού εκπροσωπούν τήν δλην έκκλη.
καί αί λυχνίαι αί επτά αίαν. Καί αί επτά λυχνίαι συμβολίζουν τάς επτά έκ-
επτά έκκληαίαι είαίν. κληαίας.

Καί ό καθηγητής Μπρατσιώτης, (Ή ’Αποκάλυψις τοΰ Άποοτόλου 
Ίωάννου, έν Άθήναις 1950, σ 83) γράφει διά τάς επτά έπιστολάς δτι, καίτοι 
άναφέρονιαι «εις ώρισμένας εκκλησίας τής Μικρασίας, εύλόγως έθεωρή&ηααν 
ήδη έν τή παλαια 4Εκκλησία /Αυγουστίνος κ. ά. ) ως απευθυνόμενοι πρός δλην τήν 
’Εκκλησίαν καί δη οχι μόνον τοϋ τέλους τής άποατολικής καί τής αμέσως επομένης 
έποχής, αλλά καί τήν ’Εκκλησίαν πάντων τών αιώνων, ής αί έν λόγω εκκλησία1 
άποτελοϋαι κλασσικούς αντιπροσωπευτικούς τύπους*.

Μήπως άραγε ό ζωγράφος τοΰ 'Αγίου Ευτυχίου ήθελε δι’ επτά αρχιερέων 
νά παραστήση συμβολικής τό «σώμα» τής ’Εκκλησίας, ίδίφ είς τήν δευτέραν 
ζώνην ;

“) Ό Βλάσιος ύπήρξεν επίσκοπος Σεβαστείας, ό 'Ελευθέριος Ιλλυρικού, ό 
Τίτος πρώτος ιεράρχης Κρήτης.

4") Αί έκκλησίαι τής Άποκαλΰψεως είναι αί *είς "Εφεσον καί εις Σμύρναν 
και είς Πέργαμον καί είς Θυάτειρα καί είς Σάρδεις καί είς Φιλαδέλφειαν καί είς 
Λαοδίκειαν» (Άποκ. Ίω. α-, 11).

4Ι) Μηναΐον Ιουνίου, Ένετίησιν 1783, άπολυτίκιον τής 29ης τοϋ μηνός 
σ. 109β.

48) Ή Κρήτη άπεσπάσθη άπό τής δικαιοδοσίας τοΰ Πάπα υπό Λέοντος Γ" 
τοΰ Ίσαύρου (βλ. καί Βασ. Λαούρδα, Ό άγιος Άνδρέας ό έν τή Κρίσει 
καί ή Κρήτη έπΐ εΐκονομαχίας «Κρητ. Χρονικά» Ε', 1951, σ. 49).
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νου είναι καθιερωμένος εις την μνήμην τοΰ μεγάλου «άλιέως τών αν
θρώπων» 49 *.

Εις τον "Αγιον Ευτύχιον ό ’Απόστολος εικονίζεται κρατών «τάς 
κλεις τής βασιλείας τών ουρανών», περί ών όμιλε! ό Ματθαίος. Κατά 
την διήγησιν τού Εύαγγελιστοϋ δ0, όταν ό Σωτήρ παρά την Καισαρείαν 
την Φιλίππου ήρώτησε τους Μαθητάς: «υμείς δέ τίνα με λέγετε είναι;» 
και ό Σίμων, θερμότερος όλων, άπήυτησε: «συ εί δ Χριστός ό νίός τον
Θεόν του ζώντος», τότε «αποκρίσεις δ ’Ιησούς είπεν αυτώ__ συ εϊ
Πέτρος, και έπ'ι ταντη τή πέτρα οικοδομήσω μου την εκκλησίαν, και 
πύλαι αδον ου κατισχύσουσιν αυτής, και δώσω σοι τάς κλεϊς τής βα 
σιλείας τών ουρανών51, κα'ι ο εάν δήσης επί τής γής, εσται δεδεμένον 
έν τοΐς ονρανοϊς, και ό εάν λύσης έπ'ι τής γής, έσται λελυμένον εν τοϊς 
ονρανοϊς». Επομένως ή ύπόσχεσις περί τής παραδόσεως τών κλειδών 
τής βασιλείας ακολουθεί ευθύς εις την διαβεβαίωσιν περί θεμελιώσεως 
τής εκκλησίας.

’Αξιοσημείωτα είναι όσα παρατηρεί επί τινων εκ τών ανωτέρω 
ευαγγελικών χωρίων ό ’Ωριγένης : «φήσαντες κα'ι ημείς ώς δ Πέτρος. 
Συ εί δ Χριστός δ νίός τον Θεοϋ τον ζώντος γινόμενα Πέτρος και 
ήμίν άν λέγοιτο από τοΰ Θεόν λόγον τό Συ εϊ Πέτρος καί τά εξής. Πέ
τρα γάρ πας δ Χρίστον μιμητής.... καί έπί πάσαν την τοιαντην πέτραν 
οίκοδομειται δ εκκλησιαστικός πας λόγος καί ή κατ’ αυτόν πολιτεία. 
Έν έκάστφ χάρ τών τελείων, έχόντων τό άθροισμα τών συμπληρονν- 
των την μακαριότητα λόγων καί έργων καί νοημάτων έατίν ή υπό τον 
Θεοϋ οικοδομουμένη εκκλησία» 52 *. 'Ως πέτραν εκλαμβάνει ό ιερός Χρυ
σόστομος «την πίστιν τής ομολογίας» . Εις την προς Έφεσίους Επι
στολήν άποκαλοϋνται «θεμέλιος» οί ’Απόστολοι και οί προφήται54. Καί

49) Gerola, Elenco topografico, σ. 154.
δ0) Ματθ. ισι', 13 - 20.
δ1) Κατά τόν Ν. Δαμαλαν ώς βασιλεία τών ουρανών ενταύθα χαρακτη

ρίζεται ή ’Εκκλησία, (Παρά Π. Ν. Τρεμπέλα, ’Υπόμνημα εις τό κατά 
Ματθαίον Εύαγγέλιον, Άθήναι 1951, σ. 316, ύποσ. 4). Βλ. καί Π. Μ π ρ α- 
τσιώτην έν Μ.Ε.Ε., ΣΤ', άρθρ. Βασιλεία Θεού ή Βασιλεία Ουρανών, σ. 760α.

δϊ) Παρά Π. Ν. Τρεμπέλα, ένθ’ άνωτ. σ. 315 ΰποσ. 3.
δΙ) Παρά τφ ίδίφ, σ. 314, ύποσ 3. (Βλ. καί Τον εν άγίοις πατρός ημών 

Ίωάννον Χρυσοστόμου αρχιεπισκόπου Καονοταντινονπόλεως άπαντα τά εΰρισκόμε 
να... in lucem emisit Fronto Ducaeus Francofurti ad Moenum, 1698 τόμ. 
1ος ομιλία EV είς τόν Ματθαίον, στήλ 591). Εις ιόν Κανόνα τής εορτής τών 
’Αποστόλων Πέτρου καί Παύλου (29 ’Ιουνίου), ποίημα τού «Κυρίου Ί ω ά ν 
νου», τό βον τροπάριον τής γ' φδής έχει ώς ακολούθως: «Έπί την πέτραν τής 
αής θεολογίας έπήξατο ό Δεσπότης ’Ιησούς την Εκκλησίαν άκλόνητον, έν ή σε ’Α
πόστολε Πέτρε δοξάζομεν» (Μηναΐον ’Ιουνίου σ. 111α).

“) Έφεσ. β' 20. Καί βίς τήν Λιτήν τής ανωτέρω μνημονευθείσης εορτής,
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ό καθηγητής Τρεμπέλας δέχεται οιι «ό Πέτρος ώς πρώτος ομολο
γητής τής δρϋής πίστεως ήδύνατο καλώς νά ϋεωρη&ή ώς θεμέλιος. 
’Άλλοι, δμολογοϋντες την αυτήν πίοτιν da προσετίέλεντο είς αυτόν και 
επ’ αυτών τό οίκοδόμημα da έκτίζετο. Άλλ' δ Πέτρος ήτο δ πρώτος. 
Άπ’ αύτοϋ ώς πρώτου Λίθον αρχίζει ή ανοικοδόμησις τής Χριστιανι
κής ’Εκκλησίας» 55.

Κατά ταΰτα φαίνεται δτι ό κορυφαίος των 'Αποστόλων ζωγραφεΐ- 
ται εις τό κάτω δεξιόν άκρον τής άψΐδος παρά τους ϊεράρχας ώς πρώ
τος θεμέλιος τής Εκκλησίας56. Πλησίον αυτού σώζεται ήμικατεστραμ- 
μένη εικών τοΰ Χρυσοστόμου. Είναι πολύ πιθανόν δτι περαιτέρω εις 
την κάτω ζώνην τής άψιδος θά παρίσταντο άλλοι εκπρόσωποι τής Εκ
κλησίας, μεγάλοι ίεράρχαι ώς ό Βασίλειος, οί Γρηγόριοι, ό ’Αθανά
σιος, άναδειχθέντες και αυτοί διά την τελειότητα, αλλά και διά των 
«λόγων και έργων και νοημάτων» είς θεμελίους τής Εκκλησίας5’.

Έάν λοιπόν είς την αψίδα τοΰ 'Αγίου Ευτυχίου είκονίζεται τό 
«σώμα» τής Εκκλησίας δι’ αγίων εκπροσώπων αυτής, τότε ό άνωθεν * 6

είς ιό δεύτερον ίδιόμελον, έργον ’Αρσενίου, λέγεται: «Τους Μαθητάς τοΰ Χρί
στου, και θεμελίους τής ’Εκκλησίας, τους άληθεΐς στύλους, καί βάσεις.... τους κο~ 
ρυφαίους Πέτρον και Παύλον.... ενφημήσωμεν* (Μηναΐον ’Ιουνίου σ. 108β).

5δ) "Ένδ’ άνωτ. σ. 315, ύποσ. 3.
5β) Όσα μέχρι τοϋδε έλέχδησαν δέν αποκλείουν τό ενδεχόμενον δτι άντι- 

στοίχοις εις το αριστερόν άκρον τοΰ ημικυκλίου έζωγραφεΐτο ό Παύλος.
Όπως ενταύθα ό ’Απόστολος Πέτρος είκονίζεται κρατών κλείδας οδτω καί 

είς άλλας παραστάσεις., πλήν τών γενομένιον είς "Ιταλίαν. Π. χ. είς τήν μικρο
γραφίαν τής Άναλήψεως τοΰ συριακής προελεύσεως κωδικός τοΰ Rabula (A 
Grabar - Skira, ενδ’ άνωτ. εϊκ. σ. 164) είς τοιχογραφίαν τοΰ Balleq Kilisse 
τής Καππαδοκίας (G. de Jerphanion, ένδ’άνωτ. II1, σ. 254. Διά τήν 
χρονολόγησιν αυτής είς τόν ΙΟον αιώνα βλ. τοΰ ίδιου II2 σ. 416), τοΰ ναοΰ τής 
Βρεσδενιτίσσης παρά τά Βρέσδενα τής Λακωνίας, τοΰ "Αϊ - Γιαννάκη Μυστρά.

6’) Ότι ό έξ αριστερών δεύτερος καί τρίτος άγιος ήσαν ίεράρχαι διαπι- 
στοΰται έκ διακρινομένων είσέτι άμφιων καί έκ τών σταυρών, ο'ίτινες έκό- 
σμουν άιμοφόρια.

Θεμέλιον άποκαλοΰνται είς φσματα τής ’Εκκλησίας καί ίεράρχαι. π. χ. ό 
Κωνσταντινουπόλεως Μητροφάνης (Μηναΐον Ιουνίου Ένετίησιν 1783, σ. 12u)
ό «τών ’Αποστόλων διάδοχος__ Εκκλησίας τοΰ Χρίστου, ακολούθως θεμέλιον»,
καί ό Χρυσόστομος, δι’ δν ψάλλεται (Μηναΐον ’Ιανουάριου, έκδ. Βενετ., 1843, 
σ. 242α- if) 30fj τοΰ μηνός) δτι «αρραγή σε θεμέλιον, 6 Χριστός ϋπεστήριξε, τη αυ
τόν ’Εκκλησία ΙΙάτερ °Οσιε».

Ή άπεικόνισις καδόλου ιεραρχών είς τό κάτω τμήμα άψΐδος δέν είναι, νο
μίζω, άσχετος πρός τό γεγονός δτι είς τό ημικύκλιον τών βυζαντινών ναών 
ύπήρχεν ό δρόνος, έφ’ ού, κατά τήν Λειτουργίαν, έκάδητο ό "Επίσκοπος (Βλ. 
καί Ά· Όρλάνδου, Ή ξυλόστεγος παλαιοχριστιανική Βασιλική, 2ος, Άδή- 
ναι 1954 σσ. 489, 493).

1SΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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τών Ιεραρχών εις τήν κορυφήν τής άψΐδος ζωγραφουμενος Σωτήρ δεν 
είναι μόνον ό βασιλεύς βισιλέων68, ό κατά τό Συμβολον της πίστεως 
«πάλιν ερχόμενος κρϊναι ζώντας και νεκρούς», αλλά και «ή κεφαλή του 
σώματος τής εκκλησίας» 69. Εκατέρωθεν Αύτοϋ δέονται υπέρ τής αν
θρωπότητας και είδικώτερον ένταΐ'θα υπέρ τής Εκκλησίας, ή Θεοτό
κος"0 καί ό Πρόδρομος"1. Ή Παρθένος είναι ή «βασίλισσα» βί, ή 
«άγια άγιων μείζων» °", ό «άοάλευτος πύργος τής Εκκλησίας» "4, καί ό 
Πρόδρομος ό «εν γεννητοΊς γυναικών μείζων» 05, «ό κηρύξας ότι ήγγι- 
κε__ ή βασιλεία τών ουρανών» 6". 118

ίβ) Άποκάλ. Ίωάν. ιβ-', 16.
5#) Κολασ. α' 18 «καί αυτός έστίν ή κεφαλή τοϋ σώματος, τής εκκλησίας·.
"°) Καί ό καθ-ηγ. Σωτηρίου (Οί είκονογραφικοί κύκλοι, ο. 109α) γρά

φει διά τήν Θεοτόκον, τήν εΐκονιζομένην επί τής άψΐδος: «Παρίσταται κυρίως 
δεόμενη πρό τον Παντοκράτορος τον τρούλλου αλλά καί βρεφοκρατοϋοα. Μήτηρ αυ
τή τοϋ Θεοϋ υπέρ τών πιοτών ώς μεοίτρια».

Καί εις τό Κοντάκιον τής Κυριακής τών αγίων Πάντων ό ποιητής εύχεται 
«έν ειρήνη βαέλείρ., τήν 'Εκκλησίαν οον, διά τής Θεοτόκου ουντήρησον, πολυέλεε» 
(Πενιηκοοτάριον έκδ. 4η, Ένετίησιν, 1875, ο. 22 in).

βι) Κατά τήν Θ. Λειτουργίαν καί τοϋ Χρυσοστόμου καί τοϋ Μ. Βασιλείου, 
μετά τόν αγιασμόν τών Τιμίων Δώρων, άφοΰ <έξαιρέτως·, μνημονευθή ή Πα
ναγία, ευθύς αμέσως άναφέρεται ό Πρόδρομος (Βλ. Π. Ν. Τρεμπέλα, Αί 
τρεις Λειτουργίαι κατά τούς έν ΆΟήναις κώδικας, Άθ-ήναι 1935 σ. σ. 116
118, 184).

β!) Βλ Κανόνα τοϋ Ιωσήφ άφιερωμένον εις τόν Μνήστορα (Μηναϊον Δε
κεμβρίου έν Βενετίςτ, 1843, σ. 242α. Κυριακή μετά τήν Χριστού Γέννησιν, φδή 
0·', τροπάριον 2ον): «* Ως έκ γένους βασιλικού καταγόμενος τήν αγνήν [Ιααίλιασαν, 
μέλλονααν Ίησοϋν Βασιλέα τίκτειν άπορρήτως, σοφέ έμνηατεύαω...·. Βαοιλίς Μή
τηρ ονομάζεται ή Παναγία εις τήν α' φΊήν άλλου Κανόνος τού ’Ιωσήφ (Τριφ 
διον, έκδ 8η, Βενετία, 1898, σ. 283β), ”Ανασσα είς τήν καταβασίαν τής !>' φδής 
Κανόνος, ποιηάέντυς υπό ·τον κυρίου ’Ιωσήφ· εις τήν Άνάληψιν τοϋ Σωτήρος 
(Πεντηκοστάριον σ. 156β), παντάνασσα είς τό δοξαστικόν τοϋ μεγάλου Εσπερινού 
τής Ιδης Αύγουστου (Μηναϊον Αύγουστου, έν Βενετίρ, 1843, σ. 80ο) κ.λ.π. Τό 
ψαλμικόν (ΜΔ, 10 «παρέστη ή βασίλισσα έκ δεξιών σου·, άναφερόμενον κυρίως 
είς τήν ’Εκκλησίαν (II Ν. Τρεμπέλα, Τό ψαλτήριον μετά συντόμου Ερμη
νεία^, Άθήναι, 1955, σσ. 186, 188) πιθ-ανώτατα έπέδρασεν είς τήν έκ δεξιών 
τοϋ Χριστοΰ άπεικόνισιν τής Θεοτόκου έν τή σκηνή τής Δεήσεως. Ώς βασίλισ
σα υπολαμβάνεται ή Θεοτόκος είς Θεοτοκίον τοϋ δ’ ήχου, ψαλλόμενον κατά τόν 
μύγαν εσπερινόν τοϋ Σαββάτου: «Ό διά αέ Θεοπάτωρ Προφήτης ώαυΐδ, μελτρδι- 
κώς περί αοΰ προανεφώνηαε, τώ μεγαλ,εΐά αοι ποιήααντι" Παρέστη ή βασίλισσα έκ 
δεξιών σου...· (Παρακλητική, έκδ. Μιχ. Σαλιβέρου, Άθήναι, σ. 188β).

"*) ’Ακάθιστος ύμνος (Τριφδιον σ. 287u).
"*) Αύτό&ι.
’") Ματθ. ια', 11.
"") Ματθ. γ',2. Κατά τόν Χρυσόστομον (ομιλία X εις ΜατΟ.) «βα

σιλείαν δε ένταν&α τήν παρουσίαν αντοϋ (= τοϋ Χριστού) τήν προτέραν καί τήν
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: Τέλος οίς σημειωθή δτι ή παράστασις της Εκκλησίας εις αψίδα δεν
είναι άσχετος προς την Λειτουργίαν, εξ ης έμπνέεται ό εϊκονογραφικός 
κύκλος, τοϋ οποίου σκηναί συνήθως διακοσμούν τουλάχιστον μέρος τής 
άψΐδος. Κατά την Λειτουργίαν τοϋ Χρυσοστόμου «ή λογική λατρεία» 
προσφέρεται ου μόνον υπέρ τής οικουμένης, άλλα καί «υπέρ τής άγιας, 
καϋνλικής καϊ άττοατολικής εκκλησίας» β\

3. Αισθητικά! παρατηρήσεις.

Τό «αρχαϊκόν καί αϋδαδες κάλλος» των τοιχογραφιών τοϋ αγίου 
Ευτυχίου προσπίπτει αμέσως εις την άντίληψιν τοϋ θεατού. 'Ο πρω · 
τογονισμός των είναι καταφανής.

Οί πελώριοι οφθαλμοί αγίων καί ιδίως τοϋ Χριστού, καταπλήσ
σουν (Πίν. ΙΕ', είκ. 1). At κόραι των δεν είναι δλως διόλου στρογ
γυλοί. Έπί πλέον καλύπτονται εν μέρει υπό τοϋ άνω βλεφάρου, πρά
γμα δπερ προσδίδει πραότητα καί γλυκυτητα εις τό βλέμμα καί προ
δίδει μεγάλην ψυχίκήν μακαριότητα. Μέ τό πεπιεσμένου των σχήμα αί 
κόραι των οφθαλμών τοϋ Χριστού εκφράζουν έντονον δυναμικότητα· 
Καθώς συνθλίβονται νομίζεις δτι αρχίζουν να διευρΰνωνιαι χωρίς δ- 
ριον. 'Ο Χριστός ε’ικονίζεται πανόπτης. «’Ιδού οί όφ&αλμυί Κυρίου 
έπί τους φοβούμενους αυτόν τους ελπίζοντας επί τό ελεος αύτοΰ ρύσα- 
ο9αι εκ ϋανάτου τάς ψυχάς αυτών» es. «Τά βλέφαρα αύτοΰ εξετάζει 
τους υιούς των άνϋρώπων, Κύριος εξετάζει τον δίκαιον καί τον ασε

βή» β9. 'Ο παρατηρΰν τον Σωτήρα τοϋ 'Αγίου Ευτυχίου έχει ζωυράν 
την έντυπωσιν, «δτι πάντα έφορμ τό άκοίμητον δμμα», δτως έψαλλεν 
ό Ρωμανός ,0. Ό Ίησοΰς βλέπει δλον τό πλήθος τών ανθρωπίνων πα- 
ραπτώσεων καί δι° αυτό, χωρίς να χάνη την μακαριότητά του> συ
σφίγγει αυστηρόν τό στόμα, έξ ου έξήλθεν «ό λόγος», ό όποιος «κρτ 
νεΐ.,.έν τη εσχάτη ήμέρμ»". Έκ παραλλήλου ή άγαθότης τών μεγάλων * *

Ισχάτην φηαί» (Παρά Π. Ν. Τρεμπέλα, υπόμνημα είς τό κατά Ματθαίον σ· 
59 ύποσ. 3 καί Ίωάννου Χρυσοστόμου άπαντα ένθ’ άνωτ. στ 112). Κατά τόν 
Ν. Δαμαλάν (βλ. όπ. 51) δπό τόν όρον βασιλεία τών Ουρανών νοείται καί 
ενταύθα ή ‘Εκκλησία.

6’) Π. Ν. Τ ρ ε μ π έ λ α, Αί τρεις Λειτουργίαι, σ. 121. Τής εκκλησίας γί
νεται μνεία καί είς την Λειτουργίαν τού Μ. Βασιλείου (ένθ’ άνωτ. σ. 185).

*8) Ψαλμ. ΛΒ, 18.
·") Ψαλμ. I, 4 - 5.
’°) Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η, Ρωμανού τοϋ μελιοδοδ δμνοι, 2ος, σ. τθ', κον 

τάκιον είς τόν πειρασμόν τού 'Ιωσήφ.
”) Ιωάν, ιβ', 48. Είς τήν Άποκάλυψιν (ιθ', 15) λέγεται δη «I» τοϋ ατό- 

γιατος αύτοΰ εκπορεύεται ρομφαία οξεία δίστομος, ΐνα εν αυτή πατάξω τά έύι·η·,
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οφθαλμών τοϋ Λυτρωτοϋ διαβεβουοΐ on «ή κρίαις» αντον «δικαίι 
Ιστίν» ”, δπ «αγαθός και φιλάνθρωπος υπάρχει»".

Κα'ι ή πραότης τοϋ βλέμματος τών ακλόνητων Πατέρων μαρτυρεί 
το πνεύμα της στοργής και αγάπης των προς τον άνθρωπον, τό διιχ- 
πνέον καί τούς 'I. κανόνας τής Εκκλησίας, τούς οποίους εκείνοι έθέ 
σπισαν ,4.

Οί ίεράρχαι τής άνω σειράς πληρούν στενούς παραλληλογράμμους 
χώρους. Οί φωτοστέφανοι των εφάπτονται τής πολύ πλατείας ταινίας, 
ήτις ορίζει άνω την εκτασιν, εφ’ ής δλοι ζωγραφοϋνται. 'Ο παραιη- 
ρών τούς αγίους εύκολον είναι ν’ άποκομίση την έντυπωσιν δτι ομοι
άζουν προς στύλους, εγγύς άλλήλων ιδρυμένους. Δεν αποκλείεται δ ζω
γράφος να είχεν ύποστή έπίδρασιν εκφράσεων ως ή τής Άποκαλύψεως 
«ό νικών ποιήσω ανιόν αιΰλον εν τφ ναώ τον Θεόν μον» 75 και ή τού 
Καισαρείας Άνδρέου (ε' ή στ' ή ζ' αι ), σχολιάζοντος τό ανωτέρω βι
βλικόν χωρίον : «Εικότως__ δ γάρ νικητής τών εναντίων δυνάμεων(
στύλος κα'ι έδραίωμα τής εκκλησίας καθίσταται» ,β.

”) Ίωάν. ε', 30.
”) Βλ. έκφώνησιν μετά τήν ευχήν τοΰ Γ' αντιφώνου τής Ο λειτουργίας 

(Π. Ν. Τρεμπέλα, ένθ’ άνωτ. σσ. 36, 163).
”) 'Ιερωνύμου Κοτσώνη, Τό Χριστιανικόν «φιλάνθραιπον» καί οί ί. 

Κανόνες τής ’Εκκλησίας, «’Ακτίνες» ’Ιουλίου - Αύγουστου 1955, σ 289 κέξ.
”) γ' 12. Ό καθηγ. Τρεμπέλας, Ή Κ. Διαθήκη μετά συντόμου ερμη

νείας. Αί Έπιστολαί καί ή Άποκάλυψις, σ. 501, ερμηνεύει: «’Εκείνον, που 
πάντοτε θά νίκα, θά τον κάμω στύλον τής εκκλησίας μου, ή όποια είναι ό πραγμα" 
τικός ναός τοΰ Θεοΰ». Καί ό κ Μπρατσιώτης. Ή άποκάλυψις τοϋ Ίωάν- 
νου σσ. 108, 109, γράφει: «Ό ναός τοΰ Θεόν όμως δεν πρέπει νά νοηθή κατά 
γράμμα ...άλλά παρίοταται οΰτως είκονικώς.. ,ή ’Εκκλησία, τό σώμα τοϋ Χρίστον...
'H δε λέξις ατϋλ,ος είναι... έμβλημα τής άκλονήτον σταθερόίτητος, ενταύθα δε κα'ι 
τής έξεχούοης έν ιφ ναφ τοϋ Θεοΰ θέσεως ιών ακραιφνών πιστών». Εις τήν πρός 
Γαλάτας επιστολήν ό ’Απόστολος Παϋλ.ος (β', 9) αναφέρει ότι διξιάς έδωκαν 
αΰτφ «’Ιάκωβος καί Κηφας καί Ιωάννης, οί δοκοννιες στνλ,οι είναι».

Εις τήν εκκλησιαστικήν ποίηοιν πολλάκις άγιοι ίεράρχαι παρομοιάζονται 
πρός στύλους. Οί Τρεις Ίεράρχαι ονομάζονται κατ’ έπανάληψιν στύλοι τής 
’Εκκλησίας (Μηναΐον Ιανουάριου, έκδ Βενετίας, 1843, σσ. 255β, 256α, ακο
λουθία τής 30ής τοϋ μηνάς), οί άγιοι ’Αθανάσιος καί Κύριλλος άποκαλοϋνται 
εαιϋλοι τής εΰοεβείας» (ένθ’ άνωτ , σ. 151α, ακολουθία 18ης τοϋ μηνός), ό Μη 
τροφάνης Κωνσταντινουπόλεως ^ακλόνητος στύλος» (Μηναΐον ‘Ιουνίου, εκδ. 1783, 
σ. 12β, τή Δ' τοΰ μ.,νόςΐ, ό Τύχων, εορταζόμενος κατά τήν 16ην ’Ιουνίου, »στϋ· 
Χος και έδραίωμα τής πίατεως» (Μηναΐον σ 59α), οί έν Χερσώνι έπισκοπήσαντες 
ιερομάρτυρες (Μηναΐον Μαρτίου, έκδ- Βενετίας 1843, ιή Ζ' τοΰ μηνός, σ. 26α) 
νοιΰλοι άπερίτρεπτοι θείας 'Εκκλησίας», ό άγιος Χαράλαμπος (Μηναΐον Φεβρου
άριου, Ικδ Βενετίας 1843, τή 10η τοΰ μηνός, σ. 64β) τστϋλος ακλόνητος τής 
'Εκκλησίας Χρίστου» κ.λπ.

”) Ίωάννου Χρυσοστόμου, άπαντα, ενθ' άνωτ. τόμ. 2ος, στ. 592·
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Μερικά από τα πρόσωπα τών ιεραρχών ανήκουν είς τόν ίδιον αν
θρώπινον τύπον, χωρίς δμως να εμφανίζουν ξηρόν και τυπικώς έπα- 
ναλαμβανομένην ομοιομορφίαν. Αί γραμμαί των πάλλονται από σφυγ
μόν ζωής. Το πρόσωπον τοΰ αγίου Βλασίου (Πίν. ΙΣΤ', είκ. 1) χαρα
κτηρίζει αυστηρότερα, σχεδόν γεωμετρική συμμετρία. Έν τουτοις αί 
όφρΰες του παρουσιάζουν την μεγαλυτεραν φυσικήν ιδιορρυθμίαν.

Χαρακτηριστική είναι ή γραμμή ή άποδίδουσα τύ δίνω χείλος τών 
επισκόπων και συγχρόνως τό κάτω τμήμα τοΰ περιγράμματος τοΰ μό- 
στακος. Παρα τήν γενικήν ομοιομορφίαν της παρουσιάζει έλαφράς δια
φοράς, αΐτινες συντελοΰν εις άλλοίωσιν τής έκφράσεως τοΰ στόματος.

4. Άνάλυσις-συγκρίσεις.

Κατά τήν τεχνικήν εκτελεσιν αί εικόνες τοΰ 'Αγίου Ευτυχίου συν
δέονται προς έργα ανατολικά. Τα οριζόμενα υπό γραμμών ωχρά πρό
σωπα τών αγίων φαίνονται μονόχρωμα. Φώτα μάλλον ελλείπουν”. 
Μόνον σκιαί διακρίνονται και μάλιστα ένιαχοΰ, είς τό μέσον τών πα
ρειών σχηματικοί, ελαφρώς βαθυχρωμότεραι τοΰ κρατοΰντος τόνου.

'Η επακολουθούσα αναλυτική έξέτασις τών τοιχογραφιών καί ή 
συγκρισις προς άλλα έργα τθά έπιτρέψη τήν συναγωγήν αρκετών συμ
περασμάτων.

’Οφθαλμούς μεγάλους μέ τό βλέμμα έστραμμένον κατ’ ευθείαν εμ
πρός, δπως είς τάς μορφάς τοΰ Ρεθυμνιακοΰ ναοΰ, συναντώμεν είς 
παλαιά ζωγραφικά έργα από τοΰ 6ου μέχρι καί τοΰ 1L0U αϊώνος

(Μετά τών έργων τοΰ Χρυσοστόμου, έν τ. 2<ρ, είναι συνεκδεδομένη άπό στήλ 
573 - 720 «Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Άνδρέου ’Αρχιεπισκόπου Καισαρείας 
Καππαδοκίας, ερμηνεία είς τήν Άποκάλυψιν Ίωάννου τοΰ Θεολόγου»).

Είς τήν προς Τιμόδεον Α' Επιστολήν (γ’ 15) ονομάζεται «στΰλοί καί I- 
δραίωμα τής άληΰείας» ή «εκκλησία Θεόν ζώντος*.

”) Καί είς τήν οπωσδήποτε καλύτερον τών άλλων διατηρουμένην μορφήν 
τοΰ άγιου "Ελευθερίου (Πιν. ΙΣΤ' είκ. 2) δέν διακρίνονται φώτα. ’Ολίγα, διά 
γραμμών αποδιδόμενα, ασθενικά φώτα φαίνονται παρά τόν διξιόν οφθαλμόν 
τοΰ άγιου Βλασίου (Πίν. ΙΣΤ' είκ. 1).

,8) Μωσαϊκά καί τοιχογραφίας τής Ριάμης (Ρ. Μ u r a t o f f, La pittura 
bizantina, Roma, είκ. XX, XXII, LVIII, LIX, L1II, LX, LXI, φωτογρα. 
φιας Alinari υπό τούς άριθ. 41G53, 26757 , 26758, 26581. 26588,26580, εκ τών 
ναών Κοσμά καί Δαμιανοΰ, (Κατακόμβης) τοΰ άγιου Καλλίστου, S. Maria An- 
tiqua, Αγίου Σάββα, Αγίου Χρυσογόνου, Αγίου Κλήμενιος), μωσαϊκά τοΰ 
Parenzo (S Bet tin i, Pittura delle origini Cristiane, Novaia 1942, πίν. 
80), τής Ραβέννας (S. Mur a tori, I mosaici Ravennati della chiesa di 
S Vitale, Bergamo 1945, είκ. 16 - 20, 31 · 40 κ.λ.π ) τής Θεσσαλονίκη; (Ρ. 
καί Μ. Σωτηρίου, Ή βασιλική τοΰ άγιου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, έν 
Άθήναις 1952, πίν. 61 β, 63, 65α, 65β, 66, 67, 76) τοΰ Σινά (Γ. Σωτηρίου,

ΑΙ τοιχογραφΐαι τοΰ 'Αγίου Ευτυχίου Ρεθύμνης
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Μετά τον 1 Ιον αιώνα 19 ή τοιαύτη άπόδοσις τών οφθαλμών αποβαίνει 
σπανιωτέρα.

'Ο Σωτήρ τοΰ 'Αγίου Ευτυχίου κατά τό σχήμα τοϋ προσώπου μέ 
τό παλλόμενον περίγραμμα, τό ελαφρώς κυματιστόν γένειον και τον 
βραχύτατον μΰστακα είναι δυνατόν νά συνδεθή προς τον Χριστόν τής 
Δεήσεως ή οποία κοσμεί την άψΐδα τής κρυπτής τοϋ αγίου Νικολάου 
εις την Mottola τής Άπουλίας* 79 80. Ή σϋγκρισις δμως δδηγεΐ εις δια- 
πίστοοσιν και ικανών διαφορών. Εις την Άπουλίαν οί οφθαλμοί είναι 
μικρότεροι και τό πρόσωπον επιμηκέστερον, άποδεδομένον μέ πλαστι
κότητα, ενώ εις την Κρήτην είναι πλατΰτερον, μονόχρωμον, δίχως φώ
τα. Την Δέησιν τής Mottola, ή Alba Medea χρονολογεί εις τον 
1 Ιον η 120ν αιώνα81. Πλατυτέραν ακόμη από τον Ίησοΰν τοΰ 'Αγίου 
Ευτυχίου έχει την μορφήν 6 Κύριος δ ζωγραφηθείς τό 1020 εις την 
κρυπτήν τοϋ εν Άπουλίφ Carpignano82. Καί τούτου τό πρόσωπον 
φαίνεται έχον μονότονον χρώμα, αλλά τά χαρακτηριστικά αποδίδονται 
μέ ,γραμμάς πολύ πλατείας. Μήπως πρέπει νά τοποθετήση τις τον Χρι
στόν τοΰ 'Αγίου Ευτυχίου μεταξύ τών δυο τοιχογραφιών τής Ίταλίας;

Είς την Δέησιν τοϋ Ρεθυμνιακοΰ ναοϋ τό πρόσωπον τοΰ Αυτρωτοϋ 
μαζύ μέ τό γένειον διαγράφει σχήμα ελλείψεως. Τό ίδιον συμβαίνει είς 
ψηφιδωτόν τοΰ Όσιου Λουκά Φωκίδος, είκονίζον εντός κύκλου τον Ίη- 
σοϋν έν προτομή (Πίν. ΙΕ', είκ. 2). Είς τό μωσαϊκόν (α' ήμισυ 11ου 
αίώνος) τό περίγραμμα φαίνεται σκληρότερον, άλλ5 αί ψηφίδες δέν εί
ναι τόσον εϋπλαστος ύλη. Πάντως ή δμοιότης αποτελεί, νομίζω, στοι- 
χεΐον διά την χρονολόγησιν τών εικόνων τοϋ ναού τής Ρεθύμνης.

“Οπως εις "Αγιον Ευτύχιον δ Σωτήρ έχει ώμους εύρεΐς ουτω καί 
είς τοιχογραφίαν τής'Αγίας Βαρβάρας de Soghanle8*. Επίσης τόσον 
είς τήν κρητικήν δσον καί είς τήν παράστασιν τής Καππαδοκίας δ λαι
μός τοϋ Χριστοϋ δέν είναι παχύς καί τό ίμάτιον, καλύπτον τόν δεξιόν

Τό μωσαϊκόν τής Μεταμορφώσεως τοΰ καθολικού τής Μονής τοΰ Σινά, «Atti 
dello VIII Congresso internazionale di studi bizantini», II, Roma 1953, 
πίν. LXXXIII, LXXXV, LXXXVI), τού ’Οσίου Λουκά Φωκίδος, τής Αγίας 
Σοφίας Κιέβου, τοιχογραφίας τής Άπουλίας (A. Medea, ένθ’ άνωτ. πίν. 50 - 
53, 137), τής Καστοριάς (Σ. Πελεκανίδου, Καστόρια. Θεσσαλονίκη, 1953, 
πίν. 38, 100 κ.λ.π).

79) Είς τά μωσαϊκά τοϋ Δαφνιού (1100) οί οφθαλμοί δέν είναι μεγάλοι. 
Τό ίδιον συμβαίνει επειτα είς τά ψηφιδωτά τής Σικελίας. Είς τό Δαφνί 8lvat 
και τό βλέμμα λοξόν.

•°) Alba Medea, ενθ’άνωτ., πίν. 137.
81) Ένθ’ άνωτ., κείμενον σσ. 218, 221.
**) Ένθ’ άνωτ., πίν. 50.
") G. de J e r p h a n i o n, ενθ’ άνωτ. είκ. 186’.
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ώμον διαγράφει τμήμα κι'κλου. Όμοίαν διάταξιν έχει τό ένδυμα καί 
είς ψηφιδωτόν τής 'Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως 84 * (11°ζ αί ). 
'Η λεπτομέρεια είναι ενδιαφέρουσα. "Οπως παρατηρεί ό κατθηγητής 
Ξυγγόπουλος «πρό τον 12°ν αιώνος τό Ιμάτιον επι τον ωμού εχει τό 
όχημα τμήματος κύκλον» 8ί.

Ό σταυρός δ διαγραφόμενος ιίς τον φωτοστέφανον τοΰ Χριστού 
κοσμείται επί έκάστης κεραίας διά ρόμβου, τόν όποιον περιβάλλουν 
τέσσαρες λίθοι. Τό ίδιον παρατηρεΐτοι είς τό μόλις μνημονευθεν μω- 
σαϊκόν τοΰ Βυζαντίου86 *.

'Η Θεοτόκος τής Δεήσεως τοΰ 'Αγ. Ευτυχίου (Πίν. ΙΖ'εικ. 1) κα
τά την γρυπήν ρίνα τά πεπιεσμένα τόξα τών όφρυων, την κλίσιν τής 
κεφαλής, τόν κατερχόμενον χαμηλά κεφαλόδεσμον, τ'πενθυμίζει Βρεφο- 
κρατουσας τοΰ'Οσίου Λουκά 8Ι, παρά τάς υφισταμένας είς τά μωσαϊκά 
διαφοράς. Εις τόν ίδιον ναόν ή Πλατυτέρα88 * καί ή Δεομένη τοΰ νάρ- 
θηκος 83 έχουν τό πρόσωπον έπίμηκες. Παλαιότερον συναντά τις δμοια 
γνωρίσματα (μακρόν, αλλά στενότερον πρόσατπον, γρυπήν ρίνα, χα
μηλόν κεφαλόδεσμον) είς τήν Θεοτόκον τής Άναλήψεως τοΰ τρουλλου 
τής 'Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης90. Κατά συμπτωσιν είς "Αγγελον 
τοΰ ίδιου μωσαϊκού91 * ό κανθός τοΰ αριστερού οφθαλμού εξέρχεται 
τοΰ περιγράμματος τοΰ προσώπου, όπως, είς τήν Παναγίαν τοΰ 'Α
γίου Ευτυχίου.

Τόν ήμέτερον Πρόδρομον (Πίν. ΙΖ', εϊκ. 2), άγριον93 * *, δασυμαλλον 
Άνατολίτην με μορφήν στενύμακρον, οφθαλμούς πελωρίους καί γενει
άδα χωριζομένην εις συνεστραμμένους βοστρύχους είναι δυνατόν νά

Αί τοιχογραφίαι τοΰ 'Αγίου Ευτυχίου Ρεθύμνης

84) A. G r a b a r - S k i r a, La peinture byzantine, Geneve 1953, tlx.
σελίδος 98.

86) Xyngopoulos, Une leone du temps des Comnenes, «Melan
ges Henri Gregoire», II, Bruxelles 1950, o. G6l

88) Βλ. υποσ. 84
*') E. Diez-O. Demus, Byzantine Mosaics in Greece, Cambridge 

- Massachusetts 1931, eta. 20, 21.
88) O. Demus, B3'zantine mosaic decoration, London 1947, είκ. 10A.
80) E· Diez-O. Demus, ένθ' άνωι. πίν. 50. Ή Θεοτόκος τοΰ ‘Αγίου 

Ευτυχίου υπενθυμίζει καί τήν δεομένην τής Νίκαιας (Ch. Dieh, ενϋ·’ άνωτ. 
είκ. 237).

90) Wl. Wei die, Mosaici paleocristiani e bizantini, Milano - Firenze
1934, πίν. 77.

·') B. Λ α ζ ά ρ ε φ, Ιστορία τής βυζαντινός ζωγραφικής (ρωσ ) τ, II, Μό
σχα, 1948, πίν. 42α.

03) Κατά τόν Είιαγγελιστήν Λουκάν (α', 80) ό ’Ιωάννης «γε εν ταΐς ερήμοις
έως ημέρας άναδείξεως αυτόν προς τον Ίοραή).*,
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232 N. B. Δρανδάκη

συσχετίσωμεν προς τον Ίωάννην τής Δεήσεως τοΰ Κίεβου98, τον Πρό
δρομον τοΰ 'Οσίου Λουκά94, τής 'Αγίας Σοφίας Κυθήρων95. Είς τήν 
αριστερόν παρειάν τοΰ αγίου99 άρκεταί γραμμαι αποδίδουν ρυτίδας. 
Μέ γραμμάς πολύ περισσότερός, κατά τρόπον περίτεχνον, δηλοϋνται αί 
ρυτίδες είς μωσαϊκά τής Σικελίας97, χρονολογούμενα περί τά μέσα τοΰ 
12°« αιώνος. Νομίζω δτι αί τοιχογραφίαι, περί ών ό λόγος, είναι αρ
κούντως αρχαιότεροι των ψηφιδωτών εκείνων.

Και οί επίσκοποι τοΰ Ρεθυμνιμκοΰ ναοΰ έχουν μακράς γρυπός ρί
νας. Τά σχηματοποιημένα των ώτα ζωγραφοΰνται χαμηλά, δπως είς 
μωσαϊκά τοΰ Όσιου Λουκά Φωκίδος. Ή άπόδοσις τών τριχών τοΰ γε- 
νείου μέ γραμμάς βαθυχρώμους παρά τά ώτα καί κατωτέρω αυτών έχει 
τι τό άνάλογον είς τάς μεταγενεστέρας τοιχογραφίας τής Αγίας Σο
φίας Κυθήρων99. ’Ιδιόρρυθμος είναι ή προ τοΰ άνθερεώνος σκιά τής 
γενειάδος, διαγράφουσα ταΰ μέ καμπύλην τήν όριζοντίαν κεραίαν του. 
Άνάλογον λεπτομέρειαν συναντά τις εις αγιογραφίας τοΰ Garanleq 
Kilisse99 (11ου- 12ου αί), αγνώστου έως τώρα σπηλαιώδους ναοΰ 
παρά τήν Χρύσαφαν τής Λακωνίας100, και βραδύτερον εντός τής κρύ
πτης τοΰ S. Biagio είς τό Vito dei Normanni τής Άπουλίας ,0*.

Είς τάς παρειάς τών επισκόπων, παρά τό γένειον, γραμμή γωνιώ
δης φανερώνει ρυτίδα ή σκιάν 109. Ή ιδία γωνιώδης γραμμή υπάρχει

·*) Wl. W e i d 1 e, ενθ’ άνωτ., πίν. 105.
“) Ε. D i e z - Ο. D e m u s, ενθ’ άνωτ. είκ. 53.

A. Xyngopoulos, Fresques de style monastique en Grece, 
Πεπραγμένο τοΰ Θ' διεθνούς βυζαντινοί. Συνεδρίου Θεσοαλονίκης, τόμ. Α', 
’Αθήναι, 1954, πίν. 183*.

**) Καί ή τοιχογραφία αύτή είναι έν πολλοίς έφθαρμένη.
·') Παρά Wl. W eidle, ένθ’ άνωτ. πίν. 148 καί Ot. Demus, The 

Mosaics of Norman Sicily, πίν. 16A.
**) A. Xyngopoulos, ένΟ' άνωτ. πίν. 1811, 181*.
99) G. de Jerphanion, ενθ’ άνωτ., πίν. 104*, 104’. Ή καμπύλη γραμ

μή είς τδ Qaranleq είναι φυσικωτέρα. "Ομοιόν τι συναντώμεν καί είς τό Ms. 
Gr. 61 (XII αί.) τής Έθν. Βιβλιοθήκης τών Παρισίων (Η. Ο m ο n t, Minia
tures des plus anciens manuscrits grecs de la Bibliotheque Nationale 
Paris 1929, πίν. LXXXIV*).

100) Ελπίζω, Θεού θέλοντος, νά δημοσιεύσω τάς τοιχογραφίας του συντό-
μως.

,01) ΑΙ. Medea, ενθ’ άνωτ., πίν. 3*ν, 46.
10’) Ή διατηρούμενη καλύτερον είς τάς παρειάς τοΰ αγίου 'Ελευθερίου 

σκιά είναι καρδιόσχημος (Πίν. ΙΣΤ’, είκ. 2). Είς τά μέτωπα τών Ιεραρχών (βλ. 
Ιδίως Πίν. ΙΙΓ, είκ. 1) αί ρυτίδες δηλοϋνται μέ γραμμάς καμπύλος καί εκατέ
ρωθεν αυτών αί σκιαί μέ τρίγωνα, τών οποίων αί πλευραί είναι κοΐλαι Ό- 
μοίαν άπόδοσιν συναντά τις είς τό Μηνολόγιον τοΰ Βασιλείου II, χρονολογού-
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Αί τοιχογραφία! τοϋ 'Αγίου Ευτυχίου Ρεθύμνης 233

καί εις ψηφιδωτά τής Αγίας Σοφίας Κίεβου, δπως τό είκονίζον τον 
Χρυσόστομον108, καί τούς αγίους Γρηγόριον τον Νυσσης 104 καί Γρή
γορων τον Θαυματουργόν 10δ.

Ό άγιος Ελευθέριος τοϋ Ρεθυμνιακοϋ ναοΰ (Πίν. ΙΣΤ', είκ. 2) 
είναι νέος, αγένειος. Κατά τό σχήμα τοΰ προσώπου και τό χαμηλόν μέ
τωπον ομοιάζει προς άγενείους άγιους τής Νέας Μονής Χίου ,οβ, (1042 
- 1056 μ. X.) τον άρχοντα Μιχαήλ εις τό Garanleq τής Καππαδο
κίας107 καί Αρχάγγελον τοϋ Elmale Kilisse ,0R. Την κυματοειδή γραμ
μήν, την οποίαν διαγράφει ή κόμη υπέρ τό μέτωπον τοϋ νεαροϋ ιε
ράρχου, συναντώμεν εις τον άγιον Στέφανον 10!>, μωσαϊκόν τοϋ πολλά- 
κις μνημονευθέντος Ραισσικοΰ ναοϋ.

Ή κόμη τοΰ άγιου Πέτρου (Πίν. ΙΗ', είκ. 2) σχηματίζει περί τό 
μέτωπον σπείρας. Όμοιας σπείρας συναντά τις καί εις τον Χρυσόστο
μον 110 τοϋ Όσιου Λουκά, τών οποίων μάλιστα ή διάταξις ενθυμίζει^ 
τούς κύκλους, ούς διαγράφει ή κόμη τοϋ πρώτου έκ δεξιών ιεράρχου 
τής άνω ζώνης τοϋ 'Αγίου Ευτυχίου (Πίν. ΙΘ', είκ. 1). Τά πρόσωπα 
των επισκόπων τοϋ κρητικοϋ ναοϋ παρουσιάζουν σχηματοποίησιν γνώ
ριμον καί εις την τέχνην τοϋ 11ου αίώνος111. Όσον αφορά τάς αναλο
γίας τοϋ σώματος έχω την γνώμην δτι πρέπει νά συνδέση τις τούς Πα. 
τέρας τοϋ 'Αγίου Ευτυχίου μέ τούς ίεράρχας τοϋ Κιέβου καί τής 'Α
γίας Βαρβάρας de Soghanle 118. Αί κεφαλαί τών αγίων δεν είναι με- 
γάλαι.

μενον περί ιό 1000 (II Menologio di Basilio II (Cod. Vaticanus gr. 1613), 
Torino 1907, πίν. 116, 164, 305, 377), είς ιόν "Οσιον Λουκάν κ. ά.

108) A. Grabar, La decoration byzantine, πίν. XVIII,
104) Wl. W e i d 1 e, ενθ’ άνωτ. πίν. 109.
ιοί) wi, W e i d 1 e, ένθ’ άνιοι. πίν. 108. Ε’ις τό ΒΔ πλάγιον διαμέρισμα 

τοϋ καθολικού τοϋ ’Οσίου Αουκά Φωκίδος, δεξιά τοϋ διλόβου παραθύρου, 
υπάρχει τοιχογραφία Ιεράρχου έν προτομή. Είς τήν άριστεράν του παρειάν ή 
σκιά εχει σχήμα τριγώνου.

*00) A. Orlandos, Monuments byzantins de Chios, πίν. 25’, 26* *, 27",
,0’) G. de Jerphanion, ενθ’ άνωτ. πίν. 107.
10*) Τοϋ ίδιου, ένθ’ άνωτ. πίν. 1234.
ίο») wl. W e i d 1 e. ενθ' άνωτ. είκ. 110.
no) Βλ. G. Tsimas-P. Papahatzidakis, Mosaiques d' Ho- 

sios Lukas, Athenes, είκ. 15. Καί ή ρίς τοϋ Χρυσίστόμου ομοιάζει πρός τήν 
τοϋ αγίου τοΰ Πίν. ΙΘ', είκ. 1.

·11) Βλ. άνωτ. ΰποσ. 103 - 105, Ο. Demus, Byzantine mosaic decora
tion, πίν.24, 17A καί Philipp S c h w e i n f u r t h, Die byzantinische Form, 
2α έκδ., Mainz, 1954, πίν. 39.

"*) Βλ. υποσ. 27. Οί λαιμοί τών άγίοιν τοϋ Καππαδοκικοϋ ναοΰ ζωγρα- 
φοΰνται υψηλότεροι. Τήν άρχαϊκότητα τών ήμετέρων ιεραρχών μαρτυρεί όμοιο-
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N. B. Δρανδάκη

Εις τάς τοιχογραφίας τοΰ Ρεβυμνιακοΰ ναοΰ τάς πτυχάς των φορεμά
των αποδίδουν ενίοτε"3 πλατεΐαι ταινίαι ολίγων, εναλλασσόμενων χρω
μάτων. Τό ’ίδιον βλέπει τις εις τον 'Όσιον Λουκάν Φωκίδος καί εις την 
Ν. Μονήν τής Χίου "5. 'Η όμοιότης, μαρτυρούσα πιθανώτατα έπίδρα- 
σιν τής τέχνης τών ψηφιδωτών"6, αποτελεί καί χρονολογικήν ενδειξιν.

“Αμφια τών Ιεραρχών τοΰ 'Αγίου Ευτυχίου, ιδίως τα επιτραχήλια 
καί εγχείρια, είναι πολύ κεκοσμημένα. Εις τό Μηνολόγιον τοΰ Βασι
λείου (περί τό 1000 μ. X.) τά άμφια φέρουν πολλάκις διάκοσμον1". 
Ποικίλματα περισσότερα ή εν τφ Μηνολογίψ, όμοιάζοντα προς τά κο
σμήματα τών Ρεθυμνιακών αγιογραφιών, έχουν άμφια τών ιεραρχών 
τής 'Αγίας Βαρβάρας de Soghanle119 τοΰ 'Οσίου Λουκά Φωκίδος118, 
τής 'Αγίας Σοφίας Κίεβου 13°, τής εν Θεσσαλονίκη Παναγίας τών Χαλ- 
κέων131, τοΰ Poggiardo τής Άπουλίας 132 (11ου- 12°“ at.). * 39

234

της αυτών καί μέ μορφάς χοϋ Ms. Gr. 510 τής Έθν. Βιβλιοθήκης τών Πα· 
ρισίων. Πρβλ. τάς είκ. 15 καί 18 πρός τόν Γρήγορων Νύσσης καί Γρήγορων 
τόν Ναζιανζηνόν τών fol. 71νο καί 452 (A. Omont. Fac - similes des mi
niatures des plus anciens manuscrits Grecs de la Bibliotheque nationale 
du VI au XI siecle, Paris 1902, πίν. XXVII καί LX).

1,s) Βλ. ILv. 1Γ', είκ. 2, Πίν. ΙΔ\ είκ. 1 καί Πίν. ΙΔ', είκ. 2.
"*) Ο. Demus, ένθ’ άνωτ., πίν. 17A, 17Β, 23, 24, Ρ. Muratoff, 

ενθ’ ανωτέρω είκ. XC, XCII, Ε. Diez - Ο. Demus, ένθ' άνωτ. είκ. 38,
39, 40, 41, 53.

"‘) Α, Orlandos, ενθ’ άνωτ. πίν. 20', 21*, 251 καί A. G r a b a r- 
skira, ένθ’ άνωτ., πίν. σελίδων 110, 113.

,1β) Ίσως έπίδρασιν τής τέχνης ψηφιδωτών, π. χ. τής ’Αγίας Σοφίας Κιέ- 
βου μαρτυρεί καί ό τρόπος άποδόσεως είς τά πρόσωπα τών χαρακτηριστικών 
καί τών ρυτίδων μέ , γραμμάς λεπτάς. Πρβλ. τήν κεφαλήν τής δεομένης τοΰ 
Κιέβου (εν Wl. W e i d 1 e, ένθ·' άνωτ., πίν. 107). Τήν διπλήν γραμμήν τήν δη- 
λοΰσαν τόν άνθερεώνα καί τήν ύπ’ αυτόν πτυχήν τοϋ λαιμοί ευρίσκει τις καί 
είς τόν άγιον 'Ελευθέριον τοΰ Αγίου Ευτυχίου (Πίν. ΙΣΤ', είκ. 2).

'") II Menologio, πίν. 54, 74, 142, 188, 226, 303 κ.λ.π. Έν σχέσει μέ τό 
είδος τών κοσμημάτων πρβλ. τήν κάτω ζώνην τοΰ διακόσμου είς τό περιτραχή· 
λιον τοΰ Βλασίου (Πίν. ΙΓ', είκ. 2) μέ τόν διάκοσμον ενδύματος ήγεμόνος πα- 
ρισταμένου κατά τήν άθλησιν τοΰ αγίου Δωροθέου, επισκόπου Τΰρου (II Me
nologio, πίν. 101. Βλ. καί πίν. 54).

“·) Βλ. ύποσ. 26. Είς περιτραχήλια τών Ιν Soghanle αγίων άπαντα τό 
δικτυωτόν κόσμημα.

lls) Βλ. Β. Λαζάρεφ, ένθ’ άνωτ. πίν. Ιΐΐβ. (Τά περιτραχήλια άπολή- 
γουν κάτω είς κροσσούς. Τό τοΰ αγίου Διονυσίου έχει καί άβακωτόν κόσμημα), 
Ε. Diez- Ο. Demus, ένθ’ άνωτ. πίν. 26, 27, 28, 30, 31.

,*°) Β. Λαζάρεφ, ενθ’ άνωτ., πίν. 116. Τά ωμοφόρια έχουν κροσσούς.
1*1) Δ. Εΰαγγελίδη, Ή Παναγία τών Χαλκέων, Θεσσαλονίκη, 1954, 

είκ. 14, 15.
*33) Α1. Medea, ένθ’ άνωτ. είκ. 64.
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Εις την αψίδα τοΰ ‘Αγίου Ευτυχίου ό πρώτος εκ δεξιών ιεράρχης 
τής άνω σειράς (Πίν. ΙΘ', εϊκ. 1) φέρει ώμοφόριον εχον λεπτούς σταυ
ρούς, διαμορφουμένους από τά κενά, δσα άφίνουν μεταξύ των τέσσα- 
ρα παρακείμενα ρομβοειδή τετράπλευρα. Όμοιους σταυρούς έχει τό ώ- 
μοφόριον επισκόπου τής ‘Αγίας Βαρβάρας de Soghanle 12S. Εις τον 
ίδιον ναόν 124 ώς καί εις τό Κίεβον 125 βλέπομεν επίσης ωμοφόρια κο
σμούμενα με σταυρούς ούχί ισοσκελείς, ών αί κεραίαι ορίζονται εις τά 
άκρα από γραμμήν, έξέχουσαν εκατέρωθεν (βλ. καί Πίν. ΙΘ', εϊκ. 2). 
Καί 6 τύπος τών γραμμάτων εις τάς επιγραφάς τών τοιχογραφιών τοΰ 
ήμετέρου ναοΰ με τό στρογγύλον ο μικρόν, τό ιδιόμορφων άλφα, τό 
πλατύ έ ψιλόν καί ήτα, τό λάβδα (Πίν. ΙΓ', εικ. 2), ομοιάζει μάλλον 
προς τον εν χρήσει κατά τον 11ον αϊώνα 126.

5·' Συμπεράσματ.α.

Μετά την λεπτομερή εξέτασιν επί μέρους στοιχείων, άτινα διαμορ
φώνουν έν τφ συνόλφ των τό ϊδιάζον ύφος τών τοιχογραφιών τοΰ ‘Αγ. 
Ευτυχίου121, καί την άναζήτησιν εκφράσεων παραλλήλων καί σύγκρι- 
σιν προς αύτάς, δικαιοΰταί τις νά θεωρήση τον γραπτόν διάκοσμον τοΰ 
ναοΰ τής Ρεθύμνης ως άναγόμενον εις τον 11°ν αιώνα. Έάν ή χρονο- 
λόγησις δεν είναι άστοχος, εις τον “Αγιον Ευτύχιον έσώθησαν αί μέχρι 
τοΰδε γνωσταί αρχαιότεροι βυζαντινά! τοιχογραφΐαι τής νήσου12β.

m) G. de Jerphanion, ένθ' άνωτ., πίν. 191*, 191*.
,24) Αυτόθι.
126) A. Grabar, La decoraiton byzantine, εΐκ. XVIII. Όμοιους οταυ. 

ρους έχουν τά ωμοφόρια αγίων καί τοΰ 'Οσίου Λουκά Φωκίδος. Εις τούς σταυ
ρούς ωμοφορίων 'Ιεραρχών τοΰ 'Αγίου Εϋιυχίου τά μεταξύ τών κεραιών κενά 
κοσμούνται ύπό γωνιών. Όμοιον διάκοσμον συναντφ τις εις άμφια επισκόπων, 
οΐτινες ζωγραφοΰνται εις τήν αψίδα μεταγενεστέρου ναοΰ, Πιναγίας τής Χρυ- 
σαψιτίσσης, είς τά Χρύσαφα τής Λακωνίας.

12β) Πρβλ. επιγραφάς μωσαϊκών τής Ν. Μονής Χίου (A. Orlandos, 
ένθ' άνωτ., πίν. 22*, 251, 25’, 25*1, τής Αγίας Σοφίας Κων)λεως (A. Grabar 
- Skira, ένθ' άνωτ., πίν. σελ. 98), τοΰ τριπτύχου ακόμη Harbaville (φω· 
τογρ. Alinari, ΰπ' άρ. 23964). Άλφα δμοιον κατά τόν τύπον συναντώ είς 
τήν επιγραφήν τής έκ σμάλτου είκόνος τοΰ όλοσώμου ’Αρχαγγέλου Μιχαήλ (φω- 
τογρ. Alinari ύπ" άριθ. 38529), τής άποκειμένης είς τόν tesoro τοΰ 'Αγίου 
Μάρκου τής Βενετίας.

Καί είς τήν επιγραφήν τής Κοινωνίας τών ’Αποστόλων τής ’Αγίας Σοφίας 
Κίεβου τό έ ψιλόν κσί τό σίγμα είναι γράμματα πλατέα (Βλ. J. D. Stefa- 
nescu, ένθ' άνωτ. είκ. LXXIV).

Αιά τήν συντήρησιν τοΰ ναοΰ καί ιών τοιχογραφιών του είναι ανάγκη 
νά ληφθή μέριμνα. Πρό πάντων ή κατάστασις τών τελευταίων δέν είναι κα
θόλου καλή.

12Β) Διά τήν χρονολόγησιν τών σωζομένων καί πρό τίνος γνωστών τοίχο-
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236 N. B. Δρανδάκη

Ή μελέτη αυτών έδειξεν on συγγενεύουν προς έργα ανατολικά κο. 
τά την τεχνικήν έκτέλεσιν, την διά γραμμών έκφρασιν, ιήν ρεαλιστι
κήν τάσιν και έν μέρει τήν εικονογραφίαν. Έκ παραλλήλου ετονίσθη 
ή σχέσις τών τοιχογραφιών προς μωσαϊκά, οία τά τής 'Αγίας Σοφίας 
Κίεβου, δσον αφορμ τάς αναλογίας τού σώματος καί λεπτομέρειας τών 
χαρακτήρων, αλλά και τά τοϋ 'Οσίου Λουκά Φωκίδος και τής Ν. Μο
νής Χίου. Βεβαίως ή χειρ τοϋ άγιογ-ραφήσαντος τον άγιον Ευτύχιον 
δεν μαρτυρεί κυριαρχίαν τοϋ τεχνίτου επί τών εκφραστικών του μέσων, 
οΐα είναι ή τοϋ ψηφιδογράφου τής 'Αγίας Σοφίας. Είς τά έργα τοϋ 
τελευταίου δεσπόζει θαυμαστή ισορροπία καί συμμετρία καί είναι διά
χυτος ή έπιτυγχανομένη δι’ αυτών έκφρασις μακαριότητος. Ό αφανής 
ζωγράφος τοϋ 'Αγίου Ευτυχίου έξιδανικεύει δλιγώτερον τάς μορφάς, 
προσέχει περισσότερον τάς ρεαλιστικάς ιδιορρυθμίας των, είναι μάλλον 
λαϊκός, άνατολίζων τεχνίτης. 'Η σύνδεσις πάντως τών έργων του μέ 
ψηφιδωτά, ως τά ανωτέρω, υποδεικνύει έπίδρασιν έπ’ αύτοΰ τέχνης 
όρμωμένης από τοϋ Βυζαντίου129. Οΰτως αί τοιχογραφίαι τοϋ 'Αγίου 
Ευτυχίου, αν δεν άπατώμαι, στηρίζουν όντως τήν γνώμην τοϋ καθη- 
γητοΰ Ξυγγοπούλου 130 ότι είς τήν Κρήτην πολύ παλαιά συνηντήθησαν 
ρεύματα τής ζωγραφικής από ανατολών καί τοϋ Βυζαντίου όρμώμενα, 
επέδρασαν τό έν επί τοϋ άλλου καί παρήγαγον ιδίαν ροπήν τής όνομα- 
ζομένης μοναστικής βυζαντινής ζωγραφικής, ήτις είναι γνώριμος είς 
τάς νήσους τοϋ Αιγαίου, είς τάς άκτάς τής Πελοποννήσου καί τής Ατ
τικής καί εις τήν Ν. ’Ιταλίαν.

Μυστράς, "Απρίλιος 1956.
Ν. Β. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ * 149

γραφιών τής Κρήτης βλ. Κ. D. Κ a 1 ο k y r i s, La peinture murale byzan 
tine de 1’ lie de Crete, «Κρητ. Χρονικά», Η , 1951, σ. 390.

149) "On οΐ Κρήτες εΐχον κατά τό η' τέταρτον τον 11ου αίώνος γνώσιν ά
μεσον έργων ζωγραφικής τοϋ Βυζαντίου φαίνεται καί έκ τοϋ βίου Ίωάννου τοϋ 
Ξένου. "0 άγιος άφηγεΐται δτι είς τήν Μονήν του Μυριοκεφάλου, εδρισκομένην 
εντός τής έπαρχίας Ρεθύμνης εκατελΰών άπδ τής Πόλεως με&’ ών προαεκτηοά- 
μην νπό τών φιλοχρίατων εκεΐσε Ιερά οκενη, βιβλία, άγιας είχόνας, κατεχόομηοα 
την μονήν, ήν δράτε* (Ν. Β. Τωμαδάκη, ένθ" άνωτ. σ. 60, στίχ. 112· 111). 
Ότι δέ οί κάτοικοι τής νήσου θά έγνώριζον καί παλαιότερα έργα τεχνιτών 
τής πρωτευούσης είναι πιθανώτατον. "Άλλωστε καί δ Μιχαήλ Άτταλειάτιις 
διηγείται δτι μετά τήν άπόβασιν τοϋ Νικηφόρου Φωκά εις τήν Κρήτην καί 
κατ’ έντολήν του φκοδομήθη ναός «μορφαΐς άγιων περιαστράπτων*. Αί παρα
στάσεις αΰταί θά έγιναν προφανώς υπό καλλιτεχνών έκ Κωνσταντινουπόλεως. 
(Κατά τόν Gregoire δ ναός έκτίσθη έπί Μιχαήλ τοϋ Γ’ καί έπεσκευάσθη 
ΰπό τοϋ Φωκά. Βλ. Β. Λαούρδαν, «Κρητ. Χρονικά», Ε' 1951, c. 57 · 58)

“°) A Xyngopoulos, Fresques de style monastique en Grece, 
a. 514.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:55 EEST - 18.237.180.167



ΕΠΙΤΥΜΒΙΟΝ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΠΟΛΥΡΡΗΝΕΙΑΣ

Τον Μάρτιον τού 1955 ό Γεώργιος Έμμ. Χαραλαμπιίκης καί δ 
Γεώργιος Άντ. Σχοινοπλοκάκης κάτοικοι Πολυρρηνείας (τοϋ σημερι
νού Πάνω Παλιόκαστρου Κισσάμου) καλλιεργοϋντες τά κτήματά των 
εις θέσιν «Λαγκος'> η «Πλαγάκι» η «'Αλώνι Μυλωνοστελιανοϋ» εΰρον 
την δημοσιευομένην κατωτέρω έπιτυμβίαν στήλην μετ’ αναγλύφου πα- 
ραστάσεως καί επιγράμματος. Την στήλην περισυνέλιξα εν μέσψ ποι
κίλων δυσχερείων τον ’Ιούνιον τοϋ 1956 καί κατέθεσα εις την αρχαιο
λογικήν Συλλογήν Χανίων.

'Ως διεπιστώθη, ή στήλη μετακινηθεΐσα εκ τοϋ βάθρου της εκειτο 
επί τοϋ τάφου. Οϋτος ήτο κτιστός εκ πελεκητών λευκών λίθων ορθο
γωνίων καί είχε μήκος 2.15 μ , πλάτος 0.70 μ. καί βάθος 1 μ., εκα 
λύπτετο δέ διά πλακών συνδεόμενων διά μολύβδου καί σιδήρου. Ό 
τάφος περιείχε δύο νεκρούς καί μικρόν άγγελον καταστραφέν υπό τών 
χωρικών

Ή επιτύμβια στήλη έχει ύψος 1.33 μ., πλάτος (κατά την βάσιν) 
53.5 καί πάχος 16 5. ’Έχει θραυσθή εις δύο μεγάλα τεμάχια, ελλείπουν 
δε (ορισμένα τμήματα έκ τών πλαγίων πλευρών. Εντός ορθογωνίου 
κοιλώματος βάθους 5 - 6 έκ. σχηματίζεται ανάγλυφος παράστασις (Πίν. 
Κ' εϊκ. 1).Γυναικεία μορφή, κεκσλυμμένη δι’ίματίου, κάθηται αριστερά 
επί θρόνου καί χαιρετά διά χειραψίας τον προ αυτής ίστάμενον άνδρα. 
Διά τής αριστερός χειρός σύρει τό ίμάτιον. Ύπ’ αυτό δγκοϋται ό κρω" 
βύλος. Τό ίμάτιον καλύπτει καί τούς βραχίονας, τούς μηρούς καί τό 
πλεΐστον τών κνηιιών. Ύπ’ αυτό ή γυνή φέρει πέπλον έζωσμένον ευ
θύς υπό τούς μαστούς καί πίπτοντα κατά γής με βαθείας πτυχάς. Ύπό 
τον πέπλον προβάλλουν οί άκροι πόδες. Ό άνήρ, ύψους 0.50 μ., στη
ρίζεται επί τοϋ δεξιοΰ ποδός καί φέρει βραχύν χιτώνα καταλείποντα 
γυμνά τά γόνατα, καί ίμάτιον, τοϋ οποίου τό κράσπεδον υποβαστάζει 
διά τοϋ αριστερού πήχεως. Έκ τοϋ ίμστίου προβάλλει ή άκρα χειρ. 
Έχει κόμην βοστρυχωτήν. Ή διατήρησις τοϋ άναγλύφ >υ είναι καλή, 
άλλ’ έχει άποκρουσθή μέγα μέρος τοϋ προσώπου τοϋ άνδρός καί ή αρι
στερά γνάθος καί ό αριστερός πήχυς μετά τής αριστερός άκρας χειρός

’) Τά ώς άνω στοιχεία λαμβάνονται έκ λίαν εύσυνειδήιου έκθ-έσεως τοϋ 
υπομοιράρχου Ευστρατίου Σαβιολάκη καί έκ πληροφοριών τών εύρόντων, διό
τι, λόγφ πτώσεως μεγάλων όγκων χώματος ό τάφος δέν ήτο πλέον ορατής κφ- 
τά τήν μετάβασίν μου εις Πολυρρήνειαγ.
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238 Στυλιανού Αλεξίου

τής γυναικός. Τό ανάγλυφον είναι ισχυρώς έξεργον, τελείως δέ ελεύθε
ροι αί δεξιαί οίκραι χεΐρες.

Ή στήλη σχηματίζει κάτω μέν ταινίαν καί κυμάτιον, άνω δέ ται
νίαν (σώζουσαν ίχνη ερυθρού χρώματος), κυμάτιον, καί μέγα άνθέμιον, 
προ τού οποίου σχηματίζεται έτερον μικρόν άνθεμιον καί εκατέρωθεν 
τούτου, μέ διάτρητον τεχνικήν, βλαστόσπειραι ελλιπείς καί φύλλυ ά- 
κάνθης. Προσφύσεις βλαστοσπειρών σώζονται καί παρά την κορυφήν 
τυΰ μεγάλου ανθεμίου. Μικρά ακρωτήρια σχηματίζονται εκατέρωθεν 
καί εις τό μέσον τής έπιστέψεως.

'Η στήλη, κατά την παράστασιν καί την διακοσμητικήν έπίστεψιν, 
ανήκει εις γνωστόν αττικόν τύπον. Τό πλησιέστερον εξ ’Αττικής πα
ράλληλον, δπερ ευρον, είναι ή στήλη τής Μενεκρατείας * *. Τό άνάγλυ- 
φόν μας χαρακτηρίζεται από ξηρότητα τινά, ή οποία ύποδηλοϊ, ως νο
μίζω, τό Β' ήμισυ τού Β' π. X. αίώνος ή τάς άρχάς τού Α'. ’Ανάλογα 
δείγματα επιτύμβιων έ'χομεν έν Κρήτη καί κατά τον Α' μ. X. αιώνα*.

"Ανωθεν τής κόρης είναι χαραγμένον τό όνομα ΤΥΡΟΣ ΣΩΣΑΜΕΝΩ, 

άνωθεν δέ τοϋ άνδρός ΣΩΣΑΜΕΝΟΣ ΘΟΙΝΩ. Πιθανώτατα ό πατήρ έ- 
τάφη έν τφ αύτφ τάφφ, ειδομεν δέ οτι ούτος περιείχε δύο νεκρούς. Ό 
τύπος Τνρώς ή έχράφη κατά τό Ήώς, ή έκ παραδρομής τοϋ χαράκτου 
προσθέσαντος τό Σ εκ τής επομένης λέξεως τοϋ πατρωνύμου, ή πιθα- 
νώτερον πρέπει νά νοηθή ως γενική (Τνρώς - Τυροϋς ένν. τάφος).

Ύπό τήν παράστασιν επί επιφάνειας 16.5 X 47 5, υπάρχει τό κα 
τωτέρω ελεγειακόν επίγραμμα (Πίν. ΚΑ' είκ. 2) κεχαραγμένον διά χα
ρακτήρων μετρίως επιμελών, ύψους καί πλάτους περίπου 1 εκ-

’Επειδή δέν διατίθενται κατάλληλα τυπογραφικά στοιχεία, παρέχω σύντο
μον περιγραφήν των μάλλον χαρακτηριστικών γραμμάτων. Τό Α έχει τήν όρι- 
ζοντίαν κεραίαν τεθλασμένην, τό Θ εχει τήν κεραίαν μή έφαπτομένην τοϋ κύ
κλου, τό Μ εχει τάς πλαγίας κεραίας λοξάς, τό Π τήν δεξιάν κεραίαν ελαφρώς 
βραχυτέραν, τό Σ τήν άνω καί κάτω κεραίαν οριζόντιας, τό Τ εχει καί δεύτε
ρον όριζοντίαν κεραίαν παρά τήν βάσιν, όμοιάζον οΰτω πρός τό Ζ, τοΰ Φ ή 
κάθετος κεραία εξέχει ισχυρώς, τό Ω εχει δύο πλαγίας κεραίας ελαφρώς λοξάς. 
Μικροί άκρεμόνες. Λίαν ανάλογα τά γράμματα επιγραφής έκ Χερσονήσου, I. 
C., I, σελ. 35, 4, χρονολογούμενης κατά τό β' ήμισυ τοϋ Β' π. X. αίώνος. Τήν 
αΰιήν χρονολογίαν προτείνω καί διά τήν παρούσαν επιγραφήν.

Κατά τήν μεταγραφήν ημών τό επίγραμμα έχει ώς εξής :
Κείρατο μλν πλοκάμους ’ Αρετά . . . ε, πάσα δϊ Κρήτα

3) Reinach, Repertoire des reliefs, 1912, II, σελ. 41,2. Δυστυχώς ελ
λείψει βοηθημάτων δέν δύναμαι νά έπεκταθώ ώς πρός τό ανάγλυφον. Όμοίαν 
έπίστεψιν άκανθών, άνθεμίων καί σπειρών έχει καί έτέρα επιτύμβια στήλη έκ 
Πολυρρηνείας Γ' ή Β' π. X. αίώνος, Guarducci, I. C., II, σελ. 262, 17.

*) Αύτ., σελ. 273, 8, όπου μορφή έπί θρόνου σύρουσα τήν καλύπτραν.
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δύρατ' δϊζυρφ πένύλεϊ τειρομένα, 
άνίκα τάν πανάριοτον δ βάοκανος άοπααεν °Α)ας 

'Γύρω Σο>σαμενώ κλεινοτάτω ϋύγατρα.
5 ΟΙχτρά δε κωκύοιοα φίλον τέκος ά βαρύηοτμος

ΓΙεΐσις δυστάνοις χεροι κητεκτέριοεν' 
ου γάρ ετ' εν ζωοΐς, <^.ο^ζ> 1[μ’] οιμ' αΐ, ούκέιι τοίαν 

κάλλει καί τιιννια δέρξεται άελιος.

Δύσκολος είναι ή συμπλήρωσις τοΰ κενοΰ τοϋ πραότου στίχου, όφει- 
λομένου εις βλάβην τοΰ λίθου, εκ τής οποίας, υπολογίζω δτι έφδάρη· 
σαν τρία γράμματα. Ή συμπληρωσις διά σχετλιαστικών επιφωνημά
των θά ήτο πιθανή, αλλά δυσχεραίνεται εκ τής παρουσίας καί άλλων 
άν ιλόγων εις τον προτελευταΐον στίχον. Κατάληξις ρήματος (γ' ενικόν 
αορίστου) δεν δόναται πάντως νά είναι τό ύπάρχον ε, άφυΰ εχομεν τά 
ρήματα κείρατο διά τήν ’Αρετήν καί δύρατ ο διά την Κρήτην.

Ή δεύτερα δυσκολία εΰρίσκεται εις τον έβδομον στίχον. Ή άνά- 
γνωσις :

ου γάρ ετ’ εν ζωοΐσιν, οϊμαι, ονκέτι τοίαν 

παρέχει στίχον μετρικώς έσφαλμένον, διότι οΰτω ό τρίτος ποΰς καθί
σταται τροχαίος, αντί δακτύλου ή σπονδείου. Βεβαίως τοιαΰτα λάθη 
απαντούν εις επιγράμματα. Οΰτω τροχαίος είναι ό τέταρτος ποΰς εις 
επίγραμμα δημοσιευθέν υπό τοΰ Peek4.

Επειδή όμως καί τό ελλείπον γράμμα μετά τό ζωοΐσι, τοΰ οποίου 
μία κεραία είναι ορατή, φαίνεται δτι είναι Μ και δχι Ν, θεωρώ πι- 
θανωτέραν τήν παρασχεθείσαν άνάγνωσιν :

ον γάρ ετ ίν ζωοΐς, οιμ’ οϊμ’ αΐ, ούηοτε τοίαν.

'Υποθέτω δηλαδή δτι ό χαράκτης παρέλειψε τό ο τοϋ πρώτου οϊμοι. 
παραπλανηθείς έκ ιοΰ προηγουμένου καί επομένου όμοιου διφθόγγου 
οι. Ό διπλός τόπος οιμ' οϊμοι ή οΐμοιμοϊ είναι γνωστός6 *.

Τό σχετλιαστικόν επιφώνημα είναι σόνηθες εις τά επιτύμβια επι
γράμματα. Άσυνηθης είναι μόνον ό άπλοϋς τόπος τοϋ αΓ αντί αϊαϊ, 
δπερ είναι στινηθέστατον*. Όμαλώτερος θά ήτο ό στίχος ως εξής: 

οϋ γάρ ετ' εν εν ζωοΐς, οιμ’ οϊμοι, ονκέτι τοίαν.

Ή γραφή δμως αυτή προϋποθέτει καί έτερον σφάλμα τοϋ χαράκτου,

*) Α. Μ., 1931, αελ. 118, 2 :
Και γαρ εγώ ποτ' εην, δπερ εί α ϋ, άλλ1 υπό Λή&ην 

Πβ. καί κακούς στίχους εις τό ύπ5 άριθ. 1 επίγραμμα, αύτόθι.
5) Βλ. Lidell - Scott, οϊμοι, ένθα καί περί τής έκθλίψειος τοϋ οι.
β) Πβ. Παλ. ΆνΟολ., VII, 468, 476, 488, 491, 560, 569, 574, 578, 602, 

662, 730. Κυρίως ταΰτα απαντούν έν αρχή τοϋ στίχου, άλλα πβ. καί ίώ εν μ|"
σφ στίχιρ, VII, 491, 745.
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240 Στυλιανού "Αλεξίου

δτι έγραψεν ΟΙΜΑΙ αντί ΟΙΜΟΙ. ’Έτι περισσότερον άπομακρυνόμεθα 
τής επιγραφής, αν άποκαταστήσωμεν τον διπλούν τύπον αΐαΐ ώς εξής : 

ον γάρ ετ’ εν ζωοΐς [[ιμ]] οΐμ’ αί<^αΐ^>, ονκέτι τοίαν.

'Η εικών τής ’Αρετής κειρομένης τούς πλοκάμους διά τον θάνα
τον ενάρετου άπαντα και εις Παλ. Άνθολ. VII, 145 :

Άρετά κειραμένα πλοκάμους.

Πβ. επίσης VII, 593 :
Κείραντο πλοκάμους Μούσα, Θέμις, Παφίη.

Καί άλλοι κοινοί τόποι τής ελληνιστικής ελεγειακής ποιήσεως απαν
τούν εις τό επίγραμμά μας, ως ή εικών τού άρπακτοϋ καί βασκάνου 
"^δου \ Καί ή ιδέα τής Κρήτης όδυρομένης έπί τή κόρη έχει παράλ
ληλα 8.

Πεΐσις είναι ή μήτηρ τής κόρης, ή ιδιότης δέ αυτής δηλοΰται διά 
τής εκφράσεως φίλον τέκος.,.κατεκτέρισεν, ακριβώς ως εις Παλ. Άν
θολ., VII, 644: έΰρήνησε τον ώκύμορον Κλεαρίστη | παΐδα, ενώ συ- 
νηθέστερον δ προσδιορισμός μάτηρ συνοδεύει είς τά επιγράμματα τό 
κύριον όνομα9.

Τά παρεχόμενα υπό τού επιγράμματος καί τής άνωθεν επιγραφής 
κύρια ονόματα, Τνρώ, Θοϊνος, Πεΐσις (πιθανώς ταυτόσημον προς τό 
Πειθώ), εύρηνται έν τφ Worterbuch der Griechischen Eigenna- 
men, τού Pape - Benseler. Σύνηθες έν Κρήτη φαίνεται καί τό Σω- 
σαμενός 10 *.

'Ότι ή ενάρετος καί ωραία Τυρώ άνήκεν εις εύγενή οικογένειαν 
βεβαιοΰται εκ τού άποδιδομένου εις τόν πατέρα της χαρακτηρισμού 
κλεινόιαχος

Έκ Πολυρρηνείας έχομεν καί άλλα επιγράμματα 12.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

’) Πβ. Παλ. Άνθολ., VII, 13, 80, 308, 712.
s) I. C. III, σελ. 120, Ιξ , 37, κατά εικασίαν τού Peek, πβ. προσφάτως 

Zeitschrift der Martin Luther Universitaet Halle - Wittenberg, 4,1954 - 5, 
σελ. 223 :

Κρήτη, σ’ άγχόπασον, μήτερ εμή, στοναχών, 
όπου δμως πρέπει νά παρατηρητή δτι τό σ’ άγχόπασον δέν έχει όρθώς, διότι 
ή αυτοπαθής αντωνυμία είναι σε αυτήν. Καί τό κοπάζω άλλως είναι άμετάβα- 
τον. Μήπως Κρήτη, αάγ κόπασαν...;

9) Πβ. Παλ. Άνθολ., VII, 482 : Νιχασ'ς μάτηρ, 486 : Κλεινά μάτηρ.
,0) I. C., I, σελ. 41 (VII, 21).
“) Πβ. Παλ. Άνθολ. VII, 307 : κλεινού γένους.
13) I. Ο.,'.ΙΙ, XXIII, 20, 21, 22. "Αναλογίαν πρός τό επίγραμμα ημών πα

ρουσιάζει τό 20, στ. 6:
άμβτράτφ πένϋεϊ τειρομένα.
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ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ! ΠΑΡΑΛΛΑΓΑΙ 
ΤΗΣ «ΕΡΩΦΙΛΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑΣ»

Δυο κυρίως σκοπούς εξυπηρετεί ή μελέτη των δημοτικών παραλλα
γών τών έργων τής προσωπικής λογοτεχνίας. Άφ5 ενός μεν διαπιστώ
νει τον βαθμόν έξαπλώσεως ενός έργου και τής αίσθήσεως, την οποίαν 
τοϋτο εμποιεί εις τον λαόν' άφ5 ετέρου δέ αξιολογεί τάς μεταπλαστι- 
κάς ικανότητας, την αισθητικήν πολλάκις εμπειρίαν καί τον πλούτον 
τών στοιχείων, τά όποια ό λαός αυτός χρησιμοποιεί προς έκφρασιν 
τοϋ εσωτερικού του κόσμου.

Πρόσφορον έδαφος πρός εξαγωγήν τοιοότων ωφελίμων, διά τάς 
νεοελληνικός άλλα καί τάς λαογραφικάς έρευνας, συμπερασμάτων, πα
ρέχει ή μελέτη ώρεσμένων έργων τής Κρητικής προσωπικής Λογοτε
χνίας, τοϋ 17ου ιδία "αΐώνος, τών οποίων πολλάς δημοτικός παραλ- 
λαγάς διασφζει ό λαός στοματικώς.

Ό πλούτος τών στοιχείων τής λαϊκής ποιητικής παραδόσεως, έκ τής 
οποίας έλήφθησαν από τούς Κρήτας ποιητάς ! ή καθαρά καί ζοιντανή 
δημοτική γλώσσα, τά μέτρα καί οί εκφραστικοί τρόποι, προσέτι δέ ή 
έξοικείωσις καί άφοσίωσις τοϋ λαού πρός τούς ιδανικούς 
ήρωας τών έργων2, κατέστησαν ταύτα λαοφιλή αναγνώσματα και διηυ- 
κόλυναν τήν διάδοσίν των. Ουτω ουδόλως εκπλήσσει τό γεγονός, δτι 
οί άπελθόντες Τουρκοκρήτες, γνωρίζοντες καί λαλοΰντες καλώς τό κρη- 
τικόν γλωσσικόν ιδίωμα, διέσωσαν, μεταξύ πολλών άλλων ποιητικών 
κειμένων, καί μίαν ενδιαφέρουσαν δημοτικήν παραλλαγήν τής «Έρωφί
λης»8. Έξ άλλου έχομεν πολλάς καί σαφείς ειδήσεις περί τής έπιβιοό- 
σεως τού «φονικού τοϊίτου δράματος», διά στόματος τοϋ λαού4, γεγο- * *)

*) Διά τά δημοτικά στοιχεία εις τήν κρητικήν λογοτεχνίαν, ϊδε Ν. Β. Τ ω
μά δάκη, Ό ’Εθνικός χαρακτήρας τής κρητικής λογοτεχνίας, περ. «Άγγλο- 
ελληνική ’Επιθεώρηση», τ. Α', άρ. 8 (Όκτ. 1915), σ. 20.

') Δ η μ. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ ο υ, Τρία έργα τής κρητικής λογοτεχνίας έν Ά- 
πειράθου Νάξου, περ. «Κρητικά Χρονικά», τ. Ζ' (1953), σσ. 114 - 118.

”) Περί τών κειμένων αυτών καί τής Έρωφίλης, ιδε Έ μ μ Ί. Δουλ 
γεράκη, Τό κρητικόν δημώδες §σμα τής Σουσάννας, περ. «Κρητικά Χρονι
κά», τ. Θ’ (1955), σσ. 343 - 349, 363 - 366 καί δή τάς σημ. 6S, ( 4 116.

*) Άναφέρομεν τάς κυριωτέρας μαρτυρίας, τάς σχετικός μέ τήν έξάπλωσιν 
τής Έρωφίλης: Ρ. Aug. Guys, Voyage Litteraire de la Grece, Paris 
1783, τ. A', σσ. 221 - 223 καί t. Β', σσ. 35 - 36. Γ. Χατζιδάκι, «Καθή
κοντα καί ’Ελπίδες», περ. «Πρόοδος» (’Ιανουάριος 1897). AcnolduS Pas·

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ I. 16
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242 Έμμβν. Ί. Δουλγεράκη

νός τό όποιον μαρτυρεί μέν την εΐιρεΐαν εξάπλωσιν, άλλα συγχρόνως 
δικαιολογεί την διάδοσίν του και εις τούς αλλοθρήσκους μέν Τουρ- 
κοκρήτας, οί όποιοι όμως ε’χον την ιδίαν σωματικήν κατασκευήν, τά 
αυτά ήθη καί έθιμα καί την ιδίαν γλώσσαν μέ τούς Χριστιανούς 
Κςήτας * 5 6 7.

“Οσον αφορά δέ εις την «Εύμορφην Βοσκοπουλαν» καί την έίςά- 
πλωσίν της αρκεί καί μόνον ή γνωστή μαρτυρία τοϋ Σολωμοϋ, ότι ήδη 
κατά τάς άρχάς τοΰ παρελθόντος αιώνος «δεν είναι γυναίκα, πού νά 
μή γνωρίζη» τό ποιμενικόν τούτο εϊδυλλιον".

Άλλ’ ας έλθωμεν εις τήν εξέτασιν τών παραλλαγών τών δυο έργων, 
συνεξετάζοντες προς τάς ήδη γνωστός καί ήμετέρας ανεκδότους.

Α'. «ΕΡΩΦΙΛΗ»

Ή τραγψδίιτ τοϋ Χορτάτζη φέρεται εις τήν δημοτικήν ποίησιν υπό 
μορφήν αποσπασμάτων, άλλοτε μέν συνερραμένων καί λογικήν κάπως 
ενότητα άποτελοΰντων ’, άλλοτε δέ «νεξαρτήτων απ’ άλλήλων καί κυ- 
κλοφορουντων από στόματος εις στόμα, υπό τόπον ερωτικών κυρίως 
καί γνωμικών δισιίχων8. Τό φαινόμενον είναι συνηθες εις τήν στομα
τικήν παράδοσιν πολλών έργων τής Κρητικής Λογοτεχνίας, τών όποιων 
ή εις στίχους έκτασις είναι μεγάλη9. Τό αυτό συμβαίνει καί μέ τήν 
Έρω φίλην, τής όποιας ό μεγάλος αριθμός τών στίχων κιτί οί πλα- 
τυασμοί δεν ευνοούν μίαν πλήρη καί σαφή άπομνημόνευσιν τοΰ έργου

sow, «Τραγούδια Ρωμαίϊκα», Lipsiae 1860, ο. 570, άρ. 910. Παύλου Βλα
στού, ‘Αποσπάσματα έκ τής Έρωφίλης τοΰ Χορτάτζη, περ. «Κρητικός Λαός», 
τόμ. Α', τεϋχ. Γ (1909), οσ. 70 - 72. Έ ρ ω φ ί λ η, τραγφδία Γεωργίου 
Χορτάτζη (1600) έκδιδομένη έκ τών αρίστων πηγών μετ’ εισαγωγής καί λε
ξιλογίου υπό Στ. Ξανδουδίδου, Άδήναι 1928, είσαγ. σσ. λ' - λβ'. ΜΕΕ, τ. ΙΑ· 
(1929), σ. 625γ, λέξ. Ε ρ ω φ ί λ η, υπό Λ. Ν. Π ( ο λ ί τ ο υ).

5) Ίδε Σ τ. Ξ α ν 0· ο υ δ ί δ ο υ, Έπίτομον ιστορίαν τής Κρήτης άπό τών 
όρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τών καί)’ ημάς, έν Άδήναις 1909, σ. 117.

β) Διονύσιος Σολωμός, επιμέλεια καί εισαγωγή Ν. Β. Τωμαδάκη, Βα
σική Βιβλιοθήκη, άρ. 15, έκδ. οίκος «’Αετός», Άδήναι 1954, Διάλογος, σ. 167.

7) Τής μορφής αυτής είναι ή παραλλαγή τοΰ Βλαστού (περ. «Κρητ· 
Λαός», κ.λ.π. ένδ’ άνωτ.) καί ή ήμετέρα, ή ένταΰδα έκδιδομένη, εις τά μέ
ρη ιής οποίας υπάρχει άξιος λόγου σύνδεσμος καί αλληλουχία.

8) Τοιαΰια είναι τά ΰπό τών Guys, Χατζιδάκι, Passow, Ξαν- 
δ ο u δ ί δ ο υ κ.λ.π. μνημονευόμενα (ΐδε σημ. 4, άνωτ.).

8) Ύπενδυμίζομεν τήν κατ’ αποσπάσματα έπιβίωσιν τοΰ «Έρωτοκρίτου», 
τής «Θυσίας τοΰ ’Αβραάμ», τής «Βοσκοπούλας» κ λ.π. (Ίδε Δ η μ. Οίκονο- 
μίδου, Τρία έργα τής Κρητ. Λογοτ. κ.λ.π. περ. «Κρητικά Χρονικά», τ. Ζ' 
(1953) σσ. 114 - 118).
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από τον λαόν, ό όποιος και εις τάς καθαρώς ϊδικάς του δημιουργίας 
αποφεύγει τάς λεπτομέρειας, αγνοεί τάς μακράς ψυχολογικός αναλύσεις 
των χαρακτήρων καί είναι έξόχως λακωνικός 10. Εις την σύμφυτον με 
τον χαρακτήρα τοΰ λαοϋ απέχθειαν αυτήν προς τάς εκτεταμένος διηγή' 
σεις πρέπει να προσθέσωμεν και την εξ αδυναμίας πρόχειρον καί ατε
λή απομνημόνευσιν, εκ τής οποίας λέξεις, στίχοι καί ολόκληρα μέρη 
λησμονοΰνται, παραφθείρονται καί συμπτύσσονται ή άλλάσσονται μέ 
τυπικά ποιητικά στοιχεία, ληφθέντα από την άπέραντον ποιητικήν του 
παράδοσιν, δπου οί στερεότυποι στίχοι αποτελούν ουσιωδέστατα στοι
χεία εις τάς δημιουργίας του. Οϋτω πολλάκις ό αρχικός χαρακτήρ των 
έργων τής προσωπικής λογοτεχνίας άλλοιοΰται εις τάς παραλλαγάς, 
ή ύπόθεσις μεταβάλλεται οΰσιωδώς καί μόνον δλίγαι ειδήσεις, περί 
τής προελευσεως των παραλλαγών, διασφζονται δΤ αυτών11. Τούτο 
είναι περισσότερον έκδηλον εις τήν δημοσιευθεισαν υπό τοΰ Β λ α
στού παραλλαγήν τής Έρωφίλης, ή οποία έχει μάλλον τον χα
ρακτήρα προχείρως καί άτάκτως ύπαγορευθέντων μερών τής τραγφ 
δίας. Ή ήμετέρα12 άποτελουμένη από πεζήν καί έμμετρον άφήγη- 
σιν τής όλης ύποθέσεως, διατηρεί κάποιαν χάριν καί μέ τήν σκηνικήν 
διάταξιν, τήν οποίαν διασφζει εις τό έμμετρον μέρος, δημιουργεί τήν 
εντυπωσιν, ότι έπεδείχθη κάποια προσοχή εις τήν απομνημόνευσιν της.

Βεβαίως αί αλλοιώσεις, ή σύγχυσις τών χαρακτήρων, αί παραφθο- 
ραί καί τα τυπικά λαϊκά στοιχεία δεν ελλείπουν καί εδώ' πάντως ή πα
ραλλαγή αυτή είναι περισσότερον ευπρόσωπος τής άλλης.

Παρέχομεν νϋν ταΰϊην έπεμβαίνοντες εις τό πεζόν μέρος εκεί, δπου 
ό συλλέκτης — άμοιρος στοιχειωδών γνώσεοιν συλλογής λαογραφικοϋ

,0) Ώς παράδειγμα παρέχομεν τό ποίημα τοΰ «Θανάτου τοϋ Διγενή», τοΰ 
οποίου έξοχον δείγμα λιτότητος είναι ή κρητική παραλλαγή (σχετικώς ϊδε Κ. 
Ρωμαίου, Ή Κρητική παραλλαγή τοϋ «Θανάτου τοϋ Διγενή», περ. «Κρητ. 
Χρονικά», τ. Ζ' (1953) σσ. 395 - 405) Τής αυτής λακωνικότητος καί λιτότητος 
δημιούργημα είναι καί τό ηρωικό «Κλέφτικο τραγούδι» (σχετικώς ϊδε Γιάν
νη Άποστολάκη, Τό Κλέφτικο τραγούδι, τό πνεύμα καί ή τέχνη του, έν 
Άΰ-ήναις 1950, σσ. 106 - 109).

*') Τό φαινόμενον έχει γενικόν χαρακτήρα εις τήν δημοτικήν ποίησιν καί 
μία μελέτη, επί τών διαφόρων μορφών, ΰπό τάς οποίας έν ασμα έξαπλοίται, 
έπί τών συμφυρμών, τούς οποίους προκαλεΐ ή δέχεται, επί τών έπιδράσεοιν, 
τάς οποίας προξενεί εις τήν δημιουργίαν άλλων ασμάτων συγγενών ή ξένων ιός 
καί έπί τής προελευσεως διαφόρων στερεοτύπων στίχων, 9·ά έλυε, νομιζομεν, 
πολλά καί ποικίλα τής δημοτικής ποιήσεως προβλήματα.

*’) Εστάλη έκ Σμύρνης ύπό τοΰ έξ Ηρακλείου τουρκοκρηιό: Μεχμέτ 
Άλή Τσινάρ (Χατζή Άλή Μπεγάκη) εις τόν Τουρκοδίφην κ. Ν ι κ Σ ταυ- 
ρινίδην, ό όποιος εύγενώς παρεχώρησεν εις ήμάς ταύτην.
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244 Έμμαν. Ί. Δουλ,γεράκη

ύλικοϋ — ήφέλησε νά περικοσμήση τό κείμενον διά φράσεων καί λέ
ξεων εις καθσρεΰουσαν, τής όποιας δεν φαίνεται καλός γνώστης.

Έπιφυλασσόμεθα εΐς παρατηρήσεις μετά την παρουσίασιν τοΰ κει
μένου.

Ο ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΚΡ II ΝΕΡΩΝΙΦΙΛΗ >»

Σε μιά εποχή και σ’ ενα καιρό ήτο ένας βασιλιάς, στα πλοντη πε· 
ρίπλουτος και στη δύναμη δυνατότατος· όμως δεν είχε διάδοχο τοΰ 
θρόνον του. Έπήγε λοιπόν σ’ εκείνης τής εποχής τους μάγους, μήπως 
μπόρεση και κάμη ένα παιδ'ι με τή μαγείαν τως. "Οσο όμως κι’ αν έ- 
δοκίμασε οί κόποι ντον πήγανε χαμένοι Σ’ αυτό τό χρόνο κάποιος 
βασιλιάς τοΰ έκήρυξε πόλεμο και έπρεπε νά κάμη Ικστρατεία. ’ Επολέ- 
μησε λοιπόν και σ’ ένα μικρό διάστημα ενίκησε τό βασιλιά, που τον 
έκήρυξε τον πόλεμο και με πολλά λάφυρα έγύρισε στην πατρίδαν τον. 
Στά λάφυρα, που πήρε από τον πόλεμο, ήτανε κι’ ένα μικρό παιδάκι, 
όμορφο σάν άγγελος και τρυφερότατο, που είχε τό όνομα Π α ν ά ρ ε· 
τ]ο ς. Ό βασιλιάς αυτό τό αγγελικό παιδ'ι τό έκαμε παιδί δικόν του και 
διάδοχόν του. "Οντεν ήρίλε όμως από την έκστρατεία, ή γυναίκαν του 
είχε γεννημένα ένα κοριτσάκι, κι’ αυτό σάν αγγελούδι, που τό λέγανε 
Νερ ωμφίλη. Αυτά τά δυο παιδιά έμεγάλωααν και έγαπιουντο με 
μιάν αγάπη κι’ ένα έρωτα μεγάλο, δίχως νά ξέρουν αν είναι αδέρφια 
ή ξένοι και ποιά ήτανε ή καταγωγή τον Πανάρετου. Μιά μέρα που 
περπατούσαν μαζί ατό περβόλι, μιά γριά είδε την αγάπη καί τον έρω· **)

**) ΟΒτω; έχει ό τίτλος εις τό έκ Σμύρνης άποσιαλέν χειρόγραφον τοΰ συλ
λέκτου. Ό τύπος Νερωμφίλη άπαντα πολλάκις εις ιό κείμενον, εΐς τε ιό πεζόν 
καί ιό έμμετρον, καβώς καί εις τήν παραλλαγήν τοΰ Βλαστού (ένθ’ άνωτ» 
στ. 7, στ. 40, στ. 73 κ.λ.π.). Ή ΰπαρξις τού ν πρό τοΰ « εξηγείται άν λάβωμεν 
ύπ" δψιν τήν στενήν συνεκφώνησιν τού τελικού ν τού θηλυκού άρθρου εις τήν 
αιτιατικήν μέ τό αρχικόν ε τής λέξ Έρωφίλη, οίίτω Τήν ΈρωφίληΤή Νε· 
ηmφίλη, (πρβλ. Τήν 'ΊύοΡ> Τη Νίδα). "Οσον άφορμ δέ εις τήν ϋπαρξιν τού έρ- 
ρίιου μ πρό τού χειλικού δασέος φ εις τό σύμπλεγμα μφ ( μφίλη) δυνάμεθα νά 
ύποθέσωμεν, είτε διι πρόκειται περί αναλογικού πρός τά Παμφίλη, Πάμφιλος 
σχηματισμού είτε αντιλόγου πρός τόν σχηματισμόν τού Σαμφώ φαινομένου (Ρ. 
Ν. Χατζιδάκι, ΜΝΕ, 2, σσ. 550 - 556) είτε τέλος περί αλόγου προσθήκης 
τού μ τούτου υπό τού λαού, ό όποιος σύν τή παρόδιο τοΰ χρόνου άπομανθάνιΛ 
τά; λεπτομέρειας καί πολλάκις άλλοιοί καί τήν ουσίαν. "Αξιόν πάντως αημειώ- 
σεως είναι, δτι ό λαός διατηρεί ιόν τύπον τούτον (Έ ρωμφίλη) καί τόν χρη
σιμοποιεί ευρέως καί σήμερον οκ βαπτιστικόν ονομα, ενφ ό ορθός τύπος (Έ
ρωφίλη) σπανίως άπαντά εις τήν σημερινήν ονοματολογίαν. Αί άλογοι αΰταί 
προσΟήκαι έρρινου δέν είναι σπάνιοι εις τήν δημοτικήν μας γλώσσαν, πρβλ. 
καί Άν&ήνα, έρωντας κ.λ.π,
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τάν τως καί χωρίς νά το ϋέλη τώς είπε πώς ή φύση γεννά την αγάπη 
και τον έρωτα σε δυο κορμιά, που οι πατεράδες κι’ οι μανάδες τως 
δέν είναι οι ίδιοι.

— ’Σείς αδέρφια δεν είστε. ’Εσένα Πανάρετε, σε πήρε και σ' έ
φερε δ βασιλιάς λάφυρο άπδ τον πόλεμο και σ’ έκαμε παιδί δικό ντου 
κι’ ή Νε ρωμφίλη είναι ύυγατέρα τοϋ βασιλιά.

Αυτά άφοΰ τα είπε η γριά, οι νέοι Άρχισαν νά φέρνουνται μέ τον 

πιο έλεύϋερο τρόπο τής αγάπης.
Ή Νερωμφίλη την αγάπη που είχε στον νέο την είπε στη 

Νένα τζη, που την βοη&ούσε καί την παρηγορούσε σε κάάε της στε
νοχώρια. Κι’ ή Νένα τής είπε το μυστικό, πώς δέν ήταν αδέρφια.

*Ο βασιλιάς όμως κατάλαβε τον έρωτά ντως καί τους παρακολου 
ίλούσε άμοναχός του. Μια μέρα τους είδε νά φιλιούνται καί id άγκα- 
λιάζουνται στην κρεββατοκάμερα τού Πανάρετον. Τότε δίχως νά 
τωσε δώση νά καταλάβουνε, φωνάζει τον Πανάρετο καί τοϋ λέει :

— Νά πας νά προτείνης δυο γάαους στη Νερωμφίλη, γιατί 
ήράανε σήμερο μαντάτα από τούς γειτόνους βασιλιάδες.

Καύλώς πάη δ Πανάρετος στη Νερωμφίλη γιά I’d τσή πή 
την προξενειά, δ βασιλιάς παραμονεύει γιά νά Ιδή τί #α κάμουν.

Λοιπόν1* ή Νερωμφίλη, που είδε ένα δνειρο άπδ βραδύς, κά
θεται στο παράθυρο κλιτή 15 μαζύ με τή Νένα τζη. Σ’ αυτή τή στάση 
βλέπουν τον Πανάρετο νά έρχεται. Γυρίζει ή Νερ ωμφίλη καί 
λέει τσή Νένας τοη :

Μά τον Πανάρετο άωρώ κι’ έρχεται ’ί)εν εμένα18

Γ 45 - 46, 6L · 62

'*) Άρχεται τό δεύτερον, έμμετρον, μέρος μέ τήν σκηνικήν του διάταξιν 
καί τάς έπεξηγήσεις ή συμπληρώσεις, τάς οποίας εϋρίσκομεν εις τό χειρόγρα
φον τοΰ συλλέκτου. ’Αριστερά ιών στίχων θέτομεν τήν κανονικήν άρίθμησιν 
αυτών είς τήν παραλλαγήν, δεξιά έτέθησαν οί αριθμοί των ώς εΰρίσκονται uu- 
τοί είς τήν εκδοσιν τής τραγφδίας υπό τοϋ Ξανθουδίδου. Διά τούς τυχόν 
πιρεφθαρμένους, συμπεφυρμένους, στερεότυπους είς τήν δημοτικήν ποίησιν 
κ.λ π. στίχους παρέχομεν παρατηρήσεις καί επεξηγήσεις είς ιδιαιτέρας δι’ έ'κα- 
στον υποσημειώσεις.

1δ) Θηλυκόν τοΰ κλιτός, ρηματ. έπίθ. έκ τοΰ κλίνω (Έρωτόκρ. έκδ. 
Ξανθουδίδου, Γλωσσάρ. σ. 579). ’Απαντα πολλάκις είς τήν Έρωφίλην καί 
είς άλλα έργα τής Κρητ. Λογοτ. (Έρωτόκρ., Ζήν., Στάθ., Άπόκοπο κ.λ.π.) μέ 
τήν έννοιαν, κατηφής, τεθλιμμένος. Άπαντίί καί σήμερον είς τήν κρητικήν διά
λεκτον ιδίως είς τήν έκφρασιν «κάθεται κλιτός καί παραπονεμένος».

,β) Είς τό χγφ. υπάρχει ό τύπος ύενεμένα καί ή έξήγησις θλιμμένα, λυπη
μένα. Ή λέξις δμως αυτή δέν είναι γνωστή είς Κρήτην ή άλλαχοΰ. Φαίνεται
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κι’ είναι τ’ άμμά&ια ντον κλιτά 17 και παραπονεμένα18.

Σιμώνει S Πανάρετος κι’ή Νερωμφίλη τοϋ λέει :

Πανάρετε, Πανάρετε, Παν άρε την ψνχή μου'*, Ε 525 
για σένα έγεννήάηκε ο τον κόσμο το κορμί μου* 20. Γ 149, Ε 525 

5 Για σένα εγεννήϋηκα, για σένα έλα ποίλάνω,
για σένα άά τον άρνηέλώ τον κόσμο τον απάνω 21.

Ό Πανάρετος τότε λέει τσή Νερωμφίλης:

Δυο προξενειές σου φέρνω ’γώ, γλυκειά μου Νε ρ ω μ φ ί λ η 22 *, 
μηδε στη μια δίνω βουλή, μηδέ στην άλλη αχείλι 2S.

240 Έμμαν. Ί. Δουλγεράκή

νά προήλθεν από συμφυρμόν ιών λέξεων ό&'εν εμένα. Εις τήν παραλλ. τού
Βλαστού ό αντίστοιχος στίχος εχει ακριβώς τό δεύτερον τούτο :
21 Και τόν Πανάρετο ϋοτρώ κι’ έρχετ’ οά'εν εμένα
Εις τήν Έρωφίλην αντί τού ό&έ παρέχεται προς ή καί αντί τούτου ή λέξις
θλιμμένο.
Έρ. Γ, 45-46 Μά τόν Πανάρετο ΰωρώ κ’ έρχεται ο ά θλιμμένο, 

καί τό μαντάτο τό πρικΰ &'ε νάχη μαθημένο. 
καί Γ, 61-62 Μά τήν κερά μου συντηρώ κι’έρχεται προς εμένα 

κι’ έχει τό πρόσωπο κλιτό, τ’ άμμάϋτα ΰαμπωμένα.

”) Εις τήν παραλλαγήν Βλαστού, στ. 22 αντί κλιτά γράφεται κλειστά ! 
Είναι τούτο χαρακτηριστικόν τού πόσον κακώς άπομνημονεύονται πυλλάκις τά 
κείμενα, δεικνύει δέ πόσον παρανοοΰνται διά τούτο.

,h) Οι δύο αυτοί στίχοι προέρχονται προφανώς άπό συμφυρμόν τών 4 ανω
τέρω (σημ. 16, Έρωφ. Γ 45 - 46, Γ 61 - 62) διδόμενων. Τό μοτίβον τούτο τής 
αναγγελίας τής εισόδου εις τήν σκηνήν άλλων προσώπων, ή όποια γίνεται διά 
τού εις αυτήν ήδη ύπάρχοντος καί όμιλοΰντος είναι συχνόν είς τήν τραγωδίαν, 
πρβλ. Β 235, Β 311, Δ 12, Δ 135, Δ 147, Δ 235 κ.λ.

,0) Ό στίχος παρεφθάρη, πρβλ. Έρ. Ε 525
Πανάρετε, Πανάρετε, Πανάρετε ψνχή μου 

'Ενταύθα (είς τήν παραλλαγήν) ή κακή καταγραφή τού στίχου ή ή πρόχειρος 
άπομνημόνευσίς του μετέβαλε τό τρίτο Πανάρετε είς Π α νά ρ ε (!) τή ν . . .

,0) Καί τό δίστιχον τούτο (3 - 4) έσχηματίσθη προφανώς άπό τόν συμφυρ
μόν τεσσάρων στίχων τής τραγφδίας. ("Ο στ. 4 καί παρ’ Έρωτοκρ. Γ 1400, 
αυτούσιος),
Ε 525 Πανάρετε, Πανάρετε, Πανάρετε ψυχή μου,

βοή&α τσή βαργνόμοιρης, καί δέξου τό κορμί μου.
Γ 149 Μά γή δμορφ’ είμαι, γή άσκημη, Πανάρετε ψυχή μου,

γιά σένα εγεννήύηκε ατόν κόσμο τό κορμί μου.

21) Τό δίστιχον τούτο (5 - 6), έξ όσων γνωρίζομεν, δεν υπάρχει αύτούσιον 
εις τήν τραγφδίαν. ’Απηχήσεις του μόνον αποτελούν οΐ στίχοι, A 370, Γ 122 - 
124, Γ 167 - 168, Ε 286 - 287. Πρβλ. καί Βλαστού στ. 29 - 30.

22) Πρβλ. Έρ. Β 251 - 252, Β 405, Γ 95, Δ 27.
28) Ό στίχος δέν φαίνεται νά προήλθεν άπό τό πρότυπον. \
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Ή Νερωμφίλη άπαντα :

Δυο προξενειές μου φέρνουνε, Παν άρετε, κο'ι πέ μου,
10 ποιος εϊν’ όπιά καλύτερος, νά δώσω το’ άφεδιές μου 

Ό Πανάρετος λέει :

Δε βάνω ’γώ εύχαρισϋιά οτόν ενα και ο τον άλλο, 
ίσα 'χω και τον πια μικρό, ίσα και τό μεγάλο9*.

Τότε η Νερωμφίλη τον λέει το όνειρο !β .·

Πανάρετε, Πανάρετε, στολίδι τσή ψυχής μου, 

ειδά ’να όνειρό βαρύ, που τράνταξ’ το κορμί μου”.
15 Δυο περιστέρια πλουμιστά, περισσά πλουμισμένα-β, Β 147

σ’ §Vu ψηλότατο δεντρί ήτανε φωλεμένα ,9. Β 148
Κι’ έπέρασεν δ κυνηγός κι’ ίσκότωσε τό ενα™, 
κι’ έπόμεινε τό ιληλυκό μόνο κι’ άμοναχόντον, 
καί έγύρισε τα νύχια του, για νά σφαγή άπατόντου 31.

20 Πια νά σφαγή, γιά νά πνιγή, γιά ταή καρδιάς τά μέρη' Β 157
γιά νά σφαγή κι’ έκεΐνο μιά γιά τό δικό τον ταίρι™. Β 159 * **)

*4) Πρβλ. Βλαστού, στ. 15 - 16 :

Αυό προξενεία μου φέρανε, ’πέ μου, Πανάρετέ μου, 
ποιος εϊν’ άπο τοί δυο καλλιά νά δώοω το’ άφεδιέ; μου.

Τό δίστιχον τούτο είναι πιθανόν άνάπλασις μέρους τής τραγωδίας, τό όποιον 
έκ κακής άπομνημονεύσεως άπέμαθεν ό λαός.

**) Πρβλ. Β 21 - 22. Πρβλ. καί Βλαστού στ. 17, ένθα ό σιίχος 12 τής 
παρούσης παραλλαγής είναι ό αυτός.

,6) Εις τήν τραγιρδίαν ή Έ ρ ιο φ ί λ η άφηγείται τό όνειρον είς τήν Ν έ- 
ν α (Β 147 - 158). 'Ενταύθα όμως, ένθα τά πάντα συμπυκνούνται καί συγχέον- 
ται, ό λαός επιδιώκει δραματικωτέραν έντΰπωσιν καί συνοχήν, διά τής απ' ευ
θείας άνυκοινώσεως τού ονείρου είς τόν Πανάρετον.

”) Τράνταξ’ τό κορμί μου = τό συνεκίνησε βαθέως.
»8) Β H7, Αυό περιστέρια πλουμιστά μου ’φαίνετόνε, Νένα,

Πρβλ. καί Βλαστού στ. 1, ένθα ό στίχος είναι ό αυτός μέ τόν τής ήμετέ- 
ρας παραλλαγής.

,9) Έρωφ., Β 148 . . . κ’ έόώρου φωλεμένα.
Βλαστού, 2 ... ήαανε φωλεμένα.

,0) Είς τήν τραγφδίαν δέν άναφέρεται κυνηγός, αλλά λοϋπης (—λύκος 
καί άρπακτικόν όρνεον) Β 151. Λούπης άναφέρεται καί είς τόν Βλαστόν, 
στ. 3.

,ι) ...άπατόντου. Ή εκφρασις είναι στερεότυπος είς τήν δημοτικήν ποίησιν 
(ϊδε Μ. Π. Βρετοϋ, Εθνικόν Ήμερολόγιον 1868, ο. 12, στ. 73 - 74, σ. 15, 
στ. 80 κ.ά.).

Ι!) Οί 4 τελευταίοι ενταύθα στίχοι (18 - 21) παραλλάσσουν είς ώρισμένα 
σημεία από τούς αντιστοίχους τής τραγφδίας (Β 155 - 158).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:55 EEST - 18.237.180.167



248 Έμμαν. Ί. Δουλγεράκή

Ό Πανάρετος δίνει τήν εξήγηση * 88 :

'Ο κύρης μάς ’το 84 κυνηγός κι’ εμείς τά περιστέρια, 

κόρη, και νά ’το βολετό και νά γενοΰμε ταίρια35.

Ό Βασιλιάς δταν εϊδε την παράσταση αυτή, φωνάζει τή Νένα ταή Ν ε~ 
ρωμφίλης καί ταή λέει :

Τό σύμβουλο επέψαμε νά μάθη την αλήθεια,
25 κι’ ό σύμβουλος έκάθετο κι’ έλεγε παραμύθια 3β.

’Άμε και φέρε μου τηνε τη σκρόφα37, που θαργιέται, 
πώς ατά κρυφά καμώματα, που κάνει, δέ θωργιέται.

Καθώς ή Νένα πάη νά πάρη τή Νερωμφίλη, ό βασιλιάς παραδίδει τον 
Πανάρετο ατό δήμιο. Στο δρόμο που πάει ή Ν ε ρ ωμ φ ί λ η για τό βα· 
αιλιά, λέει ταή Ν έ ν α ς ταη :

Ό κύρης μου μοϋ μήνυσε νά τρέχω νά πηγαίνω, 
δεν είχαμε στο σπίτι μας χειρότερο σάν κείνο 39. Ε 278

30 Σπιθιά μου τρισκατάρατη καί τρισκαταραμένη, Ε 1
γιατί ατά βάθη τοΰ γιαλού δεν είσαι βουλιασμένη 8β. Ε 2

88) Ένφ εις τήν τραγωδίαν ή Έ ρ ω φ ί λ η εκφράζει ή ιδία ιόν φόβον 
μήπως ό λούπης είναι αυτός ό παιήρ της,
Β 161 λούπης μην εϊν’ ό κύρης μον, τρομάασω καί φοβούμαι,

κ5 εμείς τά περιστέρι* αυτά κι ’ όμάδι σκοτωθούμε. 
ένταϋθα εκείνος, δ οποίος δίδει τήν έξήγησιν τοΰ ονείρου, μέ βεβαιότητα καί 
οΰχί αμφιβολίαν, είναι ό Πανάρετος. Τοιαΰται συγχύσεις προσώπων, εννοιών 
καί πραγμάτων είναι συνήθεις ενταύθα, οπού δ λαός προσπαθεί νά δημιουρ- 
γήαη μέ 71 στίχους τήν έντύπωσιν μιας τραγωδίας.

88) Ήτο.
8ί) Ό στίχος 22 είναι μετάπλασις τού Β 161 - 162 τής τραγωδίας. Ό δέ 

στ. 23 είναι πρόχειρον δημιούργημα του λαού.
8β) "Ετερον δείγμα συγχύσεως μερών τής τραγφδίας είναι καί τό δίστιχον 

τούτο, τού όποιου τό αντίστοιχον, εις τό πρότυπον, εΰρίσκεται εις μονόλογον 
τού βασιλέως, κατόπιν τής μακράς προσπάθειας τού συμβούλου νά άποτρέψη 
αυτόν από τόν φόνον τοΰ Πανάρετου καί τήν τιμωρίαν τής Έ ρ ω φ ί
λη ς. Ο Βασιλιάς λέει:
Δ 611-612 Ίά γερατειά έλωλάνααι, θαρρώ μά τήν αλήθεια, 

τό σύμβουλο καί κάθεται καί λέει παραμύθια.
,?) "Υβρις συνήθης είς δημοτικά κείμενα μέ τήν σημασίαν τής κακής φή

μης γυναικός (ϊδε καί Έ μ μ. Ί. Δουλγεράκη, ενθ. άνωτ. σ. 345, στ. 77).
88) Είς τήν τραγιρδίαν ή Έ ρ ω φ ί λ η δεν δμιλεϊ περί τοΰ πατρός της είς 

τήν αντίστοιχον τών στίχων 28 - 29 περίπτωσιν, άλλά περί τού αγγελιοφόρου, 
διά τοΰ όποιου ό πατήρ της τήν έκάλεσε,
Ε 277 - 278 Μ’ άλλο ιώς γιατί μοϋ μήνυσε με τόν Αρμό δη, κρίνω 

(γιατί άνθρωπο χειρότερο δεν έχομ5 από κείνο)
(Πρβλ. Βλαστού 11- 12). "Οθεν έχομεν καί ένταΰθα σύγχυσιν προσώπων. 

*8) Είς τό πρότυπον οί στίχοι αυτοί 30 - 31 δέν λέγονται υπό τής Έ ρτο-
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Ή Νερωμφίλη παρουσιάζεται στον πατέρα της:

'Γην όμιλιά αον ήκονσα και την ψηλότητά σου*0 Ε 325
κ’ ηρύλα νά δώ, άφεντάκι μου, κι’εΐντά V το θέλημά σου Ε 326

Ό βασιλιάς:

Καλώς τη θυγατέρα μου, καλώς τηνε, νά κάμω, Δ 647
35 νά κάμω τά πρεπούμενα στον έδικό σου γάμο * 40 41 * 43 44.

Ή Ν έ ν α μπαίνει στη μέση καί λέει τον βασιλιά ;

”.4ς κάμωμε, άφεντάκι μου, τούτ’ ή φωτιά νά σβήση, 
σά σπίϋα δίχως δύναμη στέκει νά τη γέμιση*0.

Ό βασιλιάς ύυμώνει καί την διώχνει υβριστικά :

Πήγαινε, πήγαιν’ από ’πά **, κακή καί ξεπλυμένη, 
κι’ εμένα ή ύυγατέρα μου είναι ξετρελαμένη 45.

Ή Ν έ ν α φεύγει καί μένει δ βασιλιάς με τή Νερωμφίλη μόνη. Αυτός, 
αφον θανάτωσε ιόν Πανάρετο, έκοψε την κεφαλήν του καί την έ’βαλε σ' 
ένα βαρέλι18 μαζύ με την καρδιάν του. Τά άλλο σώμα τό εκαμε βρώση 
των λιονταριών του. Ό βασιλιάς διατάσαει τή Ν ε ρ ω μ φ ί λη νά ξεακεπάοη 
το βαρέλι :

φίλης αλλά υπό τοΰ μαντατοφόρου, ό όποιος εις τήν αρχήν τής Ε' πράξεως 
αναγγέλλει τον τραγικόν θάνατον τοΰ Πανάρετου, ϊδε Ε, 1 · 2 καί πρβλ- 
Δ, 22.

40) Ο στίχος προφανώς παρεφθάρη έκ τοΰ Ε 325 :

Ίον ορισμό έγροίκησα τής ύψηλότητάς σου.

(Πρβλ. καί Βλαστού 13 καί 33).
41) Παραφθορά τοΰ Ε 326 είναι καί ό 33 (άνωτ ).

Ε 326 ΚΤ ήράα νά μάάω τό ζιμιό τ’ είναι τό δέλημά σου.
Διά τό δίοτιχον (32 - 33) πρβλ. καί Β 373 - 374 καί Βλαστού στ. 14 καί 34 

*') Πρβλ. Δ 647 - 8.
Καλώς τον άξιο μου γαμπρό, καλώς τόνε νά κάμω 
καάώς τυχαίνει σήμερο ιόν όμορφο σου γάμο.

Συγχέονται καί ενταύθα, ώς συνήθως, τά πρόσωπα. (Πρβλ. καί Α 645 - 646, 
Β 365 - 366, Γ 99 -100, Βλαστού 45 - 46.

4') Τό δίστιχον (36 - 37) είναι, πιθανώς, άπήχησις τού Β 33 - 34, διά τού 
όποιου ή Ν έ ν α προσπαθεί νά πείση τήν Έ ρ ω φ ϊ λ η ν, ότι δέν πρέπει νά 
συνέχιση τόν παράνομον μέ τόν Πανάρετο έρωτα.

44) ’Από ’πά = άπό δώ.
46) Πρβλ. καί Βλαστού στ. 51-54. Ξετρεζαμίνος ή ξεκουζονλαμένος, 

οστις κατά τήν κοινήν έκφρασιν, «εχει χάσει τά μυαλά του».
4β) Συγχέεται καί ενταύθα ή λέξις βαταέλλι (λεκάνη ή δίσκος) πρός τό βα

ρέλι. Τόν τύπον βαταέλλι, βαταέλλο διατηρεί ή παραλλαγή Βλαστού. Διά τό 
βαταέλλι τούτο καί τήν έπιβίωσίν του, ιδε Μάρθας Άποσκίΐου, Κρητο" 
πελοποννησιακά, «Κρητ. Χρονικά», τ. Θ' (1955) σ. 610.
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40 ’Άνοιξε θυγατέρα μου εκείνο το βαρέλι'
λέω κι’ αυτό το χάρισμα καλό φανή σου ϋέλει*1 Ε 368

Ή Νερωμφίλη:

*Η Νένα μου έμίσεψε κι’ εγώ πολλά τρομάσω4S. Ε 331
Για τό άεό, άφεντάκι μου, και πώς ά’ άνεσκεπάσω.

Ό Ποιητής:

ΚΓ άνεακεπάζει καί άωρεΐ, είντα νά Idfj ή καϋμένη.
45 Κείνη την ώρα ζωντανή ητο γ(η) άποϋαμένη1*;

Ή Νερωμφίλη:

Κόρη μου δε σε λέω μπλιό, κύρη δέ σ’ ονομάζω" Ε 435
μόν’ άπονο κι’ άνέπιστο καί σκύλο έλα σέ κράζω 50 Ε 436
Κεφάλι μου ώραιότατο, κεφάλι πλουμισμένο, Ε 417
τ' άπομεινάρι του κορμιού πού τό ’χετε ριγμένο. Ε 418

Ό βασιλιάς:

50 Τώ λιονταριώ μου τό ’δωκα και τώ σκυλιώ μου βρώση, Ε 419
γιατί, δέν ητονε πρεπό χώμα νά τό πλάκωση. Ε 420

Ή Νερωμφΐλη:

'Νους βασιλιά ’τανε παιδί, ’νους μέγα βασιλέα, 
άπού ’το μεγαλύτερος αφέντης παρά σένα*'.
Τού Τραμουντάνα βασιλιά, πού ’στε μεγάλοι φίλοι “,

‘») Ε 367 - 368 :
Τά πράματ’ άπού βρίακουνται σέ τούτο τό βατοί λ λι 
σίμωσε, δεξου, χάρισμα καλό φανή σου ΐλέλει.

(Πρβλ. καί Βλαστού 61- 62).
*■) Πρβλ. Ε 331 - 332.
·») Πρβλ. Ε 385 - 386.
“>) Ε 435 - 436 :

Ώ κύρη μου..., μά κύρη μπλειό γιάντα νά σ’ ονομάζω, 
κι’ οχι όεργιό αλύπητο κι* άπονο νά σέ κράζω.

5|) Οί στίχοι είναι πρόχειρο δημιούργημα τού λαϊκού ποιητοΰ τής παραλ
λαγής, ό όποιος πολλά παρήλλαξε, άλλα παρέφδειρε καί άλλα προσέδεσεν ό 
ίδιος.

5’) Ένταΰδα ό Θρααύμαχος, πατήρ τού Πανάρετου, εχει άπολησμονη- 
δή καί εις τήν δέσιν του ο λαός δέτει εν όνομα λίαν γνωστόν εις τήν δημοτι
κήν ποίησιν, τόν Ίραμονντάνα. Πρβλ. τό Δ 675:

Ξεϋρε λοιπό πώς είμαι γυιός τοϋ βασιλείου τοΰ πλούαου 
τσή Ταίρταας, τοϋ Θρασύ μαχου, τοΰ φίλου τοϋ όικοΰ οου 

Εις τό πρότυπον ό Πανάρετος αποκαλύπτει τήν καταγωγήν του, Ινφ είς 
τήν παραλλαγήν, όπου τά πάντα συμπυκνοϋνται είς ολίγους στίχους, τήν άποκα- 
λυψιν κάμνει ή Έ ρ ω φ ί λ η.
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55 εκείνουνά ’τόνε παιδί, δ διπλοκακομοίρης.
Κοντά 53 την άνεοπάσετε τη γλώσσ’ από τά χείλη ; 
κοντό και δάν άφώνιαξε, γλνκειά μου Νε ρ ω μ φ ί λ η Μ;

*0 βασιλιάς:

Κι’ όντέ την άνεαπούσανε τη γλώσσ’ άπό τ’ άχείλη, 
δυο τρεις φοράς άφώνιαξε, γλνκειά μου Νε ρ ω μ φ ί λ η 65 

60 Έπά ’ναι κι’ ή καρδούλα ντον, ή πολυματωμένη 8 °, 
άπου ματώϋηκε για σε κι’ ητονε πονεμένη.
Έπά ’ναι κι’ εβγαλε και αν, σκύλα, την άδική σου, 
νά την άσμίξετε τά δνό, σάν τον πονή ή ψυχή σου.

Ό Ποιητής:

Τό χαντζεράκι ιζ’ εβγαλε απ' άργυρό φονκάρι,
65 ψηλά - ψηλά τό πάταξε και στη καρδιά τζη άβάρη δΤ.

Καί δντ'εν άξεψύχησε εβγήκε περιστέρι, 
κι’ απ’ την σφαμένην του καρδιά, τό πλουμιστό της ταίρι.
Ζευγάρι άγενήκανε καί πάταξαν όμάδιss.
Κι’ δ βασιλιάς ως νά τά ’δη τά θαύμασε, καί πάλι 

70 κά&ε ταχύ, κάϋε πρωϊ καί κά&ε άποβράδν50, 
ήρχοντο κι’ ε&ωρούσανε κείνο τ’ άπομεινάρι.

[Κι’ έτσι βγήκε τό όνειρό τής Νερωμφίλης. Αυτό πεζό καί ’έμμετρο 
είναι ή Ιστορία ιοϋ Πανάρετον και τής Νερωμφίλης]00.

5Ϊ) Κοντό ; = άραγε ;
'0 Πρβλ. Ε 461 - 462, Βλαστού 70-71.
5δ) Πρβλ. καί Ε 149. 
ίβ) Πρβλ. Ε 408, Ε 477.
6Ι) Άπό τού στίχου 64 κέξ. άρχεται τό μέρος εκείνο, τό όποιον ό διασκευ- 

αστής προσέθεσε μόνος, άρυσθείς έκ τής λαϊκής ποιήσεως δύο στερεότυπα μο- 
τίβα της. Τό μοτίβον τής αυτοκτονίας διά τού μικρού «χαντζαριοϋ» είναι λίαν 
γναιστόν καί χρησιμοποιείται άπό όλους σχεδόν τούς λαϊκούς ποιητάς εις τοι- 
αύτας περιπτώσεις (περισσότερα ϊδε 5Ε μ μ. Ί. Δουλγεράκη, ενθ’άνωτ., σ. 
351, σημ. 23).

5β) Ό λαός φαντάζεται, ότι καί μετά τόν θάνατον οΐ δύο έρασταί εΰρίσκον 
ται μαζί τήν δέ κοινοτάτην αύτήν λαϊκήν ποιητικήν άντίληψιν τήν εύρίσκομεν 
είς δλα σχεδόν τά κείμενα, τά όποια περιγράφουν τόν θάνατον δύο εραστών. 
Αλλοτε μέν μετατρέποιται αυτοί είς πτηνά καί άλλοτε είς δένδρα, τά όποια 

εις έζαιρετικάς περιπτώσεις άπτονται τό εν τού άλλου, ώς νά άσπάζωνται άλ- 
ληλα (ίδε Ν. Γ. Πολίτου, Άκριτικά φσματα. Ό θάνατος τού Διγενή, περ. 
«Λαογραφία», τ. Α' (1909), σ. 244).

8·) Καί ό στίχος αυτός είναι τυπικός εις τήν δημοτικήν ποίησιν (Δ ο υ λ. 
γ ε ρ ά κ η, ένθ άνωτ., σ. 349, στ. 178) ύπό διαφόρους παραλλαγάς.

•°) Εδώ τελειώνει τό χειρόγραφον τού συλλέκτου. Δέν γίνεται λόγος περί 
θα νατού τού βασιλιά, ώς τουναντίον είς τήν παραλλαγήν τού Βλαστού·

Ε 163

Ε 409 
Ε 410
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ή παρούσα παραλλαγή αποτελεί, νομίζομεν, τυπικόν δείγμα τής 
αδυναμίας τοϋ λαοΰ νά μεταπλάττη, επί τά βελτίω, έργα ποιητικά εκ
τεταμένα, τών οποίων, ότέ μέν τό γνωμολογικόν περιεχόμενον, ότέ 
δέ αί μακραί αναλύσεις χαρακτήρων καί γεγονότων, είναι ξέναι 
προς την ποιητικήν τεχνοτροπίαν καί τάς αντιλήψεις του. "Αν έξαιρέ- 
σωμεν δ'μως ώρισμένας παραφθοράς στίχων καί συγχύσεις μερών πρέ
πει νά δεχθώμεν, δτι δ διασκευαστής, εν τή προσπάθεια του νά διη- 
γηθή εις πεζόν καί έμμετρον μίαν τραγικήν ιστορίαν, δεν άπέτυχε τε
λείως’ διότι καί, στοιχειώδη, έστω, συνοχήν έχει ή άφήγησίς του καί τά 
πρόσωπα διατηρούν τον χαρακτήρα των άναλλοίωτον, καί τήν έντύπω- 
σιν μιας τραγικής ύποθέσεως δημιουργεί τό παρόν λαϊκόν κείμενον. 
Δεν πρέπει νά άγνοήσωμεν τό γεγονός, δτι άποσκοπεΐται ενταύθα ή ά- 
πλούστευσις τών πραγμάτων καί ή ίστόρησις των παθημάτων τού 
Πανάρετου καί τής Έρωφίλης κυρίως. Διά τον λόγον αυ
τόν δικαιολογούνται ώρισμέναι παραλείψεις. 'Ο θεατρικός ρυθμός επί
σης, ό όποιος είναι εμφανής εις τήν έμμετρον διήγησιν, αποτελεί ου
σιώδες στοιχεΐον, διότι δύναται νά ενισχύση τήν άποψιν, δτι πιθανόν 
ή τραγωδία νά παριστάνεται καί νύν εις τον λαόν, ό όποιος τήν διέ
σωσε υπό μορφήν μιας μικράς παραλλαγής61, καί εκ παραλλήλου νά 
βεβαιώση, δτι δεν Ιπεδείχθη μεγάλη προχειρότης ε?ς τήν άπομνημόνευ- 
σιν τού αρχικού κειμένου. Βεβαίως αί άτέλειαι τής παραλλαγής είναι 
πολλαί. Είς τήν πεζήν άφήγησιν π. χ. ό «Πανάρετος» φέρεται ως 
λάφυρον πολέμου καί διάδοχος τού βασιλέως, ό όποιος στερείται δή
θεν τέκνων, παρά τήν επέμβασιν τών μάγων. Τό μέρος τούτο είναι 
προφανώς άπήχησις τών εις τήν τραγιρδίαν ειδήσεων περί τού «Π a’ 
νάρετου», ό οποίος είναι μέν θύμα ενός άτυχούς διά τον πατέρα 
του πολέμου δχι δμως καί λάφυρον τούτου. Ουδέ διάδοχος καθίστα- 
σταται ό ήρως αυτός, ή σύγχυσις δέ ως προς τήν γέννησιν τής Έ ρ ω- 
φ ίλης δέν υπάρχει είς τό πρότυπον. Ούδεΐς επίσης λόγος είς τήν πα
ραλλαγήν περί αρετών τού Πανάρετου, περί τού Φιλογόνου) 
ως σφετεριστού τού θρόνου καί τής γυναικός τού αδελφού του κ.λ. 
Παραλλήλως, διά νά καλυφθούν ώρισμέναι παραλείψεις καί κενά, 
προστίθενται στοιχεία ξένα προς τήν υπόθεσιν και τον χαρακτήρα τής 
τραγφδίας. Τοιαύτα είναι, ή άοριστία, διά τής όποιας άρχεται τό πε
ζόν μέρος, μέ τήν ανωνυμίαν τού «όυνατώτατον καί περίπλουτου βα-

“) Ό συλλέκτης τοϋ παρόντος κειμένου ούδεμίαν περί τούτου πληροφο
ρίαν παρέχει.
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οιλια», ως συμβαίνει είς τά παραμυθία62, τό μοτίβον τών μάγων 68 καί 
to τής έμφανίσεως ιής γραίας εις ιόν κήπον 64. Σύγχυσις έξ άλλου υ
πάρχει καί εις τό μέρος, δπου λέγεται δτι οί δύο έρασταί δεν γνωρί
ζουν αν είναι «αδέλφια» ή μή, ένφ έχουν έρωτικάς σχέσεις ! Γνωρί- 
ζομεν τέλος, δτι καί πρόσωπα καί μέρη συγχέονται είς την έμμετρον 
άηρήγησιν. Έξ αυτών καί έκ τής συγκρίσεως τής παρούσης παραλλα
γής μέ αυτήν τοϋ Βλαστού καταφαίνεται δη ή τραγφδία ενεποίη- 
σε μεγάλην αϊσθησιν είς τον λαόν, ό όποιος δμως δεν ήδυνήθη νά πα- 
ραβή τάς συνήθειας του καί νά άποβάλη τάς αδυναμίας του, δι’ ο καί 
δεν κιιτώρθωσε νά δώση δείγματα τής δημιουργικής του ικανότητας 
είς τάς δύο παραλλαγάς τής Έρωφίλης. Είναι ακόμη εμφανές, δτι 
αί δύο εκτενείς αύταί παραλλαγαί65 έχουν κοινήν τήν πηγήν ή οπωσ
δήποτε άμεσον σχέσιν άφοΰ πλεΐστοι στίχοι άμφοτέρων είναι οί αυτοί· 
πολλαί παραφθοραί κοιναί, είς τάς δύο, καί ή είς έκτασιν διαφορά 
των μικρά.

Β’· «ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑ»

Τό εΐδύλλιον τούτο είναι περισσότερον γνωσιόν εις τον λαόν, διά 
τον λόγον δτι καί ή έκτασίς του είναι μικρά, καί ή ύπόθεσίς του ά' 
πλουστέρα μιας εκτεταμένης τραγφδίας, καί οί πλατυασμοί εις αυτό 
σχετικώς ολίγοι86. * *

Ίδε Γ. Α. Μ έ γ α, Καλλίμαχου καί Χρυσορρόης ύπόδ-εσις (Extrait 
des Melanges offerts a Octave et Melpo Merlier), Άβ-ήναι 1952, σ. 7

61) Παραμυθ-ιακόν είναι καί to μοτίβον τοϋιο.
**) Παραμυθ-ιακόν επίσης.
*5) ΤοΟ Βλασίου καί ή ήμετέρα δηλαδή.
β6) Παρέχομεν βιβλιογραφίαν τών σπουδαιότερων περί ιής έξαπλώσεως τοΰ 

ειδυλλίου μαρτυριών: Διονυσίου Σολωμοϋ, Διάλογος, σ. 167, ενθ·’ άνωι. 
(σημ. 6). Em. Legrand, «Ή Εύμορφη Βοσκοπούλα», Paris 1870, p. Ι2> 

et ΡΡ· 37 - 39· Hubert Ρ e r n ο t, Le poeme cretois de la Belle Berge- 
re (Melanges offerts a Em. Picot), Paris 1913, t. If, pp. 89 - 102. Εγ
κυκλοπαιδικόν Λεξικόν Έλευθερουδάκη, τ. Γ (1928) σ. 425α, λέξ. Βοσκο
πούλα, υπό Σ. Ξ(ανδ·ουδίδου). D. C. Hesseling, Byron en een 
nieuwrieks Volkslied, per. Groningen «Neophilologus», έτος 23ov, φύλλον 2 
(1938), σσ. 145 - 149, υποστηρίζεται ή έπίδρασις τής «Βοοκοπούλας» είς ιόν 
Don Juan (Canto II, στροφή 112 - Canto IV, στροφή 73) τοΰ Byron. 
Η. Per not, Etudes de Linguistique Neo Hellenique, vol. Ill, (Textes 
ct Lexicologie de Parlers de Cliio), Paris 1946, pp 97 - 100. Π. Μαρ· 
κά κη, Τό Μεσαιωνικό ειδύλλιο «Ή Εύμορφη Βοσκοπούλα» σάν δημοτική πα
ραλλαγή σιήν Απείραύο (Νάξου), «Φιλολογ. Πρωτοχρονιά» (1947, χρόνος 4ος) 
σσ. 137 · 144. Γ. Δάλλα, Γύρω άπό’τή «Ναξιακή παραλλαγή τής ομορφ,,ί
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Αί δημοσιευθεΐσαι ήδη δημοτικά! παραλλαγυ! τής Βοσκοπούλας 
έγένοντο αιτία οίλλοτε μεν νά γράφουν ώρισμέναι ωφέλιμοι περί τοΰ 
ειδυλλίου παρατηρήσειςβ', οίλλοτε δέ νά διατυπωθούν εσφαλμένοι από
ψεις °8. Οΐ γράψαντες περί των παραλλαγών αυτών παρέλειψαν επίσης 
νά ασχοληθούν μέ το ουσιώδες ζήτημα τών μορφών, υπό τάς ό
ποιας τό κρητικόν ποίημα κυκλοφορεί εις τον λαόν, διότι καί όλας τάς 
δημοσιευθείσας παρυλλαγάς δεν εγνώριζον, ως φαίνεται69, καί αϊ προ
θέσεις τοτν ήσαν άλλαι. Τό βέβαιον δμως είναι ό'ιι ύπαρχουν δέκα έκ- 
δεδομέναι καί ανέκδοτοι δημοτικά! παραλλαγαί τής Βοσκοπούλας, τών 
οποίων ή μελέτη καταδεικνύει, δτι ύπέστη μεταλλαγάς καί διασκευής, 
πολλάκις ουσιώδεις, κατά την εϊς ιόν λαόν έξάπλωσίν της. Ή παρού
σα μελέιη σκοπόν έχει νά θέση τό ζήτημα καί νά συμβάλη, δσον ένε- 
στιν, εις την λύσιν του' προσέτι δέ νά άσχοληθή, εν δλίγοις, καί μέ 
ωρισμένας απόψεις, τάς όποιας οί προ ημών γράψαντες διετύπωσαν 
καί τάς οποίας θεωρούμεν αξίας συζηιήσεως.

Προτού δμως προβώμεν εις την εξέτασιν τών ζητημάτων αυτών, 
κρίνομεν σκόπιμον, νά δημοσιεύσωμεν πίνακα τών μέχρι τούδε γνω- 
στών εις ημάς έκδεδομένων καί ανεκδότων δημοτικών παραλλαγών τής 
«Βοσκοπούλας», διά νά έχωμεν μίαν πλήρη εικόνα τής Ιξαπλώσεώς * 68

Βοσκοπούλας, περ. «Ναξιακόν Άρχεΐον», τ. Α', τεύχος 4ον (1917), σσ. 46 - 52. 
Δ η μ. Οίκονομίδου, Τρία έργα τής Κρητικής Λογοτ. έν Άπειράθου Νά
ξου, περ. «Κρητ. Χρονικά», t. Ζ' (1953), σσ. 111 ■ 118. Γ. Θ. Ζ ώ ρ α, Τό Κρη
τικόν εϊδύλλιον τής Βοσκοπούλας καί δ Ζακυνθινός ποιητής Ν. Κουτού- 
ζης, εις τό «Programme des Travaux» τοΰ Θ' Διεθνούς Συνεδρίου Βυζαν
τινών Σπουδών, Thessalonique, 1953, p. 23. Γ. Θ. Ζ ώ ρ α - Φ. Κ. Μπουμ, 
πουλί δ ου, Έπτανήσιοι Προσολωμικοί ποιηταί, Άθήναι 1953, σσ. 65- 67 
καί 89. Κ. Θ. Δημσρδ, Ιστορία τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Δεύτερη 
έκδοση, 'Αθήνα 1954, σ. 83. Περί τής άλλης γενικής βιβλιογρ. καί τών εκδό
σεων τοΰ ειδυλλίου ΐδε Μ. J. Manoussakas, La Litterature Cretoise 
a Γ epoque Venitienne, Extrait de L’ Hellenisme Contemporain, tom. 
IX (1955) σ. 107, σημ. 3 καί σελ. 108, σημ. 1, 2.

‘Ί Hub. Per not, Le poeme cretois... (Melanges Picot) ένθ’ άνωτ. 
σσ. 89 - 102 καί Δη μ. Οίκονομίδου, Τρία έργα τής Κρητ. Λογοτ., ένθ' 
άνωτ , σσ 114 - 118.

68) Ίδε Π. Μαρκάκην καί Γ. Δ ά λ λ α ν, ένθ’ άνωτ. (σημ. 66).
ββ) Ό Μ α ρ κ ά κ η ς γνωρίζει τέσσαρσς παραλλαγάς, ό δέ εσχάτως προ- 

σπαθείσας νά υπόδειξη to πρότυπον «τής Βοσκοπούλας» ποιητής "Αρης Δ ι- 
κ τ α ϊ ο ς, (περ. «Νέα Εστία», τ. 59ος, τεύχος 685 - 686, σσ. 126 - 134, ΐδε καί 
άπαντήσεις υπό Μ. Μανούσακα καί Λ. Πολίτη εις επόμενα τεύχη τοΰ 
αύτοΰ περιοδικού) λέγει, έν σελ. 133α σημ. 9, δτι πρέπει νά γίνη νέα έκδοσις 
τής «Βοσκοπούλας» μαζί! μέ τις «τέσσερις γνωστές δημοτικές παραλλα
γές της».
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της tig τούς διαφόρους ελληνικούς τόπους, προσέτι δέ θεωροϋμεν απα
ραίτητον την παράθεσιν περιλήψεως τής όλης ύποθέσεως τοϋ ειδυλ
λίου, διά νά κατανοηθοΰν εύκολώτερον τα ύφ’ ημών κατωτέρω συζη- 
ιουμενα. Τέλος, μετά την περίληψιν αυτήν, δημοσιευομεν δυο ανεκδό
τους δημοτ. παραλλαγάς, αί όποΐαι παρουσιάζουν ενδιαφέροντα προ
βλήματα και είναι χαρακτηριστικοί των διαφόρων μορφών, υπό τάς 
οποίας τό εϊδΰλλιον διασφζεται εις τον λαόν.

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ “ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑΣ,,

Κρήτης1. Anton. Jeannarakis, ""^σμαια Κρητικά μετά διστίχοιν καί 
παροιμιών, Leipzig 1876, σσ. 129 · 130, άρ 131, στ. 66.‘Η ιδία πα- 
ραλλ. καί εις τήν Πλήρη Συλλογήν Κρητ. Δημωδόίν ασμάτων, υπό 
Ά ρ ι σ τ. Κριάρη, έν "Αθήναις 1921, σσ. 210-212, στ. 66. 

Κρήτης’. "Ανέκδοτος, ΰφ" ημών, έν τφ χωρίφ Ζαρός τής περιοχής ‘Ηρακλείου 
Κρήτης, καταγραφεϊσα κατ’άνακοίνωσιν τής γραίας Μαρίας Ν ι κ· 
Δουλγεράκη, ετών 90, στίχοι 41.

Κρήτης8. "Ανέκδοτος, είς ιό Λαογρ. Άρχεϊον τής Άκαδ. ’Αθηνών άποκειμένη 
(άριθ. κατατάξ. ΛΑ 1162Γ, σσ. 115-148. Μ. Λιουδάκη, Λαταί- 
δα Μεραμβέλλου, 1938) στ. 55.

Κρήτης4. "Ανέκδοτος έν ΛΑ (Μ. Λιουδάκη, ανέκδοτα τραγούδια, παραλο
γές, σσ. 283 · 285) στ. 34 ,0.

Μήλου. Μαρίνου Παπαδοπούλου Βρετοϋ, "Εθνικόν Ήμερολόγιον 
τοΰ έτους 1868, Άθήναι 1868, σσ. 13 - 15 φομα Β", στ. 80. Ή ιδία 
παραλλαγή έν Em. Leg rand, Ή «Εύμορφη Βοσκοπούλα» έν 
Παρισίοις 1870, σσ. 37 - 39.

Νάξου. Π. Μ α ρ κ ά κ η, Τό Μεσαιωνικό ειδύλλιο «Ή Εύμορφη Βοσκοπού- 
λα» σάν δημοτική παραλλαγή στήν Άπείραθο (Νάξου), Φιλολογική 
Πρωτοχρονιά (1917, χρόνος 4ος) σσ. 137 - 144, στ. 93.

Ρόδου1. Γερασίμου Δ. Δρακίδου, Ροδιακά, Άθήναι 1937, σσ. 49 · 50, 
στ. 36.

Ρόδου’. "Ανέκδοτος είς τό Ίστορ. Λεξ. τής Άκ. "Αθηνών, χειρόγρ Π α π α.
χριστοδούλου, άρ 534, σ 401, άριθ 19 τι, στ 19.

Χίου1. Κωνστ. Ν. Κανελλάκη, Χιακά άνάλεκτα, έν Άθήναις 1890, 
σσ. 113 - 128, στ. 498.

Χίου’. Hubert Pernot, Le poeme cretois de la Belle Bergerc 
(Melanges offerts a Emile Picot), Paris 1913, t. II, pp 89 - 
102, στ. 73. Περί τής ίδιας ϊδε καί Η. Pernot, Etudes de Lin- 
guistique Neo · Hellenique tom. Ill (Textes et Lexicologie de 
Parlers de Chio), Paris 1946, pp. 97 - 100.

,0) Γάς δύο ταύτας (Κρ.8, Κρ.4) παραλλ. εύγενώς παρεχώρησεν είς ημάς ό 
μελλων να ε δώση κριτικώς τήν «Βοσκοπούλαν» Διευθυντής τοΰ Μεσαίων.
Αρχείου κ. Μ. I. Μανούσακας, είς τοϋ όποιου τήν διάθεσιν έχουν τεθή. Τόν κύ

ριον Μανούσακαν εύχαριστοϋμεν καί άπό τής θέοεως ταύτης.
") Ιόν Διευθυντήν τοϋ Ίστορ. Λεξικού κ. I. Καλλέρην, δστις παρεχώρη

σεν εις ημάς τήν παραλλ, εύχαριστοϋμεν ωσαύτως.
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ΠΕΡΙΛΗΨ1Σ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΙΔΥΛΛΙΟΥ 12

«"Ενας βοσκός συναντδ στην εξοχή μια «πανώρια» βοσκοπούλα καί 
λιποθυμά! χτυπημένος από την ομορφιά της. Συνέρχεται, κιτί υστέρα 
από πρότασή της την ακολουθεί στο σπηλιό της για νά ξεκουραστή. 
Στο δρόμο άρραβωνιάζονται. ’Ακολουθεί ή περιγραφή τοΰ άπλοΰ καί 
καθαρού σπηλιού, τού λιτού δείπνου τους καί τής ευτυχίας τους, πού 
κρατεί μερικές μέρες. Ό βοσκός φεύγει για τή μάντρα του μέ τήν υπό
σχεση πώς θά ξαναγυρίση σ’ ένα μήνα, δμως αρρωσταίνει καί πι ρνμ 
πολύς καιρός, ώσπου νά πάη. "Οταν καταφέρνει νά περπατήση καί πη
γαίνει στο σπηλιό, είναι πιά αργά. 'Η κόρη έχει πεθάνει από τον καϊ- 
μό της πιστεύοντας πώς τήν άπαρνήθηκε. Ό βοσκός βρίσκει μόνο τύ 
μαυροφορεμένο γέρο πατέρα της, πού κλαίει τήν κόρη του καί τοΰ 
διηγείται πώς πέθανε ή αρραβωνιαστικιά του. Τό έργο τελειώνει μέ τό 
θρήνο τοΰ βοσκού πάνω στο μνήμα τής βοσκοπούλα;».

Παρέχομεν νύν τάς δύο ανεκδότους έκ Κρήτης δημοτικός πσραλλα 
γάς τοΰ ειδυλλίου (Κρ.3 *, Κρ.5 * *).

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑ, Κρήτης 3'8 (μορφή Α)

Κάτω ok μιαν ’ξοριά, σ’ ενα λειβάδι1*, \
μιαν rαχυνη επήγα ατό κοπάδι. 2
Κάτω ’κειά, που ’ν’ τά δέντρα, τά ποτάμια, 3
τά δροσερά, τά τρυφερά καλάμια. 4

5 Κάτω ’κειά, που ’ν’ τά δέντρα τ’ ά&ισμένα, 5
που βόοκοννται τά λάφια τά καημένα. 6

76

Βρίσκω μιά Βοσκόπουλα κι’ έκοιμάτο

”) Λαμβάνομεν ενταύθα τήν περίληψιν, τήν οποίαν παρέχει ό Σ τ u λ ι u 
ν ό ς ’Αλεξίου εις τήν «Κρητικήν ’Ανθολογίαν» (εισαγωγή, άνθολόγησις «αί 
σημειώματα ύπ' αυτού, 'Ηράκλειον 1954, σ. 51), τήν οποίαν θεωροϋμεν λίαν έ'
πιτυχή.

”) Είναι ή μία έκ των δυο παραχωρηθεισών εις ημάς ύπό τοϋ κ. Μ α-
νούσακα Κρητικών παραλλαγών Κρ.“ (άρ. 1162Γ, σ 145 - 148), To Α'ση
μαίνει τήν μορφήν τής «Βοσκοπούλας», τήν οποίαν αντιπροσωπεύει ή παραλ
λαγή. Ή άρίθμησις τών στίχων έτέθη καθ’ ομοιον τρόπον μέ τήν άρίθμησιν 
τής «Έρωφίλης» ανωτέρω (σημ. 14).

,4) Οί στίχοι ή αί λέξεις είναι πολλάκις ελαφρώς παρεφθαρμέναι ή αντι
κατεστημένοι, ως άντί τής λέξ. λαγκάδι τοΰ προτ. τίθεται ενταύθα λειβάδι. Καθ’ 
δσον δμως δέν άλλοιοΰιαι ή ουσία δέν θεωροϋμεν σκόπιμον νά δεικνύωμεν τάς 
έκάστοτε παραφθοράς ή άλλαγάς ταύτας.

,8) Παραλείπονται δύο περιγραφικοί στίχοι (οί 7 - 8) τού προτύπου.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:55 EEST - 18.237.180.167



Δημοτικού παραλλαγαί τής «Έρωφίλης» καί τής «Βοσκοπούλας» 257 

σε μια χρυσομηλίτσα από κάτω™.
Στέκω και συντηρώ τηνε στ’ άμμάίλια, 17

10 κι' έγίνηκ’ή καρδιά μου δυο κομμάτια'1. 18
Στέκω και συντηρώ τηνε ατά φρύδια, 
κρεμάστηκ’ ή καρδιά μου σαν τά φύλλα.
Τά χείλια τζη, τά μερτζανοβαμμένα 
τά ντόδια τζη, τά πυκνοφυτεμένα'

15 και δ λαιμός τση, τδ χρυσό λαήνι,
που βάτει δ βασιλιάς νερό και πίνει.

78

—Μ’ αργά ’ναι ’δά, βοσκέ, και που &ά πάμε™;
κι’ ας ίλέσωμε έπά ατά χόρτα χάμαι. 112
'Αργά 'ναι 'δά, βοσκέ, και που &ά μείνης ;

20 —Βάλε με στ’ άγκαλάκια σου νά μείνω™.
81

Στον κάμπο - κάμπο, φώς μου, περπατούσαν * 80 81 * 83 84
καί 'νους τ’ άλλου τη χέραν εκρατοΰσαν. 135
Στον κάμπο - κάμπο, φώς μου, έπηγαινα,
καί σαν τ' αδέρφια ήσ’ αγκαλιασμένα8S.

25 Στον κάμπο - κάμπο™, φώς μου, περπατούσαν,
κι' όλοι οϊ νερατζαν&οί τσή λαντονρονσαν 85. 144

,β) Οί στ. 7 - 8 τής παραλλαγής δέν υπάρχουν εις τό πρότυπον, ουδέ τό 
περιεχόμενόν των συμφωνεί πρός τήν ΰπόθεσίν του, κατά τήν οποίαν ή κόρη 
παρουσιάζεται νά «βλέπη κάποια πρόβατα δικά της» καί οΰχί κοιμωμένη.

”) Παραλείπονται οκτώ στίχοι τοΰ προτύπου, εις τούς όποιους περιγράφε- 
ται ή ώραιότης τής κόρης. Τοιούτους όμως στίχους θέτει εις άλλο μέρος ό δη
μιουργός τής παραλλ. (τούς 11 - 16), υπό τοΰ ίδιου ποιηθέντας.

?8) Παραλείπονται οί στίχοι 19 - 110, όπου περιγράφονται, ή λιποθυμία 
τοΰ «βοοκοΰ», ή προθυμία τής κόρης νά τόν περιποιηθή, ή ύπ’ αυτής δικαιο- 
λόγησις τής προθυμίας αυτής καί ή άποκάλυψίς της, ότι άγαπφ τόν βοσκόν.

,9) *0 στ. είναι συμφυρμός τών 111—{—117-{-119.
80) Ό στ. είναι άπήχησις τοΰ 108.
81) Παραλείπονται οί στίχοι 113 - 134, όπου ή κόρη προσκαλεϊ «τό βοσκό

στό σπηλιό».
83) Ό στ. προέρχεται από τόν 136. ’Από τοϋδε παύει δ βοσκός νά άφηγή- 

ται ό ίδιος. "Η άφήγησις γίνεται πλέον εις τρίτον πρόσωπον.
·*) Οί στ. 23 - 24 δέν απαντούν εις τό πρότυπον.
84) Ή έπανάληψις τής αυτής φράσεως, όπως ενταύθα ή φρασις «στον κάμ

πο · κάμπο...», είναι συνήθης εις τήν δημοτικήν ποίησιν, (πρβλ. Δ ο υ λ γ ε- 
ρ ά κ η, Τής Σουσάννας..., ενθ’ άνωτ., σ. 343, στ. 3, 5, 7).

*δ) Τών στίχων 25 ■ 26 τής παραλλ. προηγείται εις τό πρότυπον τό έπει- 
σόδιον τής ανταλλαγής δακτυλίου υπό τών δύο εραστών καί περιγραφή τής φύ-

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1. 17
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Και πάει τον στο σπηλιό, το δικό τζης, 
που ’τον ταή λυγερής τ’ αρχοντικό τζης".

87

Τον λαηνιού τον πάτο είχε λυχνάρι,
30 κι’ ήιονε μια πρεπιά κι’ ενα καμάρι.

Βγάνει ξερή, βγάνει χλωρή μαλάκα™, 
βγάνει κι’ εναν άρν'ι πάνω στην πλάκα.
Βγάνει κι’ ενα φλασκάκι πλουμισμένο, 
γλνκόξινο κρασάκι γεμισμένο.

35 Βγάνει κι' ενα ποτήρι πλουμισμένο, 
που το ’χαν οί βοσκο'ι πελεκημένο".
Βγάνει κι’ ενα σπαϋάκι πλουμισμένο, 
με κόκκινο κορδέλι κρεμασμένο.

—Αέ έλέλω ’γώ ξερή, χλωρή μαλάκα,
40 μηδε αρνί, φώς μου, άπά ατήν πλάκα 

μά ϋέλω, φώς μου, νάρ&' ή όρεξή σου, 
αν είναι, μ’ ορισμό σου, τό φιλί σου9'.

—Δεν τδχω τσ’ ά&ρωπιας καί τσή τιμής μου, 
εϋοιας λοής να διάξω τό κορμί μου.

92

45 Παίρνει ό βοσκός τή βούργιαν του, μισεύγει, 
κι’ ή κόρη τότες ίλάρρειε δε γιαέρνει, 
κι' δμπρός στή βρύση πέφτει λιγωμένη99.
Παίρνει ό βοσκός νερό άπού τή βρύση, 
και πάει προς τα’ άγάπης νά ιό χύση.

50 Και ξαναλαντονρά τη, φώς μου, πάλι,

158
159
193
194 
198 
197

180

210
211

29
37
38 
41

σεως. Ό σι. 26 προέρχεται από τόν 144 τοΰ προτ. ελαφρώς διαφέρων τούτου.
,β) Οί στ. 27 - 28 δέν προέρχονται από τό πρότυπον.
*') Παραλείπονται οί στίχοι 149 - 152, οί όποιοι περιγράφουν «τον σπηλιό»,
*Β) Παραλείπονται πρό τοΰ δίστιχου αυτού (30 · 31) οί στ. 155 - 178 καί 

181 - 192, δπου περιγράψεται ή τάξις καί ή ώραιότης τοΰ σπηλαίου. Ή κόρη 
επίσης αποκαλύπτει, ότι εχει μόνον εναν πατέρα, ό όποιος απουσιάζει.

β0) Οί στ. 35 - 36 δέν υπάρχουν εις τό πρότυπον.
•°) “Ιδε στ. 31 - 32 τής παραλλ. ανωτέρω. Οί αντίστοιχοι τών στ. 39 - 40 

αυτής είναι διάφοροι εις τό πρότυπον (201 - 202).
*') Τό δίστιχον 41 - 42 προέρχεται από τούς στ. 203 - 204 τής «Βοσκο- 

πούλας».
8* *) ’Από τοΰδε είσάγονται διάφορα, τού προτύπου, μέρη καί ή παραλλαγή 

απομακρύνεται τής αρχικής άφηγήσεως.
·’) Συγχέεται ένταΰθα τό έπεισόδιον τής λιποθυμίας τοΰ βοακον καί άντ' 

αϋτοϋ λιπόθυμε! ή κόρη,
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καί συνιφέρ’ ό νους τσ’ άπού τη ζάλη. 42
Κερά μου, τό μιστό σου τ’ άρχιαμένο 105
νά ’τον άπου τό ϋτό ξετελεμένο 94. 106
Δεν τδχω το’ άάρωπιάς και τσή τιμής μου, 210

55 κι’ έτσά μοϋ παραγγεΐλαν οι γονείς μου.

Τούτο είναι το τέλος τής παραλλαγής αυτής τής μορφής Α', εϊς την 
οποίαν πολλοί στίχοι είναι αυτούσιοι ή συμπεφυρμένοι στίχοι τού προ
τύπου και άλλοι είναι λαϊκά δημιουργήματα παρεμβληθύντα είς άντι- 
κατάστασιν λησμονηθέντων μερών. Τής αυτής μορφής είναι καί ή έτέ' 
ρα εκ Λατσίδας παραλλαγή με ωρισμένας, ούχί ουσιώδεις, διαφοράς 
είς στίχους και λέξεις. Άμφότεραι είναι προϊόντα προχείρου άπομνη- 
μονεύσεως και ατελείς είς την άφήγησιν. 'Ορισμένοι μόνον στίχοι εις 
αύτάς διατηρούν κάποιαν χάριν.

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑ, Κρήτης2 85 (μορφή Β)

Σε μεγάλη εξοχή 90, σ’ ενα λαγκάδι, 1
μιαν ταχννή έπήγα στο κοπάδι. 2
Σε δέντρα, ok λειβάδια, σε ποτάμια, 3
ok δροσερά και τρυφερά καλάμια. 4

5 Έκεϊ στα δέντρα ’κείνα τ’ ανθισμένα, 5
που βόσκαν τά ’λαφάκια τα καϋμένα. 6
’Εκεί ατά δροσερά τά χορταράκια, 7
που γλυκοκελαηδονσαν τά πονλ,άκια. 8
Πανώρια λυγερή, πανώρια κόρη, 9

10 ωσάν καλή καρδιά κι’ ώραία ατά &ώρη*\ 10

έβλεπε κάποια πρόβατα δικά της 11
κι' έλαμπε σαν ιόν ήλιο ή ομορφιά της. 12

99

Στρέφομαι και έλωρώ τη μές στ’ άμμά&ια, 17 * **)

**) Τό δίσίΐχον προέρχεται από τούς στ. 105 - 106, ελαφρώς παραλλαγέν.
8δ) Ή παραλλ. αύτή είναι ή καταγραφείσα ΰφ’ ημών είς τό χωρίον Ζάρες 

άπό στόματος τής μάμμης ημών Μαρ. Ν. Δουλγιράκη. Αντιπροσωπεύει τήν 
μορφήν Β’ τών παραλλαγών τής Βοσκοπούλας.

**) ΟΙ στίχοι παραλλάσσουν κι" εδώ είς ωρισμένας λέξεις, αντί έξοριά π, 
χ. τοΰ προτύπου, ή παραλλαγή εχει εξοχή, τό όποιον δέν είναι ανεπιτυχές.

*’) ΙΤερί τής συνήθους αυτής έκφράσεως «ώραία ατά θώρι/», «πλουμιά οτα' 
θώρι» κλ. ϊδε δσα διέλαβε ό Στ. Ξανθουδίδης, Γλωσσικοί έκλογαί, περ. 
«Άθηνΰ», τ. ΔΗ’ (1926), σσ. 129 - 131, Στα&ώρι, Στα&ώρης.

**) Ελλείπουν οΐ στ. 13 - 16 τοΰ προτύπου.
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κι’ ερράησ’ ή καρδιά μ ον τρία κομμά&ια. 18-}~102
15 Καλημερίζω τηνε καί τσή λέω 99 ;

—Δέν με λυπάσαι, αγάπη μου, νά κλαίω ; 
δεν μέ λυπάσαι, κιτρολεμονιά μου, 
πού ’ράησε για σένα η καρδιά μου100 ;
’Εσύ #αν’ είσαι αίτια νά ποΰάνω,

20 για σένα τον απάνω κόσμο χάνω·
γιατί αά σ’ είδα101, μπήκες στη καρδιά μου, 
καί καίουνται για σε τα σωέλικά μου.
Παίρνει τόνε το παράπονο καί πάει, 
σαράντα ’μέρες ήκαμε νά φάη.

25 Κι’ απάνω στσί σαράντα τωσέ λέει: 
μηνύσετε τσ' αγάπης μου νά κλαίη, 
κι’ δμορφα μοιρολόγια νά μοϋ λέη'0’1.
Μονημερής ή σκύλα 103 τό μαίΙαίνει,
καί παίρνει τσή βαλίτσες101 τση καί πιαίνει.

30 Κι’ ώς ήπιασε τσή πόρτας τό κερκέλι,
—δεν μοϋ μιλεΐς, γλυκύτατο μου ταίρι ; 

δεν μοϋ μιλεΐς, λιγνό μου κυπαρίσσι, 
γιά σένα ή καρδιά μου ϋ·ά ραήση.
Δύστε μου τό βιολί μου νά τό παίξω,

") ’Από τοϋδε (στ. 15) ή ύπόθεσις άλλάσσει καί οί λοιποί στίχοι τής πα- 
ραλλ. είναι λαϊκά δημιουργήματα,

10!Ι) Πρβλ. πρός τήν λαϊκήν αυτήν έκφρασιν περί τής «ραϊσμένης καρ 
διάς» τήν μαντινάδα :

’Από μελαχροινον μα&ιά, 
οποία καρδιά ρ αΐ ο η, 
γίνει’ ή μαχαιριά βα&ειά 
κι’ αδύνατο νά κλείση.

,01) Σά σ’ «Γδα = δίαν σέ είδα.
'“’Ι Οί δύο αυτοί στίχοι (26 - 21) φαίνεται νά προέρχωνται από τούς στ. 

329 - 830, 361 - 362, 375 - 376 ή οπωσδήποτε νά έχουν σχέσιν μέ αυτούς.
103) ‘Αποδίδεται είς πρόσωπα καί συνήθως είς γυναίκας, αί όποϊαι ύπέπε- 

σαν εις εν σφάλμα ή δέν συμπονούν τούς χάοιν αυτών θυσιαζομένους, (πρβλ. 
καί τό φσμα τής «Άδικοσκοτωμένης» κόρης μέ τά ρόδα, ή οποία άποκαλεϊται 
από τήν μητέρα της,

α κ υ λ ι ά . . . βρωμιά . . . μαγαρισμένη.
”1δε προχείρως Tommaseo, σ. 66, επίσης Λαογραφίας τ. ΣΤ', σ. 557, άρ. 
10 καί Μ. Λ ι ο υ δ ά κ η, Ε Ε Κ.Σ., Β, σ. 221 κ. ά.).

,ι>4) Ή παραλλαγή Γιανναράκη (σ. 130, άρ. 131 ένθ’ άνωτ.) παρέχει 
είς τόν αντίστοιχον (55) στίχον αντί βαλίτσες τήν λέξ. βαγίτσες, δπερ θεωρείται 
καί τό αρχικόν καί γνησιώτερον.
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3δ τον πόνο τση καρδιάς μου νά γιατρέψω.
Δόστε μου τό βιολί μου νά σ εν ι ά ρ ω 105, 
κι’ απόψε τον απάνω κόσμο χάνω.
Φωνιάξετε τση μάνας μου νά κλαίη 
κι’ όαορφα μοιρολόγια νά μου λέΐ] 106.

40 Έκάτσαν οι μανάδες τως κι’ εκλαϊγαν, 
κι’ όμορφα μοιρολόγια τωσέ λέγαν.

Τό ανώτεροι κείμενον αντιπροσωπεύει την μορφήν Β. Είναι χαρα
κτηριστικόν εις την μορφήν αυτήν, τό δη ή «Βοσκοπούλα» ώς πρότυπον 
δανείζει εδώ μόνον ώρισμένους στίχους καί τό μέτρον. Ή διαφορά 
εΐς τήν εξέλιξιν τοΰ μύθου ενισχύει την όίποψιν, δτι πιθανόν εις τήν 
μορφήν αυτήν νά εχωμεν συμφυρμόν τοΰ θέματος τής «Βοσκοπούλας» 
μέ εν άλλο θέμα, τό όποιον άπετέλεσε τήν ύπόθεσιν ενός ανεξαρτήτου 
τοΰ ειδυλλίου δημοτικοΰ τραγουδιού. Πάντως βέβαιον είναι, δτι απο
μακρύνεται πολύ ή μορφή αυτή (Β) καί τά λαϊκά στοιχεία είναι πολλά 
εις τάς παραλλαγάς, αί όποΐαι τήν σχηματίζουν 107.

Ή μορφή Γ 108 είναι όμοια τής Α, διαφέρει δέ αυτή (ή Γ) κατά 
τό δτι αντιπροσωπεύει άτελεστέρας παραλλαγάς, εις τάς οποίας καί οι

Αημοτικαί παραλλαγαί τής «Έρωφίλης» καί τής «Βοσκοπούλας» 261

>°6) Σενιάρω<ζ αονιάρω<ζ_ αονάρω<ζ ίεαλ. sonare, κρούειν, σημαίνειν 
οργανον οίονδήποτε (ϊδε Νέον Λεξικόν Ίταλοελληνικόν, υπό Κ. Βαρβάτη, 
έν Άθήναις 1892, σ. 1.023α). Ή λεξις είναι συνηθεστάτη εΐς πηητικά κείμε
να, άπαντα εΐς τόν «Άπολλώνιον» στ. 5, 20, 26, 29 (Ϊδε αποσπάσματα παρά Φ. 
Μπουμπουλίδη, Κρητική Λογοτεχνία, Βασική Βιβλιοθήκη, Άετοϋ, σ. 71 
καί σ. 190), εΐς τόν «Στάθην», Α, 163, εις τόν «Ζήνωνα», (τέλος προλόγου), εις 
τήν «Έρωφίλην» πολλάκις, Ίντερμ. Α, 161, Ίντερμ. Β', 74, κ.λ.

Χαρακτηριστικόν τής εΰρείας χρήσεως τής λέξεως είναι καί τό κατωτέρω 
δίστιχον, Pas sow, σ. 515, άρ. 650.

Ξύπνα κι' αγροίκα κι' ακούε, 
πονρταν οι οονατόροι, 
νά οον σονάρονν το' ομορφιές, 
τά κάλλη πονχεις, κόρη.

,οβ) Ίδε σημ. 102 ανωτέρω.
,07) Ή παραλλαγή Γιανναράκη, ή οποία εχει μεγαλυτέραν εκτασιν 

καί περισσοτέρας τάς διαφοράς καί ή ήμετέρα άιωτέρω δημοσιευομένη. 
Τήν παραλλαγήν Γιανναράκη, ΰπέδειξεν εις ημάς δ κ. Μ. Μανούσα- 
κ α ς. Εΐς αυτήν εύρίσκομεν μόνον απηχήσεις εκ τής «Βοσκοπούλας» (τούς στ. 
7, 8, 12, 17, 18, 39, 40, 41, 42, 60), διατηρεί όμως τό ϊύτό μέτρον καί εχει ά
μεσον σχέσιν μέ τήν ήμετέραν.

ιο») Αντιπροσωπεύεται άπά δύο Ροδιακάς, ίδε ανωτέρω (πίνακα, Ρόδου1) 
Γερ. Δρακίδου, Ροδιακά κ.λ, σ. 49, καί Ρόδου®, χγφ. Παπαχριστο- 
δούλου.
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στίχοι είναι πολλάκις ελλιπείς και τό μέτρον υποτυπώδες και ή συ
νοχή εις την άφήγησιν ανύπαρκτος. "Ολοι σχεδόν οι στίχοι είναι πα- 
ρεφθαρμένοι, ή δέ έξιστόρησις διακόπτεται άποτόμως.

Ό τύπος Δ' συνεχίζει την διήγησιν έως τό τέλος και αί παραφθο- 
ραι εις τους στίχους — παραλλαγή Κανελλάκη 109 — είναι έλαφραί. Αί 
δύο οίλλαι110 111 * * έχουν πολλάκις χάσματα καί περισσοτέρας παραφθοράς. 
Σχετικώς μέ τήν παραλλ. Κανελλάκη, παρατηροΰμεν, δτι εκτός τοϋ 
ότι είναι πολύστιχος (στ. 498) πλησιάζει καί περισσότερον πάσης άλ
λης τό πρότυπον. Κατά ταΰτα ή μορφή αυτή έχει μέν τον τύπον τής 
δημοτικής παραλλαγής, προέρχεται όμως αμέσως από τό πρότυ
πον καί δεν διαφέρει ουσιαστικώς από αυτό. Ή μόνη διαφορά εύρί- 
σκεται εις τήν έκτασιν των δύο άλλων, αί παραλλ. δηλ. των Βρετοϋ 
καί Pernot είναι μικρότεροι τοΰ προτύπου

Εις τον αυτόν τύπον ανήκουν καί όσαι έκ των παραλλαγών είναι 
απλή καταγραφή μερικών μόνον στίχων τής «Βοσκοπούλας», τούς ο
ποίους ό λαός ενθυμείται καί διατηρεί, ως επί τό πλεΐστον αυτού
σιους "2. Είναι ή μορφή Δ2. Παρατηρούνται όμως χάσματα εις τήν 
άφήγησιν καί συγχύσεις τών μερών εϊς αυτήν τήν Ναξιακήν παραλλα
γήν τοΰ Μαρκάκη. Ούτω ενφ εις τά κείμενα τών Pernot καί Βρε- 
τοΰ, έχομεν περισσοτέρας παραφθοράς καί μικράν έκτασιν, εις τό κείμε
νον Μαρκάκη έχομεν όλιγωτέρας παραφθοράς περισσότερα χάσματα 
καί άμεσωτέραν προέλευσιν τών στίχων από τό πρότυπον.

Άναφέρομεν επίσης έτερον ασμα, (τύπος Ε) λογίας πιθανώς προ- 
ελεύσεως, άλλ’ ευρέως γνωστόν, είς τήν δημιουργία τοϋ οποίου φαίνε
ται νά έπέδρασεν ουσιαστικώς ή «Βοσκοπούλα». Είναι τό γνωστόν “8:

Στο βουνό μια Βοσκοπούλα έβοσκε αρνιά, 
είχε χόρτα και λειβάδια και χλωρά κλαδιά.
Τλ]ν αγάπησα δ καν μένος, πώς νά της τό πώ ; 
νά της ’πώ τον έρωτά μου νά φανερωθώ;

Έμμαν. Ί. Δουλγεράκη

Ι09) νΙδε Χίου1, Κώνοι. Κανελλάκη, Χιακά Άνάλεκτα, κ.λ., σσ. 
113 - 128.

“°) Ίδε επίσης πίνακα παραλλ. Βρετοΰ καί Pernot.
111) Ή τοΰ Βρετοΰ στ. 81 καί ή τοΰ Pernot στ. 74.
119) Ή παραλλ. Π. Μαρκάκη (ίδε ανωτέρω) έκ Νάξου ανήκει είς τόν 

τύπον αυτόν. ’Επίσης ό Δη μ. Οίκονομ ί. δη ς, («Κρητικά Χρονικά» , τ. Ζ 
(1953), σσ. 114 - 118) μαρτυρεί, δτι κατέχει πληρεστέραν, έκ τοΰ αΰτοΰ τόπου 
(Άπείραθος Νάξου), παραλλαγήν τοΰ ίδίου τύπου.

“8) Τό κείμενον, τό όποιον δημοσιεύομεν έν συνεχείς, άντιπροσωπεΰον τόν 
τύπον Ε, έλάβομεν έκ συλλογής Δ. I. Τ σ ί ρ ι μ π α (’Αρκαδικά δημοτικά τρα
γούδια, περ. «Λαογραφία», τ. 10 (1929), σ. 96, άρ. 113).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:55 EEST - 18.237.180.167



Δημοτικοί παραλλαγαί τής «Έρωφίλης» καί τής «Βοσκοπούλας» 263

5 Τέλος πάντοτν πλησιάζω και της λέον μέ ντροπή :
— Καλημέρα, Βοσκόπουλα, κι’ ώρα σου καλή.

Αέν μοΰ λες, καλή μου κόρη, έχεις γονικά, 

από μάνα καί πατέρα καί κληρονομιά ;

— ’Από μάνα, από πατέρα είμαι ορφανή,
10 καί κληρονομιά δέν έχω είμαι μοναχή.

Μοναχή ’σαι ον, κυρά μου, μοναχός εΐααι κΤ έγώ, 
έλα να γενοϋμε ταίρι, να σε στεφανωθώ.

Είς τό ανωτέρω άσμα τά επεισόδια παρουσιάζονται ώς απηχήσεις 
μερών τινων τής «Βοσκοπούλας», π. χ.: στ, 1 · 3, στ. 6 (πρβλ. στ. 15 
τής ανωτέρω δημοσιευόμενης Β παραλλ. τής «Βοσκοπούλας» και στ. 17 
Γιανναράκη) στ. 7 - 8 κ.λ. Επίσης διατηρείται είς αυτό ό ενδε- 
κασύλλαβος.

'Ο προσολωμικός, τέλος, ποιητής Νικ. Κουτούζης114 είς την 
δημιουργίαν ενός πολυστίχου ποιήματος του, τοϋ γνωστού «Εϊδυλ. 
λ ίου», έχει εμφανή τήν έπίδρασιν τής «Βοσκοπούλας»115.

Έκ τής ερεύνης των ανωτέρω μορφών συνάγεται, δτι εκάστη τού
των αντιπροσωπεύει μίαν ειδικήν και ώρισμένην ελληνικήν περιοχήν, 
ούτω :

ή Α αντιπροσωπεύει δύο παραλλαγάς Κρητικάς.
ή Β δύο επίσης Κρητικάς.
ή Γ δύο Ρ ο δ ι α κ ά ς.
ή Δ1 δύο X ι α κ ά ς και τήν τής Μήλου.
ή Δ8 δύο Ναξιακός (μέ τήν Ναξ. παραλλ. τού Οίκονομ ί- 

δ ο υ, ή οποία, λέγει οΰτος, είναι όμοια τής τού Μαρκάκη),
καί μόνον ό λογίας προελεύσεως, ούχί καθαρώς δημοτικός, τύπος Ε 

είναι πανελλήνιος.
Έκ τής κατατάξεως αυτής των παραλλαγών τοϋ ειδυλλίου είς μορ· 

φάς καί έκ τοϋ ειδικού χαρακτηρισμού έκάστης μορφής δυνάμεθα να 
έξαγάγωμεν γενικά τινα συμπεράσματα περί τής έξαπλώσεως τού Κρη
τικού τούτου ποιήματος εις τον λαόν. ’Έξω τής Κρήτης αϊ παραλλαγαί 
άπώλεσαν πολλάκις τον κρητικόν γλωσσικόν των χαρακτήρα, δπως συμ
βαίνει συνήθως μέ τας παραλλαγάς τών δημοτικών ασμάτων, τά όποια 
έξαπλούνται μακράν τού τόπου τής αρχικής των προελεύσεως. Τινές

“*) Ίδε Γ. Θ. Ζώρα — Φ. Κ. Μπουμπουλίδου, Έητανήσιοι προ- 
σο?,ωμικοί ποιηταί κ.λ.,σσ. 27 - 31, σσ. 65 - 82 καί σσ. 89 · 92.

115) ίδε καί σχετικήν άνακοίνωσιν τοϋ Πανεπιστημιακού ημών διδασκάλου 
κ. Γ. Θ. Ζώρα είς «Programme des Travaux», τοΰ Θ' Διεθνούς συνεδρίου 
Βυζαντινών Σπουδών, Thessalonique, 1953, p. 23.
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264 Έμμαν. Ί. Δουλγεράκη

των παραλλαγών επίσης άπώλεσαν και την ομοιοκαταληξίαν καί τον 
ρυθμόν εις πολλά των μέρη. Αί παραλείψεις ετι των περιγραφικών 
ιδίως μερών καί ή έλάττωσις τοϋ άρχικοΰ κειμένου είναι χαρακτηρι
στικά έκδηλα ενταύθα. Φυλάσσεται τό ουσιώδες μέρος και άσυναισθή- 
τως λησμονοΰνται αί λεπτομέρειαι. 'Ο Per not, σχολιάζων την εκ 
Χίου ύπ5 αυτού δημοσιευομένην παραλλ. (Χίου8), παρατηρεί, μέ την 
θαυμαστήν οξυδέρκειάν του, δτι πάντα τα ανωτέρω φαινόμενα είναι 
αρκετά διά νά μας άπομακρύνουν πολλάκις από τό λόγιον πρότυπον 
των δημοτ. παραλλ. τής Βοσκοπούλας 11β. Πράγματι δεν είναι ολίγα τά 
στοιχεία τά βοηθοΰντα εις τοΰτο Έξαίρεσιν βεβαίως τούτων αποτελεί 
ή παραλλ. Κανελλάκι (Χίου1).

Έρχόμεθα εις εν άλλο ουσιώδες ζήτημα σχετικώς μέ την «Βοσκο- 
πουλάν».

'Ο λογοτέχνης Π. Μαρκάκης, σχολιάζων την πρώτην γνωστήν 
Ναξιακήν παραλλ. τοΰ Κρητικού ειδυλλίου, καταλήγει εις τό συμπέρα
σμα, δτι «τό αρχικό κείμενο — πρότυπο — τής παραλλ. αυτής δεν ήταν 
τό ίδιο μέ τό κείμενο τής «Βοσκοπουλας», πού μάς διέσωσε ό Ν. 
Δριμυτινός, αλλά τά κείμενα αυτά είναι δυο διάφορες λό
γιες παραλλαγές τ.ής Βοσκοπουλας1".

Προς τοΰτο βασίζεται εϊς έν χάσμα, τό όποιον υπάρχει είς τό κεί
μενόν του, μεταξύ τών 29 -30 στίχων, και είς τούς 30-31 στίχους:

29 -30 —‘Εγώ δεν είμαι με τά λο(γ)ικά μου,
’Ά(ν) δε θά πα νά βοώ τά πρόβατά μου.

Έκ τούτων λέγει «ή υπόθεση τής Ναξ. παραλλ. διαφέρει κάπως 
ελαφρά από τήν υπόθεση τοΰ κειμένου τοΰ Ν Δριμυτινοΰ» "8.

Τούς στίχους 30 - 31 τούς λέγει ή Βοσκοπούλα εις τό κείμενον τοΰ 
Δριμυτινοΰ (στ. 89 - 90), ένφ είς τήν Ναξ. παραλλ. ό «Βοσκός». Τοΰ
το δεν δύναται νά άποτελέση σταθερόν κριτήριον διά νά στηρίξη τήν 
γνώμην του ό Μαρκάκης, διά τούς εξής λόγους :

1) Μεθοδικώς τουλάχιστον ή αρχή του, νά βασίζεται είς δύο στί
χους μιάς ατελέστατης παραλλ. "9, είναι απαράδεκτος. Διότι ύποθέσω- 
μεν δτι μέ τήν αυτήν αρχήν θεωροΰμεν καί τήν ανωτέρω δημοσιευο- 
μένην πσραλλ. τής Έρωφίλης, βασιζόμενοι είς τό γεγονός τών χα

*16) Ίδε Η. Pernot, Le poeme cretois..., p. 102.
u>) Ίδε Π. Μαρκάκη, Φιλολογική Πρωτοχρονιά 1947, σ. 140α.
"*) Αυτόθι, 140β.
"“) Τά χάσματά της είναι δκτώ κυρίως, at μεταθέσεις στίχων καί μερών 

πλεισται.
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σμάτων της, τών μεταθέσεών της 12“, εις τό δτι οι στ. 30 - 31 δεν λέ
γονται υπό τοΰ μαντατοφόρου, ώς συμβαίνει εις τό πρότυπον, άλλα 
υπό τής Έρωφίλης' θά ήγόμεθα τότε εις τό συμπέρασμα, δτι εκτός 
τής γνωστής Έρωφίλης υπάρχουν καί άγνωστοι δι* ημάς λόγιαι πα- 
ραλλαγαί της !

2) Έξ άλλου αν τούς δυο αυτούς στίχους δεν τούς λέγη ή «Βοσκό
πουλα», άλλα ό «Βοσκός», ώς θέλει ό Μαρκάκης, αυτομάτως ό πατήρ 
τής ήρωΐδος παύει να παίζη τον ρόλον σπουδαίου προσώπου, τό ό
ποιον επηρεάζει την εξέλιξιν τοΰ μύθου' διότι εις τό ειδύλλιον ή επι
στροφή τοΰ πατρός άναγκάζει τούς δύο ήρωας νά άποχωρισθοΰν άλλή- 
λους (στ. 237 - 258) καί νά άναμένουν τήν έλευσιν ενός μηνός, διά νά 
συναντηθούν πάλιν, μόνον δταν ό γέρων πατήρ τής κόρης 
θά άπουσιάση. ’Αντί τοΰ γέροντος δμως ό Μαρκάκης πιστεύει, 0Tt 
αιτία τής άναχωρήσεως τοΰ ήρωος είναι ή άπόφασις, τήν οποίαν εξαί- 
φνης ελαβεν, νά ελθη εις τά λογικά του καί νά έπιστρέψη εις τά πρό
βατά του, «μέ τή συγκατάθεση τής Β ο σ κ ο π ο ύ λ α ς» 12'. 
“Οταν δμως ή «Βοσκοπούλα» λέγη :

Ναξ. παραλλ., 32 - 33:
“Αντε, βοσκέ, στη μάντρα τη δική σου, 
και σ’ ένα μήνα πάλι μοϋ θυμήσου.

Ναξ. παραλλ., 42 - 43 :
’Άντε, καλέ βοσκέ μου, νάχεις χάρη, 
εσύ καμάρι καί χαρά με(γ)άλη.

δεν συγκατατίθεται απλώς, άλλά παρακαλεΐ τον «Βοσκόν» νά 
φ ύ υ η. ’Ακριβώς τούς Ιδιους στίχους λέγει καί είς τό κείμενον τοΰ 
Δριμυτινοΰ, δταν πλησιάζη ή ώρα τής επιστροφής τοΰ πατρός της (στ. 
243 - 244 καί 281 - 282). Άλλά καί αν, προς στιγμήν, δεχθώμεν δτι 
ό ήρως συνελθών λέγει τούς στίχους αυτούς, τότε πρέπει νά συμφω- 
νήσωμεν, δτι ή διαφορά μεταξύ τοΰ άγνωστου λογίου προτύπου τής 
Νάξ. παραλλ. καί τής γνωστής «Βοσκοπούλας» δεν θά είναι «κάπως 
ελαφρά» 122 άλλά ουσιώδης, άφοΰ ολόκληρον τό μέρος περί τοΰ πα
τρός, τής επιστροφής του, τής άνάγκης άποχωρισμοΰ των προς τοΰτο 
κ.λ.π. θά έχη παραληφθή. Τοιαύτη δμως διαφορά θά ήτο άφύσικος, 18

18°) Ίδε ανωτέρω σημ, είς τήν Έ ρ ω φ ί λ η ν, τάς σημ. 26, 33, 36, 38, 
Ιδίως τήν σημ. 39.

121) "Ιδε Μαρκάκη, ανωτέρω σ. 142, σημ. 2.
m) "Ως υποστηρίζει ό Μ α ρ κ ά κ η ς (σ. 140β), άποδεικνυόμενος οΰτω ούχΐ 

καλός γνώστης τών πραγμάτων.
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266 Έμμαν. Ί. Δουλγεράκη

καθόσον μάλιστα ούδεμία υπάρχει διαβεβαίωσις, δτι, δταν ό Δριμυτι- 
νός ονομάζω «σφαλμένες» πολλάς από τάς κυκλοφορούσας τότε 
«Βοσκοπούλας», σημαίνει μέ τό «σφαλμένες» τοϋτο, δτι ήσαν 
καί οΰσιωδώς διάφοροι κατά την ύπόθεσιν.

3) Δεν είναι δυνατόν βασιζόμενοι είς τούς δυο αυτούς στίχους νά 
εϊκάσωμεν τί θά ύπήρξεν εις τό προ αυτών χάσμα. Οι μετατεθέντες 
στίχοι καί τά χάσματα, δεν δύνανται νά άποτελέσουν, ώς εκ τοΰ αστα
θούς χαρακτήρος των, θετικά στοιχεία διά την εξαγωγήν τοιουτων 
συμπερασμάτων. Τοιούτους στίχους καί τοιαϋτα φαινόμενα παρουσιά
ζουν άπειρα αί δέκα γνωσταί δημοτικά! παραλλ. τής «Βοσκοπουλας» 
καί είναι εύκολον νά φαντασθώμεν εκ τούτου, είς ποιαν αδιέξοδον θά 
ώδηγεΐτο ή έρευνα, αν βάσει των αρνητικών αυτών στοιχείαιν, άνηγό- 
μεθα είς ισαρίθμους λόγιας παραλλ. τοΰ ειδυλλίου.

Διά τό δεύτερόν του επιχείρημα ό Μαρκάκης χρησιμοποιεί τό γε
γονός, δτι ένφ εις τό κείμενον τού Δριμυτινοϋ έχομεν άφήγησιν είς 
πρώτον πρόσωπον— άφηγεϊται ό «Βοσκός»—, είς την Ναξ. παραλλα
γήν διηγείται καί ό ποιητής (στ. 1-9) καί ό «Βοσκός» m.

Οί στίχοι δμως είς τούς όποιους στηρίζεται (2, 3, 4, 6, 7, 8, 9) 
δεν δύνανται νά άποτελέσουν κριτήριον, διότι

6 2 στ. είναι συμφυρμός τών στ. 10—(—81-{—372 τής Βοσκοπούλας, 
ό 3 είναι παρεφθαρμένος, 
ό 4 μετρικώς ατελής,
ό 6 συμφυρμός τών 33-J-38 τής Βοσκοπούλας, 
ό 7 ελαφρώς παρεφθαρμένος,
καί ό 8 ενφ φέρει τον «Βοσκόν» διηγούμενον 134, διορθώνεται είς 

τρίτον πρόσωπον από τον Μαρκάκην, διά νά στηρίξη τό επιχείρη
μά του καί μόνον. Έξ άλλου τό μέρος αυτό, είς τό όποιον βασί
ζεται, έχει καί λογικάς ασυνέπειας, π.χ. πρώτον «παίρνει νερό από τή 
βρύση» ή κόρη καί κατόπιν πηγαίνει νά «γνωρίση», νά μάθη, αν ό βο
σκός είναι λιπόθυμος! Ή παραλλ. επίσης δεν λέγει τό διατί ό ήρως έλι- 
ποθύμησε.

Τό ουσιώδες δμως σφάλμα τοΰ Μ αρκάκη είναι τό δτι, Ινφ υ
πάρχει λογικωτάτη καί άσφαλεστάτη έξήγησις τών διαφορών τής πα
ραλλαγής του, από τήν έκδοσιν Δρυμιτινοϋ, απορρίπτει αυτήν, άγνω
στον διατί, καί προτείνει αυθαιρέτους καί αστήρικτους εξηγήσεις. “Εχει

Σελ. 140β.
>·*) Έχει οΰτω: «Παίρνει νερό και λανταυρα τό πρόσωπό μου». 

Ό Μαρκάκης διορθώνει (στ. 8):
Νά λαντονρά νερό τό πρόσωπό του.
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διαπιστωθή, δτι τά λόγια κείμενα, οσάκις γίνωνχαι κτήμα τοΰ λαοϋ, 
ύφίστανται πολλάς καί ποικίλας άλλαγάς, όφειλομένας εις γνωστούς λό
γους. Οΰτω παρατηρούμεν συχνάκις εις τάς δημοτ. παραλλ. λογίων έρ
γων συντμήσεις, χάσματα, μεταθέσεις καί πλείστας άλλαγάς εις στί
χους, εις νοήματα, εις ολοκλήρους υποθέσεις. Λογικώτερον, φυσικώτε- 
ρον καί άσφαλέστερον θά ήτο δλα αυτά τά φαινόμενα νά εξηγηθούν 
ως αποτελέσματα πολλών ψυχολογικών παραγόντων, π. χ. αδυναμίας 
προς άπομνημόνευσιν, τάσεως προς διόρθωσιν καί προσαρμογήν εις 
την ατμόσφαιραν τοΰ λαού κ.λ.π. παρά ως κριτήρια βάσει τών οποίων 
πρέπει, νά άναζητώμεν διάφορα, από τά γνωστά των, πρότυπα. Έν τή 
Ναξ. παραλλαγή είναι πλειστα τά φαινόμενα αυτά καί ούδέν έν αυτή 
πείθει δτι πρέπει νά έξαιρέσωμεν τό δημοτ. τούτο κείμενον τού κανό- 
νος έξετάσεως, έκτιμήσεως καί έξηγήσεως τών δημοτ. παραλλ. λογίων 
έργων. Διά νά ύποστηριχθή, δτι ή Ναξ. παραλλ. δεν έχει σχέσιν μέ τάς 
έντυπους έκδόσεις θά έπρεπε 6 Μαρκάκης νά άναζητήση ά'λλα 
στοιχεία εις τό κείμενόν του καί νά μη στηριχθή είς τάς άτελείας του- 
"Επρεπε δηλ. νά εύρη είς τό κείμενόν του ένδείξεις, αί όποΐαι ένώ θά 
άπεκλείετο νά έξηγηθούν ως παραφθοραί τού κειμένου τής έντυπου 
έκδόσεως, υπό τοΰ λαού δημιουργηθεΐσαι, θά έπειθον άντιθέτως δτι 
μέ την μορφήν αυτήν θά ειχον γραφή υπό τού ποιητού, ήγνοήθησαν 
δμως υπό τοΰ Δριμυτινοΰ είς τήν έκδοσίν του. Τοισύτα δμως στοιχεία 
δεν υπάρχουν είς τήν Ναξ. παραλλ. Διά τούτο δεν έπιτρέπεται νά έφευ- 
ρίσκωμεν άλλο καί διάφορον από τό γνωστόν καί φυσικόν πρότυπόν 
της. (’Ίδε καί Δημ. Οίκονομίδην άνωτ.).

Ό Γιάννης Δάλλας έκφέρει περισσότερον άβασίμους γνώμας Ι|1δ.
Λέγει : «'Υπάρχει πάντα τό πρόβλημα τών πηγών, τών αρχών, τών 

παραβολών καί τών συμβολών τής «Βοσκοπούλας». Εις τήν λύσιν του, 
παράλληλα μέ τις άλλες έρευνες, πολύ θά ωφελούσε καί ή συσχέτιση 
τών έκδόσεων μέ τις σιρζόμενες παραλλαγές 12Β. Άλλ’ως τά σήμερα δέν 
ξέραμε παρά κατασκευάσματα κΓ άπομεινάρια άμφί. 
βολής δημοφιλίας. Νά, γιατί μέ τήν ναξιακή παραλλ. τής «’Ό
μορφης Βοσκοπούλας» ό κ. Π. Μαρκάκης προσφέρει μεγάλη υπηρε
σία στά κρητικά αλλά καί στά πανελλήνια γράμματα. Μάς δίνει μιά 
καινούρια βοσκοπούλα από 93 στίχους μ’ δλη τή χάρη καί τήν ομορ
φιά τού δημοτικού λόγου......

Δημοτικοί παραλλαγαί τής «Έρακρίλης» καί τής «Βοσκοπούλας» 26?

1,δ) Γ. Δ άλλα, Γύρω από τή Ναξ. παραλλ..., περ. «Ναξιακόν Άρχεΐον» 
t. Α, τεϋχ. 4, σσ. 46 - 62.

,Μ) Τήν αυτήν έσφαλμένην γνώμην έχει καί ό λογοτέχνης Άρης Δ ι- 
κταΐος («Νέα Εστία», 59 (1956), σ. 133α, σημ. 9).
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Πάντα ταΰτα καθ’ ημάς είναι αυθαίρετα και άβάσιμα. Σπανίως εκ 
των δημοτικών παραλλαγών ενός λογίου έργου, τό όποιον έχει γνωρί
σει δεκάδας εκδόσεων, άναγόμεθα εις τό αρχικόν κείμενον. Τοϋτο δύ- 
ναται να συμβή εις τά ποιήματα, τά όποια δεν εγνώρισαν εκδόσεις' 
αλλά και τότε είναι δύσκολον, διότι αί πολλαι παραλλαγαί τών ποιη
μάτων καί α! εξ ίσου πολλαι διαφοραί των δεικνύουν, δτι αυτά άναμ- 
φισβητήτως ύπέστησαν φθοράς από τον λαόν, οποίας ήτο αδύνατον 
νά ύποστοΰν αν διετηροϋντο γραπτώς. ”Αν δηλ., μέ βάσιν τάς παραλ. 
τών γνωστών έργων τής Κρητικής λογοτεχνίας, θελήσωμεν νά άναχθώ- 
μεν εις τάς πηγός, τάς άρχάς, τούς ποιητάς κ.λ. τών έργων αύιώνι 
ή ερευνά θά ύποχρεωθή νά παραθεωρήση τάς εγγράφους βασικός 
περί τούτων μαρτυρίας καί νά δώση περισσοτεραν πίστιν εις τάς πα- 
ρεφθαρμένας καί προχείρους λαϊκάς διασκευάς τών έργων. Τοιαύτη 
δμως μέθοδος ερεύνης καί ερμηνείας δεν δύναται νά λύση τά προβλή
ματα αυτά, διότι αν δεχθώμεν αυτήν ως ορθήν, τότε θά εΐμεθα ήναγ- 
κασμένοι νά δικαιολογήσωμεν πάντα τά άτοπα, παράλογα καί εσφαλ
μένα μιας παραλλαγής καί νά πιστεύσωμεν οτι έγραψε ταΰτα ό ίδιος ό 
ποιητής τοΰ έργου ή είς από τούς πρώτους αντιγράφεις καί διασκευα- 
στάς του.

'Ως άπάντησις .είς τον Δάλλαν, περί τής αισθητικής αξίας τής 
Ναξ. παραλλαγής καί τής σπουδαιότητός της εις «τά πανελλήνια καί 
κρητικά γράμματα», έρχεται τό εξής σχόλιον τοΰ ίδιου τοΰ εκδότου της 
Π. Μαρκάκη: «Ή Ναξ. παραλλαγή, σάν σύνολο δεν πλησιάζει,
ούτε τό πιο μέτριο δημοτικό τραγούδι. Άποτελεΐται από 93 ένδεκα- 
σύλλαβους, πού πολλοί απ’ αυτούς είναι λαθεμένοι, ομοιοκαταληκτούν 
δμως κατά δίστιχα, μέ πλούσιες όμολογούμενα ρίμες, αλλά πού μεταξύ 
τους δεν έχουν κανένα απόλυτα σύνδεσμο. Τό δλο κείμενο είναι γιομά
το κενά, χάσματα, ασάφειες καί παρανοήσεις. Νομίζει κανένας πώς 
είναι δίστιχα ριγμένα δπου τύχει. Κοντολογίς δεν είναι παρά ράκη τής 
«Εύμορφης Βοσκοπούλας»...1”.

Έν συνεχείς ό Δάλλας παραβάλλει τήν έπίμαχον παραλλ. μετά 
κείμενα τού Δριμυτινοΰ καί τοΰ Βρετοΰ, άγνοών ως φαίνεται 
τάς άλλας παραλλ., καί ευρίσκει μεταξύ τής πρώτης καί τών δύο άλλων 
τάς εξής διαφοράς: Είς μεν τά κείμενα Δριμυτινοΰ καί Βρετοΰ «έχει 
κανείς δυνατή τήν εντύπωση τής δυτικής επίδρασης» (ατμόσφαιρα πέ
ρα γιά πέρα ρωμαντική, οί σκηνές, οί παρομοιώσεις, τ’ απανωτά κσλ- 
λιλογικά επίθετα Ιπίσης), ένφ ή Ναξ. παραλλ. έχει δλας τάς χάριτας τοΰ 
ελληνικού δημοτικού λόγου, μέ τήν διατήρησιν τής ισορροπίας «άνά-

*”) Ένθ’ άνωτ., σελ. 139α.
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Δημοτικοί παραλλαγαί τής «Έρωφίλης» καί τής «Βοσκοπούλας» 269

μέσα δραματικού και περιγραφικού στοιχείου». Ό Δάλλας επίσης παρ’ 
δλον δτι επιμένει εϊς τό «δυτικό χρώμα» της Βοσκοπούλας, λέγει δτι 
«δυιικό πρότυπο σιά χαμένα ζητούμε128. Καί την μέν δυτικήν έπίδρα- 
σιν ούδείς την άρνεΐται εις την «Βοσκοπούλαν» τού Δριμυτινοΰ. 
δσον αφορμ δέ εΐςτήν αισθητικήν αξίαν τής Ναξ. παραλλ., έξεθέσαμεν 
ανωτέρω τήν επί τούτου άποψιν τού εκδότου της, ώστε είναι περιττόν 
να άπαντήσωμεν καί ημείς διά νά άποδείξωμεν εις τον Δ άλλα ν, δτι 
αί απόψεις του δεν έχουν βάσιν. ’Άλλως τε καί αν εΐχεν ή παραλλαγή 
αυτή έντονον τόν ελληνικόν χαρακτήρα, θά ήτο τούτο φυσικόν επακό- 
λουθον τής εξαπλώσεως κο,'ι επιβιώσεως τού έργου εϊς τόν ελληνικόν 
λαόν, εις τόν όποιον καί συνελέγη, καί ό όποιος συνηθίζει νά ελληνι- 
κοποιή τά πάντα 129. Τόν ελληνικόν αυτόν χαρακτήρα ίσως τόν διατη- 
ρή τό κείμενον εις τό λεκτικόν του, τά λεγάμενα δμως περί ισορροπίας 
εις τό δραματικόν καί περιγραφικόν στοιχεΐον δεν είναι ορθά, διότι τό 
κείμενον στερείται συνοχής καί λογικής διατάξεως τών μερών * 13“. Διατί 
ό Δάλλας αποκλείει τήν περίπτωσιν ιταλικού προτύπου, καθ’ ήν 
στιγμήν έχομεν τό προηγούμενον τής «Θυσίας τού ’Αβραάμ», τής 
«Έρωφίλης», τού «Ροδολίνου», κ.λ.π., κ.λ.π., δεν τό λέγει, άγνοών δτι 
τό κύρος μιας γνώμης στηρίζεται εν πρώτοις εϊς τάς δι’ αυτήν απο
δείξεις, τάς όποιας ό ύποστηρικτής της δέον νά προσκομίζη.

Τό δίστιχον: j

Βρετού, 79 - 80: Βγάνει το μαχαίρι μοναχός τον, 
και σφάζεται άπατός του,

τό θεωρεί ως μαρτυρίαν διαφορετικής ύποθέσεως καί τέλους εϊς τόν 
Β ρ ε τ ό ν m.

Ενταύθα ό Δάλλας αντιφάσκει προς εαυτόν, διότι ενφ λέγει: «στήν 
δλη συμφωνία ή παραλλαγή τού Βρετού... επιβεβαίωσε τήν προέ
λευσή της από τήν έκδοση τού 1627» m, ευρίσκει όμως διαφορετικήν 
υπόθεσιν καί τέλος, δεν χρησιμοποιεί τά αυτά κριτήρια καί διά τήν 
Ναξ. παραλλ., εϊς τήν οποίαν επίσης ευρίσκει διαφορετικήν υπόθεσιν, 
αρχήν, τέλος κ.λ.13ί, αλλά απορρίπτει τήν προέλευσίν της από τήν εκ-

,28) Αυτόθι, σ. 47 καί σημ. 1.
1Μ) Ίδε καί Μ. Μανούσακα, Τό Ελληνικό δημοτικό τραγούδι γιά τό 

Βασιλιά 'Ερρίκο τής Φλάνδρας, περ. Λαογραφία, τ. ΙΔ' (1952), σ. 24 κέξ. καί 
Έ μ μ. Ί. Δουλγεράκη, ενθ’ ανωτέρω, σσ. 374 -375 καί σημ. 107, 108. 

”°) “Ιδε καί Π. Μαρκάκην, ένθ’ άνωτ. σσ. 139α - β - 140α.
,β1) Ένθ’ άνωτ., σ. 47, σημ. 2.
13’) Αυτόθι, σ. 47.
,Μ) Α ύ τ ό θ ι, σσ. 49 - 51.
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δοσιν 1627. Διατί; άγνωστον. “Οσον αφορά είς τ° δίστιχον 79 ■ 80 
τοΰ Βρετοΰ, αν ό Δάλλας προσεΐχε θά έβλεπε, δτι τό αυτό δί- 
στιχον αποτελεί τό τέλος καί της προ τής «Βοσκοποΰλας» δημοσιευό
μενης ρίμας τοΰ Μανέτα, είς την συλλογήν τοΰ Βρετοΰ184, τό 
αυτό δέ δίστιχον εις διαφορετικήν περίπτωσιν επαναλαμβάνεται ανω
τέρω καί είς τήν Έρωφίλην μέ παραλλάσσουσαν μορφήν (18 -19 στ.). 
Είναι λοιπόν στερεότυπον, κοινός τόπος είς τήν δημοτικήν ποίησιν, 
ΙΕ εκείνων, οί όποιοι προστίθενται είς τά άσματα υπό τοϋ λαοϋ, άδια- 
φόρως αν έχουν λογικήν θέσιν ή μή είς αυτά.

“Εν, ετι, των συμπερασμάτων τοΰ Δ άλλα είναι τό εξής:
«Γ) Πιστοποιείται ή ύπαρξη ενός άρχικοΰ περιστατικοΰ καί δτι ή 

παραλλαγή είναι πιο κοντά στα πράγματα καί τή φυσική τους σειρά 
από τήν έκδοση τής Βενετίας τοΰ 1β27». Καί ως προς μεν τήν φυσι
κήν σειράν των πραγμάτων έχομεν ομιλήσει προηγουμένως, ως προς 
δέ τά πράγματα δεν νομίζομεν δτι αί άτέλειαι τής Ναξ. παραλλ. τής 
επιτρέπουν νά εύρίσκεται πλησιέστερον πρός αυτά από δσον εύρίσκε- 
ται τό πρότυπόν της (ή έκδ. 1627).

*0 Δάλλας δεν λέγει επίσης, πώς επιστοποίησεν τήν ΰπαρξιν άρ
χικοΰ περιστατικοΰ καί ποιον τοΰτο.

“Αξιόν απορίας είναι καί τό πόθεν έ'λαβεν αφορμήν διά νά ύπο- 
στηρίξη, δτι «άφοΰ ό χρωματισμός τής Ναξ. παραλλ. είναι πολύ δημο
τικός, μπορούμε νά συμπεράνωμε άνετα πώς βάση γιά τις ως τώρα 
παραδεδομένες «β ο σ κ ο π ο ΰ λ ε ς», «σφαλμένες καί καλλιωτέρες» στά
θηκε ένας μικρός κύκλος από δημοτικά τραγούδια, απαράλλαχτα καθώς 
στο Διγενή ’Ακρίτα...., πού ένας ιταλομαθής γασμού
λος185 τά συνταίριασε σέ ζευγαρωτούς εντεκασυλλάβους τον 170ν αϊ.». 
Καί πρώτον μέν ή Ναξ. παραλλ. δεν έχει «πολύ δημοτικό χρωματι 
σμό» άφοΰ επαναλαμβάνει στίχους τής εκδόσεως Δριμυτινοΰ, δεύ
τερον δέ ή θεωρία περί κύκλου ασμάτων καί ό παραλληλισμός πρός τά 
Ά κριτικά τραγούδια είναι αυθαίρετος καί εντελώς άπίθανος. 
’Επίσης, δταν ό Δ ά λ λ α ς λέγη, δτι ό Δριμυτινός είναι «προ
σωπικότητα δευτερεύουσα», δέν λέγει τι νέον.

Κατόπιν τών παρατηρήσεων αυτών, αί όποΐαι ολίγα μόνον σημεία 
τών εργασιών τοΰ Μαρκάκη καί τοΰ Δ άλλα έθιξαν, θεωροΰμεν 
ως βέβαιον δτι παρέσχομεν μίαν συνοπτικήν είς τον άναγνώστην εικό
να τών άμφοτέρωθεν άπόψεων καί τοϋ κύρους των. “Αν άλλως ήσχο * ***)

,s‘) Εθνικόν Ήμερολόγιον 1868, σ. 12, στ. 73 - 74, Τ ο ΰ Μανέτα τό 
τραγούδι, ίδβ καί Έρωφίλην, ανωτέρω στ. 19.

***) Ύπογραμμίζομεν ημείς.
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λούμεθα μέ δλας τάς γνώμος των, τάς οποίας έμόρφωσαν, στηριζόμε- 
νοι περισσότερον εις τάς καταφανείς άτελείας παρά εις τάς χάριτας 
ενός ούχί άψογου ποιητικού κείμενου, ούδεμίαν, νομίζομεν, θά προ- 
σεφέρομεν ωφέλειαν εις την έρευναν, ένφ θά έσπαταλοϋμεν άσκόπως 
χώρον και χρόνον διά νά άντικρονσωμεν επιχειρήματα άφ’ εαυτών 
ασταθή καί άβάσιμα. 'Ο συντάκτης τού Λαογρ. ’Αρχείου τής ’Ακαδη
μίας ’Αθηνών Δημ. Οίκονομίδης κατέδειξεν ήδη τά μεθοδικά λάθη 
τών Μαρκάκη καί Δάλλα εις την μόρφωσιν τών γνωμών των περί τής 
Ναξ. παραλλαγής τής Βοσκοπουλας 18β. Πολλαί από τάς απόψεις αύτάς 
τού Οίκονομίδου εβοήθησαν καί εις την έκ μέρους ημών γενικωτέραν 
άντιμετώπισιν τού ζητήματος τής έξαπλοόσεως τής Βοσκοπουλας, τινάς 
δέ άναδημοσιεύομεν ενταύθα, άφ’ ενός μέν, διά νά είναι δυνατή ή δη
μιουργία γενικής ’ιδέας περί τε τής έξαπλώσεως τού ειδυλλίου καί περί 
τών αντιρρήσεων, τάς οποίας ή έρευνα δυναται νά προβάλη εις τοιαΰ- 
τας περιπτώσεις, άφ’ ετέρου δέ, διά νά καταστούν σαφέστερα τά ύφ’ 
ημών επί τού θέματος προστιθέμενα. Είναι βεβαίως όίξιον προσοχής 
καί μελέτης τό φαινόμενον τής υπό ποικίλας μορφάς έξαπλώσεως τής 
«Βοσκοπουλας» εις τον λαόν, ούδεμία όμως μέθοδος επιτρέπει νά έγκα- 
ταλείψωμεν τάς λογικάς καί φυσικάς εξηγήσεις τών ε’ις τάς μορφάς αύ
τάς παρατηρούμενων, καί νά άχθώμεν εις συμπεράσματα, τών οποίων 
αί βάσεις δεν άντέχουν είς τον παραμικρόν λογικόν έλεγχον.

ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ

ΙΙρίν περατωθή ή έκτύπωσις τής παρούσης μελέτης, ελάβομεν έν- 
διαφέρουσαν πληροφορίαν περί τής έξαπλώσεως τής Βοσκοπουλας.

'Η Φιλόλογος Βιργινία Βέργη άνεκοίνωσεν είς ήμάς νέαν 
Κρητικήν παραλλ. τής Βοσκ., τήν οποίαν ήκουσεν αδομένην καί άπε- 
μνημόνευσε προ ετών είς τό χωρίον Φόδελε τού Νομού Ηρακλείου 
άπό στόματος ένενηκονταέτιδος γραίας.

Ή παραλλαγή έχει περί τούς 1 δΟ στίχους, τών οποίων πολλοί μέν 
προέρχονται άπό τό πρότυπον, τινές δέ είναι λαϊκά δημιουργήματα. 
Τά χάσματα είναι ολίγα 'είς τό δημοτικόν αυτό κείμενον ή δέ άπόδο- 
σις τής ύποθέσεως παρουσιάζει άξιοσημείωτον πιστότητα. Οί νέοι στί
χοι, οί όποιοι έπλάσθησαν άπό τον λαόν έχουν πολλάκις ποιητικήν χά- 
ριν. Τό άξιον μνείας δμως είς τό νέον αυτό κείμενον δέν είναι τόσον 
ή ποιητική άξια, δσον ό τρόπος, μέ τον όποιον διασιόζεται καί μετα
δίδεται τούτο. Κατά τάς πληροφορίας δηλ. τής δεσποινίδας Βέργη, ή

,,β) Τδε άνωτ. Δημ. Οίκονομίδου, Τρία έργα τής Κρητικής Λο
γοτεχνίας κ.λ.π.
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Βοσκοπούλα «τραγουδιέται» εις τό χωρίον Φόδελε, ή δε μουσική, υπό 
τής οποίας συνοδεύεται τό εϊδύλλιον, ομοιάζει μέ τούς Κρητικούς «σι
γανούς». 'Η μουσική αυτή είναι Ιδιότυπος καί, καθ’ δσον ήδυνήθη- 
μεν νά άντιληφθώμεν, τό μέν «χρώμα» της είναι τοπικόν, ή μελφδία 
δμως ούχί ευρέως γνωστή.

Πάντως τό γεγονός δτι διασιόζεται εις μίαν περιοχήν τής Κρήτης 
παραλλαγή τοϋ ειδυλλίου, πάντοτε αδομένη μέ ίδιότυπον μουσικήν, 
παρέχει νέα αξιόλογα σιοιχεΐα περί τής εξσπλώσεώς του εις τον λαόν, 
καθ’ ήν στιγμήν ελλείπουν παρόμοιοι περί τών άλλων παραλλαγών 
ειδήσεις.

Δυνάμεθα νϋν, βάσει τών δσων εϊδομεν ανωτέρω, νά άποφανθώ- 
μεν ασφαλώς περί τής αξίας, τήν οποίαν δΰναται νά έχη διά τήν έρευ
ναν ή δημοτ. παραλλαγή ενός λογίου έργου. Δεν αποτελεί βεβαίως τό 
τοιοϋτον λαϊκόν κείμενον σταθεράν βάσιν καί κριτήριον έξ ών θά ηύ- 
κολΰνετο ή λυσις τών πολλών προβλημάτων τοϋ προτύπου του, δόνα, 
ται δμως νά βοηθήση εις άλλας σπουδαίας παρατηρήσεις. Εύχεραίνει 
τήν καθολικήν εκτίμησιν τής αξίας καί τής εύρυτέρας έπιδράσεως τοϋ 
λογίου τούτου έργου, δίδει κάπως τό μέτρον τών ποιητικών ικανοτή
των καί αδυναμιών τοϋ λαοΰ, βοηθεΐ, ως καί άλλα κείμενα, τήν κατα- 
νόησιν τοϋ συναισθηματικού του κόσμου καί παρέχει ένδιαφέρουσαν 
εικόνα τών ποικίλων φαινομένων, τά όποια λαμβάνουν χώραν εις τήν 
γλώσσαν του. Είναι άρα ή συλλογή καί μελέτη τοιούτων κειμένων έρ- 
γον επιτακτικόν διά τήν έρευναν, ή οποία δύναται οϋτω νά άχθη εις 
ωφέλιμα συμπεράσματα, απολύτως σχετικά μέ τάς επιδιώξεις της.

"Αθήναι Μάρτιος — Ηράκλειον ‘Ιούνιος 1956

EMM. I. ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ
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’Από όσα ξέρομε έως σήμερα ή ελληνική ζωγραφική στον 16ον αι
ώνα παρουσιάζει έ'να κάπως ιδιότυπο φαινόμενο ως προς τήν σήμα' 
σία τής τοιχογραφίας και τής ζωγραφικής φορητών εικόνων. Στή δεύ
τερη πενηνταετία σημαντικός αριθμός ζωγράφων — σχεδόν αποκλει
στικά κρητικών — φορητών εικόνων είναι γνωστός, καθώς καί πολλές 
χρονολογημένες εικόνες, που αντιπροσωπεύουν τήν ζωντανότερη προ
σπάθεια τής ελληνικής τέχνης νά αφομοιώσει τά σύγχρονα της ξένα 
στοιχεία. Τήν ίδια εποχή ή τοιχογραφία άρκεΐται στήν ακαδημαϊκή 
επανάληψη τών έργαιν τής είκοσιπενταετίας 1525 - 1550, περιόδου 
όπου συμβαίνει τό αντίθετο : έχομε δηλαδή στο σύντομο αυτό χρονικό 
διάστημα σειρά από λαμπρά τοιχογραφικά σύνολα στο "Αγιον "Ορος, 
στά Μετέωρα και άλλον, έκτελεσμένα από κρητικοτ>ς ζωγράφους επώνυ
μους σέ χρονολογίες γνωστές, όλα έργα εξαίρετης ποιότητας και σημα
σίας γιά τήν μεταγενέστερη τέχνη τής ’Ορθοδοξίας. Φορητές όμως ει
κόνες ξέρομε ελάχιστες πού νά μπορούν νά αποδοθούν μέ κάποια βε
βαιότητα στήν πρώτη αυτή περίοδο, ονόματα ζωγράφων εικόνων τής 
περιόδου αυτής είναι πολύ λίγα γνωστά και όχι πάντοτε ασφαλή ως 
προς τήν γνησιότητά τους1.

Φαίνεται εν τουτοις σήμερα ότι ή άγνοια αυτή είναι συμπτωματι- 
κή και δεν οφείλεται τόσο σέ έλλειψη μνημείων. Ή έρευνα στά μονα
στήρια τού 'Αγίου Όρους δείχνει ότι δέν λείπουν λαμπρές εικόνες πριν 
από τό 155^, πού μπορούν νά διαφωτίσουν τον τομέα αυτόν τής καλ
λιτεχνικής δραστηριότητας τών κρητικών ζωγράφων και νά αλλάξουν 
κάπως τό σχήμα πού εκθέσαμε αρχίζοντας. Μεταξύ πολλών άλλων ά" 
νεκδότων έργων πού ενισχύουν τήν άποψη αυτή δημοσιεύεται εδώ μια 
σειρά πέντε ωραίων εικόνων από τή Μονή Διονυσίου πού παρέχει πο- *)

*) Βλ. Μ. Χατζηδάκη, Συμβολή στή μελέτη τής μεταβυζαντινής ζω
γραφικής περιοδ. Hellenisme Contemporain, τεϋχος : Ή πεντανοσιο ιτή επέ
τειος από τής Άλώσεως τής Κων)λεως, 29 Μαΐου 1953, σ. 219 - 241, π. Θ - Κ, 
καί τοΰ γαλλικού ανατύπου σελ. 11 κ. ί'ξ. Βλ. καί Α. Ξυγγοπούλου, 
Μουσεϊον Μπενάκη, Καιάλογος τών εικόνων, Άθήναι 1916, σ. 13 καί τού 
ίδιου, Συλλογή Ελένης Σταθάτου, Κατάλογος... τών εικόνων κ.λπ., Άΰή- 
ναι 1951 σ. 3. Στις παρατηρήσεις αυτές δέν λογαριάζονται οί "Ελληνες ζωγρά
φοι τής Ίταλίυς (Πιτζαμάνοι κ λ.π.). Βλ. πιο κάτω σημ. 9, 20 καί 26.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ I. 13
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λύτιμα στοιχεία: τό όνομα τοΰ ζωγράφου, άγνωστου έως τώρα — Ευ
φρόσυνος ϊερεύς — και τή χρονιά 1542 9.

I

Στην εσωτερική πλευρά τοΰ νεώτερου τέμπλου τοΰ καθολικού τής 
Μ. Διονυσίου είναι προσαρμοσμένες ψηλά πέντε μεγάλες εικόνες 
(1,14 X 0,84) που αποτελούν τή Μεγάλη Δέηση (Α. Μ. 94- 98). 1. "Α
γιος Πέτρος, 2. Παναγία, 3. Χριστός, 4. Πρόδρομος, 5. "Αγιος Παύ
λος. Ή κάθε μορφή παριστάνεται εως τή μέση. Ό Χριστός (Πίν. 
ΚΒ' εϊκ. 2), κεντρική εικόνα, παριστάνεται «κατ’ ενώπιον», οί άλλες 
μορφές είναι γυρισμένες προς τό μέρος τοΰ Χριστού, κατά τά τρία τέ
ταρτα. Ή Παναγία (Πίν. ΚΒ' εϊκ. 1), καί ό Πρόδρομος (Πίν. ΚΓ' 
εϊκ. 2) έχουν τή στάση καί έκφραση «Δεήσεως», ό Πέτρος (Πίν. ΚΖ') 
κρατεί ειλητάριο τυλιγμένο και ό Παύλος (Πίν. ΚΔ' εϊκ. 2) κλειστό 
βιβλίο. "Ομοιο κλειστό βιβλίο αλλά μεγαλύτερο κρατεί 6 Χριστός μέ 
τό αριστερό χέρι, ενώ μέ τό δεξι ευλογεί.

Οί τύποι των μορφών είναι πιστοί στήν παλιά εϊκονογραφική πα« 
ράδοση' οί χαρακτηριστικώτερες καί πιο ενδιαφέρουσες φυσιογνωμίες 
τών κορυφαίων ’Αποστόλων διατηρούν και τονίζουν τά κύρια χαρα
κτηριστικά των’ ό Πέτρος (Πίν. ΚΖ') «κονδό&ριξ.... όλοπόλιος την 
κάραν καί τό γένειον, ενπώγων, μακρόρρινος, σύνοφρνς...φρόνιμος, 
όξύχολος, ευμετάβλητος, δειλός, φ&εγγόμενος υπό πνεύματος Άγιου». 
Ό Παύλος (Πίν. ΚΑ') «ψιλός τη κεφαλή... μιξαιπόλιος την κάραν καί 
τό γένειον, ενριν... σύνοφρνς, ενπώγοτν. . φρόνιμος, η&ικός, εύόμιλος, 
γλνκνς (&είας) χάριτος πλήρης.. » 8. Ό Πρόδρομος ασκητικός χωρίς 
νά είναι οστεώδης (Πίν. ΚΓ' εικ. 2). Για κάθε εικόνα έχουν συναρμο- 
σθή τρεις λεπτές σανίδεςΒ(πάχ. 2 εκ.) πού αφήνουν στενό ανάγλυφο 
περιθώριο. Λινό πανί μέ λεπτό στρώμα γύψου χρησιμεύει γιά προετοι
μασία τών χρωμάτων τέμπερας αύνού και τού χρυσού κάμπου. Οί ει
κόνες έχουν διατηρηθή πολύ καλά, καί καμιά επέμβαση μεταγενέστερη

') Πρέπει νά έκφράσω τήν ευγνωμοσύνη μου καί από τή θέση αΰχή στόν 
όσιώχαχο Ηγούμενο τής Ί Μ. Διονυσίου αρχιμανδρίτη κ. Γαβριήλ, πού μέ χήν 
φωτισμένη αντίληψη γιά τούς καλλιτεχνικούς θησαυρούς τής Μονής, έκανε 
προσιτές τις εικόνες αύτές στήν έρευνα τόν ’Ιούλιο τοΰ 1956, μέ πολύν κόπο 
καί μόχθο προσωπικό. Οί εικόνες έχουν σημειωθή από τόν Σμυρνάκηι 
Τό "Αγιον "Ορος, σ. 510, «θεωρούμενοι ιής σχολής τοΰ Πανσελήνου».

’) ’Από τά Άρχαιολογούμενα εκκλησιαστικής ιστορίας τοΰ Έλπίου τοΰ Ρω
μαίου, κείμενο τοΰ 9ου - 10ου αιώνα. Βλ. Μ. Χατζή δάκη, Έπ. Έτ. Βυζ. 
Σπ., ΙΔ', 1938, σ. 411 - 412.
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δεν έχει αλλοιώσει την αρχική ζωγραφική επιφάνεια. Ή πατίνα τοϋ 
καιροί μόνο εχει σχηματίσει έ'να λεπτότατο επίχρισμα.

Στο κάτω στενό περιθώριο άρχαΐζουσα έμμετρη επιγραφή μέ άσπρα 
κεφαλαία γράμματα αρχίζει στην εικόνα τοΰ 'Αγίου Πέτρου και συνε
χίζεται σ’ όλες τις εικόνες, τελειώνοντας στον “Αγ. Παΰλο.

1. ΓΡΑΦΕΩΣ ΘΥΤΟΥ ΤΕΥΞΕΝ ΧΕΙΡ

2. ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΟΥ

3. ΕΞΟΔΟΣ ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΚΡΗΤΟΣ ΚΑΙ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ

4. ΠΡΕΣΒΕΥΕ ΚΗΡΥΞ ΒΑΙΙΤΙΣΤΑ

5. ΧΡ(ριατ)Ω άΓ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ. ΕΤΟΥΣ ,Ζου Ν'ον Ινδ/ικχιωνος] ΙΕ' ’Ια
νουάριου κα'

Τά λάθη τής λόγιας αυτής επιγραφής: τεϋξεν χειρ, δι’ άμφοτέρων 
είναι ζήτημα αν πρέπει ν’ αποδοθούν στο γραφέα δηλ. στον Ευφρό
συνο ή στον άγνωστο στιχουργό.

Ή έμμετρη επιγραφή μάς παρέχει τρεις σημαντικές πληροφορίες: 
τό όνομα τοΰ ζωγράφου, τό όνομα και τήν πατρίδα τοϋ άφιερωτοΰ 
και τήν ημερομηνία.

'Ο ζωγράφος Ευφρόσυνος είναι, όσο ξέρω, άγνωστος από άλλον. 
Για τον άφιερωτή όμως, τον ιερομόναχο Κλήμη από τήν Κρήτη, στήν 
εποχή αυτή δυο πρόσωπα μέ τό όνομα αυτό διεκδικοΰν τον τίτλο. Τό 
ένα ήταν ιερομόναχος τής Μονής Διονυσίου, έγινε δυο φορές ηγούμε
νος και έχει γράψει τμηματικά ένα κώδικα (τον τελειώνει τό 1565) μέ 
ωραία, αλλά ψιλή καί πυκνή γραφή, όπου προτάσσει ένα κατατοπιστι
κό σημείωμα σχετικό μέ τον σκοπό για τον όποιο γράφει τήν «πυκτί- 
δα». ’Εκεί εξιστορεί τις δυσκολίες πού ευρισκε νά τελειώσει τή γραφή 
από τις λοιδωρίες τών άλλων μοναχών. Παρεμπιπτόντως μάς δίδει τήν 
πληροφορία ότι έγινε Ιερείς τό 1533, ότι τό μοναστήρι κάηκε τό 1539 
καί ότι «εποίηπαν δε με ηγούμενον τό πρώτον εν τω ζνα ετει, πάνυ 
τη ηλικία νίον, εν μηνι Νοεμβρίω εις τάς κατ'» (= 1542)\ Τήν επο
χή δηλ. πού αφιερώνονται οί εικόνες — ’Ιανουάριος τοϋ 1542 — δέν 
έχει γίνει ακόμη ηγούμενος. Τίποτε δέν θά μάς εμπόδιζε νά ταυτίσο
με τον ιερομόναχο Κλήμη, εξαίρετης παιδείας άνθρωπον καί σημαντι
κή προσωπικότητα τής μονής, μέ τον άφιερωτή τών εικόνων πού θά 
ήταν καί ό ποιητής του αναθηματικοί επιγράμματος, αν είχαμε κάποια 
ένδειξη ότι ήταν κρητικός. Τό μακρότατο προλογικό του σημείωμα,

4) Βλ. Σ π. Λάμπρου, Κατάλογος τών έν ταΐς βιβλιοΟήκαις τοϋ Άγιου 
Ορους Ελλην. Κωδίκων, Τόμος Α\ Έν Κανταβρυγίφ τής Άγγλίατ, 1895, άρ. 

3758/224, σελ. 371 - 372.
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γραμμένο στην εκκλησιαστική καθαρεύουσα τής εποχής, δεν αφήνει 
καμιά υποψία ιδιωματικών τύπων και δεν παρέχει καμιά άμεση πλη
ροφορία γιά την καταγωγή του. Διαισθανόμαστε μάλλον παρά βεβαι
ώνομε δτι αν ό έπειτα ηγούμενος τής Μ. Διονυσίου ήταν Κρητικός θά 
έσπευδε νά μάς τό ανακοινώσει, δπως κάνει ό άφιερωτής τής εΙκόνας.

Τό άλλο πρόσωπο είναι ό πατήρ κυρ Κλήμης Γαητάνης, πού, μέ 
τή διαθήκη τοΰ 1555 εις τό Κάστρο τής Κρήτης, κληροδότησε στη 
Μονή Διονυσίου τήν ιδιόκτητη μονή τής Κεράς Καβαλαρέας ή Καβα· 
λαράς. Ή μονή αυτή βρισκόταν στο Καβροχώρι κοντά στήν Τύλισο, 
και τό 1678 ακόμη «ή εκκλησία ήταν καλά γερή με τήν Ιστορία της 
όκα&ώς τήν ιστόρησε ό δάσκαλος δ Μερκούριος...» 6. Ό Κλήμης Γαη
τάνης εύπορος Κρητικός ιερομόναχος τόσο συνδεδεμένος μέ τήν Μ. 
Διονυσίου, ώστε νά τής κληροδοτεί ολόκληρο τό μοναστήρι του, είναι 
από τούς δύο ό πιθανότερος άφιερωτής τών εικόνων πού ζωγράφισεν 
ό Ευφρόσυνος.

Γιά τον άξιόλογον αυτό ζωγράφο θ’ άρκεσθοϋμε σε δσα μάς προ
σφέρει τό έργο του.

II

Ή μελέτη τοΰ θέματος τών πέντε εικόνων θά δείξει δτι ό Ευφρό
συνος ακολουθεί τις ιδέες και τις παραδόσεις τοΰ καιρού του.

Στή βυζαντινή εικονογραφία ή Μεγάλη Δέηση άποτελεΐται από 
σειρά προσώπων, διαφορετικού κατά τις περιστάσεις αριθμού, πού πε
ριέχει ως κεντρικό θέμα πάντα τήν τυπική Δέηση, τό Τρίμορφο, καί 
συμπληρώνεται μέ τ'ις μορφές ’Αγγέλων, ’Αποστόλων καμιά φορά και 
άλλων αγίων. ’Ασφαλώς ή Μεγ. Δέηση εκφράζει πλαστικά τ'ις παρα
κλήσεις ιών πιστών γιά τή σωτηρία τους, πού διατυπώνονται επανει
λημμένα στις λειτουργίες και σε άλλες τελετές μέ προσευχές τού τύπου 
αυτού : Ταϊς πρεσβείαις τής παναγίας άχράντον ϋπερευλογημένης ενδό
ξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, τοΰ Άγιου Ίωάννον προφήτου προ
δρόμου και βαπτιοτοΰ, τών τίμιων καί ενδόξων δυνάμεων άαωμάτων, 
τών άγιων και πανευφήμων αποστόλων καί τών άγιων... 'Ο αρχικός 
εσχατολογικός χαρακτήρας τής τρίμορφης Δέησης έχει σημειωθή έξ ά-

δ) Βλ Σχετικά έγραφα δημοσιευμένα «καθ’ ΰπόδειξιν καί αντιγραφήν τοΰ 
νϋν ηγουμένου τής Μονής Διονυσίου αρχιμανδρίτου κ. Γαβριήλ» άπό τόν Β. 
Λαούρδα στά Κρητ. Χρον , Θ', 1955, σ. 479 - 489. Τής διαθήκης δημοσιεύε
ται μόνο ή περίληψη (σ. 480). Γιά τόν «δάσκαλο» Μερκούριο, ζωγράφο τοΰ 
πρώτου τετάρτου τοΰ 17ου αιώνα, πού έχει έργασθή στή Μ. Διονυσίου καί στή 
Λαύρα, ελπίζω νά δημοσιευθή σύντομα σημείωμα έδώ,
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φορμής τής κεντρικής σημασίας τής παράστασης αυτής στη μεγάλη σύν
θεση τής Β' Παρουσίας6. Στην κυρίως Βυζαντινή εποχή γίνεται τόσο 
κοινή ή χρήση τής παράστασης τοΰ Τρίμορφου σέ κόγχες αψίδας, σέ 
τοίχους, σε έργα μικροτεχνίας, ώστε χάνει συχνά τήν άμεση σχέσή μέ 
τήν Β' Παρουσία, παίρνοντας το γενικώτερο νόημα τής μεσιτείας7. 
Τον αρχικό όμως χαρακτήρα διατηρεί ή παράσταση και σέ μεταγενέ
στερη εποχή, αδιάφορο άν είναι στήν περιορισμένη ή τήν ανεπτυγμένη 
μορφή. Στο Βουλγαρικό Κρεμικόβσκι π. χ. (15°? αιώνας), σέ τοιχογρα
φία, ό Χριστός έχει τήν επιγραφή ό Δίκαιος Κριτής (σλαβικά) καί τήν 
ίδια χαρακτηριστική επιγραφή (ελληνικά) έχει ό οργίλος Χριστός μιας 
σειράς Μεγάλης Δέησης στή Μ. Τβήρων τοΰ 15ου - 16ου αιώνα (ανέκ
δοτη, Α. Μ. 9)8. Διαπιστώνεται ό χαρακτήρας αυτός από τα (σλαβι
κά) κείμενα στά ανοικτά βιβλία πού κρατούν ό Χριστός και οί ’Από
στολοι μιας Μ. Δέησης Κρητικής τέχνης τής πρώτης πενηνταετίας τού 
16ου αιώνα, σ’ ένα μοναστήρι τοΰ Μαυροβούνιου 9 10. Και τής Μ. Γρη- 
γορίου ή Μ. Δέηση μέ τούς ένθρονους ’Αποστόλους (16°? at.), δείχνει 
τήν άμεση σχέση μέ τήν παράσταση τής Β'Παρουσίας (Α. Μ. 71 - 83).

Ή ιδέα τοΰ συνδυασμού τής Δέησης μέ τό τέμπλο παρουσιάζεται 
αρκετά ενωρίς. Ή παλαιότερη γραπτή μνεία βρίσκεται στον Πατριάρ
χη ’Ιεροσολύμων Σωφρόνιο περί τό 630ιο. Σέ μνημεία τήν βρίσκομε 
σέ λίθινους κοσμήτες (επιστύλια τέμπλου) μέ χαρακτές εικόνες μέσα σέ 
κύκλο, τόσο στήν Θήβα όσο καί στήν Μ. ’Ασία, στον 9ον αιώνα11*

277

*) Βλ. πρόχειρα Dalton, Byz. Art and Arch. σ. 664 καί Diehl, 
Manuel1, II, σ. 497. Βλ. καί C. Osieczkowska, La mosaique de la 
porte royale a Sainte Sophie de Constantinople περ. Byzantion, 9, 1934, 
a. 41 - 83 καί ιδίως σ 46 κ. έξ , 63 κ. εξ. καί 83. Π. Τρεμπέλα, Αί τρεις 
λειτουργίαι, ΆΦήναι 1935, σ. 116 κ. έξ., 184 - 185 καί 225.

’) Πρβλ. Ε. Weigand, Byz. Ζ„ 35 0935). σ. 134 καί A. Grabar, 
Ε’ Empereur, σ. 258.

8) Βλ. A. Grabar, La peinture religieuse en Bulgarie, Paris 1928, 
σ. 326. Βλ. καί πιό κάιω αημ. 22.

9) Βλ. L· Mirkovie, La Deesis de 1’ iconostase de Krusedol, πε· 
ριοδ. Starinar, N. 2, x. Ill - IV, Βελιγράδι 1952 - 1953, σ. 99 καί 105.

10) Βλ. Migne P. G. τ. 87, σι. 3557. Ή διατύπωση επιτρέπει νά συνα- 
χθή δτι to τέμπλο μιας εκκλησίας στολίζει «μεγίστη καί θαυμαοία» ζωγραφι
στή εικόνα μέ τή Μεγάλη Δέηση.

“) Βλ. Ά. Όρλάνδου, Γλυπτά Μουσείου Θηβών, Άρχ. Βυζ. Μν. 
Έλλ., τ. Ε, 1939 · 40, σ. 126 - 128, είκ. 7 8. Τοΰ ίδιου, Γλυπτά Μουσείου
Σμύρνης, ατό ίδιο τ. Γ, 1937, σ 144, είκ. 18. Buckler-Calder-Gu- 
t h r i e, Monum. As. Minoris Antiquae, τ. IV, 1933, π. 17, άρ. 40, σ. 13 
καί τ. VI, 1939, άρ. 359, σ. 122, πίν. 62. Στον κοσμήτη τοΰ τέμπλου τής Άγ. 
Σοφίας, δπου κατά τον Σιλεντιάριο (Μ i g n e, P. G. 86, στ. 2145 - 2147) ύπήρ-
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οπού ασφαλώς μιμούνται μεγαλύτερα και πολυτελέστερα τέμπλα. Άλλα 
μόνο τα μνημεία και τά κείμενα πού άναφέρονται στο είκονοστάσιο, 
όπως διαμορφώνεται μετά τον 11° αιώνα, επιτρέπουν νά παρακολου
θήσομε την παράσταση τής Μ. Δέησης από πιο κοντά. Διακρίνομε τό
τε δύο τύπους πού αναπτύσσονται παράλληλα.

Ό ένας, πού είναι καί ό παλαιότερος, χαρακτηρίζεται από την το
ποθέτηση των μορφών κάτω από τόξα, ζωγραφιστά ή ανάγλυφα. Οί 
διαστάσεις είναι περιορισμένες καί οί μορφές, εως τή μέση συνήθως, 
είναι ζωγραφισμένες σέ μιά ενιαία σανίδα. Στη μορφή αυτή παρου
σιάζεται τό απλό Τρίμορφο ολόσωμο, στήν ίδια σειρά μέ τό Δωδε- 
κάορτο ή μέ σκηνές από τον βίο τής Παναγίας σέ εικόνες επιστυλίων 
τού Σινα τού 11ου καί 12ου αίώνα, όπου κάθε σκηνή πλαισιώνεται 
από τόξο ζωγραφιστό12. Στήν Μ. Βατοπεδίου, σέ όμοια εικόνα επι
στυλίου (Α. Μ. 37, ανέκδοτη) τού 12ου - 13ου αίώνα, ή Δέηση ανα
πτύσσεται σέ Μ. Δέηση μέ δύο αρχαγγέλους καί τέσσερες Ευαγγελι
στές, μέ τις ολόσωμες μορφές άνά δύο κάτω από τόξο ανάγλυφο. Στήν 
ίδια σειρά — καί στο ίδιο ξύλο — βρίσκονται σκηνές από τό Δωδεκά- 
ορτο καί τον βίο τής Θεοτόκου.

'Γόν τύπο τής Μ. Δέησης σέ πλήρη διαμόρφωση, σέ ιδιαίτερη σει* 
ρά, μέ οκτώ ’Αποστόλους στηθαίους, κάτω από ανάγλυφο ελαφρά οξυ
κόρυφο τόξο παρέχει μιά εικόνα επιστυλίου στο Σινα από τον 13° αιώ
να13, πού είναι από ενιαίο ξύλο' επομένως δεν φαίνεται σωστή ή υπόθε
ση τού Ρώσου Λάζαρεφ, ότι ή διάσπαση τού Τρίμορφου σέ τρεις χωρι
στές εικόνες έπέτρεψε τον πολλαπλασιασμό τών προσώπων πού μετέχουν

χαν προφήτες, άγγελοι, Χριστός, απόστολοι καί Θεοτόκος σέ στηθ-άρια, ή δι
άταξη δέν φαίνεται νά ανάγεται στή Μεγ. Δέηση, γιατί άπό ιό κείμενο δέν συ
νάγεται ότι κεντρικό θέμα είναι τό Τρίμορφο. Τό ίδιο παρατηρούμε γιά τήν 
Pala d’ Oro ιοϋ ’Αγίου Μάρκου τής Βενετίας: δ Χριστός ένθρονος είναι «έν 
δόξη», οί δεητικές μορφές τής Παναγίας καί τοϋ Προδρόμου λείπουν, οί άλλοι 
άγιοι είναι παραταγμένοι ολόσωμοι και’ ενώπιον. Γιά τήν επίδραση τής αυτό- 
κρατορικής εικονογραφίας στις παραστάσεις αότοΰ τοΰ είδους βλ. A. G r a- 
b a r, L’ Etnpereur dans P art Byzantin, Paris, 1936, σ. 258. Βλ. καί S t. 
X y d i s, The Chancel Barrier, Solea and Ambo of Agia Sophia, Art 
Bull. 29, 1947, σ. 10 -11. E. Weigand, Die Ikonostase der justinia. 
nischen Sophienkirche in Kon/pel, Gymnasium und Wissenshaft. Fest
schrift des Maximiansgymnasium in Miinchen (1949), σ. 176 - 195. Γιά τήν 
Pala d’ Oro βλ. πρόχειρα Felicetti- Eiebenfels, Gesch. der byz. 
Ikonenmalerei, Olten et Eausanne 1956, σ. 74, πίν. 22 - 23, όπου λανθα
σμένα χαρακτηρίζεται ώς Μεγάλη Δέηση.

1!) Βλ. Γ. καί Μ. Σωτηρίου, Εικόνες τής Μ. Σινα, Coll, de l’lnstitut 
Frangais d’ Athenes, άρ. 100, Άθήναι 1956, εΐκ. 95, 103, 111 καί 113.

**) Στό ίδιο, είκ. 117.
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στη Μ. Δέηση11. 'Ο τύπος τής Μ. Δ. μέ τά τόξα συνεχίζεται σέ επό
μενες εποχές : Στον 15°ν αποδίδω ένα ανέκδοτο τμήμα Μ. Δ. στο Μου
σείο Μπενάεη, μέ δυο ολόσωμες μορφές ’Αποστόλων και ανάγλυφο 
οξυκόρυφο τόξο (Εύρ. 3712) και στον 16° - 17° μια σειρά στήΜ.Λαΰ 
ρας τοΰ ’Άθω πάλι μέ οξυκόρυφα τόξα (ανέκδοτη). Μπορούμε νά βε
βαιώσαμε ότι έως τον 180,ν αιώνα ή ενιαία εικόνα τής Μ. Δ. μέ τά τό
ξα διατηρείται στα τέμπλα όλων των μικρών παρεκκλησίων πού είναι 
σκορπισμένα μέσα στα μεγάλα μοναστήρια στο "Αγιον’Όρος, αλλά και 
άλλου* * * 16 *. Λέγεται ακόμη και σήμερα ή εικόνα αυτή : τά Άποστολικά. 
Στα τέμπλα αυτά, πού είναι πάντα περιορισμένων διαστάσεων, τό Δω- 
δεκάορτο λείπει συνήθως.

Τον άλλο τύπο, τον βρίσκομε αναπτυγμένο στον 14° αιώνα στην 
Κωσταντινούπουλη : μεγάλες εικόνες αυτοτελείς απαρτίζουν την σύνθε
ση, πού πρέπει νά έχει αποκτήσει δεσπόζουσα θέση στο μεγάλο τέμπλο 
αυτής τής εποχής. Ό Συμεών Θεσσαλονίκης (f 1429) (Migne Ρ. G. 
155, 345) περιγράφοντας τό τέμπλο τής εκκλησίας αναφέρει μόνο τη 
Μ. Δ.: «ύπεράνω τον κοομήιου μέσος μεν εσύ διά των Ιερών εικόνων 
δ Σωτήρ, έκατέρω&εν δε ή Μήτηρ χε και ό Βαπτιστής, άγγελοί τε καί 
απόστολοι καί οι λοιποί των άγιων..,». ’Από την Κωνσταντινούπολη 
στάλθηκαν, σύμφωνα μέ γραπτές μαρτυρίες, στο τέλος τοΰ 14ου αιώνα 
ο! επτά μεγάλες εικόνες (1.49 X 1.06 μ.) τής Πινακοθήκης Τρετιακώφ 
τής Μόσχας, πού προέρχονται από τη Μονή Βυσσότσκη στο Σερμπου- 
χώβ, κοντά στη Μόσχα: ό Χριστός, ή Παναγία, δ Πρόδρομος, δύο 
’Αρχάγγελοι και οί δύο κορυφαίοι ’Απόστολοι. Αυτή ή σειρά, μέ τό 
κύρος τής καταγωγής της, στάθηκε πρότυπο γιά άλλες όμοιες σειρές 
στή Ρωσσία, όπως είναι ή γνωστή τοΰ Σβένιγοροδ πού αποδίδεται 
στον Ρούμπλιοφ18 καί άλλη στο Νόβγοροδ τοΰ 1405, πού άποδίδε-

u) Β. Λάζαρεφ, Νέα μνημεία Βυζαντινής ζωγραφικής τοΰ XIV αί I.
Μεγάλη Δέηση (ρωσ.) Viz. Vrem., τ. IV, 1951, σ. 122 - 130. Βλ. καί πιό κά
τω τήν σημ. 16.

16) Γιά τό Όρος βλ πρόχειρα Κ ο n d a k ο ν, "Αθως (ρωσ.) είκ 19 καί 20 
Βλ. καί Ά. Όρλάνδου, Ή Μονή Όσιου Μελετίου καί ιά παραλαύρισ αυ
τής, Άρχ. Βυζ. Μν. Έλλ., τ. Ε, 1939, σ 115, 117 κ έξ., είκ 63. Ρλ. καί στο
Βυζ. Μουσείο άρ. 487 καί 494, 18ου αιώνα. Στο εμπόριο (Όκτ. 1956) Μ. Δ. 
τοΰ Ίωάννου Μόσκου 1711, μέ προέλευση τά Επτάνησα.

1β) Βλ. τή μελέτη τοΰ Β. Λ ά ζ α ρ ε φ, ό. π. π. Συγκρίνονιας τήν Μ. Δ. 
τοΰ Σερπουχώβ μέ αυτήν τοΰ Σβενιγορόδ (βλ. καί W u 1 f f - A 1 p a t ο v, σ. 
208) κάνει συζητήσιμους χαρακτηρισμούς τής τέχνης στην Κωνσταντινονπο. 
λη, στο τέλος τοΰ 14ου αιώνα: τήν θεωρεί ξερή, στερεότυπη καί σκοτεινόχρω. 
μη. Παράβλεψε νομίζω ό Ρώσος μελετητής τό γεγονός δτι στις κωνσταντι- 
νουπολίτικες εικόνες πού δημοσιεύει, μεταγενέστερες έπιζωγραφίσεις ρωσικές
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ται στον Θεοφάνη τον "Ελληνα17. ’Από την ίδια όμως εποχή των Πα· 
λαιολόγων σώζονται καί άλλες ελληνικές σειρές μέ την Μ. Δ., πού ά- 
ποκαλύφθηκαν πρόσφατα. Εξαίρετες είναι δυο σειρές—δ'χι πλήρεις 
— τής Μ. Χιλανδαρίου, πού καθαρίστηκαν καί στερεώθηκαν τό 1953 
(ΙΙίν. ΚΕ' είκ. 2)‘8. Τό 1954 καταλογογραφήθηκαν στη Μ. Βατό, 
πεδίου δυο Μ. Δ. άπό τις όποιες ή μία, ό'χι πλήρης (Α. Μ. 46, 47, 
50 καί 53) είναι τέχνης ανάλογης μέ τού Χιλανδαρίου (Διαστ. 1,19 X 
0,95) *9. "Ασφαλώς μάς διαφεύγουν τώρα καί άλλες σύγχρονες σειρές 
στο "Αγ. ’Όρος, άλλα τα παραδείγματα αυτά είναι άρκετά για νά μάς 
δώσουν μια ιδέα για τα μεγάλα βυζαντινά τέμπλα τής εποχής τών Πα· 
λαιολόγων, οπού καθιερώνεται ή Μ. Δ. μέ πολλές εικόνες σέ μεγάλο 
σχήμα, χωρίς τοξοστοιχία.

Ή παλαιολόγεια αυτή παράδοση συνεχίζεται καί μετά τήν "Αλωση 
στο "Αγ. ’Όρος καί έξω άπό αυτό, άσχετα μέ τις ζωγραφικές σχολές. 
Ό «θύτης» Ευφρόσυνος ζωγραφίζει τό 1542 τή σειρά τών πέντε ει
κόνων πού μελετούμε γιά τήν Μ. Διονυσίου καί τον ’ίδιο χρόνο άλλος 
άγνωστος άλλά άξιόλογος καλλιτέχνης ζωγραφίζει άνάλογη σέ μέγεθος 
καί ποιότητα σειρά μέ επτά εικόνες γιά τό Πρωτάτο ao (Πίν. ΚΓ' είκ. * 18

έχουν αλλάξει τόν άρχικό χαρακτήρα. Τή γνώοη τοϋ ρωσικού κειμένου τής 
μελέτης τού Β· Λ. οφείλω σέ μετάφραση πού ή Κα Δημ. Ήλιάδου - Hemmer- 
dinger έθεσε πρόθυμα στή διάθεσή μου.

”) Βλ. Β. Λ ά ζ α ρ ε φ, Ή τέχνη στό Νόβγίροδ, Νόβγοροδ 1947, (ρωσ.) 
πίν. 56 - 57.

18) Βλ. S ν. Radojcic, Monuments artistiques a Chilandari, Sbor- 
nik Radova de Γ Acaaemie Serbe des Sciences, τ. 44, Institut Byzantin, 
no 3, Βελιγράδι 1955, σ. 192, είκ. 29 - 31.

,9) Ό ωραίος ’Αρχάγγελος τού Βατοπεδΐου δέν προέρχεται άπό Μεγ. Δέη
ση, όπως υποστηρίζει ό Felicetti - Liebenfels, δπ. π. π. σ. 75, π. 
136α, γιατί είναι τό ταίρι στήν ωραία εικόνα τής Όδηγητρίας στό ίδιο μονα
στήρι, πού δημοσιεύει δ ίδιος, π. 89β.

’°) Συνολικά ανέκδοτες. Μνεία στον Π. Ουσπένσκη, Πρώτο ταξίδι (ρωσ.), 
τ. 11,2, σ. 271 καί Σμυρνάκη, σ. 364 καί 694. Ό Kondakov δημο
σίευσε γραμμικά σχέδια άπό τούς "Αγ. Πέτρο, Παύλο καί Πρόδρομο στόν 
«"Αθω», είκ. 23, 25 καί 26, άπό τόν ’Αρχάγγελο Μιχαήλ στήν Εικονογραφία 
τοϋ Χριστού, σ. 55, είκ. 91 καί άπό τήν Παναγία στήν Εικονογραφία τής Θεο
τόκου, τ. II, σ. 314, είκ. 176. Λεπτομέρειες φωτογραφικές, παρμένες πριν νά 
καθαριστούν οί εικόνες, τού Γαβριήλ καί τής Παναγίας δημοσίευσε ό Α. Ξ υ γ. 
γόπουλος, Μακεδονικά, τ. Γ, 1954. σ. 8, π. 4. Κατά τόν Ουσπένσκη, 
δ. π. π., ό «πρώτος» Γρηγόριος πού άναφέρεται σέ επιγραφή στό δεξιό περι
θώριο τής εικόνας τού Προδρόμου, ορίζει τό έτος 1544' βλ. Μ i 11 e t - Ρ a r- 
goire-Petit, Recueil des inscriptions chretiennes de P Athos, τ. I, 
Παρίσι 1904, σ. 11, άρ. 29. Σύμφωνα μέ σημείωμα πού δημοσιεύει ό Μ. Γ ε- 
δεών, Πατριαρχικοί ’Εφημερίδες, Άθήναι 1938, σ. 7 καί 12, ό Γρηγόριος
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Μ. Διονυσίου: Άπ Παύλος, λιπιομ. Έργο Ευφροσύνου 1542.
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Πρωτάτο. Άπ. Πέτρος τοϋ 1542.
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Μ. Διονυσίου. Άπ. Πέτρος, έργο Κύφροσύνου τοϋ 1542.
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1, ΚΔ' είκ. 1, ΚΕ' είκ. 1. Κ7"). Σ’ ένα σέρβικο μοναστήρι τοϋ Μαυ
ροβούνιου, στό Krusedol μια Μ. Δ., μέ τούς ’Αρχαγγέλους και τούς 
δώδεκα ’Αποστόλους ολόσωμους, είναι έργο κρητικών ζωγράφων τής 
πρώτης πενηνταετίας τοΰ 16ου (Διαστ. 0,94 X 0,67) 21. Στον 15° ή 
16° χρονολογείται μια Μ. Δ. στη Μ. Ίβήρων, μοιρασμένη τώρα στην 
Τράπεζα και στό παρεκκλήσι τοϋ Προδρόμου, μέ επτά μεγάλες εικόνες 
εξαίρετης τέχνης, άλλα όχι Κρητικής22. ’Ακόμη τής ίδιας εποχής είναι 
ή Μ. Δ. στην Τράπεζα τής Μ. Γρηγορίου μέ δεκαπέντε μικρότερες εικό
νες μέ ένθρονους ’Αποστόλους (Α. Μ. 71 - 83) 23.

Τέλος για νά περιορισθοΰμε στό "Αγιον ’Όρος ή δεύτερη Μ. Δ. 
τής Μ. Βατοπεδίου στην ίδια εποχή πρέπει νά άποδοθή, αλλά όχι σέ 
κρητικούς ζωγράφους24. Μεταγενέστερης τέχνης δέν γνωρίζω εικόνες 
από Μ. Δ. σύτοΰ τοϋ τύπου.

Τά τέμπλα όμως τοϋ 14ου και 16ου αιώνα δέν σώζονται πιά στό 
"Αγιον ’Όρος. "Οταν άντικατυσιάθηκαν στό τέλος τοϋ 18ου—αρχές 
τοϋ 19ου αιώνα μέ καινούργια, καμωμένα από ήπειρώτες ταγιαδόρους 
ή ιδέα τής Μ. Δ. μέ πολλές μεγάλες εικόνες εϊχεν άτονίσει μέσα και 
έξω από τό ’Όρος. Γι’ αυτό στά καινούργια τέμπλα, αν καί τεράστια, 
δέν υπήρχε θέση γιά τις εικόνες τής Μ. Δ. "Οπου υπήρχαν τοποθετή
θηκαν στην εσωτερική πλευρά. (Βατοπέδι, Διονυσίου, Πρωτάτο) 2\

III

Ή συγκριτική μελέτη τής τεχνικής καί τής τεχνοτροπίας τών πέντε 
εικόνων τής Μ. Διονυσίου θά βοηθήσει νά τις τοπρθετήσομε στήν τέ
χνη τοϋ καιροϋ τους καί, μέ τή σειρά τους, θά μάς διαφωτίσουν γι’ 
αυτήν.

ήταν «πρώτος» τό 1542. Οί εικόνες καθαρίστηκαν τό 1954 από τον καλλιτέχνη 
κ. Φ. Ζαχαρίου. ΟΙ φωτογραφίες πού δημοσιεύονται πιό κάτω έγιναν από τόν 
ίδιο μετά τόν καθαρισμό. Διαστ. 1.17 X 0.94.

“) Βλ. Mircovic, δ. π. π. Βλ. και D. Τ. Rice, The Icons of Cy
prus, Λονδίνο [1937], σ. 241 - 242 : μνημονεύει σειρές εικόνων ’Αποστόλων σέ 
τέμπλα, τής Κύπρου «executed in very conservative style», στον 16ov. Βλ. 
φωτογρ. τέμπλων Κύπρου μέ τή Μεγ. Δέηση Γ. Σωτηρίου, Βυξ. Μνημεία 
Κύπρου, Α' (λεύκωμα), 1935, Πίν. 145 - 146.

”) Α. Μ. 9-15. Διαστ. 1,56 X 0,76. Ό ’Απόστολος Πέτρος έχει δημοσίευ
σή σέ έγχρωμη φωτοτυπία στοϋ Κ. Eller, Der heilige Berg Athos, Μόνα
χο 1954, είκ. 126, καί ό Άρχάγγ. Γαβριήλ, στό ίδιο, είκ. 226, χωρίς χρώμα.

,s) Α. Μ. 71-83. Βλ. Βαρλ. Άγγελάκου, Ή...’Ιερά Μονή τοϋ 'Α
γίου Γρηγορίου, Θεσσαλονίκη 1921, είκ. 16 - 17.

*4) Α. Μ, 15 - 21, 69 - 70. ’Ανέκδοτη. Διαστ. 0,92 X 0,61.
*5) Πρβλ. τό ίδιο φαινόμενο στήν Κύπρο, D. Τ. Rice, ο. π. π. σ. 242.
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Στά πρόσωπα καί στα γυμνά μέρη ό προπλασμός, πού μένει ακά
λυπτος και δηλώνει τό σκιασμένο μέρος είναι βαθυκάστανος, ενώ οι 
φωτισμένες επιφάνειες, «τό σάρκωμα», δηλώνονται μέ φωτεινότερο 
και θερμότερο καστανό πού καλύπτει τον προπλασμό. Τις ακμές των 
όγκων δηλώνει σύστημα από λεπτές παράλληλες γραμμές σχεδόν λευ
κές. Τά βλέφαρα, τη ράχη τής μύτης και την άκρη της περιγράφει λε
πτή κόκκινη γραμμή, ενώ τά χείλη είναι κόκκινα σέ δύο τόνους : τό 
επάνω κόκκινο, τό κάτω κοκκινοκάστανο. Στη θερμότητα τοΰ σαρκώ
ματος άντιτίθεται ή ψυχρότητα τών τόνων τής τρίχωσης. Στον Πέ
τρο (Πίν. ΚΖ') τά λευκά μαλλιά και τά γένια έχουν τις φωτεινές 
επιφάνειες πρασινωπές, ενώ στον Παύλο (Πίν. ΚΑ') τό σκοτεινότε
ρο τρίχωμα είναι σχεδόν πράσινο. Στη μορφή τοΰ Χριστού (Πίν. 
ΚΒ' είκ. 2) και τού Προδρόμου (Πίν. ΚΓ' είκ. 2) ή καστανή κόμω- 
ση έχει τον ψυχρό τόνο τοΰ προπλασμού. Ή ισορροπία αυτή τών ψυ
χρών καί θερμών τόνων παρατηρείται καί στούς συνδυασμούς χρωμά
των γιά τον χιτώνα καί τό ίμάτιο : βαθύ ελαιώδες καί καστανό θερμό 
(Πέτρος καί Παύλος) γαλαζοπράσινο καί κοκκινοκάστανο (Πανα
γία), κοκκινοκάστανο καί ελαιώδες (Χριστός καί Πρόδρομος). Καί τά 
αντικείμενα, όπου υπάρχουν, εναλλάσσουν τούς τόνους: μπροστά στο 
καστανό θερμό τού ίματίου τού Πέτρου ξεκόβει τό πρασινωπό είλη- 
τάριο. Μπροστά στο ελαιώδες ίμάτιο τού Χριστού καί στον όμοιόχρω- 
μο χιτώνα τού Παύλου λάμπει τό χρυσό βιβλίο μέ τις κόκκινες και 
πράσινες πολύτιμες πέτρες καί μέ τό κόκκινο πάχος σελίδων. Στή λιτή 
καί ισορροπημένη αυτή χρωματολογία οί λίγες χρυσές πινελιές στο μα- 
φόριο τής Παναγίας, στο ίμάτιο τού Χριστού, στο χιτώνα τού Πέτρου 
δίδουν ένα συγκρατημένο τόνο λαμπρότητας, πού δένει τις μορφές μέ 
τό χρυσό κάμπο,

Μέ τις εναλλαγές στή φωτεινότητα καί στήν ποιότητα τών τόνων 
πλάθεται μέ ζωηρότητα 6 όγκος της πλατιάς μορφής, πού κλείνεται μέ 
συγκεκριμένα περιγράμματα, όχι μόνο στήν εξωτερική περιφέρεια αλλά 
καί στήν πλαστική δήλωση τής ανατομίας τού προσώπου. Οί μικρότε
ρες δηλ. πλαστικές εξάρσεις, οί μύες τοΰ λαιμού, τά ζυγωματικά, ή 
μύτη, οί κρανιακές εξοχές, περιγράφονται μέ λεπτές, σέ ελαφρά βαθύ
τερο χρώμα σφικτές αλλά εύκαμπτες γραμμές, ώστε ή ανάγλυφη σάρκα 
νά παραμένει χυμώδης (Πίν. ΚΑ', ΚΖ'). Ή πτυχολογία βρίσκεται 
στο ίδιο γραμμικό πνεύμα, αλλά περισσότερο σχηματική, δηλώνεται μέ 
ευθείες καί τεθλασμένες σέ βαθύτερο τόνο' οί καμπύλες είναι λίγες ή 
λείπουν εντελώς. Στενώτερες ή πλατύτερες φωτεινές ταινίες φανερώ
νουν τήν ακμή τής πτυχής. Διαγράφονται έτσι σχήματα γεωμετρικά, 
μάλλον επίπεδα, πού αποδίδουν, εν τούτοις, τήν κίνηση ή τήν στάση
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των μελών τοΰ ογκώδους σώματος πού καλύπτουν μέ εύρυθμία (Πίν. 
ΚΒ' εϊκ. 1 - 2, ΚΓ' εϊκ. 2, ΚΔ' εϊκ. 2).

Ό τεχνικός αυτός τρόπος για την άπόδοοη τοΰ προσώπου και της 
πτυχολογίας είναι τυπικός για την κρητική ζωγραφική των μέσων τοΰ 
16ου αιώνα2β. Ή εφαρμογή δμως τής τεχνικής αυτής δεν είναι εντε
λώς ομοιόμορφη σ’ δλα τά όμοειδή έργα τής εποχής. Θά άναζητήσομε 
τις διαφορές και τις πιθανές αιτίες τους, παραβάλλοντας τις εικόνες τοΰ 
Ευφρόσυνου μέ τις εικόνες τής Μεγ. Δέησης τοΰ παλαιού τέμπλου τοΰ 
Πρωτάτου, πού χρονολογούνται μέ πιθανότητα στην ίδια χρονιά: 1542) 
άλλα είναι έργο άγνωστου ζωγράφου 27.

Οι εικόνες τοΰ Πρωτάτου, ενώ έχουν έκτελεσθή στην ίδια τεχνική, 
διαφέρουν από τις εικόνες τοΰ Ευφρόσυνου ώς προς την σκληρότερη 
αντίθεση φωτισμένων καί σκιερών επιφανειών, καθώς και στη δήλω
ση μέ εντονώτερα περιγράμματα τών επί μέρους επιπέδων' ακόμη στις 
«ψιμμυθιές» δηλ. στα άσπρα φώτα, οϊ γραμμές είναι παχύτερες (Πίν. 
ΚΔ, ΚΤ"). 'Η σάρκα χάνει έτσι τό χυμό της καί οί μορφές γίνονται 
ακόμη γραμμικώτερες, ακόμη πιο «κοπτικές», όπως θά έλεγεν δ Π. 
Δοξαράς, χωρίς γι’ αυτό ‘νά ελαττώνεται ή πλαστικότητα τοΰ όγκου 
τους. 'Υπάρχουν δμως καί άλλες διαφορές πιο σημαντικές. Τό γενικό 
περίγραμμα (ή σιλουέτα) τοΰ Παύλου στην εικόνα τοΰ Ευφρόσυνου 
(Πίν. ΚΔ' είκ. 2) σχηματίζει μιά πυραμίδα μέ πλατιά βάση, όπου ή 
ογκώδης κεφαλή τοΰ ’Αποστόλου μέ χαμηλό εύρωστο λαιμό, κάθεται 
στερεά στούς πλατείς ώμους. ’Ενώ στήν εικόνα τοΰ Πρωτάτου (Πίν. 
ΚΔ είκ. 1) ή σιλουέτα είναι ψηλόστενη και λιγερή, καί ή κεφαλή μέ 
τό μεγάλο κρανίο, στηριγμένη σέ ψηλό λαιμό, μέ ώμους πού πέφτουν, 
μοιάζει πιο ευκίνητη. Οί διαφορές αυτές αποβαίνουν διαφορές ύφους: 
δ Παύλος τοΰ Ευφρόσυνου είναι ζωγραφικώτερος, ενώ δ Παΰλος τοΰ 
Πρωτάτου είναι γραμμικώτερος, άλλα καί διαφορές ήθους τών παρι- 
στανομενων προσώπων: δ πρώτος μέ τήν πληθωρική σωματική διά
πλαση, είναι ήρεμος, στοχαστικιότερος, μέ παθητική διάθεση, ενώ δ 
άλλος βρίσκεται σέ ανήσυχη διέγερση, άλλα είναι πιο πρόχειρα ψυχο
γραφημένος. Ομοιες παρατηρήσεις μπορούμε νά κάνομε καί στις άλ
λες αντίστοιχες εικόνες τών δύο αυτών συγχρόνων Μεγάλων Δεήσεων. 
Ό Άπ. Πέτρος τοΰ Ευφρόσυνου (Πίν. ΚΖ') είναι γεμάτη δύναμη 
σαρκώδης μορφή πού αναπτύσσεται σέ πλάτος' μέ τό συνοφρυωμένο

se) Βλ. Α. Ξυγγοπούλου, Βημόθυρον κρητικής τέχνης, περ. Μακεδο
νικά, Γ, 1954, σ. 7 - 8. Βλ. καί Μ. Χατζηδάκη, Ό Δ. Θεοτοκόπουλος 
καί ή Κρητική ζωγραφική, περ. Κρητ. Χρον , Δ, 1950, σ. 419 - 420, 4284 καί 28. 

”) Βλ. πιό πάνω σημ. 20.
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ΰφος καί τούς κυματισμούς στα επίπεδα τοΰ σφικτοΰ προσώπου, μοιά
ζει 6 «δειλός» καί «όξύχολος» αυτός απόστολος μέ τούς «οϊνοπαεΐς 
οφθαλμούς» νά κρύβει στην ηρεμία την εύκολη οργή του. Τοΰ Πρω
τάτου ό Πέτρος (Πίν. ΚΤ') έχει στενόμακρο σώμα καί πρόσωπο άπο- 
στεωμένο, μέ κοφτά επίπεδα, μέ έκφραση ανήσυχη στο καρφωμένο 
βλέμμα. Σημαντικές είναι καί οί διαφορές στην απόδοση τοΰ Προδρό
μου (Πίν. ΚΓ'είκ. 1-2), ενώ τα νεανικώτερα πρόσωπα τήςΠαναγίας 
καί τοΰ Χριστού (Πίν. ΚΒ' είκ. 1-2) παρουσιάζουν πολύ λιγώτερες 
διαφορές Τα κεφάλια τών ’Αγγέλων, πού λείπουν στη σειρά τοΰ Διο
νυσίου, έχουν στην κόμωση σαφή τά ίχνη τής παλαιολόγειας χάρης 
συνδυασμένης μέ κάποια αμεσότητα στο αυστηρό βλέμμα πού ατενίζει 
τον προσκυνητή (Πίν. ΚΕ' εϊκ. 1).

Αυτή άλλωστε ή σταθερή καί συγκεκριμένη ματιά χαρακτηρίζει 
τόσο τούς Κρητικούς τοιχογράφους δσο καί τή σειρά τοΰ Πρωτάτου. 
Γιατί τά συγγενέστερα προς τή σειρά αύτή τών εικόνων μνημεία είναι 
δίχως αμφιβολία οί τοιχογραφίες. Καί από τεχνική άποψη καί από 
τήν άποψη τοΰ τύπου και τοΰ ήθους θά ξαναβροΰμε τά ίδια πρόσω
πα τόσο στις τοιχογραφίες τοΰ Θεοφάνη τοΰ 1535 ό'σο καί στα έργα 
τοΰ άγνωστου ζωγράφου τοΰ Δοχειαρίου τοΰ 1568 2β. Τά πρότυπα δμως 
πού ακολουθούν οί ζωγράφοι εικόνων καί τοιχογραφίας — πού ταυτί
ζονται επί τοΰ προκειμένου — δχι μόνον είναι αναμφισβήτητα παλαιο- 
λόγεια, αλλά καί ανήκουν σέ ορισμένη τεχνοτροπία. Μια ανέκδοτη ει
κόνα τοΰ Παύλου από Μεγάλη Δέηση τής Μ. Χιλανδαρίου μπορεί νά 
μάς χρησιμεύσει ως παράδειγμα (Πίν. ΚΕ' είκ. 2) γιατί αντιπροσω
πεύει τήν κωσταντινουπολίτικη τεχνοτροπία γύρω στά 1400 μέ τήν 
πλησιέστερη προς τις εικόνες μας τεχνική εκτέλεση 'Η συγγένεια 
βρίσκεται στή διαδοχική τοποθέτηση φωτεινότερων τόνων, δπως τήν 
περιγράψαμε πιο πάνω, καί μάλιστα εις τά ίδια σημεία τοΰ προσώπου * 77

22) Βλ. G. Millet, Athos, π. 134, 1 καί 236, 1 - 2.
’ή Εννοούμε τήν ,τεχνοτροπία πού αντιπροσωπεύουν οϊ τοιχογραφίες τής 

Περιβλέπτου σιό Μυστρά (Βλ. Μ. Χατζηδάκη, Μυστρας, βη εκδ., 1956, σ.
77 - 81. Τοΰ ίδιου, Ή ζωγραφική στό Μυστρδ, Άγγλοελλ Έπιθ-., ΣΤ', 
1953, σ. 58 - 60 καί είδικώτερα βλ. τό κεφάλι τοΰ Χρυσοστόμου, Millet, 
Mistra, πίν. 110,1). ’Από τις φορητές εικόνες αυτής τής εποχής καί τεχνοτρο
πίας οί όποιες καί έδάνεισαν τήν ψιλοδουλεμένη τεχνική τους στις τοιχογρα
φίες, σημειώνομε ένδεικτικά τις γνωστές ε’ικόνες α) τών Δώδεκα ’Αποστόλων 
τής Μόσχας (Λ ά ζ α ρ ε φ, Βυζ ζωγρ., π. 305), β) τοΰ Χριστοΰ Παντοκράτορα 
τοΰ Έρμιτάζ, τοΰ 1363 (στό ίδιο, π. 318. Βλ. καί I, e merle, Cahiers Ar- 
cheol. II, 1947, σ. 129 κ,έξ.), γ) τήν Παναγία από τή Μεγ. Δέηση τοΰ Θεοφά
νη ποΰ Έλληνα, τοΰ 1405, στή Μόσχα (Βλ. πιο πάνω σημ. 17). Για τήν εικόνα 
τοΰ Χιλανδαρίου βλ. πιό πάνω σημ. 18.
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καί μέ την ίδια κατεύθυνση τής πινελιάς. Βρίσκεται ακόμη στην ίδια 
σιλουέτα που αποδίδει τον ϊδιο ψηλόλιγνο τύπο μέ το έξέχον κρανίο 
καί τό βαθειά αΰλακωμένο πρόσωπο, πού εκφράζει ανάλογη ανήσυχη 
διάθεση. Δεν θά επιμείνομε στις διαφορές πού συνιστοϋν τη διαφο
ρετική έκφραση τής κάθε εποχής : ή παλαιολόγεια εικόνα έχει δλα τά 
σχήματα πιο ραδινά, την σύσπαση τοϋ προσώπου πιο ξυπνή, την κί
νηση τών γραμμών στα μαλλιά, στις ρυτίδες, στις πτυχές, πιο ρευστή, 
πιό ευλύγιστη.’Ακόμη σ’αύτήν οί φωτεινές επιφάνειες είναι μικρότερες 
καί χωρίς συγκεκριμένο σχήμα, ώστε να δίδεται περισσότερο ή εντύπω
ση μιας φευγαλέας ανταύγειας παρά ορισμένου σταθερού φωτισμού.

Τά πρότυπα τών εικόνων τού Ευφρόσυνου δέν είναι τά ίδια. Γιά 
νά βρούμε συγγενέστερες μορφές, έμμεσα πρότυπα ως προς εκείνα τά 
χαρακτηριστικά πού τις διαφοροποιούν από τις σύγχρονες τους εικόνες 
τού Πρωτάτου, πρέπει νά πάμε σέ παλιότερα μνημεία : στις τοιχογρα
φίες τού Πρωτάτου, τών αρχών τού 14ου αιώνα, πού χρησιμοποιού
με εδώ ως στοιχείο συγκριτικό, επειδή εκπροσωπούν τυπικά τή Μα
κεδονική Σχολή. 'Η τεχνική καί ή εικονογραφία είναι διάφορες: εκεί 
οί φωτισμένες Ιπιφάνειες είναι πολύ πλατιές καί έχουν τις λίγες σκιέζ 
πράσινες, δ Παύλος κρατεί σέ ορμαθό τά είλητάρια μέ τις Έπιστολέζ 
του, δ Πέτρος έχει ανοικτό τό δικό του είλητάριο"0. Έν τούτοις τό 
ογκώδες κεφάλι πού βυθίζεται στερεά στούς εύρεΐς ώμους, τό πλατύ 
σαρκώδες πρόσωπο, τό ήρεμο, σίγουρο καί επιβλητικό ήθος τών μορ
φών, είναι χαρακτηριστικά κοινά στις τοιχογραφίες τού Πανσέληνου 
καί στις εικόνες τού Ευφρόσυνου.

Γιά νά συνοψίσομε τις παρατηρήσεις αυτές θά λέγαμε ότι οί δύο 
σύγχρονες σειρές εικόνων μέ τή Μεγάλη Δέηση τού 1542 αντιπροσω
πεύουν δύο διάφορες τάσεις τής κρητικής ζωγραφικής. ’Ενώ χρησιμο
ποιούν τούς ίδιους βασικά τεχνικούς τρόπους καί τήν ίδια χρωματική 
κλίμακα, ακολουθούν διάφορες παραδόσεις καί διαφορετικά πρότυπα. 
Ό άγνωστος ζωγράφος τών εικόνων τού Πρωτάτου, πού ταυτίζεται μέ 
τούς Κρητικούς τοιχογράφους, ακολουθεί τά πρότυπα τής τελευταίας 
Ιποχής τών Παλαιολόγων, δπως τά ξέρομε από φορητές εικόνες καί 
τοιχογραφίες3Ι. Ό Ευφρόσυνος έχοντας ζωηρότερο τό αίσθημα τού * **)

80) Millet, Athos, π. 38,1 καί 39,1. Ή σχέση κρητικών ζωγράφων χοΰ 
16ου μέ τή μακεδονική ζωγραφική έχει ήδη σημειιοθή : Μ. Χατζηδάκη, 
Ό Δ. Θεοτοκόπουλος κ.λ.π. σ. 386 ■ 387 κιιί 439 - 440, βλ καί Α. Ξ υ γ γ ο- 
π ο ύ λ ο υ, Ή θρησκευτική τέχνη τής Τουρκοκρατίας, περ. «Νέα Εστία», Χρι" 
σιούγ. 1955, σ. 9 (ανατύπου). Γιά τή ζωγραφική τοϋ Πρωτάτου βλ. Α. Ξ υ γ· 
γοπούλου, Μανουήλ Πανσέληνος, (’Αντίγραφα Φ. Ζαχαρίου). ’Αθήνα 1956.

**) *Η σχέση τής τέχνης τοϋ 16ου μέ ιήν παλαιολόγεια τεχνοτροπία (βλ*
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μνημειακόν, για νά στήσει μορφές πού θά φαίνονται από χαμηλά, προ
τιμά τά γεροδεμένα παραστήματα τών ’Αποστόλων τής Μακεδονικής 
σχολής * 8\ Σ’ αυτά 6 ζωγράφος τοΰ 16ου αιώνα θά προσδώσει ιδεαλι- 
στικώτερο πνεϋμα μέ τά μέσα που τοΰ παρέχει ή κρητική τέχνη τής 
εποχής του : λιγοστεύοντας την ποικιλία καί σκυθρωπάζοντας την φαι- 
δρότητα τών χρωματικών τόνων, μετατρέποντας τις ζωγραφικώτατις 
εκείνες μορφές πού πλάθονται μέ την αντιπαράθεση φωτεινών συμ
πληρωματικών χρωμάτων σέ απτές, πλαστικά δουλεμένες μορφές καί, 
τέλος, εισάγονιας στη σύνθεση ένα κυρίαρχο στοιχείο αυστηρού ρυθμοΰ.

Πραγματικά, στα πρόσωπα, στην πτυχολογία, στη θέση καί στη 
σχέση τών χεριών, ένας ρυθμός άλλου κυματιστός (πρόσωπα) καί άλ 
λοΰ γωνιώδης (πτυχολογία), οργανώνει τη σύνθεση τής κάθε εικόνας 
προσδίδοντάς της ύφος αυστηρής τάξης, πού βρίσκει τήν αρτίωσή του 
στη σύνθεση τοΰ συνόλου ιών πέντε εικόνων πού απαρτίζουν τη Με
γάλη αυτή Δέηση, συμμετρική γύρω από τον μετωπικό Χριστό μέ τήν 
τονισμένη κατακόρυφη τοΰ μεγάλου βιβλίου, Τών άλλων μορφών καί ή 
κάμψη τής κεφαλής, στοιχείο συναισθηματικό, καί οΐ απλές αλλά πολυ
σήμαντες κινήσεις τών χεριών καί τών πραγμάτων πού κρστοΰν, έχουν 
μεταξύ τους ρυθμική σχέση καί ανταπόκριση' ακόμη κσί τά μεταξύ τών 
μορφών κενά έχουν ρυθμικό νόημα: δλα οδηγούν μ’ ενιαίο ρυθμό 
προς τήν κεντρική μορφή. Μέ τά χαρακτηριστικά αυτά, οί πέντε εικό
νες τοΰ Ευφρόσυνου μέ τις καλοκτισμένες μορφές αποτελούν στο σύ
νολό τους μιά πλατεία μνημειακή σύνθεση, από τις σημαντικώτερες 
τής εποχής.

Τό πράγμα δέν στερείται σημασίας γιατί ή Κρητική ζωγραφική 
στήν πρώτη καί καλύτερή της περίοδο δημιουργεί μεγάλες συνθέσεις, 
μέ έκδηλο τον ρυθμικό χαρακτήρα. Καί μόνο οί εξαίσιες συνθέσεις τής 
Κοίμησης τής Παναγίας τοΰ Θεοφάνη στή Λαύρα (1535) καί τυΰ Ζώρ- 
ζη στή Μ. Διονυσίου (1547) άρκοΰν για παράδειγμα83.

Πιο πάνω διαπιστώσαμε τήν ταυτόχρονη ύπαρξη δύο παραδόσεων

πιό πάνω σημ. 29), ή όποια έξ αιτίας τής σχέσης αυτής ονομάσθηκε παλαιότε- 
ρα «κρ,,τική», εχει άναλοθή διεξοδικά άπό τόν G. Μ ί 11 e t, Iconographie, 
σποραδικά καί ειδικά σ. 659 · 670. Βλ. καί Μ. Χατζηδάκη, Τοιχογραφίες 
στήν Κρήτη, περ. Κρητ. Χρον., ΣΤ', 1952, σ. 76 · 78. Ά. Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ) 
Ή θρησκευτική τέχνη κ.λπ. σ. 5 - 6.

8·) Στήν προτίμηση αύτή τοΰ Ευφρόσυνου μπορούμε νά δοΰμε μακρινές α
πηχήσεις άπό τήν τέχνη ενός Masaccio (αρχές 15ου), πού αγαπά τις ήρεμες καί 
ογκώδες μορφές μέ τό πλατύ καί καθαρό ανάγλυφο. Βλ. γιά ανάλογες συσχε
τίσεις Μ. Χ,’ατζηδάκη, Ό Δ. Θεοτοκόπουλος κ.λπ., σ. 887 ■ 388.

88) Βλ. Millet, Athos, π. 134.
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και ροπών στην κρητική ζωγραφική στα 1542. ’Αξίζει νά παρακολου
θήσομε σύντομα τήν τΰχη τους.

Στην αμέσως επόμενη γενεά οί τοιχογράφοι πού εργάζονται οτό 
“Αγιον ’Όρος θά ακολουθήσουν τήν παράδοση πού αντιπροσωπεύουν 
οί εικόνες τοΰ Πρωτάτου, πού είναι, δπως είδαμε, αυτή τής τοιχογρα
φίας, ενώ ζωγράφοι φορητιόν εικόνων, πού δουλεύουν στήν Κρήτη, θά 
μείνουν πλησιέστερα προς τήν καλλιτεχνική αντίληψη των εικόνων τοΰ 
Ευφρόσυνου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί μιά από τις ση- 
μαντικώτερες εικόνες τής επόμενης γενεάς, ό Προφήτης Ήλίας τοΰ 
Μιχαήλ Δαμασκηνού, πού βρίσκεται στήν ομώνυμη Σκήτη τής Μονής 
Σταυρονικήτα34 (Πίν. ΚΗ' είκ. 2). Ό πληθωρικός δ'γκος και τό πλά
τος, τής ήρεμης μορφής, τό σεβάσμιο ήθος, ή μαλακή μετάβαση από 
τά φωτεινά στά σκιερά, ή παρουσία κοινοιν τεχνικών λεπτομερειών, 
δπως π. χ. ή λεπτή κόκκινη γραμμή στά βλέφαρα καί στήν άκρη τής 
μύτης ή δ τρόπος πού σχεδιάζεται τό κάτω βλέφαρο, θ’ άρκοΰσαν γιά 
νά μαρτυρήσουν τή συγγένεια ανάμεσα στις δύο αυτές καλλιτεχνικές εκ
δηλώσεις, πού απέχουν είκοσι μέ τριάντα χρόνια περίπου. ’Ακόμη δ 
Δαμασκηνός διατηρεί στον Προφήτη Ήλία τή ρυθμικά οργανωμένη σύν
θεση τού Ευφρόσυνου, μόνο πού εδώ δ ρευστός κυματιστός ρυθμός τών 
γραμμών και τών επιπέδων τοΰ προσώπου, απλώνεται στήν πτυχολο" 
για καί στήν κίνηση τών χεριών. Αυτόν τον Iviuio ρυθμό, πού Ικφρά- 
ζεται μέ διαδοχικές καμπύλες, θά κρατήσει καί σέ άλλες εικόνες αυτής 
τής περιόδου, πού από τό περιεχόμενο ή τον λατρευτικό προορισμό 
τους απαιτούν αυστηρότερη τάξη, δπως ή Αγία Τριάδα τού Μουσείου 
Μπενάκη ή δ μετωπικός "Αγιος’Αντώνιος τού Βυζαντινού Μουσείου35.

Τό φαινόμενο δέν είναι μονωμένο, γιατί στις άντιπροσωπευτικοό- 
τερες φορητές εικόνες τής β'πενηνταετίας τοΰ 16ου δέν θά βρούμε τήν 
σκληρή απόδοση τής πτυχολογίας μέ ευθείες τσακισμένες, πού ήταν, 
δπως είδαμε δ συνηθισμένος τρόπος στά μέσα τού 16ου, στις τοιχο
γραφίες καί στις εικόνες, τόσο τύπου Πρωτάτου δσο καί Ευφρόσυνου. 
Παράδειγμα τής νέας μαλακώτερης πτυχολογίας παρουσιάζει μιά εικόνα 
τού ’Ιωάννη τού Θεολόγου, πού είναι στο χωριό ’Άντησσα τής Μυτι· * 36

34) Δημοσιεύτηκε από ιόν Μ. Χατζηδάκη, δ. π π., σ 392, π. Κ, 1.
36) Βλ. Ά. Ξυγγοπούλου, Μουσεΐον Μπενάκη, Κατάλογος τών εικόνων 

Άθήναι 1936, π. 10. Βλ. καί Felicetti-Liebenfels, δ. π. π., π· 
121 καί 135Β. G. Sotiriou, Guide du Musee Byzantin d’ Athenes, 
1955, άρ. 211, π 27. “Άλλη κατηγορία εικόνων του, δπως ή ’Ανάσταση τοΰ 
Μουσείου Μπενάκη (Βλ. Μ. X α τ ζ η δ ά κ η, δ. π π., σ. 391, π. ΙΘ) ή ή Σταύ' 
ρωση τοΰ Μουσείου Ζακύνθου (Βλ. τοΰ ίδιου, Συμβολή κ λπ., π. 15, 13^ 
βρίσκονται πλησιέστερα_σέ παλαιολόγεια πρότυπα φορητών εικόνων βλ. σημ. 29.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:55 EEST - 18.237.180.167



288 Μανόλη Χατζηδάκη

λήνης (Πίν. ΚΗ' είκ. 1). Ή αντίληψη τής πλατιάς επιβλητικής μορ
φής, τό σαρκώδες πρόσωπο μέ τά κυματιστά γένια, ή καμπύλη κίνηση 
τής σοφά υπολογισμένης πτυχολογίας, χωρίς νά μιλήσομε γιά την τε" 
χνική, θέτουν την ωραία αυτή εικόνα στη συνέχεια τής σειράς τής Μ. 
Δέησης τοΰ Ευφρόσυνου και τοϋ Προφήτη Ήλία τοϋ Δαμασκηνού- 
’Έχει δμως έ'να στοιχείο που, άν δεν λείπει εντελώς σ’ εκείνες, εδώ εί
ναι εμφανέστερο: ή πλατιά θεατρική χειρονομία μέ τό ανοικτό βιβλίο 
καί τήν πέννα σιόν αέρα οδηγούν κατ’ ευθείαν σε ιταλικά σχήματα88· 
Ή εικόνα αυτή βοηθεΐ νά καταλάβομε δτι ή αλλαγή στήν εκφραστική 
χρησιμοποίηση τής πτυχολογίας μπορεί ν’ άποδοθή στις δύο παράλλη
λες επιδράσεις πού ύφίστανται οί ζωγράφοι εικόνων τής εποχής, του
λάχιστον δσοι εργάζονται έξω από τό ’Όρος : τής παλαιολόγειας τέχνης 
τοΰ 14ου- 15ου και τής σύγχρονής τους ιταλικής. Ή αποδοχή τών επι
δράσεων αυτών μαρτυρεί τήν έφεση τών ζωγράφων εικόνων γιά βαθ
μιαία απομάκρυνση από τά κωδικοποιημένα πιά στον καιρό τους πρό
τυπα τών «κλασικών» κρητικών ζωγράφων τής πρώτης πενηνταετίας, 
πού διαιωνίζονται στήν τοιχογραφία πέρα από τον 17ον αιώνα. Αυτή 
παραμένει ή κατ’ Ιξοχήν συντηρητική μοναστηριακή τέχνη, ενώ ή ζω
γραφική τών εικόνων, πού γίνεται τέχνη κυρίως αστική, μέ τήν προ
σαρμογή της σέ προοδευτικώτερες αντιλήψεις, προσπαθεί νά ξεπεράσει 
τον κίνδυνο θανάτου87.

IV

Μέ δσα λέχθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο έγινε προσπάθεια νά 
καθορισθή ή τεχνική καί ή τεχνοτροπία τών εικόνων τοϋ Ευφρόσυνου

8β) ’Ανέκδοτη. Διαστ. 1,10 X 0,81 μ. ’Αριστερά κάτω, στό πράσινο έδαφος, 
διακρίνονται τά γράμματα: Δ(έηοι)ς τοΰ δούλου τοϋ Θεοϋ Δομεοτηχο Κρονι[ηρ]ά. 
Δεξιά ίχνη τής υπογραφής ..Μ...ΣΚΙΝΟΥ... Ή άποκατάσταση Μ[ιχαήλ 
Δαμα]σκηνοϋ πιθανή άλλά δχι βέβαιη Οί επιγραφές φαίνεται δτι έσβη
σαν σέ σχετικά πρόσφατο άδέξιο καθαρισμό. Ή εικόνα αυτή μαζί μέ λίγες άλ
λες ωραίες εικόνες τοΰ 1605, στήν ίδια εκκλησία προέρχονται κατά τήν παρά
δοση άπδ τή διαλελυμένη μονή Κρεοκόπου

”) Βλ. Μ. Χατζηδάκη, Συμβολή κ.λπ. σ. 224 (καί σ. 10 κ. έξ. γαλλι
κού ανατύπου). Βλ. τοΰ ίδιου, Μεταβυζαντινές τοιχογραφίες στή Ζάκυνθο, 
περ. Ζυγός, 1956, άρ. 5, σ. 14 - 16 καί άρ 6, σ. 16 - 18. Γιά τήν μοναδική 
εξαίρεση στήν τοιχογραφία τής εποχής, τό έργο τοϋ Φράγκου Κατελάνου (1560 
- 1566) Βλ. τοΰ ίδιου, Συμβολή κ.λπ., σ. 234 - 235 καί Δ. Θεοτοκόπουλος 
κ.λπ., σ. 389. Βλ. καί Α. Ξυγγοπούλου, Ή θρησκευτική τέχνη κ.λπ., σ. 
11 (ανατύπου). Γιά τίς τοιχογραφίες τοΰ Κατελάνου στήν Ήπειρο, άνακοίνωση 
τοΰ καθηγητοΰ Δ. Εύαγγελίδη στή Χριστιανική ’Αρχαιολογική Εταιρεία 
τον ’Ιούνιο τοϋ 1955.
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κα'ι ή οχέστι τους μέ τά σύγχρονα καί τά αμέσως επόμενα έργα. Πιστεύω 
πώς βγαίνει τό συμπέρασμα οτι ό ιερωμένος καλλιτέχνης μέ τό ασυνή
θιστο όνομα είναι ένας εξαίρετος ζωγράφος κρητικός, πού διατηρεί μία 
παράδοση κάπως διάφορη από αυτήν πού δημιουργούν οί Κρητικοί 
τοιχογράφοι στο “Αγιον’Όρος καί, ακόμη, δ'τι μέ αυτόν συνδέεται ορι
σμένη τάση τής ζωγραφικής εικόνων τής Κρήτης στην επόμενη περίο
δο. Οί διαπιστώσεις αυτές μπορούν νά μάς οδηγήσουν στο συμπέρα
σμα ότι ό Ευφρόσυνος δέν εργάζεται στο ’Όρος ;

Μια αρνητική διαπίστωση δέν είναι χωρίς σημασία: ’Αναζητήσαμε 
στή Μ. Διονυσίου άλλα έργα τού Ευφρόσυνου, έστω και ανυπόγραφα. 
Στή Μονή πού κάηκε τό 1539 και ξανακτίσθηκεν άμέσατς 88 είναι σπά
νιες εικόνες παλιότερες από τον 16ον α’ιώνα, ενώ οί εικόνες τού 16ου είναι 
πολλές καί καλές. Οί τοιχογραφίες τού καθολικού έκτελεσμένες «παρά 
τον θαυμαστόν τεχνίτου εκείνον κυρ Ζώρζη τον Κρητός» έγιναν τό 1547 
δηλ. πέντε χρόνια μετά τις εικόνες τής Μ. Δέησης τού τέμπλου39. “Ωστε 
στήν αδιακόσμητη ακόμη καινούργια εκκλησία στήθηκε τό νέο τέμπλο γύ
ρω στα 1542. “Επρεπε να ερευνήσομε μήπως καί οί άλλες εικόνες τού 
τέμπλου έγιναν τότε από τον Ευφρόσυνο, πού δέν θά ήταν απίθανο. Τό 
τέμπλο εκείνο άντικαταστάθηκε στο τέλος τού 18ου αιώνα μέ καινούργιο 
καί οί εικόνες τού παλιού δέν ξαναμπήκαν δλες στή θέση τους. Οί παλιές 
δεσποτικές εικόνες, πού βρίσκονται τώρα δεξιά καί αριστερά στο καθο
λικό, έχουν πολλές μεταγενέστερες έπιζωγραφίσεις πού αλλοιώνουν τον 
αρχικό χαρακτήρα. Οί 12 εικόνες τού παλαιού Δωδεκαόρτου βρίσκονται 
μερικές στο σημερινό Δωδεκάορτο καί μερικές πίσω από τό τέμπλο. Γε 
νικά είναι σέ καλή κατάσταση, καί είδικώτερα μερικές, καθώς είναι άθι
κτες, είναι από τά αύθεντικώτερα αλλά καί ωραιότερα δείγματα τής κρη- 
τικής ζωγραφικής εικόνων των μέσων τού 160u αιώνα40. ’Αντιπροσω
πεύουν τήν τάση επιστροφής σέ πρότυπα παλαιολόγεια τής πιο χαριτω
μένης καί πολυάνθρωπης τεχνοτροπίας.Είναι ανυπόγραφες, αλλά δύσκο" 
λα θά συνέδεε κανείς τις εξαίρετες αυτές εικόνες (51X41 εκ.) μέ τήν αυ
στηρή τεχνοτροπία τού Ευφρόσυνου, γιατί διαφέρουν καί στή χρωματο- 
λογία καί στο κάπως σκληρό πλάσιμο.Ή διαφορά στήν τεχνοτροπία δέν 
μπορεί νά οφείλεται στο μέγεθος καί στή θέση τους στο τέμπλο, γιατί ό * **)

38) Ή Μονή κάηκε τό 1539 κατά τόν σύγχρονο τής πυρκαϊας ηγούμενο 
Κλήμη (βλ. σημ. 4) ή τό 1535 κατά τόν Κ. Βλάχο, Ή χερσόνησος τοΰ Α
γίου Όρους “Αθω, έν Βόλφ 1903, σ. 217. Βλ. καί Millet - Pargoire- 
Petit, Recueil... άρ. 458. Ξανακτίστηκε μέ χρήμαια τού βοεβόδα τής Βλα
χίας Ία». Πέτρου, πού φρόντισε καί τήν τοιχογρσφική της διοκίσμηση.

**) Βλ. Millet - Pargoire - Petit, ό. π. π. σ. 458. Millet, 
Athos, πίν. 194 - 206.

,0) ’Ανέκδοτες. Θ' αποτελόσουν θέμα χωριστής μελέτης.
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ I. 19
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λήνης (Πίν. ΚΗ' είκ. 1). Ή αντίληψη τής πλατιάς επιβλητικής μορ
φής, τό σαρκώδες πρόσωπο μέ τα κυματιστά γένια, ή καμπύλη κίνηση 
τής σοφά υπολογισμένης πτυχολογίας, χωρίς νά μιλήσομε γιά την τε" 
χνική, θέτουν την ωραία αυτή εικόνα στη συνέχεια τής σειράς τής Μ. 
Δέησης τοϋ Ευφρόσυνου και τοϋ Προφήτη Ήλία τοϋ Δαμασκηνοί· 
’Έχει δμως ένα στοιχείο που, αν δεν λείπει εντελώς σ’ εκείνες, εδώ εί
ναι εμφανέστερο: ή πλατιά θεατρική χειρονομία μέ τό ανοικτό βιβλίο 
και την πέννα στόν αέρα όδηγοΰν κατ’ ευθείαν σέ ιταλικά σχήματα !'β· 
'Η εικόνα αυτή βοηθεΐ νά καταλάβομε δτι ή αλλαγή στήν εκφραστική 
χρησιμοποίηση τής πτυχολογίας μπορεί ν’ άποδοθή στις δυο παράλλη
λες επιδράσεις πού ύφίστανται οί ζωγράφοι εικόνων τής εποχής, του
λάχιστον δσοι εργάζονται έξω από τό ’Όρος : τής παλαιολόγειας τέχνης 
τοϋ 14ου- 150u καί τής σΰγχρονής τους ιταλικής. Ή αποδοχή τών επι
δράσεων αυτών μαρτυρεί τήν έφεση τών ζωγράφων εικόνων γιά βαθ
μιαία απομάκρυνση από τά κωδικοποιημένα πιά στόν καιρό τους πρό
τυπα τών «κλασικών» κρητικών ζωγράφων τής πρώτης πενηνταετίας, 
πού διαιωνίζονται στήν τοιχογραφία πέρα από τον 17ον αιώνα. Αυτή 
παραμένει ή κατ’ εξοχήν συντηρητική μοναστηριακή τέχνη, ενώ ή ζω
γραφική τών εικόνων, πού γίνεται τέχνη κυρίως αστική, μέ τήν προ
σαρμογή της σέ προοδευτικώτερες αντιλήψεις, προσπαθεί νά ξεπεράσει 
τον κίνδυνο θανάτου 87.

IV

Μέ δσα λέχθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο έγινε προσπάθεια νά 
καθορισθή ή τεχνική καί ή τεχνοτροπία τών εικόνων τοϋ Ευφρόσυνου *

8β) ’Ανέκδοτη. Διαστ. 1,10 X 0,81 μ. ’Αριστερά κάτω, στό πράσινο έδαφος, 
διακρίνονται τά γράμματα: Α(έηαι)ς τοΰ δούλου τοϋ Θεοϋ Δομεοτηχο Κροντ[ηο]ά. 
Δεξιά Ιχνη τής υπογραφής ..Μ...ΣΚΙΝΟΥ.,. Ή αποκατάσταση Μ[ιχαήλ 
Δαμα]σκηνοϋ πιθανή αλλά δχι βέβαιη Οί επιγραφές φαίνεται δτι έσβη
σαν σέ σχετικά πρόσφατο άδεξιο καθαρισμό. Ή είκόνα αυτή μαζί μέ λίγες άλ
λες ωραίες εικόνες τοϋ 1605, στήν ίδια εκκλησία προέρχονται κατά τήν παρά
δοση από τή διαλελυμένη μονή Κρεοκόπου.

*7) Βλ. Μ. Χατζηδάκη, Συμβολή κ.λπ. σ. 224 (καί σ. 10 κ. έξ. γαλλι
κού ανατύπου). Βλ. τοΰ Ιδιου, Μεταβυζαντινές τοιχογραφίες στή Ζάκυνθο, 
περ. Ζυγός, 1956, άρ. 5, σ. 14 - 16 καί άρ 6, σ. 16 - 18. Γιά τήν μοναδική 
εξαίρεση στήν τοιχογραφία τής εποχής, τό έργο τοϋ Φράγκου Κατελάνου (1560 
- 1566) Βλ. τοϋ ίδιου, Συμβολή κ.λπ., σ. 264 - 235 καί Δ. Θεοτοκόπουλος 
κ.λπ., σ. 389. Βλ. καί Α. Ξυγγοπούλου, Ή θρησκευτική τέχνη κ.λπ., σ. 
11 (άνατύπου). Γιά τις τοιχογραφίες τοΰ Κατελάνου στήν Ήπειρο, άνακοίνωση 
τοϋ καθηγητοΰ Δ. Εΰαγγελίδη στή Χριστιανική ’Αρχαιολογική Εταιρεία 
τόν ’Ιούνιο τοϋ 1955.
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καί ή σχέση τους μέ τά σύγχρονα καί τά αμέσως επόμενα έργα. Πιστεύω 
πώς βγαίνει τό συμπέρασμα δα ό ιερωμένος καλλιτέχνης μέ τό ασυνή
θιστο όνομα είναι ένας εξαίρετος ζωγράφος κρητικός, πού διατηρεί μία 
παράδοση κάπως διάφορη από αυτήν πού δημιουργούν οι Κρητικοί 
τοιχογράφοι στο "Αγιον Όρος καί, ακόμη, δτι μέ αυτόν συνδέεται ορι
σμένη τάση τής ζωγραφικής εικόνων τής Κρήτης στην επόμενη περίο
δο. Οί διαπιστώσεις αυτές μπορούν νά μας οδηγήσουν στο συμπέρα
σμα ότι ό Ευφρόσυνος δέν εργάζεται στο ’Όρος ;

Μια αρνητική διαπίστωση δέν είναι χωρίς σημασία: ’Αναζητήσαμε 
στή Μ. Διονυσίου άλλα έργα τού Ευφρόσυνου, έστω καί ανυπόγραφα. 
Στή Μονή πού κάηκε τό 1539 καί ξανακτίσθηκεν άμέσαις88 είναι σπά
νιες εικόνες παλιότερες από τον 160ν αιώνα, ενώ οί εικόνες τού 16°° είναι 
πολλές καί καλές. Οί τοιχογραφίες τού καθολικού έκτελεσμένες «παρά 
τον ϋαυμαστον τεχνίτου εκείνου κυρ Ζώρζη τοΰ Κρητός» έγιναν τό 1547 
δηλ. πέντε χρόνια μετά τις εικόνες τής Μ. Δέησης τού τέμπλου89. "Ωστε 
στην αδιακόσμητη ακόμη καινούργια εκκλησία στήθηκε τό νέο τέμπλο γύ
ρω στα 1542. "Επρεπε νά ερευνήσομε μήπως καί οί άλλες εικόνες τού 
τέμπλου έγιναν τότε από τον Ευφρόσυνο, πού δέν θά ήταν απίθανο. Τό 
τέμπλο εκείνο άντικαταστάθηκε στο τέλος τού 18ου αιώνα μέ καινούργιο 
καί οί εικόνες τού παλιού δέν ξαναμπήκαν δλες στή θέση τους. Οί παλιές 
δεσποτικές εικόνες, πού βρίσκονται τώρα δεξιά καί αριστερά στο καθο
λικό, έχουν πολλές μεταγενέστερες έπιζωγραφίσεις πού αλλοιώνουν τον 
αρχικό χαρακτήρα. Οί 12 εικόνες τού παλαιού Δωδεκαόρτου βρίσκονται 
μερικές στο σημερινό Δωδεκάορτο καί μερικές πίσω από τό τέμπλο. Γε 
νικά είναι σέ καλή κατάσταση, καί είδικώτερα μερικές, καθώς είναι άθι
κτες, είναι από τά αύθεντικώτερα αλλά καί ωραιότερα δείγματα τής κρη- 
τικής ζωγραφικής εικόνων των μέσων τού 16°υ αιώνα40. Άντιπροσω· 
πεύουν τήν τάση επιστροφής σέ πρότυπα παλαιολόγεια τής πιο χαριτω
μένης καί πολυάνθρωπης τεχνοτροπίας.Είναι ανυπόγραφες, αλλά δύσκο' 
λα θά συνέδεε κανείς τις εξαίρετες αυτές εικόνες (51X41 έκ.) μέ τήν αυ
στηρή τεχνοτροπία τού Ευφρόσυνου, γιατί διαφέρουν και στή χρωματο· 
λογία καί στο κάπως σκληρό πλάσιμο.Ή διαφορά στήν τεχνοτροπία δέν 
μπορεί νά οφείλεται στο μέγεθος καί στή θέση τους στο τέμπλο, γιατί ό * **)

88) Ή Μονή κάηκε τό 1539 κατά τόν σύγχρονο τής πυρκαϊάς ηγούμενο 
Κλήμη (βλ. σημ. 4) ή τό 1535 κατά τόν Κ. Βλάχο, Ή χερσόνησος τοΰ Α
γίου Όρους "Αθω, έν Βόλφ 1903, σ. 217. Βλ. καί Millet - Pargoire- 
Petit, Recueil... άρ. 458. Ξανακτίστηκε μέ χρήμαια του βοεβόδα τής Βλα
χίας Ίω. Πέτρου, πού φρόντισε καί τήν τοιχογραφική της διοκνσμηση.

**) Βλ. Millet - Pargoire - Petit, ό. π. π. σ. 458. Millet, 
Athos, πίν. 194 - 20G.

,0) 'Ανέκδοτες. Θ' άποτελέσουν θέμα χωριστής μελέτης.
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ I. 19
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Σταυρωμένος τοϋ παλαιού τέμπλου (στον έξωνάρθηκα) που είναι μνη
μειακών διαστάσεων (2,50 μ. ύψος), είναι στην τεχνική δμοιος μέ χϊς 
εικόνες τοϋ Δωδεκαόρτου, παρά την διαφορά τοϋ μεγέθους καί τοϋ 
συμβολικοϋ περιεχομένου. “Ωστε ό Ευφρόσυνος δεν φαίνεται νά ζω
γράφισε εικόνες τοϋ παλαιοϋ τέμπλου άλλες από τις πέντε τής Μεγ. Δέ
ησης, πού τοϋ παράγγειλε ό Κλήμης. ’Από τις λοιπές εικόνες τοϋ 16ου 
τής Μ. Διονυσίου καμιά δεν συγγενεύει μέ τή Μεγάλη Δέηση.

Ή αρνητική αυτή διαπίστωση αποτελεί μιά άκόμη ένδειξη δτιό ζω
γράφος μας δέν είναι πιθανόν νά εργάζεται στο Όρος41 * * * * * *. Έάν λογαριά
σομε δτι ό άφιερωτής τών πέντε εικόνων του είναι ιδιοκτήτης καί ηγού
μενος μοναστηριού στήν Κρήτη, μέ τήν οποία φαίνεται δτι ή Μ. Διονυ
σίου έχει πολλές σχέσεις, θά ένισχυθοϋμε στήν άποψη δτι ό Ευφρόσυ
νος εργάζεται στή μεγαλόνησο καί φυσικά στο 'Ηράκλειο, απ’ δπου στέλ
νει τις εικόνες του στο ’Όρος, δπως ξέρομε δτι κάνουν συχνά άλλοι 
Κρητικοί ζωγράφοι γιά τό Σινά48. Ή πιθανή αντίρρηση δτι επειδή 
τό έργο του σχετίζεται καί μέ τή Μακεδονική ζωγραφική θά πρέπει νά 
τήν έχει γνωρίσει στο "Αγιον ’Όρος δέν θά εύσταθοϋσε, γιατί ξέρομε 
τώρα δτι ή σχολή αυτή έχει έργασθή στήν Κρήτη 4\ Θά μπορούσαμε 
νά είμαστε κατηγορηματικότεροι γιά τό θέμα, αν σωζόταν στο νησί έρ
γα τοϋ Ευφρόσυνου ή τουλάχιστον εικόνες ή καί τοιχογραφίες σύγχρο
νες. ’Αλλά ακριβώς ή έλλειψη αυτή, πού οφείλεται, δσον αφορά στις 
εΙκόνες, στις μεταγενέστερες περιπέτειες τοϋ νησιού, μάς ανάγκασε νά 
ζητήσομε τή συνέχειά του στά έργα τών κρητικών τής επόμενης γενεάς.

'Η σχέση πού διαπιστώσαμε τοϋ Ευφρόσυνου μέ τον Μ. Δαμασκηνό 
είναι ενθαρρυντική προς τήν κατεύθυνση αυτή. Ό Δαμασκηνός είναι ό 
σημαντικότερος ζωγράφος εικόνων μετά τό 1550 καί τά παλιότερά του 
(1560;) έργα μαρτυρούν βαθειά γνώση τής καλύτερης παλαιολόγειας καί 
κρητικής παράδοσης.Ποιος δμως τοϋ δίδαξε τήν τέχνη; "Εως τώρα τίπο
τε δέν έπέτρεπε ούτε κάν νά θέσομε τό ερώτημα.’Έρχεται τώρα ένας από 
τούς σπουδαιότερους ζαιγράφους εικόνων, σύγχρονος καί αντίστοιχος σέ 
ποιότητα μέ τον τοιχογράφο Θεοφάνη, καί τοποθετείται χρονολογικά 
καί τοπογρ.,φικά σχεδόν αυτόματα στή θέση τοϋ προδρόμου τοϋ Δαμα-

4Ι) Στά άλλα μεγάλα μοναστήρια Λαύρας Βατοπεδίου, Ίβήρων, Γρηγο-
ρίου, Δυχειαρίου, Ξενοφώντος, Σταυρονικήτα, Κουτλουμουσίου, Παντοκράτορος,
Ξηροποτάμου, Ζωγράφου καί Χιλανδαρίου είμαι σχεδόν βέβαιος δτι δέν υπάρ
χει εικόνα τοΰ Ευφρόσυνου. Γιά τις σκήτες καί τά κελλιά δέν μπορώ νά ξέρω.

*’) Βλ. Μ. Χατζηδάκη, Συμβολή κ λπ., σ. 2.10 - 231 (σ. 17 γαλλ. άνατ ).
4Ι) Βλ. Μ. Chatzidakis, Rapports entre la peinture de la Mace

doine et de la Crete a u XI Ve siecle, Πεπργ. Θ’ Διεθνούς Βυξαντ. Συνε
δρίου. τ, Α, Άθήναι 1954, σ. 136 - 14§.
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σκηνού. To κέρδος είναι σημαντικό. Γιατί, χωρίς να είναι απαραίτητο ό 
Ευφρόσυνος νά είναι δ δάσκαλος τοϋ Δαμασκηνού, αυτός μάς παρέχει την 
μαρτυρία ότι υπήρχαν ζωγράφοι τού επιπέδου αυτού στην Κρήτη πριν 
από τό μέσο τού 16ου, των οποίων ή παρουσία μπορεί νά εξηγήσει τη 
μεταγενέστερη υψηλή δεξιοτεχνία τής ζωγραφικής εικόνων στην Κρήτη.

Προκειμένου νά θέσομε τό αντίρροπο ερώτημα : πού μαθήτεψε ό 
Ευφρόσυνος, θά βρεθούμε μπροστά σε μιά σειρά ειδικών προβλημά
των πού δεν έχουν βρει ακόμη τη λύση τους. Έάν υποθέσομε ότι ό 
ζωγράφος μας τό 1542 είναι 30 - 60 ετών περίπου, θά γεννήθηκε α
νάμεσα 1480- 1510. Οί γνώσεις μας σήμερα γιά τήν τέχνη στην Κρή
τη στο τέλος τού 15ου και τις πρόκες δεκαετίες τού 16συ είναι ανεπαρ
κείς γιά νά σχηματίσομε καθαρή εικόνα τών τάσεα)ν κα'ι τών πραγμα- 
τοποιήσεών της. Οί ελάχιστες κα'ι απόμερες τοιχογραφημένες κρητικές 
εκκλησίες τής β’ δεκαετίας τού 16ου ασφαλώς μάς δίνουν μιά ιδέα καί 
ως ένα βσθμό προαγγέλλουν τή μεταγενέστερη άνθηση 44. Μάς λείπουν 
όμως οί πιθανές τοιχογραφικές διακοσμήσεις μεγάλων μοναστηριών ή 
αστικών κέντρων, καθώς κα'ι φορητές εικόνες πού θά ήταν τά κυρία αν
τιπροσωπευτικά μνημεία τής εποχής Γι’ αυτό οί εικόνες τού Ευφρόσυ
νου αποτελούν πολύτιμη μαρτυρία. Καθώς εντάσσονται στή γενική άνο
δο τής ελληνικής τέχνης τής εποχής, πού Ικπροσωπούσαν ως τώρα μόνο 
οί τοιχογραφίες τού ’Άθω, μαρτυρούν γιά τήν παλαιότερη ύπαρξη μιάς 
ακμαίας τεχνικής καί τεχνοτροπικής παράδοσης ζωγραφικής εικόνων, 
πού εμπλουτίζεται καί ανελίσσεται από δημιουργικούς φορείς τύπου 
Ευφρόσυνου, ώστε νά κατακτήσει τήν ηγετική θέση πού τής άξίζεΐι 
όχι μόνο στ'ις ελληνικές χώρες, αλλά σ’ ολόκληρη τήν ’Ορθοδοξία.

’Αλλά καί γιά τήν πνευματικήν ωριμότητα τού τόπου μαρτυρούν. 
Μέ τή σοφή χρήση τών τεχνικών μέσων, τήν ευαίσθητη καί χυμώδη 
γραμμή, τή γνώση τής αξίας καί τής ποιότητας τών χραιμάτων, καθώς 
και τής εκφραστικής σημασίας τού ρυθμού στή μνημειακή σύνθεση, οί 
σωματώδεις καί τριδιάστατες αυτές μορφές πού σφύζουν από εσωτερι
κή ζωή, εκφράζουν τό υψηλό ήθος μιάς γενεάς ρωμαλέων ανθρώπων 
μεστής πνευματικής καλλιέργειας, πού ταιριάζει στο κλίμα τής ’Ανα
γέννησης. Οί τροχαϊκοί στίχοι τού αναθηματικού επιγράμματος μέ τον 
αφελή αρχαϊσμό τους υποδηλώνουν σαφέστερα τον πνευματικό προσανα
τολισμό τών λογιώτερων κύκλων τής Κρήτης, πού τήν καλαισθησία τι υς 
εκφράζουν οί ωραίες καί πολυσήμαντες εικόνες τής Μ. Διονυσίου.

ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

“) Βλ. Χατζηδάκη, Συμβολή κ.λπ σ. 225 καί 233, είκ. 9 · 10 Βλ. καί 
Ξυγγοπούλου, Ή θρησκευτική τέχνη κ.λπ., σ. 7.
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Στην ευγενική παραχώρηση τοϋ κ. Ν. Σταυρινίδη 1 οφείλεται ή 
δημοσίεψη τοϋ παρακάτω εγγράφου για τό χωριό 'Αγία Βαρβάρα2 * 4, 
πού έχει διπλό ενδιαφέρον, ιστορικό και τυπωνυμιακό. Γιατί μας πλη
ροφορεί πώς τό χωριό τούτο παραχωρήθηκε φορολογικά στον πορθη
τή τοϋ Χάνδακα Κιοπρουλή Ζαδέ Φαζίλ Άχμέτ Πασά *, κατά τή συ
νήθεια τών σουλτάνων ν’ αμείβουν τούς αξιωματικούς τους μέ κτήμα
τα από τις χώρες πού κατακτούσαν *, απ’ τήν άλλη πάλι μάς επιτρέπει 
νά ελέγξωμε τήν ιστορία πολλών τοπωνυμίων τοϋ σημερνοϋ χωριοΰ.

ΚΓ δσον αφορά τήν ιστορική άποψη, ή αναδίφηση τοΰΤουρκικοΰ 
’Αρχείου Ηρακλείου, πού πολλά ιστορικά ζητήματα έχει διευκρινίσει 
και λύσει ώς τώρα5 φανέρωσε μιάν άγνωστη πτυχή τοϋ περίφημου 
Κρητικού Πολέμου6' ποιάν αμοιβή πήρε δ Μέγας Βεζύρης Άχμέτ 
Κιοπρουλής γιά τό κατόρθωμα τής κατάκιησης τοϋ Μεγάλου Κάστρου. 
’Αλήθεια δ πορθητής πήρε τό Τόπ Άλτί τοϋ Ηρακλείου, πού κατά 
συνήθεια δινόταν πάντα στούς στρατηγούς πού κατακτούσαν μιά πόλη 
ύστερα από πολιορκία1' μά εκτός απ’ αυτό δ σουλτάνος Μεχμέτ Δ'

') Τόν όποιο «οι από εδώ ευχαριστούμε θερμότατα.
’) Τής επαρχίας Μονοφατσίου βλ. Ν. Σταυράκη, Στατιστική τού πλη

θυσμού τής Κρήτης, (’Αθήνα, 1890), μέρος II, σελ. 53, άριθ. 841.
") Ή βιβλιογραφία γιά τόν Κιοπρουλή είναι μεγάλη' εκτός άπ’ όσα έχουν 

γραφτή γιά τόν Κρητικό Πόλεμο (βλ. τή σημ. 6), σημειώνομε καί τά παρα
κάτω' Ahmet Refik, Kopriiliiler, (Κων)λη, 1915). Gulletiere, Athenes 
ancienne et nouvelle, (Παρίσι, 1676), σελ. 45 - 46, 394 - 395, 407, 409 καί 
αλλού. Evliya Qelebi, Seyahatnamesi, (Κων)λη, 1928), τόμ. 8ος, σελ· 
465- 466 καί αλλού. Κ. Σ ά θ α, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμ. Γ', σελ. 9, 
11, 18. Τ.Α.Η., κώδ. 3, σ. 247, 241, κώδ. 2, σ. 127, (άριθ. μεταφρ. 370, 371, 
372), κώδ. 3, σ. 241, (άρ μεταφρ. 404).

4) Βλ. G. A. Olivier, Voyage dans Γ Empire othoman, Γ figypte 
et la Perse, τόμ. I, σ. 165 κέξ καί Ν. Μοσχοβάκη, Τό έν Έλλάδι δη
μόσιον δίκαιον έπί Τουρκοκρατίας, (’Αθήνα, 1882), σελ. 23, § 9 κέξ.

5) Βλ. τις μελέτες τού Ν. Σταυρινίδη στά «Κρητικά Χρονικά», τόμ. 
Α', (1947), σελ 84 - 122, τόμ Γ', (1949), σελ. 153 - 166, 320 - 348, 546 - 567 
καί Θ', (1955), σελ. 213 · 333, Συμβολή εις τήν ιστορίαν τών Σφακίων, (βρα- 
βεϊον Γεωργ. ’Α. Κατεχάκη).

β) Βιβλιογραφία γιά τόν Κρητικό Πόλεμο έχει συγκεντρώσει ό Γ. Ά. Σή- 
φακας στή μελέτη του, Ή πολιορκία τού Χάνδακος..., Έπετ. ‘Εταιρ. Κρητ· 
Σπουδών, τόμ. A", (1938), σελ. 210 - 213.

’) Τόπ Άλτί σημαίνει τουρκικά κάτω άπ’ τή> βολή τού τηλεβόλου. Δηλαδή
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(1648 ■ 1687) τοϋ παραχώρησε και ολόκληρα τα τρία χωριά Μαργαρί
τες* 8 επαρχίας Μυλοπατάμου μέ τό μετόχι Άγγελιανά9, “Αγ. Θωμά 10 
μέ τό μετόχι Μεγάλη Βρύση 11 καί 'Αγ. Βαρβάρα τής επαρχίας Μονο- 
φατσίου. Κι’ αυτή ή παραχώρηση δεν ήταν απλή Ισόβια φορολογική 
κάρπωση μέ τά περιωρισμένα δικαιώματα που είχαν οί Τούρκοι τιμα
ριώτες ”, μά δωρεά πού έδινε στον Κιοπρουλή τό δικαίωμα τής ολο
κληρωτικής κατοχής καί κληροδότησης των τόπων αυτών. Βέβαια δεν 
έχομε τό σουλτανικό φερμάνι, όμως σωζόταν στο Τ. Α. Η. τουρκικός 
κώδικας πού περιείχε πολυσέλιδο άφιερωτήριο τοΰ Άχμέτ Κιοπρουλή, 
μέ τό όποιο αφιέρωνε αυτά τά χαιριά στο δικό του τέμενος στο Χάν
δακα, τό γνωστό Βεζίρ τζαμί”. Τό έγγραφο τούτο είχε μεγάλη αξία 
ό'χι μόνο γιατί είχε τήν υπογραφή τοΰ βεζίρη, μά καί γιατί ό τελευ
ταίος απαριθμούσε εδώ δλες τις εκστρατείες πού είχε κάμει, τά φρού
ρια πού είχε κυριέψει, τά υδραγωγεία καί τις κρήνες, τά τεμένη καί 
τά φιλανθρωπικά ιδρύματα πού ίδρυσε καί τις δωρεές πού είχε κάμει 
γιά τή συντήρησή τους. Δυστυχώς ό κώδικας μέ τό άφιερωτήριο τού
το κλέφτηκε από τούς Γερμανούς τό 1941, πού ίσως δεν ήξεραν τήν

τήν έκταση, πού βρισκόταν γύρω σέ μιά πόλη καί οριζόταν άπ’ τις θέσεις, στις 
όποιες έπεφταν τά βλήματα ιών κανονιών, πού έριχνε δ πορθητής στα διάφορα 
σημεία τοΰ ορίζοντα από τό πιό ψηλό μέρος τής πόλης. Ή ύπαρξη τοΰ Τόπ Άλ- 
τί σέ μιά πόλη σημαίνει ότι ή πόλη αυτή είχε άντισταθή στους αξιωματικούς 
τοΰ σουλτάνου. Γιά τό Τόπ Άλτί τοΰ Χάνδακυ έγραψε ό Ν. Σταυρινίδης στήν 
έφημερ. τοΰ 'Ηρακλείου «Νέα Χρονικά», άρ φύλλ. 27, (28 - 1 - 1946) Στά χει
ρόγραφα τοΰ Τ. Α. Η. γίνεται λόγος γιά τό Τόπ Άλτί στους κώδ. 2, σ. 116^ 
(άρ. μτφρ. 360), κώδ. Άφιερωτηρίων, σελ. 271 καί 309, καί κώδ. 25, σελ. 131 
(φερμάνι πού καθορίζει τά σύνορά του κλπ.) καί σελ. 136.

8) Σταυράκη, Στατιστική, II, σ. 39, άρ. 575.
·) Σταυράκη, οπ. παρ., 11, σ. 37, άρ. 519.
”) Σταυράκη, οπ. παρ., II, σ. 53, άρ. 843.
"(Σταυράκη, δ π., II, σ. 53, άρ. 839.
”) Βλ. τή σημ. 4.
”) Δηλαδή τή σημερνή εκκλησία τοΰ Άγ. Τίτου. Τό τωρινό κτίσμα είνοι 

νεώτερο, γι’ αυτό κι εξωτερικό είναι στολισμένο μέ Αραβουργήματα. (Ή κα
τασκευή του τελείωσε κι έγιναν τά εγκαίνιά του στις 24 Σεπτ. 1871. Βλ Μ. 
Παρλαμά, 'Ιστορικά καί βιογραφικά σημειώματα τοΰ Στεφ. Νικολαίδου, *Κρ. 
Χρ.», τόμ. Γ', (1949), σ. 325). Χτίστηκε δμως στή θέση τοΰ παλιοΰ πού γκρε
μίστηκε άπό σεισμό τό 1856 (βλ, Σταυράκη, Στατιστική, I, σ. 109). Τό κτή
ριο αυτό ήταν ό Μητροπολιτικός ναός τοΰ Άγ. Τίτου, πού οί 'Γοΰρκοι έκαμον 
τζαμί (Βεζίρ τζαμί). (Βλ. Ξανθουδίδη, Ή εκκλησία τής Κρήτης επί ’Ε
νετοκρατίας, περ «Χριστιανική Κρήτη», τόμ. Β', τεΰχ, Β , (1913).) Περιγραφή 
τοΰ παλιοΰ Βεζίρ τζαμιοΰ έχει ό Evliya Qelebi, δπ. παρ., σ. 601.’Ακό
μη άναφέρεται ατούς κώδικες τοΰ Τ.Α.Η. 48, σ. 139, 15, σ. 60 καί 80, σ. 105.
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αξία του, μά τούς έκαμε εντύπωση τό χοντρό χαρτί με την τουρκική 
γραφή.

Σήμερα στο Τ.Α.Η. υπάρχουν τρία έγγραφα πού αφορούν τά πα
ραπάνω χωριά και περιγράφουν πώς εμφανίστηκε ό πληρεξούσιος τού 
Μεγάλου Βεζίρη στο 'Ιεροδικείο τού Χάνδακα, για να άναγγείλη ότι 
ό σουλτάνος παραχώρησε τά χωριά στον Κιοπρουλή' ό πληρεξούσιος 
αυτός, πού είναι ο Έμπού Βεκήρ, Δεφτερδάρης τής Κρήτης, ζητά νά 
σταλή αντιπρόσωπος, γιά νά εξακρίβωση τά σύνορά τους. Αυτό καί γί
νεται καί τά σύνορα, πού χαρακτηρίζονται μέ μιάν αλυσίδα τοπωνυ
μίων, εξακριβώνονται από εμπείρους κατοίκους των ίδιων τών χωριών 
καί τών γειτονικών όλων. Τις πράξεις αυτές υπογράφουν όλοι οί Τούρ
κοι πού στάλθηκαν γιά μάρτυρες από τό Χάνδακα 14.

Παρακάτω δημοσιεύομε τη μετάφραση μόνο ενός από τά τρία έγ
γραφα, γιατί μιά κι’ είναι όμοια μεταξύ τους ή δημοσίεψη καί τών 
άλλων θά είχε σημασία μόνο άπ’ την άποψη τών τοπωνυμίων. Καί 
πάλι όμως θά έπρεπε νά είχαν μελετηθή τά σημερνά τοπωνύμια τών 
χωριών "Αγιος Θωμάς καί Μαργαρίτες, πράμα πού δεν έγινε ακόμη.

Κιόδ. 2ος, σελ. 131, άριθ. μεταφρ. 372,

Αίνος τφ Θεφ τφ καλύπτοντι τους ενάρετους καί ευσεβείς αύτοΰ 
δούλους διά τών ανατολών καί τών δύσεων τού ήλιου. Αίνος και εύχα 
ριστίαι τφ προφήτη Μωάμεΰ, το ελεος τοϋ ΰψίστου επ’ αύτοΰ, επί τών 
έταίρων και τών σνναγωνισαμένων μετ’ αύτοΰ.

Αιτία τής γραφής τοϋ παρόντος εν τφ ιερφ τούτφ βιβλίω είναι ή

εξής:
Ένεφανίσύη ένώπιον τοϋ Ίεροΰ τούτου Συμβουλίου δ διακεκριμέ

νος και εκλαμπρότατος Έμπού Βεκήρ Έφένδης Δεφτερδάρης15 τής 
νήσου Κρήτης, τιμηΰεις διά τής ίδιότητος τού πληρεξουσίου επιτρόπου 
διά την κατωτέρω ύπό&εσιν εκ μέρους τοϋ τιμώντος και κλεΐζοντος τό 
υπούργημα τής Μεγάλης Βεζιρείας 18, τοϋ στερεοϋντος τάς βάσεις τής

“) Κώδ. 2ος, σελ. 127, 129, 131. Βλ. καί Ν. Σταυρινίδη, Συμβολή εις 
τήν ιστορίαν τών Σφακίων, «Κρ. Χρ.», χόμ. Θ', σ. 255, σημ. 79. Σχή σελίδα 
χούτη δημοσιεύεται τουρκικό έγγραφο χοϋ 1694 δπου τά παραπάνω χωριά ονο
μάζονται «βακουφικά χωρία τοΰ αειμνήστου Μ. Βεζύρου». Κι’ είναι φυσικό 
πού άνσφέρονται έτσι, άφοΰ ό τελευταίος χά είχε δωρήσει ατό Βεζίρ τζαμί. 
Εξάλλου οί πιό γέροι τής Άγ. Βαρβάρας θυμούνται πώς οί φόροι πού πλή
ρωναν δέν πήγαιναν «στό κοινό ταμειο>, γιατί τό χωριό ήταν βακουφικό.

ls) Δεφτερδάρης ήταν ανώτερος οικονομικός υπάλληλος, κάχι σάν υπουργός 
τών οικονομικών. Βλ. Olivier, όπ. παρ., σελ. 181 καί Σταυρινίδη, 
Συμβολή είς τήν ιστορίαν τών Σφακίων, «Κρ. Χρ.» Θ', σελ. 237, σημ. 20.

,β) Γιά τό αξίωμα τούτο βλ. Olivier, δ. π., σελ. 177.
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ευτυχίας καί τής δόξης τής Αυτοκρατορίας, τον πεπροικισμένον ak δλας 
τάς άρετάς καί τα ήδικά προσόντα, τον κλεΐοματος καί αγλαίσματος των 
Βεζιρών, ένδοξοτάτου καί ευδαίμονος Άχμετ Πασά, οΰ άπειρον εΐη το 
κλέος καί ή δόξα, καί κατέδεσε δια τής έκτεδείσης Ιδιότητάς του τα έξής:

Ό Σουλτάνος τών Σουλτάνων καί ήγεμών τής νφηλίου, ό Βασιλεύς 
τών Βασιλέατν καί κοαμοκράτωρ, ό απόγονος καί κληρονόμος τον Χα- 
λίψου Σονλεϊαάν, δ Σουλτάνος Γαζή Μεχμέτ Χάν, νίός τον υπέρ τής 
δρησκείας μαρτυρήσαντος Σουλτάν Ίμπραχίμ 17 *, ηύδόκησεν, δπως δι' 
αντοκρατορικοΰ αύτογράφου καί τίτλον αύτοκρατορικοΰ εκχώρηση τφ 
ίντολοδότη μου τδ γνωστόν χωρίον Άγια Βαρβάρα κείμενον εν τή 
έπαρχία Μονοφατσίου, Ύποδιοικήαεως Χάνιδάκος. ΑΙτοϋμαι δδεν, 
δπως μεταβάντες επί τόπου ερωτήστυαεν καί έξετάσωμεν ειδικούς καί 
πεπειραμένους κατοίκους τών πέριί χωρίων καί πληροφορηδέντες τα 
δρια τοϋ Ιν λόγω χωρίου τοποδετήσωμεν νέα καί στερεά ορόσημα τής 
περιφέρειας ταντης.

Συμμορφονμενοι προς ταντα άπεοτείλαμεν έκ μέρους τον 'Ιεροδι
κείου τον Μεβλάνα 19 Μεχμέτ, δστις μεταβάς επί τόπου δμοΰ μετά τών 
κάτωδι τον παρόντος υπογεγραμμένων Μουσουλμάνων παρετήρησε καί 
εξηκρίβωαε τα όρια τοϋ χωρίου τούτον, καλέαας προς τούτο, προς πα
ροχήν περισσοτέρων πληροφοριών, καί τους άκολούδους κατοίκους τών 
πέριξ χωρίων: Τους Παπά Δημήτριον υιόν Μανιον, Παπά Πέτρον 
νΐόν Θεοδώρου, Μιχαήλ νίόν Άνδρέα, Αντώνιον υιόν Κωνσταντίνον, 
Ίωάννην υιόν Μανιον καί λοιπούς φόρου υποτελείς εκ τοΰ χωρίου 
"Αγιος Θωμάς' τούς Καλόν νίόν Ίωάννου, Παπά Γιακουμήν υιόν 
Γεωργίου, Παπά Κωνσταντίνον νίόν Μιχαήλ, Γεώργιον υιόν Νικο
λάου καί λοιπούς φόρου υποτελείς έκ τ οΰ χωρίου Άξέντι,9· ιούς Κων
σταντίνον νίόν Νικολάου, Γεώργιον νίόν Σερέπετση20 * *, Παπά Μανιον

,7) Γιά τό σουλτάνο τοΰτο καί γιά τό γιό του Μεχμέτ Δ', πού στά χρόνια 
του έπεσε τό Μ. Κάστρο, γράφει μέ λεπτομέρειες στό κεφ. 50 τοϋ τόμ. X τής 
Geschichte des Osmauischen Reiches (ΓΙέστη, 1835) ό Joseph von Ham
mer.

*“) Μεβλάνας = Κύριος, ό κύριός μας. Τόν τίτλον αυτό έφεραν υπάλληλοι 
τοϋ Ιεροδικείου, πού στέλνονταν γιά εκτέλεση υπηρεσίας.

19) Τό χωριό Άξέντι (άπό τό Αύξέντιος) βρισκόταν πρός τά ΒΑ τής Α
γίας Βαρβάρας. Τό χωριό τούτο πού υπήρχε καί πριν τήν τουρκική κατάχτη
ση, δπως μάς δείχνει τό έγγραφο τοΰτο καί τά χριστιανικά ονόματα τών κα
τοίκων του πού άναφέρονται, έγιιε αργότερα τουρκοχώρι. Σήμερα στή θέση
του βρίσκονται έρείπια. Τό χωριό καταστράφηκε στην επανάσταση τοϋ 1897.
Ό Σταυράκης τό αναφέρει στή Στατιστική, II, σ. 53, άρ. 842 και σ. 128 
Ιπίν. 13).

•°) Σερέπετσης είναι οικογενειακό όνομα, πού άναφέρειαι πολλές φορές
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υίόν Γεωργίου καί λοιπούς φόρου υποτελείς εκ τοϋ χωρίου Πρινιά' 
τούς Φραγκιάν 21 υιόν Ίωάννου, Μιχαήλ υιόν Κωνσταντίνου, Ίωάννην 
υιόν Σταματίου, Κωνσταντίνον υιόν Μιχαήλ και λοιπούς φόρου υπο
τελείς εκ του χωρίου Πανααός 22' τους Παπά Μιχάλην υίόν Ίωάννου, 
Ίωάννην Τουλούμην υίόν Δράκου, Μιχαήλ υίόν Δράκου, Γεώργιον 
υιόν Μιχαήλ καί λοιπούς φόρου υποτελείς εκ τοΰ χωρίου Επάνω 
Μούλλια23' τούς Ίωάννην υίόν Μάρκου, Μιχαήλ υίόν Γεωργίου, Ί
ωάννην υίόν Νικολάου καί λοιπούς φόρου υποτελείς εκ τοΰ χωρίου 
Μουρνιά 24' τούς Ίωάννην υίόν Φακηδάρη, Κωνσταντίνον υίόν Ίωάν
νου, Μιχαήλ υίόν Κωνσταντίνου καί λοιπούς φόρου υποτελείς εκ τοϋ 
χωρίου Κράντος 25 *. Γενομένης δε αρχής τής εξακριβώσεως των ορίων 
επί παρουσία καί των εκ τοϋ ειρημένου χωρίου Άγια Βαρβάρα προ- 
σαχ’&έντων προς ύπόδειξιν των ορίων τοϋ εν λόγω χωρίου Νικολάκη 
υίοϋ Τζώρτζη 2β, Κωνσταντίνου υίοϋ Ίωάννου, Νικολάου υίοϋ Πέρη 27, 
Ίωάννου υίοϋ Νικολάου, Μανιοϋ υίοϋ Κωνσταντίνου, Γεωργίου υίοϋ 
Θαλασσινοϋ 28 καί λοιπών φόρου υποτελών, κα&ωρίσίλησαν ταϋτα ώς 

εξής :

στά τουρκικά έγγραφα, (όπως μέ έβεβαίωσε ό κ. Σταυρινίδης). Σιό χωριό Σκα- 
λάνι τής έπαρχ. Πεδιάδος καί σιήν κτιτορική επιγραφή τής εκκλησίας τοϋ 'Α
γίου Ίωάννου συναντούμε πάλι κάποιο Νικόλ. Σερέπετση μέ χρονολογία 1618- 

31) Συνηθέστερος τύπος τοΰ ονόματος είναι Φραγκιάς' καί τά δυο άκού- 
γονται καί σήμερα.

as) Σταυράκης, II, σ. 65, άρ. 890. ’Ανήκει στήν έπαρχ. Καινούργιου. 
>s) Σταυράκης, II, σ. 55, 889. Τή λέξη Μούλλια έτυμολογεΐ ό Σ. Ξαν· 

θουδίδης («ώνομάσθησαν οΰτω διότι κείμενα είς κατωφέρειαν...φαίνονται μουλ- 
λοιμένα, ήτοι κεκλιμένα καί χαμηλά») στή μελέτη του «Γλωσσικοί έκλογαί», 
περ. «Άθηνά», τόμ. ΚΗ', (1916), Λεξικ. Άρχ., σελ. 146 - 7.

24) Σ τ α υ ρ ά κ η ς, II, σ. 49, άρ. 754. Σήμερα τό χωριό τούτο είναι τε
λείως καταστρεμμένο.

,5) Πρόκειται γιά τό χωριό Γράντος (Σταυράκης, II, σ. 54, άρ. 858), 
πού δέν υπάρχει κι’ αυτό σήμερα. Ήταν τουρκοχώρι (πρβλ. Σταυράκη, δπ. 
παρ , πίν. 18, σ. 129) καί είχε τήν Ιδια τύχη μέ τό Άξέντι (σημ. 19'.

>β) Ό συνηθισμένος στά Εφτάνησα τύπος αυτός δέν ακούεται τώρα στήν 
Κρήτη. Τήν έποχή τής Ενετοκρατίας δμως δέν ήταν καθόλου άσυνήθιστος 
φαίνεται. Σήμερα κοινότατο είναι τό οικογενειακό Τζωρτζάκης.

’*) ’Υπάρχει στήν Άγ. Βαρβάρα τοπωνύμιο «ατού Μέρη τά Λιβάδια», (βλ 
καί Άναγνωστόπουλου, Κρητικά Ιδιώματα, περ. «Άθηνά», τόμ. AH', 
(1926), σ. 166) πού μάς οδηγεί νά διαβάσωμε Μέρη καί στό έγγραφο.

28) Τό δνομα τούτο άναφέρεται στήν Κρήτη άπ’ τό δέκατο τέταρτο αίοίνα 
στόν κατάλογο των άρχοντικών οικογενειών, πού δημοσίεψε ό Ά. Π. Κεραμεύς 
άπό χειρόγραφο (τοΰ XIV [;] αίοινα) τοΰ Πατριαρχείου ’Ιεροσολύμων, (Ίερο- 
σολυμ. Βιβλιοθήκη, τόμ. Β', σελ. 320' ό ίδιος κατάλογος άνατυπωμένος στοΰ 
Ε. Gerland, Histoire de la Noblesse cretoise, Παρίσι, 1907, σελ. 196 ·
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Κάτωϋεν τοΰ προς ανατολάς δρόμου του όνομαζομένον ’Αχειροποί
ητος και διά του αγρόν Μαρίνου Καβαλλάρη κειμένου εντός τής περιο
χής τοΰ χωρίου ’Αγια Βαρβάρα και εν τή τοποθεσία Πετούμενη φϋά- 
νομεν διά τοΰ άγροΰ τοΰ Μάρκου Καβαλλάρη 29 κειμένου έν τή περιο
χή τοΰ χωρίου Άξέντι εις την ατραπόν, ήιις εϋρίσκεται εις τό μέσον 
τοΰ άγροΰ τούτου, εκεΐϋεν διά τοΰ ποτααοΰ προς τά κάτω φιλάν ο μεν 
είς τον δρόμον Αγίας Βαρβάρας, εκεΐϋεν πάλιν διά τοΰ Ιδιου ποτα- 
μοΰ, διά τής γωνίας τοΰ κερασόκηπου τοΰ φόρου νποτελοΰς Ονβαζέ- 
ρη (;) 30 κειμένου εντός τής περιοχής τοΰ χωρίου Άξέντι κάτωϋεν τοΰ 
άγροΰ τοΰ Γιαννα 31 Ίμπρίζον φϋάνομεν εις την ’Άσπρη Βρύσι. ’Εκεΐ
ϋεν διά τοΰ δετόν είς τον ποταμόν Αγίας Βαρβάρας, εκεΐϋεν δί μετα
ξύ των έναντι τοΰ ποτααοΰ τούτου δύο κερααεων ευρισκομένων εντός 
τοΰ κήπου τοΰ Βεκήρ Μπεσε άνερχόμεϋα είς τον δρόμον, εκεΐϋεν διά 
τοΰ δρόμου είς την πέτραν Μαρτικουδιά, εκεΐϋεν προς τά ανω άνερ-

170 καί Σ. Λάμπρου, Μικταί σελίδες, Άφηνα, 1905, σελ. 132 · 3). ’Εδώ οί 
Θαλασσινοί άναφέρονται σάν κάτοικοι τής Κίσαμος. Στήν ίδια περίπου εποχή 
Θαλασσινούς αναφέρει κι’ ό Gerland (δπ. παρ., σ. 67). Τέλος άλλοι τρεις Θα
λασσινοί υπάρχουν σ’ ένα κατάλογο τών εΰγενών, πού ήρθαν στήν Κρήτη μετά 
τό 1453. Τοΰ κατάλογου τούτου δυό μεταγενέστερα αντίγραφα άπ’ τήν Κέρκυ
ρα καί τή Ζάκυνθο, άφοϋ δημοσιεύτηκαν τό καθένα άπό δυό φορές (απ’ τό 
Χιώτη καί Σάθα τό δεύτερο, άπ’ τό Βερνάρδο καί τό Μουστοξύδη τό πρώτο) 
ξαναδημοσιεύονται στήν «‘Ιστορία τής κρητικής Εύγενείας» άπ’ τόν Ger
land (σελ. 171-177). Σήμερα στήν Άγ. Βαρβάρα υπάρχουν πολλοί μέ τό 
οικογενειακό Θαλασσινάκης κι ολόκληρο ένα μετόχι (συνοικία) τού χωριού ονο
μάζεται Θαλασσινιανά.

,9) Στούς καταλόγους τοΰ χρονικού τού Trivan συναντούμε συχνά αυτό τ' 
δνομα. Έχομε Cavallari άνάμεσα στούς cittadini των Χανιών, Cavallaro, no- 
bilis Cretensis τού Χάνδακα καί Kavallaro σιόν κατάλογο των cittadini τής 
ίδιας πόλης (πρβλ. Μ. Μ α ν ο ύ σ α κ α, Ή παρά Trivan άπογραφή τής Κρή
της καί 6 δήθεν κατάλογος των κρητικών Οίκων Κερκύρας, «Κρητ. Χρονικά», 
τόμ. Γ', (1919), σσ. 53, 48, 50). Κι άλλον ένα Καβαλλάρη συναντούμε σ’επι
γραφή τού 1570 άπό τήν Κριτσά Μεραμπέλλου (βλ. Σ. Ξανθουδίδου, 
Χριστιανικοί έπιγραφαί έκ Κρήτης, περ. «Άθηνά», τόμ. IS"', (1903), σελ. 69). 
’Ασφαλώς βρισκόμαστε μπρός σέ μιά μεγάλη οικογένεια ξαπλωμένη σ’ όλη τήν 
Κρήτη, καί δέν είναι παράξενο, πού συναντούμε τό δνομα τούτο καί στήν Άγ. 
Βαρβάρα.

β0) Ό μεταφραστής δέν είναι βέβαιος άν διαβάζει σωστά.
**) Τό δνομα Γιαννας δέν είναι καθόλου συνηθισμένο σήμερα. "Ομως φαί

νεται πώς άκουγόταν συχνά τήν εποχή εκείνη, γιατί τό συναντούμε καί σ’έλλη- 
νικό έγγραφο τού 1611. (Βλ. Ξανθουδίδη, Κρητικά συμβόλαια, περ. «Χρι
στιανική Κρήτη», τόμ. Α', (1912), σ. 50). Ό ίδιος Ξανθ. (δπ. παρ, σελ. 362) 
γράφει; «Γιαννάς=Γιάννης, ’Ιωάννης». Βλ. καί Σταυρινίδη, Συμβολή.., 
δπ. παρ., σελ. 249, ΰποσ. 48.
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χόμεϋα είς τήν κορυφήν τον ορούς καί έκεΐϋεν διά τοΰ βράχου είς τον 
λόφον Πιρκοαυκιά. Έκεΐϋεν διά τής αρχής τής αμπέλου τοΰ Γιάννη 
νίοΰ Σπόρου, κείμενης εντός τής περιοχής τοΰ χωρίου Άξέντι, κατερ- 
χόμεϋα προς τον δρόμον, έκεΐϋεν κατερχόμεϋα είς τον ποταμόν, όοτις 
ευρίοκεται εν τή τοποθεσία Μαύρα Χαράκια, έκεΐϋεν διά τής όδοΰ τοΰ 
χωρίου Πρινιά έρχόμεϋα ολίγον τι, έκεΐϋεν φϋάνομεν είς τήν γνωστήν 
μεγάλην πέτραν όνομαζομένην Πέτρα τοΰ Τυριού' έκεΐϋεν κάτωθεν τοΰ 
μετοχιού τοΰ φόρου υποτελούς Ψαϋα έρχόμεϋα είς τον δρϋιον ριζιμιόν 
βράχον, έκεΐϋεν είς τον μεγάλον βράχον, όνομαζόμενον Μοναχό Χα
ράκι και δστις είναι είς τήν άρχήν τής κοινοτικής περιοχής τοΰ χω
ρίου Πρινιά' έκεΐϋεν προς τά Άνω είς τον λόφον Γαϊδουράκι, έκεΐϋεν 
προς τα ανω είς τον υψηλόν λόφον τον όνομαζόμενον Παλιά Βίγλα 
καί δοτις εϋρίοκεται είς τήν άρχήν τής περιοχής τοΰ χωρίου Πανασός. 
Έκεΐϋεν διά τοΰ δέτου προς τα κάτω ερχόμενα είς τον λόφον Άρκα- 
λοκέφαλο, εκείϋεν προς τά κάτω κατερχόμενα είς τον Ξηροπόταμον καί 
έκεΐϋεν είς τον μικρόν ριζιμιόν βράχον, δστις ευρίοκεται ανωϋεν τοΰ 
δρόμου τοΰ βουνού, έκεΐϋεν διά τοΰ δρόμου φϋάνομεν ανωϋεν τοΰ με
τοχιού ΠυρτΙ τοΰ φόρου υποτελούς Τζαγκαροπούλου 31. Έκεΐϋεν φϋά- 
νομεν είς τήν άρχήν των τεσσάρων δρόμων, έκεΐϋεν πάλιν διά τοΰ δρό
μου φϋάνομεν είς τό ήρειπωμένον πατητήριον τοΰ Ίωάννου Δαμί- 
γου (;) * *3, έκεΐϋεν διά τοΰ μεγάλου δέτου τοΰ ευρισκομένου ανωϋεν τοΰ 
χωρίου Πανασός φϋάνομεν είς τήν γνωστήν τοποϋεσίαν Άτζοΰ ΙΙορτί' 
έκειΰεν πάλιν διά τοΰ δέτου είς τό ήρει?ιωμένον πατητήριον τοΰ φόρου 
υποτελούς Μιχάλη Ποροτια3*, έκειϋεν διά τοΰ δέτου προς τά κάτω είς 
τήν δημοσίαν δδόν τήν εΰρισκομένην είς τήν τυποϋεοίαν Λιβάδια Μουλ-

*’) Πρόκειται γι' άλλη μεγάλη κρητική οικογένεια. Τζαγκαρόπουλους έχο
με nobiles cretenses καί cittadini στό Χάνδακα καί cittadini σιά Χανιά ιήν 
εποχή τούτη. (Βλ. Μανούσακα, Ή παρά Trivan άπογραφή..., όπ. παρ., 
σα. 49, 61, 54).

**) Δαμίγους έχομε στον Trivan άνάμεσα στους cittadini τών Χανιών. 
Δυστυχώς ή ανάγνωση δέν είναι σίγουρη, γιά νά βγάλωμε άπ’ τό έγγραφό μας 
τό συμπέρασμα πώς υπήρχε ή οίκογένεια τούτη και στό διαμέρισμα τοΰ Χάν
δακα.

*4) Αυτός πρέπει νά ήταν ό Ιδιοκτήτης τής περιοχής εκείνης. Σήμερα τό 
Ιδιο μέρος λέγεται Μποροθιανά, τοπωνύμιο πού θά έμενε χωρίς έτυμολογία, 
αν δέν ξέραμε τό έγγραφο τοΰτο, άφοΰ τό οίκογενειακό αυτό δέ σώζεται σή
μερα. Καί είναι γνωστό ότι τά τοπωνύμια σέ -ανά προέρχονται συνήθως η 
άπό οίκογενειακά ονόματα ή από ονόματα χωριών, (πρβλ. τά σημερνά τοπωνύ
μια τής Άγ. Βαρβάρας Καμπιθιανά άπό τό ο’ικ. Καμπιτάκης, Κασοθιανά άπό 
τό οΐκ. Κασοτάκης, Θαλασσινιανά, Λυδιανά κ.τ.λ. ακόμη Μουλλιανά άπό τό 
χωριό Μούλλια στό ίδιο τό έγγραφό μας παρακάτω).
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λιανά' έκεΐθεν άνερχόμενοι ολίγον Λιά τον μικρόν ποταμοΰ τον ευρι
σκόμενόν εν τή τοποθεσία Άρκόλακκος τής περιοχής τοΰ χωρίου Μούλ- 
λια, έκεΐθεν άνερχόμεθα διά τον δετόν τον ευρισκομένου είς την αρχήν 
τής αμπέλου Κων)νου Άμπελικοπονλου και διά τον δέτου τοΰ ευρι
σκομένου άτωθεν τοΰ πατητηριού τοΰ είρημένον Κων)νον φιλάν ο μεν 
είς το πατητήριον τοΰ Γεωργίου Πέρη. Έκεΐθεν διά τοΰ δέτον προς 
τα άνω φθάνομεν κάτωϋεν τοΰ λόφου Τσουβίρα και εις τον τοίχον τον 
υπάρχοντα μεταξύ των αμπέλων Γιακονμή, Θεόδωρόν καί Κων)νου 
Μαρμάνη, έκεΐθεν διά τοΰ τοίχου φθάνομεν είς τον δρόμον τοΰ χω
ρίου Μονλλια, έκεΐθεν διά τοΰ δέτον είς τό πατητήριον τσΰ φόρου νπο- 
τελοΰς Μιχάλη Ντάρη. Έκεΐθεν είς τον δρόμον τον χωρίου Μουρνιά, 
έκεΐθεν διά τοΰ δρόμου είς την αρχήν των τεσσάρων δρόμων, έκεΐθεν 
κατ' ευθείαν διά τοΰ δρόμου είς τήν αρχήν των τριών δρόμων, έκεΐ
θεν προχωροΰντες ολίγον διά τοΰ δρόμον τοΰ ευρισκομένου εις τήν αρ
χήν τής περιοχής τοΰ χωρίου Μουρνιά άνερχόμεθα είς τήν κορυφήν 
τοΰ μικροΰ λόφου> έκεΐθεν κάμπτομεν ολίγον διά τοΰ δέτον και διά 
τοΰ τοίχου τής αμπέλου τοΰ ευρισκομένου άνωθεν τοΰ πατητηριού τοΰ 
φόρου υποτελούς Σταματιά φθάνομεν είς τήν τοποθεσίαν Πήγαϊδος. 
Έκεΐθεν προς τα άνω είς τον λόφον Βαρσόνερο, έκεΐθεν <3ιά τού δέ
του είς τήν αρχήν τοΰ άγροΰ τοΰ Τατάρ Άλή Βέη, κειμένου εντός τής 
περιοχής τοΰ χωρίου Μουρνιά, έκεΐθεν είς τήν γνωστήν τοποθεσίαν 
Κονρνή ’Αγιά Χιώνα εϋρισκομένην είς τήν αρχήν τής περιοχής τοΰ 
χαιρίον Κράντος καί έκεΐθεν κατ' ευθείαν γραμμήν διά τής αρχής τής 
αμπέλου τοΰ Γιάννη Ρουμπαδιομπάρου κειμένης έν τή τοποθεσία Βρυ- 
σίδι, ενρισκομένης εντός τής περιοχής τοΰ χωρίου "Αγιος Θωμάς φθά- 
νομεν εις τήν ατραπόν, ήτις εΰρίακεται έν τή αρχή τής αμπέλου τοΰ 
Παπά Βετίτζη. Έκεΐθεν διά τοΰ δρόμου φθάνομεν είς τήν τοποθεσίαν 
Βαγιωνιά, ήτις κεΐται άνωθεν τής αμπέλου τοΰ Νικολάου Σαλβάρη, έ
κεΐθεν διά τοΰ δέτου καί άνωθεν τής έκκλησίας (μοναστήρι) τοΰ ’Αγίου 
Ίωάννου >δ φθάνομεν εις τον μίγάλον δρόμον έκεΐθεν διά τής αμπέ
λου τής Έργίνας“ Καργιαμοπούλας, εϋρισκομένης εντός τής περιοχής *

,5) Καί σήμερα ατό ίδιο μέρος υπάρχει εκκλησία τοΰ "Αη Γιάννη, πού δέν 
μπορούμε νά βεβαιώσωμε, αν είναι τόσο παλιά δσο τό έγγραφο. "Ομως κι άν 
είναι νεώιερη έχει χτίστη ασφαλώς στό ίδιο μέρος τής παλιάς, γιατί πολύ κον
τά υπάρχει τοπωνύμιο («στσή Καλογράς») πού ύποδηλώνει παλιά ύπαρξη μο
ναστηριού, πράμα πού μάς λέει τό έγγραφο.

*β) Έργίνα είναι κύριο όνομα, πού ό Ξανθουδίδης ετυμολογεί άπό τό Ρεγ- 
γίνα (Regina). Καί τό δεύτερο καί τό πρώτο ακούονται σήμερα στην Κρήτη. 
(Βλ. Ξανθουδίδη, Κρητικά Συμβόλαια..., «Χριστ. Κρήτη», Α' (1912), σ. 
80, σημ. 2).
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τον μετοχιού Μεγάλη Βρύση και διά τον δετόν, δστις εϋρίσκεται μετα
ξύ της άμπελον ταύτης και της άμπελον Γεώργιον Θαλασσινόν, φθά- 
νομεν εις τον λόφον Κλήμα (;). ’Εκειθεν διά τον τοίχου ιον εύρισκο 
μένον μεταξύ τών άμπέλων των φόρον νποτελών Μήτσου και Ντάφα 
φθάνομεν\είς την τοποθεσίαν Πόρον κδ κλήμο37 εκειθεν διά τής δημο
σίας δδον εις τό πατητήριον τον φόρον νποτελονς Φραντζεακίνη' και 
εκειθεν διά τον δρόμον τον ενριακομένον μεταξύ τών τοίχων τών άμ
πέλων τον Μετοχίον Μεγάλη Βρύση, νπαγομένον εις τό χωρίον Άγ. 
Θωμάς και τής Άγ. Βαρβάρας, κατερχόμεθα είς τον μεγάλον δρόμον 
και εκειθεν διά τον δρόμον καταλήγσμεν είς την έν τη άρχή τον πα
ρόντος άναφερθεΐααν τοποθεσίαν Πετούμενη.

Μετά την γενομένην δήλωσιν παρ’ απάντων τών παρισταμένων, δτι 
ταντα είναι τά δρια τον χωρίον από παλαιοτάτων ετών και δτι ον δε- 
μία άντίρρησις δύναται νά νπάρξη επ’ αντών, έτοποθετήθησαν μόνιμα 
καί στερεά διακριτικά ορόσημα έπι τών περιγραφέντων σννόρων τού
των. Καταγράψας δε πάντα ταντα επί τόπον ό άποαταλεϊς Μεβλάνας, 
έπέστρεψεν είτα εί; τό Ίεροδικειον, δπον καί άνέφερεν ήμίν την πρά- 

ξιν ταύτην.
Tfj αιτήσει κατεχαιρίσθη ή πράξις αν τη φδε τή δεκάτη δγδόη ήμε

ρα τον Ρεμπιούλ Άχιρ τον ετονς χίλια δγδοήκοντα ενα3β.

01 μάρτνρες:

’Αχμέτ ’Αγάς νίός Μεχμέτ διακεκριμένος προύχων, εκ τής άκο- 
λονθίας τον Μεγάλον Βεζύρον.

Μονσλή ’Αγάς νιος ’Αβδονλάχ, διακεκριμένος προύχων, ’Αγάς τής 
δεξιάς πτέρνγος Χάνδακος.

’Ελιάς ’Αγάς νίός Μοναταφά, διακεκριμένος Σπαχής 8fl, ’Αγάς τής 
άρια τέρας πτέρνγος Χάνδακος.

Χονσεϊν ’Αγάς νίός Όσμάν, Κετχονντάς10 τον Φρονράρχον Χάν
δακος, διακρινόμενος μεταξύ τών όμοιων τον. ·

*’) Έδώ τό χφ. είναι πολύ δυσανάγνωστο καί δέν μπορεί νά διαβαστή τί
ποτα λογικό. Ούτε ιά σημερινά τοπωνύμια μας βοηθούν-

8β) 25 Αύγουστου 1671 μ. X.
·9) Κατώτερος φεουδάρχης (πρβλ. Ν. Σταυρινίδη, Συμβολή είς ιήν 

ίστορ. τών Σφακίων, δπ. παρ , σσ. 238 - 239, δπου καί σχετική βιβλιογραφία).
,0) "Η Κεχαγιάς- υπήρχε πάντα κοντά σέ κάθε πασά καί προϊστάμενο υπη

ρεσίας καί τόν αντιπροσώπευε σέ κάθε περίπτωση, διεκπεραιώνοντας σχεδόν 
δλες τις υποθέσεις χωρίς τήν ανάμιξη τού τελευταίου (βλ. Μ. Savary, Let· 
tre sur la Grece, Παρίσι, 1788, a. 831· πρβλ. καί Ν. Σ τ α υ ρ ι ν ί δ η, δ. π., 
σ. 246, σημ. 31).
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Χασάν ’Αγάς νίός Άβδονλλάχ, διακρινόμενος μεταξύ τών ομηλί

κων τον, Κετχονντάς Τααλή Γάμπιας 41.
Όσμάν ’Αγάς νίός Όρούτζ, διακεκριμένος Σπαχής, αρχηγός τών 

Κονμπαρατζιγιάν 42 * Χάνδακος.
Μεχμέτ Βέης νίός Δερβίς, διακρινόμενος μεταξύ τών ομηλίκων τον, 

αρχηγός τών ταγμάτοιν τής δεξιάς πτέρνγος Χάνδακος,
Βελή Τσαονς νίός Τζαψέρ, διακεκριμένος στρατιωτικός, λοχίας δε

ξιάς πτέρνγος Χάνδακος.
Μεχμέτ Τσαονς νίός Μονσταψά, διακεκριμένος στρατιωτικός, λο

χίας αριστερός πτέρνγος Χάνδακος.
Σονλεϊμάν Βέης υιός Μεχμέτ, διακρινόμενος μεταξύ τών ομηλίκων 

τον, αρχηγός ταγμάτων φρουράς Χάνδακος.
Μονράτ ’Αγάς νίός Χαλίλ, διακεκριμένος προύχων, αρχηγός τών 

Κόλ Μπακή 48 Χάνδακος.
Χαλιλ Ταελεμπής νίός Ίμπραχίμ, διακρινόμενος μεταξύ τών ό

μοιων τον, Γραμματείς τοΰ Δεφτερδέρη Χάνδακος.
Άχμέτ ’Αγάς νίός Μονράτ, διακρινόμενος μεταξύ τών όμοιων τον, 

άκόλουϋος Δεφτερδέρη Χάνδακος.
Σινάν ’Αγάς νίός Μοναταφά, διακρινόμενος μεταξύ τών ομηλίκων 

τον, αρχηγός ταγμάτων αριστερός'πτέρνγος Χάνδακος.
’Ισμαήλ Βέης νίός Βαϊράμ, Σπαχής χωρίον Άαίτες 44.
Γιοναουφ Βέης νίός ’Αβδονλλάχ, Σπαχής χωρίον Πανααός.
Χασάν Βέης νίός Άβδονλλάχ, Σπαχής χωρίον Κνρμουαή *5 46 *.
Άλή Βέης νίός Κααίμ, Σπαχής χωρίον Πανασός.
Μεχμέτ Βέης νίός Δερβίς, Σπαχής χωρίου Κεράσα4β.
Άλή Βέης νίός Σινάν, Σπαχής χωρίον °Αγιος Μύρων".
Χονσεϊν Βέης νίός Ίμπραχίμ, Σπαχής χωρίου Νησί*8.
Ίμπραχίμ Βέης νίός Άβδονλλάχ, Σπαχής Καινούριου Χωρίον 49.

41) Ή πέτρινη τάμπια' έτσι λεγόταν επί τουρκοκρατίας ένα εξωτερικό προ
πύργιο τοΰ Χάνδακα, πού βρισκόταν έξω άπό τήν Πόρτα τών Χανιών. Τόν 
καιρό ιών Ενετών λεγόταν τοΰ Άγ Πνεύματος (S. Spirito).

4>) Όλμοβολητών.
4“) Τών επιθεωρητών τής οίκονομικής υπηρεσίας.
44) Σταυράκης, δπ παρ., σ. 42, άρ. 597 · 8, (έπαρχ. Μαλεβυζίου),
4δ) Σταυράκης, δπ. παρ , σ. 55, άρ 874, (έπαρχ. Καινούργιου).
46) Σταυράκης, δπ. παρ., σ. 42, άρ 613, (έπαρχ. Μαλεβυζίου).
'‘,) Σ τ α υ ρ ά κ η ς, δπ παρ., σ 42, άρ. 604, (έπαρχ. Μαλεβυζίου).
4β) Σταυράκης, δπ. παρ., σ. 31, άρ. 402, (έπαρχ. Ρεδ-ύμνης).
4β) Σταυράκης, δπ. παρ, σ. 47, άρ. 703, (έπαρχ. Πεδιάδος).
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ΤΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ

"Οπως είπαμε καί στην αρχή, μεγάλη σημασία έχει τό έγγραφο από 
την άποψη τών τοπωνυμίων. ’Από την απαρίθμηση των ονομάτων 
των διαφόρων τόπων μαθαίνομε πώς τα σύνορα τού χωριού ήταν τά 
ίδια μέ τά σημερνά από τό 17° αιώνα. Βέβαια πολλά δέ σώζονται, άπ’ 
δσα δμως τοπωνυμία λέγονται και σήμερα — καί πού τό έγγραφο μάς 
δείχνει πόσο παλιά είναι — μπορούμε νά κάμωμε την παραπάνω ταυ' 
τιση, κατά προσέγγιση φυσικά.

Εύκολα παρατηρεί κανείς πώς τά περισσότερα τοπωνυμία, άπ’ δσα 
δεν σώζονται, χαρακτηρίζουν τά σύνορα τής Άγ. Βαρβάρας μέ τά κα
ταστρεμμένα σήμερα χωριά Άξέντι, Γράντος καί Μουρνιά. Φαίνεται 
πώς μετά την καταστροφή τών χωριών αυτών ή διακοπή τής επικοι
νωνίας έκαμε νά ξεχαστοΰν τά ονόματα τούτα. ’Ίσως καί μερικά άπ’ 
αυτά ν’ άνήκαν, δηλαδή νά λέγονταν, περισσότερο σ’ εκείνα τά χωριά 
παρά στην Άγ. Βαρβάρα.

’Αξιοπαρατήρητο ειν’ άκόμη ότι άπουσιάζουν εντελώς τοπωνυμίες 
μέ γενική κτητική, τού τύπου : «στού Μαραγκού τ’ αμπέλι», «στού 
Βούρου τό λάκκο», «στσή Μουσούραινας τά χαράκια», «στού Μέρη τά 
λιβάδια»50 κλπ., ενώ συναντούμε στήν πορεία γιά ιόν καθορισμό τών 
συνόρων κτήματα διαφόρων κατοίκων, πού άναφέρονται μέ τό μικρό 
τους ό'νομα καί μέ τό πατρώνυμό τους άκόμη, δπως : «αγρός τού Μάρ' 
κου Καβαλάρη», «άμπελος τού Γιάννη υιού Σπύρου», «πατητήριον 
τού Γεωργίου Πέρη» κλπ. Ή έλλειψη αυτή δείχνει πώς τά τόσο κοι
νά σήμερα τοπωνύμια μέ γενική κτητική δέν είχαν ξαπλωθή άκόμη, 
τότε τουλάχιστον, στήν περιοχή τών χωριών αυτών.

Παρακάτω παραθέτομε ένα πίνακα τών τοπωνυμίων τού εγγράφου 
καί μέ τή σειρά πού τά συναντούμε σ’ αυτό.

’Αχειροποίητος' «’Αχειροποίητοι» ονομάζονται εικόνες τού Χρι
στού, πού πιστεύεται κι από τήν επίσημη εκκλησία, συνήθως τή δυτι
κή, δτι δέν έγιναν άπό ανθρώπινο χέρι. Οί εΙκόνες αυτές συνδέονται 
μέ παλιές μεγάλες παραδόσεις καί θεωρούνται άρχαιότατες. ’Αργότερα 
καί εικόνες τής Παναγίας καί διαφόρων Άγιων επιστεύτηκε άπό τό 
λαό δτι ήταν άχειροποίητες51. Έδώ, ή άπόδοση τού ονόματος αυτού 
σ’ ένα δρόμο μάς κάνει νά αναζητήσουμε μιά σχέση μέ κάποιαν εικό
να. 'Η παράδοση, πού είναι άπαραίτητο νά υπήρχε, δέ σώζεται. ’Ίσως * 27

80) "Ολα τοπωνύμια τοΰ σημερνοΰ χωριού.
61) Βλ. Γ. Α. Σωτηρίου, *0 Χριστός έν τή τέχνη ('Αθήνα, 1914), ο.

27 καί Θρησκευτ. καί Χριστιαν. ’Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. Β', ('Αθήνα, 1937), 
στ. 253 - 255, όπου καί σχετική βιβλιογραφία.
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μπορούμε νά ύποθέσωμε δτι σωζόταν στο χωρίο Αξεντι, οπού οδη
γούσε ό άχρηστος τώρα δρόμος.

Πετούμενη" δέ σώζεται.
’Άσπρη Βρύση' και σήμερα μια πηγή πού βρίσκεται μέσα στο χω

ριό ονομάζεται έτσι, δεν μπορεί δμως νά ταυτιστή μέ την πηγή τού 
εγγράφου, δσο κι αν βιαστή ή σειρά τών τοπωνυμίων.

Μαρτικονδιά’ δεν σώζεται. ’Ίσως έχει δεύτερο συνθετικό -κουδιά 
<^-κουκκουδιά από τό καύκκουδο53 (= πυρήνας καρπού).

Πιρκοσυκιά" δηλαδή πικρή συκιά. Δέ σώζεται ούτ’ αυτό.
Μαύρα χαράκια ασφαλώς πρόκειται γιά τά σημερνά «Πρινιανά 

χαράκια», τό πλήθος δηλ. τών βράχων, πού γεμίζουν τή μικρή κοιλά
δα, πού βρίσκεται κάτω άπ’ τον Πρινιά.

Πέτρα τού τυριού’ ειν’ ένας άπ’ τούς ποραπάνω βράχους, πού έχει 
τή μορφή δυό τυριών τοποθετημένων απάνω σ’ άλλο. Σήμερα ονομά
ζεται «τής γράς τό τυρί».

Μοναχό χαράκι’ δέ σώζεται ή ονομασία.
Γαϊδουράκι’ δεν ξέρω, αν τό τοπωνύμιο σοδζεται στον Πρινιά.
Παλιά βίγλα’ δέ σώζεται.
’Αρκαλοκέψαλο’ άρκαλος + κεφάλι. ’Άρκαλος είναι δωρικός τύπος 

τοΰ άρκηλος. Κατά τον 'Ησύχιο έτσι έλεγαν οί Κρήτες τό σκαντζόχοι
ρο (ακανθόχοιρο), στήν πραγματικότητα δμως λένε σήμερα, κι ασφα
λώς θά έλεγαν καί τότε, τό ζώο πού στήν άλλη Ελλάδα είναι γνωστό 
μέ τό δνομα ασβός (τρόχος δ κοινός). Τό τοπωνύμιο σώζεται τό ίδιο.

ΙΊορτί’ ύποκορ. τού (ίταλ ) πόρτα. Είναι καί σήμερα, δπως άνα- 
φέρεται καί στο έγγραφο, ένα μετόχι (συνοικία) τής 'Αγ. Βαρβάρας.

Άτζοΰ πορτί’ άγνωστη τοποθεσία.
Λιβάδια μονλλιανά’ έτσι ακριβώς λέγεται καί σήμερα.
’Αρκόλακκος’ τώρα στο ίδιο περίπου μέρος έχομε τήν ονομασία 

«Άρκολιό». Δυό ετυμολογίες είναι πιθανές" αρκόλακκος <^άρκαλόλακ- 
κος (άρκαλος + λάκκος)53 καί αρκόλακκος <^άρκολιόλακκος (δ λάκκος, 
ή κοιλάδα τών Άρκολέων54). Τό σημερνό δνομα συμφωνεί μάλλον μέ 
τή δεύτερη εκδοχή.

6·) *0 πανελλήνιος τύπος είναι κουκκούδι, πού ό Χατζιδάκις παράγει άπό 
τό κακ ·ούδι, Τήν ετυμολογία δέχεται μ’ επιφύλαξη κι ό Ν. Άνδριώτης 
(’Ετυμολογικό λεξικό). Πιθανώτατα δμως είναι ύποκορ. τοΰ κόκκος μέ τήν κα
τάληξη -ούδι (αγγελούδι, καλούδι, μαθητούδι, διαλεκτ. γροσούδι αντί γροσάκι 
κτλ.). δηλ. κοκκούδι]> κουκκούδι (άφομοίωση).

6Ι) Γ. Χατζιδάκι, Περί άνομοιώσεως έν τή νεωτέρφ Ελληνική, Μεσ. 
καί Νέα "Ελληνικά, σ. 323 κέξ.

“) Άρχολέοι φαίνεται πώς ήταν ό αρχικός τύπος τοΰ ονόματος· ώοτόοο ό
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Ταονβίρα' ό λόφος ονομάζεται σήμερα «Τζιβέρα».
Πήγαϊδος' μεγεθυντικό τοϋ πηγάϊδι αντί τοϋ κοινοΰ πηγάδι (από 

την πηγή). Σώζεται και σήμερα.
Βαραόνερο' ’ίσως από τό βαρσαμόνερο55 (βάλσαμο 4-νερό). Δέ λέ

γεται πιά.
Κουρνη Άγια Χιώνα' δεν λέγεται πιά. Πιθανώτατα πρόκειται για 

εκκλησία Κουρφή Άγια Σιώνα (Κρυφή 'Αγία Σιών).
Βρνοίδι· ύποκορ. τής βρύσης. Δέ σώζεται.
Βα/ιωνιά' είναι τό δέντρο φοίνικας. Τό τοπωνύμιο δέ σώζεται 

’Έτσι λέγεται ένα χωριό τής ίδιας επαρχίας Μονοφατσίου ίϋ.

ΓΡ. Μ. ΣΗΦΑΚΗΣ

Σ. Λάμπρος, ό μόνος πού έγραψε ένα αυτοτελές μελέτημα γι’ αυτή τήν οικογέ
νεια, λέει «οί Άρκολέοντες τής Κρήτης» (βλ. Μικταί Σελίδες, Άθήναι, 1905, 
σσ. 427 - 433). Ή μελέτη αυτή έχει αρκετές άνακρίβειες. Σημαντικώτερα είναι 
όσα γράφει ό Ε. Gerland στήν Histoire de la Noblesse cretoise, (Παρί
σι, 1907), σ. 47 κοί άλλου.

δδ) ’Επίσης Βαλσαμόνερο Απάνω καί Κάτω, χωριά τής επαρχίας Ρέθυ
μνου, πρβλ. Σταυράκην, όπ. παρ., σ. 33, άρ. 449 καί 463. 

δ6) Πρβλ. Σ τ α υ ρ ά κ η, όπ. παρ.£σ. 50,ζάρ, 764.
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Η ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΛΑΜΠΗΣ ΚΑΙ Η ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΛΑΜΠΗΝΗ

ι
Παρ’ δλον δη <ή επίσκοποί τής Κρήτης είναι εκ τών αρχαιότερων 

και δύνανται ασφαλώς νά άναχθοΰν είς τούς πρώτους χριστιανικού? 
αιώνας, δμως δεν έχουν έπαρκώς μελετηθή καθ’ δλην την μέχρι 
σήμερον ιστορικήν των έξέλ'ξιν. Γενικώς αί περί αύτάς δυσχέρειαι 
είναι ήδη γνωσται εις την επιστήμην1, δύνανται δέ νά συνοψιστούν 
εις την έλλειψιν εϊδικωτέρων ειδήσεων, καθώς και καταλόγων τών μη
τροπόλεων και επισκοπών (nofitiae episcopatuum) καθ’ δλην την πα
λαιοχριστιανικήν και την μέχρι τού 731 α' βυζαντινήν περίοδον τής 
Κρήτης2. "Ενεκα τούτου άλλαι πηγαί, ως τά πρακτικά τών Οικουμενι
κών Συνόδων ή καί κατεσπαρμέναι πληροφορίαι, χρησιμεύουν διά 
τήν πλήρωσιν τού κενού. Άλλ’ από τού 731 - 746, ήτοι τών χρόνοιν 
Λέοντος τού Γ' κα'ι Κων)νου τού Ε', διά τού Παρισινού τακτικού ul 
notitiae βοηθούσι τό έργον. συνεχιζόμενοι και μετά τήν Άραβοκρα- 
τίαν. Κατά τήν β' βυζαντινήν περίοδον τής Κρήτης (961 - 1204) ως 
και κατά τήν ενετοκρατίαν (1204 - 1645) έχομεν μνείας περί τών επι 
σκοπών, ως και περί μεταθέσεων κα'ι συγχωνεύσεων αυτών και δημι
ουργίας νέων. Κατά τήν τελευταίαν αυτήν περίοδον αΰται τελούν υπό 
λατίνους επισκόπους πλήν μιας8. Έν γένει δμως αί πληροφορίαι καθ’ 
δλας τάς ίστορικάς περιόδους δεν είναι επαρκείς διά νά σχηματίσωμεν 
ασφαλή γνώμην περ'ι τής συνόλου ζωής κα'ι τής δράσεως εκάστης τών 
κρητικών επισκοπών. Πολλά κενά εμφανίζονται, τά όποια 6 ερευνών 
είναι υποχρεωμένος νά συμπληροΐ δι’ υποθέσεων, αί δποΐαι πολλάκις 
ουδόλως ελέγχονται ασφαλείς.

Διά τάς επίσκοπός τής Κρήτης μέχρι και τού Γ αίώνος έχομεν τήν 
αληθώς υποδειγματικήν διά τήν μέθοδον, τό πλήθος τών πληροφοριών 
και τήν άλλην ένημέρωσιν, προ τριετίας δημοσιευθεΐσαν διά τών «Κρη
τικών Χρονικών» μελέτην τού καθηγητού κ. Γερασ Κονιδάρη* 4 * * *, δστις

') Γερ. Ί. Κονιδάρη, Αί επισκοπώ της Κρήτη; μέχρι καί τοΰ Γ αί
(όνος, έν «Κρητ. Χρονικά» τόμ. Ζ', 'Ηράκλειον 1953, οελ. 466,

") F. Dolger, Regesten der Kaiserurkunden des ostrotuischen Rei
ches, έν Corpus der Griech. Urkunden des Mittelalt. und der neueren
Zeit. Reihe A, Teil I, 565 - 1025, Miinchen 1924.

8) Τής επισκοπής Κισάμοιι, ήιις εσχεν επίσκοπον ιόν Γεράσιμον Παλαιόκα· 
παν (περί to 1580). Βλ. FI. Cornelii, Creta Sacra τ. I, σελ. 284 - 285.

4) Ένθ’ άν. σημ. 1.
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ I. J0
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806 Κων. Δ. Καλοκυρη

άρμοδίως άσχολεΐται από ετών περί τό δυσχερές τοΰτο θέμα5 *. Πολυτί
μους επίσης πληροφορίας διά τάς επίσκοπός τής νήσου, κυρίως κατά 
την Τουρκοκρατίαν, παρέσχεν ήδη 6 πλεΐστα διαφωτίσας τής Κρητικής 
ιστορίας Κρής καθηγητής κ. Ν. Τωμαδάκης εις δυο γνωστός μελετάς 
του : Είδήπεις καί έγγραφα τής εκκληοίας Κρήτης επί Τουρκοκρατίας> 
έν Ε.Ε.Β.Σ. 1939 και ’Έλεγχος των εν Κρήτη αρχιερατευσάντων έπί 

Τουρκοκρατίας, εν Ε.Ε.Κ.Σ., 1940. Ή υπό τουτου συγγραφεΐσα κα'ι 
προσεχώς μέλλουσα νά έκδοθή 'Ιστορία τής έν Κρήτη Εκκλησίας πι- 
στευομεν ότι θα αποτελέση σιαθμόν καί διό τό θέμα τών επισκοπών.

Την επισκοπήν Λάμπης, ήτις ενδιαφέρει ημάς ενταύθα, εξήτασεν 
όμοΰ μετά τών άλλων κρητικών επισκοπών εις τήν ως άνω μελέτην 
του 6 κ. Κονιδάρης, ως έχει κυρίως εις τό τακτικά, προσφάτως δέ δ 
κ. Τωμαδάκης έδημοσίευσεν ειδικήν αξιόλογου μελέτην έρευνώσαν τήν 
«’Επισκοπήν Λάμπης και τους ’Επισκόπους αυτής, ιδία κατά τήν 
Τουρκοκρατίαν» β. Δεν προτιθέμεθα δθεν νά ασχοληθώμεν ενταύθα με 
τήν αρχαίαν επισκοπήν, (ής οι επίσκοποι μνημονεύονται καί εις πολ- 
λός Οικουμενικός Συνόδους (από τό 431), περί ής—συμπληρωματικώς 
τής μελέτης τοΰ κ. Κονιδάρη—δυναναί τις νά άνατρέξη εις τον F1. 
Cornelius7, τήν Μ. Guarducci8, κ. ά. 9. Ούτε βεβαίως θά ένδιατρί- 
ψωμεν εις τάς λεπτομέρειας τής ζωής τών επισκόπων καί τά άλλα ιστο
ρικά στοιχεία κατά τήν περίοδον τής Τουρκοκρατίας καί μάλιστα εκεί
να τά όποια διεξοδικώς ήρευνησεν ό κ. Τωμαδάκης. Ή παρούσα μι
κρά καί ατελής μελέτη, γραφόμενη επ’ ευκαιρίρ τής προσφάτως γενο- 
μένης άναστηλωτικής εργασίας εις τήν περίφημον εκκλησίαν τής Θεο-

δ) Πρέπει νά όμολογηΟή δτι διά τής ανωτέρω μελέτης, καθώς καί τής πα· 
λαιοτέρας αυτού «ΑΙ Μηεροπόλεις καί 'Αρχιεπίσκοποί τοϋ Οίκουμεν. Πατρι
αρχείου» (1931), ό κ. Κονιδάρης, ικανά έρευνήσας καί έπεξηγήσας, ήνοιξεν οδόν 
εις τήν παρ’ ήμΐν επιστήμην.

β) Είχομεν ήδη συιτάξει καί παραδώσει πρός δημοσίευσιν τήν παρούσαν 
μελέτην δεε, καΤυστερηιιένως, ώ; έν έπαρχίςι διαβιοΰντες, Ιλάβομεν γνώσιν τής 
μελέτης αύτής τού κ. 1' ω μ α δ ά κ η ήτις έδημοσιεύθη εις τό εις τόν Γ. Χα- 
τζηδάκην όφιέρ ομα τής Έπιστ. Έπετηρ. τής Φιλοσοφ. Σχολής τοϋ Παν/μίοΟ 
’Αθηνών, ΆΟήνοι 1956 σελ. 319 · 353. (ΠοΙαι είναι αί δυσχέρειαι, έκ τής ά" 
π 'ψεαις ένημερόσεως έπί νεωτέρων εκδόσεων κ.λ π., αΐεινες καθιστούν μειονε
κτικήν τήν θέσιν τών έν ταΐς έπαρχίαις εργαζομένων επιστημόνων, μόλις είναι 
ανάγκη· νά είτωμεν). Τήν αξιόλογον αυτήν μελέτην τού βαθέος έρευνητού κ Τω' 
μαδάκη, έλ.αβομεν, εσιαι καί έκ τών υστέρων, ΰπ’ δψιν.

7) Creti Sacra I, σελ. LXVIII καί 231 κ.έξ.
8) Inscriptiones Creticae, opera et consilio Friderici Halbherr colle- 

ctae τομ II, Roma 1919 σελ. 191 - 209. Τά ιστορικά τής Λάμπης (Λάππας). 
βλ. έν σελ. 192 - 195. Χριστιανικά; έπιγραφάς, έν σελ. 204.

®) Gerola G.( Mon. Veneti nell’ isola di Creta, II, σελ. 45, 53 κ.έξ.
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τόκου εις Λαμπηνήν Ρεθύμνης έχει τον ακόλουθον σκοπόν: Νά 
θίξη τό ζήτημα τής έδρας τής επισκοπής Λάμπης και νά έξετάση συν- 
τομώτατα την σχέσιν τής Παναγίας τής λεγομένης «Λαμπηνής» καί 
τοΰ ομωνύμου χωρίου προς την Επισκοπήν Λάμπης, άφοΰ προηγου
μένως συγκεντρώσει τα στοιχεία περί τής κατά την β' βυζαντινήν πε
ρίοδον τής Κρήτης καί τήν Ενετοκρατίαν φερομένης ως συνεχιζούσης 
τήν άρχαίαν επισκοπήν Λάμπης επισκοπής Καλαμώνος, ήτις κατέλη- 
ξεν εις επισκοπήν Ρεθυμνης. Διά τήν ενότητα δέ μόνον τής εργασίας 
καί τήν σύνδεσιν προς τήν νεωτέραν επισκοπήν Λάμπης θά λεχθούν 
όλίγαι λέξεις σχετικώς προς τήν επισκοπήν επί Τουρκοκρατίας.

II

Είναι γνωστόν δτι μετά τήν έκ των ’Αράβων άνάκτησιν τής Κρήτης 
υπό των Βυζαντινών (961) πρώτον μέλημα τής άναδιοργανουμένης εκ
κλησίας ήτο ή έπανίδρυσις τών επισκοπών. Άλλ’ επειδή αί παλαιαί 
έδραι αυτών είχον καταστροφή, αί επισκοπαί, διατηροΰσαι ως επί τό 
πλεΐστον τά ονόματα αυτών, μετεφέρθησαν εις κέντρα επαρχιακά, τά ό' 
ποια ή συνεκέντρωσαν τον θρησκευτικόν βίον τής περιοχής διά μέσου 
δουλείας ή ήσαν χωρία περισσότερον έξησφαλισμένα εκ μελλοντικών 
εχθρικών επιθέσεων10. Εις τακτικόν τού έτους 980 (επί Βασιλείου 
Βουλγαροκτόνου), ήτοι τών αρχών τής β’ βυζαντινής περιόδου τής 
Κρήτης, συγκεκριμένως μάλιστα μόλις μετά 19 έτη μετά τήν άπελευ- 
θέρωσιν τής νήσου υπό τού Νικηφόρου Φωκά, άναφέρεται καί ό επί
σκοπος Λάμπης", μάλιστα έβδομης τή τάξει. Σημειούνται μέν τώρα 
τό πρώτον, εις τό αυτό τακτικόν, δύο νέαι επισκοπαί εγγύς τής Λάμ
πης (εις άντικατάστασιν καταργηθεισών), ήτοι αί τοΰ Άγριου καί τοΰ 
Αύλοποτάμου, αλλά καί ή «Λ ά μ π η ς» δηλοΐ τήν ΰπαρξίν της. Τούτο 
σημαίνει οτι άρχομένης τής β' βυζαντινής περιόδου ή επισκοπή Λάμ
πης ειχεν έπανιδρυθή υπό τό αυτό ό'νομα. Άλλ" έκ τής έν τφ τακτικφ 
τούτφ μνείας τοΰ επισκόπου Λάμπης («ό Λάμπης») πιστούται μέν ή 
έπανίδρυσις τής επισκοπής, αλλά δεν εξάγεται οτι αύτη επανασυστα- 
θεϊσα ετοποθετήθη πάλιν εις τήν άρχαίαν της έδραν, δηλ. τήν Λάππαν 
(ή Λάμπην, παρά τό σημερινόν χωρίον Άργυρούπολις, Ρεθύμνης), 
πράγμα τό όποιον θά άπετέλει έξαίρεσίν τινα προς τάς λοιπάς μετατε- 
θείσας έπισκοπάς. Εις Not. τού 1170 - 1179 ή επισκοπή Λάμπης ό-

10) Gerola, Per la cronotassi dei Vescovi Cretesi all’ epoca Vene- 
ziana, Venezia 1914, 2 κ.έξ. καί Σ. Ξ α ν θο υ δ ί δ η, έν «Χριστιαν. Κρήτη» ι 
Β' 1914 σελ. 297, ένθα κριτική καί περίληψις τής ανωτέρω μελέτης.

") G. Parthey, Notitiae Graecae episcopatuum έν Hieroclis Sy 
necdemus, Berolini 1866 a· 118 - 9 καί K ο ν ι δ ά ρ η, ένθ' άν. πίν. Β'στήλη 6
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νομάζεται πλέον Κ α λ α μ ώ ν ο ς ‘“.Ή επισκοπή αϋτη ΒΔ κείμενη τής Ρε
θύμνης έχει έδραν τό σημερινόν χωρίον Μεγάλη Επισκοπή (Πισκοπή), 
εις δ πιστεύεται δτι μετηνέχθη ή παλαιά επισκοπική έδρα. Άλλ’ή ανα
φορά τής επισκοπής ώς «Λάμπης» εις τό τακτικόν τοϋ 980 μάς εμβάλλει 
εις τήν σκέψιν, δτι πιθανόν κατ’άρχάς ούτως ώνομάσθη ή νέα επισκοπή 
Καλαμώνος λόγφ τής άναμνήσεως τοϋ ονόματος τής αρχαίας επισκοπής 
ήν έσυνέχιζε και ή τις πλήρης αίγλη ς θά παρέμενεν εις τήν συνείδησιν τοϋ 
λαοϋ. ’Αλλά μετ’ ολίγα έτη ή νέα θέσις (Καλαμών) εις ήν επανιδρύθη ή 
επισκοπή, έπέβαλεν εϊς αυτήν τό ό'νομά της και οϋτω, από τοϋ 12u« αίώ- 
νος και εξής, μαρτυρεΐται πλέον ώς επισκοπή Καλαμώνος.Πιθανώς ή έγ- 
κατάλειψις τοϋ ονόματος «Λάμπης» θά έγινε τον 110ν αιώνα. Πάντως 
τέλος τοϋ 12ου καί άλλη πηγή ονομάζει τήν επισκοπήν : Καλαμώνος ‘8.

Οϋτω δυνάμεθα νά εΐπωμεν δα από τών μέσων τής β' βυζαντινής 
περιόδου τής Κρήτης έχομεν γνωστήν τήν επισκοπήν Καλαμώνος, ήτις 
συνεχίζει τήν επισκοπήν Λάμπης 14 εις τό είρημένον χωρίον Μεγάλη 
’Επισκοπή Ρεθύμνης.

Τήν β' βυζαντινήν περίοδον τής Κρήτης διαδέχεται, ώς γνωστόν, 
ή ενετοκρατία (1204 - 1645). Κατ’ αυτήν ή μετατοπισθεΐσα ήδη εις 
Καλαμώνα επισκοπή Λάμπης εξακολουθεί νά ύφίσταται (Calamonen- 
sis episcopatus) άλλ’ υπό λατίνους επισκόπους, καθώς συνέβη και με 
τάς λοιπάς έπισκοπάς τής Κρήτης 15. Συγκεκριμένως κατά τήν πρώτην 
ένετικήν περίοδον (περίπου έ'ως τό 1445) άναφέρονται επίσκοποι Κα
λαμώνος 1β, διότι κατόπιν ώς θά ίδωμεν ευθύς καί ή ούτως όνομαζο- 
μένη επισκοπή μετατοπίζεται με τήν σειράν της καί μετονομάζεται. Οί 
πλέον γνωστοί επίσκοποι τής περιόδου ταύτης είναι οί: Leo (1287), 
Placentinus (1304). Petrus (1307), Paulus Bessi (1357), Julianus 
(1360), Bartholomieus (1363), Joannes Belli (1387), Antonius * **)

·’) Κατά ιόν κώδ. 1371 (fol. 390) τής Έθν. Βιβλιοθήκης ‘Αθηνών. Πρβλ. 
καί Gelzer, Ungedruckte, und ungeniigend veroffentlichte Texte der 
Not Episcopatuum, Miitichen 1901, t. XXi, σελ. 587. ’Επίσης τήν κατά 
τήν περίοδον ιιΰτήν πληροφορίαν περί «τού επισκόπου Καλομνών..», βλ. G. 
Gerola, Per la cronotassi, σελ. 2.

,s) Gelzer, Analecta byzantina έν Index scholarum hibernarum in 
Universitate Jenensi a die 19 Oet 1891 ad diem 19 Martii 1892 haben- 
darum, Jenae ιδρτ, σελ. 10.

**) Gerola, Mon. Ven., II, σελ. 61.
,δ) Σ. Ξανθουδίδου, *Η Ενετοκρατία έν Κρήτη καί οί κατά τών ενε

τών αγώνες τών Κοητών, Άθήνοι 1939, σελ. 154.
ιδ) Κ ιτά τήν ενετοκρατίαν Καλαμών ήτο ή τοόρμα ή αντιστοιχούσα πρός 

τ> δυτικόν τμήμα τής κατόπιν επαρχίας Ρεθύμνης. Πρβλ. καί Gerola Mon. 
Ven. II, σελ. 62 καί I σελ. XL,IV.
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(1399). Lucas Grimani (1418) καί Clemens Raynerius (1445)"· 
Κατά τήν β'ένετικήν περίοδον (μέσα 15ου αϊ. —1645) άνάγκαι σχε

τικά! προς την διοίκησιν επιβάλλουν εις τους ενετούς τήν μεταφοράν 
τής επισκοπής Καλαμώνος είς τήν ανθούσαν πόλιν ιοΰ Ρέθυμνου. Ού
τως ή επισκοπή Λάππας, μεταφερθεΐσα είς Καλαμώνα κατά τήν β' βυ
ζαντινήν περίοδον, κατέληξε τώρα είς Ρέθυμνον. ’Άλλαις λέξεσιν ή 
Λάμπη έγένετο ή μήτηρ τής επισκοπής Ρεθύμνης ιβ. Πότε ακριβώς έγι- 
νεν ή μεταφορά αύτη δεν γνωρίζομεν. Γνωρίζομεν μόνον δτι τό πρώ
τον τό 1445 ό ρηθεις επίσκοπος Καλαμώνος Clemens de Renerio 
ονομάζεται επίσης και «επίσκοπος Ρεθύμνης»19. Επομένως 
μέσα τοϋ ΙΕ' αίώνος έγένετο ή μετάθεσις τής επισκοπικής έδρας είς 
Ρέθυμνον. Καίτοι δμως έκτοτε ή επισκοπή παραμένει εις τήν πόλιν 
ταύτην, ό τίτλος τοΰ επισκόπου Ρεθύμνης ώς «Καλαμώνος» συνεχίζε
ται. Και ναι μεν τό 1471 δ επίσκοπος Alexander Contarenus ση 
μειοϋται «επίσκοπος Ρεθύμνης», δμως τό 1493 δ Antonius Ζϊο, τό 
1530 δ Bartolomaeus Averoldus καί κατά τό 1537 δ Albertus Pa- 
schaleus (Pasquali) άναφέρονται «επίσκοποι Καλαμώνος» !0. Τό έτος 
1551, επί Πάπα Ιουλίου τοϋ III, είς τήν Ιπισκοπήν Ρεθύμνης—επί
σκοπος αυτής τότε δ Vincentius Quirinus — ήνώθη καί ή εγγύς επι
σκοπή Ά(γ)ρίου “. Τής ούτω διαμορφωθείσης — διά τής διαδόχου τής 
Λάμπης επισκοπής Καλαμώνος καί είτα τής τοΰ Ά(γ)ρίου — επισκο
πής Ρεθύμνης άναφέρονται έν συνεχεία οί εξής Λατίνοι επίσκοποι: Τΐ- 
motheus Justinianus (πρώην επίσκοπος Άρίου 1551), Bernardus 
Quirinus (1590), Ferdinandus Davila (1592), Sebastianus Aroldus 17 18

17) Άκολουθοϋμεν τήν Creta Sacra, I, σελ Ι,ΧΧΙΙΙ καί χόν Gerola, 
Per la Cronotassi dei vescovi cretesi..., σελ. 32 - 33.

18) Ή Ρεθύμνη (Ρέθυμνον, ή αρχαία Ρίθυμνα), κατά τούς π.ιλαιοχρι 
σιιανικούς καί τούς βυζαντινούς χρόνους οΰσα μικρά κώμη (Aelian. Nat. Ani
mal. βιβλ. XIV κεφ. 20),ύπήγειο έκκλησιαστικώς εις μίαν τών εγγύς επισκο
πών Έλευθέρνης ή Λάμπης. Έάν δεχθώμεν χό σημερινόν ΙΙάνορμον έπίνειον 
τής Έλευθέρνης, χόχε είς Ρίθυμναν θά έχωμεν χό έπίνειον τής Λάππας. Ή 
σχέσις αϋχη καί ό προσανατολισμός (Ρεθύμνης - Λάππας) καθιστούν πιθανόν 
όχι έκκλησιαστικώς ή Ρίθυμνα έξηρχαιο μάλλον έκ τής Λάμπης. Πρβλ. καί Κ. 
Καλοκύρη, Ή αρχαία Ρίθυμνα, σ. 124 - 125.

,9) Greta Sacra, II, σελ. 142, καί Gerola, Mon. Ven. II, σελ. 99.
•°) Creta Sacra, αύι. σελ. 141 - 144.
’*) Τό ”Α ρ ι ο ν, άναπιυχθέν πιθανώτατα ώς μικρόν πόλισμα κατά τούς 

πρώτους μ. X. αιώνας, καί ίσως καί τούς a‘ βυζαντινούς κατά τήν θέσιν χήν 
λεγομένην Σταυρωμένος Ρεθύμνης, έγένεχο ακολούθως έδρα επισκοπής 
κατά τήν β' βυζαντινήν περίοδον καί τήν ενετοκρατίαν, ήτις τοποδετείται είς 
τήν σήμερον λεγομένην Βέράν Επισκοπήν (= έρημον επισκοπήν) νομού Ρεθύ
μνης. ’Ενταύθα ήμεϊς άνιχνεύσαμεν προσφάτως γλυπτά καί άλλα αρχιτεκτονικά
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(1608), L,ucas Stella (1609), Joannes Santato (1613), Stephanus 
Penolatius (1624) καί Francescus Gozzadinus (1641) * 22 * *.

To 1641 εις την επισκοπήν Ρεθΰμνης συνεχωνεΰθη και ή τοϋ Μυ- 
λοποτάμου, ώς έσημείωσεν ήδη ό Gerola 2S. Άλλ’ ή επισκοπή Μυλο- 
ποτάμου εμφανίζεται πάλιν ανεξάρτητος επί Τουρκοκρατίας άφοϋ από 
τό 1713 εως τό 1838 μνημονεύονται πέντε επίσκοποι αυτής 24. Ή έ'νω- 
σις τής επισκοπής αυτής μέ τήν επισκοπήν Ρεθΰμνης συνετελέσθη τό 
1838 επι άρχιερέως Καλλινίκου Νικολετάκη καί ουτω προέκυψεν ή 
σημερινή επισκοπή «Ρεθΰμνης και Αυλοποτάμου»25.

Ή επισκοπή Λάμπης, μετά τήν μεταφοράν της είς Καλαμώνα καί 
τήν ΐδρυσιν δι” αυτής τής επισκοπής Ρεθΰμνης, επανεμφανίζεται πά
λιν κατά τήν τουρκοκρατίαν ως ιδία ορθόδοξος επισκοπή καί υπό τό 
παλαιόν της όνομα. Περιλαμβάνει τώρα τάς επαρχίας Άμαρίου κα 
Άγ. Βασιλείου καϊ από τοϋ 1831 τήν επαρχίαν Σφακίων ή οποία πρό- 
τερον (από τοϋ 1779) είχεν ύπαχθή εις τήν επισκοπήν Αυλοποτάμου 2β. 
Τό 1845 συνενοϋται τή Μητροπόλει Κρήτης 2’, άποσπαται όμως αυτής 
τό 1863 τή απαιτήσει τών κατοίκων των Ιπαρχιών Άμαρίου καί Άγ. 
Βασιλείου 28 καί αποτελεί έκτοτε ιδίαν επισκοπήν 29.

Πότε όμως κατά τήν περίοδον ταΰτην, εμφανίζεται 6 πρώτος επί
σκοπος Αάμπης; Ό κ. Τωμαδάκης, άποβλέπων ασφαλώς είς τήν ακρι
βή χρονολογίαν καταστάσεως επισκόπου, παρατηρεί ότι δεν είναι γνω-

Κων. Λ. Καλοκΰρή

μέλη, πιθανώτατα άνήκοντα είς ιόν καθεδρικόν ναόν. Πρβλ. καί 2. Ξον. 
θουδίδην έν «Άρχαιολ. Δελτίφ» 1918 Παράρτημα, σελ. 13 - 14.

22) Creta Sacra, II, σ. 145 - 147 καί Gerola, Per la cronotassi..., 
σελ. 35 - 36 Πρό τοϋ Ferd. Davila ό Gerola έσημείωσε τρεις επισκόπους οΰς 
αγνοεί ή Creta Sacra. Είναι οί: Bartol. Chiapponi (f 1581), Giulio Carrer 
(f 1589) καί Lelio Zanchi (1590). Ή Creta Sacra επίσης εχει έσφαλμένως 
τήν σειράν τών τελευταίων επισκόπων.

2,( Pel la cronotassi... σελ. 36 καί 56. Βλ. επίσης Χριστιαν. Κρήτην, 1914 
τ. Β' σελ. 298.

2‘) Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η ς, Έλεγχος τών έν Κρήτη άρχιερατευσάντων, σ. 139
,δ) Βλ. Κ. Καλοκύρην, ένθ’ άν. σ. 129.
2β)Ν. Σταυράκη, Στατιστική πληθυσμού Κρήτης, Άθήναι 1890 σ. 180.
27) Τό αίτιολογικόν τής ένώσεως βλ. έν Τω μαδάκη, Περί τής έπισκο- 

πής Λάμπης, κ.λ.π. σελ. 343.
2ί) Μητροπολίτου Σάρδεων Γερμανού, ’Επισκοπικοί κατάλογοι, έν 

«Έκκλησ. Φάριρ» 'Αλεξάνδρειάς, 35, 1936, σελ. 85 - 88.
*’) Τό Συνοδικόν Γράμμα έπανασυστάσεως ώρισεν όπως οί αρχιερείς «φη

μίζονται καί υπογράφονται έπίσκοποι Λάμπης». Χαρακτηριστικότατα καί 
ορθότατα ό κ. Τωμαδάκης παρατηρεί ότι αΰθαιρέτως καί «πρός έξαρσιν τής 
ηρωικής έπαρχίας τής γεννήσεώς του ό Σφακιανός Ξηρουδάκης» προσέθηκεν 
είς τόν τίτλον τό : «Σφακίων». Ένθ’ άν. σελ. 346.
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στον πότε εξελέγη ό μετά τό 1645 πρώτος επίσκοπος80. Νομίζω δτι to 
πράγμα δεν θά έγινε πολλά έτη μετά τό έτος τούτο. Διότι ό μητροπο- 
λίττις Σάρδεων Γερμανός αναφέρει χειρόγραφον τού 1659, δημοσιευθέν 
παρά τού Gelzer, είς τό όποιον μεταξύ των άλλων υφισταμένων ήδη 
επισκοπών σημειούται καί ή Λάμπης81. 'Ο αυτός κληρικός συγγραφεύς 
έχει πάλιν την γώμην δτι δεν είναι εξηκριβωμένον εάν κατά τό έτος 
τούτο ύπήρχον επίσκοποι είς τάς θέσεις των η είχον μόνον άνασυσταθή 
αί επισκοπαί. Άλλ’ είναι κάπως δΰσκολον νά άρνηθώμεν δτι τό Πα
τριαρχείων, σύν τη άνασυστάσει, δεν θά εφρόντιζεν αμέσως και διά την 
τοποθέτησιν τών επισκόπων, ούς καθ’δλην την ενετοκρατίαν είχε στε- 
ρηθή ό ορθόδοξος πληθυσμός. ’Άλλωστε ηδη τό σημειωθέν έτος 1659 
μνημονεύεται ό επίσκοπος ’Αρκαδίας Θεοφάνης82 * * * *, τό 1671 ό Ρεθύμνης 
Μακάριος και ό Ίεράς ’Αθανάσιος88, τό 1696 ό Άνθιμος καί τό 1699 
ό Ραφαήλ Χερρονήσου Β4, διά νά άρκεσθώμεν είς αυτούς. “Ωστε, αφού 
από τό 1659 άναφέρονται επίσκοποι Κρήτης 36, τούτο σημαίνει δτι δεν 
είχον απλώς άνασυσταθή αϊ επισκοπαί κατά τό έτος τούτο, αλλά καί 
είχον εγκατασταθή οί επίσκοποι. Λίαν πιθανόν δθεν δτι κατά την πρώ- 
την δεκαετίαν μετά την άφιξιν τών Τούρκων (1645 - 1655) θά είχε 
τοποθετηθή καί ό επίσκοπος Λάμπης.

’Ακολούθως ή επισκοπή Λάμπης σημειούται:
α) Εις τακτικόν τών ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών ως ήσαν τέλος τού 

ΙΖ' καί άρχάς τού ΙΗ' αΐ.8β, β) εις τό Συνταγμάτιον Χρυσάνθου, τό 
17 1 5 87, γ) εις σουλτανικόν βεράτιον τού 1756 (24 ’Ιανουάριου) ένθα 
ή επισκοπή μνημονεύεται ως Άμαρίου καί Άγ Βασιλείου88, ήτοι έκ 
τών επαρχιών της, καί δ) είς τά «κανονικά πεσκέσια τού μητροπολί
του Κρήτης» περί τό 179089.

‘Η δέ σειρά τών γνωστών επισκόπων είναι ή ακόλουθος40.

•°) Περί επισκοπής Λάμπης,.., σελ. 341.
“) Επισκοπικοί Κατάλογοι, έν «Έκκλ. Φάρφ», 1935 σελ. 301.
**) Τ ω μ α δ ά κ η ς, Έλεγχος, σελ. 136.
*8) Αυτόθι, σ. 140 καί 147.
81) Αυτόθι, σ. 137.
*6) Ό μητροπολίτης Κρήτης Νεόφυτος Πατελλάρος χειροτονείται πιθανά),

τατα κατά τό 1646, δηλ. «μετά τήν κατάληψιν τής πατρίου Ρεθύμνης», Τ ω-
μαδάκης, Έλεγχος..., σελ. 119.

8“) Σ ά ρ δ ε ω ν Γ ε ρ μ α ν ός, Ε. Φ. σελ. 301.
·') Έκδ. 1715, σελ. 67.
**) Ε. Φ., ενθ’ άν. σ. 301 καί Ν. Τωμαδάκην, Περί Λάμπης, σ. 342.
88) Στ. Ξανθουδίδου, έν «Χριστ. Κρήτη», τ. Β', 1913 σελ. 59-103 

καί Ν. Τωμαδάκη, ενθ' άν. σελ. 342.
40) Άκολουθοΰμεν τον κ. Τωμαδάκην (μέχρι τοΰ προτελευταίου επισκόπου), 

ένθ’ άν., σελ. 346 - 350, οπού καί λεπιομέρειαι περί έκάστου ιών επισκόπων.
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312 Κων. Δ. Καλοκύρη

1) Νεκτάριος (f 1729), 2) Μανασής (f 1779), 3) Ματθαίος (1780), 
4) Πάμφιλος (f 1788), 5) Μεθόδιος Σιλιγάρδος (f 1793), 6) Ιερεμίας 
(1795), 7) 'Ιερόθεος (f 1821), 8) Νικόδημος (1831 - 1845)", 9) Πα- 
ΐσιος (1863 - 1883), 10) Εύμένιος Ξηρουδάκης (1886 · 1920), 11) ’Α
γαθάγγελος Παπαδάκης (1900- 1928), 12) Εύμένιος Φανουράκης (1936 
- 1956), 13) ’Ισίδωρος Ρουσοχατζάκης (1956)

III

’Απομένει νά ίδωμεν τώρα δι’ ολίγων τό ζήτημα της έδρας τής επι
σκοπής Λάμπης καί την μέχρι σήμερον μη έπαρκώς έρευνηθεΐσαν σχέ- 
σιν αυτής προς τό χωρίον Λαμπηνήν καί την Παναγίαν την λεγο- 
μένην «Λαμπηνήν». Έν πρώτοις άμφιβολίαι ήγέρθησαν σχετικώς 
προς την θέσιν τής αρχαίας έδρας τής επισκοπής. ’Εν άντιθέσει δηλ. 
προς τό παραδεδεγμένον δτι ή επισκοπή Λάμπης τής πρώτης βυζαντι
νής περιόδου ήδρευεν εις την άρχαίαν Λάππαν (χωρίον Άργυρούπο- 
λις) ό Ν. Σταυράκης διαστέλλων μεταξύ δύο τάχα πόλεων Λάππας 
καί Λάμπης υπέθεσε την μέν πρώτην έπιβιοΰσαν εις τό χωρίον 
Άργυρούπολις την δέ δευτέραν αντιστοιχούσαν προς τό σημερινόν χω
ρίον Λαμπηνήν (επαρχία Άγ. Βασιλείου), ένθα ήτο ή έδρα τής βυζαν
τινής επισκοπής13. Άλλα τούτο είναι δλως αμάρτυρον καί αρχαιολογι
κούς άστήρικτον. Διότι έν άντιθέσει προς τήν έκ πλήθους πηγών ", ε
πιγραφών καί άφθονων ερειπίων βεβαιουμένην Λάππαν ή δήθεν έτέ- 
ρα Λάμπη—ήν θέλει ό Σταυράκης εις τήν Λαμπηνήν—-είναι ά'γνωστος 
εις τάς πηγάς. ’Επί πλέον εις τό χωρίον Λαμπηνή οΰδέν παλαιοχριστια
νικόν ή πρωτοβυζαντινόν ίχνος ναού ή τών προσκτισμάτων του καί 
ούδέν προς επισκοπήν (τών περιόδων τούτων) σχετικόν οικοδόμημα 
εύρέθη41 * * 44 45, ούτε παρεδόθη. ’Ασχέτως δμως τού δτι τό σφάλμα τού Σταυ- 
ράκη οφείλεται εις τον διαχωρισμόν μιας καί τής αυτής πόλεως, άπαν- 
τώσης καί ως Λάππας καί ως Λάμπης,—καί άντιστοιχούσης πάντοτε 
προς τό χωρίον Άργυρούπολις Ρεθύμνης—ή ύπαρξις εις τήν Λαμπη-

41) Όπου δύο χρονολογίαι ή α' δηλοι τό έτος χειροτονίας, ή β' τό τοΰ 
θανά του.

4a) Εγεννήθη είς Μοχόν 'Ηρακλείου τό 1905. Έμόνασεν εις τό “Αγ. Ό
ρος καί έσπούδασεν τήν Θεολογίαν είς τό Πανεπιστήμιον Αθηνών. Ύπηρέτη- 
σεν ώς μόνιμος στρατιωτικός ίερεύς, έδρασεν έν πολέμοις καί έφθασεν είς τόν 
βαθμόν τοΰ Συνταγματάρχου. Έγένετο διευθυντής τής Θρησκευτικής ’Υπηρε
σίας (Β 10) είς τό Γενικόν Έπιτελεϊον Στρατού. ’Εχειροτονήθη είς 'Επίσκοπον 
τήν 25 Αύγουστου 1956 έν Ήρακλείιρ. έν τφ ναφ τοΰ αγίου Τίτου.

**) Στατιστική τοΰ πληθ. τής Κρήτης, σελ. 81.
44) Βλ. σημ 8,
45) Συνήθεις είναι αί Βασιλικοί έν Κρήτη έπί εδρών παλαιών έπισκοπών.
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Ή επισκοπή Λάμπης καί ή Παναγία ή Λαμπηνή 31Β

νήν λαμπράς τρουλλαίας βυζαντινής εκκλησίας εμβάλλει εις σκέψιν μή
πως ενταύθα έχομεν τήν έδραν τής επισκοπής Λάμπης κατά την β' 
έστω βυζαντινήν περίοδον (961 - 1204) ή εις κατά τινα μετ’ αυτήν μή 
έξηκριβωμένον χρόνον. Έάν ό ναός οΰτος έβεβαιοϋτο κτίσμα τοϋ ΙΑ' 
ή τοϋ IΒ' αιώνος, τό πράγμα, ασχέτως άλλων δυσκολιών, θά παρεΐχεν 
ίσως έδαφος εις τήν ύπόθεσιν δτι εις τήν Λαμπηνήν θά ευρίσκετο τό 
πρώτον ή έδρα τής από τοϋ ΙΒ' αιώνος μαρτυρουμένης επισκοπής 
Καλαμώνος τής συνεχιζοΰσης τήν Λάμπης. Άλλ’ 6 ναός τής Θεοτόκου 
τοϋ χωρίου Λαμπηνή, παρά τούς περί αυτόν θρύλους, ουδόλως είναι 
καθ’ ημάς αρχαιότερος, τοϋ ΙΔ' αιώνος, ως εξάγεται κυρίως έκ τής αρ
χιτεκτονικής αύτοΰ μορφής, ειτα δέ καί έκ των τοιχογραφιών46. Επο
μένως δεν σχετίζεται προς τήν επισκοπήν τής β' βυζαντινής περιόδου 
(961 - 1204), ής ή έδρα πρέπει νά άνιχνευθή εις Καλαμώνα (χωρίον 
Μεγάλη ’Επισκοπή Ρεθύμνης), εκεί ένθα επί ενετοκρατίας αποδεδειγ
μένος υπήρχε 47.

Άλλ’ εάν ό ναός τής Θεοτόκου εις Λσμπηνήν δεν βέβαιοί έκεΐ επι
σκοπήν, όμως δεν είναι άσχετος προς τήν Λάμπην. Ή εις τό τεταρτο- 
σφαίριον τής κόγχης τοϋ 'Ιερού τοϋ ναοϋ τούτου άποκαλυφθεΐσα εσχά
τως τοιχογραφία τής Θεοτόκου Πλατυτέρας φέρει επιγραφήν : Η ΛΑΜ. 

ΠΗΝΗ, ήτοι Παναγία ή Λαμπηνή, ως ονομάζεται καί ό ναός καί Ιξ 
ής ωνομάσθη καί τό χωρίον. Τό πράγμα καθίσταται σοβαρότερου 
δταν σκεφθώμεν δτι ή τοιαύτη έπίκλησις τής Θεοτόκου δεν περιορίζε-

4β) Πρόκειται περί ενός έκ τών αρίστων βυζαντινής τέχνης έπί ενετοκρα
τίας ίδρυθέντων μνημείων τής Κρήτης. Είναι ναός τύπου σταυροειδούς έγγε- 
γραμμένου, διατηροΰντος όμως καί χαρακτήρας τού έλευθέρου σταυρού, αφού 
αί κεραΐαι τού σταυρού έξέχουν ολίγον, μορφούσαι μάλιστα ωραία άψιδώματα. 
Ό τύπος ούτος άνεπτύχθη έν Κρήτη κατά τόν 14ον αιώνα. Βλ. G. Μ ί 11 e t, 1/ 
ficole grecque dans Γ architecture Byzantine, Paris 1916, σελ. 67, σημ. 3). 
'Ανάλογοι είναι οί ναοί : τού άγ. Δημητρίου παρά τό χωρίον Πηγή Ρεθύμνης, 
τού "Αη Κυρ-Γιάννη (ν. Χανίων) κ.λ.π. (Πρβλ. Gerola, Mon. Ven. II, σελ. 
219 κ.έξ. Βλ. καί Σ ω τ η ρ ί ο υ, Χριστιανική καί Βυζαντινή 'Αρχαιολογία, 1942 
σελ. 448. Τά εις τάς γωνίας των κεραιών τού σταυρού μορφούμενα τέσσαρα χα
μηλότερα διαμερίσματα (bas cotes) καλύπτονται διά σταυροθολίων, έπί πεσσών 
δέ, μέσιρ σφαιρικών τριγώνων, φέρεται καλών αναλογιών τροΰλλος. Έσωτερικώς 
ό ναός είναι κατάκοσμος έκ τοιχογραφιών έμφανιζουσών δύο στρώματα. Τό πά- 
λαιότερον αρχαΐζει, είναι όμως σύγχρονον τού ναού. Τό νεώτερον έμφανίζει τήν 
ώριμον τέχνην τού 14ου αίώνος, εις τό τέλος τού οποίου δέον νά τοποθετηθή. 
Μελέτην πλήρη περί τού ναού δημοσιεύει προσεχώς ό τά μάλιστα μεριμνήσας 
διά τήν στερέωσιν αυτού καθηγητής κ. Άναστ. Όρλάνδος.

47) Περί τής έπισκοπικής έδρας Καλαμώνος βλ. Gerola Mon. Ven. II, 
σελ. 67. Περί δέ τού καθεδρικού ναού τής έπισκοπής τού αφιερωμένου εις τόν 
άγ. Νικόλαον, βλ. αυτόθι σελ. 76.
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ται μόνον ενταύθα. Πάλιν ναός μεμαρτυρημένος τοΰ ΙΔ'αΐώνος (1318) 
εις τό ούχί μακράν τής Λαμπηνής χωρίον Δρίμισκος ονομάζεται διά 
τής κτητορικής επιγραφής, ναός «τής ϋπεραγίας Θεοτόκου τής Λαμ
πηνής»48. Μετά έ'να αιώνα άργότερον (1417) έτερος ναός εις τό εγ
γύς τής Λαμπηνής κείμενον και παρηκμασμένον σήμερον χωρίον Δι· 
πλοχώρι, είναι αφιερωμένος εις μνήμην τής «....Θεοτόκου καί αει
πάρθενου Μαρίας τής Λαμπηνής»*9. Δεν είναι λοιπόν τυχαΐον ότι 
τρεις ναοί τριών χωρίων σχετικώς ολίγον άπεχόντων μεταξύ αυτών, 
είναι καθιερωμένοι είς την Παναγίαν την Λαμπηνήν. Τούτο 
βεβαίως σημαίνει την κατά τον ΙΔ' καί ΙΕ' αιώνα ζωηράν λατρείαν εν 
τή περιοχή τής υπό τό όνομα τούτο τιμωμένης Θεομήτορος. Νομίζω 
είναι ορθόν την υπό την τοιαυτην έπίκλησιν τιμωμένην Παναγίαν νά 
συσχετίσωμεν προς την Λάμπην. Διότι είναι λογική ή σκέψις ότι Πα
ναγία Λαμπηνή είναι ή Παναγία τής Λάμπης, ή έν τή Λάμπη τιμω- 
μένη. Άλλ’ αφού ή Λάμπη δεν τοποθετείται είς τό χωρίον Λαμπηνή 
θά ήδυνατό τις νά άποδώση τήν είς τό χωρίον τούτο καί τήν περιοχήν 
λατρείαν είς μεγάλην έπίδρασιν τής εν Λάμπη τιμωμένης Θεοτόκου. 
’Αλλά κατά τον ΙΔ' αιώνα καί εξής, όπου βεβαιοΰνται οί ανωτέρω 
ναοί, ή Λάμπη (Λάππα) δεν ύφίστατο, δεν δυνάμεθα δέ καί νά δεχθώ- 
μεν οτι μόνον εις αναμνήσεις αιώνων, ήτοι τής προ τής Άραβοκρατίας 
(περίπου 824) εποχής, δτε ύφίστατο ή Λάππα καί ή εις ταύτην έδρα 
τής επισκοπής, οφείλεται ή ΐδρυσις τών εις τήν «Λαμπηνήν» Πανα
γίαν αφιερωμένων ώς άνω ναών. Τό πιθανώτερον πάντων είναι ότι 
είς τό χωρίον Λαμπηνή, παρά τήν λαίλαπα τής Άραβοκρατίας, διε- 
τηρήθη ναΰδριον ίδρυμένον εις τό όνομα τής εις τήν ούχί μακράν 
αυτής Λάμπην τιμωμένης πιθανώτατα ιδιαιτέρως Παναγίας, τήν πα- 
ράδοσιν δέ τού ιερού τούτου συνεχίζει ό τού ΙΔ' αίώνος βυζαντινός 
ναός τής Λαμπηνής καί οί κατόπιν αυτού άνεγερθέντες δύο άλλοι τών 
δύο χωρίων τής ιδίας επαρχίας50. ’Ίσως δέ προς τήν παράδοσιν ταύ
την νά είναι συνδεδεμέναι καί οϊκογένειαι Λαμπηνών, ήτοι κατα- 
γομένων πρόπαλαι εκ τής Λάμπης51, αΐτινες καταφυγούσαι ενταύθα * 60

48) Πρβλ. καί Gerola, Mon. Ven. IV, σελ. 491.
4·) Ένθ·’ άν., σελ. 492.
60) Ή διά ναϋδρίων καί είκονοσιασίων διαιώνισις παλαιοτέρας λατρείας 

(ακόμη καί παλαιοχριστιανικής) είναι γνωστή καί έν Κρήτη. Ώς παράδειγμα 
αναφέρω τό επί τής μεγάλης παλαιοχριστιαν. Βασιλικής (Ε' αιών) έν Πανόρ- 
μφ> είκονοστάσιον τό όποιον άνά τούς αιώνας υφιστάμενον, καδ-αιρούμενον καί 
έπανακτιζόμενον, διαιώνισε τήν παράδοσιν τής κατά χώραν Βασιλικής (τής άγ. 
Σοφίας). Τοΰτο καί ένίσχυσε τάς υποψίας μου περί τής ΰπάρξεως τοΰ ναοΰ πρό 
τής έπιχειρήσεως τής άνοσκαφής.

·*) Ό Λαππαϊος, ήτοι ό κάτοικος ή ό καταγόμενος έκ τής Αάππας,
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εφερον και τήν υπό χήν επωνυμίαν [αυτήν τιμωμένην Παναγίαν62.
Τέλος, προς τό εκ τοΰ ανωτέρω εθνικού ονόματος προερχόμενον 

έπώνυμον Λαμπηνός (ό), τό μαρτυροΰμενον κατά τούς βυζαντινούς 
χρόνους, και μάλιστα τον ΙΔ' αιώνα63, είναι δύσκολου να συσχετίσω- 
μεν τό πράγμα καί διά τό μή σύνηθες τής προσφωνήσεως τής Θεοτό
κου έκ τού επωνύμου τοΰ κτίτορος61 καί διότι τό ό'νομα δεν γνωρίζο- 
μεν άλλοθεν έν Κρήτη ού'τε έκ τοπωνυμίων ού'τε έξ επιγραφών 6δ.

Ή έ'δρα τής επισκοπής Λάμπης, δτε αύτη έπανιδρΰθη επί τουρκο
κρατίας, ετοποθετήθη εις τό χωρίον Λαμπηνή. Φαίνεται δτι έταύτισαν * 64 * 66

είναι Λαμπηνός κατά τούς χρόνους τής βυζαντινής Λάμπης. Λαμπηνός λοι
πόν είναι ό προερχόμενος έκ Λάμπης, όπως καί Λακαπηνός ό έκ Λακάπης, Βι. 
ζυηνός έκ Βιζΰης, Δαμασκηνός έκ Δαμασκού κ.τ.τ. Εντεύθεν καί ή γραφή τοΰ 
Λαμπηνή διά η καί οΰχί ή έσφαλμένιος έπικρατήσασα διά ι (= Λαμπινή). Χα
ρακτηριστικόν είναι ότι τόσον είς τήν τοιχογραφίαν τής Πλατυτέρας τοΰ ναού 
τοΰ χωρίου Λαμπηνής, όσον καί είς τήν κτιτορικήν επιγραφήν τοΰ ομωνύμου 
ναοΰ τοΰ χωρίου Δρίμισκος άπαντα ή γραφή διά τοΰ η : ΛΑΜΠΗΝΗ.

5>) Καί τό χωρίον Λαμπιώτες τής επαρχίας Άμαρίου — υπαγόμενης 
είς τήν έπισκοπήν Λάμπης — θά πρέπη νά συνδέεται πρός τήν Λάμπην. Οί εκ 
Λάμπης όρμώμενοι είναι Λαμπηνοί καί κατόπιν Λαμπιώτες, (πρβλ. καί τό 
σύγχρονον : οί έκ Βαρυμπόπης — Βαρυμποπιώτες — καί έπώνυμον : Βαρυμποπι- 
ώτης—). Τοΰ σωζομένου είς τό χωρίον τοΰτο ιστορημένου μεσαιωνικού ναοΰ 
τής Θεοτόκου δέν γνωρίζομεν έάν ή είς τό Ιερόν ήμιεξίτηλος Πλατυτέρα είχε 
τήν ονομασίαν: Λαμπηνή, ή μάλλον Λαμπιώτισσα (όπως δηλαδή ή είς τό 
εγγύς αΰτοΰ χωρίον Θρόνος (Σύβριτος) Παναγία διατηρεί τήν επιγραφήν «Θρο- 
νιώτισσα»).

6ί) Έκ τοΰ Σ π. Λάμπρου, Νέος Έλληνομνήμων, τόμ. 11 σελ. 359 - 360 
γνωρίζομεν τρεις βυζαντινούς Λαμπηνούς, τόν ’Αλέξιον, τόν Ίωάννην καί 
Δημήτριον, ών ό πρώτος έγραψε (τόν 1Δ' αί.) μονφδίας δημοσιευθείσας ΰπό τοΰ 
άνωτέρω (αυτόθι σελ. 377 - 400), ώς καί ύμνον είς τό Θαβώριον φώς, (ένθ’ άν· 
τομ. 13, σελ. 138). Άλλ’ οΰιοι δέν κατήγοντο έκ τής Κρητικής Λάμπης. Πιθα
νή μόνον είναι ή καταγωγή τοΰ Δημητρίου, τοΰ γνωστοΰ είσηγητοΰ τής διδα
σκαλίας τής δρμωμένης έκ τοΰ ρήματος τοΰ Χριστοΰ «δ πατήρ μου μείζων μού 
έστιν» καί ήτις κατεδικάσθη ώς αιρετική τό 1166 έπί Μανουήλ Κομνηνοΰ. Ό 
’Ιωάννης κατήγετο έκ τής «ασιανής» Λάμπης «ήτις είδικώτερον ορίζεται ώς έν 
Φρυγία κειμένη» (αυτόθι σ. 360).

64) Όλιγώτερον συνήθη βεβαίως είναι τά ονόματα: Κουκουζέλισσα, 
Χρυσορόϊδαινα κ.λ,π. έκ τών κατόχων εικόνων τής Θεοτόκου. Άντιθέτως 
συχνότατα άπαντώνιαι τά έξ εθνικών ονόματα αυτής, π. χ. Βλαχερνίτισ-
σα, Άθηνιώτισσα κ.τ.τ.

66) Άξιομνημόνευτον ότι οί κτίτορες τών δύο σημειωθέντων ναών τών είς 
τήν «Παναγίαν τήν Λαμπηνήν» αφιερωμένων καί κειμένων είς σχετικώς έγγύς 
τής Λαμπηνής χωρία, άπαντώσι είς τάς έπιγραφάς δι’ έπιθέτων ασχέτων, λίαν 
γνωστών όμως είς τήν μεσαιωνικήν Κρήτην Τρουλινός είναι ό εις καί 
Μελισσηνός ό άλλος. Πρβλ. καί G e r ο 1 a, Mon. Ven. IV σελ. 491-492.
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την άρχαίαν επισκοπικήν έδραν (Λάμπην) μέ τό εν λόγφ χωρίον, πλήν 
δέ τής ονομασίας εδωκεν αφορμήν ασφαλώς εις τοϋτο καί ό μνημονευ
θείς βυζαντινής τέχνης ναός καθώς καί τοποθεσία λεγομένη «Λάππα»58. 
Ή έδρα θά παρέμεινεν ενταύθα τον ΙΖ'καΙ ίσως τό πλειστον τού ΙΗ' 
αϊώνος81 * * * * * *. Κατά τον ΙΘ' αϊ. εδρεύει αύτη είς τήν μονήν Πρέβελη (Νι
κόδημος), μονήν ‘Αγ. Πνεύματος (Εύμένιος) μάλιστα δέ είς τήν μο
νήν Άσωμάτων Άμαρίου, επειδή υπό των Τούρκων κατεστράφη ή 
Επισκοπή, καί διότι επίσκοποι προήρχοντο εξ ηγουμένων 88 τής άκμα- 
ζούσης τότε μονής ταύτης59. Τήν παράδοσιν αυτήν τής είς ’Αυτομά
τους έγκαταστάσεως τής έδρας τής επισκοπής έσυνέχισε μέχρις έσχα
των ό προτελευταίος επίσκοπος Λάμπης ’Αγαθάγγελος Παπαδάκης. 
Ούχί προ πολλών ετών (1936), διά τού αειμνήστου Εΰμενίου Φανουρά- 
κη, εξ επιθυμίας προσεγγίσεως τής επισκοπής προς τήν περιοχήν τής 
πρώτης έδρας επί τουρκοκρατίας (Λαμπηνήν), ασφαλώς δέ καί εκ τής 
διαθέσεως τής καλύτερα; εξυπηρετήσεως τών δύο άλλων επαρχιών, ήτοι 
’Αγίου Βασιλείου καί Σφακίων, έτοποθετήθη ή έδρα της ούχι πλέον 
εις τό εν παρακμή χωρίον Ααμπηνή, άλλ’ είς τό εγγύς τούτου άκμάζον 
σήμερον χωρίον Σπήλι, ένθα Ιδρεύουν καί αί άλλαι άρχαί τής επαρ
χίας ’Αγίου Βασιλείου.

ΚΩΝ. Δ. ΚΑΛΟΚΥΡΗΣ

8e) Gerola, Μ. V. II, σελ. 62 σημ. 4. Οΰτος παρατηρεί ενταύθα: sta-
tuendo cola la rinnovata sede, cosi stranamente camuffata. Όρθώς δέ 
θεωρεί φαΰλον κύκλον τόν ισχυρισμόν τής έν Λαμπηνή ύπάρξεως μιας αρχαίας 
Λάμπης έκ τού δτι ύπήρξεν ενταύθα επισκοπή έδρα κατά τόν 1Η' αιώνα.

8Ι) Πλησίον τού ναού τού χωρίου Λαμπηνή διακρίνονται σήμερον τά ερεί
πια τής επισκοπής αυτής. Ευθύς εννοεί τις ότι πρόκειται περί λειψάνων τού 
ΙΗ' αίώνος. Πιθανώς κατά τήν έπανάσιασιν τού 1821 κατεστράφησαν ταύτα 
καί έγκατελείφθησαν.

88) Ή αγάπη πρός τήν μονήν έκράτει τούτους πλησίον αυτής "Ο επίσκοπος 
Μανασσής ηγούμενος προηγουμένως τής μονής Άσωμάτων (1764 - 68) εζησε καί 
άπέθανεν είς τήν μονήν αυτήν. Πιθανώτατα καί 6 διαδεχθείς τούτον Ματθαίος, 
Ό Μεθόδιος πάντως (| 1793), καταγόμενος έκ Βυζαρίου (Άμαρίου) καί μαρ
τυρικώς θανών έν Άμαρίφ, έζη είς Άσωμάτους. Καί ό Νικόδημος (ιδρυτής 
τών σχολών άγ. Πνεύματος, Μοναστηρακίου (Άμαρίου) καί Σελλιών), ζήσας
είς Μονήν Πρέβελη, άπέθανεν είς Άσωμάτους (1895). Είς Άσωμάτους ήδρευε
τό πλειστον καί άπέθανε καί ό Παΐσιος.

89) Ύπενθυμίζομεν δτι κατά τήν μεταξύ Νικοδήμου καί Παΐσίου περίοδον
τών 18 ετών (1845 -1863) ή έπισκοπή είχεν ύπαχθή είς τήν Μητρόπολιν Κρήτης.
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ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑΙ

MICHAEL GEORGE FRANCIS VENTRIS
(12 "Ιουλίου 1922 — 6 Σεπτεμβρίου 1956)

Άδόχητον καί λίαν έπώδυνον πλήγμα ύπέστη ή καθόλου φιλολο
γική καί αρχαιολογική επιστήμη μέ τον αίφνήδιον θάνατον τοϋ ήδη 
άνά τήν Ύφήλιον γνωστού παρά τήν νεαράν αυτού ηλικίαν ’Άγγλου 
επιστήμονας Μιχαήλ Βέντρις, έπελθόντος τήν 6ην Σεπτεμβρίου 1956 
εν ’Αγγλία κατόπιν αύτοκινητιστικού δυστυχήματος καί, ώς είκός, με
γάλη ΰπήρξεν ή συγκίνησις τού. ε
πιστημονικού κόσμου διά τήν φοβέ
ραν απώλειαν. Πάντες έγνώριζον 
ότι δ εκλιπών εις τό σύντομον διά
στημα τής ζωής του έδωσεν εξόχως 
πολλά καί δτι παρ’ αυτού άνεμένον- 
το άπείρως περισσότερα διά τό μέλ
λον. Ποια βάσκανος μοίρα ήθέλη- 
σε νά διακόψη τό νήμα τής ζωής 
του ακριβώς καθ' ήν στιγμήν οΰτος 
έλυεν έπιτυχώς τό αίνιγμα τής μυ
στηριώδους Σφιγγός καί ήνοιγε τον 
δρόμον εις τήν άνάγνωσιν τώνκρη- 
τομυκηναϊκών πινακίδων γραφής;
Διότι κατά γενικήν άναγνώρισιν ό 
μεγαλοφυής ερασιτέχνης είς τήν φι
λολογούσαν αρχαιολογίαν—ήτο άρ- 
χιτέκτων τό επάγγελμα — έπέτυχεν δ,τι άλλοι ειδικοί καί έξαιρέτως μο· 
χθήσαντες ματαίως έζήτησαν νά επιτύχουν : επροχώρησε λίαν σημαν- 
τικώς είς τήν λύσιν τού προβλήματος τής άποκρυπτογραφήσεως τής 
κρητομυκηναϊκής γραφής, άκολουθήσας μέθοδον απολύτως θετικήν 
καί είς άκρον επιστημονικήν. Καί οί εΐσέτι άμφιβάλλοντες επί τού τε
λικού επιτεύγματος αναγνωρίζουν δτι ό Β. ΰπήρξεν ό μεθοδικώΐερον 
χρησιμοποιήσας τά στοιχεία, τά όποια θά ήδύναντο νά φέρουν προς τήν 
λύσιν τού δυσχερεστάτου προβλήματος, από τήν οποίαν άνεμένετο ή 
διαφώτισις τής ευρωπαϊκής προϊστορίας.

Ό Μιχαήλ Βέντρις έγεννήθη τό 1922 καί άνετράφη έν Stowe τής 
’Αγγλίας. Έξεδήλωσε καταπληκτικόν καί δλως πρώιμον ενδιαφέρον

Michael G. F. Ventris
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διά τάς ολίγον γνωστός γλώσσας καί τάς μυστηριώδεις γραφάς, ενώ 
ήτο μόλις 10 ετών και έφοίτα εις σχολειον τής Gsstadt εν Ελβετία. 
"Οταν επανήλθεν εις την ’Αγγλίαν ιδιαιτέραν αΐσθησιν ένεποίησεν εΐς 
αυτόν μία διάλεξις τοΰ ’Αρθούρου ’Έβανς επί τοΰ προβλήματος τής 
μινωικής γραφής. Έκτοτε δεν έπαυσε νά τον άπασχολή ή λύσις τοΰ 
προβλήματος τούτου, και τό 1940, εις ηλικίαν 18 μόλις ετών, έδημο· 
σίευσε την πρώτην του εργασίαν: «Εισαγωγή εις την μινωικήν γλώσ
σαν», εις τό περιοδικόν «American Journal of Archaeology». Εΐς τό 
δημοσίευμά του τοΰτο γίνεται εμφανής ή διαύγεια τοΰ πνεύματός του 
κα'ι ή ϊκανότης του νά διαπραγματευθή εν δύσκολον θέμα μέ μεθοδι- 
κότητα και σαφήνειαν. "Ομως ή ά'ποψις την οποίαν ύπεστήριξε τότε ήτο 
δτι ή γλώσσα ή οποία έκρύπτετο ε’ις τά κείμενα τών πήλινων πινακίδων 
τής Κνωσοΰ τοΰ γραμμικοΰ συστήματος Β ήτο συγγενής προς τήν Έ- 
τρουσκικήν. Τό αυτό έτος ήρχισε νά σπουδάζη τήν αρχιτεκτονικήν, προς 
τήν οποίαν επίσης ήσθάνετο ισχυρόν έ'λξιν Ό πόλεμος ήλθε νά διακόψη 
τάς απασχολήσεις ταύτας. 'Υπηρέτησε λίαν εΰδοκίμως εΐς τήν Βασιλικήν 
’Αεροπορίαν (R.A.F.) ως πλοηγός και κατά τό διάστημα τής στρατιωτι
κής του υπηρεσίας κατετοπίσθη εΐς τάς μεθόδους άποκρυπτογραφήσεως 
τών κρυπτογραφημάτων, πράγμα τό όποιον υπήρξε πολύτιμον βοήθη
μα εΐς τάς περαιτέρω έρεύνας του. Μέ τήν λήξιν τοΰ πολέμου κατέστη 
δυνατόν νά συνέχιση τάς σπουδάς του εΐς τήν Architectural Associa
tion τοΰ Λονδίνου, έλαβε δέ τό δίπλωμα τοΰ άρχιτέκτονος τό 1948 μέ ε
ξαιρετικός διακρίσεις. Έν τφ μεταξύ εύρίσκετο εΐς επικοινωνίαν μέ δια
φόρους επιστήμονας ασχολούμενους μέ τό πρόβλημα τής μινωικής γρα
φής, άντήλλασε μετ’ αυτών σκέψεις και τούς έτήρει ένημέρους επί τών 
αποτελεσμάτων τών ιδίων αύτοΰ ερευνών. Κατά τάς άρχάς τοΰ 1959 έ- 
δημοσίευσεν ιδία δαπάνη συστηματικήν μελέτην περί τών γλωσσών τοΰ 
μινωικοΰ καί μυκηναϊκού πολιτισμοΰ, ένθα, έπ’ ευκαιρία τής συπληρώ- 
σεως ήμίσεος αΐώνος από τής άνακαλύψεως τής πρώτης μινωικής πινα- 
κίδος, έδιδε πλήρη εικόνα τοΰ δλου προβλήματος, παραθέτων τάς α
παντήσεις τάς οποίας έλαβεν από εξέχοντας ερευνητάς καί τάς ιδίας αυ
τού γνώμας. ’Εν τφ μεταξύ ειχεν αποκτήσει πολύ καλήν φήμην ως άρ- 
χιτέκτων καί ήτο φανερόν δτι λαμπρόν στάδιον έξελίξεως ήνοίγετο προ 
αύτοΰ. ’Ωκοδόμησε καί διεκόσμησε τήν ιδίαν αύτοΰ οικίαν, βοηθούμε- 
νος υπό τής συζύγου του.

Ήκολούθησε μία σειρά πολυγραφημένων «σημειωμάτων εργασίας» 
(work - notes), τά όποια συνέταξεν ό ίδιος καί τά εκυκλοφόρησεν εις 
στενόν κύκλον επιστημόνων, άπασχολουμένων μέ τό αυτό πρόβλημα 
καί εΐς τά όποια άνελύοντο πολλά έκ τών κειμένων τών πινακίδων, μά
λιστα τής Πύλου, αΐτινες έν τφ μεταξύ ειχον γίνει προσιταί διά τής προ
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καταρκτικής των δημοσιεύσεως υπό τοΰ Emmett Bennett. Αί πινακί
δες αΰται ειχον άνακαλυφθή ήδη προ τοΰ πολέμου εντός των 'Ανακτό
ρων τοΰ Νέστορος εις Πόλον (’Άνω Έγκλιανόν) υπό τοΰ Κωνστ. Κου- 
ρουνιώτη και τοΰ Καρόλου Μπλέγκεν. Τό μένα τοΰτο άρχεΐον έγένετο 
οΰτω άντικείμενον μελέτης προτοΰ νά καταστή δυναιή ή τελική δημοσί- 
ευσις τοΰ αρχείου των πινακίδων τοΰ νραμμικοΰ συστήματος Β έκ Κνω 
σοΰ, τό όποιον παρέμεινεν επ'ι μακρότατον χρόνον άδημοσίευτον, διότι 
ό Έβανς ήλπιζε πάντοτε ότι θά επιτυχή την αποκρυπτογράφησή του. 
Βραδύτερον αί μικραί αΰται μελέται τοΰ V. συνεκεντρώθησαν εις εν βι- 
βλίον 150 πυκνογραμμένων σελίδων: «Προκαταρκτική άνάλυσις τών μν~ 
κψαϊκών αρχείων τής γραμμικής Β γραφής εκ Πύλου». Ένταΰθα πα
ρακολουθεί τις την πορείαν τών σκέψεών του, ή οποία τον ώδήγησεν 
είς την μεγάλην του άνακάλυψιν. Ή συνεργασία μετά τών Chadwick, 
Bjork καί Furumark άπέβη δι’ αυτόν πολύτιμος. Ό πρώτος τον έβο- 
ήθησε μέ την αναλυτικήν γνώσιν του τής αρχαίας ελληνικής γλώσσης.

Τήν λυσιν δτι τά κείμενα τών πινακίδων τούτων εκρυπτον πιθανώς 
ελληνικήν γλώσσαν έπρόβαλλε τό πρώτον διά τοΰ ύπ’ άριθ-μόν 20 ση
μειώματος του τοΰ ’Ιουνίου 1952. Εις εΰρύτερον κοινόν άνεκοινοΰτο 
ραδιοωωνικώς μετ’ ολίγον on άνεγνωρ[σθησαν ελληνικά! λέξεις εις τά 
κείμενα τής γραμμικής Β γραφής. Έπιστολαί προς φίλους καί συνα
δέλφους του επεβεβαίουν τό επίτευγμα. Άλλ’ ό επιστημονικός κόσμος 
έλαβεν έπισήμως γνώσιν τής μεγάλης άνακαλύψεως διά τής δημοσιευ- 
θείσης είς τό «Journal of Hellenic Studies» κατά τάς άρχάς τοΰ 1953 
αναλυτικής άνακοινώσεώς του εν συνεργασία μετά τοΰ John Chad
wick, καθηγητοΰ τής κλασσικής φιλολογίας εις τό Πανεπιστήμιον τοΰ 
Καΐμπριτζ : «Προφανείς ενδείξεις ελληνικής διαλέκτου είς τά μυκηναϊ
κά. αρχεία». Οί συγγραφείς μέ μεγάλην μετριοφροσύνην, αλλά και επι
στημονικήν ευθυκρισίαν, έχαρακτήρισαν τήν προσπάθειάν των ως «πει
ραματικήν» καί απέναντι τόσων ενθουσιωδών εκδηλώσεων, αΐτινες 
ήκολούθησαν τήν δημοσίευσιν εκείνοι υπήρξαν άπολύτως μετριοπα
θείς καί νηφάλιοι. Συνεζήτησαν μέ ψυχραιμίαν μέ τούς ολίγους, οΐτι- 
νες, προ τό'ιν μεγάλων δυσχερειών τοΰ προβλήματος καί τών αινιγμά
των τά όποια έπρόβαλλον μέ τήν φωνητικήν άπόδοσιν τών κειμένων 
τών πινακίδων παρέμενον ολίγον ή πολύ σκεπτικοί. Ό γράφων τό πα
ρόν, όστις δι’ άρθρου του δημοσιευθέντος είς τά «Κρητικά Χρονικά» 
(τόμ. Η', 1953) είχεν επιστήσει τήν προσοχήν τοΰ επιστημονικοΰ κό
σμου επί των μεγάλων δυσχερειών, αΐτινες προέκυπτον περί τήν άπό- 
δοσιν τών κειμένων, άνεγνώρισεν, είς τήν συζήτησιν τήν οποίαν έσχε 
μετά τοΰ έκλιπόντος, ότι κατεΐχεν οΰτος πάσας τάς ικανότητας έκείνας, 
αΐτινες παρεΐχον ασφαλή έγγύησιν μιας ολοκληρωτικής επιτυχίας. Έ
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πηκολούθησαν ώρισμέναι αναγνώσεις πινακίδων (όπως τής τών τριπό
δων, δημοσιευθείσης υπό Blegen, τής τών ίππων, πώλων, όνων, όλο- 
κληρωθείσης υπό τοΰ Chadwick, τών θρόνων και θρηνΰων, τών ποι
κίλων βότανών, τοΰ ελαίου κ.ά), αΐτινες εφαίνοντο νά έπιβεβαιοΰν 
την ορθότητα τής μεθόδου. Ό V., μόνος ή με συνεργασίαν τοΰ Chad
wick, εδημοσίευσε καί νέα όίρθρα εις τα περιοδικά «Antiquity», «Αγ- 

chaelogy», «Eranos» καί «Minos», άτινα συνεπλήρωνον τά δημοσιευ- 
θέντα κείμενα πινακίδων ή παρεΐχον νέα, ώς επίσης τον βιβλιογραφικόν 
πίνακα διά τό Colloquium, τό όποιον έγένειο τό Πάσχα τοΰ 1956 εις 
Παρισίους, και εις τό όποιον έλαβεν ηγετικόν μέρος. Είργάσθη εις την 
άναθεώρησιν τών μεταγραφών τών πινακίδων εις τά Μουσεία ’Αθηνών 
καί Ηρακλείου καί εδημοσίευσε τά αποτελέσματα τής τελευταίας. Κατά 
τό 1955 συνέγραψε μετά τοΰ Chadwick τά Documents, συγκεφαλαιών 
τάς άσφαλεστέρας αναγνώσεις τριακοσίων πινακίδων.

'Ως ήτο φυσικόν, πλήθος τιμών έπεσιορεύθη είς αυτόν μέ την άνα- 
γνώρισιν τοΰ μεγάλου του έργου. Έτιμήθη μέ τό παράσημον τής Βρε- 
ταννικής Αυτοκρατορίας καί έγένετο επίτιμος εταίρος τοΰ University 
College τοΰ Λονδίνου καί επίτιμος διδάκτωρ φιλολογίας τοΰ Πανεπι
στημίου τής Uppsala, άλλ’ αί τιμαί αΰταί κατ’οΰδέν ήλάττωσαν την με
τριοφροσύνην καί απλότητά του. Άντιθέτως επηΰξησε την ενεργητικό' 
τητά του ή συναίσθησις ότι ή επιστήμη πάρα πολλά άνέμενε παρ’ιιΰτοΰ'

Αί έπιτυχίαι καί ή έπίδοσις είς τό πεδίον τής άναγνώσεως τής μι- 
νωικής γραφής δεν άπέσπασαν τοΰτον από τό κύριον αΰτοΰ λειτούργη
μα ώς άρχιτέκτονος. Τό θέρος τοΰ 1954 καί 1955 άνέλαβε μετά τής 
συζΰγου του υπηρεσίαν επιβλέψεως καί σχεδιάσεως τών άνασκαφικών 
έργων τής Άγγικής Άρχαιολογ. Σχολής εις τό ’Εμπόριό τής Χίου καί 
εκεί άπέδειξεν ότι δ,τι άνελάμβανε τό έξετέλει μέ πλήρη ακρίβειαν καί 
μέ μοναδικήν ικανότητα. Οι συνάδελφοί του αρχιτέκτονες προσεδόκουν 
έξόχως πολλά παρ’ αΰτοΰ. Έν Κρήτη άνεμένετο ότι θά άνελάμβανε την 
συμπλήρωσιν τοΰ μεγάλου σχεδίου τοΰ ’Ανακτόρου τής Κνωσοΰ. Τό 
1956 έλαβεν ειδικήν εντολήν παρά τής Architects’ Journal δι’ έρευ
ναν επί τής διασποράς πληροφοριακοΰ ΰλικοΰ τών αρχιτεκτόνων.

Ό θάνατός του έβύθισεν είς βαρύ πένθος τήν οίκογένειάν του—τήν 
έξαίρετον σύντροφον τοΰ βίου του καί τά δυο μικρά τέκνα—έπληξε και- 
ρίως τήν χώραν του καί τούς συναδέλφους του, έθλιψε μεγάλως τούς 
απειραρίθμους φίλους του. Οί έλληνες συνάδελφοι συμμερίζονται τό 
γενικόν πένθος καί αισθάνονται ότι τό πλήγμα δέν είναι όλιγώτερον 
βαρύ δι’ αυτούς. Τό έργον τοΰ Μιχαήλ Βέντρις ήλθε νά φωτίση τάς 
πρώτας σελίδας τής 'Ιστορίας τών Ελλήνων, τής 'Ιστορίας τοΰ Εΰρω- 
παϊκοΰ Πολιτισμού. ”Ας είναι ή μνήμη αΰτοΰ αίωνία. ν. ΠΛΑΤΩΝ

Τνπογραφικό έργαατήριο Ά. Γ. Καλοκαιρινόν, Ηράκλειον Κρήτης Ά ο. 45—1956
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