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Ελληνικά 65.2 (2015)

ABOUT THE EXPRESSION «ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ»
IN THUCYDIDES 2.46.1

The use of the adjective ὠφέλιμον as attributive to the noun στέφανον in the 
epilogue of the funeral speech of Pericles (Thuc. 2.46.1) is the subject of this 
paper. I am going to investigate this use aiming at defining the interpretative 
dimensions of the above adjective in its context. The relevant passage reads as 
follows:

καὶ ἔργῳ οἱ θαπτόμενοι τὰ μὲν ἤδη κεκόσμηνται, τὰ δὲ αὐτῶν τοὺς παῖδας τὸ ἀπὸ 
τοῦδε δημοσίᾳ ἡ πόλις μέχρι ἥβης θρέψει, ὠφέλιμον στέφανον τοῖσδέ τε καὶ τοῖς 
λειπομένοις τῶν τοιῶνδε ἀγώνων προτιθεῖσα· ἆθλα γὰρ οἷς κεῖται ἀρετῆς μέγιστα, 
τοῖς δὲ καὶ ἄνδρες ἄριστοι πολιτεύουσιν.1

It should be noted, firstly, that in the ancient Greek literature the crown (στέ
φανος), as honorary prize, is modified by the adjective ὠφέλιμος only in the 
above passage of Thucydides.2 This use, as we will see below, raises some ques
tions.

It is easy for everyone to understand that the word στέφανος is used here 
metaphorically and that the crown in question is characterized as useful (ὠφέ
λιμος) because of its practical value for both the war dead and their children 
(τοῖσδέ τε καὶ τοῖς λειπομένοις).3 It is obvious that the ὠφέλιμος στέφανος has 
practical value for the state also, because, according to the text, «where the prizes 
offered for virtue are greatest, there are found the best citizens».4 These prizes 
(the ὠφέλιμος στέφανος here) will give, as it is eloquently stressed, incentives 
for excellent citizens (ἄνδρες ἄριστοι) to arise. Only thus the existence of the 
state, above all, and the citizens’ salvation and interest are ensured. It is not easy 
for someone to disagree with these observations, but, as I believe, the adjective 
ὠφέλιμον does not have here this role only.

1. The quotations of Thucydides in this paper are taken from H. S. Jones and J. E. Powell, Thucy
didis historiae…, Oxford 1942.

2. The relevant research was based on LSJ9 and Thesaurus Linguae Graecae 8.0, CDROM E, 
Irvine, University of California, 2000.

3. The relevant law is attributed to Solon, but its paternity is disputed; see S. Hornblower, A 
Commentary on Thucydides, vol. I, Books IIII, Oxford 1991, p. 315. Cf. Aeschin. Ctesiph. 154; 
Plat. Menex. 249a; Aristot. Pol. 1268a.811; Diog. Laert. Vitae phil. 1.55.

4. Translated by C. F. Smith, Thucydides. With an English Translation… History of the Pelo
ponnesian War. Books I and II, vol. I, London–New York 1919, p. 341.
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It could, perhaps, be argued that the crown in question is also characterized 
as ὠφέλιμος in contradistinction to the crown of the athletic victors, which is 
simply an honorary and symbolic garland from wild olive, laurel etc.5 On this, 
however, it must be pointed out that hardly anyone could deny the usefulness of 
the latter and, therefore, its practical value for both the athletes and their city. 
As regards to this issue, what Alcibiades says, replying to the relevant criticism 
of Nicias against him, is indicative (Thuc. 6.16.12):

ὧν γὰρ πέρι ἐπιβόητός εἰμι, τοῖς μὲν προγόνοις μου καὶ ἐμοὶ δόξαν φέρει ταῦτα, τῇ 
δὲ πατρίδι καὶ ὠφελίαν. οἱ γὰρ Ἕλληνες καὶ ὑπὲρ δύναμιν μείζω ἡμῶν τὴν πό λιν 
ἐνόμισαν τῷ ἐμῷ διαπρεπεῖ τῆς Ὀλυμπίαζε θεωρίας, πρότερον ἐλπίζοντες αὐ τὴν 
κατα πεπολεμῆσθαι, διότι ἅρματα μὲν ἑπτὰ καθῆκα, ὅσα οὐδείς πω ἰδιώτης πρό
τερον, ἐνίκησα δὲ καὶ δεύτερος καὶ τέταρτος ἐγενόμην καὶ τἆλλα ἀξίως τῆς νίκης 
παρεσκευασάμην. νόμῳ μὲν γὰρ τιμὴ τὰ τοιαῦτα, ἐκ δὲ τοῦ δρωμένου καὶ δύναμις 
ἅμα ὑπονοεῖται.

So, we would not be convincing if we argued that the crown in the above passage 
from Epitaph is characterized as ὠφέλιμος because of its practical value only, 
since the crown of the athletes is also beneficial for themselves and their country 
but it is not characterized with this adjective anywhere in all ancient literature,6 
evidently because of its usefulness being so obvious. If the adjective did not have 
here another role, its presence would be unnecessary and therefore it could be 
omitted. Its omission – if of course we accept that it simply means «useful»7 
and does not contain other connotations – would not create any problem, 
because the word στέφανος itself, without the attributive ὠφέλιμος, contains 
the meaning of the usefulness, as it arises easily from the text. Therefore, it is 
not easy for us to accept that the adjective ὠφέλιμος in the above passage from 
Epitaph means merely «useful», because, in this case, we have to explain why 
Thucydides uses this adjective pleonastically to say something so obvious.

Someone could also maintain that the adjective in question serves here merely 
stylistic needs, and specifically is used for emphasis,8 in order for the practical 
value of the crown to be stressed. However, the emphasis is served here by the 
superlative adjective μέγιστα, which follows and refers to the prizes offered for 
virtue (ἆθλα ἀρετῆς) and, therefore, to the crown (ὠφέλιμον στέφανον) – a 
prize offered for virtue –, as it arises from the text. Apart from this, the em
phatic role of the subject ἆθλα, as it precedes the relative pronoun οἷς at the 

5. Cf. J. S. Rusten, Thucydides. The Peloponnesian War. Book II, Cambridge 1989, p. 178.
6. See op. cit. (note 2).
7. See E.A. Bétant, Lexicon Thucydideum, vol. II, Geneva 1847, s.v. ὠφέλιμος, where only the 

meaning «utilis» is noted.
8. See Rusten, op. cit. (note 5), p. 178.
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beginning of the sentence, and the same role of the predicative μέγιστα at end 
of it are obvious.9 Moreover, an adjective in the positive degree, as the adjective 
ὠφέλιμον, does not seem to serve this stylistic aim successfully and effectively. 
Also, the characteristic density10 of Thucydides’ language does not allow us to 
accept that the adjective in question is used in the above passage pleonastically 
in order to serve merely stylistic intentions or needs of the author. After these, 
someone is easily led to the conclusion that the adjective is not used for stylistic 
reasons here; it has another role.

Besides, it should also be pointed out here that the unanimity of the manus
cript tradition regarding the reading ὠφέλιμον of the above passage (Thuc. 
2.46.1) and the fact that the reading in question has not been doubted by the 
scholars indicate that it is genuine and Thucydides uses it consciously.

Before we move on to explore the topic, it must be pointed out that the 
words στέφανον, ἀγώνων, ἆθλα, which are usually used for athletic11 games 
and have a direct relationship with these, are used of war contests (τῶν τοιῶν
δε ἀγώνων) in the above passage of Epitaph. So, the words in question, as 
ex  pected, direct the reader’s thought, through an associative process, to the 
athletic games. Therefore, one is automatically led to the suspicion that an in
direct parallelism of the athletic games and the war contests is latent here. The 
following testimony of Diogenes Laertius (Vitae phil. 1.5556, Long) greatly 
strengthens this suspicion:

συνέστειλε δὲ [sc. Σόλων] καὶ τὰς τιμὰς τῶν ἐν ἀγῶσιν ἀθλητῶν, Ὀλυμπιονίκῃ μὲν 
τάξας πεντακοσίας δραχμάς, Ἰσθμιονίκῃ δὲ ἑκατόν,12 καὶ ἀνὰ λόγον ἐπὶ τῶν ἄλ
λων· ἀπειρόκαλον γὰρ τὸ ἐξαίρειν τὰς τούτων τιμάς, ἀλλὰ μόνον ἐκείνων τῶν ἐν 
πο λέμοις τελευτησάντων, ὧν καὶ τοὺς υἱοὺς δημοσίᾳ τρέφεσθαι καὶ παιδεύεσθαι. 
Ὅθεν καὶ ἐζήλουν πολλοὶ καλοὶ κἀγαθοὶ γίνεσθαι κατὰ πόλεμον· […] ἀθληταὶ δὲ 
καὶ ἀσκούμενοι πολυδάπανοι, καὶ νικῶντες ἐπιζήμιοι καὶ στεφανοῦνται κατὰ τῆς 
πατρίδος μᾶλλον ἢ κατὰ τῶν ἀνταγωνιστῶν.    

The basic common and obvious element of the above passages from Diogenes 
Laertius and Epitaph is the reference to the honours of those who had fallen 
in battle and to the care of the state for their children. Apart from this, it 

9. See J. T. Kakridis, Der thukydideische Epitaphios. Ein stilistischer Kommentar, München 
1961, p. 106; Rusten, op. cit. (note 5), p. 178.

10. See Dion. Hal. Amm. 2.2.4853, cf. idem De Thuc. 24.5156 (UsenerRadermacher): ἐκδη
λότατα δὲ αὐτοῦ καὶ χαρακτηρικώτατά ἐστι τό τε πειρᾶσθαι δι’ ἐλαχίστων ὀνομάτων πλεῖστα 
σημαίνειν πράγματα καὶ πολλὰ συντιθέναι νοήματα εἰς ἕν, καὶ 〈τὸ〉 ἔτι προσδεχόμενόν τι τὸν 
ἀκροατὴν ἀκούσεσθαι καταλιπεῖν, ὑφ’ ὧν ἀσαφὲς γίνεται τὸ βραχύ. Cf. J. H. Finley, Thucydides, 
Cambridge, Mass. 1942, p. 270.

11. See O. Longo, Tucidide. Epitafio di Pericle per i caduti del primo anno di guerra (ii, 3447), 
Venice 2000, p. 99; U. Fantasia, Tucidide. La guerra del Peloponneso, Libro II, Pisa 2003, p. 423.

12. Cf. Plut. Sol. 23.3.



186 Ioannis Stamoulakis

should be noted here that two points also of Diogenes Laertius’ passage bring 
to mind corresponding points of the passage of Epitaph: οn the one hand the 
phrase ὅθεν καὶ ἐζήλουν πολλοὶ καλοὶ κἀγαθοὶ γίνεσθαι κατὰ πόλεμον 
corresponds to the phrase ἆθλα γὰρ οἷς κεῖται ἀρετῆς μέγιστα, τοῖς δὲ καὶ 
ἄνδρες ἄριστοι πολιτεύουσιν (more especially compare the expressions καλοὶ 
κἀγαθοὶ γίνεσθαι and ἄνδρες ἄριστοι πολιτεύουσιν), and on the other hand 
the adjective ἐπιζήμιοι in the phrase καὶ νικῶντες ἐπιζήμιοι καὶ στεφανοῦνται 
κατὰ τῆς πατρίδος μᾶλλον ἢ κατὰ τῶν ἀνταγωνιστῶν13 is the characteristic 
word which corresponds, by contrast, to the expression ὠφέλιμον στέφανον. 
The correlation of the above passages brings out their close conceptual affinity 
and, therefore, leads us to another suspicion – similar to the preceded but more 
concrete – that an allusion, cautious and unobtrusive, regarding the athletic 
prizes, lies behind the adjective ὠφέλιμον. Thucydides in the epilogue of Epitaph 
does not refer to the athletic prizes, however the above parallelism of these 
passages reinforces the suspicion in question.

It should be noted here that it is not random that the funeral contest (ἀγὼν 
ἐπιτάφιος)14 which, as we know from the evidence of three inscribed bronze 
vessels15, was held since the midfifth century in the ceremony of the burial of 
the war dead, is nowhere mentioned by Thucydides.16 It is peculiar that, al
though in 2.34 he speaks extensively for the customs of the burial ceremony, 
he does not mention the funeral contests. Thucydides, as Hornblower points 
out,17 does not merely pass the contest in question over in silence, but his 
choice of language (metaphorical use of the words στέφανον, ἆθλα, ἀγώνων) 
in the above passage positively shouts out his refusal to take any notice of it. 
It is evident that the historian, by failing to mention this contest as part of the 

13. The explanation of Diodorus Siculus (9.2.5, Vogel) is similar: ὁ Σόλων ἡγεῖτο τοὺς μὲν 
πύκτας καὶ σταδιεῖς καὶ τοὺς ἄλλους ἀθλητὰς μηδὲν ἀξιόλογον συμβάλλεσθαι ταῖς πόλεσι πρὸς 
σωτηρίαν, τοὺς δὲ φρονήσει καὶ ἀρετῇ διαφέροντας μόνους δύνασθαι τὰς πατρίδας ἐν τοῖς 
κινδύνοις διαφυλάττειν.

14. See analytically for ἀγὼν ἐπιτάφιος in W. K. Pritchett, The Greek State at War, vol. IV, 
Berkeley–Los AngelesLondon 1985, pp. 1060124; also in U. Knigge, Der Kerameikos von Athen: 
Führung durch Ausgrabungen und Geschichte, Athen 1988, p. 158; cf. S. Hornblower, «The Reli
gious Dimension to the Peloponnesian War, or, what Thucydides does not tell us», HSCP 94 (1992) 
171 (note 6), where relative bibliography can also be found.

15. See E. Vanderpool, «Three prize vases», Ἀρχαιολογικὸν Δελτίον 24Α (1969) 15. Cf. Prit
chett, op. cit. (note 14), pp. 107108; Hornblower, op. cit. (note 3), p. 315; idem, op. cit. (note 14), 
p. 171.

16. See N. Loraux, L’invention d’Athènes. Histoire de l’oraison funèbre dans la «cité classique» 
[Civilisations et Sociétés, 65], Paris–New York 1981, pp. 3739 (also, N. Loraux, The Invention of 
Athens. The Funeral Oration in the Classical City, tr. A. Sheridan, Cambridge, Mass.–London 1986, 
pp. 3739); Pritchett, op. cit. (note 14), p. 107; Hornblower, op. cit. (note 14), p. 171; idem, op. cit. 
(note 3), p. 315.

17. See Hornblower, op. cit. (note 14), p. 171.
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ceremony in honour of the war dead, expresses, if nothing else, at least his in
difference or his low esteem for these. Moreover, Thucydides’ indifference to 
athletics, though not quite uniform in all his work, is usual.18 It is noted that in 
only a few references Thucydides mentions athletes or athletic events (see 1.6.5, 
1.126.35, 3.8, 4.121.1, 5.4950, 6.16).

However, we should not overlook that Thucydides does not ignore the profit 
from the reputation that the state acquires thanks to the victories in the Pan
Hellenic games, as it is clear in the abovementioned speech of Alcibiades (Thuc. 
6.12.2). The argument in Alcibiades’ speech according to which the victories 
in the PanHellenic games, and especially in the Olympic Games, contribute 
to the spread of the reputation of the state reflects the general spirit of the 
public opinion. Thucydides does not seem to be opposed to such an approach. 
However, as we could conclude based on the text of Epitaph, he considers the 
contest for the fatherland as superior to all the contests (see καὶ κινδύνων ἅμα 
τόνδε κάλλιστον νομίσαντες 2.42.4; οὐκ οὖν καὶ τὴν πόλιν γε τῆς σφετέρας 
ἀρετῆς ἀξιοῦντες στερίσκειν, κάλλιστον δὲ ἔρανον αὐτῇ προϊέμενοι 2.43.1) 
and, therefore, the praises of the state as the highest distinction (see κοινῇ γὰρ 
τὰ σώματα διδόντες ἰδίᾳ τὸν ἀγήρων ἔπαινον ἐλάμβανον καὶ τὸν τάφον ἐπι
σημότατον 2.43.2). So, those who fell for their country are, according to the 
spirit of Epitaph, unmatched paragon of virtue (see οὓς νῦν ὑμεῖς ζηλώσαντες, 
2.43.4). Consequently, although Thucydides recognizes the value of the athletic 
prizes, he would not put, as it at least arises from the above, these prizes over 
those which the state had enacted in honour of the war dead. 

It is noted here that in ancient Greece along with the general positive atti
tude19 of the public to the victors of the PanHellenic games a critical attitude 
– limited, however, among the intellectuals mainly – had been also formed 
against those. Someone could cite several passages with critical and disdainful 
comments against the athletes.20 So, certain authors by juxtaposing the athletes 
to the warriors formulated directly the view that the honours for the athletes 
are disproportionate to their offer to the state, and, consequently, the prizes of 
the athletes are minor compared to the prizes offered for virtue (ἆθλα ἀρετῆς).

For the first time in the ancient Greek literarure Tyrtaeus dared to criticize the 

18. See Hornblower, op. cit. (note 14), p. 191.
19. This is discerned clearly in the narrative of Thucydides (4.121) for Brasidas, whom the 

Scionaeans welcomed with honours and publicly crowned him with a golden crown as liberator 
of Greece, and privately decked him with garlands as if he had been an athlete, victor in games. 
Cf. Timocl. 8.1618 (KasselAustin): γέρα γὰρ αὐτοῖς ταὐτὰ τοῖς τὠλύμπια / νικῶσι δίδοται 
χρηστότητος εἵνεκα, / σίτησις; also Cic. Flac. 13.

20. See the passages from Tyrtaeus (12 W.) and Euripides (fr. 282, Kannicht), which are com
mented below, and other relevant passages in note 21.



188 Ioannis Stamoulakis

athletes. He juxtaposes the victors of the athletic games to the brave warriors, 
who fight selflessly for the salvation of their country, challenging directly the 
value of the first and highlighting the offer of the latter (12.114 W.):

οὔτ’ ἂν μνησαίμην οὔτ’ ἐν λόγωι ἄνδρα τιθείην
   οὔτε ποδῶν ἀρετῆς οὔτε παλαιμοσύνης,
οὐδ’ εἰ Κυκλώπων μὲν ἔχοι μέγεθός τε βίην τε,
   νικώιη δὲ θέων Θρηΐκιον Βορέην,
      […]
οὐδ’ εἰ πᾶσαν ἔχοι δόξαν πλὴν θούριδος ἀλκῆς·
   οὐ γὰρ ἀνὴρ ἀγαθὸς γίνεται ἐν πολέμωι
εἰ μὴ τετλαίη μὲν ὁρῶν φόνον αἱματόεντα,
   καὶ δηίων ὀρέγοιτ’ ἐγγύθεν ἱστάμενος.
ἥδ’ ἀρετή, τόδ’ ἄεθλον ἐν ἀνθρώποισιν ἄριστον
   κάλλιστόν τε φέρειν γίνεται ἀνδρὶ νέωι.

In the following, also, verses of Euripides (fr. 282.1328, Kannicht) the criticism21 
against the athletes is sharp. It is stressed here that the crowns they take as prize 
are useless for the state and that only the ἀγαθοὶ ἄνδρες (men brave, wise, 
prudent, fair etc.) could benefit it:

ἐμεμψάμην δὲ καὶ τὸν Ἑλλήνων νόμον,
οἳ τῶνδ’ ἕκατι σύλλογον ποιούμενοι
τιμῶσ’ ἀχρείους ἡδονὰς δαιτὸς χάριν.
τίς γὰρ παλαίσας εὖ, τίς ὠκύπους ἀνὴρ
ἢ δίσκον ἄρας ἢ γνάθον παίσας καλῶς
πόλει πατρῴᾳ στέφανον ἤρκεσεν λαβών;
πότερα μαχοῦνται πολεμίοισιν ἐν χεροῖν
δίσκους ἔχοντες ἢ δι’ ἀσπίδων χερὶ
θείνοντες ἐκβαλοῦσι πολεμίους πάτρας;
οὐδεὶς σιδήρου ταῦτα μωραίνει πέλας
†στάς. ἄνδρας χρὴ σοφούς τε κἀγαθοὺς
φύλλοις στέφεσθαι, χὤστις ἡγεῖται πόλει
κάλλιστα σώφρων καὶ δίκαιος ὢν ἀνήρ,
ὅστις τε μύθοις ἔργ’ ἀπαλλάσσει κακὰ
μάχας τ’ ἀφαιρῶν καὶ στάσεις· τοιαῦτα γὰρ
πόλει τε πάσῃ πᾶσί θ’ Ἕλλησιν καλά.

21. Cf. Xenophanes (2.1522 W.): οὔτε γὰρ εἰ πύκτης ἀγαθὸς λαοῖσι μετείη / οὔτ’ εἰ 
πενταθλεῖν οὔτε παλαισμοσύνην, / οὐδὲ μὲν εἰ ταχυτῆτι ποδῶν, τόπερ ἐστὶ πρότιμον, / ῥώμης 
ὅσσ΄ ἀνδρῶν ἔργ’ ἐν ἀγῶνι πέλει, / τούνεκεν ἂν δὴ μᾶλλον ἐν εὐνομίηι πόλις εἴη· / σμικρὸν δ’ ἄν 
τι πόλει χάρμα γένοιτ’ ἐπὶ τῶι, / εἴ τις ἀεθλεύων νικῶι Πίσαο παρ’ ὄχθας· / οὐ γὰρ πιαίνει ταῦτα 
μυχοὺς πόλεως. The criticism of Isocrates (Paneg. 2, MathieuBrémond) is a similar one: τῶν μὲν 
γὰρ ἀθλητῶν δὶς τοσαύτην ῥώμην λαβόντων οὐδὲν ἂν πλέον γένοιτο τοῖς ἄλλοις, ἑνὸς δ’ ἀνδρὸς 
εὖ φρονήσαντος ἅπαντες ἂν ἀπολαύσειαν οἱ βουλόμενοι κοινωνεῖν τῆς ἐκείνου διανοίας. The 
cynical attitude of Diogenes towards athletes is recorded by Dio Chrysostomus in Isthmiaca.
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The basic idea presented in the abovementioned passages from Epitaph, Tyr
taeus and Euripides is that the supreme prizes are for the excellent citizens, for 
those namely who above all, even above their own lives, put the salvation of 
their country. More especially, in Epitaph the superlative ἆθλα ἀρετῆς μέγιστα 
(cf. in Tyrtaeus the superlative ἄεθλον ἄριστον καλλιστόν τε) denotes clearly 
that the ὠφέλιμος στέφανος, the prize in honour of war dead, is the supreme 
prize. Consequently, as one could guess easily, any other prize is inferior. But 
what are these prizes to which Thucydides indirectly juxtaposes the ὠφέλιμον 
στέφανον? What other prizes could be compared, in terms of glamour and 
prestige,22 with the ἆθλα ἀρετῆς? Are they not the prizes of the athletes, as the 
abovementioned passages of Tyrtaeus and Euripides lead us to infer?

We are entitled now, based on the comparative consideration of the examined 
passage from Epitaph to the abovecommented passages from Diogenes Laertius, 
Tyrtaeus and Euripides, to argue that an indirect comparison and a simultaneous 
allusive reminder is discernable behind the expression ὠφέλιμον στέφανον of 
Epitaph: the highest honour and distinction is owed to those who fought for 
their country and not to the victors in the athletic games. In other words: the 
«crown» which one accepts in the battlefield offering his life in support of his 
country has clearly greater value and it is superior23 in relation to the crown 
of the athletic contests.24 Thucydides does not seek to degrade the victories of 
the athletes but, on occasion of the ceremony of the burial of the war dead, to 
formulate indirectly a simple truth so as to put things in their right place.

To conclude, I consider that the adjective ὠφέλιμον does not merely mean 
«useful» in the epilogue of Epitaph, but also contains connotations, which were 
pointed out above. So, if this interpretation is correct, we can be sure that the 
adjective in question is not used pleonastically as it seems prima facie.

However, someone perhaps could wonder why the above reminder is not 
direct but unobtrusive and allusive. On this, the answer could be the following: 
The contemporaries of Thucydides could probably understand the allusion 
which is contained in the adjective – the historian in Epitaph avoids talking 
analytically about issues familiar to public25 –, and for this reason it would 

22. See note 23 below.
23. Cf. Pl. Resp. 465de (Burnet): […] ζήσουσί τε τοῦ μακαριστοῦ βίου ὃν οἱ ὀλυμπιονῖκαι 

ζῶσι μακαριώτερον. Πῇ; Διὰ σμικρόν που μέρος εὐδαιμονίζονται ἐκεῖνοι ὧν τούτοις ὑπάρχει. 
ἥ τε γὰρ τῶνδε νίκη καλλίων, ἥ τ’ ἐκ τοῦ δημοσίου τροφὴ τελεωτέρα. νίκην τε γὰρ νικῶσι 
συμπάσης τῆς πόλεως σωτηρίαν, τροφῇ τε καὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσιν ὅσων βίος δεῖται αὐτοί τε καὶ 
παῖδες ἀναδοῦνται, καὶ γέρα δέχονται παρὰ τῆς αὑτῶν πόλεως ζῶντές τε καὶ τελευτήσαντες 
ταφῆς ἀξίας μετέχουσιν.

24. Cf. ἀπειρόκαλον γὰρ τὸ ἐξαίρειν τὰς τούτων τιμάς, ἀλλὰ μόνον ἐκείνων τῶν ἐν πολέμοις 
τελευτησάντων, Diog. Laert. Vitae phil.1.55.

25. See Thuc. 2.36.4.
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not be necessary for him to be clearer. The modern reader, however, does not 
understand what the contemporaries of Thucydides could understand easily. 
Each time, moreover, and each society has its own code of communication, 
which people of later periods can not decode easily.

Athens               IOANNIS P. STAMOULAKIS
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ΚΩΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΙΠΙΔΕΙΕΣ ΒΑΚΧΕΣ.
ΜΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Στη μνήμη του δασκάλου μου Δανιήλ Ι. Ιακώβ

Μια από τις πτυχές της κρίσης που υποτίθεται ότι αντιμετωπίζει η δρα
μα τική ποίηση ως λογοτεχνικό είδος στα τέλη του 5ου αι. π.Χ. – σε συνάρ
τηση με τη γενικότερη κρίση της δημοκρατικής πόλεως και τη σύγχυση 
που επικρατεί κατά τη διάρκεια του καταστροφικού για τους Αθηναίους 
Πελοποννησιακού Πολέμου –1 είναι η σύμφυρση τραγικών και κωμικών 
στοιχείων που ανιχνεύεται από αρκετούς μελετητές κυρίως στα όψιμα δη  
 μιουργήματα του Ευριπίδη.2 Το πλέον πρόσφορο έδαφος για τέτοιου εί 

1. Για την άμβλυνση των τραγικών συμβάσεων σε συνάρτηση με την κοινωνική, πολιτική και 
πνευματική παρακμή της αθηναϊκής πόλεως βλ. O. Taplin, «Fifth Century Tragedy and Comedy. 
A Synkrisis», JHS 106 (1986) 163174, ιδ. 165166, και C. Greengard, Theatre in Crisis. Sophocles’ 
Reconstruction of Genre and Politics in Philoctetes, Amsterdam 1987, σ. 13. 

2. Γενικά για την υιοθέτηση κωμικών στοιχείων από την τραγωδία βλ. Β. Seidensticker, Palin
tonos Harmonia. Studien zu komischen Elementen in der griechischen Tragödie [Hypomnemata, 
72], Γοτίγγη 1982, Taplin, ό.π., Greengard, ό.π., Chr. Dedoussi, «Greek Drama and its Spectators. 
Conventions and Relationships», στο Al. Griffiths (επιμ.), Stage Directions. Essays in Ancient 
Dra ma in Honor of E. W. Handley [BICS, suppl. 66], Λονδίνο 1995, σσ. 123132. Για τη χρήση 
τους στα σοφόκλεια δράματα βλ. T. K. Hubbard, «The architecture of Sophocles’ Ajax», Hermes 
131 (2003) 158171, ιδ. 168 σημ. 32, και Ε. Καράμπελα, «Όρια τόλμης και σωφροσύνης και 
ό ροι αυτοκαταστροφής ή θεϊκή και ανθρώπινη σκηνοθεσία στον Αίαντα του Σοφοκλή», στο 
Δ. Ιακώβ και Ε. Παπάζογλου (επιμ.), Θυμέλη. Μελέτες χαρισμένες στον καθηγητή Ν. Χ. 
Χουρ μουζιάδη, Ηράκλειο 2004, σσ. 6378, ιδ. σσ. 67 και 74, όπου υποστηρίζεται η εμπλοκή 
σοβαρού και γελοίου με αφορμή τον πρόλογο του Αίαντα. Ειδικά για τα κωμικά στοιχεία 
στα δράματα του Ευριπίδη βλ. Β. Knox, «Euripidean Comedy», Word and Action. Essays on the 
Ancient Theater, Βαλτιμόρη–Λονδίνο 1979, σσ. 250274, Τ. Croally, Euripidean Polemic. The 
Tro jan Women and the Function of Tragedy, Κέμπριτζ 1994, σ. 236, και J. Bollack, Dionysos et 
la tragédie. Commentaire des Bacchantes d’Euripide, Παρίσι 2005, σσ. 8993. Πρβ. επίσης το 
συμπέ ρασμα της Ε. Καράμπελα, Σκοτεινόν φάος. Δραματολογική προσέγγιση στον Ηρακλή 
του Ευριπίδη, Ηράκλειο 2003, σσ. 283 κ.ε., σχετικά με την ανάμιξη του τραγικού και του 
κωμικού στον Ηρακλή. Για τη διαπλοκή του τραγικού με το γελοῖον ειδικά στους Βατράχους 
βλ. Ι. LadaRichards, Ιnitiating Dionysus. Ritual and Theatre in Aristophanes’ Frogs, Οξφόρδη 
1998, σσ. 312 κ.ε. Γενικά για τη στάση της έρευνας απέναντι στις συγκεκριμένες προσεγγίσεις 
βλ. Seidensticker, ό.π., σσ. 115116, και J. Gregory, «Comic Elements in Euripides», στο M. Cropp, 
K. H. Lee και D. Sansone (επιμ.), Euripides and Tragic Theatre in the late fifth century, IClS 24
25 (19992000) 5974, η οποία αντιτίθεται στην προσπάθεια αναζήτησης κωμικών στοιχείων 
ειδικά στις Βάκχες. Για την προσφιλή σύζευξη της θεωρίας περί κωμικών στοιχείων με τη 
μετα θεατρική ερμηνεία των Βακχών βλ. Ch. Segal, Dionysiac Poetics and Euripides’ Bacchae, 
Princeton, N.J. 1982, σσ. 258259. Για μια αντίθετη άποψη βλ. Α. Bierl, Dionysos und die grie
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δους αναζητήσεις αποτελεί η τελευταία κατά χρονολογική σειρά σωζό
μενη ευριπίδεια τραγωδία, οι Βάκχες, η οποία τοποθετείται στο τέλος 
της μακράς εξελικτικής πορείας του δραματικού είδους. Οι σκηνές που 
συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον της έρευνας και που θα αποτελέσουν αντι
κείμενο πραγμάτευσης του παρόντος άρθρου είναι αυτή του Κάδμου και 
του Τειρεσία στην αρχή του πρώτου επεισοδίου (170369) και η περίφημη 
σκηνή της παρενδυσίας του Πενθέα (912 κ.ε.).

Παρόλο που η ανάγκη προσδιορισμού βασικών εννοιών, όπως είναι η έν
νοια του κωμικού σε αντιδιαστολή με το τραγικό, κρίνεται ως πρωταρχική 
και επιτακτική για κάθε είδους μελέτη σχετικά με το αρχαίο και όχι μόνο 
δράμα, απάντηση στα ερωτήματα αυτά δύσκολα μπορεί να δοθεί: από την 
εποχή του Αριστοτέλη, ο οποίος επιζητεί να ορίσει όχι το κωμικό αλλά τα 
υλικά και τις μεθόδους παραγωγής κωμικού αποτελέσματος, μέχρι σήμερα 
οι μεγαλύτεροι στοχαστές ασχολήθηκαν με το ζήτημα της ορολογίας και 
του προσδιορισμού των επίμαχων εννοιών, για να καταλήξουν στο γε νι
κώς αποδεκτό συμπέρασμα ότι ο εννοιολογικός προσδιορισμός του τρα  
γικού και του κωμικού είναι εξίσου απαραίτητος όσο και αδύνατος.3 Εν δει
κτικό της σύγχυσης που επικρατεί στο ζήτημα της ορολογίας είναι το γε  γονός 
ότι ανάλογα με την εποχή, την περιρρέουσα ατμόσφαιρα και τα κριτήρια 
που υιοθετούνται (εμπειρικά, ιστορικοφιλοσοφικά, αισθητικά, στρου κτου  
ρα λιστικά) προκύπτει διαφορετικό πλαίσιο ορισμού των υπό συ ζήτηση εν
νοιών, με αποτέλεσμα η έννοια του γελοίου και του κωμικού να προσλαμβάνει 
διαφορετικό κάθε φορά περιεχόμενο.4 Έτσι, και ενώ στον χώ ρο των κλα
σικών σπουδών κυριαρχεί γενικά η άποψη ότι κωμικός είναι αυτός που 
ανα φέρεται και σχετίζεται με την κωμωδία, το 1982 ο Bernd Seidensticker 

chische Tragödie. Politische und «metatheatralische» Aspekte im Text, Τυβίγγη 1991, σ. 192, ο 
οποίος κρίνει ως υπερβολική την άποψη του Segal και του Seidensticker για τον συμφυρμό των 
λογοτεχνικών ειδών της τραγωδίας και της κωμωδίας. 

3. Βλ. Seidensticker, ό.π., σσ. 3739.
4. Ενδεικτικός για τα βασικά αυτά μεθοδολογικά προβλήματα είναι ο τρόπος με τον οποίο 

προσλαμβάνει κάποιος την έννοια του γελοίου: για τον Αριστοτέλη π.χ. το γελοῖον αποτελεί 
μόριο του αἰσχροῦ: Ἡ δὲ κωμῳδία ἐστὶν ὥσπερ εἴπομεν μίμησις φαυλοτέρων μέν, οὐ μέντοι 
κατὰ πᾶσαν κακίαν, ἀλλὰ τοῦ αἰσχροῦ ἐστι τὸ γελοῖον μόριον. τὸ γὰρ γελοῖόν ἐστιν ἁμάρτημά 
τι καὶ αἶσχος ἀνώδυνον καὶ οὐ φθαρτικόν, οἷον εὐθὺς τὸ γελοῖον πρόσωπον αἰσχρόν τι καὶ 
διεστραμμένον ἄνευ ὀδύνης (Ποιητική 1449a.3237). Το γελοῖον στον Σοφοκλή ορίζεται από 
τον Ch. Wagner, «Geloion bei Sophokles und Platon (zu Soph., Aias 132f.)», GB 10 (1981) 7781, 
ως η έλλειψη αυτογνωσίας ενός ισχυρού άνδρα, η οποία για τον μη εμπλεκόμενο λειτουργεί 
κωμικά. Ο D. Mastronarde, «Euripidean Tragedy and Genre: The Terminology and Its Problems», 
στο Cropp, Lee και Sansone (επιμ.), ό.π. (σημ. 2) 2339, ιδ. 35, επισημαίνει το ενδεχόμενο να 
βρισκόμαστε μπροστά σε μια μορφή αναχρονισμού, όταν κάνουμε λόγο για τη σχέση του 
Ευριπίδη με την κωμωδία ως είδος, αφού τόσο ο Ευριπίδης και ο Αριστοφάνης όσο και οι σύγ
χρονοι ομότεχνοί τους αποτελούν βασικούς παράγοντες διαμόρφωσης της ορολογίας που για 
εμάς σήμερα αποτελεί αντικείμενο προβληματισμού. 
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προέβη σε μια λεπτή διάκριση των αμφιλεγόμενων εννοιών κά νοντας για 
πρώ τη φορά λόγο για στοιχεία της κωμωδίας (κωμῳδικός), για στοιχεία 
δη λαδή που εντοπίζονται και προσιδιάζουν στην κωμωδία ως λογοτεχνικό 
είδος, όπως είναι π.χ. η θεατρική μεταμφίεση ανδρών σε γυναίκες, και για 
κωμικά στοιχεία (γελοῖος), ορίζοντάς τα ως εκείνα που προκαλούν γέλιο και 
ευθυμία.5 Βάσει του διαχωρισμού αυτού καταλήγει στο συμπέρασμα ότι στις 
υπό συζήτηση σκηνές των ευριπίδειων Βακχών ο Ευριπίδης επιδίδεται σε 
εκτεταμένη χρήση κωμικών στοιχείων τα οποία συνυφαίνονται τεχνηέντως 
στον τραγικό ιστό του δράματος.6

Έχοντας ως αφετηρία τον διαχωρισμό του Seidensticker και λαμβάνοντας 
υπόψη μας όχι μόνο τους κινδύνους που ελλοχεύουν στον προσδιορισμό των 
αμφίλεκτων όρων αλλά και τις εγγενείς αδυναμίες που προκύπτουν κατά 
την ερμηνευτική απόπειρα τόσο του τραγικού όσο και του κωμικού, το πα
ρόν άρθρο θα επιχειρήσει μια εκ νέου διερεύνηση εκείνων των στοιχείων που 
χρησιμοποιούνται ως ερείσματα της θεωρίας περί σύμφυρσης τραγικών και 
κωμικών στοιχείων στις Βάκχες, καθώς και των επιχειρημάτων του Seiden
sticker, προκειμένου να διαπιστωθεί αν όντως οι συγκεκριμένες σκηνές του 
δράματος παρέχουν πρόσφορο έδαφος για τέτοιου είδους προσεγγίσεις. Με 
διαφορετική διατύπωση και έχοντας ως αφετηρία τη θέση του Friedrich 
Dürrenmatt: «Wir können das Tragische auch aus der Komödie heraus erzielen»,7 
οφείλουμε να διερωτηθούμε αν ισχύει και το αντίστροφο, αν δηλαδή εί μα
στε σε θέση να εξαγάγουμε το κωμικό αποτέλεσμα από το τραγικό γε γο  
νός, και αν έχουμε τη δυνατότητα βάσει του υλικού που διαθέτουμε να ερ
μηνεύσουμε με συνέπεια τις επίμαχες σκηνές. 

Η σκηνή του Κάδμου και του Τειρεσία (170369)

(1) Στοιχείο που προκαλεί γέλιο στη σκηνή του Κάδμου και του Τειρεσία 
θε  ω ρείται η απρόσμενη και παράταιρη ενδυμασία με τα διάσημα της και
νούργιας λατρείας που φέρουν οι δύο ηλικιωμένοι· το εικαζόμενο κωμικό 
αποτέλεσμα οικοδομείται πάνω στην προφανή αντίφαση που προκύπτει 
από το γεγονός ότι η βακχική σκευή και η συμπεριφορά των ευρισκόμενων 

5. Βλ. Β. Seidensticker, «Comic Elements in Euripides’ Bacchae», AJPh 99 (1978) 303320, ιδ. 
305 κ.ε., και ό.π. (σημ. 2), σσ. 38 και 44 κ.ε., όπου ως τραγικό ορίζεται εκείνο που προκαλεί 
στον θεατή «Jammer und Schrecken». H διάκριση αυτή βρίσκει σύμφωνο και τον G. W. Dobrov, 
Figures of Play. Greek Drama and Metafictional Poetics, Οξφόρδη 2001, σσ. 1011 και 78. Για 
έναν ορισμό του τραγικού βλ. και G. W. Most, «Generating Genres. The Idea of the Tragic», στο M. 
Depew και D. Obbink (επιμ.), Matrices of Genre, Authors, Canons, and Society, Κέμπριτζ 2000, 
σσ. 1535, ενώ για τη διαφοροποίηση αστείου και κωμικού βλ. Seidensticker, ό.π. (σημ. 2), σ. 114.

6. Βλ. Seidensticker, ό.π. (σημ. 2), σ. 126. 
7. Βλ. F. Dürrenmatt, Theaterprobleme, Ζυρίχη 1955, σ. 48.
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υπό την επήρεια της διονυσιακής λατρείας ηλικιωμένων είναι στοιχεία αταί
ριαστα (αἰσχρόν) με την προχωρημένη ηλικία του Κάδμου και του Τειρεσία.8 

Ιστορικές πηγές, ωστόσο, μας επιτρέπουν να συναγάγουμε το συμπέ
ρασμα ότι ο Διόνυσος ήταν θεός ευρείας αποδοχής με μεγάλη απήχηση και 
διεισδυτικότητα στις πλατιές μάζες. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι 
στη βασική γιορτή προς τιμήν του συμμετείχε ολόκληρη η πόλη ανεξάρτητα 
από τον διαχωρισμό των πολιτών σε κοινωνικές τάξεις, σε αριστοκράτες 
και αγρότες, σε μετοίκους και επισκέπτες, σε νέους και ηλικιωμένους, σε 
άνδρες, γυναίκες και παιδιά.9 Η επιθυμία απόδοσης τιμών στον θεό Διόνυσο, 
η συμμετοχή στη λατρεία του και η απορρέουσα από αυτήν ευθυμία μπο
ρεί, σύμφωνα με τον Seidensticker, να αντιτίθενται με την επίγνωση της 
σω ματικής ανεπάρκειας των πιστών, στην πράξη ωστόσο η αδυναμία του 
σώματος δεν εμποδίζει τους δύο γέροντες να ασκήσουν τελικά τα θρη
σκευτικά τους καθήκοντα. Καθώς οι Αθηναίοι θεατές θα πρέπει να ήταν 
αρ κούντως εξοικειωμένοι με ανάλογα θεάματα από την καθημερινή τους 
ζωή, η βακχική εμφάνιση των δύο ηλικιωμένων δεν θα έπρεπε να προκαλεί 
έκπληξη ή γέλωτα στο κοινό. 

Σύμφωνα με τον Seidensticker, η κωμική λειτουργία της σκηνής κατά 
πα ράδοξο τρόπο ενισχύεται από την απουσία απτών αποτελεσμάτων στη 
φυ σική κατάσταση των δυο ηλικιωμένων μετά την επίδραση του θεϊ κού 
πνεύματος: ο μελετητής πιστεύει ότι η θρησκευτική και θεολογική προσέγ
γιση του επεισοδίου αποκλείεται εκ των πραγμάτων, αφού κανενός εί  δους 
θαύμα δεν έχει συντελεστεί και η αδυναμία των δύο γερόντων εξα κολουθεί 
να τους κατατρύχει κατά τη στιγμή της αναχώρησής τους προς τα βουνά.10 

8. Βλ. Seidensticker, ό.π. (σημ. 2), σ. 118. Ο Η. Oranje, Euripides’ Bacchae. The Play and its 
Audience [Mnemosyne, suppl. 78], Leiden 1984, σ. 149, θεωρεί ότι το σκηνικό αποτέλεσμα 
προ κύπτει από δύο αντίθετες διαθέσεις, από τη διασκέδαση του κοινού και τον φόβο των 
δύο ηλικιωμένων. Αντιθέτως ο E. R. Dodds, Euripides, Bacchae, Οξφόρδη 1960, διατηρεί τις 
αμφιβολίες του σχετικά με την κωμική εκφορά της σκηνής. Αξίζει να αναφερθεί ότι εκτός από 
τη μεταμφίεση, ως κωμικό στοιχείο στις Βάκχες ο Seidensticker θεωρεί επίσης την περιγραφή 
του Διόνυσου ως ταύρου, τη «μάχη» του Πενθέα ενάντια στο φάσμα και την πτώση του νεαρού 
βασιλιά από την κορυφή του ελάτου.

9. Πρβ. Α. Henrichs, «Changing Dionysiac Identities», στο B. F. Meyer και E. P. Sanders 
(επιμ.), Jewish and Christian SelfDefinition III, Λονδίνο 1982, σσ. 137160, ιδ. σ. 149: «οι φι
λολογικές μαρτυρίες, παρότι ισχνές, μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε ότι κάθε ηλικιακή τάξη 
υπηρετούσε τον Διόνυσο με τον δικό της τρόπο». Σε αντίθεση με τον Μ. Detienne, Dionysos 
mis à morte, Παρίσι 1977, σ. 216, σημ. 138, που θεωρεί τον μαιναδισμό γυναικεία υπόθεση, ο 
R. Seaford, Bacchae, Warminster 1996, σ. 166 ad 170369 και σ. 170 ad 206209, και Dionysos, 
Λονδίνο–Νέα Υόρκη 2006, σσ. 27 κ.ε., επιβεβαιώνει τη μαζική συμμετοχή όλων των φύλων, τά
ξεων και ηλικιών στη διονυσιακή λατρεία. Για τη συμμετοχή και των δύο φύλων στη διονυσιακή 
λατρεία βλ. Henrichs, ό.π., σσ. 147 κ.ε. Πρβ. επίσης Δημ. Κατά Μειδίου 52, Πλάτων Νόμοι 665, 
Αθήναιος 276c.

10. Βλ. Seidensticker, ό.π. (σημ. 2), σ. 120.
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Παρ’ όλα αυτά δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας ότι όλα τα θαυ
μαστά γεγονότα που έχουν ως σκοπό να καταδείξουν τη δύναμη του θεού 
και να οδηγήσουν τον Πενθέα να αποδεχτεί και να ασπαστεί τη διονυσιακή 
λατρεία δεν αναπαρίστανται ποτέ επί σκηνής, αλλά συντελούνται σε χώρο 
εξωσκηνικό: η θαυμαστή επενέργεια της θείας χάριτος στους δύο γέροντες, 
η ανάβλυση μελιού και γάλακτος από το έδαφος (704711) και το περίφημο 
«θαύμα του παλατιού» (576659) απο τελούν αντικείμενο περιγραφής και 
αναδιήγησης αγγελικών ρήσεων ή εναπόκεινται στη φαντασία του κοινού. 

Υπό το πρίσμα αυτό η συγκεκριμένη σκηνή συνάδει πλήρως με τον τρό
πο που αντιλαμβάνεται τη θρησκεία ο αρχαιοελληνικός κόσμος, καθώς το 
θαύμα είναι βαθύτατα ριζωμένο στη βιοθεωρία και τη θρησκευτική πίστη 
των αρχαίων Ελλήνων. Πρωταρχικός σκοπός της τέλεσης και περιγραφής 
θαυμαστών γεγονότων δεν αποτελεί η πρόκληση γέλιου ή η δημιουργία εύ
θυ μης ατμόσφαιρας, αλλά η (επι)κοινωνία με το θείο και η υποταγή του θνη
τού στο θεϊκό στοιχείο, εν προκειμένω η αναγνώριση της θεϊκής φύσης και 
δύναμης του Διόνυσου. Συνεπώς η προκειμένη αλλαγή ένδυσης σχετίζεται 
ευθέως με τη θρησκεία και με καθαρά λατρευτικούς σκοπούς: αφενός απο
τελεί έμπρακτη εκδήλωση της πίστης των δύο γερόντων και διευκολύνει τη 
συμ μετοχή τους στη διονυσιακή λατρεία, αφετέρου εξυπηρετεί τον απώ
τερο στόχο του Διόνυσου, τον προσηλυτισμό, δηλαδή, του Πενθέα μέσω του 
θαύματος που συντελείται με την επενέργεια της θεϊκής παρέμβασης και 
της παντοδυναμίας της θεότητας, ενός θαύματος που συνίσταται στην ανα  
νέωση και την αναζωογόνηση των δύο ηλικιωμένων.11 Από την άλλη πλευρά 
η σκηνή του Κάδμου και του Τειρεσία ευθυγραμμίζεται απολύτως με τις 
επι ταγές της διονυσιακής λατρείας, αφού στο εύρος των εμπειριών που 
ενσαρκώνει ο Διόνυσος και ανάμεσα στα διπολικά ζεύγη αρσενικό/θη λυκό, 
πόλεμος/ειρήνη, ζωή/θάνατος συγκαταλέγεται και το διπολικό σχήμα νέος/
γέρος. Τα αντιθετικά αυτά ζεύγη αποτυπώνουν ανάλογες αντιστροφές 
ρόλων που βιώνουν οι πιστοί του θεού. Μια από αυτές τις αντιστροφές, η 
οποία οπτικοποιείται επί σκηνής, είναι και το γεγονός πως με τη μεσολάβηση 
του Διόνυσου οι γέροι αισθάνονται και πάλι νέοι (187188, 190).12 

(2) Σύμφωνα με τον Seidensticker ένα είδος κωμικότητας προκύπτει από 
τη διαφορά τόνου και διάθεσης που ανιχνεύεται ανάμεσα στην πάροδο που 
προηγείται και στο πρώτο επεισόδιο, γεγονός που κάνει τον μελετητή να 

11. Ανάλογο θαύμα αναζωογόνησης συντελείται στην περίπτωση του Ιόλαου (Ηρακλείδες). 
Αναλυτικά για τις ομοιότητες μεταξύ των δύο σκηνών βλ. Κ. Gakopoulou, «Euripides’ Bacchae. 
The End of an Era or the Beginning of a New One?», στο A. Markantonatos και B. Zimmermann 
(επιμ.), Crisis on Stage. Tragedy and Comedy in Late FifthCentury Athens [Trends in Classics–
Supplementary Volumes, 13], Βερολίνο 2011, σσ. 163180.

12. Βλ. Henrichs, ό.π. (σημ. 9), σσ. 158 κ.ε.
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μιλήσει για ειρωνική αντίστιξη της σκηνής του Κάδμου και του Τειρεσία προς 
το λυρικό άσμα της παρόδου.13 Η εικόνα των ζωηρά ορχούμενων μαινάδων 
έρχεται σε ισχυρή αντίθεση με την είσοδο του στερούμενου καθοδήγησης 
τυφλού Τειρεσία και τους παραπαίοντες από την αδυναμία γέροντες. Δεν 
διευκρινίζεται όμως για ποιον λόγο μια τέτοιου είδους ερμηνευτική και σκη
νοθετική προσέγγιση της σκηνής πρέπει απαραιτήτως να έχει κωμικές δια
στάσεις. 

Σε γενικές γραμμές τα χορικά άσματα λειτουργούν ως επικουρικά της 
υπό λοιπης δράσης ή ως διαλείμματα δημιουργίας ευχάριστης και ανά λα
φρης ατμόσφαιρας, ειδικά εν όψει κάποιας επερχόμενης καταστροφής (πρβ. 
τη γνωστή σοφόκλεια «παρέκταση της τραγικότητας»), ή ως εκτόνωση 
μετά από κάποια κρίση. Στην υπό συζήτηση περίπτωση η πάροδος προ
ετοιμάζει το έδαφος για την πλήρη εκδίπλωση του τυπικού της διονυ σιακής 
λατρείας, αφού κεντρικό θέμα του λυρικού άσματος αποτελεί η περι γρα φή 
των διονυσιακών λατρευτικών τελετών, η προβολή και η επιβολή της δύ  
ναμης του θεού. Στο πλαίσιο αυτό παραδοσιακά εκτίθεται στην αρ χή το 
δόγ μα της καινούργιας πίστης, έπειτα οι μύθοι που περιβάλλουν τη θεό
τητα (ιδίως σε σχέση με τη γέννησή της) και τέλος τα θρησκευτικά συμ
φραζόμενα.14 Στο άσμα ενυπάρχουν επίσης τα τρία εκείνα δομικά στοι χεία 
που διαμορφώνουν με παραλλαγές τους ελληνικούς λατρευτικούς ύ  μνους: 
η φύσις (χαρακτηριστικά, ιεροί τόποι), το γένος (γενεαλογία) και οι γοναί 
(καταγωγή) της θεότητας, πλαισιωμένα από τους συνηθισμένους μακαρι
σμούς (7382~902911) και την αναφορά στα θαύματα του θεού, καθώς και 
στα ενδεικτικά της δύναμής του κατορθώματα ή ευρήματα.15 Ακολούθως 
παρουσιάζεται η πορεία του θεού Διόνυσου και η διαδρομή της λατρείας 
του από την αφετηρία της μέχρι την εδραίωσή της σε κάποιον τόπο, εν προ
κειμένω στη Θήβα. Η προγραμματική αυτή παρουσίαση του τε λετουργικού 

13. Βλ. Seidensticker, ό.π. (σημ. 2), σσ. 119 κ.ε.
14. Τόσο η δομή και το περιεχόμενο της παρόδου, όπως έχει επισημανθεί από τον Κ. Deich

gräber, «Die KadmosTeiresiasszene in Euripides’ Bakchen», Hermes 70 (1935) 322349, ιδ. 323 
κ.ε., όσο και η μετρική της μορφή ακολουθούν το τυπικό σχήμα παρουσίασης της λατρείας 
κάποιου θεού. Η αναφορά του χορού στα νομισθέντα (71) αποτελεί σαφή υπόδειξη ότι αυτό 
που θα ακολουθήσει ανήκει στη λατρευτική ποίηση. Αναλυτικά για τη θρησκευτική σημασία 
και το περιεχόμενο της παρόδου βλ. A. J. Festugière, «La signification religieuse de la Parodos des 
Bacchantes», Eranos 54 (1956) 7286, ιδ. 72 κ.ε., και Μ. Hose, Studien zum Chor bei Euripides 
III, τ. II, Στουτγάρδη 1991, σ. 339· για τα διθυραμβικά της στοιχεία βλ. R. Seaford, «Dionysiac 
Drama and the Dionysiac Mysteries», CQ 31 (1981) 252275, ιδ. 270, ενώ για τα υμνικά βλ. 
Η. Meyer, Hymnische Stilelemente in der frühgriechischen Dichtung, αδημ. διδ. διατρ., Würzburg 
1933. Γενικά για τη θρησκευτική διάσταση των χορικών ασμάτων στις Βάκχες βλ. A. E. 
Phoutrides, «The Chorus of Euripides», HSCPh 27 (1916), ιδ. 122130, και Μ. Arthur, «The Choral 
Odes of the Bacchae of Euripides», ΥClS 22 (1972) 145179.

15. Bλ. Hose, ό.π. (σημ. 14), σσ. 340342.
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της διονυσιακής λατρείας από τις μαινάδες του χορού συμπληρώνεται από 
την εμφάνιση πιστών καθ’ όλα σοβαρών και σεβάσμιων στο πρώτο επεισόδιο, 
στο οποίο τα θαυμαστά έργα του θεού που στην πάροδο αποτελούν αντι
κείμενα απλής περιγραφής, αρχίζουν πλέον να οπτι κοποιούνται μπροστά 
στα μάτια των θεατών. Σε γενικές γραμμές η αντιπαράθεση του λυρικού 
άσματος προς το πρώτο επεισόδιο αφορά κυρίως στον ρυθμό και την κινη
τικότητα των προσώπων, όχι όμως στο πνεύμα, καθώς και τα δύο μέρη του 
δράματος εξυπηρετούν την ίδια σκοπιμότητα, τη διατράνωση της δύναμης 
του θεού Διόνυσου.16 

(3) Το επιδιωκόμενο κωμικό αποτέλεσμα της σκηνής, στην οποία οι 
δύο γέροντες τάσσονται υπέρ του Διόνυσου με θεολογικά και σοφιστικά 
επι χειρήματα, εικάζεται ότι προκύπτει και από τον ρόλο που καλείται να 
διαδραματίσει ο Τειρεσίας, ο οποίος από καθ’ όλα σεβάσμιος μάντης έχει 
μετατραπεί σε έναν «lächerlichen alten Pfaffen».17 Η σύνδεση του μάντη 
με την κωμικότητα οφείλεται προφανώς στην εγγενή αδυναμία πειστικής 
ερμηνείας των αντιθέσεων και παραδόξων που χαρακτηρίζουν την εμφάνιση 
του προφήτη. Πιο συγκεκριμένα, το παράδοξο της υπόθεσης συνίσταται στο 
ότι ο Τειρεσίας, ο σοφός ἀνήρ – όπως χαρακτηρίζεται από τον Κάδμο στους 
στίχους 179 και 186 –, εμφανίζεται ως θιασώτης του διονυσιακού στοιχείου 
και της άλογης έκστασης, παλινδρομώντας ανάμεσα στη διονυσιακή μέθη 
και την ορθολογιστική σκέψη.18 Ο Τειρεσίας προσπαθεί να διορθώσει και να 
αποδομήσει τη λανθασμένη εντύπωση που έχει σχηματίσει ο Πενθέας για τη 
διονυσιακή λατρεία ακολουθώντας μια βαθύτατα φιλοσοφική προσέγγιση 
και παρακινώντας τον νεαρό βασιλιά να εξετάσει όχι την επιφάνεια αλλά 
την ουσία των πραγμάτων. Ο λόγος του μάντη δεν αποσκοπεί ούτε να εξη
γήσει θεολογικά τη φύση και την ουσία του θεού ούτε να διακωμωδήσει την 
κοινή θρησκευτική πίστη ούτε να προκαλέσει το γέλιο ή τον χλευασμό εις 
βάρος του Πενθέα ή εις βάρος του εαυτού του. Κύριος στόχος του είναι να 
καταδείξει στον βασιλιά το μεγαλείο και τη δύναμη του Διόνυσου, πράγμα 
που αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η μοναδική θεολογική εξέταση που 
επιχειρείται αρχίζει με την πρόταση του στίχου 272. Το μεγαλείο αυτό (μέ
γεθος 274, μέγαν 304) εδράζεται τόσο στην αδιαμφισβήτητη θεϊκή φύση 
και καταγωγή του Διόνυσου όσο και στο γεγονός πως οι άνθρωποι οφείλουν 
στον θεό πολλά αγαθά, ανάμεσα σε αυτά και το δώρο του ευλογημένου 
οίνου. 

16. Για τη στενή συνάφεια της παρόδου με το πρώτο επεισόδιο βλ. Deichgräber, ό.π. (σημ. 
14) 322 κ.ε.

17. Βλ. Seidensticker, ό.π. (σημ. 2), σ. 120.
18. Βλ. D. J. Conacher, Euripidean Drama. Myth, Theme and Structure, Τορόντο 1967, σσ. 60 

κ.ε.
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(4) Ο Seidensticker προσπαθεί να τεκμηριώσει επιπλέον την κωμικότητα 
της σκηνής με ένα σοφιστικού τύπου επιχείρημα: εάν η σκηνή είχε σοβαρό 
τόνο, εάν δηλαδή η αντιπαράθεση του θεομάχου με τους δύο σεβάσμιους 
γέροντες ήταν πραγματική, τότε θα έπρεπε από την αρχή κιόλας του 
δρά ματος να αποκλειστεί κάθε αίσθημα συμπάθειας του κοινού προς τον 
Πενθέα. Στην προκειμένη περίπτωση, ωστόσο, το ζητούμενο δεν είναι να 
καταστεί κάποιος δραματικός χαρακτήρας αρεστός ή όχι στους θεατές 
αλλά η εξυπηρέτηση ενός συγκεκριμένου (ενδο)δραματικού σκοπού και η 
ένταξη του δραματικού επεισοδίου σε μια αλληλουχία γεγονότων που σκοπό 
έχουν να συνετίσουν τον Πενθέα. Αξιοσημείωτο είναι πως οι πρωταγωνιστές 
των υπό συζήτηση σκηνών – ο Κάδμος και ο Τειρεσίας με τη θρησκευτική 
έξαψη και τον υπερβάλλοντα ζήλο αλλά και ο Πενθέας με την τραγικότητα 
του ανθρώπου που οδεύει εν αγνοία του προς την καταστροφή – προκαλούν 
μάλλον τη συμπάθεια παρά το γέλιο του κοινού. Από τη στιγμή λοιπόν που 
οι συγκεκριμένοι τραγικοί ήρωες προκαλούν συμπάθεια, φόβο ή οίκτο, δεν 
μπορεί να γίνεται λόγος για κωμικότητα. Όπως χαρακτηριστικά υποστηρίζει 
ο Γάλλος φιλόσοφος Henry Bergson, η κωμωδία μπορεί να αρχίσει μόνο εκεί 
που το πρόσωπο των άλλων παύει να μας συγκινεί.19 Καθώς λοιπόν το γέ
λιο δεν έχει εχθρό μεγαλύτερο από τη συγκίνηση, εν προκειμένω από τον 
αριστοτελικό ἔλεον και φόβον, δεν μπορεί να γίνεται λόγος για μετατροπή 
των δύο ηλικιωμένων και του Πενθέα σε γελοίες μορφές.20 

(5) Ο Seidensticker θεωρεί, τέλος, ότι ο Πενθέας με την επισήμανση πολὺν 
γέλων (250) καθοδηγεί το συναίσθημα των θεατών υποδεικνύοντας την 
κω μική διάσταση της σκηνής.21 Ο βασιλιάς χαρακτηρίζεται μάλιστα ως ο 
πρώτος ερμηνευτής της σκηνής ο οποίος διαισθάνεται την κωμικότητα της 
κατάστασης και τη γελοιότητα των δύο γερόντων. Το γεγονός βέβαια ότι 
το θέαμα των δύο ηλικιωμένων φαντάζει αστείο στα μάτια του Πενθέα δεν 
σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι και το κοινό εκλαμβάνει το επεισόδιο ως κωμικό ή 
χιουμοριστικό ή ότι αναλύεται σε γέλια επιδεικνύοντας την ίδια αντίδραση 
με το δραματικό πρόσωπο,22 τη στιγμή μάλιστα που ο θεατής γνωρίζει ότι 

19. Βλ. Η. Bergson, Tο Γέλιο. Δοκίμιο για τη σημασία του κωμικού, μτφρ. Β. Τομανάς, Αθήνα 
1998, σσ. 110 και 114115, όπου διατυπώνεται η άποψη ότι εκ των πραγμάτων το κωμικό δεν 
πρέπει να συγκινεί.

20. Βλ. Seidensticker, ό.π. (σημ. 2), σ. 123.
21. Βλ. Seidensticker, ό.π. (σημ. 2), σ. 122. Αντιθέτως η Gregory, ό.π. (σημ. 2), 6667, θεωρεί 

τη συγκεκριμένη έκφραση ενδεικτική όχι της ευθυμίας αλλά της περιφρόνησης και της δυ
σπιστίας που προκαλεί η αλλόκοτη μεταμφίεση των δύο γερόντων στον βασιλιά.

22. Με ανάλογο τρόπο το γεγονός ότι στον Αίαντα η θεά Αθηνά αναζητά στο πρόσωπο 
του Οδυσσέα σύμμαχο βλέμμα για να μοιραστεί το θριαμβευτικό γέλιο του σαρκασμού (γέ
λως ἥδιστος 79), δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι και το κοινό συμμερίζεται τις διαθέσεις της 
και αντιμετωπίζει το θλιβερό θέαμα του ήρωα ως κωμικό. Ακόμη και η αντίδραση του Οδυσ σέα 
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η οπτική γωνία υπό την οποία ο Πενθέας διατυπώνει κρίσεις καθ’ όλη τη 
διάρκεια του δράματος είναι πέρα για πέρα στρεβλή.23 Με την ίδια λογική, 
και η επισήμανση του Διόνυσου χρῄζω δέ νιν γέλωτα Θηβαίοις ὀφλεῖν (854) 
δεν σημαίνει ότι προκαλεί ανάλογη αντίδραση στο πραγματικό κοινό του 
δράματος. Η αναφορά λέξεων που σχετίζονται με το γέλιο (γέλως 854, 
1081, γελῶν 439, 1021, διαγελᾷς 272, 286, 322, ἐγγελᾶν 84224) μπορεί να 
χρησιμοποιείται από τους τραγικούς χαρακτήρες προκειμένου να εκφράσουν 
τα συναισθήματά τους – πράγμα διόλου εύκολο στο αρχαίο θέατρο, εάν 
λάβουμε υπόψη μας ότι το προσωπείο με τα σταθερά χαρακτηριστικά που 
έφεραν οι υποκριτές δεν διευκόλυνε ούτε την έκφραση ούτε την απόδοση της 
συναισθηματικής κατάστασης των δραματικών προσώπων–,25 δεν σημαίνει 
όμως ότι προκαλείται ή εκβιάζεται ανάλογη αντίδραση εκ μέρους των 
θεατών. Οποιαδήποτε υπόδειξη, παρότρυνση ή έκκληση για γέλιο από την 
πλευρά των θεατρικών χαρακτήρων δεν πρέπει αυτομάτως να εκλαμβάνεται 
ως σκηνοθετική οδηγία ή απόπειρα συναισθηματικής καθοδήγησης των 
πραγματικών θεατών. Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως σε καμία από τις 
ανάλογες σκηνές αρχαίας τραγωδίας (Σοφ. Ηλέκτρα 1293 κ.ε., Μήδεια 
1041, Τρωάδες 406) οι θεατές δεν καλούνται να μοιραστούν το γέλιο με 
τους ήρωες, όπως συμβαίνει στην κωμωδία, αφενός γιατί τα συναισθήματα 
που διακατέχουν τον τραγικό θεατή είναι κατά κανόνα ασυμβίβαστα με το 
γέλιο και με το ὑψηλόν ύφος του τραγικού είδους,26 αφετέρου επειδή δεν 
μπορούμε να έχουμε την απαίτηση μιας κοινής και καθολικής αντίδρασης  

είναι διαφορετική από τις προσδοκίες της θεάς: η φοβερή καταστροφή του αντιπάλου προκαλεί 
βαθύτατο οίκτο για τον συντετριμμένο Αίαντα (ἐποικτίρω 121), καθώς στη μετα στροφή της 
τύχης του ήρωα ο Οδυσσέας αναγνωρίζει την ευάλωτη και τρωτή φύση των θνητών, το ευμε
τάβλητον της ανθρώπινης ζωής και την κοινή ανθρώπινη μοίρα. Για περισσότερα παράλ ληλα 
βλ. Ο. Taplin, «Comedy and the Tragic», στο Μ. Silk (επιμ.), Tragedy and the Tragic. Greek Thea tre 
and Beyond, Οξφόρδη 1996, σσ. 188202, ιδ. σ. 191.

23. Βλ. Gregory, ό.π. (σημ. 2), 6667.
24. Ο P. T. Stevens, «Whose Laughter does Pentheus Fear? (Eur. Ba. 842)», CQ 38 (1988) 

246247, επισημαίνει ότι το ἐγγελᾶν δεν χρησιμοποιείται εδώ με τη σημασία του «γελάω 
θριαμβευτικά εις βάρος κάποιου».

25. Αν ο τραγικός ποιητήςσκηνοθέτης δεν κατέφευγε, εκτός από τις κινήσεις και τις χει
ρονομίες ή τη χροιά της φωνής, στην περιγραφική χρήση της γλώσσας ή στη χρήση άλλων 
γλωσ σικών προσδιορισμών, η διατήρηση του ίδιου προσωπείου καθ’ όλη τη διάρκεια της 
παράστασης από τους υποκριτές δεν θα επέτρεπε στους θεατές να καταλάβουν τις ιδιαίτερες 
εκφράσεις του προσώπου που συνοδεύουν τις αντίστοιχες συναισθηματικές διακυμάνσεις των 
ηρώων. Πρόκειται για μια ακόμη περίπτωση όπου ο τραγικός συγγραφέας καλεί το κοινό του 
όχι μόνο να ενεργοποιήσει τη φαντασία του, αλλά και να δοκιμάσει τα όριά της.

26. Πρβ. τα αρχαία σχόλια στον στ. 74 του Αίαντα: παραιτεῖται ὁ Ὀδυσσεὺς οὐχ ὡς 
κωμῳδοῦντος τοῦ ποιητοῦ δειλίαν τοῦ ἥρωος (οὕτω γὰρ ἂν ἀφαιρεθείη τὸ τῆς τραγῳδίας 
ἀξίωμα) […].
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απέναντι στα δρώμενα από ένα ετερόκλητο, ανομοιογενές και διαφορετικό 
ως προς τη σύνθεση, την καταγωγή και το μορφωτικό επίπεδο κοινό.27

Η σκηνή της παρενδυσίας του Πενθέα (912976)

(1) Σύμφωνα με τον Seidensticker πιο εμφανής γίνεται η σύζευξη μεταξύ 
κωμικού και τραγικού στοιχείου στην περίφημη σκηνή της παρενδυσίας 
του Πενθέα στην αρχή του τετάρτου επεισοδίου. Στο παιχνίδι που στήνει 
ο Διόνυσος εις βάρος του Πενθέα το κωμικό αποτέλεσμα απορρέει από 
αυτό καθεαυτό το στοιχείο της μεταμφίεσης και από την επί σκηνής δια
δικασία που ακολουθείται προκειμένου ο Πενθέας να μεταμορφωθεί σε τέ
λεια μαινάδα.28 Ανδρικοί θεατρικοί χαρακτήρες ενδεδυμένοι με γυναικεία 
ενδύματα αποτελούν αναμφισβήτητα χαρακτηριστικό μοτίβο της κωμωδίας, 
στην προκειμένη περίπτωση όμως η σκοπιμότητα και το δραματουργικό 
απο τέλεσμα της μεταμφίεσης είναι εντελώς διαφορετικά από την πρόκληση 
γέλιου.29 Ο βασικός σκοπός που εξυπηρετεί το μοτίβο της μεταμφίεσης στο 
πλαίσιο των Βακχών δεν είναι άλλος από την κατόπτευση των μαινάδων: 

27. Για τη σύνθεση και τις προσδοκίες του αθηναϊκού κοινού βλ. R. P. WinningtonIngram, 
«Euripides, poiêtês sophos», Arethusa 2 (1969) 127142, ιδ. 132133, και S. Goldhill, «The 
Audience of Athenian Tragedy», στο P. E. Easterling (επιμ.), The Cambridge Companion to Greek 
Tragedy, Κέμπριτζ 1997, σσ. 5468. Για τη διαφοροποίηση των θεατών βάσει των πνευματικών 
τους ικανοτήτων βλ. C. Franco, «La competenza del destinario nella parodia tragica Aristofanea», 
στο E. Corsini (επιμ.), La polis e il suo teatro II, Πάδοβα 1988, σσ. 213232.

28. Ο Seidensticker, ό.π. (σημ. 2), σσ. 123 κ.ε., θεωρεί ότι ο Πενθέας έχει μετατραπεί σε μια 
γκροτέσκα μορφή. Αντιθέτως ο Bierl, ό.π. (σημ. 2), σ. 192, πιστεύει ότι η σκηνή είναι φαιδρή 
μονάχα για τον Πενθέα, ο οποίος τελεί εν αγνοία σχετικά με τη δύναμη της διονυσιακής φύσης. 
Η H. P. Foley, «The Masque of Dionysus», TAPhA 110 (1980) 107133, ιδ. 114116 και 118
126, και Ritual Irony. Poetry and Sacrifice in Euripides, Ithaca, N.J.–Λονδίνο 1985, σσ. 224 κ.ε., 
συνδέει την παρενδυσία με τον εσωτερικό υποκριτή και με την ανάμιξη των δραματικών ειδών 
κάνοντας λόγο για τη μεταμφίεση και την αλλαγή ρόλων ως κωμικών στοιχείων· πιστεύει 
μάλιστα ότι μέχρι τη στιγμή του θανάτου του Πενθέα οι Βάκχες, ανάλογα με την οπτική που 
υιοθετείται κάθε φορά, μπορούν να ερμηνευτούν τόσο ως τραγωδία όσο και ως κωμωδία. Ως 
σατυρικό και όχι ως κωμικό στοιχείο ορίζεται η μεταμφίεση από την A. P. Burnett, Catastrophe 
Survived. Euripides’ Plays of Mixed Reversal, Οξφόρδη 1971, σ. 81 (στην περίπτωση της Ελένης), 
ενώ ο D. Sansone, «The Bacchae as SatyrPlay?», IClS 3 (1978) 4046, εντοπίζει στις Βάκχες 
στοιχεία που κατά την κρίση του τις καθιστούν σατυρικό δράμα. 

29. Για τη χρήση και τη σκοπιμότητα του μοτίβου της μεταμφίεσης στην αρχαία κωμωδία 
βλ. αναλυτικά F. Muecke, «“I Know YouBy Your Rags”. Costume and Disguise in FifthCentury 
Drama», Antichthon 16 (1982) 1734, η οποία προσάγοντας συνοπτικά παραδείγματα μεταμ
φίεσης στην τραγωδία και στην κωμωδία του 5ου αι. π.Χ. επιχειρεί να καταδείξει και να 
ερμηνεύσει τις γενετικές διαφορές και συμβάσεις που χαρακτηρίζουν τα δύο είδη. Το πρό
βλημα και η σύγχυση επιτείνονται πάντως από το γεγονός ότι η μεταμφίεση αξιοποιήθηκε 
όχι μόνο από την κωμωδία αλλά και από την Comedia dell’Arte, καθώς και από τα σαιξπηρικά 
δράματα, τα οποία αρκετά συχνά στη σύγχρονη έρευνα εξετάζονται συγκριτικά με την αρχαία 
τραγωδία.
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μολεῖν χρὴ πρῶτον εἰς κατασκοπήν (838) δηλώνει ξεκάθαρα ο Πενθέας, ενώ 
ο Διόνυσος και ο χορός τον χαρακτηρίζουν ως μαινάδων κατάσκοπον (916, 
956, 981). Η αλλαγή αμφίεσης ενός προσώπου με σκοπό την παρακολούθηση 
τρίτων δεν είναι εύρημα του Ευριπίδη αλλά κοινός τόπος της μυθολογικής 
και λογοτεχνικής παράδοσης, γνωστός ήδη από το ομηρικό έπος αλλά και 
από την υπόλοιπη δραματική παραγωγή.30 Όμως, ενώ στις περισσότερες 
περιπτώσεις η μεταμφίεση αποσκοπεί απλώς στην απόκρυψη της ταυτό
τητας του μεταμφιεσμένου χωρίς η αποκάλυψη της ταυτότητάς του να 
έ χει κάποια άλλη (καταστροφική) συνέπεια για αυτόν, στις Βάκχες η μαινα
δική ενδυμασία θα λειτουργήσει κατά κάποιον τρόπο ως σάβανο που θα 
περιβάλει το νεκρό σώμα του Πενθέα, πράγμα που επιβεβαιώνεται από 
τον Διόνυσο: ἀλλ’ εἶμι κόσμον ὅνπερ εἰς Ἅιδου λαβὼν / ἄπεισι μητρὸς ἐκ 
χεροῖν κατασφαγείς (857858). Η παρενδυσία, επομένως, εξυπηρετώντας 
τον απώτερο ενδοδραματικό σκοπό της παρακολούθησης των κινήσεων του 
αντιπάλου, αφενός συνάδει απόλυτα με την αρχική πρόθεση του Πενθέα 
να συμπλακεί με τον εσμό των μαινάδων (5052), αφετέρου εντάσσεται 
στο μοτίβο του θανατηφόρου ρούχου, όπως είναι για παράδειγμα το που
κάμισο του Κένταυρου Νέσσου στις Τραχίνιες του Σοφοκλή και κυρίως ο νυ  
φικός πέπλος (πέπλους ποικίλους 1159) και το στεφάνι που στέλνει στην 
φερώνυμη τραγωδία η Μήδεια ως γαμήλια δώρα στην ερωτική της αντί
ζηλο, την καινούργια σύζυγο του Ιάσονα.31 Η τελετουργική μεταμφίεση του 
ισχυρού βασιλιά σε γυναίκα πέρα από τη μετατροπή του άρχοντα σε απο

30. Ο Οδυσσέας μεταμφιεσμένος σε γέρο κουρελή γλιστράει αθόρυβα μέσα στην πόλη της 
Τροίας για να υποκλέψει πληροφορίες σχετικά με τις προθέσεις του εχθρού (Οδ. δ 242 κ.ε.), ο 
Δόλωνας ενδύεται με τον ίδιο σκοπό δορά λύκου στο Κ της Ιλιάδας και στον Ρήσο (208 κ.ε.). 
Ο τραγικός Οδυσσέας εισέρχεται στην Τροία ως Ἰλίου κατάσκοπος τόσο στην Εκάβη (239) 
όσο και στον Ρήσο (505), ενώ στον Φιλοκτήτη προτρέπει τον Νεοπτόλεμο να στείλει κάποιον 
ακόλουθό του ἐς κατασκοπήν (45) o Μενέλαος στην Ελένη εμφανίζεται μεταμφιεσμένος σε 
κουρελή (1281 κ.ε.)· πρβ. επίσης Κλαύδιος Αιλιανός απ. 44, όπου ο Βάττος παρακολουθεί 
κρυ φά τα αποκλειστικώς γυναικεία μυστήρια των Θεσμοφορίων και οι γυναίκες επιτίθενται 
εναντίον του με τα θυσιαστήρια όργανα. Για παραδείγματα κατασκοπής και για παράλληλες 
περιπτώσεις μεταμφίεσης στο δράμα βλ. W. Kullmann, «Die Rolle des euripideischen Pentheus. 
Haben die Bakchen eine „metatheatra1ische“ Bedeutung?», στο G. W. Most, Η. Petersmann και Α. 
Μ. Richtern (επιμ.), Philanthropia kai Eusebeia. Festschrift für Albrecht Dihle zum 70. Geburtstag, 
Γοτίγγη 1993, σσ. 258260.

31. Βλ. Δ. Ιακώβ, «Είναι οι Βάκχες του Ευριπίδη μετατραγωδία;», στο Ιακώβ και Παπά
ζογλου (επιμ.), ό.π. (σημ. 2), σσ. 4962, ιδ. σσ. 6061. Περισσότερα παραδείγματα για τη λει
τουργία του καταστροφικού ρούχου παραθέτει ο R. Buxton, Όψεις του φαντασιακού στην 
αρχαία Ελλάδα. Η μυθολογία και τα συμφραζόμενά της, μτφρ. Τ. Τυφλόπουλος, επιμ. Δ. Ιακώβ, 
Θεσσαλονίκη 2002, σ. 174: η Κλυταιμήστρα στο πρώτο από τα δράματα της Ορέστειας 
παγιδεύει τον Αγαμέμνονα με ένα ύφασμα, στις Ικέτιδες του Αισχύλου οι Δαναΐδες απειλούν 
να κρεμαστούν με τη ζώνη που συγκρατεί το ένδυμά τους, αν δεν γίνει αποδεκτό το ικετευτικό 
αίτημά τους για την παραχώρηση ασύλου (457465). Για την τελετουργική λειτουργία του 
μοιραίου ενδύματος και γενικά του προσφερόμενου δώρου βλ. επίσης R. Seaford, Ανταπόδοση 
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διοπομπαίο τράγο, του αρσενικού σε θηλυκό και του φαινομενικού αρ
χικά θύτη σε πραγματικό τελικά θύμα οπτικοποιεί στην ουσία την πλήρη 
παράδοση ενός ανθρώπου που πριν από λίγο διατράνωνε την υπεροχή και 
την κυριαρχία του στη δύναμη του θεού.32

(2) Ο Seidensticker ανιχνεύει επίσης κάποιες δομικές αντιστοιχίες ανά
μεσα στη σκηνή της παρενδυσίας και στη σκηνή του Κάδμου και του Τει
ρεσία, οι οποίες κατά τη γνώμη του επιτείνουν το κωμικό αποτέλεσμα: στο 
πρώτο επεισόδιο ο μάντης καλεί τον Κάδμο να κατευθυνθεί ντυμένος με 
βακχικά ενδύματα προς το βουνό (170), εδώ ο ίδιος ο θεός καλεί τον Πενθέα 
να βγει από το παλάτι ντυμένος μαινάδα (912916).33 Ενώ πρωτύτερα η 
βακχική ενδυμασία των δύο γερόντων είχε προκαλέσει τον χλευασμό του 
βασιλιά (248250), τώρα ο ίδιος ο Πενθέας φοβάται μήπως προκαλέσει το 
γέ λιο των συμπολιτών του διερχόμενος ως μαινάδα τους δρόμους της πό  
λης. Τόσο ο Κάδμος όσο και ο Πενθέας αρχικά έχουν συναίσθηση της περί
εργης εντύπωσης που δίνουν, περιβεβλημένοι με τη στολή του μύστη ο 
πρώ τος, με γυναικεία ενδύματα ο δεύτερος. Το αίσθημα της αιδούς εγείρει 
ερωτήματα και προξενεί ανασφάλεια σχετικά με τον τρόπο που θα τους 
αντιμετωπίσουν οι πολίτες της Θήβας, η δύναμη του θεού όμως είναι τό σο 
μεγάλη, που θα κάμψει και την τελευταία τους αντίσταση. Οι δύο θη λυ
πρεπείς νεαρές ανδρικές μορφές, του Πενθέα και του Διόνυσου, που εγκα
ταλείπουν την πόλη με προορισμό το βουνό λειτουργούν ουσιαστικά ως 
καθρέφτης των δύο γηραιών μορφών που λίγο νωρίτερα εμφανίστηκαν με 
βακχική περιβολή.34

Υπό το πρίσμα αυτό η σκηνή της παρενδυσίας μπορεί να προκαλεί ένα 
πρόσκαιρο μειδίαμα στα χείλη των θεατών,35 αυτό όμως οφείλεται στην ει  

και τελετουργία. Ο Όμηρος και η τραγωδία στην αναπτυσσόμενη πόληκράτος, μτφρ. Β. Λιά
πης, Αθήνα 2003, σσ. 589 κ.ε. 

32. Η Muecke, ό.π. (σημ. 28) 32, παρατηρεί ότι, όπως στους Πέρσες η είσοδος του Ξέρξη 
(908) δηλώνει και οπτικά την απόλυτη καταστροφή τους, έτσι και η εμφάνιση του Πενθέα με 
ενδυμασία μαινάδας δραματικά υποδηλώνει την απώλεια αυτονομίας του ήρωα.

33. Ο συσχετισμός των δύο σκηνών από τον Seidensticker δεν άργησε να δώσει νέα τροφή 
στη μετατραγική ερμηνεία της σκηνής: στις Θεσμοφοριάζουσες ο άνδρας πρωταγωνιστής 
αλλάζει ρόλο με σκοπό να προκαλέσει το γέλιο, στις Βάκχες ο Πενθέας κάνει χρήση της 
θεατρικής εκείνης σύμβασης που επιβάλλει σε έναν άνδρα ηθοποιό να μεταμφιεστεί σε γυναίκα 
(βλ. αναλυτικά L. Taaffe, Aristophanes and Women, Λονδίνο–Νέα Υόρκη 1993, σσ. 74 κ.ε.). 

34. Βλ. S. Goldhill, «Doubling and Recognition in the Bacchae», Metis 3 (1988) 137156, ιδ. 
153. Υπό αυτό το πρίσμα οι δύο σκηνές είναι κατοπτρικές (βλ. Ο. Taplin, Greek Tragedy in 
Action, Berkeley, Calif. 1978, σσ. 122 κ.ε.).

35. Το ίδιο πικρό μειδίαμα μπορεί να σχηματιζόταν στα χείλη των θεατών από την έντονη 
τραγική ειρωνεία της προλογικής σκηνής του σοφόκλειου Αίαντα, όπου η Αθηνά απευθύνεται 
αρχικά στον Οδυσσέα και έπειτα στον Αίαντα (74117). Παρόλο που οι άσπονδοι εχθροί 
βρίσκονται και οι δύο επί σκηνής, δεν συναντώνται ποτέ σε μια απευθείας συνομιλία παρά 
μόνο σε μια έμμεση συνομιλία μεταξύ τους μέσω της θεάς (ανάλογη με αυτήν στη σκηνή της 
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ρωνική αντιστροφή καταστάσεων και όχι στην γελοιότητα τους. Ο Ευ ρι
πίδης αρέσκεται συχνά να προκαλεί με αριστοτεχνικό τρόπο ειρωνική 
αντί στιξη μεταξύ των σκηνών ενός δράματος, αντίστιξη που αφορά στις 
αντιδράσεις των τραγικών χαρακτήρων και την εναλλαγή των ρόλων τους 
– εν προκειμένω ο Πενθέας δέχεται να ντυθεί μαινάδα, ενώ προηγουμένως 
ο ίδιος είχε μεμφθεί τους δύο γέροντες. Αυτή η ειρωνική αντιστροφή όμως 
δεν είναι και η μοναδική: ορθά έχει επισημανθεί ότι η τρίτη από τις μεγάλες 
στιχομυθίες ανάμεσα στους δύο ανταγωνιστές αποτελεί στην πραγ ματι
κότητα μακάβρια αναστροφή της πρώτης τους συνάντησης (434 κ.ε.) και 
μια ακόμη ευκαιρία επίδειξης της δύναμης του θεού.36 Ο Πενθέας στο πρώτο 
επεισόδιο είχε διακωμωδήσει τη θηλυπρεπή εμφάνιση του λυδικού ξένου 
(453 κ.ε.),37 τον είχε απειλήσει ότι θα του έκοβε τα ωραία μακριά μαλλιά 
(493) και τελικά είχε απαιτήσει την παράδοση του θύρσου (495).38 Τώρα 
αντιθέτως έχει ο ίδιος καταληφθεί από τη σφοδρή επιθυμία να μοιάζει και 
να κινείται όπως μια μαινάδα (925 κ.ε.), επιτρέποντας μάλιστα οικειοθελώς 
στον Διόνυσο, ο οποίος από ξένος μετατρέπεται σιγά σιγά σε φίλο και συμ
βουλάτορα του βασιλιά, να του τακτοποιήσει τη γυναικεία στολή και τα 
ανακατεμένα από τον βακχικό χορό μαλλιά (928933) και να του δείξει πώς 
να κρατά σωστά τον θύρσο (941944).39

αναγνώρισης μεταξύ του Οδυσσέα και της Πηνελόπης στο ψ της Οδύσσειας), πράγμα που 
επιτείνει ακόμη περισσότερο την ειρωνεία της σκηνής, αφού ο μη αντιληπτός για τον Αίαντα 
Οδυσσέας, για χάρη του οποίου η Αθηνά σκηνοθετεί το φριχτό παιχνίδι με τον τυφλωμένο 
από τη μανία ήρωα, είναι ουσιαστικά παρών στον διάλογο της θεάς με τον Αίαντα· μάλιστα 
ο τελευταίος, χωρίς να το ξέρει, μιλά για τον Οδυσσέα ενώπιόν του (για περισσότερα βλ. Β. 
Seidensticker, «Die Stichomythie», στο W. Jens (επιμ.), Die Bauformen der griechischen Tragödie, 
Μόναχο 1971, σσ. 183220, ιδ. σ. 204).

36. Βλ. Dodds, ό.π. (σημ. 8), σ. 192 ad 912 κ.ε., και Seidensticker, ό.π. (σημ. 2), σ. 44 σημ. 44.
37. Παρομοίως στην αισχύλεια Λυκούργεια ο θεός εμφανιζόταν ενώπιον του βασιλιά των 

βαρβάρων Λυκούργου με μια στολή, την οποία ο τελευταίος διακωμωδούσε επειδή ήταν 
θηλυπρεπής (πρβ. W. H. Roscher, Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen My
thologie, Hildesheim 1965, σ. 1050). Η θηλυπρέπεια του θεού και η ένδυση γυναικείων ρούχων 
από άντρες έλκουν την καταγωγή τους από τον μύθο εκείνο σύμφωνα με τον οποίο οι τροφοί 
του Διόνυσου τον έντυναν στην παιδική του ηλικία με γυναικεία φορέματα και τον μεγάλωσαν 
σαν κορίτσι. Για τη γυναικεία ενδυμασία αλλά και τον ανδρογυνισμό του Διόνυσου βλ. C. Segal, 
«The Menace of Dionysus. Sex Roles and Reversals in Euripides’ Bacchae», Arethusa 11 (1978) 185
202, F. Zeitlin, «Playing the Other. Theater, Theatricality, and the Feminine in Greek Drama», στο J. 
Winkler και F. Zeitlin (επιμ.), Nothing to Do with Dionysus? Athenian Drama in its Social Context, 
Princeton, N.J. 1990, σσ. 6396, ιδ. σσ. 6467, J. N. Bremmer, «Transvestite Dionysos», στο M. 
Padilla (επιμ.), Rites of Passage in Ancient Greece. Literature, Religion, Sοciety, Λονδίνο 1999, σσ. 
183200. Για τη μεταμφίεση των ανδρών σε γυναίκες στο πλαίσιο των Μεγάλων Διονυσίων βλ. 
F. Zeitlin, Playing the Other. Gender and Society in classical Greek Literature, Σικάγο–Λονδίνο 
1996, σσ. 399403.

38. Για τον συμβολισμό και τις συνδηλώσεις του θύρσου βλ. Chr. Kalke, «The Making of a 
Thyrsus. The Transformation of Pentheus in Euripides’ Bacchae», AJPh 106 (1985) 409426. 

39. Για το πλήθος των σκηνοθετικών πληροφοριών και των σκηνικών οδηγιών που εμπε
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Στο πλαίσιο αυτό η σκηνή της παρενδυσίας καθίσταται απολύτως τρα   
γική, καθώς η πίστη του Πενθέα στα απατηλά λόγια του θεού και η μεταμ
φίεσή του σε μαινάδα σηματοδοτούν την αρχή του τέλους. Μετά τη σκηνή 
του «θαύματος του παλατιού» η παρενδυσία αποτελεί μια δεύτερη ήττα 
του βασιλιά, η οποία μάλιστα είναι και η μόνη ορατή από τους θεατές, αφού 
η ολοκληρωτική του καταστροφή συντελείται σε χώρο εξωσκηνικό και 
μονάχα ο μακρινός αλλά πολύ θλιβερός απόηχός της φτάνει στο κοινό. Το 
κωμικό στοιχείο υποχωρεί μπροστά στη διαρκώς εντεινόμενη τραγικότητα 
της σκηνής, καθώς ο θεατής υποψιάζεται ήδη από τον πρόλογο το τρομερό 
τέλος που περιμένει τον Πενθέα στον Κιθαιρώνα και διαπιστώνει την αντί
φαση ανάμεσα στον αρχικό σκοπό και στον τρόπο με τον οποίο ο βασιλιάς 
προσπαθεί να τον πετύχει. Δεν είναι μόνο η μεταμφίεση που κινεί τον οί
κτο του κοινού αλλά και η ειρωνική αμφισημία των λόγων του θεού που 
προλέγει, όπως εύκολα αντιλαμβάνεται ο μυθολογικά ενήμερος θεατής, τον 
σκληρό θάνατο του ήρωα. Η ανακοίνωση της παιδοκτονίας στον στίχο 857 
κ.ε. κάνει το γέλιο να σβήσει από τα χείλη των θεατών και οι αντιλαβές 
λίγο πριν από την αναχώρηση για τον Κιθαιρώνα κρίνονται ως άκρως εύ
γλωτ τες (966970). Με τις σκέψεις αυτές η τραγική ειρωνεία φτάνει στο 
αποκορύφωμά της την ίδια στιγμή που ο θεατής – από την οπτική της 
επί γνωσης της έκβασης των γεγονότων – βιώνει έντονα τον ἔλεον και τον 
φόβον, συμπάσχει με τον ήρωα και συναισθάνεται την τραγική του άγνοια. 

Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι όσο ελκυστική κι αν φαίνεται αρχικά η κωμική 
προσέγγιση της σκηνής της παρενδυσίας άλλο τόσο παραπλανητική μπορεί 
να αποδειχθεί στο τέλος, καθώς το τέχνασμα της αλλαγής ενδύματος δεν 
χρησιμοποιείται ως αυτοσκοπός ή ως ένα απλό τραγικό ή κωμικό στοιχείο 
αλλά ως μέσο που, προκαλώντας τις συγκρούσεις και επιταχύνοντας τις 
απο  καλύψεις, φωτίζει τους χαρακτήρες και εξυπηρετεί τη θεατρική οικο
νομία: για τον Πενθέα είναι η τελευταία ευκαιρία να πραγματοποιήσει το 
σχέδιό του λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα προστασίας· για τον Διό  νυ 
σο η μεταμφίεση αποτελεί αφενός έναν τρόπο παγίδευσης του θύματος, 
αφε τέρου προσφέρει τη δυνατότητα να γνωρίσει ο βασιλιάς τις λατρευτικές 
τελετές προς τιμήν του θεού. Οι δύο αντίπαλες πλευρές, ο θεός και ο άν
θρω πος, προκειμένου να επιτύχουν το σχέδιό τους, συγκλίνουν και συμπί 
πτουν στη χρήση του ίδιου τεχνάσματος. Συνεπώς η σκηνή της μεταμ φί  
ε σης δικαιολογείται απόλυτα από την ίδια τη δράση, αφού αποτελεί ανα
πό  σπαστο στοιχείο της τραγικής πλοκής των Βακχών. Βάσει αυτών των 

ριέχονται στον διάλογο και νωρίτερα στους στ. 849851 βλ. W. Steidle, Studien zum antiken 
Drama, Μόναχο 1968, σσ. 23 κ.ε., Seidensticker, ό.π. (σημ. 2), σ. 125 σημ. 47, Bierl, ό.π. (σημ. 2), 
σ. 197· ειδικά για τη στιχομυθία μεταξύ Διόνυσου και Πενθέα βλ. E.R. Schwinge, Die Ver
wendung der Stichomythie in den Dramen des Euripides, Χαϊδελβέργη 1968, σσ. 401 κ.ε.
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συσχετισμών το μοτίβο της μεταμφίεσης παραμένει αυστηρά ενδοδρα μα
τικό και η παρενδυσία σε καμία περίπτωση δεν εκτρέπεται σε μια αριστο
φανικού τύπου κωμικότητα, καθώς η πρόκληση γέλιου παύει να αποτελεί 
πρωταρχικό σκοπό της σκηνής.40 

Συμπεράσματα

Αν δεχτούμε την ορολογία που εισάγει ο Seidensticker, οφείλουμε να παρα
δεχτούμε ότι στις επίμαχες σκηνές όντως κάνουν την εμφάνισή τους στοι  
χεία της κωμωδίας, όπως η αλλαγή ενδυμασίας και η μεταμφίεση, τα οποία 
όμως εξυπηρετούν κατά περίπτωση πολύ συγκεκριμένους ενδοδραματικούς 
σκοπούς των Βακχών. Ασφαλή συμπεράσματα, βέβαια, δεν είμαστε σε 
θέση να εξαγάγουμε, καθώς ο αριθμός των σωζόμενων δραματικών έργων, 
τραγωδιών και κωμωδιών, είναι ελάχιστος μπροστά στο συνολικό μέγεθος 
της δραματικής παραγωγής του 5ου και 4ου αι. π.Χ. – ας σημειωθεί ότι το 
μοτίβο της μεταμφίεσης άνδρα σε γυναίκα ανιχνεύεται σε δύο μόλις κωμωδίες 
που έχουν φτάσει ως τις μέρες μας (Εκκλησιάζουσες, Θεσμοφοριάζουσες). 

Αν πάλι θεωρούμε ότι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε την εντύπωση που 
προκαλείται στο κοινό, τον τρόπο αντίδρασής του στα επί σκηνής γεγονότα 
και την πρόσληψή τους, την πρόκληση δηλαδή γέλιου ή όχι, τότε μάλλον 
τρέ φουμε αυταπάτες: το τι προκαλεί γέλιο σε κάποιον άνθρωπο δεν είναι 
δυνατόν να προσδιοριστεί με ακρίβεια, καθώς εξαρτάται από ένα σύνολο 
παραγόντων, από την περίσταση επικοινωνίας και το πλαίσιο εκφοράς 
του λόγου, από την αίσθηση του χιούμορ που διαθέτει κάποιος ή από τον 
ορίζοντα προσδοκίας του, από τα βιώματα και την ψυχοσύνθεσή του, σε 
τελική ανάλυση από τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά του. Το μόνο 
ασφαλές συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί σε σχέση με τον ορισμό του 
Seidensticker είναι ότι, ενώ τα στοιχεία της κωμωδίας είναι μετρήσιμα και 

40. Σύμφωνα με τον Seidensticker, ό.π. (σημ. 2), σ. 128 σημ. 62, κωμικότητα ενέχουν και οι 
στίχοι 506507, όπου ο Διόνυσος προβαίνει στη διαπίστωση ότι ο Πενθέας δεν γνωρίζει ούτε 
τι πράττει ούτε ποιος είναι και ο βασιλιάς απαντά: Πενθεύς, Ἀγαύης παῖς, πατρὸς δ’ Ἐχίονος 
(507). Η χροιά που προσλαμβάνουν τα λόγια αυτά είναι βαθύτατα τραγική και σε καμία 
περί πτωση κωμική. Η αδυναμία συνεννόησης των δύο ηρώων προκύπτει από τη χρήση της 
κυριολεκτικής σημασίας των λέξεων από τον Πενθέα και της μεταφορικής από τον Διόνυσο, 
πράγμα που καθιστά την τραγική ειρωνεία που βιώνουν οι θεατές ακόμη πιο έντονη. Ανάλογη 
περίπτωση που καταδεικνύει τη δυσκολία επικοινωνίας μεταξύ ηρώων του ίδιου δράματος 
αποτελεί και η απεγνωσμένη μομφή της Κασσάνδρας εναντίον του Απόλλωνα στον στίχο 1087 
του Αγαμέμνονα ἆ, ποῖ ποτ’ ἤγαγές με; πρὸς ποίαν στέγην;, η οποία εκλαμβάνεται λανθασμένα 
από τον χορό σαν απλή ερώτηση. Η αφελής απάντηση των γερόντων πρὸς τὴν Ἀτρειδῶν (1088) 
σε καμία περίπτωση δεν συντελεί στη δημιουργία κωμικού αποτελέσματος· αντίθετα αναγκά
ζει την προφήτισσα να διευκρινίσει με σκληρά λόγια: μισόθεον οὖν (1090). Πρβ. και το παράλ
ληλο που προσάγει η Gregory, ό.π. (σημ. 2), σ. 73. 
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σε μεγάλο βαθμό αναμφισβήτητα και αντικειμενικά, αφού επανέρχονται ως 
κοινοί τόποι σε κάποιες από τις σωζόμενες κωμωδίες, ο προσδιορισμός των 
κωμικών στοιχείων ενέχει υψηλό βαθμό υποκειμενικότητας και εναπόκειται 
στις προσωπικές αποτιμήσεις αλλά και στις προσλαμβάνουσες του εκά
στοτε ακροατηρίου ή μελετητή.41 

Πάρα ταύτα, αν εξακολουθούν να παραμένουν κάποιες εικασίες πρόκλη 
σης κωμικού αποτελέσματος, που ίσως θα αντιλαμβανόταν μια περιορισμένη 
μερίδα θεατών, θα ήταν πιο εύστοχο, προκειμένου να αποδώσουμε τον τόνο 
και τη διάθεση των επίμαχων σκηνών με τις ελάχιστες δυνατές αποκλίσεις, 
να κάνουμε λόγο όχι για κωμικότητα αλλά για τραγικωμική ειρωνεία, καθώς 
η αναστροφή των δραματικών καταστάσεων συμβάλλει στην ενίσχυση της 
τραγικότητας προκαλώντας έντονη τραγική ειρωνεία.42 Ενώ στην κωμωδία 
η πρόκληση γέλιου συνάδει με τη θεματολογία και αποτελεί το επιθυμητό 
απο τέλεσμα της σάτιρας προσώπων και πραγμάτων, στην τραγωδία η 
δημιουργία εύθυμης ατμόσφαιρας θα επέφερε μονάχα μια «ανοικείωση», 
μια κάθε άλλο παρά επιθυμητή αποξένωση του κοινού από τα επί σκηνής 
δρώμενα και συνακόλουθα τη διάσπαση της δραματικής ψευδαίσθησης. 
Συνε πώς το είδος και η ποιότητα της όποιας κωμικότητας των υπό εξέταση 
χωρίων είναι εντελώς διαφορετικά από εκείνα σε ανάλογες σκηνές της αρι
στοφανικής κωμωδίας.43 

Άλλωστε, βάσει της αρχαίας δραματικής θεωρίας η τραγωδία και η κω  
μωδία διαφοροποιούνται μεταξύ τους εκτός από την επιλογή των δρώντων 
προσώπων (π.χ. ηθική ποιότητα και κοινωνική θέση των ηρώων), της υπό  

41. Αν είχαμε στα χέρια μας το δεύτερο βιβλίο της αριστοτελικής Ποιητικής ή άλλα συνα
φή συγγράμματα της αρχαιότητας, ίσως θα μπορούσαμε πιο εύκολα να καταλήξουμε σε 
συμπε ράσματα σχετικά με το πώς αντιλαμβανόταν ο αρχαίος κόσμος την έννοια του κωμικού. 
Υπό τις παρούσες συνθήκες ασφαλή συμπεράσματα για την έκταση και την ποιότητα της 
επιδιωκόμενης κωμικότητας στην τραγωδία δύσκολα μπορούν να εξαχθούν (πρβ. Seidensticker, 
ό.π. (σημ. 2), σ. 106, και Gregory, ό.π. (σημ. 2), 62).

42. Όπως παραδέχεται και ο ίδιος ο Seidensticker, ό.π. (σημ. 2), σ. 125, η τραγική ειρωνεία 
στη σκηνή της παρενδυσίας είναι ιδιαίτερα έντονη. Ο ίδιος μελετητής («Διθύραμβος, κωμωδία 
και σατυρικό δράμα», στο J. Gregory (επιμ.), Όψεις και θέματα της αρχαίας ελληνικής τρα
γωδίας, μτφρ. Μ. Καίσαρ, Ο. Μπεζαντάκου και Φ. Φιλίππου, επιμ. Δ. Ιακώβ, Αθήνα 2010, σσ. 
5275, ιδ. σ. 72) υποστηρίζει ότι τα κωμικά στοιχεία του συγκεκριμένου επεισοδίου επιτείνουν 
απλώς το κωμικό αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα μια από τις πιο κωμικές σκηνές στην αρχαία 
τραγωδία να είναι την ίδια στιγμή μια από τις πιο φρικτές και αξιοθρήνητες· για τον λόγο 
αυτό εισάγει τον όρο tragikomishe Ironie (ό.π. (σημ. 2), σ. 128). Για την ειρωνεία στη σκηνή 
της παρενδυσίας πρβ. επίσης G. Björck, «Das Tragikomische und das Wort νεανικός», στο 
ΕΡΜΗΝΕΙΑ. Festschrift Otto Regenbogen zum 60. Geburtstag am 14. Februar 1951 dargebracht 
von Schülern und Freunden, Χαϊδελβέργη 1952, σσ. 6670, και Dobrov, ό.π. (σημ. 5), σσ. 8081.

43. Ακόμη και ο Seidensticker, ό.π. (σημ. 2), σ. 45, αναγνωρίζει ότι τα κωμικά στοιχεία δεν 
λειτουργούν κατ’ ανάγκη ως κωμικά με την αριστοφανική έννοια του όρου στο πλαίσιο της 
τραγωδίας. 
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θεσης, της θεματολογίας και του ύφους τους ανάμεσα στα άλλα και ως 
προς την επίδραση που ασκούν στο κοινό.44 Την επίγνωση αυτής της δια 
 φοροποίησης φαίνεται ότι διαθέτουν τόσο οι θεατές όσο και οι δρα μα
τουργοί.45 Πράγματι, το μυημένο κοινό της αρχαιότητας ήταν σε θέση να 
αναγνωρίσει και να διακρίνει τα τραγικά από τα κωμικά στοιχεία, γνώριζε 
δηλαδή σε ποιο από τα δύο συγγενή είδη έπρεπε να αναζητήσει το καθένα 
από αυτά. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι ίδιοι οι αρχαίοι Έλληνες 
ονόμαζαν τον γέλωτα που ενδεχομένως να προκαλούνταν σε σκηνές της 
τρα γωδίας τραγικό· πρόκειται για ένα είδος πικρού γέλιου46 που σχετίζεται 
με την ειρωνική αντιστροφή καταστάσεων παρά με την κωμικότητα, η 
οποία όχι μόνο δεν θα εξυπηρετούσε καμία απολύτως σκοπιμότητα, αλλά 
θα ερχόταν σε ευθεία αντίθεση με το ὑψηλόν ύφος και το περιεχόμενο του 
τραγικού είδους. 

Παρόλο που ο νεότερος των τριών τραγικών είναι εκείνος που συνήθως 
ενοχοποιείται για την καταστροφή της τραγωδίας ως είδους, η παιγνιώδης 
διάθεση του ποιητή δεν αποτυπώνει αυτομάτως και αναγκαστικά την κρίση 
ή παρακμή του δράματος.47 Στην πραγματικότητα ο Ευριπίδης δεν κάνει 
τίποτε άλλο από το να επεκτείνει την πρακτική που καθιερώνει ο Σοφοκλής 
με τη λεγόμενη «τραγική παρέκταση», εισάγοντας στην τραγωδία στοιχεία 

44. Bλ. Seidensticker, ό.π. (σημ. 2), σσ. 249 κ.ε.
45. Ο κωμικός ποιητής λ.χ. γνωρίζει ότι οι Ερινύες αποτελούν μορφές που συναντώνται 

κατεξοχήν στην τραγωδία (ἴσως Ἐρινύς ἐστιν ἐκ τραγῳδίας, Πλούτος 423). Σύμφωνα με την 
F. Muecke, «Playing with the Play. Theatrical Selfconsciousness in Aristophanes», Antichthon 11 
(1977) 5267, ιδ. 54, η αριστοφανική κωμωδία είναι κατά πρώτο λόγο μια καλλιτεχνική μορφή 
απολύτως ενσυνείδητη σχετικά με τη φύση της και με τις διαφορές που παρουσιάζει σε σχέση 
με αυτή της τραγωδίας, πράγμα που πιστοποιείται από την παραδοχή του Αντιφάνη: ἡμῖν δὲ 
ταῦτ’ οὐκ ἔστιν (απ. 191 KΑ). 

46. Ο Deichgräber, ό.π. (σημ. 14) 327, κάνει λόγο για «bitteres Lachen». Σύμφωνα με τον 
Μ. Silk, «The Autonomy of Comedy», Comparative Criticism 10 (1988) 338, ιδ. 15 κ.ε., το γέλιο 
αυτό έρχεται σε αντίθεση με τον κωμικό γέλωτα, ο οποίος ουσιαστικά είναι ειρωνικός και 
υποδηλώνει ανωτερότητα. Ακολούθως το κωμικό γέλιο είναι διαφορετικό από το ανάμικτο 
με πικρή εκδικητικότητα και μνησικακία γέλιο, στο οποίο αναλύεται ο εμμανής Αίαντας 
σύμφωνα με τα λεγόμενα της Τέκμησσας (συντιθεὶς γέλων πολύν 303· πρβ. το εμμανές γέλιο 
του Ηρακλή, Ηρακλής 935). Για αυτό το ειρωνικό ή ενδεικτικό της μανίας γέλιο του Αίαντα που 
στην αρχαιότητα ήταν παροιμιακό (Αἰάντειος γέλως, Ζηνόβιος I 43) βλ. G. Grossmann, «Das 
Lachen des Aias», MH 25 (1968) 6585, D. Arnould, Le rire et des larmes dans la littérature grecque 
d’Homère à Platon, Παρίσι 1990, Μ. Dillon, «Tragic Laughter», CW 84 (1991) 345355. Για το 
μοτίβο του γέλιου ως αποτελέσματος της χαιρεκακίας για τα δεινά που υφίσταται ο αντίπαλος 
(Schadenfreude) πρβ. Αίας 367, 382, 454, 961, 989, 1043.

47. Η αλήθεια είναι ότι ψήγματα κωμικότητας εμφανίζονται νωρίτερα σε άλλα δράματα, 
καθ᾿ όλα σοβαρά, όπως, π.χ., στη σοφόκλεια Αντιγόνη, όπου ο χαρακτήρας του φύλακα πα
ρου σιάζεται με την απλοϊκότητα και την αφέλεια του κοινού ανθρώπου της Θήβας. Για τις 
κωμικές νότες στη μορφή του φύλακα, όπως επίσης για τη σύζευξη τραγικού και κωμικού στον 
Οιδίποδα τύραννο, βλ. αναλυτικά Seidensticker, ό.π. (σημ. 2), σσ. 8088. Γενικά για τα κωμικά 
στοιχεία στον Αισχύλο και τον Σοφοκλή βλ. Seidensticker, ό.π., σσ. 65 κ.ε.
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που εκ πρώτης όψεως φαίνεται να προσδίδουν ανάλαφρη διάθεση στο έρ  
γο, τελικά όμως υπογραμμίζουν και εντείνουν την τραγικότητά του.48 Την 
ίδια στιγμή ο δραματουργός χρησιμοποιεί ένα στοιχείο δοκιμασμένο και 
ήδη γνωστό στους θεατές από την κωμωδία, τη μεταμφίεση ή την αλλαγή 
εν δυμασίας, αποσκοπώντας όχι να προκαλέσει το ίδιο αποτέλεσμα, δηλα  
δή το γέλιο, αλλά να επισύρει την προσοχή του κοινού πάνω σε συγκε
κριμένες καταστάσεις, να προβληματίσει και να αφυπνίσει τους θεατές. 
Ο ἐφελκυστικὸς τῶν θεατῶν ποιητής επιδιώκει τελικά να προκαλέσει την 
ἔκπληξιν του κοινού μέσα από ένα γέλιο φιλοσοφημένο και προβληματισμένο. 
Υπό το πρίσμα αυτό ο Ευριπίδης συμβάλλει περισσότερο στην ανανέωση 
παρά στον εκφυλισμό της τραγωδίας.49 Η ανάμιξη ετερόκλητων φαινο με
νι κά στοιχείων είναι αποτέλεσμα πειραματισμών50 που δεν οδηγούν στην 
απαξίωση του τραγικού είδους αλλά στη μεταλλαγή και αναγέννηση του51 
με μια νέα μορφή που προοιωνίζεται την ελληνιστική λογοτεχνία. Η σύμ
φυρση του τραγικού πάθους και του μη αριστοφανικού κωμικού στοιχείου 
δεν ακυρώνει και δεν υποσκάπτει σε καμία περίπτωση τον δραματικό χα
ρακτήρα της θεατρικής παράστασης· αντιθέτως υπογραμμίζει και ενισχύει 
τους κανόνες που διέπουν το δράμα, καθώς ο Ευριπίδης ωθεί τις συμβάσεις 
του είδους στα όριά τους, δίχως ωστόσο να τα υπερβαίνει· παράλληλα 
αποτελεί τεκμήριο του πλούτου και της ευελιξίας της τραγικής παράδοσης 
καθιστώντας τον τελευταίο από τους μεγάλους τραγικούς ως τον πιο νεω
τεριστή από τους σύγχρονους ομοτέχνους του, καθώς αυτός δρομολογεί την 
πλήρη εκδίπλωση και εκμετάλλευση του μοτίβου της παρενδυσίας και της 
μεταμφίεσης στη μετακλασική κωμωδία του Μενάνδρου.52 

Θεσσαλονίκη           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
 

48. Ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα επιδιώκει ο Ευριπίδης και με τον μύθο, τον οποίο εμβο
λίασε με καινοτόμα στοιχεία δικής του επινόησης, πρβ. τον γάμο της Ηλέκτρας με έναν αγρότη 
στη φερώνυμη τραγωδία.

49. Βλ. Mastronarde, ό.π. (σημ. 4), σσ. 25 και 27.
50. Σχετικά με το ενδεχόμενο ο Ευριπίδης να πειραματιζόταν δοκιμάζοντας ορισμένες σκη

νές στον εξωσκηνικό χώρο πριν τις μεταφέρει σε μεταγενέστερα δράματά του επί σκηνής, βλ. 
Ιακώβ, ό.π. (σημ. 31), σ. 61 και σημ. 21, και Gakopoulou, ό.π. (σημ. 11). 

51. Βλ. Mastronarde, ό.π. (σημ. 4), σ. 34.
52. Για την επίδραση της ευριπίδειας τραγωδίας στην εξέλιξη της Νέας Κωμωδίας βλ. εν

δει κτικά W. H. Friedrich, Euripides und Diphilos. Zur Dramaturgie der Spätformen [Zetemata, 5], 
Μόναχο 1953, και A. P. Katsouris, Tragic Patterns in Menander, Αθήνα 1975, σ. 3 σημ. 10.
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ΕΝΕΠΙΓΡΑΦΟΣ ΤΑΦΙΚΟΣ ΒΩΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΜΑ

Το 2007, κατά τις εργασίες αποκατάστασης του ναού της Παλαιάς Μη τρό
πολης της Δράμας, εντοπίστηκε μαρμάρινος ενεπίγραφος ταφικός βωμός 
(ara sepulchralis),1 ο οποίος χρησιμεύει ανεστραμμένος ως στέλεχος στήρι
ξης («φυτὸν») της αγίας τράπεζας του ναού.2 Ο βωμός είναι κατασκευασμέ
νος από χονδρόκοκκο ασβεστολιθικό φαιοκρυσταλλικό μάρμαρο – πιθανόν 
από τη Νικήσιανη του Παγγαίου3 – και μνημονεύεται από τον Γεώργιο Λαμ
πάκη με την παρατήρηση ότι «ἐπὶ τῆς βάσεως τῆς Ἁγίας Τραπέζης εὕ ρηται 
λατινικὴ ἐπιγραφή», χωρίς κανένα επιπλέον σχόλιο,4 καθώς και από τον 
Ευάγ γελο Στράτη (εικ. 12).5

Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε, σύμφωνα με την τρέχουσα περί του 
συ νόλου των δραμινών αρχαιοτήτων αντίληψη, ότι ο λίθος έχει μεταφερθεί 
από τους Φιλίππους στη Δράμα είτε ad hoc, για να χρησιμοποιηθεί δηλαδή 
ως βάση του θυσιαστηρίου της εκκλησίας, ή για κάποιον άλλον αρχικά λόγο 
(χρήση ενδεχομένως σε οικοδομή).6 Είναι όμως εξίσου πιθανόν ο βωμός να 

Ευχαριστούμε την κ. Έλσα Νικολέττου για την απόπειρα εξαγωγής απογράφου της επι
γραφής, τον κ. Κώστα Βιδάκη για τις φωτογραφίες του βωμού που συνοδεύουν τη δημοσίευσή 
μας, τον γεωλόγο κ. Θεόδωρο Αγοραστό για τη συμβολή του στη γεωφυσική ταυτοποίηση του 
λίθου και τον γραφίστα κ. Αλέξανδρο Κόντη για το γραμμικό σχέδιο της επιγραφής. Ιδιαίτερες 
ευχαριστίες οφείλουμε στον κ. Γιώργο Βελένη, ομότιμο καθηγητή του ΑΠΘ, και την κ. Πολυξένη 
ΑδάμΒελένη, διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, για τη βοήθεια και τις 
πολύτιμες υποδείξεις τους. Τέλος, ευχαριστούμε τον προϊστάμενο του μητροπολιτικού ναού π. 
Χριστόδουλο Μετεντζίδη, καθώς και τον ιερέα Κωνσταντίνο Σταμπουλή για τη βοήθεια και την 
κατανόησή τους.

1. Για την τυπολογία των ταφικών βωμών βλ. Π. ΑδάμΒελένη, Μακεδονικοί βωμοί, Αθήνα 
2002, σσ. 52 κ.ε., Ioanna SpiliopoulouDonderer, Kaiserzeitliche Grabaltäre Niedermakedoniens, 
Mann heim–Möhnesse 2002, σσ. 5 κ.ε.· πρβ. Lawrence J. F. Keppie, Understanding Roman Inscrip-
tions, Βαλτιμόρη 1991, σ. 98.

2. Μάγδα ΠαρχαρίδουΑναγνώστου, Μιχάλης Καραβελίδης, Ιωάννης Ματσίνης και Αχιλ
λέας Τσάλτας, «Παλαιά Μητρόπολη Δράμας. Οι εργασίες αποκατάστασης του μνημείου κατά 
το 2007», ΑΕΜΘ 21 (2007), σσ. 383390, Μαγδαληνή Παρχαρίδου, ΑΔ 62 (2007), Χρονικά Β2, 
11111112 και «Τα κειμήλια του Ιερού Ναού των Εισοδίων της Θεοτόκου (Παλαιάς Μητρόπο
λης) στη Δράμα», Μακεδονικά 4243 (υπό έκδ.).

3. Κατά τον κ. Θ. Αγοραστό παρόμοιο μάρμαρο υπάρχει και στη Θάσο.
4. Βλ. «Περιηγήσεις», ΔΧΑΕ 5 (1905) 85.
5. Βλ. Η Δράμα και η Δράβησκος. Ιστορική και αρχαιολογική μελέτη, Σέρραι 1924, σσ. 7 

και 16.
6. Αυτό θα μπορούσε να υποστηριχτεί με βάση το γεγονός ότι η μία πλευρά του λίθου (η 

με σημβρινή στην παρούσα του τοποθέτηση) είναι επιμελώς λειασμένη και σχεδόν επίπεδη, σαν 
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προέρχεται από ταφικό σήμα μέσα στη Δράμα και να χρησιμοποιήθηκε για 
διαφορετικό από τον αρχικό του σκοπό, μόνο από τη στιγμή που υπήρχε η 
δυνατότητα να συμβεί κάτι τέτοιο, δηλαδή μετά την οριστική επικράτηση 
του χριστιανισμού στην περιοχή. Ωστόσο, ο χρόνος κατά τον οποίο ο λίθος 
περιήλθε στην παρούσα του χρήση είναι αδύνατον να προσδιοριστεί (εικ. 
3).7 Μπορούμε μόνο να εικάσουμε ότι η παρούσα χρήση του λίθου είναι 
σύγχρονη με την πρώτη οικοδόμηση του ναού, όποτε και αν αυτή πραγμα
τοποιήθηκε.8

Ο λίθος έχει, ως φαίνεται, σκοπίμως αποτμηθεί κατά το άνω του μέρος, 
προφανώς για να περιοριστεί το ύψος του και να γίνει κατάλληλος προς 
χρήση ως βάση τράπεζας. Φθορές όμως έχει υποστεί και άλλες το μνημείο, 
οφειλόμενες όχι μόνο σε τυχαία αίτια (ενδεχομένως πτώση ή αλλοιώσεις 
λόγω του χρόνου) αλλά και σε αίτια ανθρωπογενή, όπως είναι το σκόπιμο, 
καθ᾿ όλες τις ενδείξεις, σφυροκόπημα ή ακόμη και η προσπάθεια λείανσης 
της ενεπίγραφης επιφάνειας του λίθου σε διάφορα σημεία, για άγνωστο 
λόγο.

Το μνημείο έχει τοποθετηθεί στην παρούσα του θέση με τη βάση προς τα 
επάνω και την κορυφή προς τα κάτω. Είναι μονόλιθος από σκαλιστό μάρμα
ρο με τετράπλευρο πρισματοειδές σχήμα και τετράπλευρη πλίνθο. Η μετά
βαση από την πλίνθο στον ορθοστάτη γίνεται ομαλά με αβαθές κοίλο κυμά
τιο, ίσου περίπου εύρους με την πλίνθο. Το κυμάτιο διαχωρίζεται από τον 
ορθο στάτη του μνημείου με λεπτό περιμετρικό αστράγαλο, ο οποίος σώζε
ται μόνο στις δύο πλευρές του βωμού (τη βόρεια και την ανατολική), ενώ 
έχει καταστραφεί – μάλλον τυχαία – στην πρόσθια (τη δυτική) όψη και έχει 
εξαφανιστεί τελείως στη μεσημβρινή πλευρά, η οποία έχει υποστεί συστη
ματική σκόπιμη λείανση. Το μήκος των κάθετων ακμών του κυμαίνεται από 

να έχει υποστεί ειδική επεξεργασία για να χρησιμοποιηθεί ως οικοδομικό υλικό.
7. Η επιγραφή «+ Σεπτ(εμβρίου)| 1833», που είναι άτεχνα χαραγμένη στη βόρεια πλευρά 

του, μαζί με μεγάλο σταυρό επί αναβαθμού – ανάλογο χάραγμα υπάρχει και στη μεσημβρινή 
πλευρά του –, δηλώνει μόνο την ημερομηνία του καθαγιασμού του ναού κατά την ανακαίνιση 
του 18331834 – μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1829 – και όχι την τοποθέτησή του κατά 
τον χρόνο αυτό στην παρούσα θέση.

8. Η αρχική φάση της Παλαιάς Μητρόπολης πιθανότατα χρονολογείται στην παλαιοχρι
στιανική εποχή. Ενδείξεις γι᾿ αυτό αποτελούν τόσο τα δύο κιονόκρανα στη στέγη του ναού, 
τα οποία χρονολογούνται στον 5ο6ο αι., όσο και η επιστολή του μητροπολίτη Φιλίππων και 
Δράμας Γρηγορίου Μαρίνου, ο οποίος το 1701 μνημονεύει τον ναό ως τον «πεπαλαιομένον ἐκει
νον αρχιερατικὸν ναὸν οπου εθεμελίωσεν ὁ κορυφαῖος τῶν ἀποστόλων Παῦλος»· βλ. σχετικά 
ΠαρχαρίδουΑναγνώστου, «Τα κειμήλια του Ιερού Ναού των Εισοδίων», ό.π. (σημ. 2). Για τον 
Γρηγόριο Μαρίνο και την επιστολή του βλ. Κωνσταντίνος Δ. Μέρτζιος, Μνημεία μακεδονικής 
ιστορίας, Θεσσαλονίκη 22007, σσ. 511512, Βασίλης Ν. Δούκουρης, «Ειδήσεις από τη δράση του 
μητροπολίτη Φιλίππων και Δράμας Γρηγορίου Μαρίνου (16921701) στην Ιταλία», Μακεδονικά 
28 (19911992) 4555, Συμεών Πασχαλίδης και Δημήτριος Στρατής, Τα μοναστήρια της Μακε-
δονίας. Α΄ Ανατολική Μακεδονία, Θεσσαλονίκη 1996, σ. 51.
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91 εκ. (ελάχιστο) έως 94 εκ. (μέγιστο). Οι διαστάσεις του στη βάση είναι 
73×66 εκ. και στην άνω του επιφάνεια 53×58 εκ. Στη ΒΔ του ακμή υπάρχει 
μεγάλη απόκρουση, οφειλόμενη μάλλον σε θραύση κατά την κύλιση του 
λίθου, η οποία είναι μεγαλύτερη προς τη βάση (7 εκ. περίπου) και μειώ
νεται καθώς προχωρεί προς τα επάνω (στα 3 εκ. περίπου). Το ύψος των 
γραμμά των κυμαίνεται από 7,7 εκ. (στη λέξη Petroniu[s]) έως 3,3 εκ. (στη 
λέξη donavit) και το διάστιχο από 2,9 εκ. έως 1,6 εκ. αντιστοίχως. 

Το κείμενο της επιγραφής έχει ως εξής (εικ. 4):

 [praenomen, nomen, praenominis patris f(ilius),]
 [tribus, cognomen]

[ân(norum)] XLV, Valeriạ
[V]alentina ân(norum) Χ[II aut LV]

  5 h(ic) s(iti) ṣ(unt)
P(ublius) Peoniu[s]
Rufinus, dẹ[c(urio?)],
aed(ilis), q(uaestor), duumvir, mụ[n(erarius)]     
Phil(ippis), pari et ṃ[a(tri)]

10 b(ene) m(erentibus) f ̣(aciendum) c(uravit).
donav(i)t et dedi{i}cavịt [ḷ(ocum?)

   ẠNA Ḅệdi(s) Suṛḍịnịa(?) [
[]Ṿ[]Ḍ[]ϹΕΝΤΙ[

 +++
15 + ḌẠ

1-2 Nomen viri defuncti periit cum parte superiore lapidis, qui data opera mutilus esse videtur 
ad mensae accommodatam altitudinem accipiendam.  4 Valeria Valentina vixit saltem XII annos 
aut summum XLV annos. || Litterae A et N vocis «an(norum)» nexum formant.  6 Littera O vocis 
«Peoniu[s]» cum litteris T et R nexum extraordinarium formant.  7 Secunda littera vocis «dẹ[c]
(urio)» dubium est utrum D vel E sit; si autem haec paene extincta littera non est E sed D, abbrevia
tio ex duabus D litteris formatur, cujus significationem in hoc loco difficile est intelligi. 12-13 Hae 
duae lineae tituli vix legibilae sunt; altera vero eorum pessime mutilata est.  12 Fortasse «...]|ẠNA» 
pars posterior nominis «Diana» est. || «Ḅẹndi(s) Suṛḍịnịa» – si nostra lectio nominis recta est – 
subjectum est verborum «donav(i)t et dedi{i}cavịt», quorum objectum expectandum accusativus  
«[ḷ(ocum)]» est; proximitatem autem donatricis cum P. Petronio Rufino impossibile est scire. || «Ṿ]
Ḍ[]ϹΕΝΤΙ[?» legi poterat: «[cum| s]u[is a]d[ia]centi[ssimis]».  14-15 Vestigia litterarum non 
legibila. || Signum crucis inversum cum instrumentis martyrii sine arte incisum est.

Το κείμενο της επιγραφής σε νεοελληνική απόδοση:

[O τάδε (όνομα), (όνομα γένους), γιος του δείνα (όνομα πατέρα στη γεν. + 
filius),| ίσως φυλή (Voltinia), επωνύμιο],| ετών 61, (και η) Βαλερία| Βαλεντίνα, 
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ετών 2045(;)| κείνται ενθάδε.| Ο Πόπλιος Πετρώνιος| Ρουφίνος, μέλος της 
βουλής των δεκαδαρχών,| αγορανόμος (ή αστυνόμος)| ταμίας, δύανδρος 
(δι καιοδότης και) αγωνοθέτης| στους Φιλίππους, για τον πατέρα και τη 
μη τέρα (του),| οι οποίοι το άξιζαν πολύ, φρόντισε να στηθεί (το μνημείο 
αυ  τό).| (Τον χώρο του μνημείου;) δώρισε και αφιέρωσε η Ντιάνα(;)Βενδίς 
Σουρντίνια(;) (μαζί| με την πλησιέστατη προς αυτό έκταση;).

Ο ταφικός βωμός της Παλαιάς Μητρόπολης της Δράμας είναι ένα από 
τις εκατοντάδες επιτύμβια μνημεία που έχουν βρεθεί έως σήμερα στο άλ
λοτε territorium της «Colonia Augusta Iulia Victrix Philippensium»,9 η οποία 
ιδρύθηκε στη θέση των Φιλίππων λίγο μετά την επικράτηση της φιλοκαισα
ρικής παράταξης στην τελική αναμέτρηση της 23ης Οκτωβρίου του 42 
π.Χ., και δέχτηκε δύο deductiones βετεράνων και οπαδών του Μάρκου 
Αντω νίου το 42 ή 41 και το 30 π.Χ.10 Μνημεία ανάλογα, με μορφή βωμού, 
έχουν βρεθεί και αλλού στα εδάφη της εκτεταμένης επικράτειας της λα
τινικής αποικίας.11 Οι βωμόσχημοι τάφοι ήταν γνωστοί από την ελληνική 

9. Αυτή είναι, ως φαίνεται, η πληρέστερη μορφή του ονόματος της αποικίας – μεταξύ των 
εννέα συνολικά παραλλαγών που μαρτυρούνται επιγραφικά –, εφόσον γίνει δεκτή η προ
σφυέστατη συμπλήρωση του Léon Alexandre Heuzey σε σπάραγμα επιτύμβιας επιγραφής 
της εποχής του Βεσπασιανού (6979) από την Καβάλα· βλ. Léon Alexandre Heuzey και Hono
ré Daumet, Mission archéologique de Macédoine, Παρίσι 1876 (= CIL III,1, σ. 124, αρ. 660 = 
EDCS23800456), και Peter Pilhofer, Philippi. Band II. Katalog der Inschriften von Philippi, Τυ βίγγη 
2009, σ. 5, αρ. 004/L030. Βλ. όμως την αντίθετη άποψη του Cédric Brélaz, Corpus des in scriptions 
grecques et latines de Philippes, τ. II: La colonie romaine, Partie 1 (La vie publique de la colo nie), 
Παρίσι 2014 (στο εξής: CIPh II.1), σ. 307, αρ. 151. Η αρχική ονομασία της αποικίας ήταν, 
ως φαίνεται, C(olonia) V(ictrix) P(hilippensium)· βλ. ακόμη Friedrich ImhoofBlumer, Monnaies 
grecques, Παρίσι–Λιψία 1883, σσ. 254255, και Harikleia PapageorgiadouBani, The Numismatic 
Iconography of the Roman Colonies in Greece. Local Spirit and the Expression of Imperial Policy 
[Μελετήματα, 39], Αθήνα 2004, σ. 31.

10. Βλ. Paul Collart, Philippes, ville de Macédoine depuis ses origines jusqu’à la fin de l’époque 
romaine, Παρίσι 1937, σσ. 221 και 235, James S. Reid, The Municipalities in the Roman Empire, 
Cambridge 1913, σ. 394, John Joseph Wilkes, «The Danuvian and Balkan Provinces», στο C.A.H., 
τ. 10 [52006], σ. 573, και George Washington Clarke, «The Origins and Spread of Christianity», στο 
ίδιο, ό.π., σ. 858, MarieDominique Poncin, «Les prêtrises publiques dans la colonie de Philippes», 
CCG 12 (2001) 229, Edward Verhoff, Philippi. How Christianity began in Europe. The Epistle to 
the Philippians and the Excavations at Philippi, Λονδίνο–Νέα Υόρκη 2013, σσ. 57. Βάσει νομι
σματικών μαρτυριών η απόδοση της δεύτερης deductio στον Αύγουστο έχει αμφισβητηθεί και 
έχει προταθεί η μετάθεσή της στα χρόνια του Κλαυδίου ή του Νέρωνα· βλ. Athanase Rizakis, 
«Recrutement et formation des élites dans les colonies romaines de la province de Macédoine», 
στο Mireille CébeillacGervasoni, Charles Guittard και Laurent Lamoine (επιμ.), Les élites et leurs 
facettes. Les élites locales dans le monde hellénistique et romain, Ρώμη–ClermontFerrand 2003, 
σ. 115 και σημ. 23.

11. Βλ. Pilhofer, ό.π. (σημ. 9), σ. 26, αρ. 028/L330, Καβάλα («ara sepulcralis»), σ. 41, αρ. 037/
L037 (= CIPh II.1, σ. 340, αρ. 201 = EDCS23800464), Δάτον («stèle en forme d’autel»), σ. 64, αρ. 
052/L112 (= EDCS23800477), Φίλιπποι («cippe funéraire, en forme d’autel»), σ. 580, αρ. 502/
L247 (= CIPh II.1, σ. 273, αρ. 123 = EDCS16201036), Δράμα («Altar aus weißen Marmor»), σ. 
581, αρ. 503/L249 (= EDCS24200058), Δράμα («Grabstelle in Form eines Altars»), σ. 629, αρ. 
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Αρχαιότητα12 και ρόλος τους ήταν να δίνουν τη δυνατότητα στην οικογένεια 
ή τους κληρονόμους του εκλιπόντος να κάνουν τις προσφορές τους επί του 
μνήματος κατά τις επετείους του θανάτου του.13 

Στ. 1-2: Οι δύο πρώτοι στίχοι έχουν χαθεί εξαιτίας του «αποκεφαλισμού» 
του βωμού αλλά και εξαιτίας της ανάστροφης πάκτωσής του σε άγνωστο 
βάθος στο πλακόστρωτο δάπεδο του ιερού βήματος, με αποτέλεσμα να μας 
είναι άγνωστα και τα tria nomina του νεκρού. Θα μπορούσαμε ωστόσο με 
σχετική βεβαιότητα να εικάσουμε ότι τα δύο πρώτα (το praenomen και το 
nomen) ήταν και αυτά «P(ublius) Petronius».

Στ. 3-4: Το όνομα Valeria Valentina14 μαρτυρείται για πρώτη φορά στην 
επικράτεια της αποικίας των Φιλίππων, παρότι η επιφανής gens Valeria εκ
προσωπείται μέχρι στιγμής στην πόλη από είκοσι τρεις άντρες και εφτά 
επιπλέον γυναίκες.15 Οι γυναίκες είναι οι εξής: δύο Valeriae – η μία σύζυγος 
μάλλον του Italicus Pae[tus]16 και η άλλη θυγατέρα του Statius,17 αμφότε
ρες από τους Φιλίππους –, η Valeria Syntyche,18 σύζυγος του decurio Titus 
Fulcinius Proculus, επίσης από τους Φιλίππους, η Valeria Trophime19 από τη 
Ραχτσά (Κρηνίδες), η Valeria Severa20 από το Δοξάτο, η εικοσιεφτάχρονη 

525/L104 (= EDCS24200072) Χαριτωμένη («Sur un tombeau en forme d’autel)», κτλ.· βλ. ακόμη 
EDCS49500002, όπου και φωτογραφία του βωμού, ο οποίος είναι μάλλον της ίδιας περίπου 
εποχής με τον βωμό της Δράμας.

12. Βλ. ΑδάμΒελένη, ό.π. (σημ. 1), σσ. 56 κ.ε.
13. Keppie, ό.π. (σημ. 1), σ. 98.
14. Η αναζήτηση του ονόματος «Valeria Valentina» στη διαδικτυακή EpigraphikDatenbank 

Clauss / Slaby [στο εξής: EDCS] απέδωσε έναν αριθμό δεκατριών επιγραφών, από τις οποίες οι 
δύο πλησιέστερες προς τους Φιλίππους προέρχονται από την Άνω Μοισία (περιοχή Σκοπίων).

15. Pilhofer, ό.π. (σημ. 9), σ. 1128 (Indices).
16. Ό.π., σ. 326, αρ. 261· πρβ. Paul Lemerle, «Inscriptions latines et grecques de Philippes», 

BCH 58 (1934) 481, αρ. 32. Η επιγραφή είναι επιτύμβια και ο Lemerle τη χρονολογεί στην «επο
χή του Τραϊανού», δηλ. 98117.

17. «St[ati] f(ilia)»· βλ. Pilhofer, ό.π. (σημ. 9), σ. 360, αρ. 300/L402 (= EDCS23800590)· πρβ. 
Lemerle, ό.π., 475, αρ. 14. Η επιγραφή είναι επιτύμβια.

18. Pilhofer, ό.π. (σημ. 9), σ. 141, αρ. 127b/L942 (= CIPh II.1, σ. 275, αρ. 124 = EDCS 43000065). 
Η επιγραφή είναι επιτύμβια. Το cognomen «Syntyche» είναι μάλλον κοινό – η αναζήτηση στην 
EDCS απέδωσε 102 επιγραφές – με ιδιαίτερη συχνότητα στην ίδια τη Ρώμη· πρβ. και το όνομα 
«Συντύχη Ἀριστοκλέους» από τη Θάσο στο Georges Daux, «Pour une prosopographie thasienne», 
BCH 91 (1967) 13.

19. Pilhofer, ό.π. (σημ. 9), σ. 97, αρ. 89/L291 (= EDCS23800500)· πρβ. Antoine Salač, «Ins
criptions du Pangée, de la région DramaCavalla et de Philippes», BCH 47 (1923) 94, αρ. 30. Η επι
γραφή προέρχεται από σαρκοφάγο. Το cognomen «Trophime» είναι, ως φαίνεται, αρκετά κοινό, 
καθώς αντιπροσωπεύεται από έναν αριθμό 201 επιγραφών στην EDCS.

20. Ιέρεια του ναού της Αρτέμιδος Γαζωρίας («an| tistes Dian<a>e| Cazoriae»)· βλ. CIL III, 
Suppl. 2, σ. 231641, αρ. 1420613 = Pilhofer, ό.π. (σημ. 9), σ. 529, αρ. 451/L158 = CIPh II.1, σ. 290, 
αρ. 135 («an| tistes Deane| Cazoriae») = EDCS24200016. Η επιγραφή είναι αναθηματική και το 
cognomen «Severa» κοινότατο (926 περιπτώσεις στην EDCS και δέκα επιγραφές με το όνομα 
«Valeria Severa»).
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Valeria A[ma]stris από τον Καλαμώνα και η μητέρα της Valeria Eucarpia,21 
η οποία φρόντισε για την κατασκευή του τάφου της «γλυκύτατης θυγατέ
ρας» της. Σε μία περίπτωση το Valeria εμφανίζεται στους Φιλίππους και ως 
cognomen.22

Στ. 4: Από την ηλικία της Valeria Valentina, η οποία μοιράζεται τον τάφο 
με τον σύζυγό της, σώζεται μόνο το γράμμαψηφίο x (= 10). Με δεδομένο 
τον υπολειπόμενο χώρο μόνο δύο ακόμη γράμματα το πολύ θα μπορούσαν 
να συμπληρωθούν. Ο πιθανότερος επομένως συνδυασμός, που προσφέρει 
μια λογική αντιστοιχία ανάμεσα στις ηλικίες των δύο συζύγων, είναι το xlv, 
δηλ. τα 45 χρόνια, αν και θα μπορούσε βέβαια η ηλικία της νεκρής να είναι 
και μικρότερη, όχι όμως μεγαλύτερη.

Στ. 6-7: Το όνομα Publius Petronius Rufinus μαρτυρείται και αυτό για πρώ
τη φορά στην επικράτεια των Φιλίππων. Οι γνωστοί, μέχρι στιγμής, Petronii 
της αποικίας, μέλη ενός αρκετά διαδεδομένου στη Μακεδονία λατινικού 
γένους,23 είναι οι [preaenomen;] Petronius Optatus iun(ior), [preaenomen;] 
Petronius Eutyches, [preaenomen;] Petronius Zosimus και ο Quintus Petronius 
Firmus, «στρατιώτης της πέμπτης πραιτοριανής κοόρτιος».24 Υπάρχει όμως 

21. Pilhofer, ό.π. (σημ. 9), σ. 481, αρ. 402/L257 (= EDCS23800641)· πρβ. Salač, ό.π. (σημ. 
19), 78, αρ. 38. Το περσικής καταγωγής cognomen «Amastris», που μπορεί να υποδηλώνει και 
καταγωγή από – ή απλώς σχέση με – την ομώνυμη πόλη της Παφλαγονίας, είναι πολύ σπάνιο 
(έξι περιπτώσεις στην EDCS) και φέρεται και από γυναίκες και από άντρες. Του «Eucarpia» 
υπάρχουν 54 περιπτώσεις στην EDCS.

22. Πρόκειται για τη «Lici| nia Valeria», για την οποία βλ. Pilhofer, ό.π. (σημ. 9), σ. 26, αρ. 
028/L330 (= EDCS29600065), στ. 910.

23. Pilhofer, ό.π. (σημ. 9), σ. 76. Για την εξάπλωση του γένους, το όνομα του οποίου με 46 
επιγραφικές μνείες είναι από τα πιο διαδεδομένα nomina στη Μακεδονία – βλ. Argyro B. Tataki, 
«The nomina of Macedonia», στο A. D. Rizakis (επιμ.), Roman Onomastics in the Greek East. So-
cial and Political Aspects [Μελετήματα, 21], Αθήνα 1996, σ. 107 –, ο Pilhofer παραπέμπει στον 
Παντελή Μ. Νίγδελη, ο οποίος αναφέρει ότι Petronii κατοικούσαν και στη Θεσσαλονίκη, την 
Έδεσσα, τη Βέροια, την Πελαγονία, τους Στόβους και τη Θάσο· βλ. Pantelis M. Nigdelis, «Eine 
neue Familie aus Thessaloniki», ZPE 82 (1990) 211. Πετρώνιοι εμφανίζονται στη Θεσσαλονίκη 
από τον 1ο μ.Χ. αι.· βλ. Αθανάσιος Δ. Ριζάκης, «Η κοινότητα των “συμπραγματευομένων Ρω
μαίων” της Θεσσαλονίκης και η ρωμαϊκή οικονομική διείσδυση στη Μακεδονία», στο Αρχαία 
Μακεδονία, IV. Ανακοινώσεις κατά το τέταρτο Διεθνές Συμπόσιο. Θεσσαλονίκη, 21-25 Σεπτεμ-
βρίου 1983, Θεσσαλονίκη 1986, σ. 515 και σημ. 19, σ. 518 και σημ. 31, και σ. 521, σημ. 42. Για 
το όνομα στην ελληνική του εκδοχή («Πετρώνιος Ῥουφεῖνος») βλ. Δημήτριος Κανατσούλης, 
Μακεδονική προσωπογραφία από του 148 π.Χ. μέχρι των χρόνων του Μ. Κωνσταντίνου, Θεσσα
λονίκη 1955, σ. 126, αρ. 1149 κα 1150· το όνομα έχει σωθεί σε ταφικό βωμό της Θεσσαλονίκης, 
βλ. ΑδάμΒελένη, ό.π. (σημ. 1), σ. 154.

24. Οι τρεις πρώτοι από αυτούς εμφανίζονται σε έναν κατάλογο λατρών (cultorum) του θεού 
Silvanus από την ακρόπολη των Φιλίππων (CIL III,1, σ. 121, αρ. 633 = Pilhofer, ό.π. (σημ. 9), σσ. 
210211, αρ. 165/L003, στ. 7, 12, και 13 αντιστοίχως = EDCS23800531) και ο τέταρτος σε μια 
αφιερωματική επιγραφή από το ιερό του Ήρω(ν)ος Αυλωνείτου στα Κηπιά του Παγγαίου 
(Χάιδω ΚουκούληΧρυσανθάκη και Δήμητρα Μαλαμίδου, «Το ιερό του Ήρωα Αυλωνείτη στο 
Παγγαίο», ΑΕΜΘ 3 (1989), σ. 558 = Pilhofer).
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και η Petronia Rufina, σύζυγος του M(arcus) Varinius M(arci) f(ilius) Phi lip
picus, της οποίας τη σαρκοφάγο μνημονεύει πρώτος ο Κυριακός ο Αγκω
νίτης.25 Αυτή θα μπορούσε κάλλιστα να συνδέεται, ακόμη και εξ αίματος, 
με τον Publius Petronius Rufinus της δραμινής επιγραφής. Όσον αφορά το 
cognomen «Rufinus» («πυρρόθριξ»), αυτό, παρότι είναι, καθώς φαίνεται, κοι
νότατο σε όλη την Αυτοκρατορία, είναι σπανιότατο στη Μακεδονία και τους 
Φιλίππους, όπου μαρτυρείται μία ακόμη φορά σε ταφική επιγραφή του 1ου 
ή του 2ου μ.Χ. αι. από την Οινούσσα (Ντερβέσιανη) Σερρών (εικ. 5).26

Στ. 7: Μετά το όνομα παρατίθεται αναλυτικά ο cursus honorum του 
Publius Petronius. Μαθαίνουμε πρώτα ότι ήταν ένας decurio,27 μέλος δηλα
δή της «βουλής των δεκουριώνων ή δεκαδαρχών»28 (ordo decurionum), οι 
οποίοι επάνδρωναν ισοβίως και κληρονομικώ δικαιώματι τη σύγκλητο των 
Φιλίππων.29 Η ιδιότητά του αυτή σημαίνει ότι ανήκε στη διαπρεπέστατη 

25. CIL III,1, σ. 124, αρ. 658 = Pilhofer, ό.π. (σημ. 9), σ. 75, αρ. 062/L112 = CIPh II.1, σ. 293, 
αρ. 137 = EDCS23800485.

26. CIL III, Suppl. 2, σ. 231641, αρ. 142066 = Pilhofer, ό.π. (σημ. 9), σ. 687, αρ. 562/L154, στ. 
2 = EDCS24200079.

27. Εφόσον μετά το D ακολουθεί E και όχι ένα δεύτερο D, όπως ίσως θα μπορούσε να δια
βαστεί το υπόλειμμα του γράμματος που μόλις διακρίνεται. Ωστόσο η ανάγνωση εδώ διπλού 
D δημιουργεί μεγαλύτερο πρόβλημα από την ανάγνωση DE (= «dẹ[c](urio?)»), παρά το γεγονός 
ότι στις γνωστές σταδιοδρομίες των Φιλίππων το status του decurio εμφανίζεται μετά και όχι 
πριν από το αξίωμα του aedilis (βλ. πίνακα σταδιοδρομιών στο τέλος). Decurio, κατά το OLD 
(βλ. λ.) είναι «μέλος τοπικής συγκλήτου (αποτελούμενης από δέκα τμήματα των δέκα αντρών 
το καθένα), ο (δημοτικός) σύμβουλος». Για τους decuriones βλ. Δημήτριος Κανατσούλης, Ιστορία 
της Μακεδονίας μέχρι του Μεγάλου Κωνσταντίνου, Θεσσαλονίκη 1964, σσ. 132133, Bernhard 
Gustav Adolf Kübler, «Decurio», RE 7 (1900), στ. 23192352, Frank Frost Abbot και Allan Ches
ter Johnson, Municipal Administration in the Roman Empire, Princeton, N.J. 1926, σσ. 64 κ.ε., 
Jonathan Edmondson, «Cities and Urban Life in the Western Provinces of the Roman Empire, 30 
BCE250 CE», στο David S. Potter (επιμ.), A Companion to the Roman Empire, Malden–Οξφόρ
δη–Βικτόρια 2006, σ. 272, και για μια διεξοδική προσέγγιση βλ. Walter Langhammer, Die recht-
liche und soziale Stellung der Magistratus municipales und der Decuriones, Wiesbaden 1973, σσ. 
188 κ.ε. Παρότι με τον όρο «decurio» δεν υποδηλώνεται ακριβώς αξίωμα αλλά ιδιότητα, στους 
επιγραφικούς cursus των Φιλίππων αναφέρεται με ιδιαίτερη επιμονή, γεγονός που υποδηλώνει 
ότι η απόκτηση αυτής της τιμητικής ιδιότητας στους Φιλίππους ήταν απαραίτητη προϋπόθεση 
πολιτικής εξέλιξης· βλ. Cédric Brélaz και Athanasios Rizakis, «Le fonctionnement des institutions et 
le déroulement des carrières dans la colonie de Philippes», CCG 14 (2003) 159.

28. Για τον εξελληνισμένο όρο «δεκουρίων» (LSJM, λ. «δεκουρίων», Supplement, σ. 84) βλ. 
IGRom, 1, 499, σ. 164: «Οἱ δεκορίωνες[sic]| Μ. Οὐαλέριον Διογνήτου| Μήγα υἱὸν Χόρτωνα| εὐερ
γέταν». Για τον όρο «δεκαδάρχης» με την ίδια σημασία βλ. IGRom, 4, 1221, σ. 412 (Θυάτειρα): 
«Διονύσιος| δεκαδάρχης| Πωλλίωνι, βέρνᾳ|| ταβελλαρίῳ| Καίσαρος,| μνείας χάριν».

29. Χάρη σε ταφικές κυρίως επιγραφές είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε την ύπαρξη δε
καεφτά από τους decuriones των Φιλίππων (μερικούς και ονομαστικά). Τρεις από τις επιγρα
φές αυτές έχουν βρεθεί στη Δράμα· βλ. Pilhofer, ό.π. (σημ. 9), σσ. 561, 567 και 580, αρ. 484/
L173 (= CIPh II.1, σ. 326, αρ. 177 = EDCS24200042), 493/L113 (= CIPh II.1, σ. 297, αρ. 140 = 
EDCS24200051) και 502/L247 (= CIPh II.1, σ. 274, αρ. 123 = EDCS16201036) αντιστοίχως. 
Ο P. Petronius Rufinus είναι ο τέταρτος decurio Philippis που σχετίζεται με τη Δράμα· πρβ. και 
σημ. 56.
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τάξη (ordo splendidissimus) της τοπικής κοινωνίας και ότι διέθετε σημαντική 
περιουσία30, γεγονός που εξηγεί το μέγεθος και την ποιότητα του ταφικού 
μνημείου το οποίο έστησε προς τιμήν των γονέων του.

Στ. 8: Τα λοιπά αξιώματα που κατέλαβε ο P. Petronius Rufinus ήταν με 
τη σειρά aedilis («ἀγορανόμος» ή «ἀστυνόμος»31), quaestor («ταμίας») και 
duumvir (ένας εκ των «δυανδρῶν»). Η σειρά αυτή δεν ανταποκρίνεται στην 
ακολουθία (ordo magistratuum) του επίσημου cursus honorum, όπως ίσχυε 
στη Ρώμη δυνάμει του «Κορνηλίου νόμου περί αξιωμάτων» (Lex Cornelia de 
magistratibus) του 81 π.Χ.32, συμφωνεί ωστόσο πολύ με τη σειρά των αξιω
μάτων ενός άλλου διακεκριμένου πολίτη των Φιλίππων, του [praenomen;] 
Va rinius Macedo, παρότι μεταξύ των αξιωμάτων του τελευταίου δεν αναφέ
ρεται η ιδιότητα του decurio.33

Γενικά στις επιγραφές των Φιλίππων το αξίωμα του aedilis34 μνημονεύε

30. Οι decuriones έπρεπε να διαθέτουν περιουσία (census) εκατό χιλιάδων τουλάχιστον ση
στερτίων· βλ. Kübler, ό.π. (σημ. 27), στ. 2328, και Adolf Berger, Encyclopedic Dictionary of Roman 
Law, Φιλαδέλφεια 1953, λ. «Decurio», σσ. 426427.

31. Για την ελληνική απόδοση του αξιώματος του aedilis βλ. Langhammer, ό.π. (σημ. 27), σ. 
149. Στις επιγραφές των Φιλίππων υπάρχουν οι όροι «ἀγορανόμος» και «ἀγορανομήσαντα»· βλ. 
Pilhofer, ό.π. (σημ. 9), σ. 844/Μ666 και σ. 828, αρ. 665/Μ200 (σε επιγραφές πρωτοδημοσιευμένες 
από τον Σταύρο Μερτζίδη). 

32. Με βάση τη σειρά αυτή το αξίωμα του ταμία (quaestor) ήταν στη Ρώμη ιεραρχικά κα
τώτερο από εκείνο του αγορανόμου (aedilis)· βλ. Der Kleine Pauly, λ. «Cursus honorum» (τ. 1, στ. 
1346), Berger, ό.π. (σημ. 30), λλ. «Cursus honorum» (σ. 422), «Lex Cornelia de magistratibus» (σ. 
550) και «Lex Villia annalis» (σ. 561). Ο τελευταίος νόμος (σε ισχύ από το 180 π.Χ.) καθόριζε 
την ελάχιστη ηλικία που ήταν απαραίτητη για την κατάληψη του κάθε αξιώματος. Πρβ. επίσης 
Joseph H. Hellerman, Reconstructing Honor in Roman Philippi. Carmen Christi as Cursus Pudo
rum, Cambridge 2005, σ. 52.

33. Για τη σταδιοδρομία αυτή βλ. Paul Lemerle, «Nouvelles inscriptions latines de Philippes», 
BCH 61 (1937) 413414 (= Pilhofer, ό.π. (σημ. 9), σ. 319, αρ. 253/L447= CIPh II.1, σ. 292, αρ. 136 
= EDCS15900071): «[Varin]ịọ [ f(ilio)]| [V(oltinia) M]acedọ[ni],| [ae]ḍ(ili)], q(uaestori), IIvir(o) 
i(ure) d(icundo) Pḥ[ilip]| [pis], munerari[o II].| [pup]illae Vari[niae]| [M]ạcedonia et Prọ[cula]| [p]ạtri 
ex testam(ento) eius [f(aciendum) c(uraverunt)]». Ο πληρέστερος μέχρι στιγμής cursus honorum 
των Φιλίππων, ανάλογος με εκείνον του P. Petronius, αν και εμπλουτισμένος με την τιμητική 
απονομή των διασήμων της τάξης των δεκουριώνων – «orn(amentis) dec(urionatus) hon(oratus)» 
– και τον επιπλέον τιμητικό τίτλο του «irenarc(ha)» – για τον οποίο βλ. Κανατσούλης, ό.π. (σημ. 
27), σσ. 123 και 134 –, είναι και η σταδιοδρομία του εξηντατριάχρονου Ṭ(itus) Ṿalerius T(iti) 
f(ilius) Fulcinius Maior, για την οποία βλ. Pilhofer, ό.π. (σημ. 9), σ. 141, αρ. 127b/L942 (= CIPh 
II.1, σ. 287, αρ. 133 = EDCS43000065).

34. Για τη θέση του αξιώματος του aedilis στις τοπικές ιεραρχίες και τις διάφορες παραλ
λαγές ως προς τη βαθμίδα του αξιώματος βλ. Ettore Ruggiero, Dizzionario epigrafico di Antichità 
romane, τ. 1, Ρώμη 1895, σ. 263 (λ. «Aedilis»). Στα municipia («μουνικίπια», δηλαδή ισοπολίτι
δες πόλεις) και τις coloniae populi Romani («κωλωνεῖαι», δηλαδή αποικίες) το αντικείμενο των 
aediles, οι οποίοι ασκούσαν τα καθήκοντά τους πάντα σε «συναρχίες» (collegia) των δύο ή πε
ρισσότερων αντρών, συνοψίζεται στο εξής τρίτπυχο: (α) cura annonae, (β) cura urbis, (γ) cura 
ludorum· βλ. Joseph Wilhelm Kubitschek «Aedilis», RE 1 (1894), στ. 458464, Κανατσούλης, ό.π. 
(σημ. 27), σ. 133, John Harvey Kent, Corinth. Results of Excavations conducted by the American 
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ται σταθερά πριν από εκείνο του quaestor,35 το οποίο ακολουθεί απαρεγκλί
τως εκείνο του duumvir. Και, παρότι κατά τους C. Brélaz και Ath. Rizakis, «η 
θέση του quaestor είναι προφανώς στους Φιλίππους ένα munus (σ. σσ.: λει
τουργία, οικονομική επιβάρυνση)» και «σε αντιδιαστολή πρός τη θέση του 
aedilis δεν αποτελεί κανονικό αξίωμα ούτε αντιπροσωπεύει τακτική βαθμί
δα στον cursus honorum»,36 η συχνότητα και η κανονικότητα της εμφάνισής 
του στους γνωστούς cursus των Φιλίππων θα μπορούσαν να εκληφθούν ως 
μαρτυρία περί του αντιθέτου, τουλάχιστον κατά το διάστημα της μεγάλης 
ακμής της αποικίας.37

Το επόμενο βήμα στη σταδιοδρομία του P. Petronius Rufinus ήταν η ανά  
δειξή του σε duumvir («δύανδρος»38), προφανώς duumvir iure dicundo («δύαν  
 δρος δικαιοδότης»39), δηλαδή αξιωματούχο με καθήκοντα πρωταρχικώς δι
καστικά.40 Η συμμετοχή στη «δυανδρία» σε μία ρωμαϊκή colonia – ή την 
«τετρανδρία» σε ένα municipium41 – ήταν το ανώτατο αξίωμα που μπορού
σε να καταλάβει ένας πολίτης, όπως ακριβώς και η υπατεία στη Ρώμη.42 

School of Classical Studies at Athens. The Inscriptions 1926-1950, Princeton, N.J. 1966, σ. 27, και 
για διεξοδικότερη πραγμάτευση Langhammer, ό.π. (σημ. 27), σσ. 149 κ.ε.

35. Γενικά για το αξίωμα του quaestor, το οποίο εμφανίζεται στα ρωμαϊκά municipia και τις 
coloniae μόνο κατά την αυτοκρατορική εποχή, βλ. Gunter Wesener, «quaestor (griech. ταμίας)», 
RE 47 (1963), στ. 825, Reid, ό.π. (σημ. 10), σ. 444, Κανατσούλης, ό.π. (σημ. 27), σ. 133, και διε
ξοδικότερα Langhammer, ό.π. (σημ. 27), σσ. 157 κ.ε.

36. Βλ. Brélaz και Rizakis, ό.π. (σημ. 27), 158. Στο άρθρο αυτό υποστηρίζεται ακόμη ότι 
τη θέση του quaestor την αναλάμβαναν πολίτες που δεν είχαν ασκήσει προηγουμένως κανένα 
αξίωμα (pedani) ως αποζημίωση προς την αποικία («à titre de redevance envers la colonie») για 
την ένταξή τους στην ordo decurionum. Ορθά εξάλλου επισημαίνεται (σ. 127, σημ. 8) ότι είναι 
προτιμότερο να αναλύσουμε τη βραχυγραφία (q) ως q(uaestor) παρά ως q(uinquennalis) στους 
αριθμούς 238/L318 (= CIPh II.1, σ. 328, αρ. 182 = EDCS23800556), 239/L319 (= CIPh II.1, σ. 
328, αρ. 181 = EDCS23800557 ) και 533/L240 (= CIPh II.1, σ. 3036, αρ. 148 = EDCS24200077) 
του Pilhofer.

37. Βλ. πίνακα σταδιοδρομιών στο τέλος· ο Edmondson (ό.π. (σημ. 27), σ. 273) σημειώνει ότι 
«οι μεγαλύτερες πόλεις διέθεταν συχνά μία συναρχία ταμιών επιφορτισμένη με τις οικονομικές 
υποθέσεις· σε μικρότερες κοινότητες την αρμοδιότητα αυτή την είχαν οι δύανδροι».

38. Για τον αντίστοιχο του «duumvir» ελληνικό όρο, ο οποίος δεν απαντάται στους Φι λίπ
πους, βλ. Athanase D. Rizakis, Achaïe II. La cité de Patras: Épigraphie et histoire [Μελετήματα, 21], 
Αθήνα 1998, σ. 29. 

39. Έτσι αποδίδει ο Κανατσούλης (ό.π. (σημ. 27), σ. 133) στα ελληνικά τον όρο, ο οποίος 
στα αρχαία ελληνικά θα ήταν κατά λέξη «τὼ ἄνδρε ἐπὶ τῷ δικαιοδοτεῖν» και στα αγγλικά, κατά 
τη διατύπωση της Mary Beard (Pompeii. The Life of a Roman Town, Λονδίνο 2008, σ. 39), «two 
men for pronouncing the law». 

40. Η περίφραση «jus dicere ή dare ή reddere» σημαίνει κατά το OLD (λ. «iūs2 iūris», ερμή
νευμα 4, σ. 985) «the binding decision(s) of a magistrate, judicial pronouncement(s); (esp.) iura (ius) 
reddere (dare, dicere), to give decisions on points of law, administer justice».

41. «Η τετρανδρία είναι αξίωμα χαρακτηριστικό των πόλεων που αναγνωρίστηκαν ως ισο
πολίτιδες μετά τον Συμμαχικό Πόλεμο. Η διανδρία είναι χαρακτηριστική των αποικιών»· βλ. 
Umberto Laffi, Coloniae e municipii nello stato romano, Ρώμη 2007, σ. 54.

42. Berger, ό.π. (σημ. 30), λλ. «Coloniae» και «Duoviri iuri dicundo» (σσ. 397 και 446), Reid, 
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Οι duoviri ήταν αιρετοί ενιαύσιοι και επώνυμοι άρχοντες επιφορτισμένοι με 
την άσκηση της πολιτικής εξουσίας στην κοινότητα, την τήρηση του νόμου 
και της τάξης, την εποπτεία των εσόδων και των οικονομικών της πόλης, τη 
ρύθμιση του ετήσιου εορτολογίου και την ευθύνη για την πραγματοποίηση 
των θρησκευτικών τελετών. Είχαν επίσης την αρμοδιότητα να αντιπροσω
πεύουν την πόλη στα ζητήματα που ανέκυπταν με τις γειτονικές πόλεις 
ή ενώπιον του επαρχιακού διοικητή ή του αυτοκρατορικού «ἐπιτρόπου» 
(procurator).43

Καταληκτικός αναβαθμός στην κλίμακα των αξιωμάτων του P. Petronius 
Rufinus είναι ο τίτλος του munerarius (ελληνικά «ἀγωνοθέτου» ή, σε λαϊκό
τερη γλώσσα, «χαριστικοῦ», «φιλοτίμου» ή «δωροδότου»),44 ο οποίος υποδη
λώνει «τον απλό πολίτη ή το πολιτικό πρόσωπο που διακανονίζει την τέλε
ση δημόσιων αγώνων, ιδίως μονομαχιών (ludi gladiatorii) ή θηριομαχιών (σ. 
σσ. venationes)».45 Φαίνεται ότι στους Φιλίππους ο όρος «munerarius» δεν 
αντιπροσώπευε έναν ιδιαίτερο τιμητικό τίτλο αλλά συμπλήρωνε κατά πάσα 
πιθανότητα εκείνον του duovir και αναφερόταν σε προβλεπόμενες από τον 
νόμο υποχρεώσεις του.46

Στ. 11: Η φόρμουλα «donavit et dedicavit – κατά πάσα πιθανότητα 
ḷ(ocum)47» δεν βρίσκεται σε καμιά από τις γνωστές επιγραφές των Φι λίπ  

ό.π. (σημ. 10), σ. 444.
43. Βλ. στο ίδιο, ό.π., Kent, ό.π. (σημ. 34), σ. 23· περισσότερα για τις αρμοδιότητες των duo

viri βλ. Willy Liebenam, «Duoviri», RE 10 (1905), στ. 1827 κ.ε., και Langhammer, ό.π. (σημ. 27), 
σσ. 62 κ.ε.

44. Βλ. Karl Schneider, «Munerarius», RE 31 (1933), στ. 565.
45. Βλ. Berger, ό.π. (σημ. 30), λ. «Munerarius» (σ. 590). Για το είδος των δημόσιων θεαμάτων 

που χρηματοδοτούσαν πολιτικά πρόσωπα υποχρεωτικά ως εκ της θέσεώς τους ή ιδιώτες εθε
λοντικά για διάφορους λόγους βλ. Arian Zuiderhoek, The Politics of Munificence in the Roman 
Empire. Citizens, Elites and Benefactors in Asia Minor, Cambridge–Νέα Υόρκη–Μελβούρνη 2009, 
σ. 88.

46. Όπως τουλάχιστον υποστηρίζουν οι Brélaz και Rizakis, ό.π. (σημ. 27), 160: «Η σταθερό
τητα με την οποία ο τίτλος munerarius εμφανίζεται στις επιγραφές μαζί με το αξίωμα του duovir 
δείχνει ότι ήταν ουσιαστικά θεσμοθετημένο στους Φιλίππους οι εκλεγμένοι duoviri, ή ίσως μόνο 
ο ένας από τους δύο, να προσφέρουν munera (χορηγίες) κατά τη διάρκεια της θητείας τους».

47. Η λ. «locus», εφόσον υπάρχει, υποδηλώνει εδώ, όπως άλλωστε και στα ελληνικά η λ. 
«τόπος», το «gravelot»· βλ. OLD, λ. «locus», ερμήνευμα 10c, σ. 1039 (πρβ. LSJM, λ. «τόπος», ερ
μήνευμα 5, σ. 1809) και CIL VI,3, σ. 2417, αρ. 23770 (= EDCS13300967): Vi(vus)| M(arcus) Pa
pinius| ...Zibax| ...locum sib{e}i et| su{e}is libert{e}is con| l{e}ibert{e}is conliber| tabus dat in fronte| 
p(edes) XII in agr(o) p(edes) XII· βλ. επίσης την περίφημη φόρμουλα «εἰδὼς ὅτι ἀγρός, οἰκία, 
κῆπος, τόπος», που αποτελεί θέμα μόνιμης έκθεσης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 
στο Πέτρος Γ. Θέμελης, «Η σαρκοφάγος του Τιβερίου Κλαυδίου Λύκου, βουλευτού», Μακεδο-
νικά 5 (1962) 441442 (= IG X 2,1 608) και Π. ΑδάμΒελένη και Δόμνα Τερζοπούλου (επιμ.), 
Αγρός, οικία, κήπος, τόπος, Θεσσαλονίκη 2012, όπου στις σσ. 244 κ.ε. παρουσιάζονται δεκάδες 
βωμόσχημα ταφικά και τιμητικά ενεπίγραφα μνημεία· η αιτιατική «locum» – ενίοτε βραχυγρα
φημένη σε «L» – ως αντικείμενο κανονικά, όπως στην παραπάνω επιγραφή, προηγείται των 
ρημάτων dare, dedicare, donare κτλ., υπάρχουν όμως και περιπτώσεις στις οποίες, όπως εδώ, 
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πων και, καθώς φαίνεται, σπανίζει γενικά στις λατινικές επιγραφές.48 Προ
φανώς το donavit αναφέρεται περισσότερο στη νομική πράξη της εκχώ
ρησης του απαραίτητου χώρου για την ίδρυση του σήματος (donatio), ενώ 
το dedicavit στον ιερό σκοπό της εκχώρησης (dedicatio),49 καθώς μάλιστα 
πρόκειται για βωμό.

Στ. 12: Εδώ αναφέρεται καθ᾿ όλες τις ενδείξεις το όνομα του προσώ
που που δώρισε τον χώρο για την τοποθέτηση του βωμού. Παρότι εξαιτίας 
των φθορών του λίθου το όνομα του υποτιθέμενου δωρητή είναι δύσκολο να 
διαβαστεί, ωστόσο, από ό,τι διακρίνεται, μπορούμε να πούμε, ότι πρόκει
ται για γυναίκα. Από αυτό που εικάζουμε ότι αποτελεί το πρώτο από τρία 
μέρη του ονόματός της σώζονται μόνο τα τρία τελευταία γράμματα: «...]|  
ẠNA». Αμέσως μετά διακρίνεται σχετικά καθαρά το Ḅẹdi(s), ένα πολύ χα
ρακτηριστικό όνομα, που το ξαναβρίσκουμε σε τρεις ακόμη επιγραφές των 
Φιλίππων.50 Με κάθε επιφύλαξη προτείνεται η συμπλήρωση του ονόματος 
της δωρήτριας σε «Di]| anaBendi(s)», ακολουθούμενο από το gentilicium 
«Suṛḍịnịa»,51 εφόσον η ανάγνωσή μας είναι σωστή. Είναι γνωστό ότι η χρή
ση praenomen στην περίπτωση των γυναικών είναι φαινόμενο ασυνήθιστο 

έπεται· βλ. π.χ. CIL VI,2, σ. 933, αρ. 5040 (= EDCS18500134): «donavit | [lo]cu(m)»· CIL VI,4, 
σ. 2471, αρ. 24481 (= EDCS13800729): «donav(i)t locum monoment(um)»· «Séance de la Com
mission de l’Afrique du Nord, du 23 juin 1925», BCTH 41 (1925), σ. clxxiv (= EDCS46100490): 
«d(edit?) l(ocum?)».

48. Προσεκτική αναζήτηση στο σύνολο του corpus Inscriptiones Latinae Selectae, τ. 13 
(18921916) δεν απέδωσε παρά μία μόνο αναθηματική επιγραφή από την ανθυπατική Αφρική 
με παραπλήσια φόρμουλα· βλ. ILS II,1, σ. 191, αρ. 4453 (= EDCS15600939): «Plutoni Aug.| 
frugifero deo| sacrum| Mercator Arbai Peregrini f.| voto suscepto aram marmo| ream promissam de 
suo| donavit idemque| dedicavit».

49. Για τη «donatio» βλ. Berger, ό.π. (σημ. 30), σ. 442· για τη «dedicatio» και τη διαφορά της 
από την «consacratio» βλ. Rose, OCD, στη λ., σ. 318.

50. Το Bendis, ως «θεοφόρο ανθρωπωνύμιο», το εντόπισε για πρώτη φορά στους Φιλίππους 
ο Lemerle (ό.π. (σημ. 33), σσ. 416417) σε θραύσμα επιτύμβιας στήλης. Για τις επιγραφές των 
Φιλίππων που μνημονεύουν το ανθρωπωνύμιο «Bendis» βλ. Pilhofer, ό.π. (σημ. 9), (α) σ. 160, αρ. 
134/L451 (= EDCS23800512): «B[en]| dis Ru[fa», Φίλιπποι – όπου το όνομα αναφέρεται ως 
praenomen, όπως και στην παρούσα επιγραφή –, (β) σ. 795, αρ. 638/L620 (= EDCS24200091): 
«Bendis Sauciles f(ilia)», Ελευθερούπολη, βλ. και Χάιδω ΚουκούληΧρυσανθάκη, «Ένα αρχαίο 
πόλισμα στην Ελευθερούπολη Νομού Καβάλας», Τεκμήρια 4 (1998/99) 18, και (γ) σ. 815, αρ. 
649/L654 (= EDCS24200099): «Bendis Paibis f(ilia)», Γεωργιανή. Το όνομα μαρτυρείται επιγρα
φικώς στην ελληνική του εκδοχή και εκτός Φιλίππων (στη Θάσο – ίσως και ως ανδρικό όνομα; 
–, τη Μαρώνεια, την Αλεξανδρούπολη και τη Φιλιππούπολη)· βλ. Olivier Masson, «Les noms 
théophores de Bendis en Grèce et en Thrace», ΜΗ 45 (1988) 910.

51. Αμάρτυρο από αλλού στους Φιλίππους αυτό το gentilicium ανήκει σε ένα από τα επι
φανή συγκλητικά γένη της αυτοκρατορικής Ρώμης. Εκτός από τον γνωστό «Σουρδίνιον Γάλλον» 
(Δίων Κάσσιος, 60.29.2, Loeb) βλ. και CIL V,2, σ. 674, αρ. 6104 = EDCS05101260 (Μιλάνο): 
«Surdinia Aphrodisia·» ILS, τ. II,2, σ. 755, αρ. 7260 = EDCS26400673 (Ανθυπατική Αφρική): «[B]
ultiae Hortensiae| Surdiniae Antoniae| [Opt]umae[sic] flam(inicae) perp(etuae)... κτλ.»· CIL VIII,1, 
σ. 562, αρ. 5860 = EDCS23802019 (Νουμιδία): «Surdinia Rogatula». 
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στη λατινική επιγραφική,52 όχι όμως και παντελώς ανύπαρκτο, ιδίως στις 
επαρχίες και μάλιστα τις ελληνικές.53 Και ο συνδυασμός των δύο ονομάτων 
(Diana και Bendis) σε ένα και το αυτό praenomen είναι ίσως «παρὰ προσδο
κίαν», στην πραγματικότητα όμως πρόκειται πιθανότατα για συγκρητιστι
κή συνεκφορά του ίδιου «θεοφόρου» ονόματος στη λατινική και τη θρακοελ
ληνική του εκδοχή.54

Ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί – εφόσον επιλέξουμε να δεχτού
με ότι ο λίθος δεν έχει μεταφερθεί από αλλού – είναι γιατί το ταφικό μνημείο 
των γονέων ενός προύχοντα των Φιλίππων θα έπρεπε να στηθεί στη Δράμα, 
και μάλιστα σε έδαφος που χρειάστηκε να παραχωρηθεί από κάποιον δωρη
τή, γεγονός που δείχνει ότι ο Publius Petronius Rufinus δεν διέθετε ιδιόκτητη 
γη στη Δράμα. Η μόνη απάντηση που μπορεί επί του παρόντος να δοθεί – με 
τη δέουσα βεβαίως επιφύλαξη – είναι ότι η Δράμα – ή όπως αλλιώς ονομα
ζόταν τότε η περιοχή γύρω από τις πηγές – με το διονυσιακό της ιερό και 
τα ποικίλα ιερά των άλλων θεοτήτων που διέθετε ήταν ένα είδος σεπτού και 
απαραβίαστου ιερού περιβόλου55 και, ως εκ τούτου, αποτελούσε προνομια
κό χώρο ταφής για μέλη διακεκριμένων οικογενειών της πρωτεύουσας της 
αποικίας. Εξάλλου ο βωμός των γονέων του Publius Petronius Rufinus δεν 
είναι το μοναδικό ταφικό μνημείο που έχει βρεθεί στη Δράμα.56

Για τη χρονολόγηση του βωμού δεν διαθέτουμε κανένα άλλο στοιχείο 
εκτός από τον τύπο των γραμμάτων και τη φρασεολογία της επιγραφής. Τα 
γράμματα, κομψά ως προς τη σχεδίαση, επιμελημένα ως προς τη λάξευση 
(litterae quadratae) και με έντονα τριγωνικά πέλματα (ακρέμονες, πατούρες 

52. René Gagnat, Cours d’épigraphie latine, Παρίσι 41914, σ. 47.
53. Βλ. Georges Daux, «Le prénom féminin dans les tria nomina en pays grec», BCH 98 (1974) 

555 κ.ε., ιδίως 556557.
54. Για τη στενή σχέση και την ταύτιση της θρακικής θεάς Βενδίδος με την ελληνική Άρτεμη 

(ρωμαϊκή Diana) στους Φιλίππους βλ. Charles Picard, «Les dieux de la colonie de Philippes vers 
le 1er siècle de notre ère, d’après les exvoto rupestres», RHR 86 (1922), 159 κ.ε., και Collart, ό.π. 
(σημ. 10), σσ. 430 κ.ε.

55. Για το ενδεχόμενο της ύπαρξης στη Δράμα «d’une association religieuse des trois com
munes voisines» με το όνομα «Τρίπολις» βλ. Fanoula Papazoglou, Les villes de Macédoine a 
l’époque romaine [BCH, Suppl. XVI], Παρίσι 1988, σ. 409 και σημ. 177, και «Le Territoire de la 
colonie de Philippes», BCH 106 (1982) 105, σημ. 77, Miltiades B. Hatzopoulos, Macedonian Insti-
tutions under the Kings. I. A Historical and Epigraphic Study [Μελετήματα, 22], Αθήνα 1996, σ. 
72, Χρίστος Π. Φαράκλας και Κωνσταντίνος Σ. Τριανταφυλλίδης «Ex imperio Apollinis. Ένα 
collegium cultorum από τη Δράμα», στο Η Δράμα και η περιοχή της. Ιστορία και πολιτισμός: Δ΄ 
Επιστημονική Συνάντηση, Δράμα 16-19 Μαΐου 2002, Δράμα 2006, σσ. 9293.

56. Δεκαέξι από τις επιγραφές της Δράμας είναι χωρίς αμφιβολία ταφικές και οχτώ από αυ
τές, που το κείμενό τους σώζεται σε ικανοποιητικό βαθμό, αναφέρονται σε σημαίνοντα πρόσω
πα των Φιλίππων. Αρκετές ακόμη από τις δεκατέσσερις επιγραφές της Δράμας, που καταχω
ρίζονται από τον Pilhofer ως «Lateinische Fragment», ενδέχεται να ανήκουν στην ίδια κατηγορία· 
βλ. Pilhofer, ό.π. (σημ. 9), σσ. 544599.
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ή serifs), αποτελούν, νομίζουμε, τυπικά δείγματα της scriptura monumentalis. 
Υπάρχουν πέντε συμπλέγματα γραμμάτων (nexus litterarum ή ligatures). Από 
αυτά το ένα είναι το γνωστό A+Ν (στ. 3 και 4), που αποτελεί εδώ συντομο
γραφία της λέξης «ân(norum)»· το δεύτερο είναι το επίσης γνωστό Ν+T (στ. 
4) στη λέξη «[V]aletina». Το τρίτο, το T+R+O στη λέξη «Peoniu[s]» (στ. 
6), το οποίο αποτελείται από το αριστερό μισό του τε, το ημικύκλιο του ερ 
σε σχήμα τέλειου κύκλου και την ουρά του να επεκτείνεται προς τα δεξιά, 
να καμπυλώνεται προς τα επάνω και να σχηματίζει έναν κύκλο – αρκετά 
μικρότερο σε σχέση με τα υπόλοιπα γράμματα –, ο οποίος μένει ανοιχτός 
αντιπροσωπεύοντας το ο (εικ. 6). Αυτό είναι το πιο ιδιάζον σύμπλεγμα γραμ
μάτων της παρούσας επιγραφής. Τέλος, υπάρχουν και οι γνωστοί από αλλού 
συνδυασμοί των γραμμάτων T+R στη λέξη «pari» (στ. 9) και N+D στη λέξη 
«Ḅẹdi(s)» (στ. 12).57 Τόσο ο τύπος των γραμμάτων, τα οποία παρουσιάζουν 
μεγάλη ομοιότητα με το υπόδειγμα αλφαβήτου που δίνει ο Αemilius Hübner 
υπό τον τίτλο «Aetatis Traianae monumentale»,58 όσο και η αφθονία των συ
μπλεγμάτων59 υποδεικνύουν μια χρονολόγηση μέσα στον 2ο μ.Χ. αιώνα.

Η χρονολόγηση αυτή ενισχύεται και από τη φρασεολογία και τη γλωσσι
κή δομή της επιγραφής που είναι του εξής τύπου: (α) όνομα νεκρού – ή νε
κρών – στην ονομαστική (εδώ τα δύο ονόματα ασυνδέτως), (β) «an(norum)» 
και αριθμός ετών, (γ) «hic situs est» ή «hic siti sunt», (δ) όνομα , στην ονομα
στική, του χορηγού – ή των χορηγών – του μνημείου, (ε) cursus honorum του 
χορηγού, (ϛ) είδος συγγένειας του νεκρού – ή των νεκρών – με τον χορη γό – 
ή τους χορηγούς – στη δοτική («patri et matri», «filio carissimo», «filia dulcis 
sima»), (ζ) «bene merenti faciendum curavit» ή «bene merentibus faciendum 
curavit/curaverunt» ή άλλη ανάλογη φόρμουλα («de suo faciendum curavit», 
«vivus faciendum curavit», κτλ.). Επιγραφές από την επικράτεια των Φιλίπ
πων με ανάλογη μορφοσυντακτική δομή και τύπο γραμμάτων, ήδη χρο 
νολογημένες στον 2ο αιώνα, υπάρχουν και άλλες, όπως π.χ. η ακόλουθη: 
«P(ublius) Vene| teius| Phoebus, qui et| Heronianus,| an(norum) x h(ic) s(itus) 
e(st).| Veneteius Hero| nianus et Lici| nia Valeria fil(io)| dulc(issimo) v(ivi) 
f(aciendum) c(uraverunt)».60

57. Βλ. Aemilius Hübner, Exempla scripturae epigraphicae latinae a Caesaris dictatoris mortem 
ad aetatem Iustiniani (Auctarium Corporis Inscriptionum Latinarum), Βερολίνο 1885, σσ. lxviii
lxix, για τα συμπλέγματα A+N, N+T και N+D· το σύμπλεγμα T+R+O δεν αναφέρεται· πρβ. και 
Gagnat, ό.π. (σημ. 52), σσ. 2425.

58. Hübner, ό.π., σ. lxxxi· ο Gagnat (ό.π. (σημ. 52), σσ. 4/5 , pl. I) σημειώνει πάνω από αυτό 
το ίδιο αλφάβητο: «Époque de Τrajan et des Αntonins», δηλαδή όλος σχεδόν ο 2ος μ.Χ. αιώνας.

59. Lesley Adkins και Roy A. Adkins, Handbook to Life in Ancient Rome, Νέα Υόρκη 2004, σ. 
265: «Ligatures (combined letters) became increasingly common after the 1st century».

60. Βλ. Pilhofer, ό.π. (σημ. 9), σ. 26, αρ. 028/ L330. Η επιγραφή πρωτοδημοσιεύτηκε από 
τους Paul Collart και Pierre Devambez («Voyage dans la région du Strymon», BCH 55 (1931) 202
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Η επιγραφή του P. Petronius Rufinus προσθέτει τρία ακόμη ονόματα στο 
προσωπογραφικό μητρώο των Φιλίππων και πιθανόν ένα ακόμη τριπλό σύ
μπλεγμα γραμμάτων στη λατινική επιγραφική, χωρίς βέβαια να λύνει ορι
στικά κανένα από τα σοβαρά προβλήματα που αφορούν το ιστορικό και 
αρχαιολογικό προφίλ της Δράμας. Δείχνει ωστόσο η επιγραφή αυτή, που, 
παρότι η ύπαρξή της ήταν γνωστή, έμεινε επί έναν και πλέον αιώνα στην 
αφάνεια, ότι η πόλη έχει ακόμη πολλές πληροφορίες να δώσει για το παρελ
θόν της, φτάνει να ενισχυθεί η ευαισθησία και η εγρήγορση των πολιτών της 
και να πραγματοποιηθεί κάποτε συστηματική ανασκαφική έρευνα εντός 
και εκτός του οχυρωματικού περιβόλου της. 

Δράμα           ΧΡΙΣΤΟΣ Π. ΦΑΡΑΚΛΑΣ
Θεσσαλονίκη                                      ΜΑΓΔΑ ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

203), οι οποίοι όμως προτείνουν ότι «ce monument peut être daté de la fin du IIe ou du début du 
IIIe siècle de notre ère» σε αντίθεση με τον Pilhofer, ο οποίος το χρονολογεί στον 1ο με 2ο αιώνα, 
παρά το σχόλιό του (στη σ. 27) ότι «die Datierung – την οποία ο ίδιος δίνει – wird von Col
lart vorgeschlagen». Για φωτογραφίες της επιγραφής βλ. http://www.philippoi.de/zeige_inschrift.
php?ziel_nummer=028. Από τις πολλές άλλες παρόμοιας γλωσσικής δομής επιγραφές χρονο
λογημένες στον 2ο αι. είναι στον Pilhofer οι εξής: (α) σ. 358, αρ. 297/L391 (= EDCS23800612), 
(β) σ. 565, αρ. 492/L110 (= CIPh II.1, σ. 257, αρ. 112 = EDCS24200050), (γ) σ. 597, αρ. 509d/
L934 (= EDCS36400190), (δ) σσ. 625626, αρ. 524/L103 (= EDCS24200071), (ε) σ. 633, 528a/
L904 (= EDCS20900043).
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Εικ. 1. Δράμα, Παλαιά Μητρόπολη. Όψη του βωμού και της επιγραφής του από δυ  
τικά.

Εικ. 2. Σχεδιαστική απόδοση της δυτικής όψης του βωμού με τη λατινική επιγραφή.
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Εικ. 3. Βόρεια όψη του βωμού με την επιγραφή καθιέρωσης του ναού το 1833.

Εικ. 4. Λεπτομέρεια της επιγραφής με τους στίχους 59.

Εικ. 5. Λεπτομέρεια του στίχου 6 με το σύμπλεγμα των γραμμάτων «TRO».



Ελληνικά 65.2 (2015)

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΛΟΥΤΡΟ ΒΡΕΦΟΥΣ
ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ

Εἰσαγωγή

Τὸ πρῶτο λουτρὸ βρέφους, ἡ ἀπεικόνιση δηλαδὴ τῆς νίψης τοῦ νεογέννητου 
σὲ λουτήρα ἀπὸ μία ἢ δύο γυναῖκες παρουσία τῆς μητέρας ἢ καὶ ἄλλων 
προσώπων, ἀποτέλεσε προσφιλὲς θέμα τοῦ βιογραφικοῦ κύκλου τοῦ Διο
νύσου, τοῦ Ἀχιλλέα καὶ ἄλλων ἡρώων, καθὼς καὶ παιδιῶν καὶ ἐφήβων στὴ 
ρωμαϊκὴ τέχνη κυρίως ἀπὸ τὸν 1ο ἕως τὸν 5ο αἰ. μ.Χ. (εἰκ. 1). Ἡ ἴδια σκηνὴ 
ἐνσωματώθηκε σταδιακὰ περίπου ἀπὸ τὸν 5ο αἰ. ὡς παραπληρωματικὸ 
ἐπεισόδιο στὴν εἰκονογραφία τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ (εἰκ. 2) γεγονὸς ποὺ 
προκάλεσε ἰδιαίτερα τὸ ἐνδιαφέρον τῆς ἔρευνας.1  

Ἀφετηρία τοῦ ἐπιστημονικοῦ ἐνδιαφέροντος ἀποτέλεσε ἡ διαπίστωση 
ὅτι σὲ κανένα κείμενο τῆς χριστιανικῆς γραμματείας δὲν ἀναφέρεται τὸ 
πρῶτο λουτρὸ τοῦ βρέφους Χριστοῦ καὶ κατὰ συνέπεια δὲν εἶναι εὔλογη ἡ 
κατανόηση τοῦ ἐννοιολογικοῦ περιεχομένου καὶ τῆς συμβολικῆς ἀξίας τῆς 
προσθήκης του στὴν παράσταση τῆς Γέννησης.2 Ἀπὸ θεολογικῆς ἄποψης τὸ 

Σύντομη ἀνακοίνωση τοῦ θέματος παρουσίασα στὸ Διεθνὲς Συνέδριο «The Archaeology of 
Late Antique and Byzantine Cyprus (4th12th centuries AD). Recent Research and New Disco
veries», Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, 1921 Ὀκτωβρίου 2012. Δημοσίευση τοῦ ἄρθρου βλ. 
P. Mastora, «Achilles First Bath in the House of Theseus in Nea Paphos and the Nativity of Christ», 
Επετηρίδα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών XXXVII (2015) 952.

1. Ἔντονο ἐνδιαφέρον προκλήθηκε μετὰ τὴν ἐπισήμανση τῆς χριστιανικῆς μεταγραφῆς 
τῆς σκηνῆς τοῦ πρώτου λουτροῦ ἀπὸ τὸν Κ. Weitzmann (βλ. The Fresco Cycle of S. Maria di 
Castelseprio, Princeton, N.J. 1951, σσ. 5357), ὅπως ἀποδεικνύει ἡ σχεδὸν ταυτόχρονη δημο
σίευση τῶν παρακάτω μελετῶν στὶς ὁποῖες τὸ θέμα σχολιάζεται ἐκτενῶς ἢ καὶ ἀκροθιγῶς: P. 
J. Nordhagen, «The Origin of the Washing of the Child in the Nativity», Byzantinische Zeitschrift 
54 (1961) 333337, Μ. Lawerence, «Three Pagan Themes in Christian Art», στὸ Μ. Meiss (ἐπιμ.), 
De artibus opuscula XL. Essays in Honor of Erwin Panofsky, Νέα Ὑόρκη 1961, 321334, E. 
Kitzinger, «The Hellenistic Heritage in Byzantine Art», Dumbarton Oaks Papers 17 (1963) 95
115, A. Hermann, «Das erste Bad des Heilands und des Helden in spätantiken Kunst und Legend», 
Jahrbuch für Anike und Christendum 10 (1967) 6478, Κ. Καλοκύρης, «Ἡ ἀπάλειψις τῆς σκηνῆς 
τοῦ λουτροῦ τοῦ Θείου Βρέφους ἐκ τοιχογραφιῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους», στὸ Ἄθως. Θέματα 
ἀρχαιολογίας καὶ τέχνης, Ἀθήνα 1963, σσ. 245.  

2. Ἡ ἀπεικόνιση τοῦ πρώτου λουτροῦ τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὴ Σαλώμη καὶ τὴ μαία ὑπο
στηρίχθηκε ὅτι ἐμπνέεται ἀπὸ τὶς ἀναφορὲς ποὺ ἀπαντοῦν στὸ ἀπόκρυφο εὐαγγέλιο τοῦ 
Ματ θαίου καὶ στὸ Πρωτοευαγγέλιο τοῦ Ἰακώβου γιὰ τὴ συμμετοχὴ τῶν γυναικῶν αὐτῶν στὴ 
Γέννηση. Ὁ συσχετισμὸς αὐτὸς ὡστόσο εἶναι συνειρμικὸς, διότι στὰ κείμενα δὲν ἀναφέρεται 
ὅτι οἱ γυναῖκες ἔπλυναν τὸ θεῖο βρέφος, βλ. Nordhagen, ὅ.π., 333, καὶ Καλοκύρης, ὅ.π., σ. 18.  
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εἰκονιζόμενο δρώμενο ἔχει ἑρμηνευθεῖ ὡς ἐμφατικὴ δήλωση τῆς σαρκώσεως, 
τῆς ἐνανθρώπισης τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία ἐκφράζει τὴ συγκατάβαση πρὸς 
τὸ ἀνθρώπινο γένος καὶ συνιστᾶ προτύπωση τῆς Βάπτισης, ὑπομνηματισμὸ 
τοῦ σταυρικοῦ θανάτου καὶ κατ’ ἐπέκταση τῆς Ἀνάστασης και τῆς σωτηρίας 
τοῦ ἀνθρώπινου γένους.3 

Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ μεγάλη ἔμφαση δόθηκε στὴν προέλευση τοῦ εἰκο
νογραφικοῦ θέματος ἀπὸ τὸν βιογραφικὸ κύκλο τοῦ Διονύσου, στὸν ὁποῖο 
ἀνήκουν τὰ πρωιμότερα γνωστὰ παραδείγματα ἀπεικόνισης τοῦ πρώτου 
λουτροῦ βρέφους.4 Ὑποστηρίχθηκε δηλαδὴ ὅτι ἡ χριστιανικὴ μεταγραφὴ 
τοῦ θέματος ὑπαινίσσεται ἐξομοίωση μεταξὺ Διονύσου καὶ Χριστοῦ. Δε
δομένου ὅμως ὅτι οὔτε τὸ πρῶτο λουτρὸ τοῦ Διονύσου ἀναφέρεται στὰ 
κείμενα, γιὰ τὴν ἑρμηνεία τῆς σημασίας του ἡ ἔρευνα στηρίχθηκε στὴ 
θεολογικὴ προσέγγιση τοῦ πρώτου λουτροῦ τοῦ Χριστοῦ μὲ ἀποτέλεσμα 
τὴν ἀναγωγὴ τοῦ εἰκονογραφικοῦ θέματος στὴ σφαῖρα τῶν ἀλληγορικῶν 
θρησκευτικῶν θεμάτων μὲ σωτηριολογικὸ καὶ ἐσχατολογικὸ περιεχόμενο 
καὶ τὸν ἐγκλωβισμό του στὸ πλαίσιο τοῦ θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ.5 
Μά λιστα στὸ πλαίσιο αὐτὸ ἐντάχθηκε διὰ ἐπαγωγικῶν συλλογισμῶν 
καὶ ἡ ἀπεικόνιση τοῦ πρώτου λουτροῦ τοῦ βρέφους Ἀχιλλέα, στὸν ὁποῖο 
ἡ σύγχρονη ἔρευνα ἀποδίδει σχεδὸν ἀντανακλαστικὰ ἰδιότητες τοῦ Διο
νύσου λόγω τῆς ἀπεικόνισης τοῦ πρώτου λουτροῦ σὲ παραστάσεις τοῦ βιο
γραφικοῦ τους κύκλου. 

3. C. Cavarnos, Guide to Byzantine Iconography. Detailed Explanation of Distinctive 
Chara cteristics of Byzantine Iconography, Boστόνη 1993, σσ. 139140. Εἰδικότερα γιὰ τὴν 
ἑρμηνεία τοῦ πρώτου λουτροῦ τοῦ Χριστοῦ ὡς συγκατάβασης πρὸς τὸ ἀνθρώπινο γένος βλ. 
Καλοκύρης, ὅ.π. (σημ. 1) 3839, Ν. Ζίας, «Ἡ εἰκόνα τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου στὴν ὀρθόδοξη 
τέχνη», http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/explanatory/nikolaos_zias_christmas_icon.htm. 
Περιγραφικὴ παρουσίαση τῆς συμβολικῆς ἀξίας τῶν εἰκονογραφικῶν θεμάτων ποὺ συνθέτουν 
τὴν παράσταση τῆς Γέννησης βλ. Κ. Ἰω. Δάλκος, «Ἡ εἰκόνα τῆς Γεννήσεως», Εἰκονοστάσιον 2 
(2012) 4149.

4. G. W. Bowersock, «Infant Gods and Heroes in Late Antiquity. Dionysos’ First Bath», στὸ R. 
Schlesier (ἐπιμ.), A Different God, Dionysos and Ancient Polytheism, Βερολίνο 2011, σσ. 34.

5. Τὸ ἐνδιαφέρον τῆς ἔρευνας ἀναζωπυρώθηκε λόγω τῆς ἀποκάλυψης τῶν ψηφιδωτῶν στὴν 
Οἰκία τοῦ Αἰώνα καὶ στὴν Οἰκία τοῦ Θησέα στὴ Νέα Πάφο (βλ. W. A. Daszewski, «Research 
at Nea Paphos 19651984», στὸ Arcaheology in Cyprus 1960-1985, Λευκωσία 1985, σσ. 277
291). Ἰδιαίτερα μετὰ τὴν ἑρμηνευτικὴ προσέγγιση τῆς εἰκονογραφίας τῶν ψηφιδωτῶν τῆς 
Οἰκίας τοῦ Αἰώνα στὸ πλαίσιο τοῦ θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ (βλ. W. A. Daszewski, Dionysos 
der Erlöscher, Griechische Mythen im spätantiken Cypern, Mainz 1985) ἡ νεότερη ἔρευνα ἐπι
κεντρώθηκε στὸν διὰ τῆς σκηνῆς τοῦ πρώτου λουτροῦ συσχετισμὸ μεταξὺ Διονύσου καὶ Χρι
στοῦ. Βλ. G. W. Bowersock, Ὁ ἑλληνισμὸς στὴν Ὕστερη Ἀρχαιότητα, Ἀθήνα 1996, σσ. 95114, 
και ὅ.π. (σημ. 4), σσ. 112, El. KesslerDimin, «Tradition and Transmission, Hermes Kourotrophos 
in Nea Paphos, Cyprus», στὸ G. Gardner καὶ K. L. Osterloh (ἐπιμ.), Antiquity in Antiquity. Jewish 
and Christian Pasts in the Greco-Roman World [Texts and Studies in Ancient Judaism, 123], 
Τυβίγγη 2008, σσ. 255281, S. Moraw, «Visual Differences in Ancient Art», στὸ R. Schlesier (ἐπιμ.), 
A Different God. Dionysos and Ancient Polytheism, Βερολίνο 2011, σσ. 233252.
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Οἱ προσεγγίσεις αὐτὲς δὲν διασαφηνίζουν τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁ 
ποίους ἡ ἀτεκμηρίωτη ἀπὸ τὰ κείμενα σκηνὴ ἐπιλέχθηκε ὡς στερεότυπο 
τῆς γέννησης θεῶν καὶ ἡρώων ἀλλὰ καὶ κοινῶν θνητῶν. Oὔτε ἐξηγοῦν μὲ 
ποιὸ τρόπο διείσδυσε στὴ χριστιανικὴ εἰκονογραφία καὶ ἔγινε ἀποδεκτὴ 
παρὰ τὶς ἐμφανεῖς παγανιστικὲς καταβολές της. Τὸ ὅλο θέμα καθιστᾶ πιὸ 
περίπλοκο ἡ διαπίστωση ὅτι τὸ πλησιέστερο εἰκονογραφικὸ παράλληλο τῆς 
παράστασης τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ δὲν προέρχεται ἀπὸ τὸν βιογραφικὸ 
κύκλο τοῦ Διονύσου ἀλλὰ τοῦ Ἀχιλλέα, ὅπως πιστοποιεῖ τὸ γνωστὸ ψη
φιδωτὸ δάπεδο μὲ θέμα τὸ πρῶτο λουτρὸ ἢ τὴ γέννηση τοῦ Ἀχιλλέα ἀπὸ τὴν 
Οἰκία τοῦ Θησέα στὴ Νέα Πάφο (εἰκ. 3). Προκειμένου νὰ κατανοήσουμε 
τὴ σημασία τοῦ πρώτου λουτροῦ βρέφους καὶ τοὺς λόγους ποὺ ἀποτέλεσε 
κοινὸ τόπο στὴν εἰκονογράφηση τῆς γέννησης εἶναι ἀπαραίτητη σύντομη 
ἀναδρομὴ στὴν ἐμφάνιση καὶ ἐξέλιξη τοῦ εἰκονογραφικοῦ θέματος καθὼς 
καὶ ἡ προσέγγισή του στὸ πλαίσιο τῶν κοινωνικῶν καὶ καλλιτεχνικῶν 
συμφραζομένων τῆς ἐποχῆς στὴν ὁποία καθιερώνεται καὶ γνωρίζει μεγάλη 
διάδοση.

Ἡ ἐμφάνιση, καθιέρωση καὶ ἐξέλιξη τοῦ πρώτου λουτροῦ
    ἀπὸ τὴν ἀρχαία στὴ χριστιανικὴ τέχνη

Οἱ καταβολὲς τοῦ εἰκονογραφικοῦ θέματος τοῦ πρώτου λουτροῦ βρέφους 
ἀνάγονται στὴν αἰγυπτιακὴ τέχνη, ὅπως πιστοποιεῖ τὸ παράδειγμα ἐπι
τύμβιας στήλης τῶν μέσων τοῦ 15ου αἰ. π.Χ., καὶ σχετίζονται μὲ τὶς πα
νάρχαιες δοξασίες γιὰ τὸ μίασμα τῆς γέννησης καὶ τὴν καθαρτήρια ἰδιότητα 
τοῦ νεροῦ, οἱ ὁποῖες ἀπαντοῦν σὲ ὅλους τοὺς ἀρχαίους πολιτισμούς.6 Τὸ 
θέμα τοῦ λουτροῦ πιθανὸν διείσδυσε ἀπὸ τὴν αἰγυπτιακὴ στὴν ἑλληνιστικὴ 
τέχνη, μοναδικὸ γνωστὸ παράδειγμα τῆς ὁποίας ἀποτελεῖ ἡ ἀπεικόνιση τοῦ 
πρώτου λουτροῦ τοῦ Τήλεφου, ἥρωα τῆς Τεγέας, στὴν ὁμώνυμη ζωφόρο τοῦ 
βωμοῦ τῆς Περγάμου (2ος αἰ. π.Χ.).7 Ὁ Τήλεφος δέχεται τὸ λουτρὸ ἐντὸς 
λουτήρα ἀπὸ τὶς Νύμφες κατὰ τὸ εἰκονογραφικὸ σχῆμα ποὺ ἐπικράτησε 
κατόπιν στὸν βιογραφικὸ κύκλο τοῦ Διονύσου. Ἡ σκηνὴ ἀπηχεῖ τὸν ρόλο 
τῶν Νυμφῶν, οἱ ὁποῖες κατόπιν ἐντολῆς τῶν θεῶν ἀνέλαβαν τὴν ἀνατροφὴ 
τοῦ ἔκθετου, καταδικασμένου ἀπὸ τὸν παπποῦ του σὲ θάνατο βρέφους, ἕως 
τὴν ἀνακάλυψη καὶ ἀναγνώρισή του ἀπὸ τὸν πατέρα του, τὸν Ἡρακλῆ. 

6. Στὴν ἐπιτύμβια στήλη εἰκονιζεται μητέρα ποὺ θηλάζει βρέφος και γυναίκα ποὺ ἑτοιμάζει 
τὸ λουτρό του (βλ. Hermann, ὅ.π. (σημ. 1) 63, πίν. 1b. Γιὰ τὶς δοξασίες περὶ γέννας καὶ κάθαρσης 
βλ. R. Parker, Miasma. Pollution and Purification in Early Greek Religion, Ὀξφόρδη 1990, σσ. 48
52.

7. H. Heres, «The Myth of Telephos in Pergamon», στὸ R. Dreyfus καὶ E. Schraudolph (ἐπιμ.), 
Pergamon. Τhe Telephos Frieze from the Great Altar, San Francisco 1996, σσ. 83108, πίν. 8. 
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Ἀπὸ φιλολογικῆς ἄποψης τὸ πρῶτο λουτρὸ βρέφους ἐμφανίζεται πρώιμα 
στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ γραμματεία, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὸν Ὁμηρικὸ 
Ὕμνο στὸν Ἀπόλλωνα, στὸν ὁποῖο ἀναφέρεται τὸ λουτρὸ μεταξὺ τῶν ἄλλων 
φροντίδων ποὺ προσφέρονται στὸν νεογέννητο θεὸ ὅπως καὶ σὲ κάθε παιδί.8 
Δὲν δίνονται δηλαδὴ περαιτέρω ἐννοιολογικὲς προεκτάσεις σχετικὲς μὲ τὴ 
θεϊκὴ ὑπόσταση τοῦ βρέφους. Παρὰ τὴ λογοτεχνικὴ αὐτὴ ἀναφορὰ ἡ σκηνὴ 
τοῦ πρώτου λουτροῦ τοῦ Ἀπόλλωνα ἢ ἄλλων θεῶν δὲν ἔχει ἐντοπιστεῖ ἕως 
σήμερα σὲ ἔργα τῆς κλασσικῆς καὶ ἑλληνιστικῆς τέχνης καὶ ἡ καθιέρωσή 
της ὡς εἰκονογραφικὸ στερεότυπο τῆς γέννησης ἀποτελεῖ ἀναμφίβολα 
ρωμαϊκὸ φαινόμενο.9 

Συγκεκριμένα ἡ σκηνὴ τοῦ πρώτου λουτροῦ ἐμφανίζεται μὲ μεγάλη συ
χνότητα στὴν ρωμαϊκὴ τέχνη τῶν αὐτοκρατορικῶν χρόνων. Οἱ πρωιμότερες 
γνωστὲς ἀπεικονίσεις τοῦ θέματος ἐντοπίζονται στὸν βιογραφικὸ κύκλο 
τοῦ Διονύσου, ὅπως πιστοποιοῦν ὁ ἀσημένιος σκύφος ἀπὸ τὴν Οἰκία τοῦ 
Μενάνδρου στὴν Πομπηία καὶ ἡ σαρκοφάγος τοῦ Καπιτωλίνου Μου σεί
ου (1ος αἰ. μ.Χ.), στὰ ὁποῖα ἐμφανίζονται οἱ Νύμφες ποὺ πλένουν ἢ ἑτοι
μάζονται νὰ πλύνουν τὸν νεογέννητο θεὸ σὲ λουτήρα.10 Ἡ σκηνὴ ἐπι γρά
φεται «Λουτρὰ Διονύσου» σὲ ἀπεικόνισή της στὸ ψηφιδωτὸ δάπεδο οἰκίας 
στὴν Σεπφώριδα τῆς Γαλιλαίας (τέλη 2ουμέσα 3ου αἰ. μ.X.).11 Ἐδῶ ἐκτὸς 
ἀπὸ τὶς Νύμφες παρίστανται μαινάδες, σάτυρος καὶ σιληνός δίνοντας μὲ 
τὴν παρουσία τους ἔμφαση στὸ δρώμενο. Ἀντίθετα, ἡ σκηνὴ τοῦ λουτροῦ 
δὲν εἰκονίζεται σὲ παραστάσεις τῆς γέννησης τοῦ Διονύσου ἀπὸ τὴ Σεμέλη, 
ἀλλὰ σὲ αὐτὸ παραπέμπει ἡ λεκανίδα ποὺ ὑπάρχει κάτω ἀπὸ τὴν κλίνη στὴν 

8. N. Richardson, Three Homeric Hymns. To Apollo, Hermes, and Aphrodite, Νέα Ὑόρκη 
2010, σ. 99.

9. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ φιλολογικὴ παράδοση γιὰ τὴ γέννηση καὶ τὸ πρῶτο λουτρὸ τοῦ 
Ἀπόλλωνα ὑπῆρξε πρότυπο γιὰ τὴ γέννηση τοῦ Βούδα, στὴν εἰκονογράφηση τοῦ βιογραφικοῦ 
κύκλου τοῦ ὁποίου περιλαμβάνεται τὸ πρῶτο λουτρό. Σύμφωνα μὲ τὸν J. D. M. Derrett, «Ho
mer in India. The Birth of the Buddha», Journal of the Royal Asiatic Society 2 (1992) 4757, οἱ 
ἀντιστοιχίες αὐτὲς ὀφείλονται σὲ ἐπιρροὲς ἀπὸ τὰ ὁμηρικὰ κείμενα καὶ τὴ δυνητικὴ ἀπεικόνισή 
τους σὲ χειρόγραφα ἢ ἄλλα ἔργα τέχνης ποὺ μετέφερε στὴν Ἰνδία ὁ Μ. Ἀλέξανδρος. Γιὰ τὴν 
ἀπεικόνιση τοῦ πρώτου λουτροῦ τοῦ Βούδα σὲ ἀνάγλυφες παραστάσεις τοῦ β´ μισοῦ τοῦ 1ου 

αἰ. μ.Χ. καὶ τὰ στοιχεῖα ποὺ δηλώνουν τὴν ἑλληνορωμαϊκὴ προέλευση τοῦ θέματος βλ. M. Stoye, 
«Der Dreifuss in gandhārischen Szenen vom ersten Bad des Siddhārtha Gautama. Überlegungen zu 
Herkunft und Bedeutung eines visuellen Zitats», Artibus Asiae 64 (2004) 141176.

10. Μὲ ἀνάλογο τρόπο εἰκονίζεται τὸ λουτρὸ τοῦ Διονύσου σὲ σαρκοφάγο ἀπὸ τὴ Ρώμη τοῦ 
τέλους τοῦ 1ουἀρχῶν 2ου αἰ. μ.Χ. (Staatliche Antikensammlungen, Μόναχο) καὶ σὲ λιθανάγλυφα 
σκηνικῶν τοῦ θεάτρου τῆς Πέργης καὶ τῆς Νύσσας τοῦ 2ου αἰ. μ.Χ. (βλ. Bowersock, ὅ.π. (σημ. 
4), σσ. 47, εἰκ. 46).  

11. Πρόκεται γιὰ παραπληρωματικὴ σκηνὴ ἐκτενοῦς εἰκονογραφικοῦ κύκλου μὲ κύριο θέ
μα τὸν «Διαγωνισμὸ οἰνοποσίας μεταξὺ τοῦ Διονύσου καὶ τοῦ Ἡρακλῆ» (βλ. R. Talgam και Z. 
Weiss, The Mosaics of the House of Dionysos at Sepphoris, Excavated by E. M. Meyers, E. Netzer 
and C. L. Meyers, Ἱερουσαλὴμ 2004, σσ. 5759).
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ὁποία ἡ Σεμέλη ξαπλώνει, ὅπως ἐμφανίζεται στὴν ἐλεφανοστέϊνη πυξίδα τοῦ 
5ου αἰ. τοῦ Μουσείου τῆς Bologna.12 Τὴν προβολὴ τοῦ πρώτου λουτροῦ ὡς 
ἰδιαίτερα σημαντικοῦ δρώμενου πιστοποιεῖ ψηφιδωτὴ παράσταση γνωστὴ 
ὡς ἡ «Γέννηση» ἢ «Ἐπιφάνεια» τοῦ Διονύσου (β´ μισὸ τοῦ 4ου αἰ.), ἡ ὁποία 
ἀποτελεῖ μιὰ ἀπὸ τὶς ἕξι σκηνὲς ποὺ κοσμοῦν τὸ δάπεδο τῆς Οἰκίας τοῦ 
Αἰώνα στὴ Νέα Πάφο (εἰκ. 4).13 Πρόκειται γιὰ πρωτότυπη πολυπρόσωπη 
σύνθεση: ὁ Διόνυσος βρέφος βρίσκεται στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Ἑρμῆ τὴ στιγμὴ 
ποὺ ὁ γέρος Τροφεὺς πλησιάζει γιὰ νὰ μεταφέρει τὸ παιδὶ στὶς Νύμφες, οἱ 
ὁποῖες ἑτοιμάζουν τὸ πρῶτο του λουτρὸ παρουσία τῶν Νυμφῶν Νύσης καὶ 
Ἀνατροφῆς. Πίσω ἀπὸ τὸν Ἑρμῆ εἰκονίζονται προσωποποιημένες οἱ μορφὲς 
τῆς Ἀμβροσίας, τοῦ Νέκταρος καὶ τῆς Θεογονίας ποὺ παρακολουθοῦν 
τὸ δρώμενο μὲ δοξαστικὲς κινήσεις καθιστώντας σαφὲς ὅτι ἀποτελεῖ τὸ 
ἐπίκεντρο τοῦ ἐνδιαφέροντος καὶ τοῦ σεβασμοῦ τους.

Σχεδὸν ταυτόχρονα μὲ τὴν ἐμφάνιση τῆς σκηνῆς τοῦ πρώτου λουτροῦ 
τοῦ Διονύσου τὸ θέμα ἀπαντᾶ στὴν κοσμικὴ ταφικὴ τέχνη τῆς Ρώμης. Σὲ 
σαρ κοφάγους τοῦ βιογραφικοῦ κύκλου παιδιῶν καὶ ἐφήβων (εἰκ. 5), μεγά
λος ἀριθμὸς τῶν ὁποίων χρονολογοῦνται ἐπὶ Τραϊανοῦ (98117 μ.Χ.), τὸ 
πρῶτο λουτρὸ εἰσάγεται ὡς εἰκονογραφικὸ στερεότυπο τῆς γέννησης.14 
Ἀπεικονίζεται εἴτε στὴ συνοπτική του ἐκδοχή, περιοριζόμενο δηλαδὴ στὴν 
παρουσία τῆς μητέρας καὶ μίας ἢ δύο γυναικῶν ποὺ πλένουν τὸ παιδί, εἴτε 
στὴν πιὸ ἀνεπτυγμένη, μὲ τὴν παρουσία δηλαδὴ περισσότερων προσώπων, 
ὅπως οἱ Τρεῖς Μοῖρες, ἐνῶ σπάνια εἰκονίζεται καὶ ὁ πατέρας τοῦ παιδιοῦ. 
Ὅπως ἐπεσήμανε ἡ F. Huskinson, τὸ πρῶτο λουτρὸ παρουσιάζει τὸ παιδὶ στὸ 
ἐπίκεντρο τοῦ ἐνδιαφέροντος προβάλλοντας τὶς ἠθικὲς καὶ συναισθηματικὲς 
ἀξίες τῶν γονέων, οἱ ὁποῖοι προσέφεραν στὸ παιδί τους σωστὴ ἀνατροφή, 
φροντίδα καὶ ἀγάπη.15 Ἡ ὀψιμότερη γνωστὴ ἀπεικόνιση πρώτου λουτροῦ 
σὲ βιογραφικὸ κύκλο παιδιοῦ ἀπαντᾶ σὲ ἄγνωστης προέλευσης ψηφιδωτὸ 
δάπεδο, πρωταγωνιστὴς τοῦ ὁποίου εἶναι σύμφωνα μὲ τὶς ἐπιγραφὲς ὁ 

12. Γιὰ τὴν πυξίδα καθὼς καὶ γιὰ ἀπεικονίσεις τοῦ πρώτου λουτροῦ σὲ ἐλεφαντοστέινα 
ἀντι κείμενα βλ. Μ. Βασιλειάδου, «Θεοί και Ήρωες. Η εικονογραφία της Γέννησης στην Ύστερη 
Αρχαιότητα», στὸ Ε. Σιουμπάρα και Κ. Ψαρουδάκης (ἐπιμ.), Θεμέλιον. 24 μελέτες για τον Δά-
σκαλο Πέτρο Θέμελη από τους μαθητές και συνεργάτες του, Αθήνα 2013, σσ. 4953.

13. Τὰ ἕξι διάχωρα τοῦ ψηφιδωτοῦ δαπέδου εἰκονογραφοῦν μυθολογικὰ θέματα χωρὶς 
ἀφη γηματικὴ συνοχὴ μεταξύ τους, τὰ ὁποῖα ἐμμέσως ἀφοροῦν τὸν Διόνυσο (βλ. Daszewski, 
Dionysos der Erlöscher, ὅ.π. (σημ. 5), σσ. 3545, και W. A. Daszewski, «Figural Μosaics from Pa
phos. Subjects, Style and Significance», στὸ R. Farioli Campanati (ἐπιμ.), Mosaic Floors in Cyprus, 
Ραβέννα 1988, σσ. 5659).

14. N. B. Kampen, «Biographical Narration and Roman Funerary Art», American Journal of 
Archaeology 85 (1981) 4758.

15. F. Huskinson, Roman Children’s Sarcophagi, Their Decoration and Social Significance, Ὀξ
φόρδη 1996, σσ. 111112.
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Κίμβρος.16 Πρότυπο τοῦ ψηφιδωτοῦ τοῦ Κίμβρου εἰκάζεται πὼς ὑπῆρξε 
ὁ βιογραφικὸς κύκλος τοῦ Ἀχιλλέα, τοῦ προσφιλέστερου ἴσως ἥρωα κατὰ 
τὴν περίοδο τῆς Ὕστερης Ἀρχαίοτητας, στὴν ὁποία χρονολογεῖται τὸ ψη
φιδωτό.17

Ἡ σκηνὴ τοῦ πρώτου λουτροῦ γνωρίζει μεγάλη διάδοση στὴν εἰκονο
γράφηση τοῦ βιογραφικοῦ κύκλου τοῦ Ἀχιλλέα κυρίως τὸν 4ο αἰ., στὸν ὁποῖο 
χρονολογεῖται σημαντικὸς ἀριθμὸς ἔργων, ὅπως ἡ ἀνάγλυφη μαρμάρινη 
πλάκα γνωστὴ παλαιότερα ὡς «puteal» τοῦ Καπιτωλίνου Μουσείου (εἰκ. 
6),18 οἱ ἀσημένιοι δίσκοι τοῦ θησαυροῦ τοῦ Kaiseraugst (εἰκ. 7) καὶ τοῦ 
θησαυροῦ τοῦ Sevso, καὶ τὰ ἐλεφαντοστέινα πλακίδια ἀπὸ τὴν ᾽Ελεύθερνα.19 
Τὸ πρῶτο λουτρὸ τοῦ Ἀχιλλέα, ἀντίθετα μὲ τοῦ Διονύσου, λαμβάνει χώρα 
πάντα παρουσία τῆς μητέρας του Θέτιδας, ἡ ὁποία εἰκονίζεται σὲ κλίνη 
ἐνῶ τὸ παιδὶ πλένουν μία ἢ δύο θεραπαινίδες. Σὲ ὁρισμένα παραδείγματα 
ἡ παράσταση γίνεται πολυπρόσωπη μὲ τὴ συμμετοχὴ ἄλλων προσώπων, 
ὅπως οἱ θεοὶ ποὺ πλαισιώνουν τὴν κλίνη τῆς Θέτιδας στὸν δίσκο τοῦ Sevso 
καὶ οἱ τρεῖς Μοῖρες στὸ πλακίδιο ἀπὸ τὴν Ἐλεύθερνα. Πολυπρόσωπη εἶ
ναι καὶ ἡ ψηφιδωτὴ παράσταση τοῦ πρώτου λουτροῦ ἢ τῆς γέννησης τοῦ 
Ἀχιλλέα ἀπὸ τὴν Οἰκία τοῦ Θησέα στὴ Νέα Πάφο, ἡ ὁποία ὅπως προα
να φέρθηκε ἀποτελεῖ τὸ πλησιέστερο εἰκονογραφικὸ παράλληλο τῆς παρά
στασης τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ.

Τὸ ψηφιδωτὸ βρίσκεται στὸ τρικλίνιο πολυτελοῦς οἰκίας, ἡ ὁποία ἱ δρύ   
θηκε, σύμφωνα μὲ τὸν W. Α. Daszewski, στὸ β´ μισὸ τοῦ 2ου αἰ., ἀνοικο δο
μήθηκε μετὰ τοὺς σεισμοὺς τοῦ 4ου αἰ. καὶ χρησιμοποιήθηκε ἕως καὶ τὸν 
7ο αἰ. Λόγω τοῦ μεγέθους καὶ τῆς πολυτέλειας τοῦ κτηρίου διατυπώθηκε 
ἡ ἄποψη ὅτι ὑπῆρξε ἕδρα τοῦ ἐπάρχου τῆς Πάφου. Βάσει εἰκονογραφικῶν 

16. Γιὰ τὴν ταυτότητα τοῦ Κίμβρου δὲν ἔχουν ἐντοπισθεῖ ἕως σήμερα περισσότερα στοι
χεῖα. Ὁ βιογραφικὸς κύκλος τοῦ Κίμβρου ἐξιστορεῖται σὲ 15 διάχωρα καὶ τὸ πρῶτο λουτρὸ 
ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς πολυάριθμες σκηνὲς ποὺ ἀφοροῦν τὴν ἀνατροφὴ καὶ τὴν ἐκπαίδευσή 
του (βλ. C. A. Marinescu, S. E. Fox καὶ R. Watcher, «Paideia’s Children. Childhood Education on a 
Group of Late Antique Mosaics», στὸ A. Cohen καὶ J. B. Rutter (ἐπιμ.), Constructions of Childhood 
in Ancient Greece and Italy, Princeton, N.J. 2007, σσ. 101114).

17. Al. Cameron, «Young Achilles in the Roman World», Journal of Roman Studies 99 (2009) 
17.

18. G. A. S. Snyder, «The SoCalled Puteal in the Capitoline Museum at Rome», The Journal of 
Roman Studies 13 (1923) 5668, M. Bell, «Disc with Scenes from the Life of Achilles», στὸ K. Weitz
mann (ἐπιμ.), Age of Spirituality. Late Antique and Early Christian Art, Third to Seventh Century, 
Catalogue of the exhibition at The Metropolitan Museum of Art, November 19February 12 1977, 
Nέα Ὑόρκη 1979, ἀρ. 207, σσ. 230231.

19. Γιὰ τοὺς ἀσημένιους δίσκους καὶ τὴν ἑρμηνεία τῆς εἰκονογραφίας τους βλ. R. Leader
Newby, Silver and Society in Late Antiquity. Functions and Meaning of Silver Plate in the Fourth 
to the Seventh Centuries, Aldershot 2004, σσ. 125141. Γιὰ τὴν ἀπεικόνιση τοῦ πρώτου λουτροῦ 
τοῦ Ἀχιλλέα σὲ πήλινους δίσκους καὶ γιὰ τὰ ἐλεφαντοστέινα πλακίδια ἀπὸ τὴν Ἐλεύθερνα βλ. 
Βασιλειάδου, ὅ.π. (σημ. 12), σσ. 4356.
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καὶ τεχνοτροπικῶν κριτηρίων τὸ ψηφιδωτὸ χρονολογεῖται στὸν 5ο αἰ. καὶ 
ἀποτελεῖ τὴ μόνη σωζόμενη ἀπὸ τὶς ἀρχικὰ τέσσερις σκηνὲς τοῦ βιογραφικοῦ 
κύκλου τοῦ Ἀχιλλέα, ποὺ κοσμοῦσαν τὴν κύρια αἴθουσα τοῦ κτηρίου.20 Τὸ 
πρῶτο λουτρὸ τοῦ Ἀχιλλέα λαμβάνει χώρα ἐνώπιον τῶν γονέων του, ἐνῶ 
παρέκει παρίστανται οἱ Τρεῖς Μοῖρες (εἰκ. 3). Τὰ πρόσωπα ἐπιγράφονται 
μὲ τὰ ὀνόματά τους. Ἡ Θέτις, στὸ κέντρο περίπου τῆς παράστασης, εἶναι 
μισοξαπλωμένη σὲ πολυτελὴ κλίνη καὶ ὁ Πηλέας ἐνδεδυμένος ὡς Ρωμαῖος 
ὕπατος κάθεται δίπλα της σὲ θρόνο. Μπροστὰ ἀπὸ τὴν κλίνη ὑπάρχει 
μεταλλικὸς λουτήρας. Δίπλα ἔχει γονατίσει ἡ Ἀνατροφὴ κρατώντας μὲ 
πορφυρὸ ὕφασμα γυμνὸ τὸν Ἀχιλλέα βρέφος ποὺ προτάσσει τὰ χέρια πρὸς 
τοὺς γονεῖς του. Tὴν Ἀνατροφὴ πλησιάζει ἡ Ἀμβροσία κοιτώντας ἀνήσυχη 
πρὸς τὰ πίσω καθὼς φέρνει νερὸ σὲ μεταλλικὸ κανάτι. Πίσω ἀπὸ τὸν Πη
λέα στέκονται οἱ τρεῖς Μοῖρες – Κλωθώ, Λάχεσις, Ἄτροπος – φορώντας 
πολυτελεῖς ἐνδυμασίες. 

Τέλος, τὸ εἰκονογαφικὸ θέμα τοῦ πρῶτου λουτροῦ ἐμφανίζεται ἅπαξ 
στὸν βιογραφικὸ κύκλο τοῦ Ἀλεξάνδρου στὸ ψηφιδωτὸ δάπεδο τῶν μέσων 
τοῦ 4ου αἰ. μ.Χ. ἀπὸ τὴν Οἰκία τοῦ Soueidié κοντὰ στὴν ἀρχαία Ἡλιόπολη/
Βa’albek, σήμερα στὸ Μουσεῖο τῆς Βηρυτοῦ (εἰκ. 8).21 Ὁ Ἀλέξανδρος ὄρθιος 
μέσα σὲ βαθὺ ἡμισφαιρικὸ λουτήρα δέχεται τὸ πρῶτο του λουτρὸ ἀπὸ 
μία Νύμφη καὶ ὑπὸ τὸ βλέμμα τῶν γονέων του: τῆς πολυτελῶς ντυμένης 
Ὀλυμπιάδας καὶ τοῦ Φιλίππου μὲ ἐνδυμασία καὶ σκῆπτρο Ρωμαίου ἡγε
μόνα. Ἀγαπημένος ἥρωας τοῦ Ἀλεξάνδρου ὑπῆρξε, ὅπως εἶναι γνωστό, ὁ 
᾽Αχιλλέας καὶ εὔλογα στὴ σχέση αὐτὴ ἀποδίδεται ἡ διείσδυση τῆς σκηνῆς 
τοῦ πρώτου λουτροῦ στὸν βιογραφικὸ κύκλο τοῦ Ἀλεξάνδρου. Ἡ ἀπεικόνιση 
τοῦ ζεύγους ὈλυμπιάδαΦίλιππος ἀντιστοιχεῖ στὴν ἀπεικόνιση τοῦ ζεύ
γους ΘέτιδαΠηλέας καὶ ἀποδεικνύει ὅτι τὰ πρότυπα τοῦ ψηφιδωτοῦ ἀπὸ 
τὸ Βa’albek, τὸ ὁποῖο προηγεῖται χρονολογικὰ ἀπὸ τὸ ψηφιδωτὸ τῆς Οἰ
κίας τοῦ Θησέα, προέρχονται ἀπὸ ἄλλο ἔργο τοῦ 4ου αἰ., πιθανὸν ἀπὸ εἰκο
νογραφημένο χειρόγραφο τοῦ βιογραφικοῦ κύκλου τοῦ Ἀχιλλέα.

Ἡ σκηνὴ τοῦ λουτροῦ διεισδύει σταδιακὰ στὴ χριστιανικὴ τέχνη ὡς 
μεμονωμένο ἐπεισόδιο, ὅπως ἀποδεικνύει ἡ πρωιμότερη γνωστὴ ἀπεικόνιση 
σὲ ὑφαντὸ προερχόμενο ἀπό τάφο τῆς Αἰγύπτου, γνωστὸ ὡς Marienseide, 
τῆς συλλογῆς AbeggStiftung, ποὺ χρονολογεῖται στὰ τέλη τοῦ 4ου ἤ στὶς 

20. Daszewski, «Figural Mosaics from Paphos», ὅ.π. (σημ. 13), σσ. 7275. Τὸ ψηφιδωτὸ ἀπο  
τελεῖ τὴ μόνη γνωστὴ σήμερα ἀπεικόνιση τῆς γέννησης τοῦ Ἀχιλλέα σὲ αὐτοτελὴ σκηνὴ με
γάλης κλίμακας σὲ ἀντίθεση μὲ ἄλλα ἐπεισόδια τοῦ βιογραφικοῦ κύκλου τοῦ ἥρωα ποὺ γνω
ρίζουν μεγάλη διάδοση σὲ ψηφιδωτὰ δάπεδα (βλ. F. Ghedini, «Achille “eroe ambiguo” nella 
produzione musiva tardo antica», Antiquité tardive 5 (1997) 240241).

21. D. J. A. Ross, «Olympias and the Serpent. The Interpretation of a Baalbek Mosaic and the 
Date of the Illustrated PseudoCallisthenes», Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 26 
(1963) 12.
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ἀρχὲς τοῦ 5ου αἰ. Στὸ ἀποσπασματικὰ σωζόμενο ὑφαντὸ διακρίνεται ἡ 
ἑτοιμασία τοῦ λουτροῦ τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ μία θεραπαινίδα ποὺ γονατίζει 
μπροστὰ σὲ ἡμισφαιρικὸ λουτήρα.22 Τὸ ἔργο αὐτὸ καθὼς καὶ παράσταση 
τοῦ λουτροῦ σὲ κοπτικὸ λιθανάγλυφο τοῦ 5ου αἰ. (Κοπτικὸ Μουσεῖο, Καΐρου) 
ἐντάσσουν τὴν ἀπεικόνιση τοῦ πρώτου λουτροῦ στὴν ἑλληνορωμαϊκὴ 
καλλιτεχνικὴ παράδοση τῆς Αἰγύπτου.23 Ἀπὸ τὴν Ἀνατολὴ προέρχονται δύο 
ἀκόμη παραδείγματα: τὸ θυμιατήρι τοῦ θησαυροῦ τῆς Σιών (σήμερα στὸ 
Μουσεῖο τῆς Ἀττάλειας)24 καὶ τὸ κρεμαστὸ κόσμημα ἀπὸ φυσικὸ κρύσταλλο 
(στὸ Victoria and Albert Museum, Λονδίνο),25 στὰ ὁποῖα τὸ πρῶτο λουτρὸ 
περιλαμβάνεται σὲ πιὸ ἀνεπτυγμένη παράσταση τῆς Γέννησης μὲ τὴν 
ἀπεικόνιση τῆς Παναγίας, τὸ βρέφος στὴ φάτνη καὶ τὸν Ἰωσήφ. Τὸ γεγονὸς 
ὅτι ἡ πρωιμότερη γνωστὴ ἀπεικόνιση τοῦ πρώτου λουτροῦ σὲ τοιχογραφία 
ἐντοπίζεται στὸν ναὸ τοῦ d’Agaç Kilise (6ος αἰ.) τῆς Καππαδοκίας, ὁδήγησε 
τοὺς ἐρευνητὲς στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ εἰκονογραφία τοῦ πρώτου λουτροῦ 
διαμορφώθηκε στὴν Ἀνατολὴ καὶ κατόπιν, τὸν 7ο αἰ., εἰσήχθη στὴν τέχνη 
τῆς Δύσης, ὅπου τὰ πρωιμότερα γνωστὰ παραδείγματα ἀπαντοῦν σὲ ναοὺς 
τῆς Ρώμης.26

Ἡ σύντομη ἐξέταση τῆς ἐμφάνισης καὶ διάδοσης τοῦ εἰκονογραφικοῦ 
θέματος τοῦ πρώτου λουτροῦ βρέφους ὁδηγεῖ σὲ ὁρισμένες γενικὲς παρα   
τηρήσεις: (α) Ἡ προέλευση τῆς σκηνῆς μπορεῖ νὰ συσχετιστεῖ μὲ τὴν ἀλε
ξανδρινὴ ἑλληνιστικὴ παράδοση, (β) Ἡ εἰσαγωγή του στὸν βιογραφικὸ κύκλο 
τοῦ Διονύσου ἀποτελεῖ εἰκαστικὸ φαινόμενο τῆς ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορικῆς 
τέχνης, (γ) Ἡ διάδοσή του σὲ ἀπεικονίσεις τοῦ βιογραφικοῦ κύκλου παιδιῶν 
καὶ ἐφήβων ἀποδεικνύει τὴν καθιέρωσή του ὡς εἰκονογραφικὸ στερεότυπο 
τῆς γέννησης, (δ) Ἡ ἐνσωμάτωσή του στὸν βιογραφικὸ κύκλο τοῦ Ἀχιλλέα 
γενικεύεται τὸν 4ο αἰ., κατὰ τὸν ὁποῖο μεταπηδᾶ καὶ στὸν βιογραφικὸ κύ
κλο τοῦ Ἀλεξάνδρου, (ε) Τὰ παραδείγματα τοῦ 5ου αἰ. πιστοποιοῦν τὴν 

22. L. Kötzsche, «Die Marienseide in der AbeggStiftung: Bemerkungen zur Ikonographie der 
Szenenfolge», Riggisberger Berichte 1 (1993) 18394.

23. Hermann, ὅ.π. (σημ. 1) 6162, πίν. 1a. 
24. N. Firath, «Un tresor du VIe siècle trouvé à Kumluca en Lycie», στὸ Akten des VII Inter

national Kongresses für Christliche Archäologie, Τrier, 511 September 1965, Βατικανό 1969, σ. 
524, πίν. CCLIVCCLV, εἰκ. 911.

25. J. Beckwith, «Some Early Byzantine rock crystals», στὸ G. Robertson καὶ G. Henderson 
(ἐπιμ.), Studies in memory of David Talbot Rice, Ἐδιμβούργο 1975, σσ. 15. Χρονολόγηση στὸν 
11ο12o αἰ. πρότεινε ἡ P. Leveto, «A Byzatntine Gold and Rock Crystal Pendant», Indiana Univer-
sity Art Museum Bulletin I (1977/78) 4457.

26. Γιὰ τὴν ἀνατολίτικη προέλευση τοῦ θέματος καὶ τὶς τοιχογραφίες ἀπὸ τὴν Καππαδοκία 
βλ. V. Juhel, «Le bain de l’Enfant Jésus. Des origines à la fin du douzième siècle», Cahiers 
Archéologiques 39 (1991) 113115. Γιὰ τὰ πρωιμότερα παραδείγματα ἀπεικόνισης τοῦ πρώτου 
λουτροῦ στὴ Ρώμη βλ. J. Osborne, «Early Medieval WallPaintings in the Catacomb of San Valen
tino, Rome», Papers of British School at Rome 49 (1981) 8587.



Τὸ πρῶτο λουτρὸ βρέφους στὴν ἀρχαία καὶ χριστιανικὴ εἰκονογραφία 235

ἀδιάλειπτη συνέχεια ἀπεικόνισης τοῦ πρώτου λουτροῦ βρέφους καὶ τὴν 
πρώιμη μεταγραφή του στὴ χριστιανικὴ τέχνη.

Εἰδικότερα, διαπιστώνεται ὅτι τὸ πρῶτο λουτρὸ ἀπαντᾶ σὲ ποικίλες 
πα ραλ λαγές, σὲ ὀλιγοπρόσωπες ἢ πολυπρόσωπες παραστάσεις, χωρὶς 
νὰ διαμορφώνεται συγκεκριμένος εἰκονογραφικὸς τύπος ἀκόμη καὶ στὶς 
περιπτώσεις ποὺ πρόκειται γιὰ τὸ πρῶτο λουτρὸ τοῦ ἰδίου προσώπου.27 
Αὐτὸ ὀφείλεται στὸ γεγονὸς ὅτι τὸ πρῶτο λουτρὸ δὲν περιλαμβάνεται 
σὲ κανένα ἀπὸ τὰ κείμενα ποὺ ἀναφέρονται στὴν γέννηση τοῦ Διονύσου, 
τοῦ Ἀχιλλέα, τοῦ Ἀλεξάνδρου καὶ τοῦ Χριστοῦ, ὥστε νὰ ὑπάρχει λόγος 
εἰκονογραφικῆς ἀφηγηματικῆς συνέπειας καὶ διαμόρφωσης συγκεκριμένου 
εἰκονογραφικοῦ τύπου. 

Ἡ ἔλλειψη συνέπειας στὴν εἰκονογραφικὴ μεταφορὰ θεμάτων ἀπὸ 
τὴν μυθολογία ἀποτελεῖ γνωστὸ φαινόμενο τῆς τέχνης τῆς Ὕστερης Ἀρχαι
ότητας, κατὰ τὴν ὁποία δημιουργοῦνται νέες συνθέσεις ἐμπλουτισμένες μὲ 
πρωτότυπους συνδυασμοὺς ποικίλων θεμάτων καὶ προσώπων τῆς θε μα 
τογραφίας τῆς ἑλληνορωμαϊκῆς παράδοσης. Ἡ ἀνανεωμένη αὐτὴ θεμα
τογραφία, στὴν ὁποία ἐντάσσονται γιὰ παράδειγμα οἱ παραστάσεις στοὺς 
ἀσημένιους δίσκους τοῦ Sevso καὶ στὰ ψηφιδωτὰ δάπεδα ἀπὸ τὴ Νέα Πάφο, 
δὲν ἀποσκοπεῖ στὴν ἀφηγηματικὴ παρουσίαση τῶν μυθολογικῶν θεμάτων, 
ἀλλὰ στὴν προβολὴ τῆς παιδείας, τῆς πνευματικῆς καλλιέργειας καὶ τῆς 
κοινωνικῆς θέσης τῶν ἀνθρώπων στοὺς ὁποίους τὰ ἔργα αὐτὰ ἀνήκουν. 
Βάσει τῆς θεώρησης αὐτῆς ἡ σκηνὴ τοῦ πρώτου λουτροῦ ἐνσωματώνεται 
στοὺς βιογραφικοὺς κύκλους τοῦ Διονύσου καὶ τοῦ Ἀχιλλέα καὶ κατόπιν τοῦ 
Ἀλεξάνδρου, δημιουργώντας ἕνα συνδετικὸ κρίκο μεταξὺ τῶν προσώπων 
ποὺ ἀποτέλεσαν τὰ κατεξοχὴν πρότυπα παιδείας στὴν περίοδο τῆς Ὕστε
ρης Ἀρχαιότητας.28

Ὁ λόγος ὅμως γιὰ τὸν ὁποῖο ἡ συγκεκριμένη σκηνὴ ἐπιλέχθηκε γιὰ τὴν 
προβολή τους ὡς πρότυπα παιδείας δὲν εἶναι εὐνόητος, ὅπως ἐπίσης ὁ λό
γος γιὰ τὸν ὁποῖο τὸ πρῶτο λουτρὸ βρέφους διείσδυσε στὴν παράσταση 
τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ. Προκειμένου νὰ διασαφηνιστεῖ τὸ ζήτημα αὐτὸ 
ἡ ἔρευνα στράφηκε στὴν εἰκονογραφικὴ ἀνάλυση τῶν ἀναλογιῶν ποὺ πα
ρουσιάζει ἡ θεματογραφία τῆς γέννησης τοῦ Διονύσου, τοῦ Ἀχιλλέα καὶ τοῦ 
Χριστοῦ καὶ ἐπιχείρησε τὴν ἑρμηνεία τῶν ὑπαινισσόμενων συσχετισμῶν 
βάσει τοῦ φαινομένου τοῦ θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ, ὅπως θὰ δοῦμε στὴ 
συνέχεια. 

27. Στὸ ἴδιο συμπέρασμα καταλήγει ἡ Βασιλειάδου ἀποδίδοντας τὶς ὁμοιότητες τῆς εἰ
κο νογραφίας τῆς γέννησης στὴ χρήση βιβλίων μὲ σχέδια, τὰ ὁποῖα ἀντιγράφοντάς τα οἱ 
καλλιτέχνες ἐπανέφεραν παλαιότερα εἰκονογραφικὰ σχήματα (βλ. Βασιλειάδου, ὅ.π. (σημ. 12), 
σσ. 51, 5354).

28. LeaderNewby, ὅ.π. (σημ. 19), σσ. 135136.
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Ἡ ἑρμηνεία τοῦ πρώτου λουτροῦ βρέφους στὸ πλαίσιο
     τοῦ θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ

Ἡ παράσταση ποὺ συγκέντρωσε κυρίως τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ἐρευνητῶν ὡς 
ἡ πιὸ χαρακτηριστικὴ τῆς εἰκονογραφικῆς ἐξομοίωσης τοῦ Διονύσου μὲ τὸν 
Χριστὸ εἶναι τὸ ψηφιδωτὸ τῆς «Γέννησης» ἢ «Θεοφάνειας τοῦ Διονύσου» 
στὴν Οἰκία τοῦ Αἰώνα στὴ Νέα Πάφο. Σύμφωνα μὲ τὴν κρατούσα ἄποψη 
τὸ ἔργο ἐκφράζει τὶς μονοθεϊστικὲς ἀντιλήψεις τῶν παγανιστῶν, οἱ ὁ 
ποῖοι ἀντιδρώντας στὴν ἐπικράτηση τοῦ χριστιανισμοῦ ἐπιχείρησαν τὴν 
ἀνά δειξη τῆς διονυσιακῆς λατρείας ὡς μονοθεϊστικῆς. Ἐπιγραμματικὰ 
τὰ εἰκονογραφικὰ στοιχεῖα ποὺ σχολιάστηκαν γιὰ τὶς ἀναλογίες ποὺ πα
ρουσιάζουν μὲ τὴν παράσταση τῆς χριστιανικῆς γέννησης, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ 
σκηνὴ τοῦ λουτροῦ, εἶναι: (α) ἡ ἀπεικόνιση τοῦ Ἑρμῆ κουροτρόφου, ἔνθρο
νου καὶ θηλυπρεπὴ μὲ πολυτελὴ ἐνδυμασία, ὁ ὁποῖος συγκρίνεται μὲ τὴν 
Παναγία βρεφοκρατούσα στὴν παράσταση τῆς Προσκύνησης τῶν Μάγων, 
(β) τὸ κράτημα τοῦ βρέφους Διονύσου διὰ καλυμμένων χεριῶν στὴν ἀγκα   
λιὰ τοῦ Ἑρμῆ ποὺ παραπέμπει στὴν κάλυψη τῶν χεριῶν (manuum velatio) 
ὡς ἔνδειξη σεβασμοῦ ὅσων προσώπων προσεγγίζουν τὸν Χριστὸ σὲ πα
ραστάσεις τῆς χριστιανικῆς τέχνης, (γ) ἡ προτεταμένη στάση τῶν χεριῶν 
τοῦ βρέφους Διονύσου, ἡ ὁποία ἐκλαμβάνεται ὡς χειρονομία λόγου ἢ εὐ
λογίας, (δ) ἡ παρουσία τῶν προσωποποιήσεων τῆς Ἀμβροσίας, τοῦ Νέκτα
ρος καὶ τῆς Θεογονίας καὶ τῶν Νυμφῶν, ἡ ὁποία παραβάλλεται μὲ τὴν πα
ρουσία τῶν τριῶν Μάγων καὶ τῶν δοξολογούντων ἀγγέλων στὴ Γέννηση τοῦ 
Χριστοῦ.29

Οἱ περισσότερες ἀπὸ τὶς παραπάνω εἰκονογραφικὲς ἀναλογίες ἐντοπί
ζονται στὸ ψηφιδωτὸ δάπεδο τοῦ πρώτου λουτροῦ τοῦ Ἀχιλλέα στὴν Οἰκία 

29. Ἀφετηρία τῶν προτεινομένων ἑρμηνειῶν ὑπῆρξε ἡ δημοσίευση τῶν ψηφιδωτῶν ἀπὸ 
τὸν Daszewski (συνοπτικὰ τὰ συμπέρασματα τοῦ ἀνασκαφέα βλ. Ὁδηγὸς ψηφιδωτῶν Πάφου, 
Λευκωσία 1989, σσ. 7071) καὶ ἔχουν σχολιασθεῖ περαιτέρω ἀπὸ πολλοὺς ἐρευνητές, οἱ 
ἀπόψεις τῶν ὁποίων δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ παρουσιασθοῦν ἀναλυτικὰ, καθὼς στηρίζονται σὲ 
ἐκτενεῖς συλλογισμοὺς καὶ ὑποθέσεις, ἐνῶ συχνὰ διατυπώνονται διφορούμενες ἀπόψεις καὶ 
ἀντικρουόμενες γνῶμες, π.χ. ὁ Μ. Barasch ἑρμηνεύει ὡς χειρονομία λόγουεὐλογίας τὴ στάση 
τῶν χεριῶν τοῦ βρέφους στὸ ψηφιδωτὸ τῆς Οἰκίας τοῦ Αἰώνα ὑποστηρίζοντας ὅτι ὁ Διόνυσος 
εἰκονίζεται ὡς θεὸς καὶ ὄχι ὡς ἀβοήθητο βρέφος (βλ. Μ. Barasch, «The Idol in the Icon. Some 
Ambiguities», στὸ J. Assmann καὶ Α. Ι. Baumgarten (ἐπιμ.), Representation in Religion. Studies in 
Honor of Moshé Barasch, Leiden 2001, σ. 8), ἐνῶ ἡ Moraw θεωρεῖ ὅτι ἡ ἀπεικόνιση τοῦ γυμνoῦ 
ἀβοήθητου βρέφους δίνει ἔμφαση στὴν ἀνθρώπινη φύση του (βλ. Moraw, ὅ.π. (σημ. 5), σσ. 
250251). Τὶς ἀπόψεις αὐτὲς καὶ τὴ σχετικὴ βιβλιογραφία συγκεντρώνει ἡ KesslerDimin, ἡ 
ὁποία ὑποστήριξε ὅτι εἰκονογραφικὰ σχήματα, ὅπως τoῦ Ἑρμῆ κουροτρόφου καὶ τοῦ «manuum 
velatio», ποὺ χρησιμοποιήθηκαν γιὰ νὰ διατυπωθεῖ ἡ διονυσιακὴ μονοθεϊστικὴ λατρεία, προ
έρ χονται ἀπὸ τὴν ἀρχαία ἑλληνορωμαϊκὴ καλλιτεχνικὴ παράδοση καὶ ὅτι τὰ ἴδια θέματα 
μετασχηματίστηκαν σταδιακὰ ἀπὸ τὸν 4ο αἰ. προκειμένου νὰ προσαρμοστοῦν στὴ χριστιανικὴ 
τέχνη (βλ. KesslerDimin, ὅ.π. (σημ. 5), σσ. 255281). 
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τοῦ Θησέα, στὸ ὁποῖο ἐπιπλέον διαπιστώνεται ὅτι ἡ ἀπεικόνιση τῆς Θέτιδας 
στὸ μέσον τῆς παράστασης ἡμιξαπλωμένης σὲ κλίνη ἀντιστοιχεῖ μὲ τὴ θέση 
καὶ τὴ στάση τῆς Παναγίας στὴ γέννηση τοῦ Χριστοῦ, καθὼς καὶ ἡ πρότυπη 
καὶ καινοτόμος συμμετοχὴ τοῦ Πηλέα, ἡ ὁποία προοιωνίζεται τὴν παρουσία 
τοῦ Ἰωσήφ. Εἰκονογραφικὸ ἰσοδύναμο τῶν τριῶν Μάγων στὴν παράσταση 
αὐτὴ θεωρήθηκαν οἱ τρεῖς Μοῖρες. Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ σὲ ἀνάλογη δομὴ 
ἀ παντοῦν κατόπιν σὲ παραστάσεις τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ.30 Στὸ ἐπί 
πεδο δηλαδὴ τῶν «εἰκονογραφικῶν ἐξισώσεων» τὸ ψηφιδωτὸ ἀπὸ τὴν Οἰ
κία τοῦ Θησέα ὑπερτερεῖ τῶν ἄλλων παραστάσεων ὡς τὸ πλησιέστερο 
παράλ  ληλο τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ, χωρὶς ὅμως νὰ δίνει ἀπάντηση στὸ 
ἐννοιολογικὸ περιεχόμενο τῆς ἐμφανοῦς αὐτῆς συνάφειας. Καθὼς ἄμεσος 
συσχετισμὸς Ἀχιλλέα καὶ Χριστοῦ δὲν μπορεῖ νὰ ὑποστηριχθεῖ σὲ θεολογικὸ 
ἐπίπεδο, ἡ συμβολὴ τῆς παράστασης αὐτῆς γιὰ τὴν κατανόηση τῆς 
συνάφειας τῆς θεματογραφίας τῶν παραστάσεων τῆς γέννησης ἐντάχθηκε 
ἀπὸ τὴν ἔρευνα στὸ γενικότερο συγκρητικὸ σχῆμα στὸ ὁποῖο ἐξετάζεται ὁ 
συσχετισμὸς Διονύσου–Χριστοῦ.

Θεωρώντας οἱ ἐρευνητὲς ὅτι οἱ παραπάνω εἰκονογραφικὲς ἀναλογίες 
ὑπαινίσσονται ἐξομοίωση Διονύσου–Χριστοῦ ὑποστήριξαν ὅτι ἀνάλογη εἶ
ναι καὶ ἡ ἑρμηνεία τῆς συμβολικῆς ἀξίας τῆς σκηνῆς τοῦ πρώτου λουτροῦ. 
Ἐφόσον δηλαδὴ σύμφωνα μὲ τὴ θεολογικὴ ἑρμηνεία τὸ πρῶτο λουτρὸ τοῦ 
Χριστοῦ δίνει ἔμφαση στὴ σημασία τῆς ἐνσάρκωσης τοῦ θείου βρέφους ὡς 
προϋπόθεση τῆς ἐκπλήρωσης τῆς σωτηριολογικῆς ἀποστολῆς του, ἀνάλογα 
μηνύματα θὰ πρέπει νὰ ἀπηχεῖ τὸ πρῶτο λουτρὸ τοῦ Διονύσου καὶ μέσω 
αὐτοῦ τοῦ Ἀχιλλέα καὶ τοῦ Ἀλεξάνδρου. Χαρακτηριστικὴ ἀπὸ τὴν ἄποψη 
αὐτὴ εἶναι ἡ προτεινόμενη ἑρμηνεία ἀπὸ τὴ S. Moraw, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία 
τὸ πρῶτο λουτρὸ συμβολίζει τὴ σύζευξη ἀνθρώπινης καὶ θεϊκῆς φύσης τῶν 
υἱῶν θεοῦ ποὺ γεννήθηκαν ἀπὸ θνητὴ μητέρα (Διόνυσος, Χριστός) καὶ τῶν 
ἡμίθεων ἢ «θεϊκῶν ἀνδρῶν» ποὺ γεννήθηκαν ἀπὸ θνητὸ πατέρα (Ἀχιλλέας) ἢ 
διεκδικοῦσαν θεϊκὴ πατρότητα (Ἀλέξανδρος).31

Βασικὸς ὑποστηρικτὴς τῆς «θεολογικῆς» ἑρμηνείας τοῦ πρώτου λου
τροῦ εἶναι ὁ G. W. Bowersock, κατὰ τὸν ὁποῖο ἡ σκηνὴ ἀπηχεῖ τὴν ἀτέρμονη 
ἀνανέωση τῆς θεότητας τοῦ Διονύσου καὶ τοῦ Ἀχιλλέα μὲ τὸν ἐτήσιο ἑορ
τασμὸ τῆς γέννησής τους. Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας ὑπ᾽ ὄψιν ὅτι τὰ 
ἀρχαιότερα ἐντοπισμένα παραδείγματα τοῦ πρώτου λουτροῦ τοῦ Διονύσου 
προέρχονται ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς Καμπανίας καὶ χρονολογοῦνται στὸ β´ 
μισὸ τοῦ 1ου αἰ. μ.Χ., ὁ Βοwersock ὑποστήριξε ὅτι ἡ ἐμφάνιση τοῦ εἰκονο
γραφικοῦ θέματος σχετίζεται μὲ τοπικὴ λατρεία τοῦ Διονύσου Ἡβῶντος 

30. Daszewski, «Figural Mosaics from Paphos», ὅ.π. (σημ. 13), σσ. 7276. 
31. Moraw, ὅ.π. (σημ. 5), σσ. 247251.
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(Hebon), ποὺ καθιέρωσε στὴν περιοχὴ ὁ Ὀκταβιανὸς Αὔγουστος. Ἡ ἄ 
γνωστη σὲ ἄλλη περιοχὴ τοῦ ἀρχαίου κόσμου λατρεία τεκμηριώνεται ἀπὸ 
ἐπιγραφικὰ δεδομένα ἀπ’ τὰ ὁποῖα προκύπτει ὅτι περιλάμβανε ἐτήσιο 
ἑορτασμὸ τοῦ κύκλου τῆς ζωῆς τοῦ Διονύσου. Ὁ Bowersock συνδύασε 
τὴν τοπικὴ λατρεία μὲ πληροφορία τοῦ Μακρόβιου (5ος αἰ. μ.Χ.) γιὰ τὴ 
γέννηση τοῦ Διονύσου στὶς 25 Δεκεμβρίου, κατὰ τὸ χειμερινὸ ἡλιοστάσιο, 
«τὴ μεγαλύτερη νύχτα τοῦ χρόνου ποὺ γεννᾶ τὶς μεγαλύτερες ὑποσχέσεις», 
καὶ κατέληξε στὸ συμπέρασμα ὅτι τὸ πρῶτο λουτρὸ ὑπομνηματίζει τὴν 
ἐτήσια ἀναγέννηση τοῦ θεοῦ. Πρόκειται δηλαδὴ γιὰ λουτρὸ παλιγγενεσίας 
τοῦ Διονύσου καὶ κατ’ ἐπέκταση τοῦ Ἀχιλλέα, ἐφόσον τὸ λουτρὸ ἀπαντᾶ 
μὲ μεγάλη συχνότητα στὴν εἰκονογράφηση τοῦ βιογραφικοῦ κύκλου τοῦ 
ἥρωα.32

Ἡ ἑρμηνεία αὐτὴ προϋποθέτει ὅτι ἀπὸ τὸ β´ μισὸ τοῦ 2ου ἕως καὶ τὸν 5ου 
αἰ. ὑπῆρχε γενικευμένη διάδοση τῆς λατρείας τοῦ Διονύσου καὶ τοῦ Ἀχιλλέα 
καὶ ὅτι ἡ ἀπεικόνιση τοῦ πρώτου λουτροῦ τους ἀπηχοῦσε στοὺς πιστοὺς 
τὴν ἔννοια τῆς παλιγγενεσίας. Ὡστόσο ἡ τοπικὴ λατρεία τοῦ Ἀχιλλέα π.χ. 
στὴν Προποντίδα δὲν περιλαμβάνει ἑορτασμὸ τῆς γέννησής του ὡς θεοῦ 
ποὺ ἐτησίως ἀναγεννᾶται.33 Ἀντίστοιχες ἔννοιες δὲν διαπιστώνονται οὔτε 
στὴ λατρεία τοῦ ἥρωα στὸ Ἴλιον, οὔτε στὴν ἀπόδοση τιμῶν ποὺ σύμφωνα 
μὲ τὸν Ζώσιμο ἔγινε τὸ 375 στὴν Ἀθήνα.34 Εἰδικότερα, λατρεία τοῦ Ἀχιλλέα 
δὲν ἔχει διαπιστωθεῖ ἐξ ὅσων γνωρίζω στὴν Κύπρο, ὅπου τὸ ψηφιδωτὸ μὲ 
τὴν παράσταση τῆς γέννησής του ἦταν ὁρατὸ ταυτοχρόνως μὲ τὸ ψηφιδωτὸ 
τῆς «Ἐπιφάνειας τοῦ Διονύσου», στὶς δύο γειτονικὲς οἰκίες τῆς Νέας Πά
φου. Ἐπιπλέον, ἡ παρουσία τῶν τριῶν Μοιρῶν στὸ λουτρὸ τοῦ Ἀχιλλέα 
ἀπο  τρέπει τὴν ἀναγωγὴ τοῦ ἥρωα στὴ σφαῖρα τῶν θεῶν, διότι οἱ Μοῖρες 
προσδιορίζουν μόνο τὸ ἀνθρώπινο πεπρωμένο.

Ἡ ἄποψη ὅτι τὸ πρῶτο λουτρὸ τοῦ Διονύσου καὶ τοῦ Ἀχιλλέα συμβολίζει 
τὴν ἀναγέννηση εἶναι σαφῶς ἐπηρεασμένη ἀπὸ τὴ χριστιανικὴ σκέψη, κα
θὼς παραπέμπει στὴν ἑρμηνεία τῆς ἐν Χριστῷ βάπτισης ἀπὸ τὸν ἀπόστολο 
Παῦλο ὡς λουτρὸν παλιγγενεσίας καὶ ἀνακαινώσεως Πνεύματος Ἁγίου (Τιτ. 
3:5). Μάλιστα, ὅπως ἔχει ὑποστηριχθεῖ ἀπὸ πολλοὺς ἐρευνητές, ἡ σκηνὴ 
τοῦ πρώτου λουτροῦ στὴ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ μπορεῖ νὰ ἐκληφθεῖ ὡς προ
τύπωση τῆς Βάπτισης.35 Ὡστόσο τὸ «λουτρὸ παλιγγενεσίας» ἀφορᾶ τὸν 

32. Bowersock, ὅ.π. (σημ. 4), σσ. 612.
33. G. Hedreen, «The Cult of Achilles in the Euxine», Hesperia 60 (1991) 313330.
34. Bowersock, ὅ.π. (σημ. 4), σσ. 910. Γιὰ τὴ λατρεία τοῦ Ἀχιλλέα ὡς ἡμίθεου βλ. Leader

Newby, ὅ.π. (σημ. 19), σ. 133, καὶ Moraw, ὅ.π. (σημ. 5), σσ. 249250.
35. Ἡ ἄποψη ὀφείλεται σὲ σχόλιο τοῦ Ε. Kitzinger γιὰ τὸν συγκερασμὸ στοιχείων τῆς εἰκο

νογραφίας τῆς σκηνῆς τοῦ πρώτου λουτροῦ καὶ τῆς παράστασης τῆς Βάπτισης σὲ ἔργα τῆς 
δυτικῆς μεσαιωνικῆς τέχνης, π.χ. ἀπεικόνιση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος/περιστερᾶς νὰ κατέρχεται 
πάνω ἀπὸ τὸ λουόμενο θεῖο βρέφος, ἀπεικόνιση τοῦ Χριστοῦ ἐντὸς λουτήρα στὴν ἐν Ἰορδάνη 
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ἄνθρωπο ποὺ δέχεται τὸ βάπτισμα ὡς λύτρωση ἀπὸ τὰ ἀνθρώπινα πάθη, 
τὸν βαπτιζόμενο ποὺ ἀναγεννᾶται στὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ καὶ δὲν ἀπηχεῖ 
τὴν ἔννοια τῆς ἀναγέννησης, τῆς ἐτήσιας ἀνανέωσης τῆς θεότητας οὔτε τοῦ 
Χριστοῦ, οὔτε τοῦ βαπτιζομένου χριστιανοῦ. Ἔτσι, ἡ ἀνάλυση τῆς σκηνῆς μὲ 
θεολογικοὺς ἑρμηνευτικοὺς ὅρους ἀφενὸς ἀντιστοιχεῖ στὸν διάλογο μεταξὺ 
χριστιανῶν καὶ παγανιστῶν τῆς ἐποχῆς κατὰ τὴν ὁποία διαμορφώνεται 
τὸ χριστιανικὸ δόγμα, ἀφετέρου ὅμως δημιουργεῖ ἐννοιολογικὴ σύγχυση 
ἀνάλογη μὲ ἐκείνη ποὺ κλήθηκαν νὰ ἀντιμετωπίσουν οἱ μετέχοντες στὸν 
διάλογο αὐτὸ τοὺς πρώτους χριστιανικοὺς αἰῶνες. Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον 
ἀπὸ τὴν ἄποψη αὐτὴ ἔχει ὁ παραλληλισμὸς τῆς ἐν Ἰορδάνη Βάπτισης τοῦ 
Χριστοῦ μὲ τὴν ἐμβάπτιση τοῦ Ἀχιλλέα στὰ νερὰ τῆς Στυγός, ἐπεισόδιο 
ποὺ συχνὰ ἀκολουθεῖ τὴ σκηνὴ τοῦ πρώτου λουτροῦ στὴν εἰκονογράφηση 
τοῦ βιογραφικοῦ κύκλου τοῦ ἥρωα, π.χ. στὴν ἀνάγλυφη μαρμάρινη πλάκα 
τοῦ Καπιτωλίνου Μουσείου καὶ στὸν δίσκο τοῦ θησαυροῦ τοῦ Kaiseraugst. 
Τὸ ἐπεισόδιο αὐτὸ ἀπαντᾶ γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Ἀχιλλειάδα τοῦ Στάτιου 
(τέλη 1ου αἰ. μ.Χ.). Σύμφωνα μὲ τὴ σύγχρονη ἔρευνα ἡ ἀπεικόνιση τοῦ λου
τροῦ στὴ Στύγα στὸν βιογραφικὸ κύκλο τοῦ ἥρωα ἀποτελεῖ μία ἀκόμη 
ἔνδειξη τοῦ ὑπαινισσόμενου συσχετισμοῦ μεταξὺ Ἀχιλλέα καὶ Χριστοῦ.36 
Ὡστόσο, τὸ πρῶτο γνωστὸ σχόλιο ποὺ ἀπορρίπτει τὸν συσχετισμὸ ἀνήκει 
στὸν Τερτυλλιανό, ὁ ὁποῖος στὸ σύγγραμμά τοῦ «Περὶ ψυχῆς» (De anima, 
50.3) ἐπισημαίνει ὅτι ἡ ἐμβάπτιση τοῦ Ἀχιλλέα δὲν τοῦ ἐξασφάλισε τὴν 
προσδοκώμενη ἀθανασία.37

Διαπιστώνουμε δηλαδὴ ὅτι οἱ «θεολογίζουσες» ἑρμηνεῖες περὶ συσχε
τισμοῦ ΔιονύσουἈχιλλέαΧριστοῦ διατυπώνουν εὔλογους συνειρμούς, οἱ 
ὁποῖοι ὀφείλονται στὴν πολυσημία τῶν εἰκόνων τῆς ἐποχῆς αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ 
ἐπαναφέρουν τὸν ἀπόηχο τοῦ συμφυρμοῦ ἀμφίσημων ἐννοιῶν ποὺ ἔχουν 

Βάπτιση (βλ. Kitzinger, ὅ.π. (σημ. 1) 104, σημ. 42). Οἱ παραστάσεις αὐτὲς ἀποτελοῦν οὐσιαστικὰ 
ἐξέλιξη τῆς εἰκονογραφίας τοῦ πρώτου λουτροῦ καὶ ἀπηχοῦν ἀφενὸς τὴν πρόσληψη τοῦ 
θέματος μετὰ τὴν καθιέρωσή του στὴ βυζαντινὴ τέχνη καὶ ἀφετέρου θεολογικὰ ζητήματα καὶ 
θρησκευτικὲς μεταρρυθμίσεις τῆς μεσαιωνικῆς Εὐρώπης (βλ. Juhel, ὅ.π. (σημ. 26) 111132). 
Στὴ βυζαντινὴ τέχνη ἡ σκηνὴ τοῦ λουτροῦ δὲν ὑφίσταται μετατροπὲς ἀνάλογες μὲ ἐκεῖνες τῆς 
δυτικῆς μεσαιωνικῆς τέχνης ποὺ νὰ ἀποδεικνύουν ὅτι τὸ πρῶτο λουτρὸ ἀποτελεῖ προτύπωση 
τῆς παράστασης τῆς Βάπτισης τοῦ Χριστοῦ. Σύμφωνα μὲ τὸν Καλοκύρη ἡ ἀπεικόνιση τοῦ 
λου τήρα σὲ σχῆμα κολυμβήθρας καὶ ὄχι λεκανίδας ὑποδεικνύει ὅτι τὸ λουτρὸ ἀποτελεῖ προ
εικόνιση τοῦ βαπτίσματος (βλ. Καλοκύρης, ὅ.π. (σημ. 1), σσ. 4142). Στὴν περίπτωση αὐτὴ ὅμως 
ἀναδεικνύεται ἡ σημασία τοῦ λουτροῦ γιὰ τὸν βαπτιζόμενο ἄνθρωπο καὶ ὄχι ἡ θεϊκὴ ὑπόσταση 
τῶν λουόμενων βρεφῶν, τοῦ Διονύσου καὶ τοῦ Χριστοῦ.

36. Daszewski, «Figural Mosaics from Paphos», ὅ.π. (σημ. 13), σ. 74. Ὁ Bowersock προσπερνᾶ 
τὸν εἰκονογραφικὸ συσχετισμὸ ἈχιλλέαΧριστοῦ ἐντάσσοντάς τον στὸ γενικότερο σχῆμα 
ἐξομοίωσης ΔιονύσουXριστοῦ διὰ τῆς σκηνῆς τοῦ πρώτου λουτροῦ (βλ. Bowersock, ὅ.π. (σημ. 
4), σσ. 56).

37. J. Burgess, «Achilles’ Heel. The Death of Achilles in Ancient Myth», Classical Antiquity 14 
(1995) 217244.



240 Πέλλη Μάστορα

στιγματίσει τὴν Ὕστερη Ἀρχαιότητα ὡς ἐποχὴ ζυμώσεων καὶ συγκρούσεων 
μεταξὺ παγανιστικοῦ καὶ χριστιανικοῦ κόσμου. Ὁδηγούμαστε ἔτσι σὲ ἑρ
μηνευτικὸ ἀδιέξοδο, ἐνῶ μεγαλύτερη σύγχυση προκαλεῖται ἐὰν λάβουμε ὑπ᾽ 
ὄψιν ὅτι τὸ πρῶτο λουτρὸ ἀπαντᾶ σὲ παραστάσεις ποὺ δὲν ἐπιδέχονται 
θεολογικὴ ἑρμηνεία, ὅπως οἱ ἀπεικονίσεις σὲ ρωμαϊκὲς σαρκοφάγους 
παι  διῶν καὶ ἐφήβων, στὸ ψηφιδωτὸ τοῦ Κίμβρου καὶ τοῦ Ἀλεξάνδρου καὶ 
στὴ «ζωφόρο τοῦ Τήλεφου». Ἀπὸ τὴν ἄποψη αὐτὴ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον 
παρουσιάζει ἡ διαπίστωση ὅτι ἡ ἐξομοίωση τοῦ Ἀχιλλέα μὲ τὸν Χριστὸ 
ὑποστηρίζεται ἀπὸ ἀναφορὲς σὲ κείμενα τῆς Ὕστερης Ἀρχαιότητας.

Ὁ συσχετισμὸς μεταξὺ Ἀχιλλέα καὶ Χριστοῦ
     σὲ κείμενα τῆς Ὕστερης Ἀρχαιότητας

᾽Εκτὸς ἀπὸ τὴν ἀποφατικὴ γιὰ τὸν συσχετισμὸ τοῦ Ἀχιλλέα καὶ τοῦ Χριστοῦ 
ἀναφορὰ τοῦ Τερτυλλιανοῦ στὸ ἔργο του «Περὶ ψυχῆς» (De anima, 50.3), 
γιὰ τὴν ὁποία ἔγινε λόγος προηγουμένως, ἄλλες ἀναφορὲς σὲ κείμενα τῆς 
Ὕστερης Ἀρχαιότητας τεκμηριώνουν καταφατικὰ τὸν συσχετισμὸ αὐτὸ καὶ 
προσδιορίζουν τὸ ἐννοιολογικὸ περιεχόμενό του.

Ἡ πρωιμότερη γνωστὴ ἀναφορὰ ἀπαντᾶ στὸν Λόγο τῷ τῶν ἁγίων συλ-
λόγῳ, ὁ ὁποῖος ἐπισυνάπτεται στὸν Βίο Κωνσταντίνου ποὺ συνέγραψε ὁ 
Εὐ σεβίος Καισαρείας.38 Ὁ λόγος ἀποδίδεται στὸν Μ. Κωνσταντίνο καὶ ἐκ
φωνήθηκε σὲ συγκέντρωση χριστιανῶν γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τοῦ Πάσχα.39 Ὁ 
Κωνσταντίνος παρουσιάζει ἐμμέσως τὴ θρησκευτικὴ καὶ πολιτικὴ ἰδεολογία 
του ἐπικεντρώνοντας στὴν ὑπεροχὴ τοῦ χριστιανικοῦ μονοθεϊσμοῦ ἔναντι 
τοῦ παγανιστικοῦ πολυθεϊσμοῦ. Ἀναφέρεται στὶς προφητεῖες τῆς Π. Δια
θήκης γιὰ τὴν ἔλευση τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀποδίδει ἀνάλογο περιεχόμενο σὲ 
κείμενα τῆς ἑλληνορωμαϊκῆς γραμματείας. Μεταξὺ ἄλλων σχολιάζει τὴν 
Τέ ταρτη Ἐκλογὴ τοῦ Βιργιλίου ὑποστηρίζοντας ὅτι ἡ προαγγελία τῆς γέν
νησης μυστηριώδους παιδίου, κατοπινοῦ θεϊκοῦ ἄνδρασωτήρα ἀφορᾶ στὴ 
γέννηση τοῦ Χριστοῦ.40 Μάλιστα ἐπισημαίνει ὅτι οἱ στίχοι 3136 τοῦ ἰδίου 
ἔργου, στοὺς ὁποίους ἀναφέρεται ὅτι γιὰ τὴν πάταξη τοῦ κακοῦ στὸν κόσμο 
θὰ ὑπάρξει πάλι ὁ Τίφυς καὶ οἱ ἥρωες τῆς Ἀργοναυτικῆς ἐκστρατείας καὶ 
ὅτι ὁ Ἀχιλλέας θὰ ἐπιτεθεῖ ξανὰ στὸν πόλεμο μεταξὺ Τρώων καὶ Δαναῶν, 

38. «Κωνσταντῖνος Σεβαστός, Τῷ τῶν ἁγίων συλλόγῳ», Εὐσεβίου Καισαρείας Ἱστορικά, τ. Δ´, 
εἰσ.–κείμενο–μτφρ.–σχόλια Π. Κ. Χρήστου, Θεσσαλονίκη 1982, σσ. 1112, 529625.

39. Οἱ ἀπόψεις τῶν ἐρευνητῶν διίστανται ὅσον ἀφορᾶ τὸ ἔτος συγγραφῆς τοῦ λόγου καὶ 
τὴν πόλη στὴν ὁποία ἐκφωνήθηκε ὁ λόγος (βλ. J. M. Schott, Christianity, Empire, and the Making 
of Religion in Late Antiquity, Φιλαδέλφεια 2008, σσ. 111113).

40. E. Bourne, «The Messianic Prophecy in Vergil’s Fourth Eclogue», The Classical Journal 11 
(1916) 391.
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ἔχουν ἀλληγορικὴ σημασία. Σύμφωνα μὲ τὸν Κωνσταντίνο ὁ Βιργίλιος χρη
σιμοποιεῖ τὸν Ἀχιλλέα ὡς τύπο τοῦ Σωτήρα καὶ τὴν Τροία ὡς τύπο τῆς Οἰ
κουμένης, γιατὶ ὁ Ἀχιλλέας πολέμησε ἐναντίον πονηρῆς δύναμης καὶ ἦταν 
ἀπεσταλμένος μεγίστου πατρός.41

Ἀνάλογος συσχετισμὸς ἀπαντᾶ σὲ ἀποσπασματικὰ σωζόμενο χωρίο τοῦ 
κειμένου Σχόλια στὸν Ἐκκλησιαστὴ τοῦ Διδύμου Ἀλεξανδρείας ἢ Τυφλοῦ 
(περ. 313398). Ὁ Δίδυμος παραδίδει ὅτι ὁ Πορφύριος Τύρου σὲ ἔργο του, 
πιθανὸν σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ βιβλία του Κατὰ Χριστιανῶν, χρησιμοποίησε ἀλ
ληγορικὰ τοὺς ὁμηρικοὺς ἥρωες καὶ «ὅσα λένε οἱ χριστιανοὶ γιὰ τὸν διάβολο 
ὁ Πορφύριος τὰ λέγει γιὰ τὸν Ἕκτορα, καὶ ὅσα λένε γιὰ τὸν Χριστὸ ἐκεῖνος 
τὰ λέγει γιὰ τὸν Ἀχιλλέα».42

Μὲ τὶς δύο παραπάνω ἀναφορὲς συνάδει καὶ ἡ ἄποψη τοῦ L. Thompson 
ὅτι ἡ φράση κόψονται ἐπ’ αὐτόν πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς στὴν Ἀποκάλυψη 
τοῦ Ἰωάννη (1:7) ἀποτελεῖ ἐκδήλωση τιμητικοῦ θρήνου γιὰ τὸν Χριστὸ ὡς 
ἥρωα, ἡ ὁποία ἀνάγει τὶς καταβολές της στὸν τελετουργικὸ θρῆνο ποὺ 
κατὰ τὸν Παυσανία λάμβανε χώρα σὲ γιορτὴ πρὸς τιμὴ τοῦ Ἀχιλλέα στὴν 
Ἠλεία.43

Κοινὸς παρονομαστὴς στοὺς παραπάνω συσχετισμοὺς ἈχιλλέαΧριστοῦ 
εἶναι τὸ πρότυπο πολεμιστῆ ἥρωα, τοῦ σωτήρα ποὺ μάχεται ἐναντίον τοῦ 
κακοῦ. Ὅπως εἶναι γνωστό, ὁ Ἀχιλλέας κατὰ τὴν Ὕστερη Ἀρχαιότητα 
προ βλήθηκε ὡς πρότυπο πολεμικῆς ἀρετῆς. Ἡ πολεμικὴ ἀρετὴ σύμφωνα 
μὲ τὰ ὁμηρικὰ ἰδεώδη εἶναι ἡ σῶμα μὲ σῶμα μάχη μὲ τὸν ἀντίπαλο καὶ 
ὄχι τὰ στρατηγικὰ μηχανεύματα ποὺ ἐκ τοῦ μακρόθεν ὁδηγοῦσαν στὴν 
κατατρόπωση τοῦ ἐχθροῦ.44 Ἡ ἀλληγορικὴ προβολὴ Ἀχιλλέα/Χριστοῦ 
ἐναντίον Ἕκτορα/σατανᾶ ἀπὸ τὸν Πορφύριο καταδεικνύει ὅτι ἡ μεταξύ 
τους ἀντιστοιχία γίνεται στὸ ἐπίπεδο τῆς πολεμικῆς ἀρετῆςἠθικῆς. Στὴν 
ἴδια ἀντίληψη περὶ ἀρετῆς στηρίζει ὁ Κωνσταντίνος τὰ ἐπιχειρήματά του, 

41. «Κωνσταντῖνος Σεβαστός, Τῷ τῶν ἁγίων συλλόγῳ», ὅ.π. (σημ. 38), 20.89: Τῖφυς, καὶ 
θεσ  σαλὶς Ἀργώ / Ἀνδράσιν ἡρώεσσιν ἀγαλλομένη, πολέμου δὲ, / Τρώων καῖ Δαναών πειρήσεται 
αὖθις Ἀχιλλεύς [...] τὸν μὲν Ἀχιλλέα χαρακτηρίζει τὸν σωτήρα ὁρμῶντα ἐπὶ τὸν Τρωικὸν πό-
λεμον, τὴν δὲ Τροίαν τὴν οἰκουμένην πᾶσαν. Ἐπολέμησεν γοῦν ἄντικρυ τῆς ἀντικειμένης δυ-
νάμεως πονηρᾶς, πεμφθεὶς ἐξ οἰκείας τε προνοίας καὶ παραγγελίας μεγίστου πατρός.

42. Ph. Sellew, «Achilles or Christ? Porphyry and Didymus in Debate over Allegorical Inter pre
tation», The Harvard Theological Review 82 (1989) 8082, ὅπου ἡ μεταγραφὴ καὶ φιλολογικὴ 
ἀποκατάσταση τοῦ χωρίου: ἔνθα ὁ Ἀχιλλεὺς καὶ Ἕκτωρ μνημονεύεται ἠλληγόρησεν, φήσας 
πρὸς τὸν Χ(ριστὸν) καὶ τὸν διάβολον· καὶ ἃ ἐλέγομεν ἡμεῖς περὶ τοῦ διαβόλου αὐτὸς περὶ τοῦ 
Ἕκτωρος, καὶ ἃ περὶ τοῦ Χριστοῦ, αὐτὸς περὶ Ἀχιλλέως.

43. L. Thompson, «Lamentation for Christ as a Hero: Revelation 1:7», Journal of Biblical Li-
tera ture 119 (2000) 690, 694. Παυσ. Ἑλλάδος περιήγησις, 6.23.3: αἱ γυναῖκες αἱ Ἠλεῖαι ἄλλα τε 
τοῦ Ἀχιλλέως δρῶσιν ἐς τιμὴν καὶ κόπτεσθαι νομίζουσιν αὐτόν.

44. T. Hölsher, «Images of War in Greece and Rome. Between Military Practice, Public Memory, 
and Cultural Symbolism», The Journal of Roman Studies 93 (2003) 5.
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ὥστε νὰ μὴν ἱκανοποιήσει τὸ αἴτημα τῶν χριστιανῶν γιὰ διωγμὸ τῶν πα
γανιστῶν.45 Προβάλλοντας τὸ πρότυπο τοῦ Ἀχιλλέα καὶ τοῦ Χριστοῦ, 
ποὺ ρίχθηκαν στὴν σῶμα μὲ σῶμα πάλη ἐναντίον τοῦ κακοῦ, ἀφήνει νὰ 
ἐννοηθεῖ ὅτι καὶ ὁ ἴδιος δὲν θὰ χρησιμοποιήσει παρὰ μόνο τὴν πίστη του σὰν 
ὅπλο ἐναντίον τοῦ παγανισμοῦ, καὶ ὄχι τὴν πολιτικὴ καὶ στρατιωτική του 
δύναμη, ποὺ θὰ τοῦ ἐπέτρεπε τὴν ἐκ τοῦ μακρόθεν ἄσκηση βίας ἐναντίον 
τοῦ παγανισμοῦ. Συνεπῶς, ὁ συσχετισμὸς Ἀχιλλέα καὶ Χριστοῦ συνιστᾶ 
προ βολὴ προτύπου ἠθικῆς. Σὲ ἄλλο σημεῖο τοῦ λόγου του ὁ Κωνσταντίνος 
καλεῖ τοὺς ἀκροατὲς νὰ ἐνστερνιστοῦν τὸ πρότυπο αὐτὸ λέγοντάς τους 
ὅτι ὁ υἱός τοῦ Θεοῦ προσκάλεσε ὅλους τοὺς ἀνθρώπους πρὸς τὴν ἀρετὴ 
καθιστώντας τὸν ἑαυτό του διδάσκαλο τῶν συνετῶν, καὶ στοὺς ἄριστους 
ἀπὸ αὐτοὺς δίδαξε βιωφελὴ παιδεία (Λόγος 15, 1).46 Ἡ χρήση τῶν ἐννοιῶν 
«ἀρετή», «βιωφελὴς παιδεία» καὶ «ἄριστοι», ὅπως καὶ «δίκαιοι» ἢ «εὐσεβεῖς 
ἄνδρες», ποὺ ἀπαντοῦν μὲ μεγάλη συχνότητα στὸν Λόγο τοῦ Κωνσταντίνου, 
παραπέμπουν στὴν προβολὴ τῶν ἡρώων«θεϊκῶν ἀνδρῶν» ὡς πρότυπα 
γιὰ τὴν ἀνάπτυξη συλλογικῆς κοινωνικῆς ἠθικῆς. Στὸ σημεῖο αὐτὸ ὁ λόγος 
τοῦ Κωνσταντίνου ἐπιβεβαιώνει τὶς ἀπόψεις σύγχρονων ἐρευνητῶν ποὺ 
ὑπο στήριξαν ὅτι κοινὸ χαρακτηριστικὸ μεταξὺ τῶν Διονύσου, Ἀχιλλέα καὶ 
Ἀλεξάνδρου, στὸν βιογραφικὸ κύκλο τῶν ὁποίων εἰκονίζεται τὸ πρῶτο λου
τρό, ἀποτελεῖ ἡ προβολή τους ὡς πρότυπα παιδείας.47 Στὰ πρότυπα αὐτὰ ὁ 
πρῶτος χριστιανὸς αὐτοκράτορας προσθέτει τὸ παράδειγμα τοῦ Χριστοῦ, 
στὸ πρόσωπο τοῦ ὁποίου συμπυκνώνονται πλέον ὅλες οἱ ἀρετὲς καὶ τὸ ἦθος 
τῶν παλαιῶν προτύπων. 

Ἡ τολμηρὴ σύζευξη ποὺ ἐπιχείρησε ὁ Κωνσταντίνος, ὁ ὁποῖος ἦταν «εἰ
κόνα τοῦ Χριστοῦ ἐπὶ τῆς γῆς», προφανῶς ἔθεσε τὶς βάσεις τῆς συνέχειας 
τοῦ ρωμαϊκοῦ «imitatio Achillei» ἀπὸ τοὺς κατοπινοὺς χριστιανοὺς αὐτο
κρατόρες. Σύμφωνα μὲ τὸν Αl. Cameron, ὁ Ἀχιλλέας ὑπῆρξε προσφιλὲς πρό
τυπο παιδείας/ἀνατροφῆς, διότι τὸ παράδειγμά του ἀνταποκρίνεται στὴ 
δομὴ τῶν ρητορικῶν ἐγκωμίων.48 Γενικότερα ὅμως ὁ Ἀχιλλέας ἀποτελεῖ τὸ 
κατεξοχὴν παράδειγμα ἥρωα ποὺ ἀναπροσαρμόζεται στὶς ἀνάγκες κάθε 
ἐποχῆς, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὴ διαρκὴ προβολή του ἀπὸ τὴν Ὕστερη 
Ἀρχαιότητα ἕως τὴν Ἀναγέννηση. Στὸ πλαίσιο τῶν ἀναπροσαρμογῶν αὐτῶν 
ἐμπλουτίζεται καὶ ὁ λογοτεχνικὸς ἀλλὰ καὶ ὁ εἰκονογραφικὸς βιογραφικὸς 

45. Η. Α. Drake, «Policy and Belief in Constantine’s “Oration to the Saints”», Studia Patristica 
19 (1989) 4051. 

46. «Κωνσταντῖνος Σεβαστός, Τῷ τῶν ἁγίων συλλόγῳ», ὅ.π. (σημ. 38), 15.1: ὁ τοῦ Θεοῦ 
παρα καλεῖ παῖς πρὸς τὴν ἀρετὴν ἅπαντας [...] τοὺς ἀρίστους τῶν τηνικαῦτα βιωφελῆ παιδεία 
ἐπαίδευσεν.

47. Kampen, ὅ.π. (σημ. 14) 50, LeaderNewby, ὅ.π. (σημ. 19), σ. 136.
48. Cameron, ὅ.π. (σημ. 17) 1213.
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κύκλος τοῦ Ἀχιλλέα, ὅπως ἀπέδειξε ὁ K. Weitzmann.49

Ἐφόσον λοιπὸν ὁ συσχετισμὸς Ἀχιλλέα καὶ Χριστοῦ ὑποστηρίχθηκε ἀπὸ 
τὴν αὐτοκρατορικὴ ἰδεολογία καὶ ἀνταποκρίνεται σὲ κοινωνικὰ ἰδεώδη, 
δηλαδὴ στὴ διαμόρφωση προτύπων παιδείας τὰ ὁποῖα ἐξυψώνουν τὸν 
ἄνθρωπο καθιστώντας τον «ἄριστο», τὸ ἠθογραφικὸ περιεχόμενο τῆς εἰκο
νογραφικῆς ἐξομοίωσης μεταξὺ Ἀχιλλέα καὶ Χριστοῦ διὰ τῆς σκηνῆς τοῦ 
πρώτου λουτροῦ θὰ πρέπει νὰ ἀναζητηθεῖ σὲ κοινωνικὸ καὶ ὄχι σὲ θεολογικὸ 
ἐπίπεδο. Μὲ ἄλλα λόγια γιὰ νὰ γίνουν ἀντιληπτοὶ οἱ λόγοι ποὺ ἡ σκηνὴ 
αὐτὴ μεταφέρεται σχεδὸν αὐτούσια ἀπὸ τὴ ρωμαϊκὴ στὴ χριστιανικὴ 
τέχνη θὰ πρέπει νὰ ἀναζητηθεῖ τὸ ἠθογραφικὸ καὶ ὄχι τὸ σωτηριολογικὸ
ἐσχατολογικὸ περιεχόμενό της.

Τὸ πρῶτο λουτρὸ βρέφους ὡς ἠθογραφικὸ θέμα
     τοῦ βιογραφικοῦ κύκλου θεῶν, ἡρώων καὶ θνητῶν

Ἡ σκηνὴ τοῦ πρώτου λουτροῦ βρέφους ἀποτυπώνει ἕνα ἀπὸ τὰ δρώμενα 
τοῦ τελετουργικοῦ ἑορτασμοῦ τῆς γέννησης, ποὺ σύμφωνα μὲ τὰ ρωμαϊκὰ 
ἔθιμα λάμβανε χώρα τὴν dies lustricus.50 Ἡ γιορτὴ αὐτὴ γινόταν τὴν ὄγδοη 
γιὰ τὰ ἀγόρια καὶ τὴν ἔνατη γιὰ τὰ κορίτσια ἡμέρα ἀπὸ τὴ γέννησή τους 
καὶ τὰ τελούμενα δρώμενα ἀφοροῦσαν στὴν κάθαρση ἀπὸ τὸ μίασμα τῆς 
γέννας τοῦ νεογνοῦ, τῆς μητέρας καὶ ὅσων συμμετεῖχαν στὸν τοκετό. Τὴν 
ἴδια μέρα γινόταν καὶ ἡ ὀνοματοδοσία τοῦ νεογέννητου καὶ ἡ ἀναγνώρισή 
του ἀπὸ τὸν πατέρα ὡς νόμιμο παιδὶ τῆς οἰκογένειας.51 Ἀντίστοιχη τελετὴ 
στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα ἦταν τὰ ἀμφιδρόμια, ἀλλὰ καὶ τὸ ἑβραϊκὸ ἔθιμο τῆς 
περιτομῆς, ἡ ὁποία γινόταν ἐπίσης τὴν ὄδγοη ἡμέρα ἀπὸ τὴ γέννηση τοῦ 
παιδιοῦ.52

Συνεπῶς ἡ σκηνὴ τοῦ πρώτου λουτροῦ βρέφους δὲν ὑπομνηματίζει τὴ 
θεολογικὴ ἔννοια τῆς ἐνσάρκωσης, ἀλλὰ εἰκονογραφεῖ πραγματικὸ δρώ
μενο τὸ ὁποῖο εἶναι συνυφασμένο μὲ σημαντικὲς κοινωνικὲς ἀξίες, ὅπως ἡ 
ἀναγνώριση, ἡ νομιμοποίηση καὶ ἡ ἔνταξη τοῦ νεογέννητου παιδιοῦ στὴν 

49. K. Weitzmann, Ancient Book Illumination, Cambridge, Mass. 1959, σ. 54.
50. E. Feinblatt, «Un sarcofago romano inedito nel Museo di Los Angeli», Bolletino d’arte 37 

(1952) 200. Τὸν συσχετισμὸ τῆς σκηνῆς τοῦ πρώτου λουτροῦ μὲ τὴν dies lustricus ἀποδέχεται 
καὶ ὁ St. de Angeli ἑρμηνεύοντας τὴν παρουσία σὲ αὐτὴ τῶν τριῶν Μοιρῶν (βλ. St. de Angeli, 
«Problemi di iconografia romana. Dalle Moire alle Parche», Mélanges de l’Ecole française de Rome, 
Antiquité 103 (1991) 119120).

51. Chr. Laes, Children in the Roman Empire. Outsiders Within, Cambridge 2011, σσ. 6567.
52. Τὸν συσχετισμὸ σὲ εἰκονογραφικὸ ἐπίπεδο ὑποστήριξε καὶ ὁ St. de Angeli, ὅ.π. (σημ. 

50) 120, σημ. 61. Γιὰ τὰ ἀμφιδρόμια βλ. M. Golden, Children and Childhood in Classical Athens, 
Λονδίνο 1993, σσ. 32, 30. Γιὰ τὴν περιτομὴ βλ. C. B. Horn και G. W Martens, «Let the Little 
Children Come to Me». Childhood and Children in Early Christianity, Washington, D.C. 2009, σσ. 
21, 7778.
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οἰκογένεια καὶ στὴν κοινωνία. Στὸ δρώμενο αὐτὸ συμπυκνώνονται νοήματα 
ποὺ ἀπηχοῦν κοινωνικὲς ἀξίες, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦσαν «ἄγραφο νόμο» γιὰ 
τοὺς ἀρχαίους λαούς. Τὶς ἀξίες αὐτὲς θεσμοθέτησε ὁ Ὀκταβιανὸς Αὔγουστος 
ἐκδίδοντας νόμους ποὺ ἀποσκοποῦσαν στὴν αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν γεν
νήσεων, ἐπιβάλλοντας πρόστιμα στὰ ἄτεκνα ζευγάρια καὶ χορηγώντας 
προ νόμια στοὺς πολύτεκνους, ἐνῶ βασικὸ μέλημα ἦταν ἡ νομιμοποίηση 
τῶν παιδιῶν ἀπὸ τοὺς πατέρες τους. Ἡ νομιμοποίηση ἐπικυρωνόταν μὲ τὴν 
τέλεση τοῦ ἐθίμου τῆς dies lustricus. Χωρὶς τὴν τελετὴ αὐτὴ τὸ νεογέννητο 
παιδὶ θεωρεῖτο ἀνύπαρκτο γιὰ τὸ ρωμαϊκὸ κράτος.53

Οἱ πρoϋποθέσεις, λοιπόν, γιὰ τὴν εἰσαγωγὴ καὶ διάδοση τῆς σκηνῆς 
τοῦ πρώτου λουτροῦ στοὺς βιογραφικοὺς κύκλους θεῶν, ἡρώων ἀλλὰ καὶ 
θνη τῶν εἶχαν διαμορφωθεῖ ἐπὶ Αὐγούστου. Μὲ τὸν Αὔγουστο ὡς εἰσηγητὴ 
τῆς λατρείας τοῦ Διονύσου στὴν περιοχὴ τῆς Καμπανίας συσχέτισε, ὅπως 
προαναφέρθηκε, ὁ Bowersock τὰ ἀρχαιότερα ἐντοπισμένα παραδείγματα 
ἀπεικόνισης τοῦ πρώτου λουτροῦ τοῦ Διονύσου. Ἡ εἰσαγωγὴ τῆς σκηνῆς 
ἀποτελεῖ καινοτομία στὴν εἰκονογραφία τῆς γέννησης τοῦ θεοῦ, ἡ παιδικὴ 
καὶ ἐφηβικὴ ἡλικία τοῦ ὁποίου ὑπῆρξαν προσφιλῆ θέματα στὴν ἀρχαία ἑλ
ληνικὴ τέχνη, διότι συμβόλιζαν τὴ μετάβαση στὶς ἀντίστοιχες ἡλικίες τῆς 
ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου. Στὴν Ἀρχαϊκὴ περίοδο συνηθέστερος εἰκονογραφικὸς 
τύπος εἶναι ἡ γέννηση τοῦ Διονύσου ἀπὸ τὸ πόδι τοῦ Δία καὶ ἡ παράδοση 
τοῦ βρέφους στὸν Ἑρμῆ. Στὰ μέσα τοῦ 5ου αἰ. π.Χ. ὁ ρόλος τοῦ Δία ἐπι
σκιάζεται ἀπὸ τὸν ῾Ερμῆ, ὁ ὁποῖος εἰκονίζεται ὡς κουροτρόφος καὶ προ
στά της τοῦ παιδιοῦ ἀπὸ τοὺς κινδύνους ποὺ διατρέχει στὸ ταξίδι του 
πρὸς τὸ ὄρος Νύσα, ὅπου οἱ Νύμφες θὰ ἀναλάβουν τὴν ἀνατροφή του. Ἡ 
εἰκονογραφικὴ αὐτὴ ἀλλαγὴ ἔχει ἀποδοθεῖ στὴ διαμόρφωση θεματογραφίας 
ποὺ ἀποσκοποῦσε στὴν προβολὴ τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς στὴν ἑλληνικὴ 
τέ χνη ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 5ου αἰ. π.Χ.54 Ἀντίστοιχη καινοτομία ἀποτελεῖ ἡ 
ἐπιλογὴ τῆς σκηνῆς τοῦ πρώτου λουτροῦ γιὰ τὴν ἀπόδοση τῆς γέννησης τοῦ 
Διονύσου στὴ ρωμαϊκὴ τέχνη, ἡ ὁποία προβάλλει μέσω τοῦ ἐθίμου τῆς dies 
lustricus τὴν ρωμαϊκὴ οἰκογένεια σύμφωνα μὲ τὶς ἐπιταγὲς τῆς κοινωνικῆς 
πολιτικῆς τῆς αὐτοκρατορικῆς ἐποχῆς. Εἰδικότερα, τὰ ἀρχαιότερα γνωστὰ 
παραδείγματα ἀπεικόνισης τοῦ πρώτου λουτροῦ τοῦ Διονύσου ἀπὸ τὶς 
Νύμφες, στὰ ὁποῖα δὲν περιλαμβάνεται ἡ Σεμέλη, ἀφοροῦν τὴν ἀποδοχὴ 
καὶ τὴν ἔνταξη τοῦ παιδιοῦ σὲ μία «οἰκογένεια», σ’ ἕνα κοινωνικὸ περιβάλλον 
ἐπιφορτισμένο μὲ τὴν εὐθύνη τῆς φροντίδας καὶ τῆς ἀνατροφῆς τοῦ παιδιοῦ
θεοῦ. Στὴ σκηνὴ αὐτὴ ἀντικατοπτρίζεται ὁ ρόλος τῆς οἰκογένειας γιὰ τὴν 

53. Laes, ὅ.π. (σημ. 51).
54. A. Ajootian, «The Civic Art of Pity», στὸ R. Hall Sternberg (ἐπιμ.), Pity and Power in 

Ancient Athens, Cambridge 2005, σσ. 241245.
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ἀνατροφὴ τοῦ παιδιοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι σημαντικὸς ἀκόμη καὶ στὴν περίπτωση 
ποὺ πρόκειται γιὰ παιδίθεὸ ἤ μελλοντικὸ ἥρωα. Ἀνάλογο μήνυμα μεταφέρει 
καὶ ἡ ἀπεικόνιση τοῦ πρώτου λουτροῦ τοῦ Τήλεφου ἀπὸ τὶς Νύμφες, οἱ 
ὁποῖες ἔσωσαν τὸν ἐγκατελειμμένο γιὸ τοῦ Ἡρακλῆ ἀναλαμβάνοντας 
τὴν ἀνατροφή του μέχρι ποὺ ὁ πατέρας ἀνακάλυψε καὶ ἀναγνώρισε τὸν 
γιό του. Τὴ σημασία τῆς ἀνατροφῆς προβάλλει ἡ προσωποποίησή της στὶς 
ψηφιδωτὲς παραστάσεις τοῦ λουτροῦ τοῦ Διονύσου καὶ τοῦ Ἀχιλλέα στὴ 
Νέα Πάφο. Ἐπιπλέον, ἡ καινοτόμος εἰσαγωγὴ τοῦ πρώτου λουτροῦ, ἡ 
ἀπόδοση τῆς dies lustricus τοῦ Διονύσου, τὸν πολιτογραφεῖ Ρωμαῖο πολίτη 
καὶ ἐμμέσως πλὴν σαφῶς προτρέπει κάθε Ρωμαῖο πατέρα νὰ ἀναγνωρίζει 
τὰ παιδιά του καὶ νὰ τὰ νομιμοποιεῖ ἐγγράφοντάς τα στὰ μητρῶα τοῦ 
κράτους.

Συνεπῶς ἡ διαμόρφωση νέας θεματογραφίας γιὰ τὴν ἀπεικόνιση τῆς 
γέννησης σχετίζεται μὲ τὶς κοινωνικὲς μεταρρυθίσεις ποὺ εἰσήγαγε ὁ Αὔ
γουστος. Σύμφωνα μὲ τὸν P. Zanker, «τὰ θέματα “ἠθικὸς γάμος” καὶ “εὐλογία 
τῶν τέκνων” δὲν στάθηκε βεβαία δυνατὸ νὰ μετουσιωθοῦν σὲ ἄμεση καλ
λιτεχνικὴ ἔκφραση· ἐνσωματώθηκαν, πάντως, σὲ ἐξιδανικευμένη μορφὴ στὰ 
ὁράματα περὶ τοῦ Χρυσοῦ Αἰώνα, ποὺ σύντομα θὰ κατέκλυζαν τὴν αὐ
το κρατορία».55 Τὴν ἐξιδανίκευση τῆς ἔννοιας τῆς πατρότητας ἐκφράζει 
ὁ τίτλος pater patriae ποὺ ἀποδίδεται στὸν Τραϊανὸ στὴν ἐπιγραφὴ τοῦ 
θριαμβικοῦ τόξου του στὸ Benevento (114117), στὰ ἀνάγλυφα τοῦ ὁποίου ὁ 
αὐτοκράτορας ἐμφανίζεται στὸν ρόλο τοῦ προστάτηκηδεμόνα παιδιῶν ποὺ 
τὰ προσφέρει στὴν πατρίδα, ἀλλὰ καὶ παιδιὰ μὲ τοὺς φυσικοὺς πατέρες 
τους ποὺ λαμβάνουν δῶρα ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα.56 Οἱ ἀπεικονίσεις παιδιῶν 
τῆς δυναστείας τῶν Ἀντωνίνων σὲ νομίσματα ποὺ φέρουν ἐπιγραφὲς felicitas 
ἢ felicitas temporum συνδέουν τὴν ἔννοια τῆς εὐγονίας καὶ τῆς θεϊκῆς εὔνοιας 
μὲ τὴν πολιτικὴ αὐτοκρατορικὴ ἰδεολογία.57

Τὰ εἰκονογραφικὰ αὐτὰ προγράμματα βρίσκουν ἄμεση ἀπήχηση στὰ 
κοινωνικὰ στρώματα ποὺ ταυτίζονται μὲ τὴν ἰδεολογία τῶν αὐτοκρατόρων. 
Ἔτσι, ἐπὶ Τραϊανοῦ ἀναπτύσσεται ἡ εἰκονογραφία τοῦ βιογραφικοῦ κύκλου 
σὲ σαρκοφάγους παιδιῶν καὶ ἐφήβων, στὴν ὁποία ὅπως προαναφέρθηκε 
περιλαμβάνεται ἡ ἀπεικόνιση τοῦ πρώτου λουτροῦ γιατὶ ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ 
τὰ σημαντικότερα ἐπεισόδια τῆς σύντομης ζωῆς τοῦ παιδιοῦ. Ἡ εὐρεία 
διάδοση τοῦ εἰκονογραφικοῦ αὐτοῦ θέματος καταδεικνύει, σύμφωνα μὲ 

55. P. Zanker, Ὁ Αὔγουστος καὶ ἡ δύναμη τῶν εἰκόνων, μτφρ. Μίλτος Πεχλιβάνος, Ἀθήνα 
2006, σ. 215.

56. S. Currie, «The  Εmpire of Αdults. Τhe Representation of Children on Trajan’s Arch at Bene
vento», στὸ J. Elsner (ἐπιμ.), Art and Text on Roman Culture, Cambridge 1996, σσ. 167168.

57. B. Rawson, «The Iconography of Roman Childhood», στὸ B. Rawson καὶ P. Weaver (ἐπιμ.), 
The Roman Family in Italy. Status, Sentiments, Space, Ὀξφόρδη 1999, σ. 225.
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τὸν B. Rawson, ὅτι τὴν ἐποχὴ αὐτὴ ἀναπτύσσεται ζωηρὸ ἐνδιαφέρον γιὰ 
τὴ βρεφικὴ ἡλικία καὶ τὴ σημασία της γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ζωή.58 Ἀνάλογο 
εἶναι καὶ τὸ ἐπιστημονικὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴ γέννηση καὶ τὴν ἀνάπτυξη 
τοῦ βρέφους, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὴν ἔκδοση τοῦ ἰατρικοῦ ἐγχειριδίου 
τοῦ Σωρανοῦ τοῦ Ἐφέσιου Περί γυναικείων παθῶν τὸ α΄ μισὸ τοῦ 2ου 
αἰ. μ.Χ.59 Ὁ προσεκτικὸς χειρισμὸς τῶν παιδιῶν στὶς ἀπεικονίσεις τοῦ 
πρώ του λουτροῦ μοιάζει νὰ εἰκονογραφεῖ τὶς ἰατρικὲς συμβουλὲς τοῦ 
Σωρανοῦ, ὅπως καταγράφονται στὸ πρῶτο βιβλίο τοῦ ἐγχειριδίου του, 
Περὶ τῆς μαίας, ὅπου μεταξὺ τῶν λεπτομερῶν ὑποδείξεων γιὰ τὴ σωστὴ 
κάθαρση τοῦ παιδιοῦ μετὰ τὴ γέννα ἀναφέρεται ὅτι τὰ βρέφη δὲν πρέπει 
νὰ ἀγγίζονται μὲ κρύα, ἁδρὰ γυμνὰ χέρια ἀλλὰ διαμέσου ὑφάσματος, 
κατὰ τὸν τρόπο δηλαδὴ ποὺ κρατοῦν τὰ βρέφη στὶς παραστάσεις τοῦ 
πρώ του λουτροῦ. Τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ προσεκτικὸς χειρισμὸς ἀφορᾶ παιδιὰ 
κοινῶν θνητῶν καὶ ὄχι ἀποκλειστικὰ παιδιὰ θεοὺς ἢ ἥρωες ἀποδεικνύει ὅτι 
χειρονομίες ὅπως τὸ ἄγγιγμα μὲ καλυμμένα χέρια, ποὺ ἔχει ἑρμηνευθεῖ στὸ 
πλαίσιο τῆς ἱεραρχικῆς ἐθιμοτυπίας ὡς ἔνδειξη σεβασμοῦ πρὸς τὸν θεὸ ἢ 
τὸν αὐτοκράτορα (manuum velatio), ἔχουν ἀφετηρία σὲ κανόνες ἀγωγῆς, 
προληπτικῆς ὑγιεινῆς καὶ προστασίας ἀπὸ ἀκούσια μόλυνση διὰ τῆς ἁφῆς 
μὲ γυμνὰ χέρια. Πρόκειται δηλαδὴ γιὰ χειρονομίες καὶ συμπεριφορὲς ποὺ 
ἀντανακλοῦν τὸ ἦθος μίας καλλιεργημένης κοινωνίας, ἡ ὁποία σέβεται καὶ 
προστατεύει καὶ τὸν ἀνίσχυρο καὶ τὸν ἰσχυρό. Ἀντίστοιχα ἡ ἀντανακλαστικὴ 
χειρονομία τῶν βρεφῶν ποὺ προτάσσουν τὰ χέρια τους ἐκφράζει χαρὰ καὶ 
αἴσθημα ἀσφάλειας καὶ δὲν ἔχει καμμία σχέση μὲ χειρονομία εὐλογίας, 
παρὰ τὰ ὅσα ὑποστηρίχθηκαν ἀπὸ τοὺς ἐρευνητὲς ποὺ ἀναγιγνώσκουν τὰ 
ἔργα αὐτὰ ὡς πεδίο θρησκευτικῆς ἐξομοίωσης ἢ ἀνταγωνισμοῦ.60

Τὰ πρότυπα ἀνώτερων συμπεριφορῶν δὲν μποροῦσαν παρὰ νὰ προέρ
χονται ἀπὸ τὸν κόσμο τῶν θεῶν καὶ τῶν ἡρώων, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε πάντοτε 
τὸ κάτοπτρο στὸ ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος πρόβαλε τὴ δική του πραγματικότητα 
καὶ τὶς δικές του συναισθηματικὲς ἀνάγκες. Τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ κείμενα δὲν 
ἀναφέρουν τὸ πρῶτο λουτρὸ τοῦ Διονύσου, τοῦ Ἀχιλλέα καὶ τοῦ Ἀλεξάνδρου 
εἶναι ἐλάσσονος σημασίας μπροστὰ στὸ γεγονὸς ὅτι τὰ ἔργα αὐτὰ δείχνουν 
τοὺς δημοφιλέστερους τῶν θεῶν καὶ ἡρώων νὰ δέχονται τὸ πρῶτο λουτρὸ 
κατὰ τὰ ρωμαϊκὰ ἔθιμα. Ἡ προτροπὴ μέσω τῶν ἔργων αὐτῶν γιὰ τήρηση 
τῶν θεσμοθετημένων ρωμαϊκῶν ἐθίμων εἶναι προφανής. 

Ἐξίσου προφανὴς εἶναι ἡ ἀνάδειξη τοῦ παιδοῦ ὡς κοινωνικὸ ἀγαθὸ καὶ 
ἡ καταξίωση τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας σὲ παραστάσεις τοῦ πρώτου 

58. Ὅ.π., σ. 227.
59. Laes, ὅ.π. (σημ. 51), σσ. 5664.
60. Ἀποσυσχετισμὸ τοῦ mannum velatio καὶ τῶν χειρονομιῶν εὐλογίας ἀπὸ συμβολικὲς ἑρ

μηνεῖες ὑποστηρίζει ἐπίσης ἡ KesslerDimin, ὅ.π. (σημ. 5), σσ. 270274. 
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λουτροῦ ποὺ χρονολογοῦνται ἀπὸ τὸν 4ο αἰ. καὶ μετά. Ἡ ἀπεικόνιση παι 
διῶν ἐπανέρχεται στὴ θεματολογία τῶν αὐτοκρατικῶν θριαμβικῶν ἔρ
γων, ὅπως ἀποδεικνύουν τὰ ἀνάγλυφα τοῦ τόξου τοῦ Κωνσταντίνου Α´ 
στὴ Ρώμη,61 ἐνῶ γενικότερα ἡ προβολὴ τῶν ἐννοιῶν τῆς πατρότητας και 
μητρότητας διέπει τὴν αὐτοκρατορικὴ ἰδεολογία τοῦ 4ου αἰ., ὅπως προ
κύπτει ἀπὸ τὴν ἀναβίωση τοῦ τιμητικοῦ τίτλου mater castrorum ποὺ ἀπο
δόθηκε στὴν Ἑλένη, μητέρα τοῦ Κωνσταντίνου Α´, κατὰ τὸ πρότυπο τῆς 
Φαυστίνας τῆς Νεότερης, συζύγου τοῦ Μάρκου Αὐρηλίου καὶ μητέρας τοῦ 
Κόμμοδου.62 Ἀνάλογο παράδειγμα προβολῆς τῆς μητρότητας ἀποτελεῖ 
ἡ ἀπεικόνιση τῆς Φαύστας, συζύγου τοῦ Κωνσταντίνου Α΄, σὲ νομίσματα 
ὡς ἔνθρονης βρεφοκρατούσας. Στὴν περίπτωση αὐτὴ ἀναπαράγεται ὁ 
εἰκονογραφικὸς τύπος τῆς μητέραςθεᾶς ἢ τῆς θεότητας Fecunditas τῶν 
ρωμαϊκῶν νομισμάτων τοῦ 2ου αἰ. μ.Χ. μὲ τὴ διαφορὰ ὅτι πλέον εἶναι ἡ 
ἴδια ἡ αὐτοκράτειρα ποὺ ἐνσαρκώνει τὴν ἔννοια τῆς μητρότητας καὶ τῆς 
εὐγονίας. Στὰ νομισματικὰ πορτραῖτα τῆς βρεφοκρατούσας Φαύστας ὁ 
Strzygowski ἀπέδωσε τὶς καταβολὲς τοῦ εἰκονογραφικοῦ τύπου τῆς Πα
ναγίας βρεφοκρατούσας ἐπισημαίνοντας τὸ ρόλο τῆς αὐτοκρατορικῆς 
τέχνης στὴν προώθηση καὶ τὸν μετασχηματισμὸ εἰκονογραφικῶν θεμάτων 
ἀπὸ τὸν παγανιστικὸ στὸν χριστιανικὸ κόσμο.63 Ὁ εἰκονογραφικὸς τύπος 
τῆς ἔνθρονης μητέραςθεᾶς κουροτρόφου ἀνάγει τὶς καταβολές του στὴν 
προϊστορικὴ τέχνη καὶ διαιωνίζεται μέσα ἀπὸ ἀνάλογες ἀπεικονίσεις εἴτε 
τῆς Δήμητρας, εἴτε τῆς Ἴσιδας καὶ ἄλλων θεοτήτων. Στὸν τύπο τοῦ κου
ροτρόφου ἐμφανίζεται, ὅπως προαναφέρθηκε, ὁ Ἑρμῆς στὸ ψηφιδωτὸ τῆς 
Γέννησης τοῦ Διόνυσου στὴν Οἰκία τοῦ Αἰώνα, παράσταση ποὺ σύμφωνα 
μὲ τὴν KesslerDimin ἐξομοιώνει τὸν Ἑρμῆ μὲ τὴν Παναγία καὶ ἀνήκει σὲ 
μεταβατικὸ στάδιο μετατροπῆς τῆς παγανιστικῆς τέχνης σὲ χριστιανική.64 

61. Βλ. ἐνδεικτικὰ I. Ferris, The Αrch of Constantine. Inspired by the Divine, Gloucestershire 
2013, σ. 90.

62. D. Angelova, «The Ivories of Ariadne and Ideas about Female Imperial Authority in Rome 
and Early Byzantium», Gesta 43 (2004) 5, 8. 

63. M. Lawrence, «Maria Regina», The Art Bulletin 7 (1925) 152.
64. KesslerDimin, ὅ.π. (σημ. 5), σσ. 275277. Σύμφωνα μὲ τὴν KesslerDimin, ἀφετηρία τῆς 

ἐπα ναφορᾶς τῶν παλαιῶν εἰκονογραφικῶν σχημάτων στὴν τέχνη τοῦ 4ου αἰ. εἶναι ἡ ἀνάγκη τῆς 
«παγανιστικῆς» κοινότητας τῆς Κύπρου νὰ ἐπαναπροσδιορίσει τὴ θρησκευτικὴ ταυτότητά της 
ἐπικαιροποιώντας τὸ παρελθόν. Ὡστόσο τὸ «παγανιστικό» παρελθὸν ἀποτελεῖ κοινὸ παρελθὸν 
τῆς κοινωνίας τοῦ 4ου αἰ., ὄχι μόνο τῶν «κυπρίων παγανιστῶν» ἀλλὰ καὶ ἄλλων θρησκευτικῶν 
καὶ φυλετικῶν κοινοτήτων ποὺ δὲν ἔκοψαν τοὺς δεσμούς τους μὲ τὴν κλασσικὴ παράδοση. 
Ἐπιπλέον, ἡ ἐπικαιροποίηση καὶ ἀναθεώρηση τῶν πολιτισμικῶν ἀξιῶν τοῦ παρελθόντος 
ὑπῆρ ξε πρωταρχικὸ μέλημα τῆς σταθεροποίησης τῆς μονοκρατορίας τοῦ Κωνσταντίνου Α´, 
π.χ. στὸ πλαίσιο τῆς ἐπικαιροποίησης αὐτῆς ἀποδίδεται καὶ ἡ ἐπανάχρηση ἀναγλύφων τῆς 
αὐτοκρατορικῆς τέχνης τοῦ 2ου αἰ. στὸ τόξο τοῦ Κωνσταντίνου στὴ Ρώμη (βλ. Ferris, ὅ.π. 
(σημ. 61), σσ. 6466). Ἔτσι, παρὰ τὴν ὀρθότητα τῶν ἐπιχειρημάτων τῆς KesslerDimin γιὰ 
τὴ χριστιανικὴ μεταγραφὴ ἀρχαίων εἰκονογραφικῶν σχημάτων, ἡ ἀφετηρία τῆς διαδικασίας 
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Ὡστόσο, ἡ χρήση τοῦ εἰκονογραφικοῦ τύπου στὴν τέχνη τοῦ 4ου αἰ. γιὰ 
τὴν ἀπεικόνιση τῆς Φαύστας, τοῦ Ἑρμῆ καὶ τῆς Παναγίας δὲν ἀπηχεῖ τὴν 
ἐξομοίωση ἢ τὸν ἀνταγωνισμὸ μεταξὺ τῶν συγκεκριμένων προσώπων, ἀλλὰ 
ἀποδεικνύει τὴ σημασία τὴν ὁποία ἀπέδιδαν στὴν εὐγονία, τὴν ἀνατροφὴ 
καὶ τὴν προστασία τῶν παιδιῶν τὴν ἐποχὴ αὐτή. Ἡ εὐέλικτη ἐφαρμογὴ τῶν 
εἰκονογραφικῶν τύπων τῆς κουροτρόφου ἀλλὰ και τοῦ πρώτου λουτροῦ 
τοῦ βρέφους στὴν τέχνη τῆς Ὕστερης Ἀρχαιότητας πιστοποιεῖ κυρίως τὴν 
ἀνάγκη προβολῆς προτύπων ἠθικῆς συμπεριφορᾶς καὶ ὄχι τὸν ἀνταγωνισμὸ 
ἢ τὴν ἐξομοίωση τῶν εἰκονιζομένων προσώπων.

Προεξέχουσα θέση στὴν ἐξέλιξη τῆς εἰκονογραφίας τῆς γέννησης στὸ 
πλαίσιο τῆς προβολῆς κοινωνικῶν προτύπων κατέχει ἡ παράσταση τοῦ 
πρώ του λουτροῦ τοῦ Ἀχιλλέα στὴν Οἰκία τοῦ Θησέα στὴν κύρια αἴθουσα 
δημοσίου κτηρίου ποὺ ὑπῆρξε, σύμφωνα μὲ τὸν W. Dazsewski, ἕδρα τοῦ 
δι οικητῆ τῆς Κύπρου. Ὅπως ἐπεσήμανε ἡ F. Ghedini, ἀφορμὴ γιὰ τὴ 
δημιουργία τοῦ ψηφιδωτοῦ αὐτοῦ στὴν Κύπρο θὰ πρέπει νὰ ὑπῆρξε ἡ γέν
νηση παιδιοῦ σημαντικῆς οἰκογένειας.65 Στὸ ἴδιο συμπέρασμα κατέληξε 
καὶ ὁ Θ. Μαυρογιάννης ἀποδεικνύοντας ὅτι ἡ ἐμφάνιση τοῦ Πηλέα στὸ 
ψηφιδωτὸ τῆς Πάφου μὲ ἐνδυμασία ἐπάρχου τῶν πραιτωρίων τοῦ 4ου 
αἰ. καὶ διάδηματαινία ὑπαινίσσεται συσχετισμὸ τοῦ μυθικοῦ βασιλιᾶ μὲ 
τὴν ἄρχουσα ρωμαϊκὴ τάξη.66 Ἡ θέση τοῦ ψηφιδωτοῦ σὲ δημόσιο κτήριο 
καθιστᾶ σαφὲς ὅτι ἡ εἰκονογραφία δὲν ἐκφράζει παγανιστικὲς πεποιθήσεις 
ἀλλὰ τὴν ἐπίσημη αὐτοκρατορικὴ ἰδεολογία. Σὲ αὐτοκρατορικὸ περιβάλλον 
παραπέμπει καὶ τὸ πορφυρὸ ὕφασμα ποὺ ἔχει στὰ χέρια ἡ Ἀνατροφή, μὲ 
τὸ ὁποῖο ἦταν ντυμένο τὸ βρέφος πρὶν τὸ γδύσει γιὰ τὸ πρῶτο λουτρό. Οἱ 
παραπάνω ἐπισημάνσεις σχολιάζουν εὔστοχα τὶς εἰκονογραφικὲς ἰδιαι
τερότητες τῆς παράστασης, ἡ ὁποία διέπεται ἀπὸ στοιχεῖα πολιτικῆς προ
παγάνδας, καθὼς ἀπηχεῖ τὸν ἑορτασμὸ τῆς γέννησης μέλους τῆς αὐτο
κρατορικῆς δυναστείας καὶ ὑπαινίσσεται τὴν ἐξομοίωση τῆς ἄρχουσας τά
ξης μὲ τὸν κόσμο τῶν ἡρώων.

῾Η παρουσία τοῦ Πηλέα, ὁ ὁποῖος δὲν εἰκονίζεται στὶς γνωστὲς μέχρι 
σή  μερα παραστάσεις τοῦ λουτροῦ τοῦ Ἀχιλλέα, ἀποτελεῖ σημαντικὴ και
νοτομία ποὺ προφανῶς ἀπηχεῖ τὴν προβολὴ τοῦ ρόλου τοῦ πατέρα στὴν 
κοινωνία τῆς Ὕστερης ἀρχαιότητας. Ἀντίστοιχη σημασία ἔχει καὶ ἡ ἀπει

αὐτῆς δὲν εἶναι ἡ ἐπικαιροποίηση τοῦ παρελθόντος γιὰ λόγους μόνο θρησκευτικοὺς ἀλλὰ κυ
ρίως γιὰ λόγους πολιτικοὺς καὶ κοινωνικούς, δεδομένου μάλιστα ὅτι τὰ θέματα αὐτὰ ἀπηχοῦν 
τὴν κοινωνικὴ πολιτικὴ τοῦ πρώτου χριστιανοῦ αὐτοκράτορα.

65. Ghedini, ὅ.π. (σημ. 20) 242. 
66. Th. Mavroyiannis, «La “Villa de Thésée” à Nea Paphos. Le Forum de l’époque de Con

stantin», στὸ C. Balandier και E. Raptou (ἐπιμ.), Acts of the International Symposium Nea Paphos. 
Fondation et développement urbanistique d’une ville chypriote de l’antiquité à nos jours, Παρίσι 
(ὑπὸ ἔκδ.).
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κόνιση τοῦ Φιλίππου στὸ ψηφιδωτὸ τῆς γέννησης τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου ἀπὸ 
τὸ Ba’albek. Ἡ ἐπισημότητα τῆς ἐμφάνισης δύο ἐπώνυμων βασιλέων στὸν 
ρόλο τοῦ πατέρακηδεμόνα παραπέμπει στὴν ἀποδοχὴνομιμοποίηση τῶν 
γιῶν τους καὶ κατὰ συνέπεια προπαγανδίζει τὴν ἔννοια τῆς συνέχειας καὶ 
διαδοχῆς τοῦ βασιλικοῦ γένους. Ἡ ἀνακήρυξη τῶν γιῶν τῶν αὐτοκρατόρων 
σὲ καίσαρες ἴσως δὲν εἶναι ἄσχετη μὲ τὶς εἰκονογραφικὲς καινοτομίες 
ποὺ ἐντοπίζονται στὴν παράσταση τοῦ πρώτου λουτροῦ τοῦ Ἀχιλλέα καὶ 
τοῦ Ἀλεξάνδρου. Μὲ τὸ θέμα τῆς πατρότητας καὶ τῆς νόμιμης διαδοχῆς 
συσχετίζουν νεώτερες ἀπόψεις τὶς θεολογικὲς ἔριδες σχετικὰ μὲ τὴ φύση 
τοῦ Υἱοῦ καὶ τὴ σχέση του μὲ τὸν Πατέρα ποὺ συντάραξαν τὴ γένεση τῆς 
νέας χριστιανικῆς αὐτοκρατορίας.67

Μία ἄλλη πτυχὴ τοῦ ζητήματος τῆς ἀναγνώρισης καὶ τῆς ἀνατροφῆς 
τῶν παιδιῶν ἀναδεικνύεται μέσα ἀπὸ τὴ νομοθεσία γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση 
τοῦ αἰχμηροῦ κοινωνικοῦ προβλήματος τῆς βρεφοκτονίας καὶ τῆς ἐγκα   
τάλειψης ἀνεπιθύμητων παιδιῶν. Δεδομένου ὅτι κύριο αἴτιο τοῦ προβλή
ματος αὐτοῦ ἦταν ἡ φτώχεια, ἡ νομοθεσία τοῦ Κωνσταντίνου ἐπηρεασμένη 
ἀπὸ τὴ χριστιανικὴ θρησκεία προβλέπει τὴν ἀνάληψη τῶν ἐξόδων ἀνατρο
φῆς παιδιῶν ἀπόρων οἰκογενειῶν ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῶν πόλεων καὶ τὴν παρο
χὴ διευκολύνσεων πρὸς τοὺς γονεῖς. Τὸ 318 ὁ Κωνσταντίνος ἐξέδωσε διά   
ταγμα σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο ἡ θανάτωση βρέφους ἀπὸ τὸν πατέρα δὲν 
προστατεύεται ἀπὸ τὸν θεσμὸ τῆς patriae potestas καὶ θεωρεῖται σοβαρὸ 
ἔγκλημα. Ἐπὶ Βαλεντινιανοῦ, τὸ 374, ἡ βρεφοκτονία διωκόταν ποινικὰ ὡς 
ἔγκλημα.68 Ἡ παρουσία τοῦ πατέρα, λοιπόν, στὶς ἀπεικονίσεις τοῦ ἑορ
τασμοῦ τῆς γέννησης τοῦ γιοῦ προβάλλει τὸ πρότυπο ἠθικῆς συμπεριφορᾶς 
τοῦ πατέρακαλοῦ κηδεμόνα. 

Ἀπὸ τὰ παραπάνω προκύπτει ὅτι ἡ σκηνὴ τοῦ πρώτου λουτροῦ βρέφους 
ἀποτελεῖ ἠθογραφικὸ εἰκονογραφικὸ θέμα καὶ ἐντάσσεται στὴν εὐρύτερη 
θεματογραφία τῆς αὐτοκρατορικῆς ρωμαϊκῆς τέχνης. Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ θέ
ματος γιὰ τὴ στερεοτυπικὴ ἀπόδοση τῆς γέννησης ἀποτελεῖ καινοτομία 
συνυ  φασμένη μὲ τὴν προβολὴ τῶν πατροπαράδοτων ρωμαϊκῶν ἐθίμων ἀλλὰ 
καὶ τῶν ὑψηλῶν προτύπων παιδείαςἀνατροφῆς τῆς ἄρχουσας ρωμαϊκῆς 
κοινωνίας. Στὶς ποικίλες παραλλαγὲς τῆς σκηνῆς τοῦ πρώτου λουτροῦ 
ἀντι κατοπτρίζεται ἡ κοινωνικὴ καὶ θρησκευτικὴ πολιτικὴ τῶν Ρωμαίων αὐ
τοκρατόρων τοῦ «Χρυσοῦ Αἰώνα», οἱ ὁποῖοι ἐμφανίζονται ὡς προστάτες τῶν 
ἀνθρωπίνων σχέσεων και τῶν χρηστῶν ἠθῶν τῆς κοινωνίας, ἡ ὁποία τηρεῖ 
τὸ ἐθιμικὸ δίκαιο, τοὺς νόμους καὶ τοὺς θεσμοὺς τῆς αὐτοκρατορίας. Τὴν 

67. Φ. Βασιλείου, Ποιμένας ἢ τύραννος. Ὁ πατέρας στὴν χριστιανικὴ λογοτεχνία τῆς Ὕστε-
ρης Ἀρχαιότητας, Ἀθήνα 2013, σ. 31.

68. L. S. Milner, Hardness of Heart / Hardness of Life. The Strain of Human Infanticide, 
Lanham, Md.–Οξφόρδη 2000, σσ. 33, 57, 123.
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κοινωνικὴ αὐτὴ πολιτικὴ ἀνανεώνει μπολιάζοντάς την μὲ τὴ χριστιανικὴ 
σκέψη ἡ νέα τάξη πραγμάτων ποὺ ἐπέβαλε ἡ μονοκρατορία τοῦ Κων
σταντίνου καὶ ἡ θρησκευτικὴ πολιτική του. Ὁ Κωνσταντίνος ἔθεσε τὶς βά
σεις γιὰ τὴ μετέπειτα κοινωνικὴ πολιτικὴ τῶν χριστιανῶν αὐτοκρατόρων 
ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴ διατήρηση τῶν παλαιῶν προτύπων παιδείας ἐπιχειρώντας 
διὰ τῆς ἀλληγορίας συσχετισμοὺς ὅπως τοῦ Ἀχιλλέα καὶ τοῦ Χριστοῦ. 

Τὸ πρῶτο λουτρὸ τοῦ Χριστοῦ στὴν παράσταση τῆς Γέννησης 

Ἡ ἀπεικόνιση τοῦ πρώτου λουτροῦ τοῦ Χριστοῦ δημιούργησε, ὅπως προ
αναφέρθηκε, ἐρωτηματικὰ στὴ σύγχρονη ἔρευνα, ἀλλὰ καὶ ριζοσπαστικὲς 
ἀντιδράσεις στὸ παρελθόν, ὅπως θὰ δοῦμε στὴ συνέχεια, ποὺ ἐκκινοῦν 
ἀπὸ τὸ ζήτημα τῆς ἀπουσίας ὁποιασδήποτε ἀναφορᾶς τοῦ λουτροῦ στὰ 
κανονικὰ καὶ ἀπόκρυφα κείμενα. Τὸ ζήτημα αὐτὸ ὡστόσο εἶναι μᾶλλον 
παραπλανητικό: Τὸ πρῶτο λουτρὸ δὲν περιγράφεται στὰ κείμενα διότι 
ὁ Χριστὸς γεννήθηκε σὲ ἑβραϊκὴ οἰκογένεια καὶ ἀνατράφηκε σύμφωνα 
μὲ τὰ ἑβραϊκὰ καὶ ὄχι μὲ τὰ ἑλληνορωμαϊκὰ ἔθιμα. ῎Ετσι, τὰ εὐαγγέλια 
δὲν ἀναφέρουν τὸ πρῶτο λουτρό, ἀναφέρουν ὅμως ὅτι ὀκτὼ ἡμέρες μετὰ 
τὴ γέννηση ἔγινε, σύμφωνα μὲ τὸν Μωσαϊκὸ νόμο, ἡ περιτομὴ τοῦ θείου 
βρέφους καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦς (Λουκ., 2.21). Τὸ ἰουδαϊκὸ ἔθιμο 
τῆς περιτομῆς ἀποτελεῖ τελετουργικὴ ἑορτὴ ἀντίστοιχη μὲ τὴν dies lustricus 
τῶν Ρωμαίων. Κοινὰ χαρακτηριστικὰ τῶν ἐθίμων εἶναι ἡ τέλεσή τους ὀκτὼ 
ἡμέρες μετὰ ἀπὸ τὸν τοκετό, ἡ ὀνοματοδοσία καὶ ἡ ἔνταξη τοῦ παιδιοῦ στὴν 
οἰκογένεια καὶ στὴν κοινωνία.69 Κατὰ συνέπεια τὸ πρὸς ἐξέταση ζήτημα 
θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι: γιατὶ στὴν παράσταση τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ 
εἰκονίζεται τὸ πρῶτο λουτρὸ καὶ ὄχι τὸ δρώμενο/ἔθιμο τῆς περιτομῆς; 

Ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα αὐτὸ δίνει ἡ διένεξη ποὺ προέκυψε μεταξὺ τῶν 
πρώτων χριστιανῶν σχετικὰ μὲ τὸ ἔθιμο τῆς περιτομῆς, τὸ ὁποῖο ἦταν ξένο 
καὶ μὴ ἀποδεκτὸ στοὺς μὴ ἰουδαΐζοντες χριστιανούς. Ἡ διένεξη διευθετήθηκε 
στὴν Ἀποστολικὴ Σύνοδο ποὺ ἔλαβε χώρα περὶ τὸ 50 μ.Χ.70 Τὴ διευθέτηση 
τῆς διένεξης πέτυχε ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὁ ὁποῖος διακήρυξε ὅτι ἡ ἐν 
Χριστῷ βάπτιση ἀποτελεῖ «ἀχειροποίητο περιτομή», ἐν ᾧ καὶ περιετμήθητε 
περιτομῇ ἀχειροποιήτῳ ἐν τῇ ἀπεκδύσει τοῦ σώματος τῆς σαρκός, ἐν τῇ 
περιτομῇ τοῦ Χριστοῦ (Πρὸς Κολοσ. 2.11), διότι ὅσοι βαπτίζονται στὸ 

69. Laes, ὅ.π. (σημ. 51), σ. 66. Κοινὰ χαρακτηριστικὰ ἐντοπίζονται γενικότερα στὸν θεσμὸ 
τῆς οἰκογένειας στὸν ἑλληνορωμαϊκὸ καὶ ἑβραϊκὸ κόσμο, ἐνῶ βασικὴ διαφορά τους ὑπῆρξε ἡ 
patria potestas ποὺ κατεῖχε κυρίαρχη θέση στὸν ρωμαϊκὸ κόσμο (βλ. Βασιλείου, ὅ.π. (σημ. 67), 
σσ. 2332).

70. Δ. Κυρτάτας, Ἱερεῖς καὶ προφῆτες. Ἡ παραγωγὴ καὶ διαχείριση τοῦ δόγματος στὸν 
πρώι μο χριστιανισμό, Aθήνα 2000, σσ. 4351.
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ὄνο μα τοῦ Χριστοῦ εἶναι περιτμημένοι ἐν τῷ ὀνόματί του.71 Ἡ πρόσληψη 
τῆς περιτομῆς ὡς ταπεινωτικοῦ παθήματος, ὅπως διατυπώνεται στοὺς 
στίχους τῶν τροπαρίων: οὐκ ἐπῃσχύνθη ὁ πανάγαθος Θεός, τῆς σαρκὸς τὴν 
περιτομὴν ἀποτμηθῆναι [...], οὐκ ἐβδελύξατο σαρκὸς τὴν περιτομήν, εὔλογα 
ἐξηγεῖ τὴν ἀπουσία τοῦ εἰκονογραφικοῦ θέματος ἀπὸ τὴν ἐξιστόρηση τοῦ 
βιογραφικοῦ κύκλου τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἀπεικόνιση τῆς περιτομῆς τοῦ Κυρίου 
ἐμφανίζεται στὴ βυζαντινὴ τέχνη μόλις τὸν 10ο αἰ., στὴ μικρογραφία τῆς 
1ης Ἰανουαρίου τοῦ Μηνολογίου τοῦ Βασιλείου Β΄ (Vaticanus graecus, 1613, 
φ287), καὶ γνωρίζει περιορισμένη διάδοση ὡς μεμονωμένη παράσταση καὶ 
ὄχι ὡς παραπληρωματικὴ σκηνὴ τῆς Γέννησης.72 Ἀντίθετα, ἡ πρωιμότερη 
γνωστὴ ἀπεικόνιση τοῦ πρώτου λουτροῦ τοῦ Χριστοῦ ἀπαντᾶ στὸ γνωστὸ 
ὡς Marienseide ὑφαντὸ τῆς συλλογῆς AbeggStiftung, ποὺ χρονολογεῖται στὰ 
τέλη τοῦ 4ου ἢ στὶς ἀρχὲς τοῦ 5ου αἰ. 

Συνεπῶς τὸ πρῶτο λουτρὸ περιλαμβάνεται στὸν βιογραφικὸ κύκλο τοῦ 
Χριστοῦ ἀντὶ γιὰ τὸ δρώμενο τῆς περιτομῆς. Δὲν ἀποτελεῖ παγανιστικὸ 
εἰκονογραφικὸ δάνειο ποὺ ὑπαινίσσεται συσχετισμὸ τοῦ Χριστοῦ μὲ τὸν 
Διόνυσο, ἀλλὰ τὸ εἰκονιστικὸ ἀντίτυπο τῆς περιτομῆς καὶ κατ’ ἐπέκταση 
τοῦ βαπτίσματος, τῆς «ἀχειροποιήτου περιτομῆς» τῶν χριστιανῶν. Τὴν 
ἀπεικόνιση τοῦ πρώτου λουτροῦ ἀντὶ τῆς περιτομῆς καθιστᾶ ἐπιτρεπτὴ ἡ 
συνάφεια τῶν σχετικῶν μὲ τὴ γέννηση προχριστιανικῶν ἐθίμων, τὰ ὁποῖα 
ἀφοροῦν τὴ νομιμοποίηση τοῦ παιδιοῦ, τὴν ὀνοματοδοσία καὶ τὴν ἔνταξή 
του στὸ κοινωνικὸ σύνολο καὶ δὲν περιορίζονται στὸν ἐξαγνισμὸ ἀπὸ τὸ μία
σμα τῆς γέννας.73 

Ἡ χριστιανικὴ μεταγραφὴ τοῦ εἰκονογραφικοῦ θέματος δὲν μεταφέρει 
ψήγματα τῆς ἀρχαίας θρησκείας ἀλλὰ δηλώνει τὴν ἀφομοίωση ἢ καὶ τὸν 
ἐκχριστιανισμὸ τῶν ἀρχαίων ἐθίμων καὶ ἀπηχεῖ τὴν κοινωνικὴ διάσταση τῶν 

71. A. S. Jacobs, Christ Circumcised. A Study in Early Christian History and Difference, Φιλα
δέλφεια 2012, σσ. 2227.

72. G. Schiller, Iconography of Christian Art, τ. I, Λονδίνο 1971, σσ. 8890
73. Ἡ μονοδιάστατη πρόσληψη τοῦ λουτροῦ ὡς κάθαρσης ἀπὸ τὸ μίασμα τῆς γέννας εἶναι 

ἡ αἰτία ποὺ ἡ ἀπεικόνιση τῆς σκηνῆς τοῦ λουτροῦ τοῦ Χριστοῦ προκαλεῖ σύγχυση, καθὼς τὸ 
λουτρὸ ὡς κάθαρση ἀποτελεῖ ἄτοπο ποὺ προσκρούει στὸ δόγμα τῆς ἄμωμης σύλληψης τοῦ 
Θεανθρώπου (βλ. Καλοκύρης, ὅ.π. (σημ. 1), σσ. 2830. Δίνοντας βαρύτητα σ’ αὐτὴ τὴ διάσταση 
τοῦ θέματος, διαλανθάνουν τὴν προσοχὴ τῶν ἐρευνητῶν τὰ μηνύματα ποὺ συμπυκνώνονται 
στὴ σκηνὴ τοῦ πρώτου λουτροῦ. Ἔτσι, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἔχει διατυπωθεῖ ἡ ἄποψη ὅτι τὸ 
λουτρὸ ἀποτελεῖ τὸ ἐνδιάμεσο μεταξὺ τῆς Γέννησης καὶ τῆς Βάπτισης ἐπεισόδιο τῆς παιδικῆς 
ἡλικίας τοῦ Χριστοῦ, δὲν γίνεται ἀντιληπτὴ ἡ χρήση του ὡς ὑποκατάστατου τῆς περιτομῆς, 
ἀλλὰ προσεγγίζεται μὲ βάση τὸ δίπολο ἀνθρώπινη φύσημιαρή / θεϊκήἄμωμος, ἀπὸ τὸ ὁποῖο 
προκύπτουν ἑρμηνεῖες ὅπως ὅτι ἡ σκηνὴ τοῦ λουτροῦ δίνει ἔμφαση εἴτε στὴν ἀνθρώπινη φύση, 
στὴν ἐνανθρώπιση τοῦ Χριστοῦ (βλ. Καλοκύρης, ὅ.π. (σημ. 1), σσ. 4041), εἴτε στὴ θεϊκή, ποὺ 
ἀποκαλύπτεται μὲ τὴ Βάπτιση τοῦ Χριστοῦ, τῆς ὁποίας τὸ πρῶτο λουτρὸ θεωρεῖται προ
τύπωση (βλ. L. Arad, «The Bath and the Baptism of Christ. A Theological and Liturgical Link in 
Romanesque Art», Miscellània Litúrgica Catalana 11 (2003) 33).
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ἐθίμων αὐτῶν. Ἡ ἀπόδοση τοῦ πρώτου λουτροῦ τοῦ Χριστοῦ εἶναι συνέπεια 
τῶν ἴδιων ἐκείνων ἀναγκῶν ποὺ συντέλεσαν στὴν ἐνσωμάτωση τοῦ θέμα
τος στοὺς βιογραφικοὺς κύκλους τοῦ Διονύσου, τοῦ Ἀχιλλέα καὶ τοῦ Ἀλε
ξάνδρου, οἱ ὁποῖοι ἀποτέλεσαν πρότυπα παιδείας τοῦ προχριστιανικοῦ κό
σμου. Ὁ Χριστὸς ἀποτελεῖ τὸ νέο πρότυπο καὶ ὁ βιογραφικός του κύκλος 
γίνεται τὸ νέο κάτοπτρο στὸ ὁποῖο προβάλλονται οἱ ἀξίες καὶ τὰ ἤθη τοῦ 
χριστιανικοῦ κόσμου, κόσμου ἑνότητας, ὅπου οὐκ ἔνι Ἕλλην καὶ Ἰουδαῖος, 
περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθερος, ἀλλὰ τὰ 
πάντα καὶ ἐν πᾶσι Χριστός (Κολ. 3.11). Ἡ προσθήκη τοῦ πρώτου λουτροῦ 
στὴ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἀφορᾶ τοὺς θεατέςπιστοὺς στοὺς ὁποίους 
ἀπευθύνεται ἡ εἰκονογραφικὴ παρουσίαση τοῦ βιογραφικοῦ κύκλου τοῦ 
Χριστοῦ προκειμένου νὰ ἀκολουθήσουν τὸ πρότυπό του. 

Τὴ σημασία τῆς προβολῆς τοῦ προτύπου τοῦ Χριστοῦ ἐκφράζει χαρα
κτηριστικὰ ὁ Γρηγόριος Θεολόγος προτρέποντας διὰ πασῶν ὅδευσον 
ἀ μέμπτως τῶν ἡλικιῶν τοῦ Χριστοῦ καὶ δυνάμεων, ὡς Χριστοῦ μαθητής. 
Ἀγνίσθητι, περιτμήθητι, περιελοῦ τὸ ἀπὸ γενέσεως κάλυμμα [...] (Λόγος 38, 
PG. 36, 332). Διαπιστώνουμε δηλαδὴ ὅτι τὴν ἀρχὴ τῆς μίμησης σηματοδοτεῖ 
ἡ τήρηση τῶν ἐθίμων ἐξαγνισμοῦ τοῦ νεογνοῦ, εἴτε ἀφοροῦν τὴν περιτομή, 
εἴτε τὸ λουτρό. Ἡ ἀνάγκη ποὺ ὤθησε στὴν ἀποδοχὴ καὶ διατήρηση τῶν περὶ 
τῆς γέννησης προχριστιανικῶν ἐθίμων, τὰ ὁποῖα ἔθιμα ἀπὸ θρησκευτικῆς 
ἄποψης κατήργησε τὸ ἐν Χριστῷ βάπτισμα, γίνεται ἀντιληπτὴ ἐὰν λάβουμε 
ὑπ᾽ ὄψιν ὅτι τὸ βάπτισμα κατὰ τοὺς πρώτους χριστιανικοὺς αἰῶνες δὲν γι
νόταν σὲ συγκεκριμένη ἡλικία καὶ μάλιστα ὑπῆρξε διχογνωμία ὡς πρὸς 
τὸν προσδιορισμὸ τῆς κατάλληλης γιὰ τὸ βάπτισμα ἡλικίας.74 Ἐφόσον 
τὸ βάπτισμα δὲν γινόταν στὴ νηπιακὴ ἡλικία, δὲν ἀνταποκρινόταν στὶς 
κοι νωνικὲς ἀνάγκες ποὺ ἐξυπηρετοῦσαν τὰ σχετιζόμενα μὲ τὴ γέννηση 
προχριστιανικὰ ἔθιμα. Ἀπὸ τὴ γέννησή τους ἕως τὴν ἡλικία στὴν ὁποία 
βαπτίζονταν χριστιανοί, οἱ ὑπήκοοι τῆς ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας ὄφειλαν 
νὰ ἔχουν ὄνομα, νὰ εἶναι ἀναγνωρισμένα παιδιὰ μίας οἰκογένειας καὶ νὰ 
ἐντάσσονται στὸ κοινωνικὸ κρατικὸ σύστημα. Τὶς ἀνάγκες αὐτὲς κάλυπταν 
τὰ πατροπαράδοτα ἔθιμα καὶ γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ διατηρήθηκαν, ὅπως γιὰ 
τὸν ἴδιο λόγο τὸ θεῖο βρέφος περιετμήθη, ὀνομάστηκε Ἰησοῦς καὶ ἐντάχθηκε 
στὴν ἐθνικὴ κοινότητα στὴν ὁποία ἀνῆκε ἡ ἐπὶ τῆς γῆς οἰκογένειά του 
προσφέροντας δίδαγμα ὑπακοῆς καὶ σεβασμοῦ στοὺς νόμους.75 Ἡ δια

74. Περὶ τῆς βάπτισης νηπίων στοὺς πρώτους χριστιανικοὺς αἰῶνες καὶ τὶς σχετικὲς μὲ 
αὐτὴ ἀπόψεις τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας βλ. Horn και Martens, ὅ.π. (σημ. 52), σσ. 273294, 
ὅπου ὅμως δὲν ἀναφέρεται τὶ ἀντικαθιστοῦσε τὸ βάπτισμα ὅταν αὐτὸ δὲν γινόταν σὲ νηπιακὴ 
ἡλικία. 

75. Καλοκύρης, ὅ.π. (σημ. 1), σ. 41.  Ὁ Κ. Καλοκύρης ἐξηγεῖ ὅτι ἡ σκηνὴ τοῦ λουτροῦ τοῦ 
Χρι στοῦ ὑπομνηματίζει τὴν ἐνσάρκωση τοῦ θείου βρέφους, ὅπως καὶ ἡ περιτομή, ἡ ὁποία ἔγινε 
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τήρηση τῶν παλαιῶν ἐθίμων ἐξυπηρετοῦσε σημαντικὲς πτυχὲς τῆς κοι
νωνικῆς διάστασης τῆς γέννησης ἑνὸς παιδιοῦ καὶ ἀνταποκρινόταν σὲ 
ση μαντικὲς παραμέτρους τῆς κοινωνικῆς ὀργάνωσης, οἱ ὁποῖες δὲν ἦταν 
δυνατὸ νὰ ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὴ μὴ προσδιορισμένη ἡλικία στὴν ὁποία γινόταν 
τὸ χριστιανικὸ βάπτισμα. 

Γιὰ τὰ τηρούμενα ἀπὸ τοὺς χριστιανοὺς ἔθιμα πληροφορίες προκύπτουν 
ἀπὸ κείμενα τοῦ 4ου αἰ., σύμφωνα μὲ τὰ ὁποῖα οἱ χριστιανοὶ γιόρταζαν τὴ 
γέννηση τῶν παιδιῶν τους λίγες μέρες μετὰ τὸν τοκετό.76 Τὴ γιορτὴ ὀνό
μαζαν «γενέθλιον», ὅπως καὶ τὴ γέννηση, ἀλλὰ καὶ τὸν ἐτήσιο ἑορτα σμὸ 
τῆς ἐπετείου τῆς γέννησης. Στὰ γενέθλια, καὶ ὀνομαστήρια, τοῖς σαρ-
κὸς φίλοις, κουρόσυνά τε καὶ κατοικέσια, καὶ ἐτήσια, ὅσα τε ἄλλα πα-
νηγυρίζουσιν ἄνθρωποι ἀναφέρεται ὁ Γρηγόριος Θεολόγος στὸν λόγο Εἰς 
τὸ ἅγιον βάπτισμα (Λόγος 40, PG 36, 360), ὁ ὁποῖος ἐκφωνήθηκε κατὰ τὸν 
ἑορτασμὸ τῶν Φώτων. Στὴ γιορτὴ τοῦ γενεθλίου γινόταν καὶ ἡ ὀνοματο
δοσία, ὅπως ἀντίστοιχα στὴν τέλεση τῆς ἐν Χριστῷ βάπτισης, στὴν ὁ 
ποία μεταφέρθηκαν καὶ ἐπιβιώνουν ἕως σήμερα πανάρχαιες συμβολικὲς 
πράξεις, μὲ πιὸ χαρακτηριστικὸ παράδειγμα τὰ «κουρόσυνα», δηλαδὴ τὴν 
τριχοκουρία τοῦ νεοφώτισμου βρέφους.77

Γενέθλια ὀνομάζονταν τὰ Θεοφάνεια, ὅπως πιστοποιεῖ ὁ λόγος τοῦ Γρη
γορίου Θεολόγου Εἰς τὰ Θεοφάνια, εἴτουν Γενέθλια τοῦ Σωτῆρος (Λόγος 38, 
PG 36). Ὅπως εἶναι γνωστὸ μέχρι καὶ τὸν 4ο αἰ. ἡ Γέννηση καὶ ἡ Βάπτιση 
τοῦ Χριστοῦ ἀποτελοῦσαν μία ἑορτή, τὴν ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων. Ἡ 
χρή ση τῆς λέξης «γενέθλια» σὲ θέση ἐπεξήγησης ἀποδεικνύει ὅτι ἡ λέξη 
ἦταν πιὸ οἰκεία στοὺς ἀκροατὲς ἀπὸ τὸν ὅρο «Θεοφάνεια» καὶ ὅτι στὰ 
«γενέθλια» ἐμπεριέχονται οἱ ἔννοιες ποὺ ἀπηχεῖ ἡ Βάπτιση τοῦ Χριστοῦ, 
δηλαδὴ ἡ ἀναγνώριση τοῦ Υἱοῦ ἀπὸ τὸν Πατέρα, ὅπως μὲ ἐκφραστικὴ 
λιτό τητα ἀποδίδουν οἰ σχετικὲς εὐαγγελικὲς ἀναφορές, οἱ περιοριζόμενες 
στὴν καταγραφὴ τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ: Σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ 
εὐδόκησα (Λουκ.3.23).78 Ὅπως δηλαδὴ τὴν ἡμέρα τῆς περιτομῆς τὸ θεῖο 
βρέφος ὀνομάστηκε Ἰησοῦς, ἀπέκτησε τὸ κοσμικὸ τοῦ ὄνομα καὶ ἐντάχθηκε 
στὴν κοινωνία τῶν ἀνθρώπων, ἔτσι καὶ τὴν ἡμέρα τῆς Βάπτισης ὁ Ἰησοῦς 
ὀνομάστηκε Υἱὸς Θεοῦ καὶ ἄρχισε τὸ θεϊκὸ ἔργο του μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων.

Ἡ καθιέρωση τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων τὸν 4ο αἰ. ἀποτέλεσε διά   
κριση τῆς γιορτῆς τῆς Γέννησης ἀπὸ τὴ γιορτὴ τῆς Βάπτισης, δηλ. τῶν Θε

ἀπὸ σεβασμὸ πρὸς τὸν Νόμο, χωρὶς ὅμως νὰ φθάνει στὸ συμπέρασμα ὅτι στὴν εἰκονογραφία 
τὸ λουτρὸ ὑποκαθιστᾶ τὴν περιτομή.

76. Φ. Κουκουλές, Βυζαντινῶν βίος καὶ πολιτισμός, τ. Δ΄, Ἀθήνα 1951, σσ. 3437.
77. Ὅ.π., σ. 35.
78. Ἐξίσου συνοπτικά, Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα (Μαρκ. 1.11 καὶ 

Ματθ. 3.17). 
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οφανείων, ἡ ὁποία σημαίνει καὶ διάκριση τῶν δύο σταδίων τοῦ βιογραφικοῦ 
κύκλου τοῦ Χριστοῦ, τοὺς ὁποίους σηματοδοτοῦν ἡ περιτομή, ἢ ἀλλιῶς τὸ 
πρῶτο λουτρὸ στὴν εἰκονογραφία, καὶ ἡ ἐν Ἰορδάνη Βάπτιση.79 Ἡ διάκριση 
ἀνταποκρίνεται στὴν προβολὴ τοῦ κοσμικοῦ προσώπου τοῦ Χριστοῦ ὡς 
προτύπου «βιωφελοῦς παιδείας», τὸ ὁποῖο εἶναι τὸ πρῶτο στάδιο μίμησης 
τοῦ Χριστοῦ πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς θεϊκῆς ἀποστολῆς τῆς ὥριμης ἡλικίας 
του.80 Μὲ τὴν καθιέρωση τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων σχετίζεται ἡ 
διαμόρφωση τῆς εἰκονογραφίας τῆς Γέννησης. Ὅπως εἶναι γνωστὸ κατὰ 
τοὺς πρώτους αἰῶνες δὲν ὑπῆρχε ἀφηγηματικὴ παράσταση τῆς Γέννησης, 
ἡ ὁποία ἀποδιδόταν εἴτε μὲ τὴν ἀπεικόνιση τοῦ σπαργανωμένου θείου 
βρέφους στὴ φάτνη μὲ τὰ ζῶα, εἴτε μὲ τὴν προσκύνηση τοῦ βρέφους 
ἀπὸ τοὺς Μάγους, ἡ ὁποία ἔχει συσχετισθεῖ κυρίως μὲ τὴν ἔννοια τῆς 
ἘπιφάνειαςΘεοφάνειας.81 Ἡ ἐμφάνιση τῆς σκηνῆς τοῦ λουτροῦ τοῦ 
Χριστοῦ κατὰ τὸ ρωμαϊκὸ εἰκονογραφικὸ στερεότυπο τῆς γέννησης 
συνδέεται μὲ τὴ σταδιακὴ καθιέρωση τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων 
καὶ ὁ συνδυασμός της μὲ ἄλλες σκηνὲς ποὺ ἀπαρτίζουν κατόπιν τὴν 
παράστασης τῆς Γέννησης δίνει ἔμφαση στὸν ἀφηγηματικὸ καὶ ἠθογραφικὸ 
χαρακτήρα της. Μάλιστα, ἡ διπλὴ ἀπεικόνιση τοῦ Χριστοῦ στὴ φάτνη καὶ 
στὸ λουτρὸ ἐπισημαίνει εὔγλωττα τὴ χρονικὴ ἀπόσταση ἀπὸ τὴ γέννηση 
ἕως τὸν τελετουργικὸ ἑορτασμό της προσδίδοντας ἀφηγηματικότητα 
στὴν ἐξιστόρηση τοῦ γεγονότος. Ἡ παρουσία τοῦ Ἰωσήφ, ὅπως ἀντίστοιχα 
τοῦ Πηλέα καὶ τοῦ Φιλίππου, δηλώνει τὴν ἀνάληψη τῆς κηδεμονίας, τὴ 
νομιμοποίηση τοῦ παιδιοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ βασικὴ προϋπόθεση γιὰ τὴν ἔνταξη 
τοῦ παιδιοῦ στὴν κοινωνία τῶν ἀνθρώπων. Ἡ ἀπεικόνιση τοῦ κηδεμόνα καὶ 
ὄχι γεννήτορα Ἰωσὴφ σὲ περίσκεψη ἐκφράζει εὔγλωττα τὴ συναισθηματικὴ 
φόρτιση τῆς ἐνσυνείδητης ἀποδοχῆς τοῦ ρόλου τοῦ πατέρακηδεμόνα καὶ 
ὄχι πατέραγεννήτορα καθιστώντας σαφὴ τὴ σημασία τῆς ἀνατροφῆς 
τοῦ βρέφους Χριστοῦ ἐνταγμένου σὲ μία οἰκογένεια. Ἄλλωστε διὰ τοῦ 
προσώπου τοῦ Ἰωσὴφ ἐγκωμιάζει ὁ Αὐγουστίνος (354430) τὸν θεσμὸ 
τῆς υἱοθεσίας, ἐνῶ ἡ ἐν Χριστῷ βάπτιση εἶναι υἱοθεσία τῶν ἀνθρώπων 
ἀπό τὸν Θεὸ σύμφωνα μὲ τὸν Ἰωάννη Χρυσόστομο (περ. 349407).82 Τὴν 
κοινωνικὴ διάσταση τοῦ δρώμενου τονίζει ἡ ἀπεικόνιση ἄλλων προσώπων 
ποὺ παρίστανται ὡς μάρτυρες τοῦ δρώμενου καὶ μετέχουν στὴ χαρὰ 

79. Γιὰ τὴν καθιέρωση τῆς γιορτῆς τῶν Χριστουγέννων βλ. S. K. Roll, «The Origins of 
Christmas. The State of the Question», στὸ M. C. Johnson (ἐπιμ.), Between Memory and Hope. 
Reading on the Liturgical Year,  Collegeville, Minn. 2000, σσ. 273290.

80. D. Kyrtatas, «The Meaning of Christian Epiphany», Illinois Classical Studies 29 (2004) 
207208.

81. Schiller, ὅ.π. (σημ. 72), σσ. 5865.
82. J. C. Tate, «Christianity and the Legal Status of Abandoned Children in the Late Roman 

Empire», Journal of Law and Religion 24 (20089) 127128.
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τῆς γέννησης (Μάγοι, ἄγγελοι, βοσκοί) ὅπως ἀντίστοιχα συμβαίνει στὶς 
πολυπρόσωπες παραστάσεις τῆς γέννησης τοῦ Διονύσου καὶ τοῦ Ἀχιλλέα.

Ἀπὸ τὰ παραπάνω συνάγεται ὅτι ἡ παράσταση τῆς Γέννησης τοῦ Χρι   
στοῦ, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὰ θρησκευτικὰ μηνύματα ποὺ μεταφέρει, διέπε
ται ἀπὸ ἑορταστικὸ πνεῦμα καὶ προσφέρει τὸ πρότυπο τῆς ἰδανικῆς χρι
στιανικῆς οἰκογένειας καὶ κοινωνίας. Τὸ στιγμιότυπο τοῦ πρώτου λουτροῦ 
προσφέρει μὲ ρεαλιστικὴ σαφήνεια ἕνα σταθερὸ σημεῖο ταύτισης τοῦ θε
α τῆ μὲ τὸ πρότυπο τοῦ Χριστοῦ, καθὼς ἀκόμη καὶ σήμερα ἡ θέαση τοῦ 
πρώ του λουτροῦ παραπέμπει στὴν ὀρθόδοξη βάπτιση τῶν νηπίων.83 Ἡ 
ὀπτικὴ συνάφεια τοῦ νηπιοβαπτισμοῦ μὲ τὸ ἀρχαῖο ἔθιμο τοῦ πρώτου 
λουτροῦ εἶναι καταφανὴς καὶ ἐπιτρέπει τὴν ἀναγνώριση τῆς βάπτισης τοῦ 
κάθε χριστιανοῦ στὸ πρότυπο τοῦ εἰκονιζομένου θείου βρέφους. Τὸ βρέφος 
στὸν λουτήρακολυμβήθρα ἀποτελεῖ βιωμένη ἐμπειρία τῶν χριστιανῶν τῆς 
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ποὺ γιὰ αἰῶνες μὲ τὸν τρόπο αὐτό βαπτίζουν τὰ 
παιδιά τους, ὅπως βιωμένη ἐμπειρία ἦταν τὸ «πρῶτο λουτρὸ τοῦ βρέφους» 
γιὰ τοὺς Ἕλληνες καὶ Ρωμαίους τῆς προχριστιανικῆς καὶ χριστιανικῆς ἐπο
χῆς. Ἀντιθέτως ἡ σκηνὴ τῆς ἐν Ἰορδάνη Βάπτισης τοῦ Χριστοῦ δὲν ἐπιτρέπει 
τὴν ὅποια ταύτιση τοῦ θεατῆ μὲ τὸ εἰκονιζόμενο δρώμενο. 

Ἡ ὀπτικὴ συνάφεια τοῦ πρώτου λουτροῦ μὲ τὸν νηπιοβαπτισμὸ ἐμβάλλει 
εὔλογα τὴν ὑποψία ὅτι ἡ καθιέρωση τοῦ πρώτου στὴν εἰκονογραφία καὶ 
τοῦ δεύτερου στὸ τυπικὸ τῆς Ἐκκλησίας συμβαδίζουν.84 Ὅπως ἔχει ὑπο
στηριχθεῖ ἀπὸ τὴ μέχρι σήμερα ἔρευνα, ἡ καθιέρωση τοῦ πρώτου λουτροῦ 
στὴν παράσταση τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ τοποθετεῖται στὴν ἰουστινιάνεια 
περίοδο.85 Ἀντίστοιχα ὁ ὑποχρεωτικὸς βαπτισμὸς καὶ ὁ νηπιοβαπτισμὸς 
ἐμφανίζονται ὡς θεσμοὶ στὸν Ἰουστινιάνειο κώδικα (Ἰουστινιάνειος Κώδιξ, 
1.11.10)86 Ἡ νομοθεσία τοῦ Ἰουστιανιανοῦ περιλαμβάνει διατάξεις ποὺ 
συμπληρώνουν παλαιότερους νόμους γιὰ τὴν προστασία τῶν παιδιῶν, 
οἱ ὁποῖοι ἀπαγόρευαν τὴν ἐγκατάλειψη, τὴν πώληση καὶ γενικότερα τὴν 
ἐκμετάλλευση παιδιῶν ἀπὸ τοὺς γονεῖς τους. Ὁ Ἰουστινιανὸς ἐνίσχυ
σε ἐπίσης τὴν ἵδρυση εὐαγῶν ἱδρυμάτων καὶ βρεφοτροφείων συστημα

83. Καλοκύρης, ὅ.π. (σημ. 1), σσ. 4142.
84. Ὁ νηπιοβαπτισμὸς ἦταν διαδεδομένος σὲ πολλὲς περιοχὲς ἤδη ἀπὸ τοὺς πρώτους χρι

στιανικοὺς αἰῶνες, ἀλλὰ λόγω τῶν θεολογικῶν διενέξεων περὶ τῆς κατάλληλης ἡλικίας καὶ 
γενικότερα τῆς θεολογίας τοῦ βαπτίσματος καθιερώνεται πρὸς τὰ τέλη τοῦ 4ου αἰ. (βλ. E. 
Ferguson, Baptism in the Early Church. History, Theology, and Liturgy in the First Five Centuries, 
Grand Rapids, Mich. 2009, σσ. 362379). Στὰ τέλη τοῦ 4ουἀρχὲς 5ου αἰ. ἐμφανίζεται καὶ ἡ 
σκηνὴ τοῦ πρώτου λουτροῦ στὴ χριστιανικὴ τέχνη.

85. Osborne, ὅ.π. (σημ. 26) 86, Juhel, ὅ.π. (σημ. 26) 113, Arad, «The Bath and the Baptism of 
Christ», ὅ.π. (σημ. 73) 22.

86. E. Glenn Hinson, The Church Triumphant. A History of Christianity, Macon, Ga 1995, σ. 
236.
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τοποιώντας τὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας ποὺ ἀπὸ τὴν ἵδρυσή της ἀναλάμβανε 
τὴν ἀνατροφὴ ἐγκαταλειμμένων παιδιῶν.87 Ἡ σταδιακὴ κατὰ τὸν 5ο καὶ 
6ο αἰ. αὔξηση τοῦ κρατικοῦ ἐνδιαφέροντος γιὰ τὴν προστασία τοῦ παιδιοῦ 
ἀποτελεῖ ἐναγκαλισμὸ τοῦ ἔργου ποὺ ἤδη διεξήγαγε ἡ Ἐκκλησία, ὅπως 
πιστοποιεῖ τὸ παράδειγμα τῆς βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Θεσ
σαλονίκης, στὴν ὁποία λειτουργοῦσε ξενώνας ὅπου γίνονταν οἱ θαυ μα
τουργικὲς ἰάσεις παιδιῶν ἀπὸ τὸν ἅγιο, μὲ τὶς ὁποῖες σχετίζεται ἡ εἰκο
νογραφία τῶν ψηφιδωτῶν τῆς βασιλικῆς.88 Τέλος, ὁ Ἰουστινιανὸς εἰσήγαγε 
νόμους ὑπὲρ τῆς υἱοθεσίας ἐγκαταλειμμένων παιδιῶν, γεγονὸς ποὺ 
συνάδει μὲ τὴν ἠθικὴ προτροπὴ ποὺ συνιστᾶ ἡ παρουσία τοῦ Ἰωσὴφ στὴν 
παράσταση τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ. 

Ἡ ἀπεικόνιση τοῦ πρώτου λουτροῦ τοῦ Χριστοῦ διαδίδεται ἀπὸ τὸν 
7ο αἰ. καὶ ἑξῆς σὲ ἀπεικονίσεις τῆς Γέννησης σὲ ναοὺς τῆς Καππαδοκίας, 
στὶς τοιχογραφίες τῆς κατακόμβης San Valentino καὶ στὰ ψηφιδωτὰ τοῦ 
παρεκκλησίου τοῦ Πάπα Ἰωάννη Ζ΄ στὸν Ἅγιο Πέτρο στὴ Ρώμη.89 Σύμφωνα 
μὲ τὸν Nordhagen ὁ 7ος αἰ. ὑπῆρξε ἰδιαίτερα δημιουργικὴ πολιτισμικὴ περί
οδος ὅπως πιστοποιεῖ ἡ ἀναβίωση τοῦ «ἑλληνισμοῦ», φαινόμενο στὸ ὁποῖο 
ἐντάσσει καὶ τὴν «ἀναβίωση» τοῦ εἰκονογραφικοῦ θέματος τοῦ πρώτου 
λου τροῦ.90 Προφανῶς μὲ τὴν ἀναβίωση αὐτὴ σχετίζεται ἡ ἔκδοση τοῦ ἰα
τρικοῦ ἐγχειρίδιου τοῦ Παύλου Αἰγινίτη (περ. 625 περ. 690), τὸ ὁποῖο 
βασίζεται ἐν πολλοῖς στὸ ἐγχειριδίο τοῦ Σωρανοῦ, «Περὶ τῆς μαίας».91 Τὸ 
ἐγχειρίδιο, ὅπως προαναφέρθηκε, ἀποτελεῖ τὴν ἐπιστημονικὴ προσέγγιση 
ὅσων εἰκονογραφοῦνται στὶς ρωμαϊκὲς παραστάσεις τοῦ πρώτου λουτροῦ.92 
Μὲ τὶς πρακτικὲς ὑγιεινῆς καὶ τὴν εἰκονογράφηση ἰατρικῶν ἐγχειριδίων 
συνδέεται καὶ ἡ διάδοση τῆς σκηνῆς τοῦ πρώτου λουτροῦ στὴ μεσαιωνικὴ 
τέχνη τῆς Δύσης.93

Τὸν ἠθογραφικὸ χαρακτήρα τῆς σκηνῆς τοῦ πρώτου λουτροῦ ἐπεσήμανε 

87. Ch. Bakirtzis, «Pilgrimage to Thessalonike. The Tomb of St. Demetrios», Dumbarton Oaks 
Pa pers 56 (2002) 191.

88. Milner, ὅ.π. (σημ. 68), σσ. 58, 262.
89. Γιὰ τὰ ἔργα αὐτὰ καὶ τὴ σχετικὴ βιβλιογραφία βλ. Juhel, ὅ.π. (σημ. 26) 113114, καὶ 

Osborne, ὅ.π. (σημ. 26) 86.
90. Nordhagen, ὅ.π. (σημ. 1) 336.
91. P. F. Pormann, The Oriental Tradition of Paul Aegina’s Pragmateia, Leiden 2004, σσ. 48, 

31.
92. Σὲ ἄγνωστο ἢ χαμένο σήμερα εἰκονογραφημένο χειρόγραφο τοῦ ἐγχειριδίου τοῦ Σω   

ρανοῦ, τὸ ἔργο τοῦ ὁποίου ἐπανεκδόθηκε πολλὲς φορὲς ἀπὸ τὸν 4ο αἰ. ἕως καὶ τὸν 15ο αἰ., 
ἀποδίδεται καὶ ἡ διαμόρφωση τῆς εἰκονογραφίας τῆς Γέννησης στὰ εἰκονογραφημένα χει
ρόγραφα τῆς Ὀκτατεύχου τοῦ 11ου13ου αἰ. (βλ. M. Meyer, «On the Hypothetical Model of 
Childbearing Iconography in the Octateuchs», Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 
ΚΣΤ΄ (2005) 311318).

93. D. Denny, «Some Symbols in the Arena Chapel Frescoes», The Art Bulletin 55 (1973) 205.
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ὁ Kitzinger σὲ παραστάσεις τῆς Γέννησης στὴ μεσοβυζαντινὴ τέχνη.94 Ἡ 
γενίκευση τοῦ θέματος σὲ παραστάσεις τοῦ βιογραφικοῦ κύκλου τῆς Πα    
ναγίας, τοῦ Ἰωάννη Προδρόμου καὶ ἄλλων προσώπων τῆς Παλαιᾶς καὶ Και
νῆς Διαθήκης δὲν ἀπηχεῖ τὸ μήνυμα τῆς ἐνσάρκωσης, ἀλλὰ τὴν παγίωση τῶν 
προτύπων σωστῆς ἀνατροφῆς καὶ στοργικῆς συμπεριφορᾶς ἀπέναντι στὸ 
παιδί, τὸ ὁποῖο προβάλλει στὸ ἐπίκεντρο τοῦ ἐνδιαφέροντος τῆς οἰκογένειας 
ἡ χριστιανικὴ θρησκεία. Τὴ συνάρτηση τῆς σκηνῆς τοῦ πρώτου λουτροῦ ἀπὸ 
κοινωνικὰ καὶ ἱστορικὰ συμφραζόμενα ἐνισχύει ἡ σταδιακὴ ἐγκατάλειψή 
της στὴ δυτικὴ τέχνη τῆς Ἀναγέννησης. ῾Η διάδοση λατρευτικῶν βιβλίων, 
ὅπως ἡ Legenda Aurea ἤδη ἀπὸ τὸν 12ο αἰ. και κατόπιν ἡ «Μίμηση τοῦ 
Χριστοῦ» (Ιmitatio Christi, 1418) στὴ δημιουργία νέων εἰκονογραφικῶν 
τύ πων ἐμπνευσμένων ἀπὸ νέους βιογραφικοὺς κύκλους τοῦ Χριστοῦ, τῆς 
Παναγίας καὶ τῶν ἁγίων, ἔργα ποὺ δημιουργήθηκαν προκειμένου νὰ ἐκ
φράσουν τὴ νέα τάξη πραγμάτων τῆς εὐρωπαϊκῆς κοινωνίας. Τὸ πρῶτο 
λουτρὸ τοῦ βρέφους παύει νὰ εἶναι προσφιλὲς καὶ ἐκλείπει πιθανότατα 
διότι δὲν ἀποτελεῖ πλέον γιὰ τὸν θεατὴ σημεῖο προβολῆς μίας προσωπικῆς 
ἐμπειρίας, καθὼς ἄλλωστε ἡ παράσταση τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ στὴν 
ἀναγεννησιακὴ τέχνη μετατρέπεται σὲ Προσκύνηση τοῦ θείου Βρέφους 
καὶ δὲν ἀπηχεῖ πλέον τὸ δίδαγμα τῆς ἐν Χριστῷ Βάπτισης καὶ μίμησης τοῦ 
προτύπου του.95 Ἡ ἀπεικόνιση τοῦ λουτροῦ τοῦ Χριστοῦ καταδικάστηκε 
ὡς ἐπιλήψιμη ἀπὸ τὴ Σύνοδο τοῦ Τριδέντου (15451563), στὴν ὁποία τέ
θηκαν οἱ βάσεις γιὰ τὴν Ἀντιμεταρρύθμιση. Σὲ ἐπίδραση τῆς Καθολικῆς 
Ἀντιμεταρρύθμισης, ἡ ὁποία ἐντάθηκε μὲ τὴ Μεταρρύθμιση καὶ τὴν πα
ρουσία Ἰησουϊτῶν μοναχῶν τὸν 17ο αἰ. στὸ Ἅγιον Ὄρος, ἀπέδωσε ὁ Κ. Κα
λοκύρης τὴν παράλειψη τῆς περιγραφῆς τῆς σκηνῆς τοῦ λουτροῦ ἀπὸ τὸν 
Διονύσιο ἐκ Φουρνᾶ στὴν Ἑρμηνεία τῆς ζωγραφικῆς τέχνης (17291734), 
ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπάλειψη τῆς σκηνῆς ἀπὸ τοιχογραφίες καὶ εἰκόνες τῆς 
Γέννησης σὲ ὁρισμένες μονὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους στὰ τέλη τοῦ 19ου αἰ. ἢ στὶς 
ἀρχὲς τοῦ 20ου αἰ.96 Αὐτὴ ἡ εὐτυχῶς περιορισμένης τοπικῆς καὶ χρονικῆς 
ἐμβέλειας ἀντίδραση εἶναι χαρακτηριστικὴ τῶν συνεπειῶν ποὺ ἐπιφέρει ἡ 
παρερμηνεία τοῦ ἠθογραφικοῦ χαρακτήρα τῆς σκηνῆς τοῦ πρώτου λουτροῦ 
ὅταν ἐπιχειρεῖται ἀναγωγή της στὴ σφαῖρα τῶν θεολογικῶν ἀναζητήσεων. 

94. Kitzinger, ὅ.π. (σημ. 1) 103104.
95. Schiller, ὅ.π. (σημ. 72), σσ. 7678.
96. Τὸ λουτρὸ ἀποκρύφθηκε κάτω ἀπὸ ἐπιζωγραφήσεις βράχων καὶ δέντρων λόγω τῆς 

ἐπιρ ροῆς ποὺ ἄσκησε ἡ ἑρμηνεία του ὡς δογματικὰ ἀπαράδεκτου θέματος ἀπὸ τὸν ἅγιο Νικό
δημο Ἁγιορείτη (βλ. Καλοκύρης, ὅ.π. (σημ. 1), σσ. 2431).
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Συμπεράσματα

Τὸν ἠθογραφικὸ χαρακτήρα τοῦ εἰκονογραφικοῦ θέματος τοῦ πρώτου 
λουτροῦ βρέφους ἀποδεικνύει ἡ συνολικὴ θέωρησή του ἀπὸ τὴν ἐμφάνισή 
του στὴν ἀρχαιότητα, τὴν καθιέρωσή του στὴ ρωμαϊκὴ αὐτοκρατορικὴ 
ἐποχή, τὴ διάδοσή του κατὰ τὴν περίοδο τῆς Ὕστερης Ἀρχαιότητας ἕως καὶ 
τὴν ἐπιβίωσή του στὴ βυζαντινὴ ἐποχή, τὴ μετέπειτα διατήρησή του στὴν 
τέχνη τῆς Ἀνατολῆς, τοὺς μετασχηματισμοὺς καὶ τὴν τελικὴ ἐγκατάλειψή 
του ἀπὸ τὴν τέχνη τῆς Δύσης.

Ἡ εἰκονογραφικὴ ἀπόδοση τοῦ δρώμενου τοῦ λουτροῦ, τῆς dies lustri
cus τῶν Ρωμαίων, καὶ ἡ μεταφορά του στοὺς βιογραφικοὺς κύκλους θεῶν 
καὶ ἡρώων ἀπορρέει ἀπὸ τὶς πολυεπίπεδες μεταρρυθμίσεις ποὺ συντε
λοῦνται μὲ τὴν ἵδρυση τῆς ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας καὶ τὶς ἀνάγκες ποὺ 
ἀπὸ αὐτὲς προκύπτουν γιὰ ἀναθεώρηση τῶν προτύπων παιδείας χάριν τῆς 
συστηματοποίησης τῆς κοινωνικῆς ὀργάνωσης. Ἀνάλογες ἀνάγκες ἀνα
δεικνύονται ἀπὸ τὶς ριζοσπαστικὲς μεταρρυθμίσεις σὲ κάθε ἐπίπεδο τοῦ 
πολιτικοῦ καὶ κοινωνικοῦ βίου ποὺ ἐπιφέρει ἡ ἵδρυση τῆς νέας ρω μαϊκῆς 
χριστιανικῆς αὐτοκρατορίας ἀπὸ τὸν Κωνσταντίνο, οἱ ὁποῖες συστημα 
τοποιοῦνται καὶ παγιώνονται ἐπὶ Ἰουστινιανοῦ. Οἱ ἀργὲς ἐξελίξεις τῆς 
θεσμοθέτησης τοῦ οἰκογενειακοῦ δικαίου καὶ ἡ σταδιακὴ ἐμφάνιση νό μων 
ποὺ ἀφοροῦν στὴν προστασία τοῦ παιδιοῦ συμβαδίζουν μὲ τοὺς μετα
σχηματισμοὺς ποὺ ἀνιχνεύονται στὴν εἰκονογραφικὴ ἀνάπτυξη τῆς σκηνῆς 
τοῦ πρώτου λουτροῦ στοὺς βιογραφικοὺς κύκλους θεῶν καὶ ἡρώων κυρίως 
τὸν 4ο αἰ., ἐποχὴ στὴν ὁποία τίθενται οἱ βάσεις ἐξομοίωσης τῶν προτύπων 
τοῦ Ἀχιλλέα καὶ τοῦ Χριστοῦ. 

Ἡ μεταγραφὴ τοῦ πρώτου λουτροῦ στὴ χριστιανικὴ ἀπεικόνιση τῆς γέν 
  νησης συντελεῖται παράλληλα μὲ τὴν ἀφομοίωση τῶν προχριστιανικῶν σχε
τικῶν μὲ τὴ γέννηση ἐθίμων στὴν τελετὴ τοῦ χριστιανικοῦ βαπτίσματος 
διό τι ἐπιτελοῦν ἔργο κοινωνικό. Τὸ πρῶτο λουτρὸ τοῦ Χριστοῦ ὑποκαθιστᾶ 
τὸ ἔθιμο τῆς περιτομῆς, ἀποτελεῖ ἀντίτυπο τοῦ χριστιανικοῦ βαπτίσματος 
καὶ προτροπὴ τῆς ἀνάληψης τῆς κατὰ τὸ πρότυπο τοῦ Χριστοῦ ἀνατροφῆς 
τῶν παιδιῶν ἀπὸ τὴν οἰκογένεια. Μὲ τὴν ἐπικράτηση τοῦ νηπιοβαπτισμοῦ 
ἡ σκηνὴ τοῦ πρώτου λουτροῦ καθιερώνεται στὴ θεματογραφία τῆς παρά
στασης τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ στὴ βυζαντινὴ τέχνη καὶ ἐπιβιώνει ἀμε
τάβλητο, ὅπως ἀμετάβλητο παραμένει τὸ τελετουργικὸ τῆς βάπτισης στὴν 
ὀρθόδοξη ἐκκλησία ἀπὸ τὴ βυζαντινὴ ἐποχὴ ἕως σήμερα.

Στὴν εἰκονογραφία τοῦ πρώτου λουτροῦ τοῦ βρέφους προβάλλεται τὸ 
παιδὶ ὡς κοινωνικὸ καὶ κατ᾽ ἐπέκταση πολιτικὸ ἀγαθὸ καὶ ἐν γένει ἡ ἀν
θρωπιστικὴ ἰδεολογία ποὺ διέπει τὴν Ὕστερη Ἀρχαιότητα ὑπὸ τὴν ἐπί
δραση τῆς χριστιανικῆς θρησκείας. Μὲ τὴν ἀνάγνωσή του ὡς κατεξοχὴν 
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ἠθο γραφικοῦ θέματος ἀναδεικνύονται σημαντικὲς πτυχὲς τῆς κοινωνικῆς 
ἱστορίας τῆς ἀνθρωπότητας καὶ θίγονται ζητήματα μείζονος σημασίας, 
ὅπως ἡ ἀνατροφὴ καὶ ἡ προστασία τῶν παιδιῶν ἀπὸ τὴ στιγμὴ τῆς γέννησής 
τους καὶ ἡ σημασία τῆς οἰκογένειας καὶ τῆς παιδείας γιὰ τὴν ψυχικὴ καὶ 
πνευματικὴ ἀνάπτυξη τοῦ ἀνθρώπου, σὲ ἀντιπαράθεση μὲ διάφορες μορφὲς 
ἐγκατάλειψης, κακοποίησης καὶ ἐκμετάλλευσης τοῦ παιδιοῦ καὶ ἐξαθλίωσης 
τοῦ ἀνθρώπου ποὺ ἐξακολουθοῦν νὰ ταλανίζουν τὸν σύγχρονο κόσμο.

Ἐπίμετρο

Πρόσφατα ἀνακαλύφθηκε στὶς ἀνασκαφὲς τῆς ἀρχαίας πόλης Ὄλβης τῆς 
Σελεύκειας Ἰσαυρίας (σημερινὴ ἐπαρχία Μερσίνης, Ν. Τουρκία) ψη φιδωτὸ 
δάπεδο τοῦ 2ου3ου αἰ. μ.Χ. μὲ ἀπεικόνισεις τῆς Τρυφῆς, τοῦ Βίου καὶ τῆς 
Πρωτολουσίας σύμφωνα μὲ τὶς ἑλληνικὲς ἐπιγραφὲς ποὺ συνοδεύουν τὰ 
πορτραῖτα τῶν προσωποποιημένων ἐννοιῶν.97 Ἡ ἀπεικόνιση τῆς «Πρω
τολουσίας» ἐπιβεβαιώνει τὴν ἑρμηνεία τῆς σκηνῆς τοῦ πρώτου λουτροῦ ὡς 
ἠθογροφικοῦ θέματος καὶ τὴν καθιέρωση τοῦ ἐθίμου στὶς εὐημεροῦσες κοι
νωνίες τῆς ἑλληνορωμαϊκῆς ἀρχαιότητας. 

Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης              ΠΕΛΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ
  

97. Ἡ εἴδηση ἀνακοινώθηκε στὸ διαδίκτυο, http://www.hurriyetdailynews.com/ancient
mosaicsymbolizeslifeandluxury.aspx?pageID=238&nID=86422&NewsCatID=375.
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Εἰκ. 1. Τὸ πρῶτο λουτρὸ τοῦ Διονύσου, 160 μ.Χ., Μουσεῖο Καπιτωλίου, Ρώμη (ἀπὸ 
Huskinson, ὅ.π. (σημ. 15), πίν. 8.2).

Εἰκ. 2. Τὸ πρῶτο 
λουτρὸ τοῦ 
Χριστοῦ, 5ος 
αἰ., Κοπτικὸ 
Μουσεῖο Καΐρου 
(ἀπὸ Hermann, 
ὅ.π. (σημ. 1), πίν. 
1α).

Εἰκ. 3. Τὸ πρῶτο λουτρὸ τοῦ Ἀχιλλέα, 5ος αἰ., Οἰκία τοῦ Θησέα, Νέα Πάφος, Κύπρος 
(ἀπὸ Ὁδηγὸς ψηφιδωτῶν Πάφου, ὅ.π. (σημ. 29), εἰκ. 44).
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Εἰκ. 5. Τὸ πρῶτο λουτρὸ βρέφους, σαρκοφάγος περ. 170, Los Angeles Country Mu
seum (ἀπὸ Kampen, ὅ.π. (σημ. 14) πίν. 7.3).

Εἰκ. 4. Ἡ Ἐπιφάνεια τοῦ Διονύσου, β´ μισὸ 4ου αἰ., Οἰκία τοῦ Αἰώνα, Νέα Πάφος, 
Κύπρος (ἀπὸ Ὁδηγὸς ψηφιδωτῶν Πάφου, ὅ.π. (σημ. 29), εἰκ. 46).
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Εἰκ. 8. Τὸ πρῶτο λουτρὸ τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου, ψηφιδωτὸ ἀπὸ τὸ Ba’albek, 4ος αἰ., 
Μουσεῖο Λιβάνου (ἀπὸ Ross, ὅ.π. (σημ. 21), πίν. 1a).

Εἰκ. 6. Ὁ βιογραφικὸς κύκλος τοῦ Ἀχιλ  
 λέα στὸ λεγόμενο puteal τοῦ Καπι
τωλίνου Μουσείου, Ρώμη (ἀπὸ Weitz
mann (ἐπίμ.), ὅ.π. (σημ. 18) ἀρ. κατ. 
207, σ. 232).

Εἰκ. 7. Ὁ βιογραφικὸς κύκλος τοῦ Ἀχιλλέα, 
ἀσημένιος δίσκος ἀπὸ τὸν θησαυρὸ τοῦ 
Kaiseraugst, 4ος αἰ. (ἀπὸ Weitzmann (ἐπίμ.), 
ὅ.π. (σημ. 18), ἀρ. κατ. 208, σ. 233).
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ΤΑ ΜΕΓΑΛΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ
ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Όπως είναι γνωστό, ο κύριος όγκος των αγιορειτικών χειρογράφων [στο 
εξής: χφ και χφφ] απαρτίζεται από μικρογράμματα χφφ, που χρονολογούνται 
από τον 9ο μέχρι και τον 20ό αιώνα. Όμως υπάρχει και ένας μικρός αριθμός 
μεγαλογραμμάτων χφφ, κυρίως ευαγγελισταρίων. Τα μεγαλογράμματα αυ
τά χφφ δεν είναι όλα καταλογογραφημένα, κυρίως διότι αρκετά από αυτά 
θεωρούνται θησαυροί ή ιερά σκεύη και φυλάσσονται στα σκευοφυλάκια των 
μονών και όχι στις βιβλιοθήκες. Εντούτοις, ορισμένα από τα μη κατα λο
γο  γραφημένα, ιδίως τα ευαγγελιστάρια, είναι γνωστά στην έρευνα. Γενικά 
πάντως, οι μεγαλογράμματοι κώδικες του Αγίου Όρους δεν μπορούν να θε
ω ρηθούν ούτε πλήρως γνωστοί ούτε επαρκώς μελετημένοι, ιδίως από πα
λαι ογραφική άποψη. Εκτός των κωδίκων, στα περισσότερα μοναστήρια του 
Αγίου Όρους υπάρχει και ένας απροσδιόριστος αριθμός πολύτιμων σπαραγ
μάτων και παραφύλλων μεγαλογραμμάτων κωδίκων με πολύ ενδιαφέροντες 
τύπους μεγαλογραμμάτων γραφών και πολύ ενδιαφέροντα κείμενα.1 Αυτό 
είναι ελάχιστα έως καθόλου γνωστό.

Οι διαπιστώσεις αυτές, τις οποίες έκανα εδώ και χρόνια, με ώθησαν στο 
να αναλάβω μια προσπάθεια ανεύρεσης και μελέτης όλων των μεγαλογραμ
μάτων χφφ κ α ι  σπαραγμάτων του Αγίου Όρους.2 Πιο συγκεκριμένα, σκο
πός μου ήταν και είναι να βρω, να καταλογογραφήσω αναλυτικά ως προς 

* Ανακοίνωση στο 8ο Διεθνές Συμπόσιο Ελληνικής Παλαιογραφίας, Αμβούργο 2228.9.2013, 
με τον αρχικό τίτλο: «Γνωστοί και άγνωστοι τύποι γραφής στα μεγαλογράμματα χειρόγραφα 
της Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους». Δεν δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του Συμποσίου, λόγω 
μη έγκαιρης εκ μέρους μου παράδοσης του κειμένου. Ευχαριστίες και από τη θέση αυτή, για 
τη βοήθειά τους, εκφράζω στους φίλους, συναδέλφους και συνεργάτες Γιάννη Κόκκωνα, Αλε
ξάνδρα Τριάντου και Στέφανο Ζιώγα. Οι βιβλιογραφικές και λοιπές παραπομπές είναι, εδώ, 
απλώς διευκρινιστικές και δεν αποσκοπούν στο να καλύψουν όλη τη βιβλιογραφία τη σχετική 
με τα αναφερόμενα χειρόγραφα. Αυτό θα γίνει στον υπό προετοιμασία αναλυτικό κατάλογο.  

1. Θεωρώ τα σπαράγματα πολύτιμα, γιατί συνειδητοποίησα και εγώ, στην περίπτωση 
των σπαραγμάτων της Μεγίστης Λαύρας, ότι ως επί το πλείστον διασώζουν αποσπάσματα 
κειμένων που – εκτός από τα κείμενα της Καινής Διαθήκης – δεν έχουν μεγάλη χειρόγραφη 
παράδοση και οι γραφές τους δεν είναι τόσο συνηθισμένες.

2. Σχετική αναφορά είχα κάνει ήδη στην ανακοίνωσή μου στο 4ο Συμπόσιο Ελληνικής Πα
λαιογραφίας στην Οξφόρδη (1993). Βλ. E. K. Litsas, «Research in the Lavra Library on Mount 
A thos», Ελληνικά 50 (2000) 217230, ιδ. 220222. 
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τα περιεχόμενά τους και να μελετήσω συστηματικά ως προς τους τύπους 
γραφής και τα λοιπά κωδικολογικά τους δεδομένα όλα τα χφφ και τα σπα
ράγματα του Αγίου Όρους. Υπολογίζω ότι πρόκειται για περίπου 30 έως 
35 κώδικες και για έναν άγνωστο αριθμό σπαραγμάτων και παραφύλλων.3

Για την ανεύρεση όλου αυτού του υλικού, και επειδή οι κατάλογοι δίνουν 
ανεπαρκείς έως καθόλου πληροφορίες,4 ιδίως όσον αφορά στα σπαράγματα, 
αναζητώ όποιες επιπλέον πληροφορίες υπάρχουν στα μοναστήρια – και 
υπάρ χουν συχνά σημαντικές πληροφορίες –, και ερευνώ όλα τα χειρόγραφα 
κάθε βιβλιοθήκης είτε in situ είτε βάσει των μικροταινιών του αρχείου του 
Πα τριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών, κυρίως για την ανεύρεση 
των παραφύλλων. Μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί η έρευνά μου στις μονές 
Μεγίστης Λαύρας, Ξηροποτάμου, Φιλοθέου και Καρακάλλου. Σχετική έρευ
να έχω κάνει και για τα ελληνικά χειρόγραφα στη Μονή Χιλανδαρίου, αλλά 
εκεί πρέπει να ερευνηθούν, εκτός από τα ελληνικά, και τα σλαβ(ον)ικά χφφ 
για να ολοκληρωθεί η έρευνα. Πληροφορίες έχω συλλέξει επίσης και για 
άλλα μοναστήρια. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι, κατά τη γνώμη μου, 
τουλάχιστον ενδιαφέροντα, ιδίως όσον αφορά τη Μονή Μεγίστης Λαύρας. 
Αμέσως παρακάτω παρουσιάζω γενικά το υλικό από την μονή αυτή και τα 
στατιστικά του δεδομένα, σχολιάζω τύπους γραφών που συναντούμε στο 
υλι κό αυτό και θίγω διάφορα θέματα σχετικά με τα μεγαλογράμματα χφφ. 

Περιεχόμενο και στατιστικά δεδομένα. Στη Μεγίστη Λαύρα υπάρχουν 11 
μεγαλογράμματοι κώδικες, από τους οποίους μόνον 2 αναφέρονται ως με
γαλογράμματοι στον κατάλογο των Σπυρίδωνος Λαυριώτου και Σωφρονίου 
Ευστρατιάδου. Οι 10 από αυτούς, με περιεχόμενο διάφορα κείμενα της Και
νής Διαθήκης, ήταν γενικά γνωστοί – αλλά όχι παλαιογραφικά μελετημένοι 
– από τον ειδικό κατάλογο των χφφ της Καινής Διαθήκης «GregoryAland».5 
Βρέθηκε και ένας ενδέκατος κώδικας με κείμενα πατερικά, ο οποίος στον 
κατάλογο Λαυριώτου  Ευστρατιάδου όχι μόνον δεν αναφέρεται ως μεγαλο
γράμματος, αλλά και περιέργως χρονολογείται στον 14ο αιώνα! Πιο συγκε
κριμένα από αυτούς τους κώδικες: 

7   είναι ευαγγελιστάρια των Σαββατοκυριακών (Α 55, Α 56, Α 82, Α 86, 
Α 92, Α 97, Α 102),

1   είναι ευαγγελιστάριο καθημερινό (Α 108),

3. Ακριβέστερα, πρόκειται για 5 κώδικες της Καινής Διαθήκης, 19 ευαγγελιστάρια και, υπο
θέτω, 510 κώδικες διαφόρων περιεχομένων.

4. Ως παράδειγμα βλ. τα, αμέσως εδώ παρακάτω, αναφερόμενα για τον κατάλογο της Μ. 
Λαύρας.

5. Βλ. K. Aland, M. Welte, B. Koster και K. Junack, Kurzgefasste Liste der griechischen Hand-
schriften des Neuen Testaments [Arbeiten zur neutestamentlichen Textforschung, 1], Βερολίνο–Νέα 
Υόρκη 21994.
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1   είναι Καινή Διαθήκη (Β 52),
1   περιέχει τις Πράξεις και τις Επιστολές των Αποστόλων (Α 88), και 
1   είναι πατερικό με έργα του Μάρκου μοναχού και του Διαδόχου Φω

τικής (Γ 42).
Σπουδαιότερα από άποψη τύπων γραφής κα ι  περιεχομένων είναι, κατά 

τη γνώμη μου, τα σπαράγματα, όπως είπαμε ήδη. Κατά την αρχική μου 
έρευνα βρήκα in situ 32 σπαράγματα, κατά το πλείστον όχ ι  μονόφυλλα, τα 
οποία μετά και την ανεύρεση 8 παραφύλλων μέσα στους μικρογράμματους 
κώδικες της Μονής αυξήθηκαν σε 40. Εν συνεχεία μείωσα τον αριθμό αυτό, 
πράγμα θετικό, διότι η μείωση οφείλεται στο ότι 3 πολύφυλλα σπαράγματα 
τα ενσωμάτωσα σε υπάρχοντα χειρόγραφα, από όπου είχαν αποσπασθεί,6 
και τα υπόλοιπα 37 σπαράγματα και παράφυλλα τα συνένωσα μεταξύ τους 
με ταυτίσεις γραφής και περιεχομένων. Έτσι φθάσαμε στον αριθμό 26. 

Τα 26 αυτά σπαράγματα και παράφυλλα περιέχουν τα εξής: 
  1 περιέχει αποσπάσματα από τις Επιστολές του αποστόλου Παύλου, 

«GregoryAland» Η / 015 (9 φύλλα: 8 γνωστά στην έρευνα και 1 τμήμα φύλ
λου συν 1 λωρίδα φύλλου άγνωστα),

  1 περιέχει αποσπάσματα από το Κατά Μάρκον ευαγγέλιον, «Gregory
Aland» 0167 (πολλές λωρίδες φύλλων, γνωστές στην έρευνα),

13 είναι ευαγγελιστάρια (συνολικός αριθμός φύλλων: 31), και τα υπό
λοιπα 

11 παραδίδουν διάφορα κείμενα: πατερικά, ασκητικά, αγιολογικά και 
λειτουργικά, ήτοι:

Αθανάσιος ο Μέγας, Γρηγόριος Θεολόγος, Ιωάννης Χρυσόστομος, Ομι
λίες (5 φύλλα),

Αναστάσιος Σιναΐτης, Οδηγός (6 φύλλα),
Ευάγριος Ποντικός, Τα κατά μοναχών κτλ. (4 φύλλα), 
«Ιωάννης Δαμασκηνός», Ιερά Παράλληλα (1 φύλλο),
Ιωάννης Χρυσόστομος, Εις την Γένεσιν (1 φύλλο), 
Ιωάννης Χρυσόστομος, Εφραίμ Σύρος, Αμφιλόχιος Ικονίου, Ομιλίες (5 

φύλ λα), 
Κύριλλος Σκυθοπολίτης, Βίος Ευθυμίου του Μεγάλου (4 φύλλα),
Ωριγένης, Σχόλια στους Ψαλμούς (4 φύλλα),
Ευχολόγιον (8 φύλλα), 
Μαρτύριον Αγίου Νικηφόρου, Παραλειπόμενα Ιερεμίου κ.ά. (4 φύλλα),
Μηναίον Ιουλίου (1 φύλλο).
Επομένως, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, το υλικό των μεγαλογραμ

μάτων χφφ της Μ. Λαύρας απαρτίζεται συνολικά από: 

6. Ενσωματώθηκαν στους κώδικες Α 82, Α 108, Β 52.
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11   κώδικες ολοκληρωμένους, και 
26   κώδικες σε σπαράγματα, ήτοι συνολικά
37  μεγαλογράμματα χφφ. Εφόσον τα 26 σπαράγματα προέρχονται, βά

σει της γραφής τους, από 26 ανεξάρτητους μεταξύ τους κώδικες, και εφό
σον οι 26 αυτοί κώδικες ανήκαν εξ αρχής στην Λαύρα, σημαίνει ότι κάποτε 
υπήρχαν εκεί 37 ή περισσότεροι μεγαλογράμματοι κώδικες.7 

Η γραφή που επικρατεί στο εδώ εξεταζόμενο υλικό είναι η οξυκόρυφη, στην 
πλάγια και την όρθια εκδοχή της. Στατιστικά, τα πράγματα έχουν ως εξής:   
8

Γραφή Είδος κειμένου Κ Σπ Σύν8

Βιβλική Καινή Διαθήκη (Κ. Δ.) – 2 2

Οξυκόρυφη όρθια Κ. Δ. 1 – 1

» Ευαγγελιστάρια 6 9 15

Οξυκόρυφη πλάγια Κ. Δ. (Πράξεις και Επιστολές) 1 – 1

» Ευαγγελιστάρια 1 3 4

» Πατερικά 1 8 9

» Λειτουργικά – 2 2

Όρθια και πλάγια 
οξυκόρυφη

Ευαγγελιστάριo – 1 1

» Πατερικό – 1 1
Λειτουργική 
στρογγυλόσχημη

Ευαγγελιστάριο 1 – 1

Το ότι στο υλικό αυτό επικρατεί, όπως είπαμε, η οξυκόρυφη γραφή είναι 
α μέσως αντιληπτό. Λεπτομερέστερα, διαπιστώνεται ότι σε χφφ με κείμενα 

7. Εντούτοις, για τον συνολικό αριθμό των σωζομένων ανά τον κόσμο μεγαλογραμμάτων 
χφφ της Μ. Λαύρας θα πρέπει να προστεθούν και τα μεγαλογράμματα χειρόγραφα που βρί
σκονται σε άλλες βιβλιοθήκες, αλλά προέρχονται από τη Λαύρα, αφού όμως προηγουμένως 
διαπιστωθεί αν και ποια από τα 26 σπαράγματα ανήκουν σε χειρόγραφα που σήμερα βρίσκο
νται εκτός Λαύρας. Καταγραφή των ανά τον κόσμο χφφ της Μ. Λαύρας έχει κάνει ο Ζ. Μελισ
σάκης σε βάση δεδομένων, στο πλαίσιο σχετικής έρευνας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, η 
οποία θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στο τέλος του 2015. Ευχαριστώ τον Ζ. Μελισσάκη για την 
πλη ροφορία αυτήν. 

Πάντως, όσον αφορά το 1 φύλλο από τα Ιερά Παράλληλα του «Ιωάννη Δαμασκηνού», έχει 
ήδη διαπιστωθεί ότι μάλλον ανήκει στην ομάδα των φφ. 41 έως 44 του cod. Paris. suppl. gr. 
1155. Η διαπίστωση έγινε από συνεργάτες της Βαυαρικής Ακαδημίας Επιστημών του Μονά
χου, στους οποίους, με τη μεσολάβηση του E. Lamberz, παραχώρησα φωτογραφίες του φύλλου. 

8. Κ= κώδικες, Σπ= σπαράγματα, Σύν= σύνολο.
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της Κ. Δ. επικρατεί η όρθια οξυκόρυφη κατά 76,2% και η πλάγια οξυκόρυφη 
κατά 23,8%, ενώ στα χφφ με κείμενα εκτός Κ. Δ. επικρατεί η πλάγια οξυ
κό ρυφη κατά 100%.9

Από άποψη κατάστρωσης του κειμένου στη σελίδα (mise en page) σημει
ώνω ότι τα περισσότερα χφφ είναι δίστηλα, μεταξύ των οποίων όλα τα ευαγ
γελιστάρια χωρίς εξαίρεση. Μονόστηλοι είναι μόνον 3 από τους κώδικες (Α 
88, Πράξεις και Επιστολές· Β 52, Καινή Διαθήκη· Γ 42, Μάρκος μοναχός 
και Διάδοχος Φωτικής), τα αρχαιότερα σπαράγματα της συλλογής (Κ. Δ. 
σε βι βλική γραφή), τα σπαράγματα με κείμενα των Κυρίλλου Σκυθοπολίτη, 
Ευα γρίου Ποντικού, Αναστασίου Σιναΐτη και τα λειτουργικά σπαράγματα: 
το Μηναίο Ιουλίου και το Ευχολόγιο. Τα σχόλια του Ωριγένη στους Ψαλμούς 
είναι παρασελίδια. 

Στη συνέχεια, με αφορμή τις ανάγκες που προκύπτουν και τις απορίες που 
δημιουργούνται κατά την καταλογογράφηση των μεγαλογραμμάτων χφφ 
της Μ. Λαύρας, καταθέτω εδώ, περισσότερο προς συζήτηση, παρατηρήσεις 
και σκέψεις και προτείνω απαντήσεις για τα προκύπτοντα ερωτήματα. Βέ
βαιες απαντήσεις είναι δύσκολο να δοθούν προς το παρόν, γιατί, όπως είναι 
γενικά παραδεκτό, αρκετά θέματα σχετικά με την μεγαλογράμματη γρα
φή, παρά τις όποιες καλές μελέτες (Cavallo, Crisci κ.ά.), παραμένουν ακόμη 
ανοιχτά.

Μερικά γενικά χαρακτηριστικά της μεγαλογράμματης γραφής. Σε έναν ει
δι κό αναλυτικό κατάλογο, στην προκειμένη περίπτωση αποκλειστικά μεγα
λογραμμάτων χφφ, υπάρχουν προφανώς περισσότερες από ό,τι συνήθως 
απαιτήσεις για αναλυτική καταγραφή και περιγραφή όλων των δεδομένων 
που εισάγονται στον κατάλογο, και ιδιαίτερα εκείνων για τα κείμενα και 
τη γραφή. Σχετικά με το τελευταίο, που μας ενδιαφέρει εδώ, πρέπει να 
πα ρα τηρήσουμε ότι υπάρχουν χαρακτηριστικά της γραφής, τα οποία δεν 
συναντώνται ή τουλάχιστον δεν είναι τόσο σημαντικά στη μικρογράμματη 
γραφή, ενώ στη μεγαλογράμματη παίζουν σημαντικό ρόλο. Π.χ. ο μελετητής 
που συγκρίνει σελίδες διαφόρων χφφ, ας πούμε σε οξυκόρυφη γραφή, εύ
κολα, νομίζω, παρατηρεί ότι από χφ σε χφ (α) το ύψος των γραμμάτων 
δια  φέρει, μερικές φορές μάλιστα σημαντικά, ότι (β) τα γράμματα μπορεί 
να διαφέρουν σημαντικά ως προς το πάχος των κεραιών τους, ότι (γ) οι απο   
στάσεις των γραμμάτων (αραίωση) μέσα στον στίχο διαφέρουν, και ότι (δ) 
τα διαστήματα μεταξύ των αράδων (διάστιχα) διαφέρουν επίσης. Όλα αυ

9. Επιβεβαιώνεται δηλ. και εδώ η παρατήρηση του G. Cavallo, «Funzione e strutture della 
maiuscola greca tra i secoli VIIIXI», στο La paléographie grecque et byzantine. Paris, 21-25 octo-
bre 1974 [Colloques internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique, 559], Παρίσι 
1977, σ. 89137, ιδ. 98. 
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τά τα χαρακτηριστικά είναι γνωστά και σχεδόν αυτονόητα, αλλά πρέπει 
σε μια λεπτομερή περιγραφή του χφ να δηλωθούν, πράγμα που δεν είναι 
και πολύ απλό. Μπορούν ενδεχομένως να μετρηθούν με ειδικό αριθμημένο 
φακό ή ειδικό υποδεκάμετρο και να καταγραφούν ή, σε εσχάτη ανάγκη, να 
δηλωθούν τουλάχιστον βάσει της παρατήρησης.10 

Δηλαδή, μιλώντας συνοπτικά, νομίζω πως είναι ανάγκη να προσδιοριστεί 
με κάποιον τρόπο η χαρακτηριστική, και μερικές φορές πολύ χαρακτηριστι 
κή, διαφορά από χειρόγραφο σε χειρόγραφο του μεγέθους των γραμμάτων, 
του πάχους των κεραιών και των αποστάσεων. (Στις εικόνες 2 και 3, που 
αποδίδονται εδώ και οι δύο σε σμίκρυνση 50% του φυσικού μεγέθους, οι 
διαφορές για τις οποίες μιλούμε είναι έντονες και σαφείς.)

Η γωνία κλίσης της πλάγιας οξυκόρυφης. Όπως είναι γνωστό, ο G. Cavallo, 
χρησιμοποιώντας τις μεθόδους του Mallon και του Gilissen, έκανε λόγο για 
γωνία κλίσης των γραμμάτων της πλάγιας οξυκόρυφης11 και στη συ νέ
χεια διέκρινε, με χαρακτηριστικά, είναι αλήθεια, παραδείγματα, τρεις τύ
πους πλάγιας οξυκόρυφης γραφής, ανάλογα με τη γωνία κλίσης (1010, 
1080, 1150)· επεξέτεινε μάλιστα τις διαπιστώσεις του ορίζοντας και τους 
τόπους προέλευσης των τύπων αυτών (Κάτω Ιταλία, Κωνσταντινούπολη, 
Συ ροπαλαιστινιακό περιβάλλον, αντίστοιχα).12 

Αντιρρήσεις για τις απόψεις του Gilissen, σχετικά με τη δυνατότητα μέ   
τρησης της κλίσης των γραμμάτων, διατύπωσε ο A. Pratesi.13 Τις αντιρ ρή  
σεις αυτές νομίζω ότι πρέπει να τις θεωρήσουμε δικαιολογημένες, είτε ανα
φέρονται και στην πλάγια οξυκόρυφη είτε όχι. Πράγματι, σύμφωνα και 
με τη δική μου εμπειρία, δεν είναι δυνατόν να μετρηθεί η κλίση της πλά
γιας οξυκόρυφης γραφής, παρά μόνον η κλίση γραμμάτων, η οποία όμως 
διαφέρει από γράμμα σε γράμμα, ακόμη και στις περιπτώσεις όπου η γραφή 
είναι πολύ προσεγμένα καλλιγραφική. Αυτό το τελευταίο το παραδέχεται 
εμμέσως και ο Cavallo.14 Εντούτοις θεωρώ ότι μια διάκριση της πλάγιας 
οξυ κόρυφης γενικά σε γραφή με μικρή κλίση (π.χ. 1010), με μέτρια κλίση 
(π.χ. 1080) και με μεγάλη κλίση (π.χ. 1150) είναι υπαρκτή και φανερή, όταν 
παρατηρούμε μια σελίδα γραμμένη σε πλάγια οξυκόρυφη. Επομένως, θα 
έλεγα ότι οι διαπιστώσεις αυτές ή τουλάχιστον οι εντυπώσεις σχετικά με 

10. Μέτρηση γραμμάτων κάνει ήδη ο Σπ. Λάμπρος στον κατάλογο των χφφ του Αγίου Ό 
ρους. Βλ. π.χ. κώδ. Ιβήρων 1 (αρ. καταλόγου 4121). 

11. Cavallo, ό.π. (σημ. 9), σ. 98, σημ. 6.
12. Ό.π., σ. 99.
13. A. Pratesi, «A proposito di tecniche de laboratorio e storia della scrittura», Scrittura e civiltà 

1 (1977) 199209, ιδ. 205206. 
14. Cavallo, ό.π. (σημ. 9), σ. 99.
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την κλίση της γραφής γενικά πρέπει να γίνονται και να διατυπώνονται, έστω 
και αν δεν μπορούμε να μιλάμε πάντα για συγκεκριμένο αριθμό μοιρών που 
να αφορούν απαρέγκλιτα ολόκληρο χειρόγραφο. 

Η ανάμιξη οξυκόρυφων και στρογγυλόσχημων χαρακτήρων στην όρθια οξυ-
κόρυφη. Στο διαθέσιμο υλικό της Λαύρας υπάρχουν αρκετά παραδείγματα 
όπου συνυπάρχουν ή «αναμειγνύονται» μέσα σε ένα και το αυτό κείμενο 
οξυκόρυφοι και στρογγυλόσχημοι χαρακτήρες, κυρίως σε χειρόγραφα σε 
όρ θια οξυκόρυφη γραφή. Το φαινόμενο αυτό, απ’ όσο ξέρω, δεν έχει προ
σεχθεί ιδιαίτερα και κυρίως δεν έχει σχολιασθεί.15 Η σχετική έρευνα με 
αφορμή το υλικό της Λαύρας έδειξε, κατά τη γνώμη μου, ότι η ανάμειξη 
των διαφορετικών τύπων γραφής, για την οποία μιλούμε, τροποποιεί ή διευ
ρύνει τις μέχρι τώρα απόψεις μας, τις σχετικές με την όρθια οξυκόρυφη και 
κατ’ επέκταση και τη λεγομένη λειτουργική στρογγυλόσχημη της με σο βυ
ζαντινής περιόδου. Επομένως το θέμα αξίζει να εξεταστεί, αλλά απαιτείται 
μια ιδιαίτερη πραγμάτευση και μια ξεχωριστή δημοσίευση, πράγμα που 
ελ πί ζω να κάνω σύντομα.

Οι τίτλοι. Αξιοπρόσεκτη είναι η μεγάλη ποικιλία των τύπων γραφής που χρη
σιμοποιούνται στους τίτλους και στους «πλαγιότιτλους», ή δευτερεύοντες ή 
ενδιάμεσους τίτλους, των χφφ του υλικού μας. Εξετάζοντας δειγματοληπτικά 
το υλικό αυτό μπορούμε να κάνουμε μερικές παρατηρήσεις. Είναι γνωστό 
ότι από τα αρχαιότατα χφφ μέχρι τα σύγχρονα έντυπα επιδιώκεται οι 
τίτλοι να διακρίνονται με διάφορους τρόπους από το κυρίως κείμενο. Αυτό, 
στους τίτλους των μεγαλογραμμάτων χειρογράφων, όπου, σημειωτέον, δεν 
υπάρχει δυνατότητα εναλλαγής μεγαλογράμματηςμικρογράμματης, όπως 
συμβαίνει στα πρώιμα μικρογράμματα χειρόγραφα, επιτυγχάνεται: 

με αλλαγή μεγέθους της γραφής, ή 
με αλλαγή της κλίσης των γραμμάτων, ή 
με αλλαγή του τύπου γραφής, ή, στις περισσότερες περιπτώσεις,
με συνδυασμό των παραπάνω. 
Φυσικά, οι τίτλοι μπορούν να περικλείονται σε διακοσμητικό πλαίσιο ή 

να χω ρίζονται από το κυρίως κείμενο με διακοσμητικό επίτιτλο· αυτό όμως 
δεν είναι ο κανόνας. Αλλά και σ’ αυτές τις περιπτώσεις πάλι ο τύπος των 
γραμμάτων του τίτλου διαφέρει. Επιπλέον πρέπει να παρατηρήσουμε (α) 
ότι στα πρώιμα παραδείγματα χρησιμοποιούνται πολύ λιτοί τρόποι δια
φο ροποίησης της γραφής τίτλου από τη γραφή κειμένου, ενώ στα όψιμα 

15. Βλ. εντούτοις την παρατήρηση σχετικά με τον κώδ. Lond. Harl. 5598 που κάνει ο E. 
Crisci, «La maiuscola ogivale diritta. Origini, tipologie, dislocazioni», Scrittura e civiltà 9 (1985) 
103145, ιδ. 126.
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παραδείγματα πολύ σύνθετοι, και (β) ότι οι γραφές των τίτλων μπορούν να 
διακριθούν σε γραφές που χρησιμοποιούνται και στο κυρίως κείμενο των 
χφφ γενικώς, και σε γραφές που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον 
στους τίτλους. Σ’ αυτή την περίπτωση μπορούμε να μιλήσουμε για μια γρα 
φή κυριολεκτικά Auszeichnungsmajuskel στα μεγαλογράμματα χφφ, κατά τη 
γνωστή ορολογία του H. Hunger. Ιδού μερικά χαρακτηριστικά παρα δείγ
ματα, που επιβεβαιώνουν τις παραπάνω παρατηρήσεις:

Στο αρχαιότερο δείγμα του υλικού της Μεγίστης Λαύρας, τον κώδικα 
των Επιστολών του αποστόλου Παύλου (εδώ ΣΠ 1), σε βιβλική γραφή, 
έ χου με, στον ενδιάμεσο τίτλο, απλώς αλλαγή του μεγέθους των γραμμάτων 
(εικ. 8). 

Στην κομψή, πλάγια οξυκόρυφη του κυρίως κειμένου του ΣΠ 19 («Ιωάννης 
Δαμασκηνός») αντιστοιχεί για τον ενδιάμεσο τίτλο όρθια, επίσης κομψή, 
αλλά μικροτέρου μεγέθους (εικ. 12). 

Οι ευμεγέθεις χαρακτήρες με τις πολύ παχιές κεραίες, που εναλλάσσονται 
με τις πολύ λεπτές (μάλλον σιναϊτικού τύπου) για το κυρίως κείμενο στο ΣΠ 
22 (Αναστάσιος Σιναΐτης), συνδυάζονται με όρθια οξυκόρυφη, μικροτέρου 
μεγέθους, για τον ενδιάμεσο τίτλο16 (εικ. 5). 

Στον κώδικα Α 56 (ευαγγελιστάριο) συνδυάζεται η όρθια οξυκόρυφη της 
κυρίως γραφής με μεγαλυτέρου μεγέθους επιγραφική στον τίτλο (εικ. 13).

Ασυνήθιστος, κατά τη γνώμη μου, διπλόγραμμος και έγχρωμος είναι ο εν
διάμεσος τίτλος του ΣΠ 20 (ευαγγελιστάριο). Η κυρίως γραφή πλάγια, ευ 
 μεγέθης, με μεγάλη, κατά τη γνώμη μου, αραίωση17 (εικ. 1). 

Συνδυασμό τριών τύπων γραφής έχουμε στον τίτλο του ΣΠ 41618: πο
λύ μεγάλου μεγέθους γραφή, διπλόγραμμη έγχρωμη, σε δύο στίχους και εν  
διάμεσα έναν ιδιάζοντα συνδυασμό μεγαλογράμματηςμικρογράμματης· η 
γραφή του κυρίως κειμένου πλάγια οξυκόρυφη (εικ. 9).

Στην περίπτωση του ΣΠ 25 (Ομιλίες διαφόρων) έχουμε πάλι διπλόγραμμη 
έγχρωμη για τον τίτλο, που συνδυάζεται όμως με όρθια οξυκόρυφη για το 
κυρίως κείμενο (εικ. 6).

Στον κώδικα Γ 42 (Μάρκος μοναχός και Διάδοχος Φωτικής) η πλάγια 
οξυκόρυφη του κυρίως κειμένου συνδυάζεται με μικροτέρου μεγέθους όρθια 
διπλόγραμμη και όρθια οξυκόρυφη για τον τίτλο (εικ. 7).

Μερικές ιδιάζουσες περιπτώσεις. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει για τη γρα
φή ορισμένων χφφ της συλλογής. 

Στο ΣΠ 8 (ευαγγελιστάριο) παρατηρούμε ότι η πλάγια και η όρθια οξυ

16. Για το Σπ 22 βλ. και εδώ παρακάτω σ. 271. 
17. Για το Σπ 20 βλ. και εδώ παρακάτω σ. 271.
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κόρυφη χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα, δηλ. η μία γραφή συνεχίζει την 
άλλη. Το δεύτερο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό είναι ότι ο σχεδιασμός των 
γραμμάτων και στις δύο περιπτώσεις είναι όμοιος. Δηλαδή, με ένα σύγχρονο 
παράδειγμα, είναι σαν κάποιος να πλαγίασε ή να όρθωσε τους ίδιους α κρι
βώς χαρακτήρες, όπως συμβαίνει με τις σύγχρονες γραμματοσειρές των 
η λεκτρονικών υπολογιστών, όπου κανείς μπορεί με μια εντολή να πλα γιά
σει ή να ορθώσει την ίδια γραμματοσειρά. Επίσης αξίζει να παρατηρηθεί 
ότι η πλάγια οξυκόρυφη έχει μικρή κλίση, ενώ η όρθια είναι ελαφρώς αρι
στεροκλινής, πράγμα που, αν δεν κάνω λάθος, είναι γνωστό και από άλλες 
περιπτώσεις, αλλά πάντως αξιοπρόσεκτο (εικ. 10 και 11).

Ο κώδ. Α 88 περιέχει το συνεχές κείμενο των Πράξεων και των Επιστο- 
λών των Αποστόλων με αναγνώσεις. Η γραφή του είναι ασταθής και ατη
μέλητη, παρά το περιεχόμενο και τη χρήση του (εικ. 3). Τα γράμματα είναι 
ελαφρώς πλάγια, αλλά ενίοτε και όρθια· υπάρχουν σελίδες όπου η γραφή 
μπορεί να χαρακτηρισθεί μετά βίας οξυκόρυφη.

Αντίθετα, η γραφή του Α 92 (ευαγγελιστάριο) είναι σαφώς πλάγια οξυκό
ρυφη, ευμεγέθης και καλλιγραφική. Σε ορισμένα γράμματα παρατηρούνται 
μικρά διακοσμητικά μοτίβα, χαρακτηριστικό που συνήθως προσιδιάζει στη 
λεγόμενη λειτουργική στρογγυλόσχημη (εικ. 2).

Η γραφή του ΣΠ 20 (εικ. 1) είναι, κατά τη γνώμη μου, εξαιρετικά καλλι
γραφική: ομοιόμορφα κατανεμημένη πάνω στη σελίδα, με γράμματα απο
λύτως συμμετρικά, με «μεγάλες» αποστάσεις μεταξύ των γραμμάτων, πα
ρου σιάζει, κατά τις προσωπικές μου προσλαμβάνουσες παραστάσεις, μια 
ασυνήθιστη εκδοχή της πλάγιας οξυκόρυφης. Η συμμετρία των χαρα κτή
ρων είναι ασυνήθιστη· το Β π.χ., αντίθετα προς πολλές άλλες γνωστές περι
πτώσεις, έχει τα δύο ημικύκλιά του, που δεν ενώνονται στη μέση, απο λύτως 
ισορροπημένα: το επάνω είναι μικρότερο, αλλά όχι πολύ στενό, και το κάτω 
μεγαλύτερο, αλλά όχι πολύ φαρδύ. Τα χαρακτηριστικά αυτά δεν είναι, νο
μίζω, από τα πλέον συνηθισμένα. 

Στο ΣΠ 22, με τον Οδηγό του Αναστασίου Σιναΐτη, η γραφή είναι πλάγια 
καλλιγραφική. Γράμματα μεγάλα, μέτριας κλίσης, με εναλλαγή πολύ πα
χιών και πολύ λεπτών κεραιών, εντάσσουν το χειρόγραφο στη σιναϊτική ή 
συ ροπαλαιστινιακή παραγωγή, πράγμα για το οποίο συνάδει και το περι
εχόμενό του (εικ. 5). 

Στο ΣΠ 24 συναντούμε μια γραφή αρκετά ιδιάζουσα, τουλάχιστον σύμ
φωνα και πάλι με τις δικές μου προσλαμβάνουσες παραστάσεις. Είναι μια 
γραφή που πρέπει να τη χαρακτηρίσουμε ελαφρώς πλάγια, μόνον επειδή 
δεν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε όρθια! Μερικά γράμματα δεν έχουν 
καθόλου δεξιά κλίση. Το Δ, π.χ., κλίνει προς τα αριστερά, το Β και το Τ εί
ναι σχεδόν όρθια. Ως επί το πλείστον όρθιο είναι και το Ρ. Εκτός τούτου, 
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όλα τα γράμματα έχουν μιαν «οξύτητα» στις γωνίες τους, και περισσότερο 
από όλα το Β, το οποίο στο κάτω μέρος του καταλήγει προς τα δεξιά σε 
μια μακριά, πολύ οξεία, γωνία. Γενικά όλα τα γράμματα φαίνονται άτακτα, 
αλλά η αταξία αυτή είναι ομοιότροπα και σταθερά επαναλαμβανόμενη σε 
όλη την σελίδα, έτσι ώστε η γενική εικόνα της γραφής από σελίδα σε σελίδα 
να είναι όμοια. Δηλαδή τελικά πρόκειται για μια τάξη της αταξίας! Αυτό 
το τελευταίο με ωθεί να σκεφτώ αν αποτελεί επαρκές στοιχείο που να μας 
επιτρέπει να εντάξουμε το σπάραγμα στην παραγωγή της Κάτω Ιταλίας 
(εικ. 4).

Για τον κώδικα Λαύρας Α 86 έχω μιλήσει ήδη αλλού.18 Είναι ένας πο λυ
τελέστατος, όχι πάντως πορφυρός, κώδικας με πλουσιότατη διακόσμηση 
και παραστάσεις, γραμμένος σε μεγάλη οξυκόρυφη γραφή, στην οποία οι 
στρογγυλόσχημοι χαρακτήρες Ε, Θ, Ο, C, Ω συνυπάρχουν με τους αντί
στοιχούς τους οξυκόρυφους, φαινόμενο για το οποίο θα μιλήσουμε αλλού, 
όπως ήδη είπαμε λίγο παραπάνω. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο κώδικας πρέπει 
να χρονολογηθεί στην αρχή του β΄ μισού του 10ου αιώνα, γιατί, κατά την 
ά ποψή μου, αποτελεί δώρο του αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά (963
969) στον φίλο του Αθανάσιο, ιδρυτή της Μ. Λαύρας του Αγίου Όρους. Ως 
εκ τούτου, και όπως προκύπτει και από την πολυτέλειά του, είναι γραμ
μένος και αυτός στην Κωνσταντινούπολη και όχι στο Άγιον Όρος.19 Στην 
άποψη για καταγωγή του κώδικα από την Κωνσταντινούπολη είχε κατα
λήξει και ο Γαλάβαρης, με βάση όμως τα στιλιστικά χαρακτηριστικά της 
εικονογράφησης του χφ.20 Δηλαδή καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα από 
δύο διαφορετικούς δρόμους. Ο Weitzmann στην 1η έκδ. του έργου του Die 
byzantinische Buchmalerei… δεχόταν καταγωγή των παραστάσεων των αν  
θρώπινων μορφών του κώδικα από την Κωνσταντινούπολη, αλλά με επη
ρεασμό, όσον αφορά τη λοιπή διακόσμηση, από τη Δυτική Μικρά Ασία.21 
Όμως στην επανέκδοση του έργου του αποδέχθηκε πλήρως την άποψη 
του Γαλάβαρη.22 Έτσι, ο Λαύρας Α 86 αποτελεί το μοναδικό χρονολογήσιμο 
τεκμήριο της συλλογής. 
Η καταλογογράφηση των μεγαλογράμματων χφφ. Για τη συστηματική με
λέτη της οξυκόρυφης και της λεγομένης λειτουργικής στρογγυλόσχημης 

18. Litsas, ό.π. (σημ. 2), σ. 218220.
19. Ο Cavallo, ό.π. (σημ. 9), σ. 109, θεωρεί αγιορειτική την καταγωγή του κώδικα. 
20. Γ. Γαλάβαρης, «Η ζωγραφική των χειρογράφων στον δέκατο αιώνα», στο Κωνσταντίνος 

Ζ΄ ο Πορφυρογέννητος και η εποχή του. Β΄ Διεθνής Βυζαντινολογική Συνάντηση (Δελφοί, 22-26 
Ιουλίου 1987), Αθήνα, Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, 1989, σσ. 337375, ιδ. 362363. 

21. K. Weitzmann, Die byzantinische Buchmalerei des IX. und X. Jahrhunderts, Βερολίνο 1935, 
επανέκδ. Βιένη 1996, σ. 46.

22. K. Weitzmann, Die byzantinische Buchmalerei … Addenda und Appendix, Βιένη1996, σσ. 
4849. O Crisci, ό.π. (σημ. 15), 134, κλείνει μάλλον προς την κωνσταντινουπολίτικη καταγωγή 
του κώδικα.
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γρα φής είναι απαραίτητος ένας κατάλογος όλων των σχετικών χφφ.23 Ήδη ο 
Cavallo είχε ζητήσει από παλιά έναν κατάλογο για όλα τα μεγαλογράμματα 
χειρόγραφα.24 Ένας τέτοιος κατάλογος, όπου πρέπει να καταγράφονται 
και τα σπαράγματα, θα μας γνωρίσει όλα τα σχετικά χειρόγραφα, ώστε 
να είναι δυνατόν να μελετηθούν οι ιδιαιτερότητές τους και ενδεχομένως θα 
βοηθήσει, έστω και συσχετικά, στη χρονολόγηση, το μεγάλο ζητούμενο στη 
μελέτη των μεγαλογραμμάτων χφφ. 

Επειδή όμως το εγχείρημα της καταλογογράφησης μπορεί να φανεί δύ 
σκολο, θα πρότεινα να δημιουργηθεί ένα άτυπο «πρόγραμμα καταγραφής 
των μεγαλογραμμάτων χφφ και σπαραγμάτων» ως εξής: κάθε ενδιαφε ρό
μενος ερευνητής να δημοσιεύσει μια «συνοπτική αναγραφή» για όλα τα 
με γα λογράμματα χειρόγραφα, κώδικες και σπαράγματα, που υπάρχουν 
στην βιβλιοθήκη στην οποία έχει ευκολότερη πρόσβαση,25 με δική του πρω 
το βουλία, και χωρίς την περίφημη και ανασταλτική απαίτηση για χρημα
το δότηση ομάδας συνεργατών κ.τ.τ., όπως επίσης και χωρίς περαιτέρω 
συ νεννοήσεις, παρά μόνον με μια απλή σχετική ανακοίνωση της πρωτο
βουλίας του. Το παράδειγμα το έχουμε ήδη με τον κατάλογο του Harlfinger 
για τα σιναϊτικά χφφ σε πλάγια οξυκόρυφη, μια χρησιμότατη συνοπτική 
ανα γραφή.26 Στη λογική αυτή υπακούει και η προσπάθεια την οποία ανα 
   κοινώνω εδώ σχετικά με τα μεγαλογράμματα χειρόγραφα του Αγίου Ό  
ρους, που όμως αντιστοιχεί σε έναν πολύ λεπτομερή κατάλογο των μεγα
λογραμμάτων χφφ και όχι φυσικά σε μια «συνοπτική αναγραφή». Όμως αυ
τή η αναλυτική περιγραφή θα μπορούσε να έπεται μιας «συνοπτικής ανα
γραφής». 

Πάντως τώρα ο αναλυτικός κατάλογος των μεγαλογραμμάτων χφφ και 
σπαραγμάτων της μονής Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους είναι έτοι
μος ως προς την περιγραφή των κειμένων και κατά το ήμισυ έτοιμος ως 
προς την κωδικολογική περιγραφή. Χρειάζεται μία ακόμη επί τόπου έ  ρευνα
αυτοψία των χφφ για τη συμπλήρωση ορισμένων στοιχείων που παρα λεί 

23. Για τη «βιβλική» και την «αλεξανδρινή» γραφή βλ. P. Orsini, Manoscritti in maiuscola bi-
blica. Materiali per un aggiornamento, Cassino 2005, G. Cavallo, «Γράμματα Ἀλεξανδρῖνα», JÖB 
24 (1975) 2354, με 19 εικ. ε.κ. (τώρα ανατυπωμένο στου ιδίου, Il calamo e il papiro. La scrittura 
greca dall’ età ellenistica ai primi secoli di Bisanzio [Papyrologica Florentina, 36], Φλωρεντία 2005, 
σσ. 175202). 

24. Cavallo, ό.π. (σημ. 9), σ. 95, αρχική σημ. 
25. Σ’ αυτό το πλαίσιο οι συνάδελφοι κκ. Χ. Καρανάσιος και D. Getov με ενημέρωσαν για 

την ύπαρξη σπαραγμάτων μεγαλογραμμάτων χφφ σε συλλογές της Ρουμανίας και της Βουλ
γαρίας· τους ευχαριστώ θερμά και από τη θέση αυτή.

26. D. Harlfinger, «Beispiele der Maiuscula ogivalis inclinata vom Sinai und aus Damaskus, 
Alethes Philia», στο Marco D’Agostino και Paola Degni (επιμ.), Studi in onore di Giancarlo Prato 
[Collectanea, 23], Spoleto 2010, σσ. 461477 με 25 εικ. ε.κ. 
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  φθηκαν και για μια νέα, ψηφιακή αυτή την φορά, φωτογράφηση. Επει δή 
όμως τα μοναστήρια του Αγίου Όρους δεν είναι πάντοτε σε θέση να δέ
χονται επισκέπτεςερευνητές – ιδιαίτερα η Λαύρα, της οποίας η βι βλιο
θήκη αυτή τη στιγμή είναι κλειστή λόγω εκτεταμένων εργασιών και είναι 
άγνωστο πότε θα επανέλθει σε λειτουργία – πολλοί φίλοι συνάδελφοι με 
συμβουλεύουν να εκδώσω τον κατάλογο ως έχει, μετά από μία ακόμη, τε
λική, επεξεργασία. Εάν αποδειχθεί ότι και μετά από νέες προσπάθειες θα 
εξακολουθεί να είναι αδύνατη η πρόσβαση στη βιβλιοθήκη της Μ. Λαύρας, 
θα ακολουθήσω αναγκαστικά τη συμβουλή αυτήν. 

Θεσσαλονίκη              ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΛΙΤΣΑΣ
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Εικ. 1. ΣΠ 20, Ευαγγελιστάριο.
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Εικ. 2. Κώδ. Α 92, Ευαγγελιστάριο.
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Εικ. 3. Κώδ. Α 88, Πράξεις και Επιστολές των Αποστόλων.
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Εικ. 4. ΣΠ 24, Μαρτύριον Αγίου Νικηφόρου, Παραλειπόμενα Ιερεμίου κ.ά.
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Εικ. 5. ΣΠ 22, Αναστάσιος Σιναΐτης, Οδηγός.
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Εικ. 6. ΣΠ 25, Ομιλίες διαφόρων.

Εικ. 7. κὠδ. Γ 42, Μάρκος μοναχός και Διάδοχος Φωτικής.
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Εικ. 8. ΣΠ 1, Κ. Δ., Επιστολές Αποστόλου Παύλου.

Εικ. 9. ΣΠ 41618, Ομιλίες διαφόρων.
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Εικ. 10. ΣΠ 8, Ευαγγελιστάριο.
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Εικ. 11. ΣΠ 8, Ευαγγελιστάριο.
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Εικ. 12. ΣΠ 19, «Ιωάννης Δαμασκηνός», Ιερά Παράλληλα.

Εικ. 13. κώδ. Α 56, Ευαγγελιστάριο.
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ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤOΥ ΛΕΞΙΚOΥ ΤΟΥ ΒΑΡΙΝΟΥ ΦΑΒΩΡΙΝΟΥ 

Εἰσαγωγή

Τὸ Λεξικὸν τοῦ Βαρίνου Φαβωρίνου1 Κάμηρτος, ἐπισκόπου Νουκερίας (Va
rinus Favorinus Camers Nucerinus, 1445/14501537), εἶναι ἀπὸ τὰ πλέον 
γνω  στὰ συγγράμματα τοῦ εἴδους του κατὰ τὴν ἐποχὴ τῆς Ἀναγέννησης καὶ 
τοὺς προεπαναστατικοὺς χρόνους. Τὸ ὄνομα τοῦ Βαρίνου ἦταν Guarino di 
Favera2, διότι ὁ Ἰταλὸς λόγιος καταγόταν ἀπὸ τὴν τοποθεσία Favera τῆς 
κοινότητας Caldarola, κοντὰ στὴν πόλη Camerino τῆς ἐπαρχίας Macerata 
τῆς Ἰταλίας. Ὑπῆρξε μαθητὴς τοῦ Ἰανοῦ Λασκάρεως καὶ τοῦ Ἀγγέλου 
Πο  λιτιανοῦ (Angelo Poliziano)3 καὶ ἀπέκτησε καλὴ γνώση τῆς ἀρχαίας 

1. Φαίνεται ὅτι ὁ Βαρῖνος ἦταν περισσότερο γνωστὸς ὡς Φαβωρῖνος, τουλάχιστον κατὰ 
τοὺς μεταγενέστερους αἰῶνες, ὅπως προκύπτει καὶ ἀπὸ συγγράμματα μὲ ὑλικὸ ἀπὸ τὸ Λεξικόν 
του (βλ. παρακάτω, σσ. 312313). Αὐτὸ πιθανὸν συνέβη γιὰ νὰ μὴ συγχέεται ὡς πρόσωπο μὲ 
τὸν συνονόματo καὶ προγενέστερό του Guarino di Verona (13741460). Πάντως, οἱ ἄνθρωποι 
ποὺ τὸν γνώριζαν καλὰ τὸν ἀποκαλοῦσαν Βαρῖνο στὰ ἐπιγράμματά τους (βλ. παρακάτω, σσ. 
291292 καὶ σημ. 27). 

2. Σχετικὰ μὲ τὸ ὄνομα Guarino, σημειώνουμε ὅτι ἀπὸ αὐτὸ προκύπτει τὸ Γαρῖνος τοῦ 
τίτλου τῆς πρώτης ἔκδοσης, ἐνῶ τὸ Βαρῖνος προέρχεται ἀπὸ τὴ λατινικὴ μορφὴ Varinus 
τοῦ ὀνόματος τοῦ συντάκτη. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι καὶ στὸ τετράστιχο ἐπίγραμμα τοῦ 
Ἀριστοβόλου [sic] (δηλαδὴ Ἀριστοβούλου) Ἀποστολίδου (Ἀρσενίου Ἀποστόλη) ποὺ περιέχεται 
στὸ πρῶτο γνωστὸ ἔργο τοῦ Φαβωρίνου, στὸν Θησαυρό–Κέρας Ἀμαλθείας, Βενετία 1496, 
ἀπα ντᾶ ὁ τύπος Γωάρινος (É. Legrand, Bibliograrhie hellénique ou description raisonnée des 
ouvrages publiés par des Grecs au XV et XVIe siècle, τ. 1, Παρίσι 1885, ἀνατ. Βρυξέλλες 1963, 
σ. 178). Χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ ἑρμηνεία τῶν ὀνομάτων Βαρῖνος καὶ Γαρῖνος βάσει τῆς πρώ
της ἔκδοσης τοῦ Λεξικοῦ στὸ χειρόγραφο σημείωμα τὸ ὁποῖο ἐντοπίσαμε στὴ σελίδα τοῦ 
ψευδότιτλου τοῦ ἀντιτύπου τῆς τελευταίας ἔκδοσης (1801) μὲ ταξ. ἀρ. L.374.5 στὴ Γεννάδειο 
Βιβλιοθήκη τῶν Ἀθηνῶν καὶ τὸ ὁποῖο ἔχει ὡς ἑξῆς: «Μέγα καὶ πάνυ ὠφέλιμον λεξικὸν, ὅπερ 
Γαρῖνος ὁ Φαβωρῖνος Κάμηρς ὁ Νικαιρίας ἐπίσκοπος ἐκ παλαιῶν καὶ διαφόρων βιβλίων κατὰ 
στοιχεῖον συνελέξατο·» οὗτος, ὁ ἐπὶ σκοπῷ νὰ δώσῃ βαφήν τινα ἀρχαιότητος εὶς τὸ ὄνομα 
ἐπικαλέσας ἑαυτὸν Φαβωρῖνον ἀπὸ τῆς ἰδίας πατρίδος Φαβέρας (favera) φρουρίου κειμένου 
παρὰ τὴν ἐν τῇ Ὀμβρικὴ πόλιν καμαρῖνον, ὠνομάσθη καὶ παρ’ ἄλλων καὶ ὑφ’ ἑαυτοῦ Βαρῖνος 
καὶ οὕτως γράφεται ἑλληνιστί καὶ λατινιστί καὶ ἐν τῷ λεξικῷ, καὶ ὑπ’ αὐτοῦ τοῦ Καλλιέργου ἐν 
τέλει τοῦ βιβλίου μεταβαλὼν τοιουτοτρόπως τὸ ἐπώνυμον τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ Γουαρῖνος: 
Γαρῖνος κτλ: ἑλλενομ(;): σ: 335. – Σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο θὰ ἤθελα νὰ εὐχαριστήσω κ. Παναγιώτη 
Νικολόπουλο, Ὁμότιμο Καθηγητὴ τῆς Βυζαντινῆς Φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, γιὰ 
τὶς παρατηρήσεις του, ὅπως καὶ τὴν κα Ἀ. ΣκαρβέληΝικολοπούλου, τ. Ἐπίκουρη Καθηγήτρια 
τῆς Νεοελληνικῆς Φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, γιὰ τὴν ὑπόδειξη τοῦ θέματος τῆς 
μελέτης κατὰ τὴ διάρκεια τῶν μεταπτυχιακῶν σπουδῶν μου. 

3. Deno John Geanakoplos, Greek Scholars in Venice. Studies in Dissemination of Greek 
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Ἑλληνικῆς. Ἀπὸ πολὺ νέος ἔγινε μέλος τῆς ἀδελφότητας τοῦ Ἁγίου Συλ
βέστρου, ἡ ὁποία ἀνῆκε στὸ τάγμα τοῦ Ἁγίου Βενεδίκτου, καὶ ἀπὸ τὸ 
1512 ἕως τὸ 1514 διετέλεσε Διευθυντὴς τῆς Βιβλιοθήκης τῶν Μεδίκων στὴ 
Φλωρεντία. Τὸ 1514 ἀναδείχθηκε ἀπὸ τὸν Πάπα Λέοντα Ι΄, ὁ ὁποῖος εἶχε 
ὑπάρξει μαθητής του, σὲ Ἐπίσκοπο τῆς Nocera, πόλης τῆς Καμπανίας στὴ 
Ν. Ἰταλία, καὶ παρέμεινε ἕως τὸ 1537, ἔτος θανάτου του.4 Πρῶτο γνωστὸ 
πόνημά του, σὲ συνεργασία μὲ τὸν Carolus Antenorus (Carlo Antinori)5 ἀπὸ 
τὴ Φλωρεντία, ἦταν ὁ Θησαυρός. Κέρας Ἀμαλθείας, καὶ κῆποι Ἀδώνιδος 
(Βενετία, τυπ. Ἄλδου Μανούτιου, 1496). Πρόκειται γιὰ ἔργο μὲ ἐξαιρετικὴ 
σημασία γιὰ τοὺς κλασικοὺς φιλολόγους, διότι, μεταξὺ ἄλλων, περιέχει ἀπο
σπάσματα ἀπὸ ἀρχαίους Ἕλληνες ποιητὲς τὰ ὁποῖα δὲν σώζονται σὲ ἄλλες 
πηγές.6 

Στὴν παρούσα μελέτη καταγράφονται ὅλες οἱ ἐκδόσεις τοῦ Λεξικοῦ τοῦ 
Βαρίνου Φαβωρίνου ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς Ἀναγέννησης ἕως τὴν Ἐπανάσταση, 
ἀναλύονται οἱ πληροφορίες ποὺ παρέχονται ἀπὸ τοὺς τίτλους καὶ ἀπὸ τὰ 
προλογικὰ κείμενα καὶ ἐπισημαίνονται οἱ σημαντικότερες ὁμοιότητες καὶ 
διαφορὲς μεταξὺ τῶν ἐκδόσεων. Ἡ ἔρευνά μας φιλοδοξεῖ νὰ παράσχει μία 
σαφῆ εἰκόνα τῆς «ἐκδοτικῆς περιπέτειας» ἑνὸς ἀπὸ τὰ πρῶτα ἔντυπα ἑλλη
νικὰ βιβλία, τὸ ὁποῖο ἐκδόθηκε σὲ τυπογραφεῖα τῆς Δύσης μὲ τὴν ἐπιμέλεια 
Ἑλλήνων κυρίως λογίων καὶ παρουσιάζει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον ὡς ἐξέχον 
δεῖγμα ὄχι μόνο τῆς ἑλληνικῆς λεξικογραφίας – πόσο μᾶλλον δεδομένου 
ὅτι ὁ συντάκτης του δὲν ἦταν Ἕλληνας, ἐνῶ τὸ ἴδιο ἀφορᾶ στὴν ἑλληνικὴ 
γλῶσσα – ἀλλὰ καὶ τῆς διατήρησης καὶ καλλιέργειας τῆς ἑλληνικῆς 
γλώσσας καὶ τῶν κλασικῶν γραμμάτων κατὰ τὴν ἰδιαίτερη ἐκείνη περίοδο. 

Οἱ ἐκδόσεις. Περιγραφή, ἀνάλυση, σύγκριση

(i) Ρώμη, τυπ. Ζαχ. Καλλιέργη, 1523 
Μέγα, καὶ πάνυ ὠφέλιμον Λεξικόν, ὅπερ Γαρῖνος, Φαβωρῖνος, Κάμηρς, ὁ 

Learning from Byzantium to Western Europe, Cambridge, Mass. 1962, σ. 217. Ὑπάρχει ἡ πλη
ροφορία ὅτι ὁ Βαρῖνος ὑπῆρξε μαθητὴς καὶ τοῦ Δημητρίου Χαλκοκονδύλη, ὅμως δὲν εἶναι 
βέβαιο ὅτι αὐτὸ ἀνταποκρίνεται στὴν πραγματικότητα (Geanakoplos, ὅ.π., σ. 38 καὶ σημ. 82).

4. Legrand, ὅ.π. (σημ. 2), σ. 178. Ἡ μοναδικὴ ἕως σήμερα μονογραφία γιὰ τὸν Βαρῖνο Φα
βωρῖνο (E. Mestica, Varino Favorino Camerte, Ancona 1888) εἶναι ἀρκετὰ παλαιὰ καὶ ἀντίτυπό 
της δὲν βρίσκεται σὲ κάποια ἑλληνικὴ βιβλιοθήκη, τουλάχιστον σύμφωνα μὲ τοὺς ἀντίστοιχους 
ἠλεκτρονικοὺς καταλόγους. 

5. Ὁ Girolamo Tiraboschi στὸ ἔργο του Storia della letteratura italiana, τ. 6: Dall’ anno 
MCCCC fino all’ anno MD, Milano 1824, σ. 1608, ἀναφέρει ὅτι ὁ Antinoro βοήθησε ιδιαιτέρως 
τὸν Βαρῖνο καὶ στὴ σύνταξη τοῦ Λεξικοῦ. 

6. Περισσότερες πληροφορίες γιὰ τὸ συγκεκριμένο ἔργο περιέχονται στὸ Geanakoplos, ὅ.π. 
(σημ. 3), σ. 172 καὶ σημ. 20 καὶ 21. 
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Νουκαιρίας7 Ἐπίσκοπος, ἐκ πολλῶν καὶ διαφόρων βιβλίων, κατὰ στοιχεῖον 
συνελέξατο.  

Magnum ac perutile dictionarium. Quodquidem Varinus Phavorinus 
Nucerinus Episcopus ex multis variisque auctoribus in ordinem alphabeti 
collegit. 

In folio/4ο, 1 φύλλο χωρὶς ἀρίθμηση + 514 φύλλα ἀριθμημένα.8 

Ἡ ἡμερομηνία τῆς πρώτης ἔκδοσης, σύμφωνα μὲ τὸ σημείωμα τοῦ ἐκδότη 
στὸ f. 544r, εἶναι ἡ τέταρτη μέρα πρὶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ μηνὸς Σκιροφοριῶνος: 
Σκιροφοριῶνος, τετάρτῃ φθίνοντος. Ὁ Legrand θεωρεῖ ὅτι ἡ ἀναγραφόμενη 
ἡμερομηνία ἀντιστοιχεῖ στὴν 27η Μαΐου καὶ ἀπὸ αὐτὸν προφανῶς ἐπη ρε
άζεται ὁ Geanakoplos.9 Ὅμως ὁ ἀρχαῖος μήνας Σκιροφοριὼν δὲν ἀντιστοιχεῖ 
στὸν σημερινὸ Μάιο ὥστε νὰ δικαιολογεῖται αὐτὴ ἡ ἡμερομηνία, ἀλλὰ 
στὸ δεύτερο μισὸ τοῦ Μαΐου καὶ στὸ πρῶτο τοῦ Ἰουνίου, σύμφωνα μὲ τὸ 
ἰουλιανὸ ἡμερολόγιο, ἢ στὸ δεύτερο μισὸ τοῦ Ἰουνίου καὶ στὸ πρῶτο τοῦ 
Ἰουλίου, σύμφωνα μὲ τὸ γρηγοριανό10. Λόγῳ τῆς ἰδιομορφίας τοῦ ἀρχαίου 
ἀττικοῦ μηνολογίου δὲν εἶναι δυνατὸς ὁ προσδιορισμὸς τῆς ἀκριβοῦς 
ἡ με ρομηνίας τῆς πρώτης ἔκδοσης τοῦ Λεξικοῦ, στοιχεῖο πάντως χωρὶς 
ἰδιαίτερη σημασία. Ἂν ληφθεῖ ὑπόψη καὶ ἡ λανθασμένη γραφὴ Σκιροριῶνος 
ποὺ ἀπαντᾶ στὸ σημείωμα, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἂν ἀποτελεῖ τυπογραφικὸ 
παρόραμα, συνειδητοποιοῦμε ὅτι σπουδαιότητα δὲν ἔχει ἡ ἀναζήτηση τῆς 
ἀκρίβειας στὴ χρονολόγηση, ἀλλὰ τὸ καθαυτὸ γεγονὸς τῆς χρήσης τοῦ 
ἀτ τικοῦ ἡμερολογίου ὡς ἀπήχησης τοῦ περιβάλλοντος ἀναγέννησης τῶν 
κλασικῶν σπουδῶν μέσα στὸ ὁποῖο τὸ πόνημα συντάχθηκε καὶ ἐκδόθηκε. 

Ἐπίσης, στὸν τίτλο τῆς πρώτης ἔκδοσης ἐπισημαίνεται ὅτι ὁ Βαρῖνος 

7. Τὸ ἰταλικὸ τοπωνύμιο Nocera, λατ. Nuceria, δὲν δικαιολογεῖ τὴν ἐξελληνισμένη γραφὴ 
μὲ αι, ἡ ὁποία ἀπαντᾶ στοὺς τίτλους τῶν δύο πρώτων ἐκδόσεων τοῦ Λεξικοῦ καὶ σωστὰ 
διορθώθηκε στὶς ἑπόμενες. 

8. Γιὰ ἀναλυτικὴ περιγραφὴ τῆς ἔκδοσης βλ. Legrand, ὅ.π. (σημ. 2), σ. 175· πρβ. H. M. 
Adams, Catalogue of Books Printed on the Continent of Europe, 1501-1600, in Cambridge Li-
braries, τ. 2, Κέμπριτζ 1967, σ. 72, ἀρ. 986. Ὁ Legrand καὶ ὁ Adams ἀναφέρουν ὅτι τὸ σχῆμα τῆς 
ἔκδοσης εἶναι in folio. Ἀντιθέτως, οἱ διαστάσεις τῶν ἀντιτύπων ποὺ ἐξετάσαμε ἐνδεικτικῶς 
σὲ δύο ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἑλληνικὲς βιβλιοθῆκες, στὴν Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη τῆς Ἑλλάδος καὶ 
στὴ Γεννάδειο Βιβλιοθήκη τῶν Ἀθηνῶν (ἐκτὸς ἀπὸ ἕνα ἀντίτυπο τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης, βλ. 
παρακάτω, σ. 289) ἀντιστοιχοῦν περισσότερο στὸ 4ο σχῆμα. 

9. Βλ. ἀντιστοίχως Legrand, ὅ.π. (σημ. 2), σ. 174, καὶ Geanakoplos, ὅ.π. (σημ. 3), σ. 220. 
10. Βλ. ἀντιστοίχως «Skirophorion», Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertum-

swissenschaft, τ. 3 A.1, Στουτγάρδη 1927, σ. 547, καὶ H. G Liddell, R. Scott, H. S. Jones καὶ R. 
McKenzie, A Greek-Engish Lexicon. With a Revised Supplement, Ὀξφόρδη 1996, λ. «Σκῐ ρο
φο ριών». Μάλιστα, σύμφωνα μὲ ἄλλες πηγές, ὁ συγκεκριμένος ἀρχαῖος μήνας μπορεῖ νὰ 
ἀντιστοιχεῖ ἀκόμη καὶ στὸν Νοέμβριο (βλ. “Hekatombaion”, ὅ.π., τ. 7.2, Στουτγάρδη 1912, σ. 
2786 = G. Goetz, Corpus Glossariorum Latinorum, τ. 6: Thesaurus glossarum emendatarum, Ἄμ
στερνταμ 1965, λ. «Menses», σ. 692) ἢ καὶ στὸν Δεκέμβριο (Goetz, ὅ.π., σ. 691). 
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ἄντλησε τὸ ὑλικό του ἐκ πολλῶν τε καὶ διαφόρων βιβλίων (ἢ ex multis 
variisque auctoribus, στὴ λατινικὴ μορφὴ τοῦ τίτλου). Ἡ πληροφορία 
ἐπα  ναλαμβάνεται στὸ ἐκδοτικὸ σημείωμα: ἐκ πολλῶν καὶ διαφόρων βι-
βλίων […] συνελέξατο. Παρόμοια εἶναι ἡ μαρτυρία ποὺ μᾶς παρέχεται 
ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν συντάκτη στὴν ἐν εἴδει ἐπιστολῆς προλογικὴ ἀφιέρωσή 
του στὸν Ἰούλιο τῶν Μεδίκων ὅτι ἡ συλλογὴ τοῦ ὑλικοῦ συντελέστηκε ἐκ 
πολλῶν καὶ διαφόρων γραμματικῶν. Πάντως, σὲ καμία ἀπὸ τὶς τρεῖς 
περιπτώσεις δὲν μνημονεύονται οἱ ἀκριβεῖς πηγὲς ποὺ χρησιμοποιήθηκαν. 
Ὁ D. Geanakoplos ὑποστηρίζει ὅτι τὸ Λεξικὸν τοῦ Βαρίνου ἀποτελεῖ οὐ
σιαστικὰ ἕνα «συμπίλημα» ὑλικοῦ ἀπὸ βυζαντινὲς πηγὲς ὅπως ἡ Σοῦ-
δα, τὸ Μέγα Ἐτυμολογικόν, ὁ Μανουὴλ Μοσχόπουλος καὶ ὁ Θωμᾶς Μά
γιστρος. Προσθέτει μάλιστα ὅτι ἡ ἀξία τοῦ πονήματος ἔγκειται κυρίως 
στὸ γεγονὸς ὅτι χάρις σὲ αὐτὸ κατέστη προσπελάσιμο στὴ Δύση τὸ ὑλικὸ 
ἀπὸ αὐτὲς τὶς σημαντικὲς ἀλλὰ ὄχι τόσο γνωστὲς πηγές.11 Σύμ φωνα μὲ 
τὸν A. Guida, ὁ Φαβωρῖνος χρησιμοποίησε εὐρέως καὶ συστηματικῶς τὸ 
Lexicon Vindobonense, καὶ ἰδίως τὴ χειρόγραφη μορφή του στὸν κώδικα 
Vaticanus graecus 12.12 Ἀπὸ τὴν πλευρά της ἡ Eva Villani ἐντοπίζει σὲ 
πρόσφατο ἄρθρο της ὡς κύρια πηγὴ τῶν λημμάτων τοῦ γράμματος 
Ψ τὸ Λεξικὸ τοῦ Ἡσυχίου.13 Μὲ τὴ σειρά μας ἐπισημαίνουμε ὅτι στὴν 
ἔκδοση τοῦ 1779 ἀναφέρονται ὡς πηγὲς γιὰ τὰ «Ἡμαρτημένα» καὶ 
«Διορ θωθέντα» ὁ «Σουΐδας», ὁ Ἡσύχιος κ.ἄ.14 Σχετικὰ μὲ τὴ μέθοδο τῆς 
συλλογῆς καὶ τῆς κατάταξης τοῦ ὑλικοῦ, ὁ ἴδιος ὁ τίτλος τῆς πρώτης 
ἔκδοσης ἀναφέρει ὅτι ὁ Βαρῖνος κατὰ στοιχεῖον συνελέξατο τὸ Λεξικὸν 
(in ordinem alphabeti collegit), φράση ποὺ ἐπαναλαμβάνεται στὸ ἐκδοτικὸ 
σημείωμα. Συνεπῶς, ἡ ταξινόμηση καὶ παρουσίαση τοῦ ὑλικοῦ ἔγινε κατ’ 
ἀλφαβητικὴ σειρά. Ἐπίσης, στὸ σημείωμα ἐξαίρεται ἡ ἀξία τοῦ Λεξικοῦ μὲ 
τοὺς χαρακτηρισμοὺς μέγα και πάνυ ὠφέλιμον, οἱ ὁποῖοι περιέχονται στοὺς 
τίτλους καὶ τῶν ἑπόμενων ἐκδόσεων.15 

Σχετικὰ μὲ τὴ μορφὴ τῆς πρώτης ἔκδοσης, ἀπὸ τὴν ἔρευνά μας προ

11. Geanakoplos, ὅ.π. (σημ. 3), σ. 220 καὶ σημ. 77. 
12. A. Guida, «Il Dictionarium di Favorino e il Lexicon Vindobonense», Prometheus 8 (1982) 

263286. 
13. E. Villani, «Il Magnum ac perutile Dictionarium di Varino Favorino Camerte.  Ιndagine 

sulla sezione psi e i testi della prefazione», Aevum 87.2 (2013) 579598. Στὸ ἄρθρο, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν 
ἔρευνα γιὰ τὰ λήμματα τοῦ Ψ, ἀναδημοσιεύεται ὁ πρόλογος τοῦ Βαρίνου καὶ μεταφράζεται 
στὰ ἰταλικά. 

14. Βλ. παρακάτω, σ. 308, σημ. 68. Ὁ ἐντοπισμὸς καὶ ἡ μελέτη τῶν πηγῶν τοῦ Λεξικοῦ τοῦ 
Βαρίνου εἶναι ἀντικείμενο ἄλλης ἔρευνας ποὺ διεξάγουμε. 

15. Ἡ χρησιμότητα τοῦ Λεξικοῦ τοῦ Βαρίνου ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ ἔργο 
γνώ  ρισε μεγάλη διάδοση καὶ ἀπήχηση, ὅπως προκύπτει καὶ ἀπὸ τὴν ὕπαρξη μεταγενέστερων 
γλωσσικῶν συγγραμμάτων γιὰ τὰ ὁποῖα ρητῶς ἀναφέρεται ὅτι περιλαμβάνουν ὑλικὸ ἀπὸ τὸ 
Λεξικὸν (βλ. παρακάτω, σσ. 312313). 
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έκυψε ὅτι σώζονται ἀντίτυπα τόσο σὲ ἕνα τόμο ὅσο καὶ σὲ δύο. Ἕνα δίτομο 
ἀντίτυπο ἀναφέρει ὁ Legrand16 καὶ δύο ἄλλα ἐντοπίσαμε στὴν Ἐθνικὴ Βι
βλιοθήκη τῆς Ἑλλάδος (στὸ ἑξῆς: ΕΒΕ) καὶ στὴ Γεννάδειο Βιβλιοθήκη 
τῶν Ἀθηνῶν μὲ ταξινομικοὺς ἀριθμοὺς Γλ. 2897 καὶ L 374q ἀντιστοίχως. 
Σύμφωνα μὲ τὰ ἀρχεῖα τῶν δύο Βιβλιοθηκῶν, τὰ προαναφερθέντα ἀντίτυπα 
περιῆλθαν στὴν κατοχὴ τους ὡς δίτομα. Ἀντιθέτως, τὰ ἀντίτυπα τῆς Ἐ 
θνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος μὲ ταξινομικοὺς ἀριθμοὺς Γλ. 2897α 
(μὲ προέλευση ἀπὸ τὴ Βιβλιοθήκη ΜαυροκορδάτουΜπαλτατζῆ) καὶ Γλ. 
2897β (ἄδηλης προέλευσης) ἀντιστοίχως σώζονται σὲ ἕνα τόμο. Τὸ ἴδιο 
προκύπτει καὶ γιὰ τὰ ἀντίτυπα τῶν πλέον σημαντικῶν ἑλληνικῶν καὶ ξέ
νων Βιβλιοθηκῶν ποὺ ἐλέγξαμε, τουλάχιστον μὲ βάση τοὺς σχετικοὺς 
ἠλεκ τρονικοὺς καταλόγους, ὅπου δὲν ὑπάρχει ἀναφορὰ σὲ δύο τόμους. 
Ἐπίσης, στὸ δίτομο ἀντίτυπο τῆς ΕΒΕ τὰ ἄνω καὶ πλαϊνὰ περιθώρια τῶν 
σελίδων εἶναι πολὺ στενά, πιθανότατα λόγῳ περικοπῆς, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ 
διαστάσεις του νὰ εἶναι μικρότερες (28,2⏡19,2 ἑκ.) ἀπὸ ἐκεῖνες τοῦ δίτομου 
ἀντιτύπου τῆς Γενναδείου (32,7⏡22 ἑκ.), τὸ ὁποῖο ἔχει μέγεθος πλησιέστερο 
μὲ τὰ ἀντίτυπα σὲ ἕνα τόμο τῆς ΕΒΕ (31,1⏡21,2 ἑκ. εἶναι οἱ διαστάσεις τοῦ 
ἀντιτύπου μὲ ταξ. ἀρ. Γλ. 2897α καὶ 31⏡22 ἑκ. οἱ διαστάσεις ἐκείνου μὲ 
ταξ. ἀρ. Γλ. 2897β). Τὰ δίτομα ἀντίτυπα ποὺ προαναφέραμε παρουσιάζουν 
καὶ μία ἀκόμη σημαντικὴ διαφορά: οἱ τόμοι ἔχουν χωριστεῖ σὲ διαφορετικὰ 
σημεῖα. Συγκεκριμένα, ὁ πρῶτος τόμος τοῦ ἀντιτύπου τῆς Γενναδείου – τὸ 
ὁποῖο παρεμπιπτόντως σώζεται σὲ καλύτερη κατάσταση – ὁλοκληρώνεται 
μετὰ τὸ «Τέλος τοῦ Ι΄ στοιχείου» (f. 279v), ἐνῶ σὲ ἐκεῖνο τῆς ΕΒΕ ὁ πρῶτος 
τόμος διακόπτεται στὸ μέσο τοῦ λήμματος «Τὸ Ι΄, μετὰ τοῦ Μ΄» (f. 272v), 
ἴσως λιγότερο «ὁμαλά», ὅμως ἀκριβῶς στὸ μέσο τοῦ βιβλίου.17 Πάντως 
καὶ στὶς δύο περιπτώσεις τὸ κείμενο συνεχίζεται κανονικὰ στὸν δεύτερο 
τόμο καὶ δὲν παρατηροῦνται ἄλλες διαφορὲς ἀπὸ τὴ μονότομη μορφή, 
ἐκτὸς ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι στὸ δίτομο ἀντίτυπο τῆς ΕΒΕ, ἀλλὰ ὄχι καὶ σὲ 
ἐκεῖνο τῆς Γενναδείου, λείπει τὸ f. 544r μὲ τὸ ἐκδοτικὸ σημείωμα. Μὲ βάση 
ὅλα τὰ παραπάνω δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ ἐξαχθεῖ ἀσφαλὲς συμπέρασμα ἂν 
ἡ δίτομη μορφὴ ὀφείλεται σὲ ἀρχικὴ διαφοροποίηση ἢ σὲ μεταγενέστερη 
βιβλιοδεσία.18 Τὸ σημαντικὸτερο ὅμως εἶναι ὅτι τὰ διάφορα ἀντίτυπα τῆς 

16. Legrand, ὅ.π. (σημ. 2) σ. 175: «Vend. 68 fr., ὅ.π., σ. 175: bel exemplaire en deux volumes, 
reliés en peau de truie» (= ὄμορφο ἀντίτυπο σὲ δύο τόμους δεμένους μὲ δέρμα θηλυκοῦ χοίρου). 

17. Γι’ αὐτὸ ἐνδεχομένως ἡ μονότομη ἔκδοση ἔχει στὰ ff. 272v καὶ 273r τοῦ ἀντίτυπου μὲ 
ταξ. ἀρ. Γλ. 2897 τῆς ΕΒΕ, ὄχι ὅμως στὸ ἄλλο μὲ 2897β, ὑδατόσημο κίτρινου χρώματος σὲ σχῆ
μα διαβήτη. 

18. Εἶναι πάντως ἰδιαίτερα ἐνδιαφέρουσα ἡ ἀναφορὰ τοῦ Legrand, ὅ.π. (σημ. 2), σ. 175, στὴ 
σπανιότητα τῶν καλοδιατηρημένων ἀντιτύπων τῆς πρώτης ἔκδοσης τρεῖς καὶ πλέον αἰῶνες 
μετὰ τὴν πραγματοποίησή της. Ἐπίσης, ὁ Legrand σημειώνει σχετικὰ μὲ τὴν ἀξία ἀγορᾶς τους 
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πρώτης ἔκδοσης δὲν ἐμφανίζουν διαφορὲς στὸν τίτλο, στὰ συνοδευτικὰ 
ἐπιγράμματα καὶ στὸ περιεχόμενο. 

Ὁ τόπος τῆς πρώτης ἔκδοσης ἦταν ἡ Ρώμη, ἕνα ἀπὸ τὰ κέντρα τῆς 
ἀνα γέννησης τῶν κλασικῶν γραμμάτων. Κύριος σκοπὸς τοῦ συντάκτη 
ἦταν ἡ διευκόλυνση ὅσων σπούδαζαν τὰ ἑλληνικὰ γράμματα στὴ Δύση καὶ 
ἰδιαίτερα στὴν Ἰταλία, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὴ ρητὴ ἀναφορὰ τοῦ ἐκδοτικοῦ 
σημειώματος ὅτι τὸ ἐγχείρημα πραγματοποιήθηκε τῶν λογίων ἀνδρῶν 
χάριν, καὶ λόγων ἑλληνικῶν ἐφιεμένων. Ἐκτενῆ ἀναφορὰ στοὺς λόγους 
γιὰ τοὺς ὁποίους ὁ Βαρῖνος προέβη στὴ «συλλογήν» του περιλαμβάνει 
ὁ πρόλογος τοῦ βιβλίου.19 Συγκεκριμένα, ὁ Βαρῖνος διαπίστωσε ὅτι ἀπὸ 
πάντας τοὺς τῆς ἑλληνικῆς γλώττης ἐξηγητάς τε καὶ ἑρμηνευτὰς εἶχαν 
ἐκπονηθεῖ πολλὲς καὶ διαφορετικὲς μελέτες για θέματα ἄλλοτε ποιητικὰ καὶ 
ἄλλοτε ρητορικά, ἔλειπε ὅμως μία συγκεντρωτικὴ ἐργασία, μὲ ἀποτέλεσμα 
νὰ δυσχεραίνεται τὸ ἔργο τῶν μελετητῶν (καὶ διὰ τοῦτο πολὺν τοῖς πόνον 
σπουδαίοις ἐμποιεῖν). Ἔτσι, ὁ συντάκτης συγκέντρωσε τὸ ὑλικό του ἀπὸ 
ποικίλες πηγὲς σὲ ἕνα σύγγραμμα πρὸς τὴν τῶν σπουδαίων καὶ φιλολόγων 
ὠφέλειαν. Ὑπενθυμίζει ὅτι γιὰ τὸν ἴδιο λόγο εἶχε ἐκπονήσει ὡς φιλέλλην καὶ 
φιλόπονος τὸ τῆς Ἀμαλθείας Κέρας, τὸ ὁποῖο εἶχε ἀφιερώσει στὸν ἐκλιπόντα 
πλέον Πέτρο, «ἀδελφό», ὅπως τὸν χαρακτηρίζει, τοῦ Ἰουλίου.20 Μάλιστα, 
στὴν τελευταία παράγραφο τοῦ προλόγου του ὁ Βαρῖνος διασαφηνίζει 
ὅτι τὸ ἔργο του δὲν περιορίζεται στὴν ἑρμηνεία τῶν λέξεων, ἀλλὰ καὶ τῶν 
ποιητικῶν καὶ ρητορικῶν ἔργων,21 καὶ ὅτι περιέχει καὶ πάσης τῆς ἑλλάδος 
φωνῆς ὑπομνήματα ἀναγκαιότατα τοῖς πρὸς τὰ γράμματα προσέχειν 

ὅτι τὸ 1824 ἡ τιμὴ ἑνὸς καλοδιατηρημένου ἀντίτυπου τῆς ἔκδοσης ἦταν 72 φράγκα καὶ πολὺ 
μικρότερη ἀπὸ τότε ἕως τὴν ἐποχὴ ποὺ ὁ ἴδιος τὸ κατέγραψε. 

19. Ὁλόκληρο τὸ κείμενο τοῦ προλόγου, μὲ διορθώσεις καὶ παρεμβάσεις ὅπου αὐτὲς 
κρίθηκαν ἀπαραίτητες (ὅπως π.χ. μὲ τὴν τοποθέτηση τῆς λέξης πόνον μετὰ τὸ σπουδαίοις στὴ 
φράση καὶ διὰ τοῦτο πολὺν τοῖς πόνον σπουδαίοις ἐμποιεῖν), περιλαμβάνεται στὸν Legrand, ὅ.π. 
(σημ. 2), σσ. 176178. 

20. Γιὰ τὸν Ἰούλιο τῶν Μεδίκων βλ. ἀναλυτικὰ παρακάτω, σσ. 293294 καὶ σημ. 3133. 
Ὁ Πέτρος τῶν Μεδίκων, ὁ ἐπονομαζόμενος Ἀτυχὴς (Piero di Lorenzo de’ Medici il Fatuo o lo 
Sfortunato, 1471/21503) ἦταν γιὸς τοῦ Λαυρεντίου τῶν Μεδίκων, τοῦ γνωστοῦ καὶ ὡς Λαυ
ρεντίου τοῦ Μεγαλοπρεποῦς (14491492). Χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὸν Βαρῖνο μακάριος, διότι 
εἶ χε χάσει τὴ ζωή του στὸν ποταμὸ Garigliano κοντὰ στὸ Cassino εἴκοσι χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴν 
πρώτη ἔκδοση. Ἐπισημαίνουμε ὅτι ὁ Πέτρος δὲν ἦταν ἀκριβῶς ἀδελφὸς τοῦ Ἰουλίου ἀλλὰ 
ἐξάδελφός του, ὅμως ἀπὸ μικρὴ ἡλικία ὁ πατέρας του Λαυρέντιος εἶχε ἀναλάβει τὸν ὀρφανὸ 
πλέον Ἰούλιο, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ δύο συνομήλικοι σχεδὸν ἄνδρες νὰ μποροῦν νὰ θεωρηθοῦν 
ἀδέλφια (βλ. παρακάτω, σ. 293, σημ. 31). Περισσότερες λεπτομέρειες γιὰ τὸν πολυτάραχο βίο 
καὶ τὴ δράση τοῦ Πέτρου τοῦ Ἀτυχοῦς βλ. στὸ H. M. Vaughan, The Medici Popes (Leo X and 
Clement VII), Λονδῖνο 1908 (ἀνατ. Port Washington, N.Y., 1971), κυρίως σσ. 2851. Ἐπίσης βλ. 
M. Andrieux, Les Médicis, Παρίσι 1958, κυρίως σσ. 289308. 

21. Πρβ. Legrand, ὅ.π. (σημ. 2), σ. 178: οὐ μόνον πασῶν τῶν λέξεων ἑρμηνείαν ἀλλὰ καὶ τῶν 
ποιητῶν καὶ ῥητόρων ἐξήγησιν καὶ διάνοιαν. 
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βουλομένοις, δηλαδὴ γλωσσικὰ σχόλια καὶ ἀναλύσεις ποὺ ἀφοροῦν στὸ σύ
νολο τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, γεγονὸς ἐξαιρετικὰ σημαντικὸ γιὰ τὴν παιδεία 
τῆς ἐποχῆς. 

Χρηματοδότης τῆς ἔκδοσης, σύμφωνα μὲ τὸ ἐκδοτικὸ σημείωμα, ὑπῆρξε 
ὁ ἴδιος ὁ Βαρῖνος, ὅπως δείχνει ἡ φράση ἀναλώμασι τοῖς αὐτοῦ. Διορθωτής, 
ἐπιμελητὴς καὶ ἐκδότης, ὅπως παλαιότερα καὶ στὸ Μέγα Ἐτυμολογικὸν (ἢ 
Etymologicum Magnum, Βενετία 1499), ἦταν ὁ Ζαχαρίας Καλλιέργης: πόνῳ 
τε καὶ ἐπιδιορθώσει, Ζαχαρίου Καλλιεργίου τοῦ κρητός.22 Tὸ τυπογραφεῖο 
τῶν Κρητῶν – καὶ μάλιστα ἀπὸ τὴν ἴδια πόλη, τὸ Ρέθυμνο – Ζαχαρία Καλ
λιέργη καὶ Νικολάου Βλαστοῦ ἦταν, ἂν ὄχι τὸ πρῶτο, τουλάχιστον ἕνα ἀπὸ 
τὰ πρῶτα ἑλληνικῆς ἰδιοκτησίας τυπογραφεῖα στὴ Βενετία. Τὰ πρῶτα 
βήματα τῆς ἵδρυσής του ἀνάγονται ἤδη στὸ 1493 μὲ χρηματοδότηση τοῦ 
Βλαστοῦ, ἐνῶ ὁ Καλλιέργης ἀνέλαβε τὸ ἀμιγῶς ἐκδοτικὸ καὶ τυπογραφικὸ 
ἔργο. Ἡ ἐπιχείρηση διαλύθηκε τὸ 150023 καὶ ὁ Καλλιέργης συνέχισε μόνος 
τὸ ἐκδοτικὸ καὶ τυπογραφικὸ ἔργο του στὴ Βενετία καὶ ἀπὸ τὸ 1515 καὶ 
ἑξῆς στὴ Ρώμη. Ἐκεῖ εἶχαν δημιουργηθεῖ σημαντικὲς προϋποθέσεις γιὰ τὴν 
καλλιέργεια τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων, χάρις ἰδίως στὴν ἵδρυση ἑλληνικοῦ 
σχολείου ἀπὸ τὸν Πάπα Λέοντα Ι΄, ἡ διεύθυνση τοῦ ὁποίου ἀνατέθηκε στὸν 
γνωστὸ Ἕλληνα λόγιο Ἰανὸ – ἢ Ἰωάννη, σύμφωνα μὲ τὸ ἐπίγραμμά του στὴ 
σελίδα τίτλου τοῦ Λεξικοῦ – Λάσκαρι.24 Ἔτσι ὁ Καλλιέργης ἀξιοποίησε τὴν 
εὐνοϊκὴ συγκυρία καὶ ἵδρυσε τὸ πρῶτο ἑλληνικὸ τυπογραφεῖο τῆς Ρώμης.25 
Στὸ πλαίσιο αὐτῆς τῆς νέας φάσης τῆς τυπογραφικῆς δραστηριότητάς του 
ἐντάσσεται καὶ ἡ ἔκδοση τοῦ Λεξικοῦ τοῦ Βαρίνου – ἡ κατὰ τὰ φαινόμενα 
τελευταία ἔκδοση ποὺ πραγματοποίησε γενικῶς.26 

Ὁλοκληρώνοντας τὴ μελέτη τοῦ ἐκδοτικοῦ σημειώματος, παρατηροῦμε 
τὴν ἀναφορὰ χαλκοτύποις δὲ γλυφῖσι σχετικὰ μὲ τὰ τυπογραφικὰ στοιχεῖα, 

22. Ἐξ οὗ καὶ ἡ παρουσία στὴ σελίδα τίτλου τοῦ δικέφαλου ἀετοῦ, ποὺ ἦταν τὸ «σῆμα κατα  
τεθέν» τῆς τυπογραφικῆς δραστηριότητας τοῦ Καλλιέργη, μὲ προφανεῖς βυζαντινοὺς 
συμβολισμούς. 

23. Γιὰ τὸ τυπογραφεῖο τῶν Καλλιέργη καὶ Βλαστοῦ βλ. Geanakoplos, ὅ.π. (σημ. 3), κυρίως 
σσ. 204210. 

24. Ὁ Ἰανὸς Λάσκαρις (14451535) ὑπῆρξε μαθητὴς τοῦ Δημητρίου Χαλκοκονδύλη (1423
1511) καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς σπουδαιότερους Ἕλληνες λογίους ποὺ «πέρασαν» ἀπὸ τὸ Βυζάντιο 
στὴ Δύση. Ἔζησε καὶ ἔδρασε σὲ ὁρισμένα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα πνευματικὰ κέντρα τῆς 
Ἰταλίας (Βενετία, Πάδουα, Φλωρεντία, Ρώμη) ἀλλὰ καὶ στὴ Γαλλία (R. Pfeiffer, Ἱστορία τῆς 
κλασσικῆς φιλολογίας. Ἀπὸ τὸ 1300 μέχρι τὸ 1850, Ἀθῆναι 1980, κυρίως σσ. 5657 καὶ 118
119). Ἀφιερωμένη στὴ δράση καὶ στὴν προσωπικότητα τοῦ Λάσκαρι εἶναι ἡ μονογραφία τοῦ 
B. Knös, Un ambassadeur de l’hellénisme. Janus Laskaris et la tradition Greco-byzantine dans 
l’humanisme français, Οὐψάλα–Παρίσι 1945. Πληθώρα πληροφοριῶν γιὰ τὸν Λάσκαρι παρέχει 
καὶ ὁ Geanakoplos, ὅ.π. (σημ. 3), σσ. 113115 καὶ σποραδικά. 

25. Γιὰ τὴν τυπογραφικὴ δραστηριότητα τοῦ Καλλιέργη στὴ Ρώμη βλ. D. Geanakoplos, ὅ.π. 
(σημ. 3), σσ. 213221. 

26. Geanakoplos, ὅ.π. (σημ. 3), σ. 220. 
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ὅπως καὶ μία ἀκόμη ἐνδιαφέρουσα πληροφορία γιὰ τὴν ἀκολουθία τῶν τε-
τραδίων (τῶν τευχῶν ποὺ ἀποτελοῦνται ἀπὸ τέσσερα δίφυλλα, δηλαδὴ 
ὀκτὼ φύλλα), μὲ τὴν ἐπισήμανση ὅμως ὅτι τὰ λήμματα μὲ ἀρχικὰ τὰ 
γράμ ματα Α, Η, καὶ Ξ εἶναι «πεντάδια» (τεύχη ἀποτελούμενα ἀπὸ πέντε 
δίφυλλα, δηλαδὴ δέκα φύλλα), ἐνῶ ἐκεῖνα μὲ τὰ Θ καὶ Ν «τριάδια» (τεύχη 
ἀποτελούμενα ἀπὸ τρία δίφυλλα, δηλαδὴ ἕξι φύλλα). 

Ἐπιστρέφοντας στὴ σελίδα τίτλου τοῦ βιβλίου, διαβάζουμε ἀκριβῶς 
κάτω ἀπὸ τὸν τίτλο τρία ἐπιγράμματα: στὴ μία στήλη τὸ ἐπίγραμμα τοῦ 
Ἰωάννου (Ἰανοῦ) Λασκάρεως καὶ στὴν ἄλλη ἐκεῖνα τοῦ Ἀγγέλου Πολιτιανοῦ 
καὶ τοῦ Σκιπίωνος τοῦ Καρτερομάχου. Τὰ ἐπιγράμματα τοῦ Πολιτιανοῦ 
καὶ τοῦ Καρτερομάχου εἶναι τὰ ἴδια μὲ ἐκεῖνα ποὺ περιλαμβάνονταν στὸ 
Κέρας Ἀμαλθείας.27 Ἡ παρουσία τῶν ἐπιγραμμάτων στὴν ἴδια σελίδα μὲ 
τὸν τίτλο τοῦ βιβλίου ἀποδεικνύει τὴ στενὴ σχέση τοῦ Βαρίνου μὲ τοὺς 
προ αναφερθέντες ἐξέχοντες λογίους. Τὸ ἐπίγραμμα τοῦ Λασκάρεως ἔχει 
τὴ μορφὴ ἐρωταποκρίσεων καὶ παρέχει τὴν πληροφορία ποὺ ὑπῆρχε ἤδη 
στὸν πρόλογο, δηλαδὴ ὅτι ὁ Βαρῖνος ἐκπόνησε τὸ ἔργο του ὄντας τρόφιμος 
τῶν κλυτῶν Μεδίκων. Ἐπίσης, ὁ συντάκτης τοῦ Λεξικοῦ χαρακτηρίζεται 
Ἕλληνας, μολονότι ἦταν τέκνο Αὐσονίων γονέων, χάρις στὴν ἑλληνικὴ 
παιδεία του: Πῶς Ἕλλην; Πεδόθεν [sic] τεκμήριον ἑλλαδικαί μοι / σπουδαί . 28 
Στὸ ἐπίγραμμα τοῦ Πολιτιανοῦ, ὅπως καὶ σὲ ἐκεῖνο τοῦ Καρτερομάχου, 
τονίζεται ὁ κόπος ποὺ κατέβαλε ὁ Βαρῖνος γιὰ τὴν κατάρτιση τοῦ Λεξικοῦ. 
Χαρακτηριστικὲς εἶναι οἱ φράσεις βίβλον […] δαιδάλεον στὸ πρῶτο ἐπί
γραμμα καὶ βίβλον […] ἐργώδεα καὶ ὁ τέχνης τε λύων μύθους καὶ λα-

27. Ὁ Ἄγγελος Πολιτιανὸς (Agnolo/Angelo Ambrogini, γνωστὸς ὡς Poliziano, 14541494), 
θεωρεῖται ἕνας ἀπὸ τοὺς σημαντικότερους Ἰταλοὺς ποιητὲς καὶ οὑμανιστὲς τοῦ 15ου αἰώνα. 
Ὑπῆρξε καθηγητὴς τοῦ Βαρίνου καὶ βοήθησε τὸν μαθητή του στὴν ἐκπόνηση τοῦ πρώτου ἔργου 
του μὲ τίτλο Θησαυρός–Κέρας Ἀμαλθείας (βλ. παραπάνω, σ. 286 καὶ σημ. 6). Μάλιστα, στὸ 
συγκεκριμένο ἔργο περιέχεται προλογικὸ κείμενο ὑπὸ τύπον ἐπιστολῆς στὴ λατινικὴ γλῶσσα 
τοῦ Poliziano πρὸς τὸν Βαρῖνο («Angelus Politianus Varino Camerti suo») ἀμέσως μετὰ τὸν λα  
τινικὸ πρόλογο τοῦ Ἄλδου Μανουτίου. Ὁ Σκιπίων ὁ Καρτερομάχος (Scipione Forteguerri, γνω
στὸς ὡς Carteromachus, 14661515) ἦταν γνωστὸς λόγιος μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὴν Πιστόια τῆς 
Τοσκάνης καὶ μαθητὴς τοῦ Angelo Poliziano. Μαζὶ μὲ τὸν Ἄλδο Μανούτιο καὶ τὸν Ἰωάννη 
Γρηγορόπουλο ἵδρυσαν τὴ λεγόμενη «Νέα Ἀκαδημία», μία ἑταιρεία λογίων τῆς Βενετίας μὲ 
κύριο σκοπὸ τὴν ἔκδοση καὶ τὴ μελέτη τῶν Ἑλλήνων συγγραφέων (Geanakoplos, ὅ.π. (σημ. 3), 
σ. 128 καὶ σημ. 71). Τὰ ἐπιγράμματα τῶν Poliziano καὶ Carteromachus εἶναι πανομοιότυπα μὲ 
ἐκεῖ να ποὺ περιέχονται καὶ στὸ Κέρας Ἀμαλθείας μαζὶ μὲ ἄλλα δύο, αὐτὸ τοῦ Ἀριστοβούλου 
Ἀποστολίδου (Ἀρσενίου Ἀποστόλη) ποὺ προαναφέραμε (βλ. παραπάνω, σ. 285, σημ. 2) καὶ ἕνα 
ἄλλο τοῦ Ἄλδου Μανούτιου. Εἶναι εὔλογο στὴν ἔκδοση τοῦ Λεξικοῦ νὰ τοποθετοῦνται τὰ ἴδια 
ἐπιγράμματα δεδομένου ὅτι καὶ ὁ Poliziano καὶ ὁ Carteromachus εἶχαν ἀποβιώσει πολλὰ χρόνια 
πρὶν ἀπὸ τὸ 1523, ἀλλὰ ὁ ἐπαινετικὸς λόγος τους μποροῦσε νὰ προσδώσει ἀκόμη αἴγλη στὸν 
συγγραφέα καὶ στὸ πόνημά του. 

28. Στὴ Συλλογὴ τῶν Ἐπιγραμμάτων τοῦ Λασκάρεως ὁ στίχος παραδίδεται ὡς ἑξῆς: Πε δό-
θεν τεκμαίρομαι ἑλλαδικαῖσι Σπουδαῖς (Legrand, ὅ.π. (σημ. 2), σ. 175, σημ. 1). 
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βυρίνθους στὸ δεύτερο. Ἡ διαφορὰ τῶν δύο ἐπιγραμμάτων ἔγκειται στὸ 
γεγονὸς ὅτι στὸ πρῶτο (στ. 12) ὁ Βαρῖνος χαρακτηρίζεται Γραικός, προ
φανῶς λόγῳ τῆς παιδείας του, ἐνῶ στὸ δεύτερο (στ. 3) Ἰταλός. Ἐπίσης, 
στὸ δεύτερο ἐπίγραμμα συνδέεται ἡ Ἰταλία, χώρα παραγωγῆς τοῦ βιβλίου, 
ἀλλὰ καὶ τόπος ἄνθησης τῆς Ἀναγέννησης καὶ τῆς ἔρευνας τοῦ κλασικοῦ 
πολιτισμοῦ, μὲ τὴν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὴν κοιτίδα αὐτοῦ τοῦ 
πολιτισμοῦ, ὅμως ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ἦταν ὑπόδουλη. Τέλος, μία σημείωση 
– στὴ λατινικὴ γλῶσσα – ποὺ βρίσκεται μετὰ τὰ ἐπιγράμματα μαρτυρεῖ 
ὅτι ὁ Πάπας Λέων Ι΄, μαθητὴς παλαιότερα τοῦ Βαρίνου,29 παρεῖχε στὸν 
Καλλιέργη τὸ ἀποκλειστικὸ προνόμιο τῆς ἔκδοσης καὶ τῆς πώλησης τοῦ 
βιβλίου γιὰ μία δεκαετία, ἐνῶ ὅποιος παρέβαινε αὐτὸν τὸ ὅρο θὰ ὑφίστατο 
αὐστηρὴ τιμωρία: sub poena excommunicationis latae sententiae, & amissionis 
librorum. Δεδομένου ὅτι ὁ Λέων Ι΄ παρέμεινε στὸν παπικὸ θρόνο ἀπὸ τὸ 
1513 ἕως τὸν θάνατό του τὸ 1521, συμπεραίνουμε ὅτι ἡ ἄδεια εἶχε ἐκδοθεῖ 
ἀρκετὰ χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴν ἔκδοση τοῦ Λεξικοῦ.30 

Ὅπως προαναφέραμε, ὁ πρόλογος τοῦ Βαρίνου ὑπὸ τύπον ἀφιερω μα
τικῆς ἐπιστολῆς ἀπευθύνεται τῷ μεγαλοπρεπεστάτῳ καὶ αἰδεσιμωτάτῳ 
Ἰου λίῳ Καρδιναλίῳ τῷ τῶν Μεδίκων. Ὁ Ἰούλιος τῶν Μεδίκων (Giulio de’ 
Medici, 14781534), ἦταν ἐξάδελφος τοῦ Ἰωάννη τῶν Μεδίκων,31 δηλαδὴ 
τοῦ προαναφερθέντος Πάπα Λέοντος Ι΄, καὶ παλαιὸς ἐπίσης μαθητὴς τοῦ 
Βαρίνου. Ἐξελέγη καὶ ἐκεῖνος Πάπας τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1523, ἔλαβε τὸ 
ὄνομα Κλήμης Ζ΄ καὶ παρέμεινε στὸν θρόνο του ἕως τὸ 1534. Ἑπομένως, 
ἡ σύνταξη τῆς ἀφιέρωσης καὶ ἡ ἔκδοση τοῦ Λεξικοῦ πραγματοποιήθηκαν 
πρὶν ἀπὸ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Ἰούλιου στὸ παπικὸ ἀξίωμα, ὅπως μαρτυρεῖ καὶ 
τὸ ἴδιο τὸ κείμενο μὲ τὴν ἐπαναλαμβανόμενη προσφώνηση αἰδεσιμώτατος 
καὶ τὴν ἀναφορὰ στὸ ἀξίωμα τοῦ Καρδιναλίου, τὸ ὁποῖο κατεῖχε ἐκείνη τὴ 
στιγμὴ ὁ Ἰούλιος. Τὸ κείμενο μᾶς παρέχει ἐπίσης τὴν ἰδιαίτερα σημαντικὴ 
πληροφορία ὅτι ὁ συντάκτης τοῦ Λεξικοῦ ἔζησε καὶ δημιούργησε ὡς λόγιος 
στὸ περιβάλλον τῶν Μεδίκων, τῶν ὁποίων ὑπῆρξε τρόφιμος ἐπὶ τριάντα 

29. Ὁ Πάπας Λέων Ι΄ ἦταν ὁ Ἰωάννης τῶν Μεδίκων (14751521), γιὸς τοῦ Λαυρεντίου τοῦ 
Μεγαλοπρεποῦς καὶ μαθητὴς τοῦ Βαρίνου. Γιὰ ἀναλυτικὲς πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὸν Ἰωάννη 
τῶν Μεδίκων ἢ Λέοντα Ι΄ βλ. Vaughan, ὅ.π. (σημ. 20), σσ. 1284, καὶ. Andrieux, ὅ.π. (σημ. 20), 
κυρίως σσ. 339357. 

30. Ὁ θάνατος τοῦ Λέοντος Ι΄ μνημονεύεται στὸ κείμενο τῆς προλογικῆς ἀφιέρωσης: […] 
ἀποθανόντος λέοντος [sic] τοῦ δεκάτου μεγίστου ἀρχιερέως (πρβ. Legrand, ὅ.π. (σημ. 2), σ. 
177). 

31. Ὁ Ἰούλιος ἦταν νόθος ἀλλὰ νομιμοποιημένος γιὸς τοῦ Ἰουλιανοῦ τῶν Μεδίκων (Giuliano 
de’ Medici, 14531478), ἀδελφοῦ τοῦ Λαυρεντίου τοῦ Μεγαλοπρεποῦς. Μετὰ τὴ δολοφονία τοῦ 
Ἰουλιανοῦ ὁ Λαυρέντιος ἔλαβε τὸν Ἰούλιο ὑπὸ τὴν προστασία του. Ἀναλυτικὲς πληροφορίες γιὰ 
τὸν Ἰούλιο τῶν Μεδίκων ἢ Κλήμεντα Ζ΄ παρέχουν ὁ Vaughan, ὅ.π. (σημ. 20), σσ. 285346, καὶ ὁ 
Andrieux, ὅ.π. (σημ. 20), κυρίως σσ. 358375. 
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ὁλόκληρα ἔτη. Ἐπίσης, ἀπὸ τὸν πρόλογο προκύπτει ὅτι μετὰ τὸν θάνατο 
τοῦ Λέοντος ὁ Ἰούλιος ἀποτέλεσε πολύτιμο στήριγμα γιὰ τὸν Βαρῖνο καὶ 
ὅτι ὁ συντάκτης τοῦ Λεξικοῦ πραγματοποίησε τὴ συλλογὴ τοῦ σχετικοῦ 
ὑλικοῦ μὲ πολὺ κόπο στὴν παλαιὰν καὶ βελτίστην βιβλιοθήκη τοῦ Ἰούλιου, 
στοιχεῖα ποὺ δικαιολογοῦν ἀπολύτως τὴν ἀφιέρωση τοῦ βιβλίου σὲ ἐκεῖνον.32 
Ἄλλωστε, εἶναι εὔλογο ὁ Βαρῖνος ὡς Διευθυντὴς τῆς Βιβλιοθήκης τῶν 
Μεδίκων νὰ εἶχε τὴ δυνατότητα εὐχερέστερης πρόσβασης στὶς πηγές. 

Ἀκολουθεῖ τὸ ἐγκώμιο τοῦ Ἰούλιου, στὶς σπουδαῖες ἀρετὲς τοῦ ὁποίου 
συγκαταλέγονται ἡ εἰς τὸν Θεὸν εὐσέβεια καὶ δικαιοσύνη, ἀλλὰ καὶ ἡ εἰς 
ἅπαντας ἐλευθεριότης, στοιχεῖο ποὺ διευκόλυνε ἰδιαίτερα τὸ ἔργο τῆς 
ἔκδοσης. Τὸ ἐγκώμιο κορυφώνεται μὲ τὴν ἐξύμνηση τῶν χαρισμάτων τοῦ 
Ἰούλιου μέχρι ὑπερβολῆς.33 Ἐνδιαφέρουσες – καὶ ἐνδεχομένως παράδοξες, 
τουλάχιστον ἐκ πρώτης ὄψεως, γιὰ ἕνα Χριστιανὸ ἐπίσκοπο ὅπως ὁ Βαρῖνος 
– εἶναι οἱ ἐπηρεασμένες ἀπὸ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ θρησκεία ἐκφράσεις 
Φεῦ τῆς θαυμαστῆς εὐδαιμονίας καὶ τοῦ πλήθους τῶν ἀρετῶν, ἃς οἱ  θεοὶ 
ἐνέσταξαν καὶ ἐχαρίσαντο τῆ ψυχῆ [sic] σου, ὅπως καὶ ὁ ὅρκος νὴ τὸν λόγιον 
(δηλαδὴ τὸν Ἑρμῆ). Ἡ παρουσία τους δικαιολογεῖται ἀπὸ τὸ γενικότερο 
κλίμα ἀρχαιολατρίας κατὰ τὴν Ἀναγέννηση. Στὴ συνέχεια ὁ Βαρῖνος ἀνα
φέρεται στοὺς λόγους ποὺ τὸν ὁδήγησαν στὴ σύνταξη τοῦ Λεξικοῦ του (βλ. 
παραπάνω, σσ. 290291) καὶ στὴν τελευταία παράγραφο ἀπευθύνεται ἐκ 
νέου στὸν Ἰούλιο σημειώνοντας ὅτι χάρις σὲ ἐκεῖνον οἱ χρῆστες τοῦ Λεξικοῦ 
θὰ ἔχουν τὸ πόνημα στὰ χέρια τους: ὦ αἰδεσιμώτατε Ἰούλιε, ἕνεκά σου, καὶ 
τῆς εὐδαιμονεστάτης μνήμης Λαβρεντίου [sic] δοῦκα, τοῦ ἀνεψιοῦ σου.34 
Χαρακτηριστικὸς εἶναι ὁ τίτλοςπροσφώνηση ποὺ τίθεται ἀκριβῶς πρὶν ἀπὸ 
τὸ λῆμμα Α τόσο σὲ αὐτὴ τὴν ἔκδοση ὅσο καὶ στὶς ἑπόμενες35 καὶ ἔχει ὡς 
ἑξῆς: Ὁ ἐλάχιστος ἐν Ἐπισκόποις, Βαρῖνος Φαβωρῖνος Κάμηρς ὁ Νουκερίας, 

32. Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ διατύπωση τοῦ Βαρίνου: Ἐγὼ δέ, ἀποθανόντος λέοντος [sic] τοῦ 
δεκάτου μεγίστου ἀρχιερέως, σοὶ [sc. τῷ Ἰουλίῳ] τῷ ἐν τῇ γῇ μοι ὥσπερ θεῷ ἀπολελειμμένῳ, 
τὰς πάσας μου καὶ πάντας ἀγρυπνίας καὶ πόνους, οὓς πλείστην ἐπιμέλειαν ποιούμενος ἐν τῷ 
τὴν παλαιάν σου καὶ βελτίστην βιβλιοθήκην μεταχειρίζεσθαι […] ἐπόνησα ἀνατίθημι· βουληθείς 
τε καὶ προνοηθεὶς τουτοισὶ πρὸς σὲ εὐνοϊκῶς διακείμενος, τῶν τῆς μεγαλοπρεπεστάτης οἰκίας 
σου πασῶν ἀρετῶν μνημεῖον καταλιπεῖν (πρβ. Legrand, ὅ.π. (σημ. 2), σ. 177). 

33. Ἐνδεικτικὸ εἶναι τὸ ἀκόλουθο ἀπόσπασμα: ὅσα γὰρ ἀγαθά, καὶ ὅσας χάριτας οἱ θεοὶ 
τοῖς ἄλλοις πᾶσιν ἐδωρήσαντο ἀνθρώποις, ταῦτά σοι πάντα διϊσχυρίζομαι ἐκείνους δεδωκέναι· 
καὶ ὡς σωρηδὸν πάντα συλλαμβάνειν, περὶ Ἰουλίου τοῦ καρδιναλίου τῶν Μεδίκων ἐκεῖνο 
λέγεσθαι, ὅπερ περὶ ἄλλου λέγεσθαι μὴ δυνηθείη (πρβ. Legrand, ὅ.π. (σημ. 2), σ. 177). 

34. Ὁ Λαυρέντιος τῶν Μεδίκων καὶ Δούκας τοῦ Urbino (14931519) ἦταν γιὸς τοῦ Πέτρου 
τοῦ Ἀτυχοῦς (βλ. παραπάνω, σ. 290 καὶ σημ. 20). Ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὴν ἀναφορὰ τοῦ 
Βαρίνου στὴ μνήμη του καὶ ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ τὴ χρονολογία τοῦ θανάτου του, εἶχε και 
ἐκεῖνος ἀποβιώσει πρὶν ἀπὸ τὴν ἔκδοση τοῦ Λεξικοῦ. Ἡ ἀπώλειά του ἦταν πρόσφατη, μὲ 
ἀποτέλεσμα τὸ βιβλίο νὰ ἀφιερώνεται καὶ στὴ μνήμη του. 

35. Ὁ τίτλοςπροσφώνηση τίθεται σὲ ὅλες τὶς ἐκδόσεις μετὰ ἀπὸ διακοσμητικὸ μοτίβο ἢ 
παράσταση ποὺ διαφέρει σὲ κάθε ἔκδοση, μὲ ἀμιγῶς κεφαλαῖα στοιχεῖα (ἐδῶ) ἢ κεφαλαῖα καὶ 
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εἰκότωστε καὶ ὡς καθηγητὴς χαριζόμενος Λέοντι τῷ δεκάτῳ ἄκρῳ ἀρχιερεῖ, 
τὸ μέγα τοῦτο Λεξικόν τε, καὶ μονονοὺ ὑπόμνημα τῆς ἑλληνικῆς ἁπάσης 
φωνῆς, ἐκ πολλῶν καὶ διαφόρων βιβλίων, κατὰ στοιχεῖον συνελέξατο. Ἡ 
φράση ἁπάσης τῆς ἑλληνικῆς φωνῆς ὑπόμνημα ἐντάσσεται, μὲ παραλλαγές, 
στοὺς τίτλους ὅλων τῶν ἑπόμενων ἐκδόσεων, προφανῶς ὡς ἐνισχυτικὴ τοῦ 
χαρακτήρα καὶ τῆς ἀξίας τοῦ ἔργου. 

Σχετικὰ μὲ τὸ περιεχόμενο τῶν λημμάτων, παρατηροῦμε ὅτι συχνὰ δὲν 
παρέχονται στοιχεῖα μόνο γιὰ τὴ σημασία τῶν λέξεων, ἀλλὰ καὶ γιὰ θέματα 
τονισμοῦ, γραμματικῆς καὶ συντακτικοῦ. Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα ἀπο
τελεῖ τὸ λῆμμα γιὰ τὰ ἀπαρέμφατα (f. 64r), ὅπου διαβάζουμε: 

Ἀπαρέμφατον μάλιστα τοῖς προαιρετικοῖς καὶ ὑπηρετικοῖς ἐπιφέρεται· οἷον βού-
λομαι· ἢ θέλω γράψαι· προαιροῦμαι, ἢ ἐφίεμαι φιλοσοφεῖν· ἐπιθυμῶ ἰατρεύειν· ποθῶ 
ἰδεῖν· προθυμοῦμαι βοηθεῖν· ἐπίσταμαι ἢ δύναμαι γράφειν· ἔτι γε, τοῖς ἀπροσώποις· 
δεῖ γενέσθαι· λέγεται ἀφικέσθαι πολλούς. 

Ἐντύπωση προκαλεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι στὸ συγκεκριμένο λῆμμα ἐξηγοῦνται 
ἀκόμη καὶ οἱ δωρικοὶ τύποι (ζᾶν= ζῆν, δηλαδὴ ᾱ= η), ὅπως καὶ ἡ μορφολογία 
ἄλλων ἀπαρεμφατικῶν τύπων, πάντοτε σύμφωνα μὲ τὶς γλωσσολογικὲς 
γνώσεις τῆς ἐποχῆς. Ἔτσι, τὸ ἀπαρέμφατο τυπεῖν θεωρεῖται ὅτι προκύπτει 
ἀπὸ τὸ γ΄ ἑνικὸ τυπεῖ μὲ τὴν προσθήκη τοῦ ν, καὶ τὸ τετυπέναι ἀπὸ τὸ γ΄ 
ἑνικὸ τέτυπε μὲ τὴν προσθήκη τῆς συλλαβῆς -ναι. 

Χαρακτηριστικὴ εἶναι καὶ ἡ πραγμάτευση τοῦ θέματος τῆς καταγω
γῆς τοῦ ἑλληνικοῦ ἀλφαβήτου. Στὸ f. 99r διαβάζουμε: Οὔτε γὰρ γράμματα 
εἶχον οἱ Ἕλληνες, ἀλλὰ διὰ Φοινίκων γραμμάτων ἔγραφον τὰ αὐτῶν ἑλ λη-
νικὰ ὀνόματα. Παρατηροῦμε ὅτι ἡ ἑλληνικὴ γραφὴ συνδέεται μὲ τὴ φοι   
νικικὴ (συχνὰ ἀναφερόμενη ὡς «ἑβραϊκή. Ἐπίσης, ἐτυμολογεῖται ἡ ὀνο μα 
σία τῶν γραμμάτων, ἡ ὁποία συχνὰ καταλήγει στὴν παρετυμολογία, λ.χ. 
Ἄλφα τὸ στοιχεῖον, παρὰ τὸ ἄλφω, τὸ εὑρίσκω (f. 1r) […] βῆτα τὸ στοι-
χεῖον, ὅτι δευτέραν ἔχον, τάξιν, ἐπιβέβηκε τῶν λοιπῶν (f. 99v). Ἄλλες φο
ρὲς παρέχονται καὶ πιὸ ὀρθὲς ἑρμηνεῖες: Ἄλφα ἀπὸ τοῦ ἄλεφ γέγονεν, 
ἑβραϊκοῦ πρώτου στοιχείου (f. 99r). Παρατηρεῖται ὅμως καὶ ἡ σύνδεση τῶν 
γραμμάτων μὲ τὴν κοσμογονία: Ἀλλὰ καὶ ὡς πρώτου ὄντος στοιχείου τοῦ 
ἄλφα, ἐκ Θεοῦ δοθέντος τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων […]. 

(ii) Βασιλεία, τυπ. Robert Winter, 1538: 
Λεξικὸν Βαρίνου Φαβωρίνου Κάμηρτος τοῦ τῆς Νουκαιρίας Ἐπισκόπου, 
τὸ μέγα καὶ πάνυ ὠφέλιμον, ἐκ πολλῶν καὶ διαφόρων βιβλίων, ἁπάσης τῆς 

πεζὰ διαφόρων μεγεθῶν (στὶς ἑπόμενες ἐκδόσεις), μὲ κόκκινη (ἐδῶ) ἢ μαύρη (στὶς ἑπόμενες 
ἐκδόσεις) μελάνη. 
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ἑλληνικῆς φωνῆς ὑπόμνημα. 
Dictionarium Varini Phavorini Camertis, Nucerini Episcopi, magnum illud 

ac perutile multis variisque ex tutoribus collectum, totius linguae Graecae 
commentarius. 

In folio/4ο, φύλλα 1 κενὸ + 4 χωρὶς ἀρίθμηση + 445 μὲ 1900 στῆλες (δύο 
ἀνὰ φύλλο) + 106.36 

Ἡ δεύτερη αὐτὴ ἔκδοση τοῦ Λεξικοῦ πραγματοποιήθηκε ἕνα ἔτος μετὰ τὸν 
θάνατο τοῦ Βαρίνου. Ἀπὸ τὸν τίτλο ἤδη τοῦ βιβλίου προσδίδεται στὸ πόνημα 
ἰδιαίτερη σημασία, διότι χαρακτηρίζεται ὡς ἁπάσης τῆς ἑλληνικῆς φωνῆς 
ὑπόμνημα. Προχωρώντας στὴν ἐξέταση τῶν λεπτομερειῶν σὲ σύγκριση μὲ 
τὴν πρώτη ἔκδοση, διαπιστώνουμε ὅτι τὸ ἐπίγραμμα τοῦ Λασκάρεως εἶναι 
τὸ ἴδιο, ἀκολουθεῖ ὅμως ἕνα διαφορετικὸ ἐπίγραμμα, ἐκεῖνο τοῦ «Ἰοαχείμου», 
δηλαδή τοῦ Ἰωακεὶμ Καμεράριου (Joachim Liebhard Camerarius)37, τὸ ὁποῖο 
ἔχει ὡς ἑξῆς: 

Μούσικ’ ἀνὰ δρύα, κἀνθηρὸν λειμῶνα πλανηθείς, 
Ἄν, τε Φαβωρῖνος λειριόεντα νάπη, 

Δρεψάμενος τάδε παντοίων ἀνθῶν ἀμαρυγήν, 
Δῆσ’ ἕνα συμπλέξας εἰς στεφάνοιο κύκλον, 
Ἐνθάδε ῥηματίων εὔοδμα σέλινα νοήσεις, 
Ἔνθα παροιμιέων λευκὸν ἔπεστι κρίνον, 

Ἔνθα καλῶν ἔπι πουλυπέτηλα σισύμβρια γνωμῶν, 
Ἔνθα ῥόδα δροσερῆς φυλλόπνο’ ἱστορίης, 

Μύθων τ’ οὐλοφυὲς γλαφυρῶν ἔπι χλωρὸν ἄνηθον, 
Ἠδ’ ἴα συμφερτοῦ πορφυρόεντα λόγου.

Τοῖς δ’ ἐπικοσμήσων πρόσιθι στεφανώμασι λαμπρὰν 
Κρᾶτα τεὴν, δώρῳ τῷδ’ ἀγλαϊζόμενος, 

Θυγατέρων δώρῳ μεγάλου Διός. Ὧν ἄπο τεύξη 
Εὐθήνου βιοτῆς ὀλβιοδαιμονίης. 

36. Ἀντίτυπα τῆς δεύτερης ἔκδοσης ἔχουν καταγραφεῖ ἀπὸ τὸν Adams, ὅ.π. (σημ. 8), σ. 
72, ἀρ. 984 καὶ 985. Πρόκειται γιὰ ἑπτὰ συνολικῶς ἀντίτυπα, σὲ ἰσάριθμες βιβλιοθῆκες Κολ
λεγίων, ἀπὸ τὰ ὁποῖα τὰ δύο καταχωροῦνται ξεχωριστὰ (ἀρ. 985) διότι, ὅπως ἀναφέρει ὁ 
καταλογογράφος, ἡ χρονολογία ἔκδοσής τους εἶναι γραμμένη στὴ σελίδα τίτλου μὲ λατινικοὺς 
ἀριθμοὺς (MDXXXVIII). Τὸ σχῆμα τῶν ἀντιτύπων σύμφωνα μὲ τὸν Adams εἶναι in folio, 
ἐνῶ ἡ δική μας αὐτοψία ἔδειξε διαστάσεις ποὺ ἀντιστοιχοῦν περισσότερο στὸ 4ο σχῆμα: 
30,3⏡19,8 ἑκ. γιὰ τὸ ἀντίτυπο τῆς ΕΒΕ καὶ 30,3⏡20 ἑκ. γιὰ ἐκεῖνο τῆς Γενναδείου – τὸ ὁποῖο 
παρεμπιπτόντως σώζεται σὲ καλύτερη κατάσταση καὶ εἶναι πολυτελέστερο, μὲ πορφυρὲς 
χαρακώσεις στὰ φύλλα καὶ χρυσὸ χρῶμα στὶς ἀκρότομες πλευρές, ἐνῶ ἐκεῖνο τῆς ΕΒΕ δὲν ἔχει 
ἐμφανεῖς χαρακώσεις καὶ στὶς ἀκρότομες πλευρὲς τὸ χρῶμα εἶναι κόκκινο. 

37. Ὁ Joachim Liebhard Camerarius (15001574) ἦταν μαθητὴς τοῦ σπουδαίου ἑλληνι
στῆ Φιλίππου Μελάγχθονος (Philipp Melanchthon ἢ Philipp Schwartzerd, 14971560). Ὑπῆρ    
ξε δραστήριος λόγιος καὶ ἀπὸ τὶς σημαντικότερες προσωπικότητες τῆς ἐποχῆς τῆς Μεταρ
ρύθμισης (Pfeiffer, ὅ.π. (σημ. 24), κυρίως σσ. 161162). 
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Παρατηροῦμε ὅτι στὸ ἐπίγραμμα χρησιμοποιοῦνται τὸ μοτίβο τοῦ «λα
βυ ρίνθου» (κἀνθηρὸν λειμῶνα πλανηθείς) καὶ μεταφορὲς ἀπὸ τὸν φυτικὸ 
κόσμο, γιὰ νὰ δηλωθεῖ ἡ συλλεκτικὴ μορφὴ τοῦ ἔργου ἀλλὰ καὶ ἡ μεγάλη 
ἀξία του: παντοίων ἀνθῶν ἀμαρυγήν, εὔοδμα σέλινα, παροιμιέων λευκὸν […] 
κρίνον, ῥόδα δροσερῆς ἱστορίης, μύθων τ’ οὐλοφυὲς γλαφυρῶν ἔπι χλωρὸν 
ἄνηθον.38 Tὸ ἐπίγραμμα τοῦ Ἀγγέλου Πολιτιανοῦ τοποθετεῖται ἀμέσως μετὰ 
τὸν πρόλογο. Ἐπίσης, τὸ ἐπίγραμμα τοῦ Σκιπίωνος βρίσκεται πλέον μετὰ 
τὴν ἀφιερωματικὴ ἐπιστολὴ τοῦ Βαρίνου, ἡ ὁποία εἶναι ἴδια μὲ ἐκείνη τῆς 
πρώτης ἔκδοσης. 

Ἀκολουθεῖ πρόλογος στὴ λατινικὴ γλῶσσα, στὴν ὁποία εἶναι γραμμένα 
καὶ ἄλλα σημειώματα καὶ τίτλοι τῆς ἔκδοσης, δείγματα τοῦ περιβάλλοντος 
στὸ ὁποῖο αὐτὴ δημιουργήθηκε, ἐνδεχομένως καὶ τοῦ κοινοῦ, κυρίως τῆς 
Δύσης, στὸ ὁποῖο ἀπευθυνόταν. Ὁ πρόλογος ἔχει τὸν τύπο ἀφιερωματικῆς 
ἐπιστολῆς τοῦ Ἰωακεὶμ Καμεράριου πρὸς τὸν Βραδεμβούργιο πρίγκιπα 
Ἀλβέρτο (ad illustrissimum Principem et Dominum, D. Albertum Marchionem 
Brandepurgensem, Ducem Borussorum), στὸν ὁποῖο εἶχε ἀφιερώσει καὶ τὴν 
ἔκδοση τῆς Τετραβίβλου Συντάξεως τοῦ Κλαυδίου Πτολεμαίου (1535).39 Ὁ 
πρόλογος ἐκτείνεται σὲ τρία φύλλα καί, ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο, ἀποτελεῖ 
ἐγκώμιο τοῦ Ἀλβέρτου ὡς προστάτη τῶν γραμμάτων καὶ τῶν τεχνῶν. Ἰδι  
αίτερη εἶναι ἡ ἔμφαση τοῦ συγγραφέα στὴν ἀνάγκη ἐκτύπωσης τοῦ Λε-
ξικοῦ ad studiorum usum et exercitia καὶ στὸν πλοῦτο τοῦ περιεχομένου 
του: In quo tot fabulae, tot historiae, tot proverbia, tot verba & res expositae 
commemorataeque, atque etiam demonstratae et explicandae reperiant. Χαρα
κτηριστικὴ εἶναι καὶ ἡ χρήση γνωστῶν ἀρχαίων γνωμικῶν καὶ παραθεμάτων 
ἀπὸ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ κείμενα: Φράξαντες δορὺ [sic] δουρὶ, σάκος σάκει 
προθελύμνῳ (Ἰλ. Ν 130), Πουλυμαθημοσύνη, ἧς οὐ κενεώτερον ἄλλον,40 χρυ-
σῷ τε καὶ ἀργυρῷ [sic] ἀντιφέρεσθαι (χρυσῷ τε καὶ ἀργύρῳ: Ἰλ. Κ 438 καὶ Ρ 
52, Ὀδ. ψ 200) καὶ Ἴκμενον οὖρον ἵει πλησίστιον ἐσθλὸν ἑταῖρον (Ὀδ. λ 7). 

Μετὰ τὸν πρόλογο βρίσκονται τὸ ἐπίγραμμα τοῦ Πολιτιανοῦ ποὺ ὑπῆρχε 

38. Ἡ παρομοίωση τοῦ νέου βιβλίου μὲ εὔοσμα ἄνθη τὰ ὁποῖα προσφέρονται στὸν ἀνα
γνώστη ἀπαντᾶ καὶ στὸ τετράστιχο ἐπίγραμμα τοῦ Ἀριστοβούλου Ἀποστολίδου (Ἀρσενίου 
Ἀπο στόλη) στὸν Θησαυρό–Κέρας Ἀμαλθείας (βλ. παραπάνω, σ. 285, σημ. 2). 

39. Ὁ Ἀλβέρτος τοῦ Βραδεμβούργου (Albrecht von Brandenburg, 14901545) ἦταν ἀπὸ τοὺς 
ἐπιφανεῖς ἱερωμένους καὶ λογίους τῆς ἐποχῆς. Διετέλεσε Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Μαγδεμβούργου 
(15131545) καὶ Ἐκλέκτωρ καὶ Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Μάιντς (15141545). Γιὰ ἀναλυτικὲς πλη
ροφορίες καὶ σχετικὴ βιβλιογραφία βλ. H.J. Braun, «Albrecht von Brandenburg (14901545) 
Erzbischof und Kurfürst in einer Epoche des Umbruchs», www.regionalgeschichte.net/bibliothek/
texte/aufsaetze/braunalbrechtvonbrandenburg. 

40. Μικρὴ παραλλαγὴ τοῦ ρητοῦ τοῦ Τίμωνος πουλυμαθημοσύνης, τῆς οὐ κενεώτερον ἄλλο 
(H. LloydJones καὶ P. Parsons, Supplementum Hellenisticum, Βερολῖνο 1983, ἀπ. 794.2= Ἀθήν. 
Δειπν. 13.1.91 Kaibel). 
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καὶ στὴν πρώτη ἔκδοση καὶ ἕνα νέο ἐπίγραμμα τοῦ «Ἰοαχείμου», δηλαδὴ 
τοῦ Ἰωακεὶμ Καμεράριου, «Πρὸς τοὺς ἐντυγχάνοντας». Σὲ αὐτὸ δηλώνεται 
ὅτι μὲ πολὺ μικρὴ δαπάνη μπορεῖ νὰ ἀγοράσει κανεὶς τὸ βιβλίο εἰς […] 
πολύκαρπον χρῆσιν, ἐνῶ πολλοὶ ἄλλοι εἶχαν δαπανήσει μεγάλα ποσὰ γιὰ 
ἄλλες ἐκδόσεις. Αὐτὴ ἡ ἐμφαντικὴ ἀναφορὰ ἀποτελεῖ μία διαφήμιση, 
θὰ λέγαμε, τοῦ ἐπιτυχοῦς ἀποτελέσματος σὲ ἀντιδιαστολὴ μὲ τὴ μικρὴ 
δαπάνη: 

Πολλοὶ πλεῖστα πόνῳ μεγάλῳ κατὰ βιβλί ’ ἔτευξαν, 
Πολλοῖς εἰς κτῆσιν χρήμασι διδόμενα. 
Ταῦτα μιᾷ ταύτῃ πάντ’ εἰς ἑνὶ νῦν πολύκαρπον 
Χρῆσιν ἕλοις, ὀλίγον κέρμ’ ἀναλωσάμενος. 

Στὴ συνέχεια παρατηροῦμε ὅτι σὲ αὐτὴ τὴν ἔκδοση ἡ ἀναφορὰ Ὁ ἐλάχιστος 
ἐν Ἐπισκόποις Βαρῖνος Φαβωρῖνος Κάμηρς […] κατὰ στοιχεῖον συνελέξατο 
δὲν περιλαμβάνεται στὸν τίτλο, ἀλλὰ παρατίθεται ὡς ξεχωριστὴ σημείωση 
μετὰ τὶς προσφωνήσεις καὶ τὰ ἐπιγράμματα. Ὅμως, πραγματικὰ σημαντικὴ 
διαφορὰ μὲ τὴν πρώτη ἔκδοση ἀποτελεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἀρίθμηση πλέον 
γίνεται ἀνὰ στήλη καὶ ὄχι ἀνὰ φύλλο. Ἐπίσης, ἡ διάταξη τῶν λημμάτων 
εἶναι πλέον σὲ δύο στῆλες καὶ κάθε λῆμμα ἀρχίζει σὲ διαφορετικὸ στίχο, 
ἐνῶ στὴν πρώτη ἔκδοση τὸ ἕνα λῆμμα ἀκολουθοῦσε τὸ ἄλλο μὲ μία μέση 
στιγμὴ καὶ ἕνα μικρὸ κενὸ χωρὶς νὰ ἀλλάζει ὁ στίχος. Μετὰ τὸ τέλος τοῦ Ω 
Μεγάλου Στοιχείου καὶ Πάσης τῆς Βίβλου σημειώνονται ὁρισμένα Σφάλματα 
χαλκογραφικὰ τά γε νυνὶ ἡμέτερα / συλλεχθέντα, στοιχεῖο ἐνδεικτικὸ τῆς 
ἔντονης προσπάθειας τοῦ ἐκδότη καὶ ἐπιμελητῆ γιὰ μία κατὰ τὸ δυνατὸν 
καλύτερη τυπογραφικὴ ἐπιμέλεια καὶ ἔκδοση. Στὸ τέλος τῆς σελίδας 
βρίσκεται τὸ σημείωμα τὸ ὁποῖο πληροφορεῖ ὅτι τυπογράφος, καὶ μάλιστα 
μὲ δικές του δαπάνες, ἦταν ὁ Ροβέρτος Χειμερινός:41 Λεξικὸν τόδε μέγα 
ἐτυπώθη τῇ Ροβέρτου Χειμερινοῦ ἐπιμελείᾳ καὶ ἀναλώμασιν, ἐν Βασιλείᾳ 
τῆς Γερμανίας, ἔτει αἰώνων ἐκ τοῦ Θεοῦ γεννήσεως τὲ [sic] αὐτοῦ σαρκικῆς 
χιλιοστῷ, πεντηκοστῷ τριακοστῷ τε ὀγδόῳ.42 Στὴ verso πλευρὰ τοῦ φύλ-

41. Ὁ Robert Chemerinus/Chimerinus ἢ Robert (Ruprecht) Winter (περ. 1500 – περ. 1554) 
ἦταν τυπογράφος κυρίως βιβλίων σχετικῶν μὲ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ καὶ λατινικὴ γραμματεία 
στὴ Βασιλεία. Γιὰ περισσότερες πληροφορίες βλ. A. Wolkenhauer, Zu schwer für Apoll. Die 
Antike in humanistischen Druckerzeichen des 16. Jahrhunderts [Wolfenbütteler Schriften für Ge
schichte des Buchwesens, 35], Wiesbaden 2002, σσ. 338 κ. ἑξ. καὶ Chr. Reske, Die Buchdrucker des 
16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet. Auf der Grundlage des gleichnamigen Werkes 
von Josef Benzing [Beiträge zum Buch und Bibliothekswesen, 51], Wiesbaden 2007, σ. 74. 

42. Ἐντύπωση προκαλεῖ ὁ προσδιορισμὸς τῆς Γερμανίας στὴ Βασιλεία δεδομένου ὅτι ἡ 
συ γκεκριμένη πόλη εἶχε ἤδη ἐνσωματωθεῖ ἀπὸ τὴν 9η Ἰουνίου 1501 στὴν Ἑλβετικὴ Συνο
μοσπονδία ὡς τὸ ἑνδέκατο καντόνι της (K. Strupp, H.J. Schlochauer, H. Krüger κ.ἄ, Wörterbuch 
Des Völkerrechts, τ. 1: Aachener Kongress – Hussar Fall, Βερολῖνο 1960, σ. 225). Ἀπὸ τὴν ἄλλη 
πλευρά, δύσκολα θὰ ἀναμενόταν μία τόσο σοβαρὴ ἀνακρίβεια ἀπὸ τὸν Camerarius καὶ τὸν 
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λου ἀπαντᾶ χαλκογραφία μὲ τὴν Ἀθηνᾶ,43 ἡ ὁποία σὲ πολλὰ ἀντίτυπα 
ἐπαναλαμβάνεται μετὰ τὸ τέλος τῶν «Ἐλέγχων». 

Ἡ συγκεκριμένη ἔκδοση ἔχει ἰδιαίτερη ἀξία ὄχι μόνο διότι σὲ αὐτὴν 
στη ρίζονται οἱ ἑπόμενες, ἐκεῖνες τῶν ἐτῶν 1779 καὶ 1801, τουλάχιστον 
σύμ φωνα μὲ ὅσα ἀναφέρουν οἱ τίτλοι τους,44 ἀλλὰ καὶ διότι στὸ τέλος 
τοῦ Λεξικοῦ γιὰ πρώτη φορὰ ἐπισυνάπτονται «Indices Accuratissimi in Va
rini Phaborini Lexicon Magnum», οἱ ὁποῖοι περιλαμβάνουν κατ’ ἀρχὰς τὸ 
εὑρετήριο μὲ τίτλο «Θησαυρὸς τῶν Παραστιχάδων45 λέξεων τῶν ἐν τῷ Βα
ρίνου τοῦ Φαβωρινοῦ [sic]46 ὑπομνήματι λεξικῷ» (ff. 2r102r)47 σὲ σελίδες 
μὲ τρίστηλα. Σύμφωνα μὲ ὅσα γνωρίζουμε, αὐτὴ εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ 
χρησιμοποιεῖται ἡ λέξη παραστιχάς. Ἀπὸ τὸ λατινικὸ σημείωμα γιὰ τoὺς 
Indices μὲ τίτλο «Autoris [sic]48 istorum indicum commonitio» στὸ f. 1v προ
κύπτει ὅτι οἱ παραστοιχάδες εἶναι λέξεις extra ordinem alphabeti, οἱ ὁποῖες 
βρίσκονται ἐντὸς τῶν λημμάτων καὶ σχετίζονται μὲ τὶς λέξειςλήμματα 
etymologia et origine ἢ καθ’ οἱονδήποτε ἄλλο τρόπο (una dictione connexae et 
constipatae sunt plures). Ὁ «Ἔλεγχος τῶν Παραστιχάδων»49 ὁλοκληρώνεται 
στὸ f. 102r, ὅπου ἡ σχετικὴ σημείωση: Τέλος Ἐλέγχου τῶν Παραστιχάδων. 
Ἀκολουθεῖ ὁ «Ἔλεγχος Παροιμιῶν παμπόλλων εἰς Βαρίνου τοῦ Φαβορίνου 
[sic]50 λεξικὸν μέγα» στὰ ff. 102v105v, δηλαδὴ ἐκτείνεται σὲ ἑπτὰ σελίδες. 

Winter. Σὲ κάθε περίπτωση τὸ συγκεκριμένο θέμα εἶναι ἱστορικῆς σημασίας καὶ δὲν ἐπηρεάζει 
τὴν οὐσία τῆς ἔκδοσης. 

43. Στὴ χαλκογραφία ἡ Ἀθηνᾶ κρατᾶ στὸ δεξὶ χέρι τὸ δόρυ καὶ μὲ τὸ ἀριστερὸ ἀκουμπᾶ 
στὸ ἔδαφος τὴν ἀσπίδα, ἡ δὲ γλαῦξ στέκεται στὸ ἔδαφος κοντὰ στὴ ρίζα τοῦ δόρατος μὲ 
ἀνοιγμένα τὰ φτερὰ καὶ ἐλαφριὰ κλήση πρὸς τὰ δεξιά. Ἐντύπωση προκαλοῦν οἱ πτυχὲς ἐν εἴδει 
εἰληταρίου στὶς ἄκρες τῆς ἀσπίδας καὶ ὁ φυτικὸς διάκοσμος ποὺ πλαισιώνει τὴν παράσταση. 
Στὰ ἀντίτυπα ποὺ ἐλέγξαμε ἡ συγκεκριμένη χαλκογραφία βρίσκεται καὶ στὸ τέλος τοῦ βιβλίου 
μετὰ τοὺς «Ἐλέγχους», δὲν εἶναι ὅμως βέβαιο ὅτι αὐτὸ συμβαίνει σὲ ὅλα τὰ ἀντίτυπα τῆς 
ἔκδοσης. 

44. Αὐτὸ δὲν εἶναι ἀπολύτως ἀκριβές, ὅπως θα ἐξηγήσουμε παρακάτω στὶς ὑποενότητες 
γιὰ τὶς συγκεκριμένες ἐκδόσεις. 

45..Ἡ λέξη γράφεται μὲ οι στὶς ἑπόμενες ἐκδόσεις: βλ. παρακάτω, σ. 303, σημ. 59. 
46. Στὶς ἑπόμενες ἐκδόσεις ἀπαντοῦν, μὲ κεφαλαῖα στοιχεῖα, οἱ τύποι Φαβωρίνου (1712) 

καὶ Φαβορίνου (1779 καὶ 1801). Γιὰ τὸν ἴδιο τύπο στὸν «Ἔλεγχο Παροιμιῶν» βλ. παρακάτω,  
σημ. 50. 

47. Ἀρίθμηση τῶν φύλλων δὲν ὑπάρχει, ἑπομένως οἱ ἀριθμοὶ ποὺ σημειώνονται ἐδῶ βασί
ζονται σὲ δική μας μέτρηση. 

48. Ἀντὶ τοῦ ὀρθοῦ “Auctoris”: βλ. καὶ Ch. Lewis – Ch. Short, A Latin Dictionary, Clarendon 
Press, Ὀξφόρδη 1958, λ. “auctor”. 

49. Ὁ ὅρος «Ἔλεγχος» χρησιμοποιεῖται στὸ ἑξῆς ἀντὶ τοῦ «Θησαυρός», ὁ ὁποῖος ἐμφανί
ζεται μόνο στὸν τίτλο τοῦ εὑρετηρίου. Ἐπισημαίνεται ὅτι σὲ ἀρκετὰ φύλλα παρατηρεῖται στὴν 
κεφαλίδα τὸ τυπογραφικὸ λάθος «παρατσιχάδων» ἀντὶ τοῦ σωστοῦ «παραστιχάδων» (λ.χ. στὰ 
φφ 16r, 17r, 18r, 22r, 23r, 24r, 28r, 29r, 30r, 34r, 35r, 36r, 41r, 42r), ἐνῶ στὴν κεφαλίδα τῶν φφ 50r 
καὶ 87r ἐπαναλαμβάνεται ἡ λέξη «Ἔλεγχος» ἀντὶ «τῶν παραστιχάδων».

50. Στὶς ἑπόμενες ἐκδόσεις ἀπαντᾶ ὁ τύπος Φαβωρίνου.
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Πρόκειται γιὰ κατάλογο παροιμιωδῶν φράσεων οἱ ὁποῖες περιέχονται στὰ 
λήμματα τοῦ Λεξικοῦ. Στὸ τέλος τοῦ «Ἐλέγχου τῶν Παροιμιῶν» ὑπάρχει τὸ 
σημείωμα μὲ τὸν τόπο ἔκδοσης τῶν «Ἐλέγχων», δηλαδὴ τὴ Βασιλεία, τὸν 
ἐκ δότη τους, δηλαδὴ τὸν Ροβέρτο Χειμερινό, καὶ τὴ χρονολογία ἔκδοσής 
τους: ἔτει ἀπὸ Χριστογονίας ˏαφμα´ (= 1541), δηλαδὴ τρία χρόνια μετὰ τὴν 
ἔκδοση τοῦ κυρίως μέρους τοῦ Λεξικοῦ. 

(iii) Βενετία (τυπ. Ἀντ. Βόρτολι), 1712: 
Βαρῖνος, Τὸ Μέγα Λεξικόν, ἢ ὁ Θησαυρὸς πάσης τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, 
Εἰς τὴν τῶν Σπουδαίων χρῆσιν πάνυ ὠφέλιμος, ἐκ πολλῶν καὶ διαφόρων 
Βιβλίων συλλεχθεὶς παρὰ Βαρίνου Φαβωρίνου Κάμηρτος, τοῦ τῆς Νουκερίας 
Ἐπισκόπου, Νεωστὶ μετὰ πλείστης ἀκριβείας τε καὶ ἐπιμελείας ἐκ πολλῶν 
τῶν ἐν τοῖς προτυπωθεῖσι σφαλμάτων ἐκκαθαρθείς, Καὶ μετά τινος ἀνα-
γκαίας προσθήκης εἰς χάριν τῶν φιλολόγων Μετατυπωθείς · Τῷ δὲ Γαλη-
νοτάτῳ, Πανυπερτάτῳ τε, καὶ Θεοσεβεστάτῳ Πρίγγιπι, κυρίῳ κυρίῳ Ἰω-
άννῃ Κωνσταντίνῳ Μπασαράμπᾳ Βοεβόνδᾳ τῷ Μπραγκοβάνῳ Αὐθέντῃ καὶ 
Ἡγεμόνι Πάσης Οὐγγροβλαχίας Εὐλαβῶς Ἀφιερωθείς. 

Varini Phavorini Camertis Nucerini Episcopi Magnum Dictionarium, sive 
Thesaurus universae Linguae Graecae, studiosorum usui valdè perutilis, ex 
multis variisque Authoribus collectus, Nova hac Editione per Antonium Bor-
toli Typographum Venetum diligentissime castigatus, & copia Dictionum au-
ctus; Atque Serenissimo, Celsissimo, ac Piissimo Principi ac Domino totius 
Wallachiae D. D. Joanni Constantino Basarambae Woevondae Brancovano 
Dicatus, Anno MDCCXII. 

Ἐνετίησιν, ˏαψιβ΄. Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ Ἀντωνίου τοῦ Βόρτολι, Superiorum 
permissu, ac privilegio. 

In folio, 4 φύλλα χωρὶς ἀρίθμηση + 778 σελίδες.51

Τόπος ἔκδοσης τοῦ Λεξικοῦ γιὰ τὴν παρούσα καὶ τὶς δύο ἑπόμενες ἐκδόσεις 
εἶναι πλέον ἡ Βενετία, μὲ τὴ γνωστὴ σημαντικὴ παρουσία καί, μεταξὺ ἄλλων, 

51. Γιὰ ἀναλυτικὴ περιγραφὴ τῆς ἔκδοσης βλ. É. Legrand, Bibliograrhie hellénique ou des-
cription raisonnée des ouvrages publiés par des Grecs au dix-huitième siècle, τ. II, Παρίσι 1928 
(ἀνατ. Βρυξέλλες 1963), σσ. 101102. Καὶ γιὰ αὐτὴ τὴν ἔκδοση τὸ σχῆμα in folio παραδίδεται 
ἀπὸ τὸν Legrand, ἐνῶ οἱ διαστάσεις τῶν ἀντιτύπων τῆς ΕΒΕ εἶναι 36,7×25,2 καὶ 36,5×25 ἑκ. (μὲ 
ταξ. ἀρ. Γλ. 2899 καὶ 2899α ἀντιστοίχως) καὶ ἐκείνων τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν 
(Συλλογὴ τῆς ἐν Ἀθήναις Ἐπιστημονικῆς Ἑταιρείας) 37,2×25,5 καὶ 36×25 ἑκ. (τὸ δεύτερο σὲ 
ὄχι καλὴ κατάσταση καὶ μὲ σημαντικὲς φθορὲς καὶ στὶς ἀκρότομες πλευρές). Οἱ μαρτυρίες 
τοῦ Legrand περὶ «in folio» σχήματος τῶν ἀντιτύπων ποὺ ἐξέτασε ὀφείλονται ἐνδεχομένως σὲ 
ἀναγωγὲς τῶν διαστάσεων πρὸς τὸ μεγαλύτερο σχῆμα, δεδομένου ὅτι ἕνα ἀπὸ τὰ ἀντίτυπα 
ποὺ εἶδε ἦταν ἐκεῖνο μὲ ταξ. ἀρ. Ling. 1923 (ὅ.π., σ. 103). Δὲν ἀποκλείονται καὶ πραγματικὲς 
διαφορὲς ἀντιτύπων στὶς διάφορες βιβλιοθῆκες – ὀφειλόμενες ἐνδεχομένως καὶ σὲ διαφορετικὰ 
«τιράζ» ἢ σὲ μεταγενέστερη βιβλιοδεσία.  
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ἐκδοτικὴ δραστηριότητα τῆς ἑλληνικῆς κοινότητας.52 Στὸ πρῶτο φύλλο τοῦ 
βιβλίου βρίσκεται ὁ τίτλος, ἐνῶ στὸ δεύτερο ὑπάρχει ἡ προσωπογραφία 
τοῦ γνωστοῦ «Ἀφέντη τῆς Οὐγγροβλαχίας» Ἰωάννου Κωνσταντίνου Μπα
σαράμπα53 μὲ τὴν ἀφιέρωση Τῷ Γαληνοτάτῳ, Πανυπερτάτῳ τε, καὶ Θεο-
σεβεστάτῳ πρίγγιπι [sic], κυρίῳ κυρίῳ Ἰωάννῃ Κωνσταντίνῳ Βοεβόνδᾳ τῷ 
Μπραγκοβάνῳ Αὐθέντῃ καὶ Ἡγεμόνι Πάσης Οὐγγροβλαχίας τὴν ὀφειλο-
μένην προσκύνησιν καὶ τὸ ἀκόλουθο ἀνυπόγραφο δίστιχο ἐπίγραμμα: 

Ἑλλὰς Λεξικοποιῷ πρὶν χάριν ἔσχε Βαρίνῳ, 
Κοίρανε, νῦν Σοι ἔχει τόνδ’ ἐπιπεμψαμένῳ.54 

Στὰ φύλλα 3r4r περιέχεται ἡ ἀφιέρωση ποὺ συνέταξε ὁ ἴδιος ὁ Βόρτολις καὶ 
ἡ ὁποία οὐσιαστικὰ ἀποτελεῖ τὸ ἐγκώμιο τοῦ ἡγεμόνα. Τὸ κείμενο ἀρχίζει 
μὲ τὴν προσφώνηση Κράτιστε καὶ Φιλάνθρωπε ἡγεμὼν καὶ μὲ τὴν ἀφιέρωση 
τοῦ βιβλίου στὸν Μπασαράμπα, ὁ ὁποῖος παρουσιάζεται ὡς εὐεργέτης 
τῆς ἑλληνικῆς παιδείας καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους.55 Εἶναι ἀξιοσημείωτη ἡ 
ἔμφαση στὴν καταγωγὴ τοῦ Μπασαράμπα μητρόθεν ἀπὸ τὸ γενναῖον καὶ 
Αὐτοκρατορικὸν αἷμα τῶν Καντακουζηνῶν, ὥστε ὡς πρόσωπο νὰ συνδεθεῖ 

52. Geanakoplos, ὅ.π. (σημ. 3), κυρίως σσ. 1370.
53. Γιὰ τὸν Κωνσταντῖνο Μπασ(σ)αράμπα (16541714) παρέχει ἀναλυτικὲς πληροφορίες ὁ 

Ἀ. Καραθανάσης, Οἱ Ἕλληνες λόγιοι στὴ Βλαχία (1670-1714) [Ἵδρυμα Μελετῶν Χερσονήσου 
τοῦ Αἴμου, 194], Θεσσαλονίκη 1982, κυρίως σσ. 6981.

54. Κατὰ τὸν Καραθανάση, ὅ.π., σ. 101, τὸ ἐπίγραμμα θὰ πρέπει νὰ ἀποδοθεῖ «μᾶλλον» 
στὸν Γεώργιο Ὑπομενᾶ, ἐπιμελητὴ τῆς ἔκδοσης (βλ. παρακάτω, σ. 304 καὶ σημ. 6064). Ὁ 
Legrand, ὅ.π. (σημ. 51), σ. 102, παραθέτει αὐτὸ τὸ ἐπίγραμμα – μὲ τὴ διαφορὰ ὅτι διορθώνει 
τὸ Λ τοῦ Λεξικοποιῷ σὲ πεζό –, ἀλλὰ σημειώνει ὅτι σὲ κάποια ἀντίτυπα τὸ δίστιχο ἐπίγραμμα 
ἀντικαθίσταται ἀπὸ ἕνα ἄλλο, τετράστιχο, μὲ τὰ ἀρχικὰ Ν.Β. Ὑποθέτει, ἀλλὰ μὲ ἐρωτηματικό, 
ὅτι πρόκειται γιὰ τὸν Νικόλαο Βουβούλιο. Ὁ Νικόλαος Βουβούλιος ἢ Βουβούλης ἦταν «ἰατρο
φιλόσοφος», φίλος τοῦ Ρουμάνου λογίου Κωνσταντίνου Καντακουζηνοῦ (16401716), δι δά
σκαλος καὶ ἐπιμελητής, καὶ μάλιστα ὡς «δημόσιος διορθωτής», διαφόρων ἐκδόσεων τῶν ἑλλη
νικῶν τυπογραφείων τῆς Βενετίας (Καραθανάσης, ὅ.π., σ. 63, καὶ Γ. Βελουδῆς, Τὸ ἑλληνικὸ 
τυπογραφεῖο τῶν Γλυκήδων στὴ Βενετία (1670-1854). Συμβολὴ στὴ μελέτη τοῦ ἑλληνικοῦ 
βιβλίου κατὰ τὴν ἐποχὴ τῆς Τουρκοκρατίας, Ἀθήνα 1987, σσ. 6061). Ἐπίσης, φαίνεται ὅτι ὁ 
Βουβούλης λάμβανε οἰκονομικὴ ἐνίσχυση ἀπὸ τὸν Μπασαράμπα (Καραθανάσης, ὅ.π., σ. 74 
καὶ σημ. 2, σ. 100 καὶ σημ. 1). Σχετικὰ μὲ τὴν πληροφορία τοῦ Legrand σημειώνουμε ὅτι σὲ 
κα μία Βιβλιογραφία δὲν ἐμφανίζεται ὁ Βουβούλης ὡς ἐπιμελητὴς τοῦ Λεξικοῦ τοῦ Βαρίνου. 
Ἐπί σης, πρέπει νὰ ληφθεῖ ὑπόψη ὅτι ἡ πληροφόρηση τοῦ Legrand, ὅπως ὁ ἴδιος ἐπισημαίνει, 
δὲν προέρχεται ἀπὸ αὐτοψία, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ D. A. Sturdza, Memoriu asupra portreloru 
Domniloru Români, Βουκουρέστι 11874 καὶ 21875, σσ. 19 καὶ 32 ἀντιστοίχως. Κατὰ τὴν 
ἔρευνά μας στοὺς ἠλεκτρονικοὺς καταλόγους τῶν σπουδαιότερων ἑλληνικῶν βιβλιοθηκῶν 
δὲν ἐντοπίστηκε τὸ σύγγραμμα τοῦ Sturdza, ὥστε νὰ ἐξετάσουμε τὴν πηγὴ τοῦ Legrand. Σὲ 
κάθε περίπτωση, ἂν μελλοντικῶς ἐπαληθευτεῖ ἡ πληροφορία τοῦ Legrand, θὰ πρόκειται γιὰ 
σημαντικὴ διαφορὰ σὲ ἀντίτυπα τῆς ἴδιας ἔκδοσης, στὰ ὁποῖα θὰ πρέπει νὰ μελετηθεῖ ἡ συμ
μετοχὴ τοῦ Βουβούλη. 

55. Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ ἔκφραση τὰ πολλὰ καὶ μεγάλα με εὐεργετήσαντι τοῦ τυπο
γράφου. 
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μὲ τὸν ἑλληνισμὸ καὶ μὰλιστα μὲ βασιλικήβυζαντινὴ καταγωγή.56 Ἰδιαίτερα 
σημαντικὴ εἶναι καὶ ἡ προσφώνηση γαληνότατος, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐξύμνηση τῶν 
ἀρετῶν του, ὅπως ἡ ἰσχύς, ἡ ὑγεία καὶ ἡ σεμνότης, οἱ ὁποῖες τὸν καθιστοῦν 
ἄξιο κάτοχο τοῦ σκήπτρου. 

Στὴ συνέχεια παρατηροῦμε ὅτι οἱ ἱκανότητες τοῦ Κωνσταντίνου ὡς 
ἡ γε μόνα ἀποδίδονται στὴ μνήμη τῶν παρῳχημένων καὶ στὴν ἐμπειρία 
τῶν παρόντων, ἀρετὲς ποὺ ἀπέκτησε ὡς ἄριστα πεπαιδευμένος. Μὲ αὐ
τὸν τὸν τρόπο ἴσως ἐξηγοῦνται καὶ οἱ «εὐεργεσίες» ποὺ προσέφερε ὁ Μπα
σαράμπας στὸν Βόρτολι ἀλλὰ καὶ στὸν ἑλληνισμό. Ἀκολουθεῖ ἡ ποιητικὴ 
μεταφορὰ τοῦ κυβερνήτη ὁ ὁποῖος ὁδηγεῖ μὲ ἀσφάλεια τὸ πλοῖο στὸ λιμάνι: 
ἀλλ’ ὡς ἐμπειρότατος Κυβερνήτης πρὸς τὰς τῶν πνευμάτων μεταβολὰς 
ἁρ μοσάμενος τὸν πλοῦν. Ὁ θαυμασμὸς γιὰ τὸν ἡγεμόνα εἶναι τόσος, ὥστε 
ἡ ἐξουσία τοῦ Μπασαράμπα νὰ συνδέεται μὲ τὸν θεῖο παράγοντα: οἶδας 
γὰρ ἐξουσίαν σε εἰληφότα τῆς θείας μετέχουσαν […] ἀεὶ τὰ καλὰ καὶ 
θεῖα προαιρούμενος. Κύριο χαρακτηριστικὸ τοῦ Κωνσταντίνου εἶναι ὅτι 
γνω ρίζει μὲ ἀκρίβεια τὸν Νόμο, τὸν τροφὸν τῶν Ἀρχόντων, μὲ ὠφέλιμα 
ἀποτελέσματα εἰς διοίκησιν καὶ εὐνομίαν τῶν ἀρχομένων. Ὅλες αὐτὲς οἱ 
σπουδαῖες ἀρετὲς σὲ συνδυασμό μὲ τὸν φιλελληνισμό του εἶχαν ὡς ἀπο
τέλεσμα νὰ προσφέρει αὐτὴ τὴ μέγιστη εὐεργεσία, ὡς εὔδιος λιμὴν τὰ λεί-
ψανα τῆς ναυαγησάσης Μητρὸς ἀποδέξασθαι καὶ περισῶσαι μετὰ πολλῆς 
τῆς σπουδῆς ἐπιμελούμενος […] οὐ μόνον τὰ πρὸς ὠφέλειαν καὶ τιμὴν 
δωρούμενος, ἀλλὰ καὶ μηδὲν ἐλλείπων, ἐξ ὧν οἷόν τε ἐστι πάλιν τυχεῖν τῆς 
ἀρχαίας καὶ θαυμασίας ἀποκαταστάσεως τὴν Ἑλληνικὴν παιδείαν. 

Στὴν ὑπηρεσία τῆς ἑλληνικῆς παιδείας ἐντάσσεται λοιπὸν καὶ ἡ τρίτη 
ἔκδοση τοῦ Λεξικοῦ τοῦ Βαρίνου, δύο ἀιῶνες περίπου μετὰ τὶς δύο πρῶτες 
ἐκδόσεις του. Ὁ ἐκπαιδευτικὸς χαρακτήρας τοῦ ἔργου ἐπανα λαμβάνε
ται μὲ σαφήνεια στὴν ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέρουσα προσφώνηση μὲ τίτλο «Ὁ 
Τυπογράφος τοῖς φιλολόγοις», ἡ ὁποία περιέχεται στὸ f. 3v. Σχηματο
ποιώντας κατὰ κάποιον τρόπο τὰ συμπεράσματα ποὺ ἐξάγονται ἀπὸ αὐτὸ 
τὸ προλογικὸ κείμενο, παρατηροῦμε κατ’ ἀρχὰς ὅτι ἀπευθύνεται στοὺς 
φιλαναγνώστας καὶ στοὺς φιλομαθεῖς, χάριν τῶν ὁποίων ἐκπονήθηκε ἡ 
ἔκδοση. Ὁ ἐκδότης δηλώνει ὅτι ἀπὸ καιρὸ την προγραμμάτιζε, ἀλλὰ τελικῶς 
αὐτὴ πραγματοποιήθηκε μόνον κατόπιν προτροπῆς τε καὶ συνδρομῆς […] 
Ἡγεμονικῆς. Ἐπιπλέον, τὸ Λεξικὸν χαρακτηρίζεται ἀναγκαῖον καὶ χρήσιμον 
ἑκάστῳ τῶν φιλομαθῶν, ἀλλὰ καὶ πολυτελές. Ἐπίσης, σημειώνεται ὅτι στὴ νέα 
του ἔκδοση ἔχει ὑποστεῖ ἀνακαίνισιν καὶ ἐπεξεργασία, μὲ τὶς ἀπαραίτητες 

56. Πατέρας του ἦταν ὁ βογιάρος Papa Μπασαράμπα καὶ μητέρα του ἡ Stanca Καντα
κουζηνοῦ. Σὲ ἡλικία ἑνὸς ἔτους ὁ Κωνσταντῖνος ἔχασε τὸν πατέρα του καὶ ἔτσι τὴν ἀνατροφή 
του, καὶ ἀργότερα τὴ «λαμπρὴ ἑλληνικὴ καὶ λατινικὴ παιδεία του», ἀνέλαβε ἡ οἰκογένεια τῆς 
μητέρας του (Ἀ. Καραθανάσης, ὅ.π. (σημ. 53), σ. 69). 
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διορθώσεις καὶ μὲ προσθήκη πολλῶν λέξεων, οἱ ὁποῖες μάλιστα σημειώ
νονται μὲ ἀστερίσκο, ἢ στοιχείων στὰ ἤδη ὑπάρχοντα λήμματα (μὲ ἀστερίκο 
καὶ ἐντὸς παρενθέσως57). Στὴ συνέχεια ὁ τυπογράφος ἐπισημαίνει τὸ τοῦ 
καιροῦ κατεπεῖγον καὶ βίαιον, ὅπως καὶ τὴν στέρησιν τῶν ἐξ ὧν αὐτὴν [sc. 
τὴν βίβλον] ὁ Βαρῖνος συνελέξατο Συγγραφέων, δηλαδὴ τὴν ἔλλειψη τῶν 
πηγῶν ποὺ εἶχε χρησιμοποιήσει ὁ Βαρῖνος γιὰ τὴ σύνταξη τοῦ Λεξικοῦ του, 
ὡς παράγοντες οἱ ὁποῖοι δὲν ἐπέτρεψαν τὸ ἀκριβὲς δὲ ὅλον καὶ ἀνεπίληπτον 
τῆς διορθώσεως. Τὸ σημαντικότερο ὅμως εἶναι ὅτι προβάλλεται ὁ στόχος 
τοῦ συγκεκριμένου Λεξικοῦ, ποὺ εἶναι, ὅπως παλαιότερα καὶ τοῦ Ἐ τυ-
μολογικοῦ,58 ἡ ἐπιτυχία τῶν σπουδαστῶν στὰ μαθήματα, ὥστε νὰ ἀπο
δειχθοῦν ἀντάξιοι τῆς ἐπίδοσης τῶν προγόνων τους στὶς ἐπιστῆμες. Αὐτὸς 
ὁ τρόπος σύνδεσης μὲ τὴν Ἀρχαιότητα εἶναι χαρακτηριστικὸς μιᾶς ἐποχῆς 
κατὰ τὴν ὁποία ἡ διατήρηση καὶ ἡ ἐνδυνάμωση τῆς ἐθνικῆς συνείδησης 
ἦταν τὸ κεντρικὸ σημεῖο τῆς ἐκπαιδευτικῆς δραστηριότητας στὸν χῶρο τοῦ 
ἑλληνισμοῦ. Ὁ ἔπαινος τῶν προγόνων ὁλοκληρώνεται μὲ τὴν ἐπισήμανση 
ὅτι, ἐφόσον ἐκεῖνοι ὄχι μόνο ἐφηῦραν ἀλλὰ καὶ τελειοποίησαν τὶς ἐπιστῆμες, 
τότε καὶ οἱ Ἕλληνες τῆς ἐποχῆς πρέπει νὰ ἀποδειχθοῦν ἄξιοι συνεχιστές 
τους καὶ νὰ ἀναζωπυρώσουν [...] τὸν ἐμπεφυκότα ὑμῖν τῆς Σοφίας σπινθῆρα. 
Τὸ σημείωμα τοῦ τυπογράφου ὁλοκληρώνεται μὲ τὸν Βόρτολι νὰ ὑπόσχεται, 
φιλέλλην ὤν, τὴν ἔκδοση πολλῶν ἄλλων χρησίμων. 

Στὶς σσ. 763774 ἐκτείνεται ὁ «Ἔλεγχος τῶν Παραστοιχάδων59 λέξεων», 
μὲ ὑπότιτλο (σ. 763) ποὺ ἐξηγεῖ τὶς ἀριθμητικὲς παραπομπὲς σὲ σελίδες καὶ 
«κίονας», καὶ τὶς λέξεις καταταγμένες σὲ πέντε στῆλες ἀνὰ σελίδα. 

57. Π.χ. στὸ λῆμμα Α (σ. 1) διαβάζουμε: *(Ἁ, δασυνόμενον, ἄρθρον ἐστὶ προτακτικόν, θη λυ- 
 κόν, Δωριέων ἴδιον. ἁ Κύπρις, ἁ μοῦσα. ἀντὶ τοῦ. ἡ Κύπρις, ἡ μοῦσα.) Δασυνόμενον δέ, (*καὶ 
ὀξυνόμενον) ἄρθρον γίνεται ὑποτακτικὸν πληθυντικόν […] καὶ παρὰ Σοφοκλεῖ, Αἰτεῖς ὧν 
τεύξῃ, *πρὸς μὲν τὸ τοῦ Εὐριπ. ῥητέον, ὡς τὸ ἃ εἶπε πρὸς τὸ βούλομαι, τὸ δὲ τυχοῦσα ἔξωθεν 
συντάσσει, ὥστε λέγειν. τυχοῦσα ἐκείνων, ἃ βούλομαι. Πρὸς δὲ τὸ τοῦ Σοφοκλ. Λέγομεν, ὡς καὶ 
τὸ τοιοῦτον οὐδὲν πρὸς ἔπος. Ἰστέον γὰρ ὅτι τὸ τυγχάνω σπανίως, καὶ αἰτιατικῇ συντάσσεται. 
ὡς παρὰ τῷ αὐτῷ Σοφοκλεῖ ἐν τῷ εἰς Οἰδίπουν τύραννον. τὸ γὰρ τυχεῖν αὐτοῖς ἅπαντ’ ἐνταῦθ’ 
ἔνι. 

58. Ἐννοεῖ τὴν ἔκδοση τοῦ Μεγάλου Ἐτυμολογικοῦ τὸ 1710 ἀπὸ τὸ ἴδιο τυπογραφεῖο (Θ. 
Παπαδόπουλος, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία (1466 ci.-1800), τ. 1: Ἀλφαβητικὴ καὶ χρονολογικὴ 
ἀνακατάταξις [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, 48], Ἀθῆναι 1984, σ. 162). Τὸ γεγονὸς ὅτι 
τὸ Λεξικὸν τοῦ Βαρίνου παραβάλλεται μὲ τὸ Μέγα Ἐτυμολογικὸν ὡς ἀπαραίτητο ἐρ γαλεῖο γιὰ 
τὴν προώθηση τῆς ἑλληνικῆς παιδείας ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ἐνισχύει τὴν ἰδιαίτερη ἀξία του.

59. Ἡ γραφὴ -στοιχ- ἀκολουθεῖται καὶ στὶς ἑπόμενες ἐκδόσεις. Ἀποτελεῖ διόρθωση τῆς 
γραφῆς -στιχ- τῆς ἔκδοσης τοῦ 1538, ἔχει σχέση μὲ τὴ διαφορετικὴ σημασία τῶν λέξεων 
στίχος καὶ στοῖχος, παράγεται προφανῶς ἀπὸ τὸ παρά+στοιχὰς καὶ ἀποτελεῖ μετάφραση τοῦ 
λατινικοῦ extra ordinem alphabeti τοῦ σημειώματος τῶν εὑρετηρίων στὴν ἔκδοση τοῦ 1538. 
Πράγματι οἱ «παραστοιχάδες» λέξεις βρίσκονται παρὰ στοῖχον, ἐκτὸς (ἀλφαβητικῆς) σειρᾶς, 
ὅπως δηλώνει ὁ ὑπότιτλος τοῦ «Ἐλέγχου τῶν Παραστοιχάδων Λέξεων» τῶν ἐκδόσεων τοῦ 
1179 καὶ τοῦ 1801: Οὗτος ὁ Πίναξ περιεκτικός ἐστι κατ’ ἀκρίβειαν τῶν Π α ρ α σ τ ο ι χ ά δ ω ν 
Λέξεων, τῶν ἀντιστρόφως καὶ π α ρ ὰ  σ τ ο ῖ χ ο ν  κ ε ι μ έ ν ω ν . 
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Ἀκολουθεῖ ὁ «Ἔλεγχος Παροιμιῶν» στὶς σελίδες 775778 καὶ σὲ τρεῖς στῆ 
λες ἀνὰ σελίδα – ἐνῶ στὴν ἔκδοση τοῦ 1538 ἡ διάταξή του ἦταν σὲ δύο 
στῆλες. Στὸ κάτω μέρος τῆς σελίδας 778 διαβάζουμε τὴ σημείωση Ἐπι-
στασίᾳ, Γεωργίου Τραπεζουντίου Ι.Φ. τοῦ Ὑπομενᾶ. μετὰ τὸ Ε. Συνεπῶς, 
ἐπιμελητὴς τῆς ἔκδοσης, μετὰ τὸ λῆμμα Ε, ἦταν ὁ Γεώργιος Τραπεζούντιος 
Ὑπομενᾶς (περ. 16751745), ὁ ὁποῖος προερχόταν ἀπὸ παλαιὰ οἰκογένεια 
τῆς Τραπεζούντας καὶ ἦταν ἀνιψιὸς τοῦ Σεβαστοῦ Κυμινήτη (16301702), 
πρώτου καθηγητῆ καὶ Διευθυντῆ τῆς Αὐθεντικῆς Ἀκαδημίας τοῦ Βουκου
ρεστίου.60 Ὁ Ὑπομενᾶς ὑπῆρξε μαθητὴς τοῦ Κυμινήτη61 καὶ φοίτησε στὴν 
Ἀκαδημία τοῦ Βουκουρεστίου ἕως τὸ 1701. Στὴ συνέχεια σπούδασε στοὺς 
ἰατροφιλοσόφους (artisti) τῆς Πάδοβας μὲ ὑποτροφία τοῦ Μπασαράμπα 
καὶ μετὰ τὴν ἀποφοίτησή του παρέμεινε στὴ Βενετία τουλάχιστον ἕως τὸ 
1712.62 Στὸ διάστημα τῆς ἐκεῖ παραμονῆς του ἐντάσσεται καὶ ἡ ἐπιμέλεια 
τοῦ Λεξικοῦ τοῦ Βαρίνου, ποὺ ἴσως ὑπῆρξε καὶ τὸ μοναδικό ἔργο του.63 
Μάλιστα, ἀπὸ τὶς πηγὲς προκύπτει ὅτι ὁ Ὑπομενᾶς εἶχε παρακινηθεῖ νὰ 
ἀνα λάβει τὴ διόρθωση τῆς ἔκδοσης, διότι ὁ πρῶτος ποὺ εἶχε προταθεῖ ὡς 
ἐπιμελητής, ὁ Παναγιώτης Σινωπεύς, φαινόταν «παρὰ πᾶσιν ἀδόκιμος».64 
Ἄρα αὐτὸ ποὺ γνωρίζουμε μὲ βεβαιότητα εἶναι ὅτι ὁ Γεώργιος Ὑπομενᾶς 
ἦταν ὁ ἐπιμελητὴς τῆς ἔκδοσης ἀπὸ τὸ Ε καὶ ἑξῆς. Εἶναι βέβαιο ὅτι αὐτὴ 
ἡ τρίτη ἔκδοση τοῦ Λεξικοῦ, πιθανότατα λόγῳ τῶν δύο περίπου αἰώνων 
ποὺ εἶχαν μεσολαβήσει ἀπὸ τὴν προηγούμενη, ἀλλὰ καὶ χάρις στὴ σύνδεσή 
της μὲ τὸν Κωνσταντῖνο Μπασαράμπα, κέντρισε τὸ ἐνδιαφέρον πολλῶν 
λογίων τῆς ἐποχῆς οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦσαν νὰ συμμετάσχουν σὲ αὐτήν. Ἔτσι 
ἀποδεικνύεται ἡ μεγάλη ἀξία τοῦ Λεξικοῦ καὶ ὡς ἐκδοτικοῦ ἐγχειρήματος 
ἐκείνη τὴ χρονικὴ στιγμή. 

60. Ἀναλυτικὲς πληροφορίες γιὰ τὸν Σεβαστὸ Κυμινήτη παρέχει ὁ Καραθανάσης, ὅ.π. (σημ. 
46), κυρίως σσ. 8189.

61. Ἀ. ΣκαρβέληΝικολοπούλου, Τὰ μαθηματάρια τῶν ἑλληνικῶν σχολείων τῆς Τουρκο-
κρατίας. Διδασκόμενα κείμενα, σχολικὰ προγράμματα, διδακτικὲς μέθοδοι. Συμβολὴ στὴν ἱστο-
ρία τῆς νεοελληνικῆς παιδείας, Ἀθήνα 1993, σσ. 152, 160, 169, 329 καὶ 338. 

62. Ἀναλυτικὲς πληροφορίες γιὰ τὸν Γεώργιο Ὑπομενᾶ παρέχει ὁ Καραθανάσης, ὅ.π. (σημ. 
53), κυρίως σσ. 201204.

63. Καραθανάσης, ὅ.π. (σημ. 53), σ. 204.  
64. Τὴ σχετικὴ πληροφορία μεταφέρει ὁ Καραθανάσης, ὅ.π. (σημ. 53), σ. 101, ἀπὸ ἐπιστολὴ 

τοῦ Ὑπομενᾶ πρὸς τὸν Χρύσανθο Νοταρᾶ (1655/16601731), γνωστὸ λόγιο καὶ Πατριάρχη 
Ἱεροσολύμων ἀπὸ τὸ 1707 ἕως τὸν θάνατό του. Ὁ Νοταρᾶς φαίνεται ὅτι διαδραμάτισε 
σημαντικὸ ρόλο στὴν ἔκδοση τοῦ 1712, ἂν λάβουμε ὑπόψη τὴν πληροφορία ποὺ μᾶς παρέχει ὁ 
Καραθανάσης (ὅ.π., σ. 101) ὅτι ὁ Θωμᾶς Καττάνης, καθηγητὴς τῆς Φλαγγινείου καὶ ἀργότερα 
τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Πάδοβας, εἶχε παρακαλέσει τὸν Χρύσανθο νὰ προταχθεῖ στὸ Λεξικὸν 
ἡ δική του ἀφιερωματικὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Μπασαράμπα.  
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(iv) Βενετία, τυπ. Νικ. Γλυκέος, 1779: 
Λεξικὸν τὸ Μέγα καὶ πάνυ ὠφέλιμον, Βαρίνου Φαβωρίνου Κάμηρτος, τοῦ 
τῆς Νουκερίας Ἐπισκόπου, ἐκ πολλῶν καὶ διαφόρων βιβλίων συλλεχθὲν 
ἁ πάσης τῆς ἑλληνικῆς φωνῆς ὑπόμνημα. Νεωστὶ μὲν τυπωθὲν, ἐπιμελῶς 
τε ἅμα καὶ ἐξηκριβωμένως, ὡς οἷον [sic] τε ἦν, διορθωθὲν, καὶ παραβληθὲν 
ἐπί τινι παλαιῷ ἀντιγράφῳ, τυπωθέντι ἐν Βασιλείᾳ κατὰ τὸ, ˏαφλη.΄ ἔτος, 
ἀναπλη ρωθὲν δὲ ἐν τοῖς ἐλλίπουσι [sic], καὶ πλουτισθὲν τὰ μέγιστα ὑπὲρ 
τὸ πρῶτον παρενθέσει παμπόλλων λέξεων, τῶν χρησιμωτέρων, τοῖς ἀστε-
ρίσκοις σεσημειωμένων, ἐκ τῶν τοῦ Ἡσυχίου, καὶ Σουίδα, καὶ ἄλλων, εἰς χά-
ριν, καὶ χρῆσιν τῶν Φιλολόγων. Προσφωνηθὲν δὲ, καὶ ἀφιερωθὲν τῇ Κρα-
ταιοτάτῃ, Ἐνδοξοτάτῃ, Σεβαστῇ Αὐγούστῃ, Αἰκατερίνῃ Β΄. Βασιλίσσῃ καὶ 
Αὐτοκρατορίσσῃ πασῶν τῶν Ρωσσιῶν. 

Dictionarium magnum ac perutile Varini Phavorini Camertis Nucerini 
Episcopi. E multis variisque Auctoribus collectum totius Linguae Graecae 
Commentarium, no va hac Editione per Nicolaum Glichì Typographum 
diligentissime equidem castigatum, & copia Dictionum auctum. 

ˏαψοθ΄. Ἐνετίησιν, 1779. Ἐν τῇ τυπογραφίᾳ Νικολάου τοῦ Γλυκέoς. 
In folio, 1 φύλλο χωρὶς ἀρίθμηση + η΄ + 712 σελίδες.65 

Ὅπως προκύπτει ἤδη ἀπὸ τὸν τίτλο, ἡ τέταρτη ἔκδοση τοῦ Λεξικοῦ πραγ
ματοποιήθηκε ἀπὸ τὸ γνωστὸ τυπογραφεῖο τοῦ Νικολάου Γλυκέος (τοῦ 
νεότερου, 1688/901788) στὴ Βενετία. Στὴν ἀρχὴ ἤδη τοῦ τόμου προκαλεῖ 
ἐντύπωση ἡ προσωπογραφία τῆς Μεγάλης Αἰκατερίνης (17291796) στὴ 
σελίδα β΄ μὲ τὴν ἐπιγραφὴ Αἰκατερίνα Ἀλεξόβνα, Β΄. Βασίλισσα, καὶ Αὐτο-
κρατόρισσα πασῶν τῶν Ρωσσιῶν. (κ.τ. κ.τ. κ.τ.). Μετὰ τὴ σελίδα γ΄, ποὺ 
περιέχει τὸν ἀναλυτικὸ τίτλο καὶ τὰ στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης, βρίσκεται ἡ 
ἐ κτενὴς (σσ. ε΄ζ΄) καὶ ἐγκωμιαστικὴ ἀφιέρωση στὴν Αὐτοκράτειρα: τῇ 
κρα ταιοτάτῃ, ἐνδοξοτάτῃ, σεβαστῇ Αὐγούστῃ, Αἰκατερίνῃ Β΄, Βασσιλίσῃ 
καὶ Αὐτοκρατορίσσῃ πασῶν τῶν Ῥωσσιῶν. Πρόκειται γιὰ ἰδιαίτερα ἐγκω
μιαστικὸ κείμενο, γραμμένο στὰ γαλλικά, στὸ ὁποῖο ἡ χαρισματική, ὅπως 
περιγράφεται, μορφὴ τῆς Μεγάλης Αἰκατερίνης συνδέεται μὲ τὴν καλ λι
έργεια τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας ἀλλὰ καὶ τὴν ἀναγέννηση τοῦ ἔθνους. Στὴν 

65. Γιὰ ἀναλυτικὴ περιγραφὴ τῆς ἔκδοσης βλ. Legrand, ὅ.π. (σημ. 51), σσ. 307309. Καὶ στὴ 
συγκεκριμένη περίπτωση ὁ προσδιορισμὸς τοῦ μεγέθους ὡς in folio ἀπὸ τὸν Legrand ἀποτελεῖ 
πιθανότατα ἀναγωγὴ πρὸς τὸ μεγαλύτερο σχῆμα, κυρίως ὅσον ἀφορᾶ στὸ ἀντίτυπο τῆς ΕΒΕ 
μὲ ἀναφερόμενο ταξ. ἀρ. Ling. 1924. Οἱ διαστάσεις ποὺ προέκυψαν ἀπὸ τὴ δική μας αὐτοψία 
γιὰ τὸ ἀντίτυπο μὲ ταξ. ἀρ. Γλ. 2900 τῆς ΕΒΕ ποὺ μᾶς δόθηκε ἡ δυνατότητα νὰ ἐλέγξουμε εἶναι 
37,1×26,1 ἑκ. καὶ γιὰ ἐκεῖνο τῆς Γενναδείου 34,5×24,5 ἑκατοστά. Παρόμοιες μὲ τὰ ἀντίτυπα 
τῆς ΕΒΕ εἶναι οἱ διαστάσεις (ἀπὸ 37,1×25,5 ἕως 37,8×26,2 ἑκ.) τῶν ἑπτὰ συνολικῶς ἀντιτύπων 
τῆς Κεντρικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τὰ ὁποῖα προέρχονται ἀπὸ διαφορετικὲς 
συλλογές.



306 Κωνσταντῖνος Μαυρουλίδης

ἀρχὴ τοῦ κειμένου ἐξαίρεται ἡ χαρισματικὴ προσωπικότητα καὶ ἡ εὐφυΐα 
τῆς Αἰκατερίνης, χάρις στὴν ὁποία σημειώνεται πρόοδος καὶ εὐημερία 
σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς. Στὴ συνέχεια ἡ Ἑλλάδα παρουσιάζεται μὲ ἔντονα 
δραματικὸ ὕφος νὰ ἀσφυκτιᾶ ἁλυσοδεμένη καὶ νὰ στενάζει κάτω ἀπὸ 
τὸν ζυγὸ τοῦ τυράννου, ὁ ὁποῖος ὅμως ἤδη τρέμει μπροστὰ στὸ ἔνδοξο 
ὄνομα τῆς ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – μὲ κεφαλαῖα γράμματα χάριν ἔμφασης καὶ 
μεγαλοπρέπειας.66 Τὸ ἔθνος μπορεῖ πλέον «νὰ κοιτάζει στὰ μάτια» τὸν 
κατακτητὴ μὲ ἐλπίδα καὶ νὰ τοῦ ζητεῖ νὰ λογοδοτήσει γιὰ τὰ δεινὰ ποὺ 
προκάλεσε. Ἰδιαίτερα σημαντικὴ εἶναι ἡ ἀναφορὰ στὴ θρησκευτικὴ λατρεία, 
ἡ ὁποία πλέον ἐπιτρέπεται χωρὶς περιορισμούς. Ἡ θρησκεία προβάλλεται 
ὡς τὸ πιὸ σταθερὸ στήριγμα τῆς ἐξουσίας τῆς Αὐτοκράτειρας, ἀλλὰ καὶ ὡς 
συνδετικὸ στοιχεῖο τῆς Αἰκατερίνης μὲ τὸν ὑπόδουλο Ἕλληνα. 

Στὴ συνέχεια τὸ ὕφος τοῦ κειμένου γίνεται μελοδραματικὸ καὶ μὲ τὴ χρή
ση ὑπερβολῶν τονίζεται ἡ εὐγνωμοσύνη τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὶς «εὐεργεσίες», 
ὅπως ἀναφέρονται, τῆς Αὐτοκράτειρας πρὸς αὐτούς. Σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο ὁ 
τυπογράφος παρουσιάζει στὴν Αἰκατερίνη τὸ Λεξικὸν ὡς ταπεινὸ δεῖγμα 
τῆς τέχνης του, τὸ ὁποῖο ἀποσκοπεῖ στὴν ἀναγέννηση τῆς γλώσσας τοῦ 
Ἡρο δότου, τοῦ Δημοσθένη καὶ τοῦ Θουκυδίδη, καὶ μάλιστα σὲ ὅλη τὴν 
ἀρχαία της μεγαλοπρέπεια. Ἡ γλῶσσα αὐτὴ χαρακτηρίζεται θεϊκὴ (langue 
divine) καὶ περιέχεται, σύμφωνα μὲ τὸ κείμενο, ὁλόκληρη μέσα στὸ πόνημα, 
τὸ ὁποῖο ὁ τυπογράφος ἐναποθέτει στὰ πόδια τῆς Αἰκατερίνης. Ἀκολουθεῖ 
ἀναφορὰ στὸ μεταρρυθμιστικὸ ἔργο τῆς Αὐτοκράτειρας, τὸ ὁποῖο ἀφορᾶ 
καὶ στὸν τομέα τῆς παιδείας, κυρίως τῆς γλωσσικῆς. Ὅπως τονίζει ὁ συν  
τάκτης τοῦ κειμένου, ἡ πρόοδος στὶς ἐπιστῆμες καὶ στὶς τέχνες εἶναι ἀπο
τέλεσμα τῆς σωστῆς γνώσης τῶν γλωσσῶν, διότι οἱ διαχρονικὲς ἔννοιες 
στη  ρίζονται «στὴν ἐνέργεια καὶ στὴν καθαρότητα τῶν ἐκφράσεων». Ἡ ἀφι
ερωματικὴ ἐπιστολὴ τοῦ τυπογράφου ὁλοκληρώνεται μὲ τὴν εὐχὴ ἡ κίνησή 
του νὰ τύχει ἔστω καὶ τῆς παραμικρῆς ἀποδοχῆς ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Αὐ
τοκράτειρας. Τὸ περιεχόμενο καὶ τὸ ὕφος τοῦ κειμένου ἀναδεικνύουν τὴν 
ἐξαιρετικὴ σημασία τῆς στήριξης ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς ὁμόδοξης καὶ ἰσχυρῆς 
Ρωσίας ὄχι μόνο γιὰ τὸ συγκεκριμένο ἐκδοτικὸ ἐγχείρημα ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν 
ἀναγέννηση τῆς ἑλληνικῆς παιδείας καὶ τοῦ ὑπόδουλου Ἑλληνισμοῦ. 

Μετὰ τὴν ἀφιέρωση στὴ Μεγάλη Αἰκατερίνη ἀπαντᾶ στὴ σελίδα η΄ τὸ 
προλογικὸ κείμενο μὲ τίτλο «Ὁ Τυπογράφος τοῖς φιλολόγοις», ὅπως στὴν 
ἔκδοση τοῦ 1712 ἀπὸ τὸν Βόρτολι. Ὁ συντάκτης τοῦ κειμένου ἀκολουθεῖ τὸ 
κεί μενο τοῦ Βόρτολι ἀρχικὰ παραφράζοντάς το καὶ στὴ συνέχεια μιμού

66. Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ διατύπωση σὲ αὐτὸ τὸ τμῆμα τοῦ κειμένου: «la Grèce opprimée, 
pénétrée du son horrible des chaînes qui l’entourent, & du murmure sourd et lointain des 
gémissements qu’elle étouffe à la sinistre vue de ses Tirans. Déjà le despotisme tremble au glorieux 
nom de CATHERINE […]». 
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μενος τὸ ὕφος του, ἂν καὶ γράφει πολὺ περισσότερα. Ἐπισημαίνει τὴν ἀνα
γκαιότητα τῆς ἔκδοσης τοῦ Λεξικοῦ, ἀλλὰ καὶ τὴ χρησιμότητά του. Χα
ρακτηρίζει τὸ βιβλίο «πολυτελές» καὶ δηλώνει ὅτι ἐπιθυμοῦσε ἤδη ἀπὸ 
πολὺ καιρὸ νὰ τὸ ἐκδώσει: Τὸ ἀναγκαῖον καὶ χρήσιμον ἑκάστῳ τῶν φιλο-
μαθῶν τῆς πολυτελοῦς ταύτης Βίβλου παρὰ πολλῶν ὦ φιλαναγνῶσται 
πυ θόμενος, τύποις ἐκδοῦναι ταύτην πρὸ πολλοῦ ἐφιέμην.67 Ἰδιαίτερης ση
μασίας εἶναι ἡ ἀναφορὰ στὶς συνεχεῖς ἀναβολὲς λόγῳ τῆς δυσκολίας καὶ 
τοῦ ὑψηλοῦ κόστους τῆς ἔκδοσης: Τοῦ μέντοι τρόπου ἀπορῶν, ὤκνευον 
μέχρι τοῦδε, τὴν ταύτης ἀναβαλλόμενος ἐπιχείρησιν, ὡς δυσέργαστον πάνυ 
καὶ πολυδάπανον. Ἐπίσης, ὁ τυπογράφος ἐκφράζει τὸ «παράπονό» του 
διότι πολλοὶ τὸν ἐνθάρρυναν λεκτικά, ἐμπράκτως ὅμως κανεὶς δὲν ὑπῆρξε 
ἀρωγὸς στὴν προσπάθεια περάτωσης τοῦ ἔργου του: Πολλῶν δὲ εἰς τουτὶ 
τὸ ἔργον προτρεπομένων με ἐν λόγῳ μόνον, (καίπερ μηδενὸς ὄντος τοῦ 
συναντιλαβέσθαι μου προθυμηθέντος, ἢ συνεργῆσαι ὅπως δήποτε, ἢ ὅλως 
συνδραμεῖν μοι προαιρεθέντος εἰς τὴν τούτου περαίωσιν) […], μὴ τυχὼν 
τὸ παράπαν συνδρομῆς τινος, ἢ ἄλλης οἵας δήποτε ἀνθρωπίνης βοηθείας. 
Κίνητρό του ἦταν ἡ ἔλλειψη Λεξικῶν τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας γιὰ τὴν παιδεία 
τοῦ ἔθνους: ὁρῶν δὲ εἰσέτι καὶ τὴν ἐν τῷ ἡμετέρει Γένει Λεξικῶν σπάνιν. 
Μὲ αὐτὸν τὸν σκοπὸ καὶ εἰς τὸ κοινωφελὲς ὑμῶν ἀφορῶν, ἀσχολήθηκε μὲ 
τοιοῦτον καὶ τηλικοῦτον ἔργον ἐπίπονον καὶ πολύμοχθον, τὴν ἐκτέλεση τοῦ 
ὁποίου ὀφείλει τῷ ἐν ὑψίστοις Ἁγίῳ Θεῷ καὶ τὸ ὁποῖο προσφέρει, ὅπως ὁ 
ἴδιος γράφει, στοὺς Ἕλληνες: Προσφέρω, τοιγαροῦν ὑμῖν, ὦ παῖδες Ἐλλή-
νων, τὴν ἀξιόλογον ταύτην καὶ ἀξιάγαστον Βίβλον […]. Στὴ συνέχεια ὁ ἐθνι
κὸς σκοπὸς τοῦ βιβλίου γίνεται ἀκόμη σαφέστερος: συντείνοντας εἰς τὴν 
τοῦ ἡμετέρου Γένους ὄνησίν τε καὶ λυσιτέλειαν. Τὸ κείμενο ὁλοκληρώνεται 
μὲ μία σημαντικὴ ὑπόσχεση τοῦ τυπογράφου, ὁ ὁποῖος παραλλάσσει καὶ 
ἐμπλουτίζει τὴν παλαιότερη ἀναφορὰ τοῦ Βόρτολι στὴν ἀγάπη του γιὰ 
τὸ ἔθνος: Ἐγὼ δὲ Ἕλλην ὤν, διὰ τὸ ὁμογενὲς καὶ ὁμόφυλον, ἅμα δὲ καὶ 
φιλέλλην, καὶ πρὸς πολλῶν ἄλλων χρησίμων ἔκδοσιν πρόθυμον ἐμαυτὸν ὑμῖν 
ὑπισχνοῦμαι. 

Ἰδιαίτερα σημαντικὴ εἶναι ἡ σύντομη περιγραφὴ τοῦ περιεχομένου τοῦ 
βιβλίου καὶ τῆς ἐκδοτικῆς μεθόδου, ὅπως ἀποτυπώνονται στὸν πρόλογο. Στὸ 
κείμενο σημειώνεται ὅτι δὲν πρόκειται ἁπλῶς γιὰ μία ἐπανέκδοση, ἀλλὰ 
γιὰ «ἀνακαίνιση» καί, ἐν μέρει, γιὰ ἐμπλουτισμὸ τοῦ ὑλικοῦ: Βίβλον, τὴν ἐπι-
πόνως μὲν ἐπεξεργασθεῖσαν, φιλοπονηθεῖσάν τε καὶ ἀνακαινι σθεῖσαν, καὶ 
ἔστιν ὅπου, παρενθέσει παμπόλλων λέξων, τοῖς ἀστερίσκοις σεσημειωμένων, 
πλουτισθεῖσαν, καὶ διορθώσεσι ταῖς ἐνδεχομέναις, ὡς εἰκός, κοσμηθεῖσάν 
τε καὶ καλλωπισθεῖσαν […]. Ἐπίσης, σχετικὰ μὲ τὶς πηγὲς τῆς ἔκδοσης 

67. Τὰ ἀποσπάσματα μεταφέρονται ὡς ἔχουν – καὶ ὡς πρὸς τὴ στίξη καὶ τὸν τονισμό.
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προκαλεῖ ἐντύπωση τὸ γεγονὸς ὅτι, ἐνῶ στὸν τίτλο γίνεται ἀναφορὰ στὴν 
ἔκδοση τοῦ 1538 ὡς προτύπου γιὰ τὴν παρούσα (ὡς οἷον τε ἦν, διορθωθὲν 
καὶ παραβληθὲν ἐπί τινι παλαιῷ ἀντιγράφῳ, τυπωθέντι ἐν Βασιλεία κατὰ τὸ 
ˏαφλη΄ ἔτος), ἀπὸ τὰ «Ἡμαρτημένα» καὶ «Διορθωθέντα» ποὺ παρατίθενται 
στὸ τέλος τοῦ βιβλίου (σσ. 709712) προκύπτει ὅτι ὁ Γλυκὺς στηρίχθηκε 
καὶ στὴν ἔκδοση τοῦ 1712 ἀπὸ τὸν Βόρτολι, σημεῖα τῆς ὁποίας ἐλέγχει καὶ 
διορθώνει, καὶ ὄχι μόνο σὲ ἐκείνη τοῦ 1538.68 Ὁμοιότητες μὲ τὴν ἔκδοση 
τῆς Βασιλείας παρατηροῦνται κυρίως στὶς στῆλες τῶν «Παραστιχάδων» 
(σσ. 793705), διότι σὲ κάθε σελίδα περιέχονται τρεῖς στῆλες, ὅπως στὴν 
ἔκδοση τοῦ 1538, ἐνῶ σὲ ἐκείνη τοῦ 1712 πέντε. Ἀντίθετα, στὸν «Ἔλεγχο 
τῶν Παροιμιῶν» (σσ. 706708), ὅπως καὶ στὸ κύριο σῶμα τοῦ Λεξικοῦ, ἀκο
λουθεῖται ἡ τρίστηλη διάταξη, ὅπως συνέβαινε στὴν ἔκδοση τοῦ 1712, καὶ 
ὄχι ἡ δίστηλη, ὅπως στὴν παλαιότερη τοῦ 1538. Ὡς πρὸς τὸ περιεχόμενο 
τῶν «Παραστοιχάδων» καὶ τῶν «Παροιμιῶν» παρατηροῦνται διαφορὲς 
κυ ρίως στὴ μορφὴ τῶν λέξεων ἢ τῶν φράσεων ποὺ εὐρετηριάζονται καὶ 
λιγότερες παραπομπὲς στὰ λήμματα τοῦ Λεξικοῦ. Ἡ σημαντικότερη ὅμως 
καινοτομία τῆς ἔκδοσης τοῦ 1779, τουλάχιστον ὅσον ἀφορᾶ στὸν «Ἔλεγχο 
τῶν Παραστοιχάδων», εἶναι ὅτι ἀπέναντι ἀπὸ τὴν κάθε λέξη δὲν βρίσκεται 
πλέον ἡ ἀριθμητικὴ παραπομπὴ στὴ στήλη καὶ στὸν στίχο (ἔκδοση 1538) 
ἢ στὴ σελίδα καὶ στὸν στίχο (ἔκδοση 1712) τοῦ κυρίως μέρους, ἀλλὰ μὲ 
τὸ Ὅρα ὁ ἀναγνώστης παραπέμπεται στὸν τίτλο τοῦ λήμματος στὸ ὁποῖο 
περιλαμβάνεται ἡ λέξη – π.χ. Ἀάβυκτος (ὅρα) Ἀάβακτος, Βαβουτικάριος 
(ὅρα) Ἐφιάλτης, Γδουπῶ (ὅρα) Γράφειν κ.λπ. – ἢ ἀκόμη καὶ τὸ γράμμα – 
π.χ. Α Ὅρα Ἀσπερχὲς, καὶ στὸ λῆμμα Ἀσπερχὲς διαβάζουμε: Ἀσπερχές, 
ἀδια λείπτως, τοῦ ᾱ κατ’ ἐπίτασιν λαμβανομένου […]. 

Στὴ συνέχεια τοῦ ἐκδοτικοῦ σημειώματος ἐξαίρεται ἡ ἀξία τοῦ πονή
ματος μὲ τὴ φράση μᾶλλον δὲ ἐν προθυμίᾳ ψυχῆς καὶ σπουδῇ τὰ πάντα 
δόντες ταύτην καὶ μόνην κτήσασθε, ἀλλὰ γίνεται ἀναφορὰ καὶ στὴ δυσκολία 
ἀνεύρεσης παλαιῶν ἀντιτύπων τοῦ Λεξικοῦ: ἐγὼ πολλὰ καμὼν ἐκοπίασα 
εἰς τὴν τούτου ἀνεύρεσιν καὶ φανέρωσιν […]. Τὸ τέλος τοῦ προλόγου εἶναι 
ὅμοιο μὲ ἐκεῖνο τοῦ Βόρτολι: Ὧν καὶ ὑμᾶς μιμητὰς γενέσθαι προσήκει, καὶ 
τὸν ἐμπεφυκότα ὑμῖν τῆς σοφίας σπινθῆρα ἀναζωπυρεῖν. Πρόκειται γιὰ 

68. Ἡ διάταξη τῆς ὕλης στὰ «Ἡμαρτημένα» καὶ στὰ «Διορθωθέντα» εἶναι σὲ δύο στῆλες. 
Στὴν πρώτη παρατίθενται τὰ λανθασμένα λήμματα ἢ τμήματα τῶν λημμάτων μὲ τίτλο 
Ἡμαρτημένα καὶ ὑπότιτλο Ἡμαρτημένα, τὰ παραδραμόντα μὲν ἐν τῷ πρότερον / τυπωθέντι 
Βαρίνῳ παρὰ Ἀντωνίῳ τῷ Βόρτολι, κατὰ τὸ ˏαψιβ΄ ἔτος, ἐνῶ στὴ δεύτερη οἱ ἀντίστοιχες διορ
θώσεις ὑπὸ τὸν τίτλο Διορθωθέντα. Διορθωθέντα δὲ νῦν καὶ ἀναπληρωθέντα ἐν τῷ / παρόντι 
τύπῳ ἀνελλιπῶς ἐκ τῶν τοῦ / Ἡσυχίου καὶ Σουΐδα, καὶ ἄλλων. Ἀπὸ μία σύντομη ἐξέταση τῶν 
«Ἡμαρτημένων» καὶ «Διορθωθέντων» προκύπτει τὸ συμπέρασμα ὅτι τὰ συγκεκριμένα λάθη 
ποὺ διορθώθηκαν δὲν ὀφείλονται στὴν ἔκδοση τοῦ Βόρτολι τὸ 1712, ἀλλὰ σημειώνονται ἤδη 
στὴν πρώτη ἔκδοση τοῦ 1523. 
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ἀξιό πιστο ἐνδοκειμενικὸ στοιχεῖο ποὺ ἐπιτρέπει τὴν ἄμεση συσχέτιση τῶν 
δύο ἐκδόσεων τοῦ Λεξικοῦ. Δὲν εἶναι σαφὲς γιὰ ποιὸ λόγο ὁ Γλυκὺς δὲν 
προβαίνει σὲ εὐθεῖα ἀναφορὰ στὴν ἔκδοση τοῦ Βόρτολι. Σημασία πάντως 
ἔχει ὅτι σκοπὸς καὶ τῆς τέταρτης ἔκδοσης τοῦ Λεξικοῦ εἶναι τὸ ἀναγκαῖον 
καὶ χρήσιμον, ὅπως ἀποτυπώνεται στὶς πρῶτες ἤδη λέξεις του προλογικοῦ 
ἐκδοτικοῦ σημειώματος. Οἱ ἔννοιες τῆς ἀνάγκης καὶ τῆς χρησιμότητας 
ἐντάσσουν καὶ αὐτὸ τὸ βιβλίο στὸ πλαίσιο τῆς ἔντονης ἐκδοτικῆς καὶ 
ἐκπαιδευτικῆς δραστηριότητας τῆς ἐποχῆς, μὲ τὸν προσανατολισμὸ πλέον 
νὰ στρέφεται καὶ πρὸς τὴν ἐθνικὴ ἀφύπνιση καὶ ἀπελευθέρωση. 

(v) Βενετία, τυπ. Νικ. Γλυκέος, 1801: 
Λεξικὸν τὸ Μέγα καὶ πάνυ ὠφέλιμον Βαρίνου Φαβωρίνου Κάμηρτος, τοῦ 
τῆς Νουκερίας Ἐπισκόπου. Ἐκ πολλῶν καὶ διαφόρων βιβλίων συλλεχθὲν 
ἁπά σης τῆς ἑλληνικῆς φωνῆς ὑπόμνημα. Νῦν δεύτερον τυπωθέν, ἐπιμελῶς 
τε ἅμα καὶ ἐξηκριβωμένως, ὡς οἷον [sic] τε ἦν, διορθωθὲν, καὶ παραβληθὲν 
ἐπί τινι παλαιῷ ἀντιγράφῳ, τυπωθέντι ἐν Βασιλείᾳ κατὰ τὸ ˏαφλη΄. ἔτος, 
ἀνα πληρωθὲν δὲ ἐν τοῖς ἐλλίπουσι [sic], καὶ πλουτισθὲν τὰ μέγιστα ὑπὲρ 
τὸ πρῶτον παρενθέσει παμπόλλων λέξεων, τῶν χρησιμωτέρων, τοῖς ἀστε-   
ρίσκοις σεσημειωμένων, ἐκ τῶν τοῦ Ἡσυχίου, καὶ Σουΐδα, καὶ ἄλλων. Μετὰ 
προσθήκης ἐν τῷ τέλει τῆς ἀναγκαιοτάτης Βίβλου τοῦ πολυμαθεστάτου 
καὶ κριτικωτάτου Ῥήτορος Διονυσίου Λογγίνου, τῆς Περὶ Ὕψους ἐπονο-
μαζομένης. Τὰ πάντα εἰς χάριν, καὶ χρῆσιν τῶν Φιλολόγων. Προσφωνηθὲν 
δὲ καὶ ἀφιερωθὲν τῇ Κραταιοτάτῃ, Ἐνδοξοτάτῃ, Σεβαστῇ Αὐγούστῃ, Αἰκα-
τερίνῃ Β΄. Βασιλίσσῃ, καὶ Αὐτοκρατορίσσῃ, πασῶν τῶν Ρωσσιῶν. 

Dictionarium Magnum ac perutile Varini Phavorini Camertis Nucerini 
Episcopi. E multis variisque Auctoribus collectum totius Linguae Graecae 
Commentarium, secunda hac Editione per Nicolaum Glichì Typographum 
diligentissime equidem castigatum, & copia Dictionum acutum. Cujus in fine 
nunc primum accessit Dionysii Longini de Sublimi Libellus. 

Ἐνετίησιν, ˏαωα΄. 1801. Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ Νικολάου τοῦ Γλυκέος. Con 
Sovrana Approvazione, e Privilegio. 

In folio, η΄ + 708 + 16 σελίδες.69 

69. Γιὰ τὴν περιγραφὴ τῆς ἔκδοσης βλ. Φ. Ἠλιοῦ, Ἑληνικὴ βιβλιογραφία τοῦ 19ου αἰώνα. 
Βιβλία-Φυλλάδια, τ. 1: 1801-1818 [Βιβλιολογικὸ Ἐργαστήρι. Ἑλληνικὸ Λογοτεχνικὸ καὶ 
Ἱστορικὸ Ἀρχεῖο], Ἀθήνα 1997, σσ. 1415. Σὲ αὐτὴ τὴν τελευταία ἔκδοση ὁ χαρακτηρισμὸς 
«in folio» γιὰ τὸ σχῆμα προσεγγίζει περισσότερο τὴν πραγματικότητα σὲ σύγκριση μὲ τὶς 
προηγούμενες ἐκδόσεις, δεδομένου ὅτι οἱ διαστάσεις τῶν περισσότερων ἀντιτύπων εἶναι 
μεγαλύτερες. Π.χ. οἱ διαστάσεις τοῦ ἀντιτύπου τῆς ΕΒΕ μὲ ταξ. ἀρ. Γλ. 2901δ ποὺ μᾶς δόθηκε 
ἡ δυνατότητα νὰ ἐλέγξουμε εἶναι 38×25 καὶ τῆς Γενναδείου 36,8×25,5 ἑκ. ἀντιστοίχως. Οἱ 
διαστάσεις τῶν δύο ἀντιτύπων τῆς Κεντρικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν εἶναι 
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Πρόκειται γιὰ τὴν τελευταία ἔκδοση τοῦ Λεξικοῦ κατὰ τοὺς προ επα να
στατικοὺς χρόνους. Πραγματοποιήθηκε τὸ 1801 στὴ Βενετία, ἐπίσης ἀπὸ τὸ 
τυπογραφεῖο τοῦ Ν. Γλυκέος. Ἔτσι δικαιολογεῖται ἡ φράση Νῦν δεύτερον 
τυπωθὲν στὸν τίτλο ἀντὶ τοῦ Νεωστὶ μὲν τυπωθὲν τοῦ προλόγου τοῦ 
1779, στοιχεῖο ποὺ ἀποτελεῖ καὶ τὴ μοναδικὴ διαφορὰ τῶν δύο κειμένων. 
Γενικῶς οἱ δύο τελευταῖες ἐκδόσεις παρουσιάζουν ἐξαιρετικὴ ὁμοιότητα, 
ἀναμενόμενη ἴσως δεδομένου ὅτι προέρχονται ἀπὸ τὸ ἴδιο τυπογραφεῖο. 
Ἐπίσης, δὲν παρεμβάλλεται σημαντικὸ χρονικὸ διάστημα ἀνάμεσά τους, 
γεγονὸς ποὺ ἀποτελεῖ ἔνδειξη αὐξημένου ἐνδιαφέροντος γιὰ τὸ Λεξικό. 
Χαρακτηριστικὸ εἶναι ὅτι καὶ στὶς δύο ἐκδόσεις ἡ ἀφιέρωση πρὸς τὴ 
Μεγάλη Αἰκατερίνη τῆς Ρωσίας καλύπτει τὶς σελίδες ε΄ζ΄ καὶ τὸ προλογικὸ 
σημείωμα μὲ τίτλο «Ὁ Τυπογράφος τοῖς Φιλολόγοις» βρίσκεται στὴ σελίδα 
η΄. Τὸ κυρίως σῶμα τοῦ Λεξικοῦ ἔχει τὴν ἴδια ἔκταση, δηλαδὴ 692 σελίδες, 
ἐνῶ στὶς σελίδες 693705 ἀκολουθοῦν ὁ «Ἔλεγχος τῶν Παραστοιχάδων 
Λέξεων…» καὶ στὶς σελίδες 706708 ὁ «Ἔλεγχος τῶν Παροιμιῶν…», ὅπως 
ἀκριβῶς οἱ ἀντίστοιχοι «Ἔλεγχοι» τῆς ἔκδοσης τοῦ 1779, μὲ τὸ ἴδιο ἀκρι
βῶς περιεχόμενο. Ἀντιθέτως, δὲν περιέχονται σὲ αὐτὴ τὴν ἔκδοση τὰ «Ἡ  
μαρτημένα. Διορθωθέντα» τῆς ἔκδοσης τοῦ 1779 (βλ. παραπάνω, σ. 308 καὶ 
σημ. 68) οὔτε ἔχουν ληφθεῖ ὑπ’ ὄψιν στὰ ἀντίστοιχα λήμματα. 

Μία ἀκόμη διαφορὰ ποὺ παρατηρεῖται εἶναι ὅτι στὴ σελίδα 692 τῆς ἔκ
δοσης τοῦ 1801 βρίσκεται ἡ ἄδεια τῆς βενετικῆς λογοκρισίας μὲ ἡμερομηνία 
31 Ὀκτωβρίου 1800. Τὸ κείμενο τῆς ἄδειας δὲν εἶναι καταγεγραμμένο 
στὴ βιβλιογραφία καὶ ἔχει ὡς ἑξῆς (μὲ τὴ μορφὴ καὶ τὴν ὀρθογραφία τοῦ 
πρωτοτύπου): 

VENEZIA, 3I. Ottobre 1800.
L’IMPERIAL REGIO GOVERNO GENERALE. 

Vedute le Fedi di Revisione, e di Censura, Concede Licenza allo Stampatore Nicolò 
Glichì di stampare, e pubblicare il Libro intitolato LEXICON LINGUAE GRAECAE, 
AUCTORE VARINO, osservando gli Ordini in materia di Stampe, veglianti all’Epoca 
1796, e consegnando le solite copie alle Publiche Librerie di Venezia, e di Padova. 
GRIMANI. DE CERESA R[EGIO] SECR[ETARIO] 

Τὸ κείμενο ἀναφέρει ὅτι σύμφωνα μὲ τοὺς κανόνες τῆς λογοκρισίας, οἱ 
αὐτοκρατορικὲς ἀρχὲς70 παρέχουν ἄδεια στὸν Νικόλαο Γλυκὺ ὥστε αὐτὸς νὰ 

ἀντιστοίχως 35,6×24,5 (Συλλογὴ τῆς ἐν Ἀθήναις Ἐπιστημονικῆς Ἑταιρείας) καὶ 37×25 ἑκ. 
(Συλλογὴ ΜΓΣ). 

70. Τὴ 12η Μαΐου 1797 τὰ στρατεύματα τοῦ Ναπολέοντα εἰσέβαλαν στὴ Βενετία, ἡ ὁποία 
παρέμεινε ὑπὸ γαλλικὴ διοίκηση ἕως τὴ 17η Ὀκτωβρίου 1797, ὅταν μὲ τὴ Συνθήκη τοῦ Campo
formio παραχωρήθηκε στοὺς Αὐστριακοὺς (F. Lane, Βενετία ἡ θαλασσοκράτειρα, Ἀθήνα 2007, 
σ. 608). Ἑπομένως, ὅταν ἐκδόθηκε ἡ ἄδεια γιὰ τὸ Λεξικὸν τοῦ Βαρίνου, ἡ Βενετία ἦταν μία 
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τυπώσει καὶ νὰ δημοσιεύσει τὸ βιβλίο μὲ τὸν τίτλο Lexicon Linguae Graecae 
τοῦ συγγραφέα Βαρίνου, συμμορφούμενος μὲ τοὺς κανόνες ποὺ ἀφο ροῦσαν 
στὴν ἐκδοτικὴ διαδικασία καὶ οἱ ὁποῖοι ἴσχυαν τὸ 1796,71 δηλαδὴ στὰ χρόνια 
τῆς βενετικῆς δημοκρατίας, καὶ ὑποβάλλοντας τὰ προβλεπόμενα ἀντίτυπα 
στὰ δημόσια βιβλιοπωλεῖα τῆς Βενετίας καὶ τῆς Πάδοβας. 

Ἡ πιὸ σημαντικὴ διαφορὰ τῶν δύο τελευταίων ἐκδόσεων εἶναι ὅτι στὸ 
τέλος αὐτῆς τοῦ 1801 προστίθεται τὸ σύγγραμμα τοῦ (ψευδο)Λογγίνου 
Περὶ ὕψους, γεγονὸς ποὺ δηλώνεται στὸν τίτλο τῆς ἔκδοσης, ἀλλὰ καὶ στὸν 
πρόλογο μὲ τὴν προσθήκη τῆς ἀκόλουθης πρότασης μεταξὺ τοῦ βου λόμενος 
(μὲ κόμμα ἀντὶ τελείας) καὶ τοῦ Ὡς δέ: Ἔδοξέ μοι δὲ ἐν τῇ δευτέρᾳ ταύτῃ 
Ἐκδόσει προσθεῖναι ἐν τῷ τέλει καὶ τὸ τοῦ περιβοήτου καὶ κριτικωτά του 
παλαιοῦ Ῥήτορος Διονυσίου Λογγίνου περὶ ὕψους Βιβλίον, πρὸς μείζονα 
τῶν φιλολόγων ὠφέλειαν. Πρόκειται γιὰ κρίση φιλολογικοῦ τύπου, ἡ ὁποί α 
ἀναφέρεται στὴν εὐρύτατη διάδοση τοῦ ἰδιαιτέρως γνωστοῦ – περιβοήτου, 
ὅπως τὸ χαρακτηρίζει – συγγράμματος τοῦ κριτικωτάτου (ψευδο)Λογγίνου. 
Αὐτὴ ἡ εὐρύτατη διάδοση, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴ γνωστικὴ συνάφεια τῶν δύο 
συγγραμμάτων, δικαιολογεῖ τὴν ἐπισύναψη τοῦ Περὶ ὕψους στὸ τέλος τοῦ 
Λεξικοῦ. Ἐνδεχομένως πρόκειται γιὰ μία προσπάθεια ὥστε τὸ βιβλίο νὰ 
εἶναι κατὰ τὸ δυνατὸν πληρέστερο, ἴσως δὲ καὶ ἑλκυστικότερο, γιὰ τὸ κοινὸ 
στὸ ὁποῖο ἀπευθύνεται. 

Μία ἀκόμη διαφορὰ τῶν δύο τελευταίων ἐκδόσεων προκύπτει ἀπὸ τὸ 
σημείωμα μετὰ τὸ τέλος τοῦ Περὶ ὕψους: Ἐπιμελείᾳ Σπυρίδωνος Βλαντὶ 
[sic] Διδασκάλου τοῦ Φλαγγινιανοῦ Φροντιστηρίου, ὃς καὶ τὸ τοῦ Βαρίνου 
Λεξικὸν ἐδιώρθωσε. Πρόκειται γιὰ μία σημαντικὴ πληροφορία δεδομένου ὅτι 
ὁ Σπυρίδων Βλαντὴς (17601830) ὑπῆρξε ἕνας ἀπὸ τοὺς διαπρεπέστερους 
λόγιους τῆς ἐποχῆς καὶ, σύμφωνα καὶ μὲ τὸ σημείωμα, καθηγητὴς στὸ 
Φλαγ γινιανὸ ἐκπαιδευτικὸ ἵδρυμα τῆς Βενετίας. Ἀπασχολήθηκε σὲ διάφο
ρες ἐκδοτικὲς δραστηριότητες τοῦ τυπογραφείου τοῦ Γλυκέος ἐπὶ τριάντα 
πέντε ἔτη (17941829) καὶ ἐπιμελήθηκε τουλάχιστον ἑξήντα βιβλία, μεταξὺ 
τῶν ὁποίων πολλὰ Λεξικὰ ποὺ ἐντάσσονταν στὸ πνευματικὸ πλαίσιο τοῦ 
Διαφωτισμοῦ.72 Σὲ σχέση μὲ τὸ συγκεκριμένο Λεξικό, εἶναι ἐμφανὴς ἡ προ
σπάθεια τοῦ τυπογραφείου τῶν Γλυκήδων, στὸ ὁποῖο ὁ Βλαντὴς κατεῖχε 
νευραλγικὴ θέση ἐκείνη τὴν περίοδο, νὰ βελτιωθεῖ ἡ ἔκδοση, καὶ μάλιστα 
χωρὶς νὰ ἔχει παρέλθει μεγάλο χρονικὸ διάστημα ἀπὸ τὴν προηγούμενη. 

αὐστριακὴ ἐπαρχία, γι’ αὐτὸ ἡ ἐκδούσα ἀρχὴ ἀναγράφεται στὴν ἄδεια ὡς «L’imperial regio 
governo generale». 

71. Προφανῶς τὸ 1801 δὲν εἶχε ἀκόμη ἀνανεωθεῖ ἀπὸ τὴν αὐστριακὴ διοίκηση ἡ προηγού
μενη νομοθεσία καὶ ἔτσι ἴσχυε ὅ,τι εἶχε παλαιότερα θεσπιστεῖ ἀπὸ τὴν κυβέρνηση τῆς Γαληνο
τάτης Δημοκρατίας τῆς Βενετίας. 

72. Βελουδῆς, ὅ.π. (σημ. 54), κυρίως σσ. 6162 καὶ 147.
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Ἄλλωστε, τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ βιβλίο ξαναεῖδε τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας λίγα 
χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς Ἐπανάστασης ἐπιτρέπει νὰ συνδέσουμε τὴν 
ἔκδοση τέτοιων ἔργων μὲ τὴν ἄνθηση τῆς ἐκπαιδευτικῆς καὶ τῆς γενικότερης 
πνευματικῆς δραστηριότητας στὸν τουρκοκρατούμενο ἑλληνικὸ χῶρο, ἀλλὰ 
καὶ μὲ τὴν ἐπερχόμενη ἐθνικὴ παλιγγενεσία. 

Συμπεράσματα–Ἐπίλογος 

Ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὴν προηγηθεῖσα καταγραφὴ καὶ ἀνάλυση τῶν ἐκ
δόσεων τοῦ Λεξικοῦ τοῦ Βαρίνου, αὐτὲς καλύπτουν τὸ χρονικὸ φάσμα 
τεσ σάρων περίπου αἰώνων καὶ πραγματοποιήθηκαν σὲ ὁρισμένα ἀπὸ τὰ 
πλέον γνωστὰ τυπογραφεῖα τῆς ἐποχῆς τους, μὲ τὴν ἐπιμέλεια διακε κρι 
μένων, Ἑλλήνων κυρίως, λογίων. Ἑπομένως, τὸ Λεξικὸν τοῦ Βαρίνου ἀπο
τελεῖ ἐξέχον δεῖγμα τῆς ἐκδοτικῆς δραστηριότητας ἐκείνης τῆς περιόδου 
καὶ ἀκολουθεῖ, θὰ λέγαμε, τὴν πορεία τῶν περισσότερων βιβλίων ἀπὸ τὰ 
τυπογραφεῖα τῆς Δύσης πρὸς κάθε ἐνδιαφερόμενο καὶ κυρίως πρὸς ἐκεί
νους ποὺ ζοῦσαν καὶ σπούδαζαν στὸν τουρκοκρατούμενο ἑλληνικὸ χῶρο. 
Ἐπίσης, ἀπὸ τὴν ἔρευνα ἀναδεικνύεται ὁ ζῆλος μὲ τὸν ὁποῖο οἱ Ἕλληνες 
κυρίως τυπογράφοι τῆς Δύσης ἐπιδίδονταν στὴν ἔκδοση ἔργων καὶ ἐγχει
ριδίων τὰ ὁποῖα ἀπὸ τὴ μία πλευρὰ εἶχαν μεγάλη ζήτηση καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη 
θεωροῦνταν ἀναγκαῖα γιὰ τὴν ἐκπαίδευση τῶν «φιλομαθῶν» καὶ γιὰ τὴ 
μελέτη καὶ καλλιέργεια τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας. Ἐξίσου σημαντικὸ εἶναι τὸ 
γεγονὸς ὅτι καὶ στὶς πέντε ἐκδόσεις περιλαμβάνονται ἐγκωμιαστικὰ ἀφιε
ρωματι κὰ κείμενα, στὴν πρώτη τοῦ συντάκτη τοῦ Λεξικοῦ καὶ στὶς ἑπόμενες 
τῶν ἐκδοτῶντυπογράφων, πρὸς ἰσχυρὲς καὶ ἐξέχουσες προσωπικότητες 
τῆς κάθε ἐποχῆς, ὅπως ὁ Ἰούλιος τῶν Μεδίκων καὶ κατόπιν Πάπας Λέων 
Ι΄, ὁ Ἀλβέρτος τοῦ Βραδεμβούργου, ὁ Κωνσταντῖνος Μπασαράμπας καὶ 
ἡ Μεγάλη Αἰκατερίνη. Ἀνεξαρτήτως τῆς συμβολῆς αὐτῶν τῶν προσωπι
κοτήτων στὴν ἀντίστοιχη ἔκδοση, οἱ προλογικὲς ἀφιερώσεις εἶναι ἔντονα 
ἐγκωμιαστικὲς καὶ ἐκφράζουν τὴν ἀγωνία τῶν φιλολόγων καὶ τῶν τυπο
γράφων γιὰ τὴν ἑλληνικὴ παιδεία καί, στὶς τρεῖς τελευταῖες ἐκδόσεις, γιὰ 
τὴν ἐθνικὴ ἀναγέννηση. 

Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ στοιχεῖα ποὺ παρουσιάστηκαν κατὰ τὴν περιγραφὴ καὶ 
τὴν ἀνάλυση τῶν ἐκδόσεων τοῦ Λεξικοῦ, ἡ σπουδαιότητα τοῦ πονήματος 
τοῦ Βαρίνου γιὰ τὴν ἑλληνικὴ παιδεία κατὰ τὴν περίοδο τῆς Ἀναγέννησης 
καὶ τοὺς μεταβυζαντινοὺς καὶ προεπαναστατικοὺς ἀιῶνες γενικότερα ἀπο   
δεικνύεται ὄχι μόνο ἀπὸ τὴν ἔλλειψη Λεξικῶν, ὅπως μαρτυρεῖ ὁ πρόλογος 
τῆς ἔκδοσης τοῦ 1779 (βλ. παραπάνω, σ. 30), ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν εὐρεία διά  
δοση καὶ χρήση του, ὅπως δηλώνουν οἱ συχνὲς παραπομπὲς σὲ αὐτό 
ἄλλων συγγραμμάτων ἐκείνης τῆς ἐποχῆς. Γιὰ παράδειγμα, στὴν ἐμπλου
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τισμένη καὶ βελτιωμένη ἔκδοση τοῦ ἔργου Λεξικὸν Τετράγλωσσον τοῦ 
Γεωργίου Κωνσταντίνου «ἐξ Ἰωαννίνων» τὸ 1786 τὸ Λεξικὸν τοῦ Βα ρίνου 
προβάλλεται ὡς ἔργο ἀναφορᾶς γιὰ νὰ διαπιστωθεῖ ἂν μία λέξη εἶ ναι 
ἀ θησαύριστη.73 Ἐπίσης, ἡ χρήση τοῦ Λεξικοῦ στὴ διδασκαλία μαρ τυρεῖται 
ἀπὸ παραπομπὲς στὸ Λεξικὸν τοῦ Βαρίνου Φαβωρίνου ποὺ ἀ πα ντοῦν 
καὶ σὲ «Μαθηματάρια», δηλαδὴ σὲ χειρόγραφα διδακτικὰ ἐγχει ρίδια. Γιὰ 
παράδειγμα, στὸν Πατμιακὸ κώδικα 590 τοῦ 18ου αἰ. (1730) περι έχε 
ται παραπομπὴ στὸ Λεξικὸν μαζὶ μὲ ἄλλες σὲ κορυφαίους ἀρχαίους συγ
γραφεῖς – συγκεκριμένα στὸν Ἡρόδοτο καὶ στὸν Πλούταρχο – ἀλλὰ καὶ 
σὲ διακεκριμένους λογίους τῆς βυζαντινῆς καὶ μεταβυζαντινῆς ἐποχῆς – 
συγκεκριμένα στὸν Εὐστάθιο Θεσσαλονίκης, στὸν Μελέτιο Συρίγο καὶ στὸν 
Δοσίθεο τὸν μακαριώτατον, δηλαδὴ τὸν Δοσίθεο Ἱεροσολύμων.74 Ἐπίσης, 
στὸ f. 233r τοῦ κώδικα ὑπ’ ἀρ. 1669 τῆς Μονῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Σινᾶ, 
τοῦ ἴδιου αἰώνα (1743/1744), ἀπαντᾶ ἡ ἑξῆς σημείωση: ὅρα εἰς τὸν βαρῖνον 
καὶ ἐκεῖ τὰ ἐξηγεῖ […] ταῦτα τὰ ὀνόματα.75 Ἡ ἀξία τοῦ Λεξικοῦ ἐνισχύεται 
ἀκόμη περισσότερο ἀπὸ τὴν ἔκδοση μεταγενέστερων ἔργων μὲ ὑλικὸ ποὺ 
ἄντλησαν ἀπὸ αὐτὸ μαζὶ μὲ ὑλικὸ ἀπὸ ἄλλα, πιὸ γνωστὰ Λεξικά. Σημαντικὰ 
παραδείγματα ἀποτελοῦν τὸ ἔργο τοῦ Johann Christian Gottlieb, Suidae et 
Phavorini glossae sacrae graece. Cum spicilegio glossarum sacrarum Hesychii 
et etymol[ogici] m[agni], Λιψία 1786, καὶ τοῦ Wilhelm Dindorf (Guilielmi 
Dindorfii), Grammatici graeci, τ. 1: Herodianus, Περὶ Μονήρους Λέξεως, Va-
rietas lectionis ad Arcadium, Favorini Eclogae, Λιψία 1823. 

Σὲ κάθε περίπτωση, πρέπει να τονιστεῖ ἡ προσπάθεια ποὺ καταβλήθηκε 
ἀπὸ ἕναν μὴ ἑλληνικῆς καταγωγῆς λόγιο ὅπως ὁ Βαρῖνος καὶ ἡ ὁποία ἀπο
δεικνύει τὴ δύναμη καὶ τὴν ἐπιρροὴ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ παιδείας 
στὴ Δύση, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐπιβίωση καὶ τὴν καλλιέργειά της στὸν χῶρο τοῦ 
τουρκοκρατούμενου ἑλληνισμοῦ, ὅπου οἱ συνθῆκες ἦταν ἰδιαίτερα ἀντί
ξοες καὶ δὲν ὑπῆρχαν τὰ κατάλληλα μέσα γιὰ τὴν παραγωγὴ βιβλίων. 
Ἐγχειρήματα ὅπως οἱ ἐκδόσεις τοῦ Λεξικοῦ τοῦ Βαρίνου συνέβαλαν στὴ 
συνέ χεια τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας μέσῳ τῆς καταγραφῆς τοῦ λεξιλογικοῦ 
πλούτου της καὶ στὴν ἐνίσχυση τῆς κλασικῆς παιδείας, στοιχεῖα ἄρρηκτα 

73. Στὸν πρόλογο τοῦ τυπογράφου Δ. Θεοδοσίου διαβάζουμε: […] μόνας τὰς παρ’ ἡμῶν 
προστεθείσας φωνὰς καὶ λέξεις σεσημειώκαμεν διὰ τοῦ ἀστερίσκου ἐν τῇ ἀρχῆ τῇ [sic] Λέξεως, 
τὰς δὲ παρὰ τοῦ Γεωργίου [i.e. τοῦ Κωνσταντίνου], ὁποῦ τότε δὲν εὑρίσκοντο εἰς τὸν Βαρίνον, 
ἐάσαμεν ἄνευ σημείου […] (Γ. Πλουμίδης, Πρόλογοι καὶ κατάλογοι τυπογραφείων Βενετίας καὶ 
Βιέννης (16681876), Ἀθήνα 1978, σ. 12).

74. ΣκαρβέληΝικολοπούλου, ὅ.π. (σημ. 61), σ. 303 (χωρὶς παραπομπὴ σὲ συγκεκριμένα 
φύλ λα τοῦ χειρογράφου).

75. Ἡ συγκεκριμένη σημείωση ἀφορᾶ σὲ λέξεις τοῦ κειμένου Ὁμήρου Ὀδύσσειας α, ἐξή-
γησις, τὸ ὁποῖο καταλαμβάνει τὰ ff. 231240 τοῦ κώδικα (ΣκαρβέληΝικολοπούλου, ὅ.π. (σημ. 
61), σ. 367). 
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συνδεδεμένα μὲ τὴ διατήρηση τῆς ἐθνικῆς ταυτότητας καὶ μὲ τὴν ἐθνικὴ 
παλιγγενεσία. Τὸ πλούσιο ὑλικὸ ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὴ μελέτη τοῦ Λεξικοῦ 
παρέχει τὶς δυνατότητες νὰ ἐπεκταθεῖ ἡ ἔρευνα τόσο σὲ εἰδικότερες λε
πτομέρειες τοῦ συγκεκριμένου συγγράμματος ὅσο καὶ σὲ ἄλλα σημαντικὰ 
δείγματα τοῦ εἴδους, ὥστε νὰ ἀναδειχθοῦν περισσότερες πτυχὲς τῆς ἑλ
ληνικῆς λεξικογραφίας καὶ γενικότερα τῆς ἑλληνικῆς γραμματείας καὶ 
παιδείας ἐκείνης τῆς καθοριστικῆς περιόδου γιὰ τὴν πορεία τοῦ ἑλληνισμοῦ. 

Κέντρον Ἐρεύνης           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ 
τῆς Ἑλληνικῆς καὶ Λατινικῆς Γραμματείας 
τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν 
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H ΦΟΝΙΣΣΑ ΩΣ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

Διαβάζοντας κανείς τις κριτικές που έχουν γραφτεί για τη Φόνισσα, παρα
τηρεί ότι αυτές παρουσιάζουν μια εμμονική επικέντρωση στη μελέτη της 
Φραγκογιαννούς (της φόνισσας), παραμελώντας χαρακτηριστικά τα υπό
λοιπα πρόσωπα, φαινόμενο το οποίο λειτουργεί ως πιστή αντανάκλαση 
της ιδιαίτερης έμφασης που ο σκιαθίτης συγγραφέας έδωσε στο πρω τα
γωνιστικό πρόσωπο του αφηγήματός του.

Ωστόσο η μορφή της Αμέρσας, ώριμης ανύπανδρης κόρης, προβάλλει 
εξόχως, αν όχι εξίσου, επιβλητική ως αφηγηματική φιγούρα και ανατρέπει 
πλήρως το στερεότυπο της γεροντοκόρης το οποίο απαντά σε αρκετά κεί
μενα του Παπαδιαμάντη,1 δημιουργώντας ουσιώδη ερωτήματα.

Ας επισημανθεί στο σημείο αυτό ότι ένα από τα πλέον σημαντικά (με την 
έννοια του σημαίνειν) στοιχεία αυτού του κορυφαίου πεζογραφήματος είναι 
οι πολλαπλές ομοιότητες της άγαμης κοπέλας με την αιρετική κεντρική 
η ρωίδα που φονεύει νεαρά κορίτσια. 

Η ανάγνωση που θα επιχειρήσουμε εδώ έχει στόχο αφενός την ανάδειξη 
ενός αρχετυπικού «κακού» και των δύο διαφορετικών τρόπων πρόσληψης
πρόληψής του, έτσι όπως εκπροσωπούνται από τις λογοτεχνικές μορ φές 
των δύο γυναικών, αφετέρου τη διαλεύκανση του μυστηρίου της συμ πλη
ρωματικότητάς τους. Με αυτό τον τρόπο ευελπιστούμε να συμβάλουμε στη 

Το παρόν άρθρο αποτελεί μεταφρασμένη προσαρμογή τμήματος της αδημ. διδακτορικής 
δια τριβής μου Le Désir érotique dans l’œuvre d’Alexandre Papadiamantis (Η ερωτική επιθυμία 
στο έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη), που εκπονήθηκε στο Πανεπιστήμιo ParisSorbonne 
υπό την επίβλεψη των Guy Saunier και Henri Tonnet.

1. Βλ. το πορτρέτο της Σεντίνας στους Ἐμπόρους τῶν Ἐθνῶν (I, 150152, I, 160162), της Α   
κριβούλας στην «Πιτρόπισσα» (IV, 311312), της Πλουσίας στη «Μάννα καὶ κόρη» (IV, 513
514), της Μελάχρως στο ίδιο διήγημα (IV, 514516) και της Νταντώς (Αλεξανδρώς) στην 
«Ἀ σπροφουστανοῦσα». (IV, 562, 1929). Πρβ. επίσης τα φευγαλέα πορτρέτα των λη σμο νη
μένων αρραβωνιαστικών που περιμένουν για χρόνια την επιστροφή του καλού τους από τα 
ξένα και που έχουν καταλογογραφηθεί ως γεροντοκόρες από την κοινότητα: τη Μελάχρω 
στον «Ἀμερικάνο» (II, 267268) και τη Λ. στα «Μαῦρα Κούτσουρα» (IV, 468469). Οι παρα πο
μπές στα κείμενα του Παπαδιαμάντη αναφέρονται στην κριτική έκδοση των Ἁπάντων από 
τον Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλο, Αθήνα, Δόμος, 19811992. Ο λατινικός αριθμός δηλώνει τον τό
μο, ο επόμενος αριθμός τη σελίδα και ο επόμενος τη σειρά. Στα παραθέματα χρησιμοποιούμε 
την παραδοσιακή ορθογραφία, όπως βέβαια και στα αρχαιοελληνικά αποσπάσματα. Στις 
βι  βλιογραφικές αναφορές ακολουθούμε το ορθογραφικό σύστημα στο οποίο επέλεξε να εκ
φραστεί ο συντάκτης κάθε πηγής.
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βαθύτερη κατανόηση της φιλοσοφίας του Παπαδιαμάντη, η οποία, όπως 
κάθε πνευματική δημιουργία άλλωστε, αντλεί τη μυστική της ουσία από 
το ασυνείδητο, αυτό το λαβυρινθώδες σταυροδρόμι της ψυχής και του σώ
ματος. 

1. Ο φόνος των μικρών κοριτσιών. Ένα σαδιστικό παιδοφιλικό χάδι

Η Φραγκογιαννού είναι η δεσπόζουσα μητριαρχική μορφή μιας ήδη πολυ
μελούς οικογένειας – τέσσερις γιοι, τρεις κόρες, δύο εγγονές και ένας εγ
γονός – όταν η πρωτότοκος Δελχαρώ φέρνει στον κόσμο ένα ασθενικό κο
ριτσάκι. Ενόψει της προσθήκης ενός ακόμα οικογενειακού βάρους που τη 
θέτει αντιμέτωπη με το πρόβλημα της συνεχούς υποταγής της στις ανά
γκες των άλλων, και με την τραγική προοπτική της αιώνιας σκλαβιάς, η 
εξηντάχρονη βασική ηρωίδα «επαναστατεί» κατά της γονιμότητας και σε 
μια, κατά τα φαινόμενα, παράκρουση («ἐψήλωσε ὁ νοῦς της») αρχίζει να 
σκο τώνει μικρά κορίτσια, με πρώτο θύμα τη νεογέννητη εγγονή της. 

Αυτό που πρέπει να υπογραμμιστεί είναι ο επιλεκτικός φόνος παιδιών 
θη λυκού γένους, ο οποίος αποσκοπεί στην εξόντωση της δυνάμει γόνιμης 
θηλυκότητας εν ονόματι της διάσωσης του κόσμου, δηλαδή της εξάλειψης 
της πολλαπλασιαζόμενης «κατάρας» των θήλεων. Πρόκειται για μια ακραία 
πράξη πρόληψης του «κακού», έτσι όπως ενσαρκώνεται από το σημαίνον 
της μητρότητας, διότι η Φραγκογιαννού δεν σκοτώνει νεαρά κορίτσια 
α πλώς για να απαλλάξει τους γονείς τους από το φορτίο της προίκας, αλλά 
για να απαλλάξει τα ίδια από το βάρος της ύπαρξής τους και κυρίως για να 
τα γλιτώσει από ένα δυσοίωνο μέλλον, αυτό της μητρότητας. 

Όταν η ηρωίδα άκουσε στην κηδεία μιας μικρής κόρης από τον ιε ρέα 
τη φράση «Οὐδέν ἐστι πατρὸς συμπαθέστερον, οὐδέν ἐστι μητρὸς ἀ θλιώ
τερον...»,2 η οποία προέρχεται από τον «ἀναπαύσιμον κανόνα εἰς νήπια τε
λευτήσαντα» και η οποία, στα συμφραζόμενα του πρωτοτύπου, απο σκο  
πεί στην παραμυθία των γονέων οι οποίοι έχασαν πρόωρα τα παιδιά τους, 
«παρηγορίαν καμμίαν δὲν εὕρισκε νὰ εἴπῃ, μόνον ἦτο χαρωπὴ ὅλη κ᾽ έμα
κάριζε τὸ ἀθῷον βρέφος καὶ τοὺς γονεῖς του. Καὶ ἡ λύπη ἦτο χαρά, καὶ ἡ 
θανὴ ἦτο ζωὴ, καὶ ὅλα ἦσαν ἄλλα ἐξ ἄλλων».3 

Με βάση την «αντεστραμμένη» λογική της, η Φραγκογιαννού θεωρεί τους 
γονείς ευτυχείς, τις μητέρες4 ιδίως λυτρωμένες όταν τα παιδιά τους πε θαί
νουν, και δυστυχισμένους τους γονείς όταν αυτά διατηρούνται εν ζωή. Η 

2. III, 445, 36446, 1.
3. III, 446, 1619.
4. Αυτό φαίνεται σαφέστατα στις σκηνές πριν από τους φόνους. 
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ίδια μάλιστα αισθάνεται το φορτίο του μητρικού ρόλου αβάσταχτο, όπως 
αποκαλύπτεται ευκρινέστατα σε ένα όνειρο όπου τα θύματά της, ταυ
τισμένα με τις θυγατέρες της, εμφανίζονται ως ένας «φρικώδης ὁρμαθός 
κρε μασμένος ἀπὸ τὸν τράχηλόν της».5

Παρουσιάζει πρόσθετο ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Παπαδιαμάντης, 
ακολουθώντας μια πάγια τακτική αλλοίωσης των θρησκευτικών λόγων, 
αλλάζει τη φράση του πρωτοτύπου «Οὐδέν ἐστι πατρὸς ἀθλιώτερον, οὐδέν 
ἐστι μητρὸς συμπαθέστερον», αντιστρέφοντας το «συμπαθέστερον» και το 
«ἀθλιώτερον».6 Το ίδιο επιχειρεί και στο διήγημα «Ἡ Συντέκνισσα», όπου 
ο γιος του ιερέα που εκφέρει τη φράση αυτή ρωτά συγκεκριμένα τον πα
τέρα του γιατί δεν χρησιμοποιεί τη λέξη «συμπαθέστερον» για την πεν
θούσα μητέρα όπως για το σύζυγό της και επιλέγει αντ᾽αυτής τη λέξη 
«ἀ θλιέστερον [sic]».7 Είναι προφανές ότι αυτή η αντιστροφή δεν είναι προϊόν 
ούτε της τύχης ούτε της λήθης, αλλά προέρχεται ξεκάθαρα από τη βούληση 
του συγγραφέα να κάνει το συσχετισμό ανάμεσα στο «ἄθλιος» (ταλαίπωρος, 
δυστυχής, αξιολύπητος, αλλά επίσης φαύλος και υπαίτιος δυστυχίας)8 και 
στο «μήτηρ» και να υποβάλει έτσι την ιδέα του «κακού» της μητρότητας. 
Με άλλα λόγια, ο Παπαδιαμάντης συναινεί, γίνεται αλληλέγγυος με τη 
Φραγκογιαννού, ιδίως όσον αφορά τις εμφανώς αποκλίνουσες ιδέες της. 

Αυτή η υπόρρητη «συμμαχία» ενισχύεται και από την κατάσταση εξάν
τλησης, ασθένειας και πόνου που αποδίδει ο συγγραφέαςαφηγητής στις 
μητέρες των θυμάτων9 και η οποία μπορεί να μεταφραστεί ως εξής: η μη  
τρότητα συνεπάγεται όχι απλώς ωδίνες αλλά οδύνη.10 Ως εκ τούτου μπο
ρούμε να ισχυριστούμε ότι η Φραγκογιαννού σκοτώνει μικρά κορίτσια για 
να τα απαλλάξει από το «ζόρικο ριζικό» της μητρότητας, η οποία, όπως 
απο καλύπτεται από το διακείμενο, ενδέχεται, εκτός των άλλων, να αποβεί 
και θανατηφόρα:

5. III, 495, 14. 
6. Βλ. και ευρετήριο Τριανταφυλλόπουλου, ΙΙΙ, 590.
7. III, 590, 411. 
8. Βλ. Δ. Δημητράκος, Νέον λεξικὸν ὀρθογραφικὸν καὶ ἑρμηνευτικὸν ὅλης τῆς ἑλληνικῆς 

γλώσ σης, Αθήνα, Χρ. Γιοβάνης, 31969.
9. Η ασθένεια και η εξάντληση των μητέρων των θυμάτων έχουν επισημανθεί από τους 

Γ. ΦαρίνουΜαλαματάρη, Αφηγηματικές τεχνικές στον Παπαδιαμάντη (1887-1910), Αθή
να, Κέδρος, 1987, σ. 101, σημ. 19), Τζ. Πολίτη, «Δαρβινικό κείμενο και η Φόνισσα του Παπα
διαμάντη: Πρόταση ανάγνωσης», στο Γ. ΦαρίνουΜαλαματάρη (επιμ.), Εισαγωγή στην πεζο-
γραφία του Παπαδιαμάντη, Ηράκλειο, ΠΕΚ, 2005, σ. 462, και R. Bouchet, Le Nostalgique. 
L’Ima ginaire de l’espace dans l’œuvre d’Alexandre Papadiamantis, Παρίσι, Presses de l’Université 
de ParisSorbonne, 2001, σ. 102. 

10. Πρβ. τη φράση στη «Φωνὴ τοῦ Δράκου», αν και σε διαφορετικά συμφρα ζό μενα: «Δὲν 
ἦ τον ἁπλῶς, τὸ παιδίον αὐτό [ὁ Κῶτσος], τέκνον τῆς ὠδῖνος τῆς ἀδελφῆς της, ἦτο τέκνον τῆς 
ὀ  δύ νης δι᾽αὐτὰς τὰς δύο» (III, 607, 24608, 2).
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[Ἡ] μακαρῖτις ἐκείνη ἐπέζησε μόνον ἕως τὸν δέκατον μῆνα μετὰ τὸν γάμον της, καὶ 
τόσον μόνον ἐχάρη, ὅσον διὰ νὰ κυοφορήσῃ, νὰ φέρῃ ἓν βρέφος εἰς τὸν κόσμον καὶ 
νὰ ἀποθάνῃ λεχώ.11 

Και αλλού:

Ἡ νεαρὰ σύζυγός του [Βερέτα], τὸν ἔνατον μῆνα ἀπὸ τοῦ γάμου, ἔγινε συγχρόνως 
μήτηρ καὶ μακαρῖτις.12

Τὴν δυστυχῆ, τοῦ [Βερέτα] τὴν ἔφαγε τὸ χῶμα, εἰς τὸ ἄνθος τῆς νεότητός της, ἐνῷ 
ἀπήλαυε τοσοῦτον καλῆς ὑγείας!13

Σε ένα άλλο απόσπασμα παρατηρούμε πως ο θάνατος της λεχώνας περι
γράφεται με την ίδια εικόνα (κοπή της ζωής) που αποδίδεται η διά του γά
μου απώλεια της παρθενίας (κοπή άνθους), δημιουργώντας ένα σύνδεσμο 
ανάμεσα στη διακόρευση και τη μοιραία αποδημία:

[Ὁ ἄγγελος] εἶχεν ἀσκήσει τὸ ἀστόμωτον δρέπανόν του εἰς τὴν κοπὴν τῆς ζωῆς 
δύο ἁβρῶν πλασμάτων τῶν ὁποίων τὸ βάρος δὲν ᾐσθάνετο χθὲς ἀκόμη ἡ γῆ περισ
σότερον παρ’ ὅσον ταῦτα ᾐσθάνοντο σήμερον ἐπάνω των τὸ βάρος τῆς γῆς. Ἡ μήτηρ 
μόλις εἶχεν ἐξέλθει προχθὲς ἀκόμη εἰς τὸν λειμῶνα τοῦ κόσμου. Ἄνθος εἶχε κοπῆ [sic] 
ἀπὸ τὸν κῆπον τὸν παρθενικὸν καὶ εἶχεν ἐξαχθῆ [sic] διὰ τὴς πύλης τοῦ γάμου. Τὸ 
βρέφος μόλις εἶχεν ἀνοίξει τοὺς ὀφθαλμοὺς εἰς τὸ φῶς τῆς ζωῆς. Μήτηρ ἀνεύθυνος 
καὶ βρέφος ἄκακον·14 

Και αλλού πάλι η διακόρευση, ο γάμος και η μητρότητα σφραγίζονται με 
θάνατο:

Προχθὲς ἀκόμη τὸ παρθενικὸ ἄνθος εἶχεν ἀνοίξει ἐρυθρόν. Χθὲς ἔγινε νύμφη· τὴν 
ἄλλην ἡμέραν μήτηρ, λεχώ, νεκρά.15 

Είναι πολύ χαρακτηριστικό μάλιστα ότι από τις 9 συνολικά αναφορές σε 
«φυσιολογικούς» θανάτους πάνω στη γέννα στο παπαδιαμαντικό έργο16 οι 
7 αφορούν νεαρές κοπέλες που μόλις παντρεύτηκαν και έγιναν μάνες για 
πρώτη φορά, άρα αποβιώνουν, στη συντριπτική πλειονότητά τους, οι μέχρι 
πρότινος παρθένες. Το γεγονός αυτό προσδίδει στο μοτίβο του θανάτου της 

11. «Τ’ Μπούφ’ τοῦ πλί», III, 650, 26651, 1.
12. Ἡ Μετανάστις, I, 35, 33.
13. Ἡ Μετανάστις, I, 35, 3636, 1.
14. «Βαρδιάνος στὰ σπόρκα», II, 593, 33594, 2. 
15. «Ἡ Γλυκοφιλοῦσα», III, 78, 2223.
16. Ἡ Μετανάστις, I, 35, 3336, 1, «Ἡ Σταχομαζώχτρα», II, 116, 511, «Βαρδιάνος στὰ 

σπόρ κα» II, 593, 33594, 2, «Ἡ Γλυκοφιλοῦσα», III 78, 2123, «Ὁ Κακόμης», III, 562, 33563, 1, 
«Τ᾽ Μπούφ᾽ τοῦ πλί», III, 650, 26651, 1, «Ἡ Πιτρόπισσα», IV, 313, 1014, «Νεκράνθεμα», IV, 
578, 1523.



Η Φόνισσα ως ψυχοσωματική ομολογία του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη 319

λεχώνας17 μια συμβολική διάσταση: θανατηφόρα δεν είναι η λοχεία, αλλά 
η επισημοποιούμενη διά του γάμου σεξουαλική ένωση του ζευγαριού που 
απολήγει στη λοχεία. Ας το θέσουμε κάπως διαφορετικά: εγκυμονεί τον 
θάνατο όχι η μητρότητα αυτή καθαυτή αλλά η πράξη που την προϋποθέτει, 
και εφόσον πρόκειται για πρώτο τοκετό που, όπως αποσαφηνίζεται ενίοτε 
στα κείμενα, συμβαίνει εννέα μήνες μετά τον γάμο, προφανώς η διακόρευση 
εκλαμβάνεται ως μοιραία. To γεγονός ότι στα αρχαιοελληνικά κείμενα το 
«λέχος» (κρεβάτι), που είναι ετυμολογικά συγγενές με τη λεχώνα, απαντά 
συχνά με την πιο ειδική έννοια της συζυγικής κλίνης18 πρέπει να συνέβαλε 
στη σεξουαλική φόρτιση της λοχεύουσας γυναίκας στo πλαίσιο της 
παπαδιαμαντικής φαντασιακής σκέψης. Εξ αντιθέτου απόδειξη συνιστά το 
παράθεμα από τη «Γλυκοφιλοῦσα» που εξυμνεί τη μητρότητα της Παναγίας 
ως «λεχοῦς ἀμώμου, ἀνδρὸς μὴ γνούσης λέχος».19

Άρα στο σημαίνον της μητρότητας υποκρύπτεται το σημαίνον της 
συνουσίας, σημείο επιλήψιμου πειρασμού και σηματοδότηση της αρχής 
όλων των δεινών και δη του θανάτου: 

Ἀπὸ τὶς δύο κακὲς ὧρες, τὴν μία ποὺ ἕνα πλάσμα ἔπεσε σὲ πειρασμό, κ’ ἔφερ’ ἕνα 
ἄλλο πλάσμα στὸν κόσμο, καὶ τὴν ἄλλη, ποὺ αὐτὸ τὸ δεύτερο πλάσμα ἔπεσε ἀπ’ τὸ 
δένδρο κ’ ἐσκοτώθη – χωρὶς τὴν πρώτη, ἡ δεύτερη ποτὲ δὲν θὰ ἤρχετο – ἡ χειρότερη 
ὥρα εἶναι ἡ πρώτη, Κρατήρα!20 

Ωστόσο υπάρχει κι ένα άλλο σημαίνον που λειτουργεί ως προπέτασμα 
της σεξουαλικής πράξης: η γέννηση. Οι στοχασμοί πάνω στην καλογηρική 
στειρότητα, προς το τέλος της Φόνισσας , σε ένα απόσπασμα που θυμίζει 
έντονα Schopenhauer,21 αφήνουν να διαφανεί με σαφήνεια η σκέψη της 
πρόληψης του αρχετυπικού κακού της γέννησης, που σαλεύει  το νου της 
ηρωίδας: 

17. Το οποίο αντλεί την καταγωγή του σαφώς από την ιστορικοκοινωνική πραγματικότητα 
της εποχής (θάνατος πάνω στη γέννα λόγω έλλειψης γιατρών στα απομακρυσμένα χωριά, 
κακών συνθηκών υγιεινής, μολύνσεων κτλ.). 

18. Βλ., για παράδειγμα, στον Όμηρο ή στους τραγικούς ποιητές: P. Chantraine, Dictionnaire 
étymologique de la langue grecque, Παρίσι, Klinckcieck, 1999, και LSJ, λ. λέχος. 

19. «Ἡ Γλυκοφιλοῦσα», III, 76, 33.
20. «Ἡ Φωνὴ τοῦ Δράκου», III, 621, 1316. Είναι αξιοσημείωτη η αντιπαραβολή των φρά

σεων «ἔπεσε ἀπ’τὸ δένδρο» και «ἔπεσε σὲ πειρασμό» και κατά συνέπεια η αντίθεση ανάμεσα 
στη (σωματική) πτώση, που απολήγει στον θάνατο, και την (ηθική) πτώση, που απολήγει στη 
δημιουργία νέας ζωής. Απομονώνοντας αυτό το απόσπασμα, ο O. Merlier (Skiathos, île grecque, 
Παρίσι, Les Belles Lettres, 1934, σσ. 5152) το συνέκρινε με το κομμάτι της Φόνισσας όπου η 
Φραγ κογιαννού σκέφτεται πόσο σοφοί είναι οι καλόγεροι που απέχουν από τον κύκλο της ανα
παραγωγής, υπογραμμίζοντας την παράδοξη συγγένεια της εγκληματικής ηρωίδας με το ιερό 
πρόσωπο (το μοναχό Ιωακείμ) που εκφέρει το εν λόγω απόσπασμα στη «Φωνή τοῦ Δράκου». 

21. A. Schopenhauer, Métaphysique de l’amour sexuel, Παρίσι, Mille et une Nuits, 2008.
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Πῶς ἦσαν εὐτυχεῖς οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, οἵτινες εὐθὺς ἀμέσως, ἐκ νεαρᾶς ἡλικίας, ὡσὰν 
ἀπὸ θείαν ἔμπνευσιν, εἶχον αἰσθανθῆ ποῖον ἦτο τὸ καλύτερον τὸ ὁποῖον ἠμποροῦσαν 
νὰ κάμουν – τὸ νὰ μὴν φέρουν, δηλαδή, ἄλλους εἰς τὸν κόσμον δυστυχεῖς!... και μετὰ 
τοῦτο, ὅλα ἦσαν δεύτερα. Τὴν φιλοσοφίαν, αὐτοί, τὴν εἶχον λάβει ὡς ἐκ κληρονομίας, 
χωρὶς 〈νὰ〉 σκοτίσουν τὸν νοῦν των εἰς τὴν ζήτησιν τῆς ἀληθείας, ὅπου ποτὲ δὲν 
εὑρίσκεται.22

Κι εδώ μπορούμε να θυμηθούμε ότι η Φραγκογιαννού είναι η μόνη που 
καταφέρνει να βοηθήσει την «ἀτακτοῦσαν» Μαρούσα να αποβάλει το έμ
βρυο που χαρακτηρίζεται στο κείμενο «ὡς καρπὸς τῆς ἁμαρτίας»,23 επει
δή πρόκειται για ένα εξωσυζυγικό παραστράτημα, καρπός που δεν παύει» 
ωστόσο να συνιστά μια επιπρόσθετη ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη στο παπα
διαμαντικό corpus και μία ακόμα έγκαιρη εξόντωση ζωής με τη «νόμιμη» 
συμβολή της Φραγκογιαννούς. 

Η γέννηση σηματοδοτεί το εναρκτήριο γεγονός της ατέρμονης οδύνης 
της ύπαρξης, μιας οδύνης την οποία η ηρωίδα καλείται να απαμβλύνει ή, ας 
μας επιτραπεί ο νεολογισμός, να «απαμβλώσει».

Τὸ θυγάτριον [τοῦ Λυρίγκου], μικρὸν ράκος δύο ἡμερῶν ζωῆς, τὸ ὁποῖον εἶχεν ἔλθει 
και αὐτὸ εἰς τὸν κόσμον δι’ ἁμαρτίας καὶ βάσανα […]24

[Ἡ Φραγκογιαννοὺ] ἀγρυπνοῦσα πλησίον τοῦ μικροῦ πλάσματος, τὸ ὁποῖον 
οὐδ’ἐφαντάζετο ποίους κόπους ἐπροξένει εἰς τοὺς ἄλλους, οὐδὲ πόσα βάσανα 
ἔμελλε νὰ ὑποφέρῃ, ἐὰν ἐπέζη, καὶ αὐτό.25

Ας σημειωθεί ότι το τραγικό λάθος της γέννησης που προσπαθεί να απο
τρέψει η Φραγκογιαννού με τον δικό της ανορθόδοξο τρόπο επανέρχεται 
ποικιλοτρόπως στο έργο του σκιαθίτη συγγραφέα. Μπορούμε να ανα φέ
ρουμε εν τάχει την ιδέα του παραλογισμού του ερχομού στη ζωή παιδιών 
που πρόκειται να πεθάνουν26 ή, το σχεδόν ισοδύναμο, να εξαφανιστούν 

22. III, 507, 2228.
23. III, 482, 5. 
24. III, 496, 2627.
25. III, 418, 911.
26. Αυτή η ιδέα που διατρέχει όλο το έργο του Σκιαθίτη αποκτά εμβληματικό χαρα κτήρα 

στον «Ρεμβασμὸ τοῦ Δεκαπενταυγούστου» και στο «Μυρολόγι τῆς φώκιας», όπου τα αγαπημέ
να παιδιά – η Κούμπω (η λατρεμένη του Κουμπή) στο πρώτο διήγημα και η Ακριβούλα (η Μο
νάκριβη) στο δεύτερο – πεθαίνουν πρόωρα, «τιμωρώντας» πικρά τη συν δεόμενη με τον γάμο 
γονιμότητα. Επίσης είναι αρκετά ενδεικτικό ότι και στις δύο περιπτώσεις, όπως άλλωστε και 
στην πλειονότητα των περιπτώσεων θανάτου παιδιών στο έργο του Πα παδιαμάντη, τα θύματα 
είναι γένους θηλυκού, επομένως πρόκειται για πιθανούς φορείς γονι μότητας, και ότι, επιπλέον, 
στο «Μυρολόγι τῆς φώκιας» ο θάνατος λαμβάνει χώρα σε ένα μέρος που ονομάζεται «Κοχύλι», 
γνωστό σύμβολο της γονιμότητας και της γέννησης. Η σχέση αυτού του τελευταίου με τη γο
νιμότητα (μητρότητα) και τον θάνατο (φόνο) είναι έκδηλη στη Φόνισσα όπου το «Κοχύλι» είναι 
το μέρος στο οποίο καταφεύγει η Φραγκογιαννού καθώς καταδιώκεται από τους τακτικούς 
και βλέπει το πέμπτο της όνειρο, το οποίο την παρουσιάζει ως μητέρα των θυμάτων, άρα ως 
τεκνοκτόνο κι όχι απλώς παιδοκτόνο. 
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στην ξενιτιά,27 της αντίφασης του θανάτου κατά τη στιγμή της δημιουργίας 
νέας ζωής28 και του πεσιμιστικού «μὴ φῦναι βέλτιστον».29 Δεν είναι τυχαίο 
βέβαια ότι σε ένα λογοτεχνικό σύμπαν όπου στηλιτεύονται κατά κόρον 
«αἱ ἄφευκται κοινοτοπίαι [του γάμου]»30 και «ἡ ὑπερτάτη ἀνάγκη τ[ῆς] 
διαιώνιση[ς] τοῦ γένους»31 καθώς και «οἱ ἰδιοτελεῖς περιπτύξεις»32 και «οἱ 
κυνέρωτες τοῦ κόσμου»,33 η μοναδική γέννηση που εξαίρεται είναι αυτή 
του Χριστού, παρθενογενετική και ασυνουσιαστική, και η μόνη μητρότητα 
αυτή της Παναγίας, «λεχοῦς ἀμώμου, ἀνδρὸς μὴ γνούσης λέχος»!34 Το 
δρα ματικό λάθος της γέννησης αποτελεί στην ουσία το «ατόπημα» της 
θεσμοποιημένης μέσω του γάμου αναπαραγωγικής σεξουαλικότητας και 
οι «φιλοσοφικοί φόνοι»35 της Φραγκογιαννούς συνιστούν την ιδιότυπη πρό
ληψη της «ειδεχθούς» γενετήσιας πράξης. Ο Nietzche δεν είχε πει, πριν από 
τον Freud, ότι η φιλοσοφία συνιστά μια μεταμφιεσμένη βιολογία και σω
ματική ομολογία;36

27. Η αντιστοιχία ανάμεσα στην αναχώρηση στα ξένα και στον θάνατο η οποία κυριαρχεί 
στα ελληνικά δημοτικά τραγούδια (βλ. G. Saunier, Ἑλληνικὰ δημοτικὰ τραγούδια. Τὰ μοιρο-
λόγια, Αθήνα, Νεφέλη, 1999, σσ. 15, 57) και που, σύμφωνα με τον G. Bachelard (L’Eau et les 
rêves. Essai sur l’imagination de la matière, Παρίσι, Le Livre de Poche, 1996, σσ. 8790), απο
τελεί ίδιον της καθολικής φαντασιακής σκέψης, αποκτά ριζικό χαρακτήρα στο έργο του Πα
παδιαμάντη – σχεδόν όλοι οι μετανάστες έχουν το status των νεκρών – και επανεντάσσεται στα 
συμφραζόμενα της ματαιότητας της γονιμότητας. Η κατάρα της μάνας του ξενιτεμένου, που 
είναι κοινός τόπος στα δημοτικά τραγούδια (βλ. Μ. Χαλβατζάκης, Ὁ Παπαδιαμάντης μέσα 
ἀπὸ τὸ ἔργο του, Ἀλεξάνδρεια, 1960, σ. 138), εκφράζει στο λογοτεχνικό σύμπαν του Σκιαθίτη 
τον απερίγραπτο πόνο της μητέρας που πρέπει να πληρώσει το τίμημα της εμπλοκής της στην 
αναπαραγωγή. Η Φραγκογιαννού η οποία πασχίζει να επιδιορθώσει αυτό το «αρχετυπικό» λά
θος δεν είναι απλώς μια μάνα που συντρίβεται κάτω από το βάρος των θηλυκών παιδιών, αλλά 
επίσης μια χαροκαμένη μητέρα που έχασε δύο γιους στην ξενιτιά. 

28. Βλ. παραπάνω τη διακειμενική ανάγνωση των αποσπασμάτων στη σημ. 16. 
29. Η ευχή του να μην είχε γεννηθεί κανείς είναι κοινός τόπος στην αρχαιοελληνική λογο

τεχνία (Όμηρος, Θέογνης, Σοφοκλής, Πλούταρχος). Συναντάται επίσης στον Shakespeare (μεί
ζονα πηγή έμπνευσης του Παπαδιαμάντη), στη φιλοσοφία του Nietzsche, στην ψυχαναλυτική 
θεωρία του O. Rank («Το τραύμα της γέννησης»), στα δημοτικά τραγούδια, στην ποίηση 
του Σεφέρη κτλ. Για την εκπεφρασμένη ευχή του «μὴ φῦναι βέλτιστον» στο έργο του Πα
παδιαμάντη – συχνά η ευχή αυτή είναι λανθάνουσα – βλ. Οἱ Ἔμποροι τῶν Ἐθνῶν, I, 248, 
1718, «Ὁ Πολιτισμὸς εἰς τὸ χωρίον», II, 236, 1617, «Ἡ Ἀποκριάτικη νυχτιά», II, 311, 47, «Ὁ 
Πανδρολόγος», III, 379, 1924, «Ἡ Θητεία τῆς πενθερᾶς», III, 409, 11, «Ἄσπρη σὰν τὸ χιόνι», 
IV, 195, 15. 

30. «Ποία ἐκ τῶν δύο», IV, 108, 20. Πρβ. «θάνατος κόρης», IV, 190, 1011.
31. «Τὸ Χριστόψωμο», II, 78, 2
32. «Ὄνειρο στὸ κῦμα», III, 272, 32. Πρβ. τον «ἰδιοτελῆ, ἄπιστον, σαρκικὸν ἔρωτα» που 

προκαλεί αηδία στον Σταμάτη Αταίριαστο των «Ρόδινων ἀκρογιαλιῶν», IV, 242, 2425. 
33. «Ὄνειρο στὸ κῦμα», III, 272, 33. 
34. «Ἡ Γλυκοφιλοῦσα», III, 76, 33.
35. Αποκαλούνται έτσι από τον Στ. Ζουμπουλάκη, «Μια ηθική ανάγνωση της Φόνισσας», 

στα Πρακτικά Β´ Διεθνούς Συνεδρίου για τον Παπαδιαμάντη, Αθήνα, Δόμος, 2002, σ. 163.
36. F. Nietzsche, Le Gai Savoir, Παρίσι, Flammarion, 2000, Εισαγωγή, σσ. 2829.
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H φύση του θανάτου που επιβάλλεται στα θύματα (πνιγμοί ή στραγ
γαλισμοί οι οποίοι ισοδυναμούν με πνιγμούς, η πραγματική ή η φαντασιακή 
παρουσία του νερού37), σε συνδυασμό με τις αναφορές στο βάπτισμα, που 
γίνονται πριν από κάθε έγκλημα,38 προσλαμβάνει, συνεπώς, το νόημα του 
εξαγνισμού από την προπατορική κηλίδα (η οποία στο παπαδιαμαντικό 
έργο ταυτίζεται με την ηδυπάθεια)39 και την έννοια ενός καθαρτήριου 
λουτρού της ύπαρξης,40 που συνιστά θλιβερό απότοκο ενός «ἔρωτα στὰ 

37. Βλ. A. Kaniamos, Aspects de la mort maritime et aquatique dans l’œuvre d’Alexandre Pa-
padiamantis, αδημ. μεταπτ. εργασία, Université de ParisSorbonne, Παρίσι 1998, σσ. 3941. 

38. Τις αναφορές αυτές (ΙΙΙ, 427, 1516, 428, 3031, III, 459, 469, 35, 499, 3536, 490, 19
20, 480, 12) εντόπισε ο Κaniamos, ό.π., σ. 86.

39. Η ταύτιση του προπατορικού αμαρτήματος με τη σαρκική επαφή φαίνεται ξεκάθαρα 
στους Ἐμπόρους τῶν Ἐθνῶν, όπου η Αυγούστα αναθυμάται στον θλιβερό μοναστηριακό χώ
ρο τις σεξουαλικές απολαύσεις που μοιράστηκε με τον εωσφορικό εραστή της, οι οποίες εξι
σώνονται με τη μοιραία απόγευση του ξύλου της γνώσης: «Ἦτο ὡς σταθμός τις εἰς τὰ πρόθυρα 
τῆς Κολάσεως, ἐφ’οὗ ἵστατο στιγμιαίως ἵνα ἀναπολήσῃ διὰ τελευταίαν φορὰν τὸν ἡδονικὸν 
ἐκεῖνον καρπὸν τῆς γνώσεως, οὗ ὁ χυμὸς εἶχε μείνει εἰς τὸν φάρυγγαν αὐτῆς – ὄασις μαγευτικὴ 
ἐν μέσῳ τῆς ἀπείρου καὶ πνιγηρᾶς ἐρήμου τῆς αἰωνιότητος» (II, 237, 1623, η πλαγιογράφηση 
δική μας). Παρόμοια, αλλά σε πιο υπαινικτικό τόνο, στο «Ὄνειρο στὸ κῦμα», η σεξουαλική 
περι έργεια του «σατυρίσκου τῶν βουνῶν» οδηγεί στην πτώση του ήρωα αλλά και της ονει
ρικής κοπέλαςπειρασμού που εκπίπτει σε μια «ἁπλῆ θυγατ[έρα] τῆς Εὔας» (III, 273, 12). 
Υπενθυμίζουμε ότι η σεξουαλική υποδήλωση του προπατορικού αμαρτήματος, που διαφαίνεται 
και σε πολλά άλλα σημεία του παπαδιαμαντικού έργου, παραχαράσσει μάλλον την ερμηνεία 
του βιβλικού χωρίου της Πτώσης από τους έλληνες Πατέρες οι οποίοι, με μοναδική εξαίρεση 
τον Κλήμη Αλεξανδρείας, δεν εντοπίζουν την αιτία της πτώσης απλώς στην ηδυπάθεια 
αλλά στην κενοδοξία του ανθρώπου, τονίζοντας την κατεξοχήν πνευματική διάσταση του 
προπατορικού αμαρτήματος, το οποίο θεωρούν κατ’ ουσίαν ως μια πράξη ανυ πακοής και 
αν ταρ σίας του ανθρώπου απέναντι στο θέλημα του Θεού. Για την έννοια του προπατορικού 
αμαρτήματος στα ελληνικά πατερικά κείμενα και την ουσιώδη διαφορά από την πρόσληψη της 
Πτώσης από τους λατίνους Πατέρες (και κυρίως από τον άγιο Αυγουστίνο, που «θεσμοθέτησε» 
την ταύτιση του αμαρτήματος των προπατόρων με τη σεξουαλική επαφή) βλ. Γ. Μαρτζέλος, 
«Το προπατορικό αμάρτημα κατά την ορθόδοξη παράδοση», http://users.auth.gr/martzelo/index.
files/docs/80.doc (τελευταία πρόσβαση 15.6.2012).

40. Η ιδέα του φόνουβαπτίσματος εντοπίζεται ξεκάθαρα στο διήγημα «ἜρωςἭρως» 
ό που ο Γιωργήςνέος Αδάμ και η Αρχόντωνέα Εύα εμφανίζονται «ἀναπλασμένοι καὶ ἀνα βα  
πτισμένοι» μετά το φονικό ναυάγιο τo οποίο φαντασιώνεται ο ήρωας. Μπορούμε να υπο
θέσουμε ότι, σύμφωνα με τη λογική του παπαδιαμαντικού κειμένου, το «παραδοσιακό» βάπτι
σμα δεν επαρκεί για να εξαγνιστεί το προπατορικό αμάρτημα και ότι ένα άλλο βάπτισμα, 
πιο τολμηρό και πιο ριζικό, είναι αναγκαίο για να αποκαθάρει τον άνθρωπο απο αυτήν την 
«οικτρή» κηλίδαγενεσιουργό αιτία απάντων των κακών. Ίσως δεν είναι τυχαίο το ότι στην 
αρχή της Φόνισσας η υγεία του άρρωστου νεογέννητου παρουσιάζει σημεία βελτίωσης αμέσως 
μετά τη βάπτισή του (I, 418, 47), για να χειροτερεύσει λίγο αργότερα, γεγονός που συνάδει 
με την προαναφερθείσα ιδέα, δηλαδή με το ότι το βάπτισμα δεν αποτελεί παρά μια φρούδα 
σωτηρία. Στη «Συντέκνισσα» γίνεται σαφές ότι αυτό το μυστήριο δεν προστατεύει από τις 
α σθέ νειες που θερίζουν πρόωρα τα παιδιά, οι οποίες συσχετίζονται ξεκάθαρα με το αμάρτημα 
του Αδάμ και της Εύας (III, 590, 1924) μέσω ενός παραθέματος από τον «ἀναπαύσιμο κανόνα 
εἰς νήπια τελευτήσαντα» που θα επανεμφανιστεί στα «Τραγούδια τοῦ Θεοῦ» (IV, 394, 1921) 
και πάλι στα συμφραζόμενα του «ἄωρου» θανάτου μιας μικρής κόρης. 
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κόπρια», σύμφωνα με την έκφραση που χρησιμοποιεί ο Σταμάτης Αταί
ριαστος στα «Ρόδιν᾽ ἀκρογιάλια» προκειμένου να δηλώσει το «κατάπτυστα» 
ναρκισσιστικό αναπαραγωγικό αγκάλιασμα.41 Η Φραγκογιαννού λειτουργεί 
στην πραγματικότητα ως αποκαθαίρων βαπτιστής.42 Ας θυμίσουμε την 
ψευδαίσθηση που τη συνέχει, ότι δήθεν δρα υπό την αιγίδα του Ιωάννη του 
Βαπτιστή κατά τη διάρκεια του δεύτερου και διπλού φόνου της:

Νά!... μοῦ ἔδωκε τὸ σημεῖο ὁ ἍιςΓιάννης, εἶπε μέσα της, σχεδὸν ἀκουσίως ἡ 
Φραγογιαννού, ἅμα εἶδε τὰ δύο θυγάτρια... Τί λευθεριὰ θὰ τῆς ἔκαναν τῆς φτωχιᾶς, 
τῆς Περιβολοῦς, ἀνίσως ἔπεφταν μὲς στὴ στέρνα κ’ ἐκολυμποῦσαν!... Νὰ ἰδοῦμε, 
ἔχει νερό;43 

Λαμβάνοντας υπόψη τις δολοφονικές και γενικά σαδιστικές ενορμήσεις 
των παπαδιαμαντικών ηρώων ως προς το αντικείμενο της ερωτικής τους 
επιθυμίας,44 πάντα γένους θηλυκού, και τη σωρεία ύποπτων θανάτων γυ
ναικών σε όλο το έργο του Σκιαθίτη (κυρίως αρραβωνιαστικών και λεχώνων), 
η εγκληματική δράση της Φραγκογιαννούς, η οποία κατευθύνεται επιλε
κτικά ενάντια στα θήλεα, σίγουρα δεν αποτελεί σύμπτωση, πόσο μάλλον 
αν παρατηρήσει κανείς ότι η ηρωίδα συγκεντρώνει τη διάχυτη σε όλο το 
παπαδιαμαντικό corpus δολοφονική επιθετικότητα με στόχο τα νεαρά κορί  
τσια.45 Επίσης είναι αξιοπρόσεκτο ότι, αφότου η ηρωίδα εκτελεί το τε

41. IV, 242, 30. Πλ. «Νὰ εἶσαι βέβαιος, ἂν ἠμποροῦσε ὁ ἄνθρωπος ν’ ἀγκαλιάσῃ τὸν ἑαυτόν 
του, εἰς τὸ νερὸν ἢ εἰς τὴν ξηράν, εἰς τὰ ὄνειρα ἢ εἰς τὰ ξυπνητά του, θὰ ἐγίνετο Νάρκισσος, καὶ 
θὰ ἠρκεῖτο εἰς τοῦτο καὶ μόνον. Ἀλλὰ δὲν κατορθώνει νὰ γίνῃ Νάρκισσος, και ὡς νὰ πάσχῃ ἀπὸ 
τὴν ψώραν τοῦ Ἰώβ, αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκη προστριβῆς» (IV, 242, 1216).

42. Η ΦαρίνουΜαλαματάρη (ό.π. (σημ. 9), σσ. 6768) υπήρξε η πρώτη που πρότεινε την 
ιδέα του βαπτίσματος στην ερμηνεία της Φόνισσας, περιοριζόμενη ωστόσο στη σύνδεσή της με 
τον τελικό πνιγμό της ηρωίδας. Προεκτείνοντας το συλλογισμό της, ο Kaniamos (ό.π. (σημ. 37), 
σσ. 8589) δείχνει πως η Φραγκογιαννού εκπληρώνει με κάθε της φόνο τη φαντασίωση μιας 
καινούριας γέννησης την οποία εντοπίζει επίσης και στα όνειρα της ηρωίδας.

43. III, 462, 1619.
44. Βλ. Ἡ Μετανάστις, I, 90, 612 και I, 102, 1417, «Ἡ Νοσταλγός», ΙΙΙ, 59, 1519, «Ἔρως

Ἥρως», III, 180, 2324, «Ἡ Βλαχοπούλα», II, 373374, «ΘέροςἜρος» II, 201202, «Τὰ Ρόδιν᾽ 
ακρογιάλια», IV, 288, 2425.

45. Βλ. την απόπειρα του Πλήθωνα στη Γυφτοπούλα (I, 357) να σκοτώσει την εξάχρονη θε  
τή του κόρη, την απόπειρα του Κουμενή στη «Στοιχειωμένη καμάρα» (III, 636) να πνίξει το 
δι κό του οκτάχρονο κοριτσάκι, τη γριά Επαρχίνα στην «Τύχη ἀπ’ τὴν Ἀμέρικα» (III, 338339) 
που βάζει τη δωδεκάχρονη ανιψιά της να ξαπλώσει στον τάφο τον οποίο ετοίμασε για τον 
εαυτό της και να κάνει το πτώμα, συμβολικό φόνο που ο Α. Κοτζιάς (Τὰ Ἀθηναϊκὰ διηγήματα 
καὶ δύο δοκίμια γιὰ τὸ χρόνο, Αθήνα, Νεφέλη, 1992, σ. 59) θεωρεί τον χειρότερο σε ολόκληρο 
το παπαδιαμαντικό έργο, καθώς και μια σειρά πνιγμών μικρών κοριτσιών (της Ακριβούλας 
στο «Μυρολόγι τῆς φώκιας», IV, 299, 1325, της Σοφούλας στην «Τελευταία βαπτιστική», II, 
9293, κι εκείνη της Ροδαυγής στην «Τύχη ἀπ’ τὴν Ἀμέρικα», III, 336, 1628) των οποίων ο επί
πλαστος χαρακτήρας ατυχήματος επιχειρηματολογήθηκε πειστικά από τον Kaniamos, ό.π. 
(σημ. 37), σσ. 2934. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και τους επανερχόμενους θανάτους των 
«ἀγγελοθωρουσῶν», σύμφωνα με την έκφραση του Γ. Βαλέτα, της Κούμπως στο «Ρεμβασμὸ 
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λευταίο της έγκλημα, ο αφηγητής αναφέρεται σε ένα θρύλο σχετικό με τη 
θαλάσσια σπηλιά που προσφέρει προσωρινό καταφύγιο στην κατα διω
κόμενη παιδοκτόνο. Στην ουσία πρόκειται για μια συμπληρωματική διήγηση 
δολοφονίας ενός ακόμη θηλυκού πλάσματος: ένας ψαράς, ενώ προσπαθεί να 
αλιεύσει καβούρια και καραβίδες, χτυπά με τσεκούρι τη φώκια που φράζει 
την είσοδο μιας σπηλιάς και την αποτελειώνει περι σφίγγοντας τον λαιμό 
της με μια θηλιά.46 Αυτή η εκτέλεση στο νερό, στην οποία προστίθεται ένας 
«πλεονάζων στραγγαλισμός»,47 μπορεί να γίνει κατα νοητή μόνο στο πλαίσιο 
μιας σαδιστικής εμμονής με αντικείμενο τη θηλυκότητα και με προτιμητέα 
ζώνη το λαιμό. 

Μια άλλη σκηνή, η οποία παρεμβάλλεται ανάμεσα στην απόπειρα πνιγ
μού της νεογέννητης κόρης του Λυρίγκου (η οποία διακόπτεται τη στιγμή 
που η φόνισσα τυλίγει τα χέρια της γύρω από τον λαιμό του θύματός της) 
και την ολοκλήρωση της πράξης, επιβεβαιώνει τον επιλεκτικά στραμμένο 
στη θηλυκότητα και ανάμικτο με τρυφερότητα σαδισμό: στην καλύβα του 
Καμπαναχμάκη, κι ενώ δείχνει μητρικές διαθέσεις προς τα τρία παιδιά του 
βοσκού, η Φραγκογιαννού επιλέγει να χαϊδέψει μόνο τα κοριτσάκια, παρα
μελώντας το μικρό αγόρι – «τὸ ὁποῖον [σημειωτέον] ἐφαίνετο νὰ εἶναι ὁμή
λικον μὲ το κοράσιον τὸ ἕν, ὡς νὰ ἦσαν δίδυμα48» – και απαλλάσσοντάς 
το από τα βίαια χάδια της που έλκονται σαν μαγνητισμένα από την ευαί  
σθητη περιοχή του λαιμού. Ο πειρασμός του φόνου υποβόσκει σε αυτή 
την ιδιότυπη σκηνή στοργής που αποτελεί ένα από τα πάμπολλα παρα
δείγματα «διαπλοκής» του αισθησιασμού και της ορμής του θανάτου στο 
πα παδιαμαντικό έργο:

Τὰ δύο μικρὰ κοράσια τῆς ἀσθενοῦς ἐκάθισαν σιμὰ εἰς τὰ γόνατα τῆς Φραγ κο
γιαννοῦς, γλειφίδικα, καὶ ζητοῦντα θωπείας. Ἡ Γιαννοὺ ἐθώπευσεν τὰ σιαγόνια των 
καὶ τοὺς λαιμούς των, τόσον δυνατά, ὥστε ᾐσθάνθησαν πόνον, καὶ τὸ ἓν ἐφώναξε: 
– Μάννα!49 
Ἡ Γιαννοὺ ἐπιμόνως […] ἐχάδευεν [τὸ Δαφνὼ] ὑπὸ τὸ κατωσάγονον, καὶ πότε ἡ χείρ 
της ἐγλίστρα πρὸς τὸν τράχηλον, καὶ ἴσως εἶχε κλίσιν νὰ θλίψῃ κάπως δυνατώτερα 
τὸν λαιμὸν τοῦ κορασίου.50

Είναι σαφές ότι η ηρωίδα αδυνατεί να απαλλαγεί από τον πειρασμό του 

τοῦ Δεκαπενταυγούστου», της Αγγελικούλας στη «Μία Ψυχή», της ομώνυμης ηρωίδας στα 
«Τραγούδια τοῦ Θεοῦ», οι οποίοι, εντασσόμενοι στη διακειμενική λογική του έργου, προσ
λαμβάνουν μια σαδιστική χροιά. 

46. III, 512, 27513, 14.
47. Ευφυής παρατήρηση του Bouchet, ό.π. (σημ. 9), σ. 376.
48. III, 505, 78.
49. III, 504, 36505, 4.
50. III, 506, 911.
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στραγγαλισμού ενός κοριτσίστικου λαιμού, και μόνο με τη θέα ή το άγγιγμά 
του. 

Σε αυτό το σημείο μάς έρχονται συνειρμικά στο νου ο Αγρίμης στο «Θέ
ροςἜρος» του οποίου η σεξουαλική επιθυμία συγχέεται με την παρόρμηση 
να πνίξει τη Ματή,51 καθώς και ο αφηγητής του ίδιου διηγήματος, ο οποίος, 
ατενίζοντας εξ αποστάσεως την πανέμορφη νεάνιδα, καταλαμβάνεται από 
τη φαντασίωση ενός πληγωμένου λαιμού.52 Η γριά μάγισσα Βότσαινα, που 
παρουσιάζει ανεπαίσθητη ομοιότητα με τον Αγρίμη,53 επιθυμεί επίσης 
«ν’ ἀπολαύσῃ τὴν ἡδονὴν νὰ σχίσῃ τὸν λαιμὸν ἢ τὸ μάγουλον»54 ενός ή 
περισ σοτέρων εκ των ερυθριαζόντων «κορασίων» που σκιαγραφούνται με 
αισθαντικότητα από τον παντεπόπτη αφηγητή στο «Ὤχ! Βασανάκια». 
Μια φαντασίωση ασφυκτικής περίσφιξης («θηλειάς») υφέρπει μάλλον και 
στην ηδονοβλεπτική σκηνή του προλόγου των «Ρόδινων ἀκρογιαλιών», στην 
οποία περιγράφονται η «θεσπεσία τραχηλιά» και ο «θεῖος λαιμός» της γυ
ναίκας που «περόνισαν» την καρδιά του αφηγητή. Αυχένες λευκοί55 ή μελί
χρυσοι,56 τράχηλοι αβροί, εύθραυστοι και λάγνοι, τραχηλιές (μετωνυμικό 
αντικείμενο του τράχηλου) «ὁλοβρόχινες» και «βυσσινόχροες»,57 ολομέταξες 
και χρυσοκέντητες,58 πορφυρές59 και λεπτοκεντημένες60 κατακλύζουν τα 
διηγήματα σαν υπέροχα φετίχ που αφυπνίζουν κάποτε επιθετικές ορμές.

Δεν πρέπει ίσως να παραγνωρίσει κανείς τη σημασία των ονομάτων που 
επέλεξε να δώσει ο Παπαδιαμάντης στα νεαρά κορίτσια του Καμπα
ναχμάκη, τα οποία ξυπνούν στην κατά συρροή παιδοκτόνο τη διττή διάθεση 
της τρυφερότητας και της μοιραίας περίσφιξης του λαιμού. Η «Ανθή» (άν

51. II, 195, 2021, II, 202.
52. «[Ὁ] λαιμός της ἦτο ὁρατὸς ὅλος κάτω τοῦ βρόχθου εἰς τὸν λάκκον τῆς σφαγῆς καὶ 

μέχρι τῆς ρίζης τῶν ὠμοπλατῶν» (II, 184, 1617, η πλαγιογράφηση δική μας). Απ’ όσο γνω
ρίζουμε, η λέξη «σφαγή» με την έννοια του λαιμού απαντά μόνο σε αυτό το απόσπασμα. Η 
εικόνα του κομμένου και καθημαγμένου λαιμού στην οποία παραπέμπει η λέξη και που υπο
κρύπτει την αντίστοιχη φαντασίωση συναντάται πάλι στα «Δύο κούτσουρα» (III, 627, 35 – 628, 
1) και στον Αὐτοκτόνο (IV, 631, 56, IV, 632, 1720). 

53. Και οι δύο έχουν «σκληροὺς καὶ χελωνοδέρμους πόδας». Βλ. II, 202, 1617 (Αγρίμης) και 
III, 17, 1516 (Βότσαινα). 

54. III, 17, 2325. 
55. Βλ. την περιγραφή του λαιμού της Αυγούστας (I, 150, 1416), της Λαλιώς (III, 53, 12), της 

Μοσχούλας (III, 269, 30) και των δύο «παπαδιών» στο διήγημα «Ὁ Καλόγερος» (II, 334, 1011, 
II, 337, 4).

56. Βλ. την περιγραφή του λαιμού της Πολύμνιας (II, 389, 34).
57. Βλ. τις τραχηλιές των κολληγισσών τις οποίες ερωτευόταν ο ήρωας του διηγήματος 

«Ὁ λόγυρα στὴ λίμνη» (II, 382, 32) όταν ήταν παιδί.
58. Βλ. την τραχηλιά (του νυφικού) της γυναίκας του καπετάνιου στο «Ὁλόγυρα στὴ λίμνη» 

(II, 392, 35393, 1).
59. Βλ. την τραχηλιά της Λαλιώς στη «Νοσταλγό» (III, 53, 12).
60. Βλ. τις τραχηλιές των νεαρών κοριτσιών στο διήγημα «Τ’ Ἀγνάντεμα» (III, 200, 56).
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θιση) και η «Δαφνώ» (όνομα πιθανώς συνδεδεμένο με τον αρχαίο μύθο της 
νύμφης Δάφνης, σύμβολο της αιώνιας θαλερότητας και παρθενίας61) παρα
πέμπoυν αναπόφευκτα στις ζοφερές σκέψεις της Φραγκογιαννούς σχετικά 
με το μπουμπούκιασμα της θηλυκότητας, που κατακλύζουν το μυαλό της 
ηρωίδας καθώς εκείνη παρατηρεί τη ζωτικότητα της μικρότερης κόρης 
της, την τόσο ασύμβατη με την ευθραυστότητα που υπαινίσσεται το άνθινο 
όνομά της (Κρινιώ): 

Κ’ ἐκείνη ἡ μικρά, τὸ Κρινάκι, ἥτις δὲν εἶχε φεῦ! τοῦ κρίνου τὸ χρῶμα, ἂν καὶ φυσικὰ 
ἰσχνή, ἐδείκνυεν ἤδη συμπτώματα ἀναπτύξεως. 
Πῶς μεγαλώνουν, Θεέ μου! ἐσκέπτετο ἡ Φραγκογιαννού. Ποῖος κῆπος, ποῖον λιβάδι, 
ποία ἄνοιξις παράγει αὐτὸ το φυτόν! Καὶ πῶς βλαστάνει καὶ θάλλει καὶ φυλλομανεῖ 
καὶ φουντώνει! Καὶ ὅλοι αὐτοὶ οἱ βλαστοί, ὅλα τὰ νεόφυτα, θὰ γίνουν μίαν ἡμέραν 
πρασιαί, λόχμαι, κῆποι; Καὶ οὕτω θὰ ἐξακολουθῇ;62

Αυτό που φαίνεται να αποσυντονίζει την ηρωίδα δεν είναι απλώς η ραγδαία 
αύξηση των μικρών κοριτσιών, αλλά το γεγονός ότι θα πρέπει κάποτε να 
αποχωριστούν την παιδική ηλικία. Γιατί η ωρίμανση των «κορασίων» συνε
πάγεται την απώλεια της αθωότητας και το αναπόδραστο πέρασμα στο 
στάδιο του γάμου, δηλαδή την πηγή των χειρότερων δεινών, τα οποία – 
όπως όλο το corpus μαρτυρεί – υπερβαίνουν αισθητά το θέμα της προίκας 
στο οποίο η σκέψη της Φραγκογιαννούς φαίνεται να μένει προσκολλημένη. 
Η ηρωίδα, που διαθέτει αυθεντικό μητρικό φίλτρο και αποδεικνύει ολο
φάνερα μέσα στη διήγηση την ψυχική της γενναιοδωρία, κυρίως στο επει
σόδιο με τον βίαιο γιο της, καταλήγει στο να σκοτώνει νεαρά κορίτσια από 
υπερβάλλουσα στοργή, από την οποία εκπορεύεται άλλωστε και η ακα
τανίκητη επιθυμία της να τα χαϊδέψει μέχρι θανάτου, θυμίζοντας τον άδολο 
ήρωα του Steinbeck στο Άνθρωποι και ποντίκια που πνίγει θωπεύοντας ό,τι 
αγαπά.

Σε ένα επόμενο βήμα αυτού του συλλογισμού, οδηγούμαστε στη σκέ
ψη ότι η εγκληματική δράση της ηρωίδας, της οποίας σημειωτέον το βα
φτιστικό όνομα είναι Χαδούλα,63 αποκτά το νόημα ενός παιδοφιλικού σα

61. Οι πιο γνωστές παραλλαγές του θρύλου που συνδέεται με τη νύμφη Δάφνη (Περὶ ἐρω-
τικῶν παθημάτων Παρθενίου του Νικαέως και Μεταμορφώσεις του Οβίδιου) συγκλίνουν στην 
αποστροφή της τελευταίας για το γάμο και τους άνδρες και στη σωτήρια μεταμόρφωσή της 
στο ομώνυμο αειθαλές δέντρο λίγο πριν από την κρίσιμη στιγμή της διακόρευσής της από τον 
θεό Απόλλωνα. 

62. III, 433, 1522.
63. Ως προς τη σχέση του βαπτιστικού ονόματος της ηρωίδας με το χάδι βλ. Α. Nικολαΐδης, 

«Τὸ ἀρχιπέλαγος τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Κάποιες καταδύσεις στὰ μυθιστορήματά 
του», Τετράδια Εὐθύνης 15 (1981) 127, ΦαρίνουΜαλαματάρη, ό.π. (σημ. 9), σ. 63, Φ. Δ. Δρα
κονταειδῆς, «Παπαδιαμάντης προσεχῶς», Ἡ Λέξη 162 (2001) 186, και Σ. Καργάκος, Ξα να-



Η Φόνισσα ως ψυχοσωματική ομολογία του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη 327

διστικού χαδιού.64 Και εννοούμε την εξ αγάπης («φιλίας») βίαιη καθήλωση 
των θυμάτων στον παράδεισο της παιδικότητας ή, για την ακρίβεια, 
της αναχαίτισης της ανάπτυξηςεξέλιξης προς την κοινωνική, ηθική και 
σεξουαλική κόλαση της ωριμότητας.65 Ο πρωταρχικός στόχος της ακραίας 
αυτής πρόληψης είναι η παρεμπόδιση της αναπαραγωγικής ωρίμανσης και, 
λανθανόντως, της «αποτρόπαιης» πράξης που τη συνοδεύει. Δεν μπορεί να 
θεωρηθεί τυχαίο άλλωστε ότι ο Παπαδιαμάντης «σκοτώνει» πολλές από τις 
ηρωίδες του πριν από τη μοιραία στιγμή του γάμου,66 «πρίν μολυνθ[οῦν] ἐκ 
τῆς ἐπαφῆς τῶν ματαίων τοῦ κόσμου... »,67 και μάλιστα στη Γυφτοπούλα η 
ηρωίδα πεθαίνει κάτω από τα συντρίμμια του αγάλματος της αειπαρθένου 

διαβάζοντας τὴ «Φόνισσα» Μιὰ νέα κοινωνική καὶ πολιτικὴ θεώρηση τοῦ Παπαδιαμάντη, 
Α θήνα, Gutenberg, 1987, σ. 53. 

64. Είναι ενδιαφέρον να θυμίσουμε εδώ και κάποια άλλα αποκλίνοντα χάδια στο πα πα
διαμαντικό έργο. Ο Κουμενής στη «Στοιχειωμένη Καμάρα» «ἐθώπευε λίαν τρυφερῶς» (III, 636, 
9) την οκτάχρονη κόρη του – που φέρει το όνομα ενός εκ των θυμάτων της Φραγκογιαννούς 
(Αρετούλα) – καθώς την έσπρωχνε να σκύψει από τη βάρκα για να κοιτάξει το γιαλό και 
να πέσει σαν από ατύχημα στο νερό. Στη «Βλαχοπούλα» ο πενηντάρης χήρος, του οποίου η 
ερωτική δράση στη διήγηση φαίνεται να συγκεντρώνεται αποκλειστικά στα χέρια, «ἐζήτησε 
νὰ […] θωπεύσῃ» (II, 372, 21) τη Φλώρα, η οποία μεγάλωσε «στα χέρια» της γυναίκας του, 
είναι δηλαδή τρόπον τινά κόρη του, αφ’ ης στιγμής η ηρωίδα αποχωρίστηκε την παιδική 
ηλικία και εμφάνισε τα πρώτα δείγματα της θηλυκότητας. Απωθούμενος από αυτήν, υπο
τροπιάζει αργότερα και η απτική του απόπειρα καταλήγει σε απόπειρα φόνου. Παρόμοια, 
στο «ΘέροςἜρος» ο Αγρίμης, εξηγώντας τις τρυφερές του προθέσεις στην όμορφη Ματή 
«ἐζήτει νὰ θωπεύσῃ τὰς ὠλένας της» (II, 201, 1920), κατόπιν, αφότου η κόρη ανθίσταται, 
παρεκτρέπεται σε μια παρ’ ολίγο μοιραία βία η οποία εξουδετερώνεται από τον Κωστή. Τέλος, 
στη «Μακρακιστίνα» ένας πατέρας πάνω στο μεθύσι του αποπειράται «νὰ χαδέψῃ μὲ ἄσχημο 
σκοπό» (IV, 161, 78) τη δεκαεξάχρονη θετή του κόρη. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι 
το αντικείμενο αυτών των αμφιλεγόμενων αγγιγμάτων είναι σε όλες τις περιπτώσεις η θηλυ
κότητα που κυμαίνεται ανάμεσα στην παιδικότητα και την ενηλικίωση. Θα μπορούσαμε να 
προσθέσουμε εδώ τη σκηνή που περιγράφει ο αφηγητής στο «ἰδιόγραφον» κεφάλαιο της 
Γυφτοπούλας, όπου ο Πλήθωνας «τυφλωμένος απὸ τὸ το ἀπονενοημένον πάθος, ἅπλωσε τὴν 
χεῖρα διὰ νὰ δρέψῃ τὸν καρπὸν τοῦ ἔρωτος» (I, 641, 67), δηλαδή την Αϊμά, τη θετή του κόρη, 
η οποία σύμφωνα με τη διευκρίνιση του αφηγητή «εἶχεν ἡλικιωθῆ» (I, 641, 78), αν και αμέσως 
μετά (I, 641, 8) χαρακτηρίζεται ως «παιδίσκη». Συμπέρασμα: συναντάμε πάντα απρεπή χάδια, 
ένα μείγμα στοργής και σαδισμού, μια διαστροφική γονεϊκή θέση, ένα αντικείμενο επιθυμίας 
που φλερτάρει με την παιδικότητα.

65. Πρόκειται για μια κλασική παιδοφιλική φαντασίωση που διατρέχει τον ψυχισμό είτε των 
εν δράσει είτε των δυνάμει παιδεραστών. Βλ. S. André και G. Gosselini, Qu’est-ce que la pé do-
philie?, Βρυξέλλες, Luc Pire, 2008.

66. Βλ. την περίπτωση της Μαρίνας στη Μετανάστιδα, της Σειραϊνώς στοn «Θάνατο κό
ρης», της Γκλεζώς στα «Μαῦρα κούστουρα», της Αννίκας στο «Σπίτι τῆς κοκκώνας» και της 
Μυρσούδας των «Ρόδινων ἀκρογιαλιῶν». 

67. Η φράση προέρχεται από το διήγημα «Ρεμβασμὸς τοῦ Δεκαπενταυγούστου», όπου ο 
θάνατος μιας δεκαπεντάχρονης κόρης, που συνελήφθη τη μέρα της Κοίμησης της Θεοτόκου 
προαναγγέλλοντας κατά κάποιον τρόπο τον παρθενικό θάνατο, παρουσιάζεται, εμμέσως 
πλην σαφώς, ως σωτήριο έργο της Αχράντου Παρθένου (IV, 90, 1922· η λέξη μολυνθ[οῦν] πλα
γιογραφημένη από εμάς).
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Αρτέμιδος,68 λίγες ώρες πριν από την αρχαιοπρεπή τελετή του υμέναιου που 
συμπίπτει με την αποφράδα ημέρα της «άλωσης», και όχι μόνο αυτήν, της 
Ιερής Πόλης...

2. Η αγαμία. Mια έν-τεχνη αποχή από τα «βάσανα του κόσμου»

Ας περάσουμε τώρα στην άλλη σημαντική λογοτεχνική μορφή της αφή
γησης. Η Αμέρσα, η δεύτερη από τις τρεις κόρες της Φραγκογιαννούς, 
εκπροσωπεί το status της άγαμης ώριμης κόρης που τοποθετείται ανά
μεσα στον συζυγικό βίο της πρωτότοκης Δελχαρώς και στη νεανική παρ
θενικότητα της υστερότοκης Κρινιώς, η οποία, αν και θα μπορούσε να 
προ καλέσει το σύνηθες εγκώμιο της παρθενικής ήβης στο πλαίσιο του 
πα παδιαμαντικού έργου, παραμένει εντελώς περιθωριοποιημένη στην 
αφήγηση. Η αγαμία της Αμέρσας εμφανίζεται λοιπόν εκ προοιμίου ως μια 
ενδιάμεση λύση. Ωστόσο η «αποκλίνουσα» επιλογή της απόρριψης του γά
μου δεν αναφέρεται ρητά: 

Ἔμεινεν ἡ καημένη, ἡ ἀνδροκόρη, ἡ Ἀμέρσα, ἀνύπανδρη (ἂς ἔχῃ τὴν εὐχήν της). Εἶδε 
τὴν γλύκα. Τῷ ὄντι, φρόνιμη νέα. Τί θ’ ἀπήλαυεν ἀπὸ τὰ βάσανα τοῦ κόσμου; Καὶ 
οὔτ’ ἐζήλευε κἄν! Τί νὰ ζηλέψῃ; Ἔβλεπε τὴν μεγάλην ἀδελφήν της καὶ τὴν ἐλυπεῖτο 
– τὴν ἐκαίετο. Ὅσον διὰ τὴν μικράν, τὴν Κρινιώ, ἄμποτε κι αὐτὴν ὁ Θεὸς νὰ τὴν 
φωτίσῃ!69 

Προκειμένου να εκφράσει ότι η Αμέρσα, απαυδισμένη από το παράδειγμα 
της μεγαλύτερης αδελφής της, αποφάσισε να απαξιώσει το γάμο, ο α 
φη γητής λέει ότι αυτή έμεινε ανύπανδρη, χωρίς όμως να παραλείψει να 
προσθέσει ότι η τύχη της Δελχαρώς δεν είναι καθόλου επίζηλη. Έχοντας 

68. Είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε τον όρο «παρθένος», που συνδέεται στενά με την 
Άρ τεμη και που ευθύνεται για τον μύθο της παρθενίας της θεάς. Πολλοί αρχαιοελληνιστές 
έχουν υποστηρίξει ότι η «παρθένος» αρχικά δεν δήλωνε την κοπέλα που διατηρούσε άθικτο 
τον υμένα της, αλλά ένα άτομο θηλυκού γένους, παρθένα ή μη, που δεν ήταν παντρεμένη, 
που ήταν ἄζυγος, δηλαδή δεν υπόκειτο στον ζυγό κανενός ανδρός. Συνεπώς, η «παρθένος» 
Άρτεμη ήταν κατά πάσα πιθανότητα μια ελεύθερη και ανεξάρτητη γυναίκα, αν και στη 
συλλογική σκέψη παραμένει (μαζί με την Αθηνά) η θεά που αρνείται το ερωτικό σμίξιμο, και 
αυτός ο συμβολισμός είναι ξεκάθαρος στον Παπαδιαμάντη. Σχετικά με το πρωτογενές νόημα 
της «παρθένου» βλ. G. Devereux, Femme et mythe, Παρίσι, Flammarion, 1988, σσ. 8085 και 
8891, N. Loraux, Les Enfants d’Athéna. Idées athéniennes sur la citoyenneté et la division des 
sexes, Παρίσι, La Découverte, 32007, σ. 72, σημ. 173. Πρβ. και την παρατήρηση της M. Warner 
(Seule entre toutes les femmes. Mythe et culte de la Vierge Marie, Μασσαλία, Rivages, 1989, σσ. 
3233) σχετικά με τη λέξη της Παλαιάς Διαθήκης «almah» που αναφέρεται στη μητέρα του 
Χρι στού και που μεταφράστηκε από τους Εβδομήκοντα ως «παρθένος» (με την έννοια που 
καταλαβαίνουμε σήμερα), ενώ δήλωνε στην πραγματικότητα το νομικόκοινωνικό status μιας 
ανύπανδρης νεαρής κοπέλας. 

69. III, 445, 1823. 
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μολαταύτα την έγνοια της εναρμόνισης με τις κοινωνικές νόρμες, σπεύδει 
να χαρακτηρίσει τη γεροντοκόρη ως «καημένη», κάτι που καθόλου δεν 
προ σιδιάζει στη γενική της εικόνα μέσα στο κείμενο. Εξάλλου την ίδια 
στιγμή αντιφάσκει, εφόσον φαίνεται να επικυρώνει τις σκέψεις της Φραγ
κογιαννούς, η οποία αισθάνεται υποδορίως ικανοποίησηεπιβεβαίωση για 
την επιλογή της κόρης της, λέγοντας: «Τῷ ὄντι, φρόνιμη νέα», φράση που 
θυμίζει τη «φρόνιμη γεροντοκόρη»70 του διηγήματος «Ἡ Φωνὴ τοῦ Δράκου» 
αλλά και τη «φρονιμάδα»71 της Χαρμολίνας στη «Θητεία τῆς πενθερᾶς», 
που συνίσταται στην απόφασή της να μην ξαναπαντρευτεί εφόσον διέπραξε 
άπαξ την αναπόφευκτη «μωρίαν»72 του γάμου. Η επιδέξια χρήση του ελεύ
θερου πλάγιου λόγου αφήνει ωστόσο να πλανάται μια αμφισημία: θα μπο
ρούσε να είναι η παραβατική μητέρα που μιλάει και οικτίρει τον κλήρο 
των υπάνδρων κι όχι ο αφηγητής! Όπως και να ’χει, αυτή η διφορούμενη 
ή, όπως προτιμά ο Β. Αθανασόπουλος, «υβριδιακή»73 φωνή παρουσιάζει την 
αγαμία της Αμέρσας ως μια έντεχνη αποχή από τα «βάσανα τοῦ κόσμου», 
εμβληματική παπαδιαμαντική παράφραση για τον έγγαμο βίο. 

3. «Εκλεκτικές συγγένειες» ανάμεσα σε μια γεροντοκόρη και μια φόνισσα

Όπως η ανύπανδρη Φωτεινή στο «ΘέροςἜρος» και η ομόλογή της Κρα
τήρα στη «Φωνὴ τοῦ Δράκου», η άγαμη κόρη στη Φόνισσα εμφανίζεται 
προι κισμένη με πολλές αρετές. Είναι απαραίτητο να σημειώσει κανείς εδώ 
ότι αυτές οι τρεις περιπτώσεις ανυμέναιων γυναικών έρχονται σε πλήρη 
αντί θεση με τις γυναίκες που κυοφορούν το παραδοσιακό κλισέ της άχαρης, 
παραπονεμένης και/ή δύστροπης γεροντοκόρης, οι οποίες εμφανίζονται 
φευγαλέα σε αρκετά παπαδιαμαντικά κείμενα και δείχνουν να αποτελούν 
φολκλορικά πορτρέτα υπαγορευμένα μάλλον από ένα κοινωνικό «ανα
κλαστικό». 

Η Αμέρσα είναι κατά πρώτον «προκομμένη πολύ, “μορφοδούλα”, ὀ νο 
μαστὴ δὲ ὑφάντρια»·74 σαν από σύμπτωση, ένα από τα πάμπολλα επαγ
γέλματα που ασκεί με ταλέντο η Φραγκογιαννού είναι αυτό της υφάντριας 
(«καὶ μιὰ καλὴ ὑφάντρια, ὁποία ἦτο ἡ Φραγκογιαννού»75). Η διήγηση 
εξαίρει επίσης την ατρόμητη φύση της Αμέρσας, κυρίως στη σκηνή όπου 

70. ΙΙΙ, 613, 12.
71. III, 409, 1.
72. ΙΙΙ, 408, 30.
73. B. Αθανασόπουλος, «Το γένος της αφηγηματικής φωνής στη Φόνισσα του Παπα δια

μάντη», στο Πρακτικά Β´ Διεθνούς Συνεδρίου για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, Αθήνα, Δόμος, 
2002, σ. 62.

74. ΙΙΙ, 422, 20.
75. III, 431, 36432, 1.
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αντιμετωπίζει άφοβα την εκρηκτική βία του μεθυσμένου αδελφού της, 
φτά νοντας μάλιστα στο σημείο να ψευσθεί για χάρη του μπροστά στους 
αστυνομικούς, παρότι μόλις πριν είχε δεχτεί στη σάρκα της την ψυχρή λάμα 
του μαχαιριού του! Αξίζει να σημειωθεί πως ο αφηγητής θεωρεί ότι αυτό το 
ψέμα φέρει την «ευλογία» του θείου: 

Καὶ αὐτὰ τὰ ψεύματά της, ὅσα ἔλεγε, ἐγίνοντο ἀκούσιαι ἀλήθειαι δι’ αὐτήν. Ὅπως, 
φέρ’ εἰπεῖν ὅταν μετὰ τὸ μαχαίρωμα τὸ ὁποῖον εἶχεν ὑποστῆ ἀπὸ τὸν ἀδελφόν της, 
ἀπαντῶσα εἰς τὰς ἐταστικὰς ἐρωτήσεις τοῦ χωροφύλακος, ἔλεγεν: «Εἶχα πόνο 
καὶ ζάλη!» Καὶ συγχρόνως ἅμα τῷ λόγῳ αὐτῷ, τῆς ἤρχετο ἀληθὴς λιποθυμία, ὡσεὶ 
ἀνωτέρα τις, δαιμονία θέλησις νὰ ἤθελε νὰ καλύψῃ τὸ ψεῦδός της.76 

Η Φραγκογιαννού, μολονότι θα πέσει κι αυτή θύμα της βάναυσης φύσης του 
γιου της, θα τον υπερασπιστεί με την ίδια θέρμη και την ίδια αυταπάρνηση 
κατά τη διάρκεια της αστυνομικής ανάκρισης, χωρίς να νοιάζεται να συμ 
μορφωθεί στο καθήκον της αλήθειας.77 Εξάλλου τα επιδέξια ψεύδη της 
αποτελούν στοιχείο της «προσωπικής περιουσίας» της, την οποία δείχνει 
να θαυμάζει ο αφηγητής. Και σ’ αυτή την περίπτωση αναφέρεται η θεία 
συνενοχή, μολονότι εδώ πρόκειται για προϊόν της φαντασίας της ηρωίδας. 
Όπως και να έχει, μητέρα και κόρη φαίνεται να δρουν υπό την αιγίδα του 
Παντοδύναμου. 

H Αμέρσα διανθίζει επίσης τον λόγο της με λαϊκές ρήσεις,78 γεγονός 
που υπογραμμίζει τον σύνδεσμό της με τη συλλογική σοφία αλλά και με 
τη Φραγκογιαννού, η οποία «συνήθιζε πολὺ συχνὰ νὰ ἐκφράζεται μὲ πα
ροιμίας λίαν ἐκφραστικάς».79 Η ανύπανδρη κόρη επιδεικνύει επιπλέον μια 
προστατευτική, σχεδόν «πατρική» συμπεριφορά απέναντι στη μικρή της 
αδελφή,80 αφήνοντας να διαφανεί η ψυχική γειτνίαση με τη μητέρα της που 
χαρακτηρίζεται από έντονη κηδεμονευτική διάθεση. Όσο για τα αρρενωπά 
χαρακτηριστικά της γνωρίσματα, τα οποία παραπέμπουν και πάλι στην 
εμφάνιση και στην προσωπικότητα της Φραγκογιαννούς, αποτελούν ίσως 
μειονέκτημα για τον κοινωνικό περίγυρο, όχι όμως για τον αφηγητή, ο 
οποίος τα συσχετίζει με το θάρρος και τη γενναιοφροσύνη (θα επανέλθουμε 
στο θέμα αυτό). 

Τέλος, μητέρα και κόρη επιδίδονται σε ανασκοπήσεις του παρελθόντος 
κατά τις νυκτερινές ώρες,81 κάτι που δεν συνιστά απλώς ένα επιπρόσθετο 

76. III, 444, 49.
77. III, 448, 19449, 6. 
78. III, 422, 36, III, 423, 8.
79. III, 428, 1820.
80. III, 435, 3033.
81. III, 443, 2025.
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συνεκτικό στοιχείο αλλά, πολύ περισσότερο, μια βαθιά αφηγηματική συγ
γένεια μεταξύ τους, εφόσον η Φραγκογιαννού και η Αμέρσα είναι τα δύο 
μοναδικά πρόσωπα του διηγήματος που ανάγονται σε φορείς εστίασης της 
αφήγησης, σαφή ένδειξη αλληλεγγύης προς τον ετεροδιηγητικό, πανε στι
άζοντα αφηγητή που τους παραχωρεί αυτό το προνόμιο.82

4. Ένα ιδιαίτερα αποκαλυπτικό «παρθενικό» όνομα

Αφού είδαμε πως το κείμενο καθιστά την υποδειγματική γεροντοκόρη βαθιά 
αλληλέγγυα με την τραγική παιδοκτόνο, είναι αναγκαίο να τονίσουμε ότι η 
Αμέρσα, αρνούμενη τον γάμο στην πολίχνη της απαράβατης ομοιογένειας, 
επιχειρεί τη δική της εξέγερση ενάντια στους νόμους της κοινότητας, 
στην πιεστική επιταγή της γονιμότητας, στον «νόμιμο» εξαναγκασμό της 
γε νετήσιας συνεύρεσης, όμως το κάνει με πολύ πιο ήπιο τρόπο απ’ ό,τι η 
μητέρα της. Μπορεί λοιπόν κανείς να ισχυριστεί ότι η γεροντοκόρη συνιστά 
τη θετική εκδοχή της παιδοκτόνου,83 της οποίας εξάλλου ο αφηγητής 
σκιαγραφεί ένα αρκετά εγκωμιαστικό πορτρέτο.84 Πέρα από τις στιγμές 
όπου καταλαμβάνεται από φονικές διαθέσεις και αυτές όπου αφήνεται 
στο παραλήρημα της αντεστραμμένης λογικής της, η Φραγκογιαννού προ
βάλλει μέσα από τη διήγηση ως μια πολύ ενεργητική και δυναμική γυναίκα, 
εξαιρετικά δημιουργική, επινοητική και ικανότατη σε οτιδήποτε επιλέγει 
να καταπιαστεί.85 Είναι αναμενόμενο λοιπόν το όνομα της άγαμης και πολύ 
λιγότερο επιδεικτικά αιρετικής θυγατέρας της να φέρει το στίγμα μιας 

82. Αυτή είναι και η βασική διαφορά με τον Μήτρο (γιο της Φραγκογιαννούς), που παρου
σιάζει κάποια κοινά στοιχεία με τη μητέρα του (βλ. ΦαρίνουΜαλαματάρη, ό.π. (σημ. 9), σ. 
54), καθώς και με τη Δελχαρώ (μητέρα της Φραγκογιαννούς), επίσης ιδιαζόντως ομοιάζουσα 
με την κόρη της (βλ. R. Bouchet, Le Guetteur invisible. Étude du regard dans l’œuvre d’Alexandre 
Papadiamantis, αδημ. πτυχ. εργασία, Université de ParisSorbonne, Παρίσι 1983, σ. 104). 
Κανένα από τα δύο πρόσωπα ωστόσο δεν μοιράζεται με τη Φραγκογιαννού το προνόμιο της 
εσωτερικής εστίασης (βλ. III, 448, 12453, 15). Τα περιστατικά που οδήγησαν τον Μήτρο στη 
φυλακή, οι απελπισμένες προσπάθειες της Φραγκογιαννούς για να του δώσουν χάρη και η 
όλη περιγραφή της μητρικής στοργής παρουσιάζονται ως αναμνήσεις της Αμέρσας – αν και 
φαίνεται να πηγάζουν μάλλον από την οπτική γωνία του εξωδιηγητικούετεροδιηγητικού αφη
γητή. 

83. Βλ. G. Saunier, Ἑωσφόρος καὶ ἄβυσσος. Ὁ προσωπικὸς μύθος τοῦ Παπαδιαμάντη, Ἀθή
να Άγρα, 2001, σ. 231, σύμφωνα με τον οποίο η στείρα Αμέρσα αποτελεί την εναλλακτική 
λύ ση στη γυναίκα φόνισσα, και Μ. Γκασούκα, Η κοινωνική θέση των γυναικών στο έργο του 
Παπαδιαμάντη, Αθήνα, Φιλιππότης, 1998, σ. 164, η οποία σημειώνει πως η Αμέρσα ενσαρκώνει 
τη «θετική συνέχεια» της Φραγκογιαννούς.

84. Σε αντίθεση με την πλειονότητα των κριτικών που εστιάζουν μυωπικά στις σκοτεινές 
ό  ψεις της ηρωίδας, ο Γ. Βαλέτας, Παπαδιαμάντης. Ἡ ζωή, τὸ ἔργο, ἡ ἐποχή του, Αθήνα, Βίβλος
Δημητράκος, 1955, σ. 609, απαριθμεί τις αρετές της.

85. Βλ. το «υπερθετικό» εγκώμιο από τον αφηγητή: «Καὶ ἡ Φραγκογιαννοὺ ἦτο ἐπιτη δειο
τάτη μεταξὺ ὅλων τῶν γυναικῶν» (III, 432, 34). 
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ακόμα πιο έντονα εξυμνητικής διάθεσης. 
Η «Αμέρσα» συνιστά παραφθορά του αρχαιοελληνικού «Ἀμαρυσία», επω

νυμία της ελεύθερης από τον ανδρικό ζυγό θεάς Άρτεμης.86 Στο ορθόδοξο 
ημερολόγιο το όνομα Αμέρσα συνδέεται με την παράδοση της Παναγίας της 
Μυρτιδιώτισσας.87 Δημιουργείται έτσι συνεκτικός δεσμός με τη Θεοτόκο και 
συγχρόνως με τη μύρτο, δοξαστικό σύμβολο, ήδη από την αρχαιότητα, στην 
ελληνορθόδοξη παράδοση και συνοδευτικό φυτό της Άρτεμης,88 καθώς και 
σύμβολο αγνότητας εξαιτίας των λευκών λουλουδιών της.89 Η γεροντοκόρη 
της Φόνισσας, όπως επίσης και η ανύμφευτη Φωτεινή (〈 φως) στο «Ἔρως
Ἥρως», η οποία υπερηφανεύεται πως είναι «πιὸ κορίτσι ἀπὸ μερικέςμε
ρικές»90 και η Κρατήρα (〈 κράτος, εγκράτεια) στη «Φωνὴ τοῦ Δράκου», 
φέρει λοιπόν ένα όνομα εκθειαστικό που συναιρεί την παρθενία και τη δόξα, 
δημιουργώντας μια συγγένεια με δύο ιερά πρόσωπα, το ένα ειδωλολατρικό, 
το άλλο χριστιανικό, τα οποία εναλλάσσονται στη φαντασιακή σκέψη του 
Παπαδιαμάντη, για ευνόητους τώρα πια λόγους. 

Το παπαδιαμαντικό κείμενο προσφέρει τη δυνατότητα μιας περαιτέρω 

86. Κατά την αρχαιότητα η θεά Άρτεμη λατρευόταν, μεταξύ άλλων, και στην πόλη της 
Αμαρύνθου, στο νησί της Εύβοιας, όπου η λατρεία περιλάμβανε μεγάλη γιορτή και αθλητικούς 
αγώνες, εξού και η ονομασία Αμαρύνθια ή Αμαρύσια Άρτεμις. Στη συνέχεια η γιορτή και ο 
λατρευτικός χώρος προς τιμήν της θεάς μεταφέρθηκαν στον αττικό δήμο του Άθμωνα, ο 
οποίος πήρε τότε το όνομα της θεάς. Πρόκειται για τον σήμερα επονομαζόμενο αθηναϊκό δήμο 
Αμαρουσίου. Παρεμπιπτόντως, θα μπορούσαμε να εικάσουμε εδώ έναν ετυμολογικό σύνδεσμο 
ή έστω παρετυμολογικό – δεδομένης της αγάπης του Παπαδιαμάντη προς τα λογοπαίγνια – 
ανάμεσα στην Αμέρσα και το ρήμα ἀμαρύττω («λάμπω») ή το επίθετο αμάραντος («θαλερός, 
αθάνατος»). 

87. Η ελληνορθόδοξη Εκκλησία τιμά στις 24 Σεπτεμβρίου τις Μυρσίνη, Μυρσώ, Μέρσα, 
Αμερισούδα, Αμερσούδα, Αμέρσσα, Αμέρσα, Μυρτιδιώτισσα, Μυρτώ, Μύρτα, Μυρτιά (βλ. 
Εορτολόγιο ελληνικών ονομάτων, http://www.eortologio.gr/data/eortes/eortes_Mi.php). Αυτή η 
γιορτή μνημονεύει τη θαυμαστή ανακάλυψη της εικόνας της Παναγίας σε ένα άλσος από μυρ
τιές από έναν βοσκό το 14ο αιώνα. 

88. Στην αρχαιότητα η μύρτος ήταν εξίσου πολύτιμος με τη δάφνη και εφέρετο επάνω σε 
στέμμα όπως κι εκείνη. Στις μέρες μας εξακολουθεί, ως γνωστόν, να συνδέεται στενά με την 
ιδέα της δόξας. 

89. Είναι γεγονός πως η μύρτος διαθέτει και ένα αντίθετο συμβολισμό, ερωτικό: στην αρ
χαιότητα, συνδέθηκε με την Αφροδίτη και τις απολαύσεις του έρωτα, εξού και η χρήση της 
λέξης «μύρτον» (καρπός) με την έννοια του γυναικείου αιδoίου. Ωστόσο, όπως το υπογραμμίζει 
ο J. Chevalier στην εισαγωγή τού Dictionnaire des symboles, τα σύμβολα είναι πολυδιάστατα 
και μάλιστα διπολικά και αμφίστομα· αυτό που προέχει για να αντιληφθει κανείς την αξία τους 
«είναι να μεταφερθεί στο γενικό συγκείμενό τους» (J. Chevalier και A. Cheerbrant, Dictionnaire 
des symboles, Παρίσι, Robert LaffontJupiter, 1982). Στο «γενικό συγκείμενο» λοιπόν της Φό-
νισσας μας φαίνεται απίθανο η μύρτος που ενυπάρχει στο όνομα Αμέρσα να έχει ερωτική 
συνδήλωση, εκτός και αν θεωρήσουμε ότι η παρθενικότητα της μύρτου συνδέεται με τη 
συνειδητή βούληση του συγγραφέα ενώ η σεξουαλική του διάσταση με το πανερωτικό του 
ασυνείδητο.

90. II, 192, 1314, η πλαγιογράφηση δική μας.
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ανάλυσης: το υποκοριστικό της Αμέρσας, Μυρσούδα (από το Αμερσούδα), 
που παραπέμπει, μεταξύ άλλων, στην αιώνια αρραβωνιαστικιά και, συνε
πώς, ανέγγιχτη κόρη των «Ρόδινων ἀκρογιαλιῶν», είναι το όνομα ενός εκ 
των νεαρών θυμάτων της Φραγκογιαννούς. Όμως γιατί άραγε η φόνισσα 
δια λέγει να σκοτώσει «μεταβιβαστικά» (transférentiellement), όπως θα λέ
γα με στην ψυχαναλυτική γλώσσα, εκείνη από τις τρεις θυγατέρες της στην 
οποία έχει μεγαλύτερη αδυναμία και η οποία μάλιστα της μοιάζει περισ
σότερο; Μα ακριβώς γι’ αυτό τον λόγο: κατ’ ουσίαν η παιδοκτόνος ή, ακρι
βέστερα, τεκνοκτόνος,91 εφόσον φονεύει, έστω και συμβολικά, το ίδιο της 
το τέκνον,92 επιτίθεται στον καθρέφτη της και δολοφονεί το διπλότυπό της. 

5. Μια σαδομαζοχιστική παλινδρόμηση 

Αρκετοί είναι οι κριτικοί που επισήμαναν ότι η Φραγκογιαννού αρχίζει να 
παλινδρομεί ψυχικά μετά το πρώτο της έγκλημα και ότι με τους φόνους 
της εκπληρώνει ένα αυτοκτονικό «ταξίδι».93 Ακολουθώντας αυτή την επι
χειρηματολογία, οδηγούμαστε ακροποδητί σε μια ανάστροφη πορεία μέ
χρι πριν από τη γέννηση, δηλαδή έως την ανυπαρξία, που συνεπιφέρει μια 
σαδομαζοχιστική αντιμετώπιση των κομβικών σταδίων της ζωής της ηρωί
δας: γιαγιάς, μητέραςσυζύγου, παιδιού, βρέφους. 

Η Φραγκογιαννού εγκαινιάζει λοιπόν την παιδοκτονική δράση της με 
τον στραγγαλισμό της εγγονής της, Χαδούλας, η οποία φέρει το ίδιο βαφτι
στικό όνομα με εκείνη, όνομα που φαίνεται να μισεί:94 

Ἀφοῦ τὸ μικρὸν ἐβαπτίσθη, καὶ ὠνομάσθη Χαδούλα, μὲ τ’ὄνομα τῆς μάμμης του – τὸ 
ὁποῖον ἔκαμεν ἐκείνην νὰ μορφάζῃ σείουσα τὴν κεφαλήν, καὶ νὰ ψιθυρίζῃ “μὴν τύχῃ 
καὶ χαθῇ τ’ ὄνομα !”[…].95

91. Ως προς τη διαφορά των εννοιών της παιδοκτονίας (φόνος παιδιών) και της τεκνο κτο
νίας (φόνος βιολογικών παιδιώντέκνων) βλ. G. Carloni και D. Nobili, La Mauvaise Mère. Phé-
noménologie et anthropologie de l’infanticide, Παρίσι, Payot, 1977.

92. Υπενθυμίζουμε πως στο πέμπτο όνειρο της Φραγκογιαννούς οι μορφές των τριών θυ
γατέρων της ηρωίδας μεταμορφώνονται σε εκείνες των θυμάτων της, γεγονός που αφενός 
υπογραμμίζει τοn μητρικό ρόλο τον οποίο υιοθετεί η Φραγκογιαννού απέναντι στα θύματά της 
και αφετέρου προδίδει τις τεκνοκτονικές προθέσεις της. 

93. Βλ. Ζ. Καφκαλίδης, «Διαβάζοντας τὴν ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη» 
στο N. Δ. Τριανταφυλλόπουλος (επιμ.), Φῶτα-Ὁλόφωτα. Ἕνα ἀφιέρωμα στὸν Παπαδιαμάντη 
καὶ τὸν κόσμο του, Αθήνα, ΕΛΙΑ, 2001, σσ. 107108, Ε. Γ. Ἀσλανίδης, Τό μητρικὸ στοιχεῖο στὴ 
Φόνισσα τοῦ Παπαδιαμάντη. Ψυχαναλυτικὸ δοκίμιο, Αθήνα, Ράππας, 1988, σ. 30, Ξ. A. Κο κό
λης, Για τη Φόνισσα του Παπαδιαμάντη. Δύο μελετήματα, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 
1993, σσ. 5861, Kaniamos, ό.π. (σημ. 37), σ. 8296, Saunier, ό.π. (σημ. 83), σ. 231. 

94. Σχετικά με την εχθρότητα της Φραγκογιαννούς απέναντι στο όνομά της και στον εαυτό 
της βλ. τα σχόλια του Ἀσλανίδη, ό.π., σ. 30, και του Kaniamos, ό.π. (σημ. 37), σσ. 8384. 

95. III, 428, 30429, 1. 
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Έχει παρατηρηθεί ήδη96 ότι μετά τον φόνο της μικρής Χαδούλας «ἐφαίνετο 
[τῆς Φραγκογιαννοῦς] ὅτι δὲν ἔζη πλέον97», καθώς και το γεγονός98 ότι «οὔτε 
ἡ πνοή της ἠκούετο»,99 το οποίο δημιουργεί αντιστοιχία με την αναπνοή 
του νεογέννητου που «εἶχε κοπῆ».100 Εκκινώντας από αυτά τα στοιχεία που 
υπονοούν την ταύτιση θύτη και θύματος, θεωρούμε ότι η γριά Χαδούλα 
πνίγοντας τη συνονόματη εγγονή της αυτοκτονεί σε συμβολικό επίπεδο ως 
γιαγιά.

Ακολουθεί η εκτέλεση του διπλού φόνου της Μυρσούδας και της Αρε
τούλας, των κοριτσιών του Γιάννη Περιβολά. Μυρσούδα, όπως είπαμε, είναι 
το υποκοριστικό της Αμέρσας∙ όσο για την Αρετούλα, την «Ενάρετη», θα 
μπο ρούσε να αποτελεί περιγραφή της Αμέρσας. Σκοτώνοντας λοιπόν τη 
Μυρσούδα και την Αρετούλα, η Φραγκογιαννού σκοτώνει δυνητικά την 
«ενάρετη Αμέρσα», την κόρηαντίγραφό της και συγχρόνως βλαστάρι του 
συζύγου της, που κι αυτός ονομάζεται, διόλου τυχαία, Γιάννης, όπως και ο 
πατέρας του τελευταίου θύματος της Φραγκογιαννούς. Σκοτώνοντας λοι
πόν το «παιδί (ή τα παιδιά) του Γιάννη», συγγενεύει πρόδηλα με τη Μή
δεια, η οποία μαχαιρώνει «τα παιδιά του Ιάσονα», ή με την Πρόκνη, η 
οποία σφάζει «το παιδί του Τηρέα». Παρόλο που τα κίνητρά της επ’ ουδενί 
δεν σχετίζονται με εκείνα των μυθικών τεκνοκτόνων, δηλαδή δεν είναι η 
λαγνεία και η απιστία του συζύγου, δεδομένης της περιφρονητικής και 
γενικά σκωπτικής στάσης της Φραγκογιαννούς προς τον άνδρα της101 
τα εγκλήματά της μπορούν να ερμηνευτούν εμμέσως και ως έκφραση 
εχθρότητας απέναντι στον σύντροφο που της επέβαλαν σχεδόν διά της 
βίας, καθώς και απέναντι στον εαυτό της που βρέθηκε παγιδευμένη στον 
μισητό ρόλο της μητέραςσυζύγου, τον οποίο δεν επέλεξε η ίδια. Με βάση 
αυτό τον συλλογισμό και τη λογική της προαναφερθείσας παλινδρόμησης, 
μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι, με το φόνο της ΑρετούλαςΜυρσούδας 
(της «ενάρετης Αμέρσας») που έπεται του στραγγαλισμού της νεογέννητης 
εγγονής, η ηρωίδα αυτοαναιρείται (όχι πια ως γιαγιά αλλά) ως μητέρα
σύζυγος. 

Μπορούμε επίσης να ισχυριστούμε πως στη συνέχεια η παιδοκτόνος με 
ένα είδος τηλεπαθητικής ευχής προκαλεί τον πνιγμό της κρυπτογραφικά 
συνονόματής της, Ξενούλας, εάν βέβαια συμφωνήσουμε με την υπόθεση 

96. Βλ. Κοκόλης, ό.π. (σημ. 93), σ. 60. Πρβ. τα σχόλια του Κ. Γανωτῆ, Γωνιὰ τοῦ Παραδείσου. 
Μιὰ εὐλαβικὴ ἀνάγνωση τοῦ Παπαδιαμάντη, Αθήνα, Αρμός, 1998, σ. 33. 

97. III, 453, 20. 
98. Βλ. Kaniamos, ό.π. (σημ. 37), σ. 84. 
99. III, 453, 20. 
100. III, 448, 5. 
101. Βλ. III, 420, 28421, 7, III, 429, 1035, καθώς και το διδακτικό παραμύθι με το μέλι: III, 

432, 32433. 
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του G. Saunier σύμφωνα με την οποία η Φραγκογιαννού είναι η «Γιαννού η 
Φράγκισσα», η Γιαννού η εκ της Δύσεως, άρα η Ξένη.102 Το νέο θύμα είναι 
επτά ετών, φέρει λοιπόν μια ηλικία συμβολική ή, θα λέγαμε, μαγική, αν 
κρί νουμε από τις ιδιαίτερες αναφορές του «επτά» στο παπαδιαμαντικό 
corpus.103 Μάλιστα, αν ερμηνεύσουμε κυριολεκτικά τη λέξη «ἑφτάψυχα» 
που χρησιμοποιεί η Φραγκογιαννού, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι 
η Ξενούλα ολοκλήρωσε τον πρώτο από τους επτά κύκλους ζωής που απο
δίδονται στο θηλυκό γένος, τον κύκλο της παιδικής ηλικίας.104 Μέσα από 
αυτό το πρίσμα, η φόνισσα καταργώντας το ομώνυμό της επτάχρονο θή
λυ αυτοκαταργείται φαντασιακά ως παιδί. Δεν πρέπει άλλωστε να μας 
διαφύγει το ότι λίγο πριν από το περιστατικό αυτό το κείμενο κάνει ρητή 
αναφορά στον μύθο του Ναρκίσσου και στο καθρέφτισμα των παιδιών στα 
νερά του φρέατος,105 καθώς και το ότι το μικρό κορίτσι, προτού πέσει στη 
στέρνα, επαναλαμβάνει, μιμούμενο τα λόγια και τις κινήσεις της Φραγ
κογιαννούς, στοιχεία που υπαινίσσονται την «αντανακλαστική σχέση»106 και 
την ταύτιση θύτη/θύματος.107 

Απεικονίζοντας με συνέπεια την παλίνδρομη ψυχική πορεία της πρω
ταγωνίστριας, η διήγηση παρουσιάζει κατόπιν τη Φραγκογιαννού να σφίγ
γει μέχρι θανάτου το λαιμό της νεογέννητης κόρης του Λυρίγκου, προτού 
γίνει ομοιοπαθητικά, με την ετυμολογική έννοια του όρου, αντικείμενο επί  
θεσης από «ἀοράτους τιμωροὺς χεῖρας»:108 το αξεχώριστο ζευγάρι του σα   
δισμού και του μαζοχισμού. Σ’ αυτό το οριακό σημείο, η φόνισσα στραγ
γαλίζοντας το κλαυθμυρίζον νεογνό, το οποίο δεν έχει ανέλθει ακόμα στην 
κλίμακα του έναρθρου λόγου, και ταυτιζόμενη πάντα με τα θύματά της, αυ
τοαποδομείται τελικά ως προγλωσσική οντότητα. 

Στην κατακλείδα της αφήγησης, η αποκαλυφθείσα φόνισσα, ενώ κατα
διώκεται από τους χωροφύλακες, γονατίζει109 και αφήνει το νερό να την 

102. Βλ. Saunier, ό.π. (σημ. 83), σ. 292. 
103. Βλ. «Ὁλόγυρα στὴ λίμνη», II, 382, 28, II, 379, 1, II, 391, 30, II, 398, 1417, «Ἡ Φαρ μα

κολύτρια», III, 306, «Φλώρα ἢ Λάβρα», IV, 555, 24556, 15. 
104. Η Φραγκογιαννού θεωρεί αρχικά ότι όλα τα κοράσια είναι επτάψυχα (III, 447, 8), ενώ 

στη συνέχεια διευκρινίζει ότι ο κανόνας ισχύει για τα κορίτσια της φτωχολογιάς (III, 447, 16, 
III, 461, 1214)! Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι η ηρωίδα είναι μητέρα επτά παιδιών (III, 426, 
2729), γεγονός που υπονοεί προφανώς την ολοκλήρωση ενός κύκλου μητρότητας. 

105. III, 469, 2425.
106. J. Lacan, «Le Stade du miroir comme formateur de la fonction du Je telle qu’elle nous est 

révélée dans l’expérience psychanalytique », Écrits I, Παρίσι, Seuil, 1999, σσ. 9299.
107. Ως προς αυτή την ταύτιση βλ. τα σχόλια του Bouchet, ό.π. (σημ. 9), σσ. 331332.
108. III, 512, 4.
109. III, 520, 5. Η όψη της αυτοχειρίας σε αυτή την κίνηση της ηρωίδας επισημάνθηκε από 

τον Λ. Παπαλεοντίου στο άρθρο του «Η παπαδιαμαντική μορφή της Φόνισσας και ο αφηγητής. 
Μερικά σχόλια», Ελληνικά 47.2 (1997) 345. 
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καλύψει σε ένα θαλάσσιο «λαιμό»,110 με έναν τρόπο που θυμίζει, όπως με 
ακρίβεια περιέγραψε ο Ξ. Α. Κοκόλης,111 μια ανάποδη έξοδο από τη μήτρα 
και ο οποίος ισοδυναμεί με μια αναγέννηση και μια αναβάπτιση, αντίστοιχες 
με εκείνες που παρείχε η ηρωίδα στα μικρά κορίτσια αδράχνοντάς τα 
από το λαιμό.112 Επιτελείται κατ’ ουσίαν μια μοιραία επιστροφή στην 
ανυπαρξία, το αποκορύφωμα μιας παλινδρομικής πορείας που αφορμάται 
από τα συσσωρευτικά τραύματα του γάμου και της μητρότητας. Η ηρωίδα 
ενσαρκώνει τη φαντασίωση μιας ριζικής κατάργησης της ύπαρξής της 
και της εξάλειψης όλων των γενεαλογικών ιχνών της. Κατ’ αυτό τον τρόπο 
γίνεται φορέας ταύτισης με τον αιωνόβιο θαλασσαετό που αναφέρει ο 
αφηγητής μετά τον φόνο της μικρής Χαδούλας, ο οποίος πέθανε μετά από 
αμέτρητα σαρκοβόρα γλέντια χωρίς να αφήσει απογόνους: 

[Ἐ]λέγετο ὅτι εἷς θαλασσαετὸς εἶχε κατοικήσει ἐπὶ τρεῖς γενεὰς ἀνθρώπων ἐκεῖ [εἰς 
τὴν Ἀετοφωλιάν], καὶ τέλος ἐξέλιπε χωρὶς ν’ ἀφήσῃ ἀετόπουλα. Εἰς τὴν ἐρημωθεῖσαν 
φωλεάν του εὑρέθη ὁλόκληρον μουσεῖον ἀπὸ τεράστια κόκκαλα θαλασσίων ὄφεων, 
φωκῶν, καρχαριῶν καὶ ἄλλων ἐναλίων θηρίων, τὰ ὁποῖα εἶχε ξεφαντώσει κατὰ 
και ροὺς ὁ μέγας καὶ κραταιὸς ὄρνις τῶν θαλασσῶν, μὲ τὸ γρυπὸν ράμφος του τὸ 
κυανωπόν, καὶ μὲ τὸ τεφρὸν μεγαλοπρεπὲς πτέρωμα.113

6. Αρρενωπές γυναίκες 

Η ταύτιση της παιδοκτόνου, που αισθάνεται «ἀγρίαν χαράν» σκοτώνοντας, 
με τον θαλασσαετό των φονικών «ξεφαντωμάτων», ο οποίος, όπως εύστοχα 
επισημαίνει ο Ζέφυρος Καφκαλίδης, παραπέμπει σε μια λανθάνουσα αρ
σενικότητα της ηρωίδας (τα δάχτυλα της Φραγκογιαννούς που εισβάλλουν 
στο στόμα της μικρής Χαδούλας για να της φράξουν την αναπνοή μπορεί 
να παραβληθούν με το γαμψό ράμφος του αετού, «φοβερὸ φαλλικὸ σύμβολο 
[…], ράμφος ἀρσενικὸ ποὺ σκοτώνει τὸ θηλυκό»114), μας επαναφέρει στο 
θέμα της «ανδρικότητας» που χαρακτηρίζει από κοινού τη Φραγκογιαννού 
και την Αμέρσα. 

Ήδη από την πρώτη σελίδα της αφήγησης, η κεντρική ηρωίδα περι
γράφεται ως «γυνὴ σχεδὸν ἑξηκοντοῦτις, καλοκαμωμένη, μὲ ἁδροὺς χαρα
κτῆρας, μὲ ἦθος ἀνδρικόν, καὶ μὲ δύο μικρὰς ἄκρας μύστακος ἄνω τῶν 

110. III, 520, 14.
111. Κοκόλης, ό.π. (σημ. 93), σ. 58. 
112. Η αναλογία ανάμεσα στους φόνους και στον θάνατο της Φραγκογιαννούς έχει εντο

πιστεί από τον Ι.K. Kολυβᾶ, Λογικὴ τῆς ἀφήγησης καὶ ἠθικὴ τοῦ λόγου. Μελετήματα γιὰ τὸν 
Παπαδιαμάντη, Αθήνα, Νεφέλη, 1991, σσ. 7778, και τη ΦαρίνουΜαλαματάρη, ό.π. (σημ. 9), 
σ. 67. 

113. III, 458, 36459, 6.
114. Καφκαλίδης, ό.π. (σημ. 93), σ. 107. 
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χειλέων της».115 Το κείμενο δεν επανέρχεται μεν στην αρρενoπρεπή όψη της, 
προβάλλει ωστόσο με έμφαση το «ἀνδρικόν ἦθος» της παράλληλα με την 
ανικανότητα του συζύγου της, τον οποίο εκείνη υποκαθιστά σε όλους τους 
κατ’ έθος ανδρικούς ρόλους.116 

Ο αφηγητής θα επιμείνει πιο πολύ στην αρρενωπότητα της θυγατέρας
alter ego της παιδοκτόνου: αναφερόμενος στην Αμέρσα, ποτέ δεν παραλείπει 
να κάνει λόγο για τα αρσενικά της χαρακτηριστικά. Η γεροντοκόρη, που 
έχει μυώδη μπράτσα117 και που απομακρύνεται από τη λευκότητα,118 η 
οποία αποτελεί δείγμα σαγήνης και θηλυκότητας στην παπαδιαμαντική 
αλλά και πιο γενικά στη νεοελληνική φαντασιακή σκέψη, αναφέρεται ως 
«ἀνδρώδης»,119 «ἀνδροκόρη»,120 «σερνικοθήλυκο»,121 γεγονός που μαρτυρεί 
την επιθυμία του αφηγητή να την ξεχωρίσει από τη γυναίκααντικείμενο 
πό θου – τουλάχιστον ως προς την κλασική της αναπαράσταση. 

7. Ανατρεπτική υφάντρια

Ένα άλλο στοιχείο του κειμένου αξίζει ιδιαίτερη προσοχή: η στενή σχέση 
της Αμέρσας με την υφαντική, η οποία μπορεί να φανεί, τουλάχιστον σε μια 
πρώτη ανάγνωση, αντιφατική με την αρρενωπότητά της, δεδομένου ότι η 
υφαντουργία συνδέεται εκ παραδόσεως με τη θηλυκότητα.122 

Όταν ο αφηγητής εισάγει στη διήγηση την Αμέρσα, υπογραμμίζει, κατά 
πρώτον, τη φιλοπονία της κόρης και τις εξαιρετικές υφαντικές της ικανό
τητες, για να επανέλθει στο ζήτημα πολλές φορές. Ο αναγνώστης θα πλη  
ροφορηθεί, για παράδειγμα, ότι χάρη στα υφαντά της η Αμέρσα κέρδισε 
αρκετά χρήματα ώστε να βοηθήσει τη μητέρα της να μεταβεί στη Χαλκίδα 
όπου η τελευταία έλπιζε να καταφέρει να βγάλει τον γιο της από τη φυ
λακή.123 Η ιδιαίτερη προσκόλληση της Αμέρσας στον αργαλειό της (ο οποίος 

115. III, 417, 1719.
116. III, 429, III, 444, 1931.
117. III, 449, 1920.
118. Ο αφηγητής προστρέχει δύο φορές στη λέξη «μελαψή» (III, 422, 20, III, 433, 14), την 

ο ποία χρησιμοποιεί για να περιγράψει επίσης την ανδρογυναίκα Ντελησυφέρω στο ομώνυμο 
διήγημα (III, 642, 20).

119. III, 422, 21, III, 433, 14.
120. III, 445, 18.
121. III, 433, 15. 
122. Σχετικά με την υφαντική ως γυναικεία ενασχόληση στην αρχαιοελληνική παράδοση 

βλ. το έργο της F. FrontisiDucroux, Ouvrages de dames. Ariane, Hélène, Pénélope…, Παρίσι, 
Seuil, 2009. Βλ. επίσης και S. Freud, Nouvelles Conférences d’introduction à la psychanalyse, Πα
ρίσι, Gallimard, 1989, XXXIIIe Conférence: «La Féminité», σσ. 177178, ο οποίος θεωρεί την 
υφαντι κή ως μια από τις ελάχιστες συνδρομές της γυναίκας στον πολιτισμό και ως συμβολικό 
παραπέτασμα της έλλειψης φαλλού. 

123. III, 452, 1820. 
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ανήκει εξάλλου στη Φραγκογιαννού, γεγονός που δείχει ότι η γεροντοκόρη 
βαδίζει στα χνάρια της μητέρας της, ότι ενστερνίζεται το νόημανήμα των 
μητρικών ιδεών…) γίνεται σαφής στο επεισόδιο όπου οι δύο «τακτικοί» που 
ψάχνουν τον Μήτρο για να τον συλλάβουν κάνουν κατάσχεση της «σαΐτας» 
και του «ἀντίου» του αργαλειού πιστεύοντας ότι είναι όπλα του εγκληματία: 
«ἡ Αμέρσα, ἰδοῦσα, ἀφῆκε κραυγὴν πεπνιγμένην».124 Επίσης, παρόλο που 
η ανυμέναιος κόρη δεν φοβάται καθόλου να κυκλοφορήσει τη νύχτα μόνη 
έξω από το σπίτι, ο αφηγητής αναφέρει ότι παραμένει συνεχώς κατ’ οίκον 
ασχολούμενη με τα υφαντά της: 

Εἶχε πάντοτε τὸν ἐργαλειόν της εἰς τὸ σπίτι, καὶ δὲν συνήθιζε νὰ λαμβάνῃ μέρος εἰς 
τὴν πλύσιν καὶ ἄλλας ἐξωτερικὰς ἐργασίας.125 

Αυτή η δήλωση, που τονίζει την παραγωγική απομόνωση της αγαπημένης 
κόρης της Φραγκογιαννούς και που θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη, 
αφού πρόκειται για μια ένθετη επεξήγηση, ανοίγει το δρόμο για την ανί
χνευση της συμβολικής επένδυσης της υφαντικής στην αφήγηση. 

Η μελέτη των αρχαιοελληνικών κειμένων αποκαλύπτει, πέρα από το γε
νικό μοτίβο της εργατικότητας που αντιτίθεται στη νωχέλεια τη συνδεόμενη 
με την ηδονή,126 ότι «ο αργαλειός αντιπροσωπεύει το εσώτερο μέρος του 
οίκου, ένα είδος συμβολικού παραπετάσματος ανάμεσα στον γυναικωνίτη 
και τον εξωτερικό κόσμο»,127 σε αντίθεση με το ένδυμα που κυκλοφορεί εκτός 
οίκου, και δη με την πλύση του, που παραπέμπει ειδικότερα στον γάμο.128 
Ο μύθος της Αηδόνος, των Μινυάδων, της Περσεφόνης, της Αράχνης, καθώς 
και της ομηρικής Πηνελόπης και των «Λυσιστρατών» του Αριστοφάνη οδη
γούν στη διαπίστωση ότι στην ελληνική φαντασιακή σκέψη η υφαντική 
εναντιώνεται μονίμως στη σεξουαλική ένωση129 (ο James Redfield κάνει λό
γο για την «ασεξουαλική παραγωγή» της υφαντικής130) και ότι αποτελεί 
ίδιον μιας περιχαρακωμένης θηλυκότητας, αναδιπλωμένης στον εαυτό της. 
Στις περιπτώσεις μάλιστα που αφορά παντρεμένες γυναίκες, συνιστά μια 

124. III, 439, 314.
125. III, 470, 79.
126. I. PapadopoulouBelmehdi, «Tissages grecs ou le féminin en antithèse», Diogène 167 

(1994) 53.
127. Ό.π., 42.
128. Ό.π., 44. 
129. Ακολουθούμε εδώ τα συμπεράσματα των εμπεριστατωμένων αναλύσεων της Papa

dopoulouBelmehdi, ό.π., καθώς και στο έργο της Le Chant de Pénélope. Poétique du tissage 
féminin dans l’Odyssée, Παρίσι, Belin, 1994 (απόσπασμα της εκτενούς διδακτορικής της διατρι
βής: L’Art de Pandora. La mythologie du tissage en Grèce ancienne, Λίλλη, ANRT, 1992). 

130. J. Redfield, «Notes on the Greek Wedding», Arethusa 15.12 (1982) 194195.
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παλινδρόμηση στο στάδιο της «παρθένου»,131 δηλαδή, σύμφωνα με την 
πρω τογενή έννοια του όρου,132 στο στάδιο της προγαμιαίας ανεξαρτησίας. 
Αυτός είναι μάλιστα και ο λόγος για τον οποίο η τέχνη της υφαντικής τελεί 
υπό την αιγίδα της Αθηνάς, θεάς γεννημένης χωρίς σεξουαλική επαφή και εν 
γένει εχθρικής προς τους ερωτικούς συγχρωτισμούς.133 

Υπό το φως αυτών των παρατηρήσεων, το γεγονός ότι η Αμέρσα απο
φεύγει να συμμετάσχει στο πλύσιμο των ρούχων σε εξωτερικό χώρο συμ
βολίζει τη σεξουαλική αποχή της και την αποκλειστική προσκόλλησή της 
στις αγνές «ενασχολήσεις της Εργάνης Αθηνάς» εντός του οίκου. Με αυτή τη 
λογική, τα προικιά που κατασκεύασε η Αμέρσα με τα επιδέξια χέρια της 
στον προστατευμένο χώρο της μητρικής εστίας μπορούν να θεωρηθούν 
προϊόν δόλου αντίστοιχου με εκείνου της Πηνελόπης που «ἔλυεν» και 
«ἀνέ λυεν» τον πέπλον, με στόχο την επ’ αόριστον αναβολή του «στυγεροῦ 
γά μου»134 που θα υποχρεωνόταν να τελέσει μετά την ολοκλήρωση του 
υφαντικού της έργου. Η Αμέρσα κατασκεύασε «τὰ προικιά της καὶ τὰ στο
λίδια τὰ κεντητά [...ποὺ] εὑρίσκοντο κλεισμένα ἀπὸ χρόνων πολλῶν εἰς 
μεγάλην ἄκομψον κασσέλαν καὶ τὰ ἔτρωγεν ὁ σκόρος καὶ τὸ σαράκι»,135 για 
να μείνουν κατ’ ουσίαν εκεί κλειδωμένα διαπαντός και να μη χρησιμεύσουν 
ποτέ ως γαμήλια στολή. Απογοητευμένη από το συζυγικό μοντέλο της 
πρωτότοκης αδελφής της ή ωθούμενη από την προσωπική της κλίση – 
εάν λάβει κανείς υπόψη τα αρσενικά της χαρακτηριστικά, τα οποία υπαι
νίσσονται τη μη διαθεσιμότητά της στους άνδρες – ή, όπως θα πει η μητέρα 
της σχετικά με τους καλόγηρους, «ὡσὰν ἀπὸ θείαν ἔμπνευσιν», αποφάσισε 
να μην ακολουθήσει τελικά την έγγαμη «ορθοφροσύνη» που επιβάλλεται 
από τις κοινωνικές νόρμες. Παρ’ όλα αυτά, δείχνει να τις σέ βεται και να 
τις υπολογίζει, εφόσον κεντά υπομονετικά οχυρωμένη εντός του οίκου 
παρέα με τα κουβάρια και τις κλωστές της. Μ᾽ αυτό τον τρόπο η Αμέρσα 
ενισχύει την εικόνα της πρότυπης θηλυκότητας και της παραδειγματικής 
σύνεσης, παραμένοντας ταυτόχρονα μια ανατρεπτική υφάντρια όπως η 
Πηνελόπη, αρνούμενη κάθε ερωτική συνάφεια και κάθε συμμόρφωση στις 
κατεστημένες αξίες. Εμμένοντας λοιπόν στην παράταση της παρθενίας της, 
η «ἄδμητος» και «ἄζυγος» Αμέρσα υφαίνει νέες αξίες και τεχνουργεί ένα 
καινούριο πεπρωμένο. 

131. Βλ. Loraux, ό.π. (σημ. 68), σ. 189, και PapadopoulouBelmehdi, ό.π. (σημ. 126) 52. 
132. Loraux, ό.π. (σημ. 68), σ. 9, σημ. 68.
133. Ό.π., καθώς και PapadopoulouBelmehdi, ό.π. (σημ. 126), 5257, και Le Chant de Péné-

lope, ό.π. (σημ. 129), σσ. 4748. 
134. Ομ. Α 249, Ψ 272.
135. III, 422, 2124.
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8. Η φαντασίωση του ανδρογύνου

Τώρα μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα την αρρενωπότητα της Αμέρ
σας, η οποία αποτελεί το σήμα κατατεθέν της διαφορετικότητας και της 
αιρετικότητάς της, γεγονός που μας ωθεί στη συμπλήρωση της άποψης 
του Β. Αθανασόπουλου σύμφωνα με την οποία αυτό το διακριτικό γνώρισμα 
της γυναίκας στον παπαδιαμαντικό κόσμο αποτελεί δείγμα εγκληματικής 
ροπής και σύμβολο του κακού,136 «έστω και αν αυτή η αντιστοιχία δεν είναι 
πάντα σταθερή».137 

Μια συνολική επισκόπηση του έργου του Σκιαθίτη επιτρέπει τις εξής 
παρατηρήσεις: Η ανδρική φωνή138 της κυρίας Ρίζου στη Μετανάστιδα και 
η «στρατιωτική» συμπεριφορά139 της Καικιλίας των Ἐμπόρων τῶν Ἐθνῶν, 
που συνδυάζονται εξάλλου με την «ανυπαρξία» των συζύγων και των δυο 
τους, είναι όντως ανησυχητικοί δείκτες στο κείμενο· και οι δύο υποκρίνονται, 
μηχανορραφούν και εξυφαίνουν συνωμοσίες. Η «αρρενοποίηση» της Αθηνιώς 
στην «Τελευταία βαπτιστική», που φέρει ένα όνομα προφανώς συνδεδεμένο 
με την αρρενωπή θεά Αθηνά και η οποία «εἰς πᾶσαν ἄλλην ἐργασίαν εἰς 
τοὺς ἄνδρας μᾶλλον ἁρμόζουσα ἦτο ἐπιτηδεία»,140 συνδηλώνεται επίσης 
αρνητικά στο κείμενο, εφόσον αυτή καθίσταται εμμέσως υπεύθυνη για τον 
θάνατο της μικρής Σοφούλας, άλλου ενός κοριτσιού που χάνεται από πνιγμό 
στο παπαδιαμαντικό κείμενο. Η συμπεριφορά της Μόρφως Καρούμπαινας 
στον «Τυφλοσύρτη» είναι πιο πολύ παράδοξη παρά ανησυχητική: σέρνει μια 
γειτόνισσα από τα μαλλιά, ενώ γρονθοκοπεί τον άνδρα της τελευταίας…141 
Όσο για την Αρετή (!) Χαρανίνα στον «Πεντάρφανο», ο δεδηλωμένος από 
τον αφηγητή ανδρογυνισμός της, σε συνάρτηση με την αξιοσημείωτη απου
σία κάθε αναφοράς σε σύντροφο, μεταφράζεται σε μια τρομακτική πράξη 
κανιβαλισμού: πάνω σε έναν καβγά, επιτίθεται σε μια άλλη νοικοκυρά δαγ
κώνοντας και καταματώνοντας το πρόσωπό της.142 

Αντίθετα, η «ἀνδρογυνάρικ[η]»143 είσοδος της Μπόζαινας στο σπίτι της 

136. Β. Ἀθανασόπουλος, «“Παπαδιαμάντηςἥρως”. Ἕνας κοσμοκαλόγερος ὑπὸ τὸν ἔλεγ 
χο τῆς φεμινιστικῆς κριτικῆς», στο Πρακτικά Α´ Διεθνούς Συνεδρίου για τον Αλέξανδρο Πα-
πα διαμάντη, Αθήνα, Δόμος, 1996, σσ. 333334. Βλ. επίσης ΦαρίνουΜαλαματάρη, ό.π. (σημ. 
9) σ. 54, και Γκασούκα, ό.π. (σημ. 83), σσ. 163164, η οποία, πλησιάζοντας στη δική μας ο πτι 
κή, θεωρεί αυτό το γνώρισμα της γυναίκας στη Φόνισσα ως δείγμα εξέγερσης, που κατα
δικάζεται ωστόσο από τον συγγραφέα σύμφωνα πάντα με την κριτικό.

137. Β. Ἀθανασόπουλος, «Ὁ Παπαδιαμάντης καὶ τὸ κακό», Διαβάζω 165 (1987) 73, σημ. 7.
138. I, 27, 2627.
139. I, 266, 1920. Βλ. επίσης I, 232, 1618, I, 262265. 
140. II, 93, 2224.
141. II, 472, 617.
142. IV, 58, IV 6364. 
143. Βλ. γλωσσάρι Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλου, III, 704.
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αρραβωνιαστικιάς στο διήγημα «Τὰ Συχαρίκια»  ερμηνεύεται από τον 
α φηγητή ως ένδειξη αρμονίας ανάμεσα στα δύο φύλα και, ως εκ τούτου, 
οιωνός ευτυχίας για το μελλοντικό ζευγάρι.144 Επίσης η μεταμφίεση της 
στοργικής Σκεύως στη μακροσκελή αφήγηση «Βαρδιάνος στὰ σπόρκα», η 
οποία βάζει τα ρούχα του αποβιώσαντος συζύγου της προκειμένου να μπει 
ως φύλακας στο λαζαρέτο όπου τελεί υπό καραντίνα ο γιος της,145 συνιστά 
μια παροδική «ανδροποίηση», σαφώς θετικά αξιολογημένη στη διήγηση. 
Αυτό το γενονός συνάδει με ορισμένα χαρακτηρολογικά γνωρίσματα της 
ηρωίδας θεωρούμενα κατ’ έθος ανδρικά και ενδεχομένως συνδεόμενα με 
τη χηρεία της. Στην «Ντελησυφέρω» η σχέση ανάμεσα στην ανδροπρεπή 
και «πολεμόχαρη» συμπεριφορά της ομώνυμης ηρωίδας και στον χαμό 
του άνδρα της αποσαφηνίζεται μάλιστα ρητά.146 Όσο για την Αχτίτσα στη 
«Σταχομαζώχτρα», αυτή αψηφά τις κοινωνικές απαγορεύσεις διασχίζοντας 
τη θάλασσα (κανονικά μόνο οι άνδρες «καραβώνονταν») προκειμένου να 
μαζέψει στάχυα στην Εύβοια και να κερδίσει τον επιούσιο.147 Τέλος, η Βάσω, 
η αιχμάλωτη του τούρκου αγά στο ιστορικό διήγημα «Χρῆστος Μιλιόνης», 
προικίζεται, μεταμφιεζόμενη σε άνδρα, με μια ανδρική συμπεριφορά που 
της επιτρέπει να ανακτήσει την ελευθερία της: 148 άλλο ένα παράδειγμα 
ηρωικής αρρενοποίησης που είναι αδύνατον να μην το αντιπαραβάλουμε με 
τη μαλθακότητα του αρραβωνιαστικού της ηρωίδας. 

Μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε ότι η ανδρικότητα της γυναίκας στο 
λογοτεχνικό σύμπαν του Παπαδιαμάντη (είτε αναφέρεται στα εξωτερικά 
είτε στα ψυχικά γνωρίσματα, είτε εκφράζεται με μια ορισμένη ενέργεια 
είτε αποτελεί πάγια συμπεριφορά) φέρεται αναπόσπαστα συνδεδεμένη με 
μια υπέρβαση που εναγκαλίζεται την επικινδυνότητα ή τον ηρωισμό και 
συνεπάγεται μια εσωτερίκευση του ανύπαρκτου ή του εκλιπόντος ανδρός. 

Αυτή η διπολική πρόσληψη της ανδρογυναίκας αντανακλάται περί φη
μα στη Φόνισσα. Όσον αφορά τη Φραγκογιαννού, η αρσενικότητά της, 
άρρηκτα συνδεδεμένη με μια διαδικασία υπεραναπλήρωσης της ανε

144. III, 33, 56. Εδώ εντοπίζει κανείς τον απόηχο αρχαίων πρακτικών συμβολικού ανδρο
γυνισμού συνδεδεμένων με γαμήλιες τελετές και με στόχο την αρμονία ανάμεσα στα φύλα. Η 
ευεργετική δράση αυτών των πρακτικών υπογραμμίζεται από τη M. Delcourt, η οποία τους 
αφιερώνει ένα κεφάλαιο στο έργο της Hermaphrodite. Mythes et rites de la bisexualité dans 
l’antiquité classique, Παρίσι, PUF, 1992, σ. 27 κ.ε. Ενώ η M. Delcourt αντλεί τα παραδείγματά 
της από την ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα, αυτά που παραθέτει ο J. C. L. Halley des Fontaines, 
Contribution à l’étude de l’androgynie. La notion d’androgynie dans quelques mythes et quelques 
rites, Παρίσι, Hippocrate, 1938, σσ. 105114, προέρχονται από ευρύτερα χωροχρονικά συμφρα
ζόμενα, γεγονός που συνηγορεί υπέρ της κοινής ψυχολογικής βάσης του φαινομένου. 

145. II, 584585, II, 588589, II, 598, II, 607.
146. III, 642.
147. II, 116, 2326. 
148. II, 49, II, 58. 
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πάρκειας του άνδρα της, αποτελεί συνώνυμο δεξιοτήτων. Πέρα από τις 
αναντίρρητα γυναικείες ενασχολήσεις της, δηλαδή τη συγκέντρωση προί
κας για τις κόρες της,149 τα προξενιά, το ξεγέννημα εγκύων,150 υιοθετεί 
συμ περιφορές και ρόλους παραδοσιακά ανδρικούς: ανέγερση σπιτιού, 
δάνεια, υποθηκεύσεις,151 θαλάσσια ταξίδια.152 Αυτή η υπερσυσσώρευση δρα
στηριοτήτων, που υπογραμμίζει την πολυδιάστατη προσωπικότητα και τον 
πλούτο της ηρωίδας, θα αποτελέσει συγχρόνως και το δράμα της και θα 
οδηγήσει στο έγκλημα, κάνοντας τον «νοῦ» της να «ψηλώσει»… 

Όσο για την ανδρικότητα της Αμέρσας, συγκερασμό έμφυτης κλίσης και 
αντιδραστικής αναπλήρωσης του θανάτου του πατέρα και της απουσίας 
των αρρένων ξενιτεμένων αδελφών,153 αυτό εμφανίζεται ως αναπόσπαστο 
κομμάτι του ατρόμητου χαρακτήρα της στον οποίο ο αφηγητής επιμένει με 
ένα θαυμασμό συγκρατούμενο μετά βίας: 

Ἡ Ἀμέρσα ἦτο ἄφοβος, κ’ ἐνέπνεε πεποίθησιν, ὡς νὰ ἦτο ἀνήρ154

δὲν έφοβεῖτο τὰ στοιχειὰ τὴν νύχτα, ἦτο δὲ τολμηρὰ καὶ ἀποφασιστική κόρη155

αὐτὴ νὰ φοβηθῆ τὰ στοιχειά, ἥτις δὲν εἶχε φοβηθῆ τὸν ἀδελφόν της Μῆτρον […] 
ὅστις τὴν εἶχε μαχαιρώσει […]156

παραδόξως δὲν εἶχε δειλιάσει ὅταν εἶχεν ἰδεῖ τὸ αἷμα, ἅν καὶ πρώτην φορὰν τῆς 
συνέβαινε
τὸ πάθημα. […] Μόνον ἔσφιγγε τοὺς ὀδόντας καὶ ἠπόρει πῶς δὲν ᾐσθάνετο ἀκόμη 
πόνον.157

Εἶχεν ἀδυνατήσει ὁπωσοῦν, ἀλλ᾽ἦτο ἰσχυρά, θαρραλέα καὶ δὲν ἐφοβεῖτο.158 

149. III, 444, 2830. 
150. III, 432, 1.
151. III, 444, 2527.
152. III, 451, 68, III, 451, 22. Η Φραγκογιαννού προστρέχει σ’ αυτή την παραβατική για το 

φύλο της πράξη προκειμένου να βγάλει τον γιο της Μήτρο από τη φυλακή. 
153. Αρσενικά στοιχεία αρχίζουν να σημαδεύουν το παρουσιαστικό της μελλοντικής γε

ροντοκόρης ήδη από την παιδική ηλικία (III, 433, 1214). Ως προς τον στιβαρό, ανδροπρεπή 
της χαρακτήρα, που εμφυσά δύναμη και κουράγιο στα πιο αδύναμα μέλη της οικογένειας, ο 
αφηγητής τον συνδέει με την ανδρική απουσία: «Αἱ δύο ἀδελφαὶ ἐκοιμῶντο τῷ ὄντι μόναι εἰς 
τὴν μικρὰν οἰκίαν. Ἡ Ἀμέρσα ἦτο ἄφοβος, κ’ἐνεπνεε πεποίθησιν, ὡς νὰ ἦτο ἀνήρ. Ὁ πατήρ 
των εἶχεν ἀποθάνει πρὸ πολλοῦ, οἱ δὲ ἐπιζῶντες υἱοὶ διαρκῶς ἔλειπον εἰς τὰ ξένα» (III, 435, 
3033). Η εγγενής βάση (αρρενωπά σωματικά γνωρίσματα) πάνω στην οποία χτίζεται η αρσε
νικότητα στη γυναίκα με τη συνδρομή εξωτερικών παραγόντων (χηρεία) ξανασυναντάται στην 
«Ντελησυφέρω» (III, 642).

154. Ό.π. 
155. III, 435, 1415. Βλ. και II, 436, 11.
156. III, 436, 1115. 
157. III, 441, 2428. 
158. III, 449, 2425. 
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Σ᾽ αυτό το σημείο κρίνεται απαραίτητο να υπενθυμίσουμε ότι ο βάναυσος 
αδελφός, που αντιπροσωπεύει ένα ακραίο πρότυπο άρρενος, διαθέτει ένα 
ιδιαίτερα γόνιμο, γυναικείο μυαλό. Αυτή η γονιμότητα που προσλαμβάνεται 
ως δημιουργικότητα εγγράφεται στο όνομα του προσώπου: Μήτρος, πρβ. 
μήτρα.159 

Ἦτο φύσει ὁρμητικὸς καὶ παράφορος, ἂν καὶ εἶχε πολὺ δεξιόν, θηλυκὸν νοῦν, ὅπως 
ἔλεγεν ἡ μάννα του – νοῦς ὁ ὁποῖος ἐγέννα. Παιδιόθεν ἦτο ἱκανὸς μόνος του νὰ 
πλάττῃ, αὐτοδίδακτος, πολλὰ ὡραῖα μικρὰ πράγματα· καραβάκια, προσωπίδας, 
ἀγαλμάτια, κοῦκλες, καὶ ἄλλα ἀκόμη.160

Σε μια αφήγηση όπου ο τοκετός και η μητρότητα διώκονται, η ικανότητα 
του Μήτρου να «γεννά», αναφερόμενη μάλιστα ως η μόνη αρετή του, είναι 
φυσικό να εγείρει ερωτήματα. 

Τέλος, η Δελχαρώ, η μητέρα της Φραγκογιαννούς (που φέρει το ίδιο 
ό νο μα με εκείνο της πρωτότοκης θυγατέρας τής παιδοκτόνου), αν και δεν 
μνημονεύεται ρητά ως ανδρογυναίκα, προβάλλει μέσα από την αφήγηση 
ως μια μητριαρχική μορφή που κονιορτοποιεί τον σύζυγό της, ως τύραννος 
που ενσαρκώνει έναν άδικο και αυθαίρετο νόμο απέναντι στην κόρη της161 
και ως μάγισσαστρίγγλα που τρομοκρατεί τους άνδρες.162 Σε αντίθεση με 
την ανοιχτά εκθειασμένη αρρενοπότητα της Αμέρσας και την αμφιλεγόμενη 
ανδρικότητα της Φραγκογιαννούς, η φαλλική ισχύς της Δελχαρώς αποτελεί 
ξεκάθαρα ανησυχητικό δείκτη. 

Αυτό το κράμα του αρσενικού και του θηλυκού που συναντάμε στους 
ή ρωες της Φόνισσας, καθώς, όπως είδαμε, και σε άλλα παπαδιαμαντικά 
πρόσωπα, εκφράζει καταρχήν μια αμφισβήτηση των παραδεδομένων αν
δρικών και γυναικείων αξιών, αν όχι μια εξέγερση εναντίον τους, ενώ συγ
χρόνως υπαινίσσεται την ισχυρή διαφυλική πόλωση που χαρακτηρίζει το 
ιστορικοπολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο εγγράφεται το έργο του Σκιαθίτη, 
εφόσον φαίνεται ότι οι ανδρόγυνες μορφές επιχωριάζουν σε κοινωνίες 
και εποχές οι οποίες επιβάλλουν αυστηρούς διαχωρισμούς στα φύλα, 
αποτελώντας έτσι έναν αντιδραστικό σχηματισμό.163

159. Η σχέση ανάμεσα στον «Mήτρο» και στη «μήτρα» έχει επισημανθεί από τον Saunier, 
ό.π. (σημ. 83), σ. 243. Ας προσθέσουμε ότι η καρπερή μητέρα του διηγήματος «Ὁ Γείτονας μὲ 
τὸ λαγοῦτο» ονομάζεται Μήτραινα (III, 301, 1112). 

160. III, 436, 2126.
161. Η Φραγκογιαννού θα μπορούσε να είχε προικιστεί δεόντως εφόσον προέρχεται από 

μια ευκατάστατη οικογένεια, περιορίστηκε ωστόσο σε ένα άγονο μποστάνι εξαιτίας της τυ
ραννικής βούλησης της μητέρας της που αφαίρεσε κάθε δυνατότητα αντίδρασης στον σύζυγό 
της. Βλ. την αναδρομική σκηνή που περιγράφει τον γάμο της ηρωίδας: III, 424425.

162. III, 418420. 
163. Βλ. F. Monneyron, L’Androgyne décadent. Mythe, figures, fantasmes, Grenoble, ELLUG, 

1996, σσ. 77 κ.ε. 
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Σε αμιγώς ψυχολογικό επίπεδο, αυτή η ρευστότητα των διακριτικών 
γνωρισμάτων των φύλων – που μπορεί να παραβληθεί με ένα χιουμοριστικό 
απόσπασμα της Γυφτοπούλας στο οποίο λέγεται ότι «εἰς τὰ ροῦχα μόνον 
εἶναι ἡ διαφορά»164 ανάμεσα στον άνδρα και στη γυναίκα, υπονοώντας μια 
κοινωνική κατασκευή (constructionnisme) του φύλου παράλληλα με μια 
κατάργηση των έμφυλων ιδιαιτεροτήτων – εισηγείται την ύπαρξη μιας 
φαντασίωσης σεξουαλικής αδιαφοροποίησης, που αποκαλείται «φαντα
σίωση αμφισεξουαλικότητας» ή «μυθική μονοφυλικότητα»,165 «ερμαφρόδιτο 
ιδεώδες»,166 «αμφισεξουαλική ψευδαίσθηση»167 ή ακόμη «φαντασίωση του 
ουδέτερου γένους».168 Ακολουθώντας τις διευκρινίσεις του S. Chaumier169 
και της J. Kristeva,170 επιλέγουμε να υιοθετήσουμε τον όρο «φαντασίωση του 
ανδρογύνου».

Τα δρώμενα της αφήγησης, που, όπως είδαμε, παραπέμπουν σε μια 
πα λινδρομική κίνηση της οποίας τελική κατάληξη (ο πνιγμός της Φραγκο
γιαννούς) είναι το στάδιο πριν από τη γέννηση (ενδομήτρια φάση), επι
τρέπουν να εντοπιστεί η φαντασίωση του ανδρογύνου η οποία αποτελεί 
επιθυμία επιστροφής στη μητέρα των πρώτων στιγμών της ζωής μας, όταν 
η μητέρα είναι τα πάντα, συναίρεση άρρενος και θήλεος, φιγούρα κυριαρ
χική, σαγηνευτική αλλά και πολύ επικίνδυνη. Αυτή η φαντασίωση, κατε
ξοχήν ναρκισσιστική εφόσον στοχεύει στο στάδιο πριν από την αναγνώριση 
και την αποδοχή της σεξουαλικής διαφοράς, πριν από την «περι οριστική» 
επιλογή του ανδρικού και του θηλυκού γένους, όταν δεν είμαστε ακόμα 
ούτε άνδρες ούτε γυναίκες αλλά αποτελούμε μια άφυλη ενότητα με το 
σώμα της μητέρας, είναι αναπόσπαστα δεμένη με μια αυτοκτονική τάση 
και με μια ψευδαίσθηση αναγέννησης και αθανασίας: «δεν έχω ανάγκη το 
άλλο φύλο για να διαιωνίσω την ύπαρξή μου, είμαι και άρρεν και θήλυ και 
αυτοαναπαράγομαι εις το διηνεκές και αν δεν μπορώ να είμαι τα πάντα, 
προτιμώ να μην είμαι τίποτα, προτιμώ να μην υφίσταμαι!». Η μεγαλομανιακή 
φαντασίωση του ανδρογύνου είναι η φαντασίωση του αυτοαναγεννώμενου 
και «αυτοαιμομικτικού» Φοίνικα.171

164. I, 549, 57.
165. C. David, «Les belles différences», στο J.B. Pontalis (επιμ.), Bisexualité et différence des 

sexes, Παρίσι, Gallimard, 2000, σσ. 375376.
166. J. McDougal, «L’Idéal hermaphrodite et ses avatars», στο Pontalis (επιμ.), ό.π., σ. 409 κ.ε.
167. Ό.π., σ. 409.
168. A. Green, «Le Genre neutre», στο Pontalis (επιμ.), ό.π. (σημ. 165), σ. 389 κ.ε.
169. Βλ. S. Chaumier, L’Amour fissionnel. Le nouvel art d’aimer, Παρίσι, Fayard, 2004, σ. 152.
170. J. Kristeva, Histoires d’amour, Παρίσι, Gallimard, 1985, σ. 91.
171. Η Delcourt (ό.π. (σημ. 144), σσ. 121122) υπήρξε η πρώτη, απ’ όσο γνωρίζουμε, που 

επισήμανε τη συγγένεια του Φοίνικα με το ανδρόγυνο και το ναρκισσιστικό όνειρο της αυτο
γένεσης και της αναγέννησης που ενσαρκώνει. Μυθικό πουλί που όταν αισθάνεται το τέλος 
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Η Φραγκογιαννού (η ανδρογυναίκα που νομίζει ότι φονεύοντας χαρίζει 
ζωή, που βαυκαλίζεται ότι αναγεννάται και αναβαπτίζεται βυθιζόμενη, 
αυ τοκτονώντας, στη θάλασσα, «ξεκαθαρίζει» μόνη τους ανοιχτούς λογα
ριασμούς της με τη θηλυκότητα, χλευάζοντας και προσπερνώντας τους 
άνδρες, στα χνάρια της τρομακτικής μητέρας της η οποία περιφρονεί και 
γελοιοποιεί τον νόμο του Πατέρα172) ενσαρκώνει επιπροσθέτως τη μητέρα 
της βρεφικής μας ηλικίας την οποία δεν είμαστε ακόμα σε θέση να ξε
χωρίσουμε από τη νεαρή ψυχοσωματική μας οντότητα. Αποτελούμε μαζί 
της ενότητα, που ικανοποιεί μεν τις ανάγκες μας, αντικείμενο της οργής 
μας όταν καθυστερεί να ασχοληθεί μαζί μας και του πανικού μας όταν μας 
αφήνει μόνους, ενώ παράλληλα, κάποιες φορές, αντικείμενο της επιθυμίας 
μας να την κατασπαράξουμε, αντιμέτωποι με τον τρόμο μήπως η ίδια μάς 
κατασπαράξει, εφόσον η επιθετικότητα απέναντί της στρέφεται προς εμάς 
αφού συνθέτουμε μια αξεχώριστη ενότητα μαζί της. Κατ’ αυτό τον τρόπο 
νιώθουμε ότι βρισκόμαστε στο απόλυτο έλεός της, μιας και είμαστε ακόμη 
ανώριμοι για να εγγράψουμε την παρουσία ενός «λυτρωτή» τρίτου, του 
πα τέρα, για παράδειγμα, που θα μας βοηθήσει να βγούμε από αυτή την 
ηδονική μα και εφιαλτική δυάδα. 

Η παπαδιαμαντική παιδοκτόνος εκπροσωπεί την τραγική όψη αυτής 
της ανδρόγυνης μάνας, της επονομαζόμενης στο ψυναναλυτικό λεξιλόγιο 
«κακής μάνας»,173 της αυτονομημένης από τον πατέρα μητέρας που απειλεί 

του, βάζει φωτιά στη φωλιά του για να ξαναγεννηθεί μέσα από τις στάχτες του – αφότου 
την υγράνει πρώτα με το σπέρμα του σύμφωνα με κάποιες εκδοχές του μύθου –, ο Φοίνικας 
είναι συγχρόνως άρρεν και θήλυ, ο ίδιος ο πατέρας και η μάνα του, γεγονός που εξωθεί τον L. 
Brisson, Le Sexe incertain. Androgynie et hermaphrodisme dans l’antiquité gréco-romaine, Πα
ρίσι, Les Belles Lettres, 1997, σσ. 85, 101, να προστρέξει στον όρο «αυτοαιμομιξία». Εφόσον 
η ψυχανάλυση συναντά συχνά τους αρχαίους μύθους, ο Green (ό.π. (σημ. 168), σσ. 406408) 
συνδέει τον Φοίνικα με τη φαντασίωση του «ουδέτερου γένους», δηλαδή τη φαντασίωση μιας 
αμφισεξουαλικότηταςασεξουαλικότητας, εν προκειμένω την επιστροφή σε ένα ναρκισσισμό 
στερούμενο εξωτερικού λιβιδινικού αντικειμένου, ο οποίος συνεπιφέρει «το σβήσιμο κάθε 
διεγερσιμότητας, οποιασδήποτε επιθυμίας ευχάριστης ή δυσάρεστης. Αυτή η έλξη προς τον 
θάνατο υποκρύπτει μια φαντασίωση αθανασίας. Γιατί το να μην είμαστε τίποτα είναι ένας τρό
πος να καταργήσουμε την πιθανότητα πως μπορεί και να μην υπάρχουμε πια, πως μπορεί να 
μας λείψει κάτι, έστω και η πνοή της ζωής» (ό.π., σ. 407). Αξίζει να υπογραμμιστεί ο άμετρος 
και μεγαλομανιακός ναρκισσισμός που εμπνέει αυτή τη φαντασίωση ουδετερότητας. Ο Green 
εξηγεί ότι «όταν πρόκειται περί επιθυμίας, όλα ρυθμίζονται στον άξονα του όλα ή τίποτα: 
“Εφόσον δεν μπορώ να έχω και να είμαι τα πάντα, απλώς δεν θα υπάρξω, δεν θα είμαι απο
λύτως τίποτα”» (ό.π., σ. 406).

172. Ο Ἀσλανίδης (ό.π. (σημ. 93), σσ. 3031) και ο Kaniamos (ό.π. (σημ. 37), σσ. 8283) 
επι χειρηματολόγησαν υπέρ της ταύτισης της Φραγκογιαννούς με τη μητέρα της Δελχαρώ 
(μύηση στη μαγεία, άρνηση απόδοσης της προίκας που ανέστειλε τον ψυχικό αποχωρισμό από 
τη μητέρα) επιμένοντας κυρίως στο γεγονός ότι αυτή η ταύτιση, συνδεόμενη με μια ελλιπή πα
τρική λειτουργία, οδήγησε στον φόνο των μικρών κοριτσιών. 

173. Βλ. G. Mendel, La Révolte contre le père. Une introduction à la sociopsychanalyse, Πα
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με αφανισμό. Με δεδομένο ότι το βρέφος δεν είναι σε θέση να τη συλλάβει 
στην ολότητά της, περιοριζόμενο στο να διακρίνει μόνο επιμέρους μέλη του 
σώματός της, και έχοντας κατά νου ότι η Φραγκογιαννού μεταβάλλει το 
μητρικό χάδι σε ασφυκτικό εναγκαλισμό, θεωρούμε ότι αντιπροσωπεύει 
φαντασιακά το «κακό στήθος», σύμφωνα με τον όρο που καθιέρωσε η αγ
γλίδα ψυχαναλύτρια M. Klein για να περιγράψει τον φόβο του πνιγμού του 
νεογέννητου από το στήθος που θηλάζει και το οποίο κατά τα άλλα του 
παρέχει ζωή.174 

Επίσης ο Μήτρος, που εμπεριέχει τη θηλυκότητα στο όνομά του και που 
σκότωσε έναν άνθρωπο πάνω στο θυμό του, αυτός ο «μητρικός» άνδρας 
που φονεύει, σκορπά τη βία και τον πανικό, μπορεί να αναχθεί σε αυτή την 
αρχέγονη ανδρόγυνη μορφή των παιδικών μας χρόνων την οποία διατηρεί 
πάντα ζωντανή το ασυνείδητο. 

Αντίδοτο σ’ αυτές τις αγχογόνες αναδύσεις από το ασυνείδητο (του συγ
γραφέα προφανώς, εφόσον οι ήρωες δεν διαθέτουν ασυνείδητο, αλλά και 
του αναγνώστη, που συμπαρασύρεται σε αυτή την αναμόχλευση αρχέγονων 
παθών), το θετικό πρόσωπο της Αμέρσας, η οποία αντιπροσωπεύει το «καλό 
ανδρόγυνο», την αυτοθυσιαστική προσεξουαλική (προοιδιπόδεια) μητέρα, 
αυτήν που παρέχει ασφάλεια στο βρέφος της και ικανοποιεί τις ανάγκες του 
χωρίς υπερβολές, αυτή την ιδανική εσωτερικευμένη μορφή που ο Winnicott 
αποκαλεί «επαρκώς καλή μάνα» (good enough mother).175 

Σε μια οιδιπόδεια οπτική, καθόλου ασύμβατη με την προηγούμενη, αφού 
γνωρίζουμε ότι στο ασυνείδητο συνωθούνται φαντασιώσεις και ενορμήσεις 
προερχόμενες από ποικίλα στάδια της οντογενετικής μας εξέλιξης, η αυ
τάρκης ηρωίδα που μένει μακριά από τους άνδρες αντιπροσωπεύει την 
ιδεώδη στα μάτια του παιδιού μητέρα που αρνείται να δοθεί στον πατέρα, 
οπότε έτσι καθίσταται εντελώς διαθέσιμη γι’ αυτό, ενώ ταυτόχρονα προ  
φυ λάσσεται από τη σεξουαλική βαναυσότητα του συζύγου της. Υπενθυμί
ζουμε ότι, σύμφωνα με την ανακάλυψη του Freud την οποία η κλινική εμπει
ρία στο ντιβάνι επιβεβαιώνει συνεχώς, στα πρώιμα στάδια της ύπαρ ξής μας, 
όταν δεν είμαστε ακόμα σε θέση να ερνηνεύσουμε το αίνιγμα της σεξου
αλικότητας, προσλαμβάνουμε τις ερωτικές περιπτύξεις των γονέων μας 
σαν σαδιστικές πράξεις στις οποίες ο γεννήτοράς μας υποβάλλει την 
τρυ φερή ύπαρξη που μας έφερε στον κόσμο.176 Η φαντασίωση της παρθένας 

ρίσι, Payot, 1988, σ. 180. 
174. M. Klein, La Psychanalyse des enfants, Παρίσι, PUF, 1993. 
175. D. W. Winnicott, «Primary Maternal Preoccupation» (1956), στο Collected Papers, through 

Paediatrics to Psychoanalysis, Λονδίνο, Tavistock, 1958, σσ. 300305. 
176. S. Freud, «Extrait de l’histoire d’une névrose infantile. L’homme aux loups» (1918), στο 

Cinq Psychanalyses, Παρίσι, PUF, 1999, σσ. 325420.
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μητέρας, που αποτελεί κατεξοχήν μοτίβο της χριστιανικής θρησκείας, 
υπερ θετικά μάλιστα προβεβλημένο στο έργο του Παπαδιαμάντη όπου η 
συνεχώς επανεμφανιζόμενη μορφή της Θεοτόκου συνιστά την «καλλίστην 
ἔκφρασιν τῆς μητρικῆς στοργής»,177 δεν αποτελεί παρά έναν αντιδραστικό 
σχηματισμό, υποκινούμενο από τον παιδικό πανικό μπροστά στην 
εξισούμενη με βιασμό γονεϊκή συνουσία.178

Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητη μια διευκρίνιση. Στην πραγμα τι  
κότητα, δεν υπάρχει καλό και κακό ανδρόγυνο· υπάρχει απλώς μια φαν
τασίωση σεξουαλικής αδιαφοροποίησης, συνοδευόμενης από αντιφατικά 
συναισθήματα, μια φαντασίωση συγχώνευσης με τη μητέρα, που ταυτό
χρονα είναι καλή και κακή, δοτική και στερητική, προστατευτική και απει
λητική, ανιδιοτελής και φόνισσα· ως εκ τούτου, φαντασίωση ελκυστική και 
εφιαλτική ταυτόχρονα. Πρόκειται για το συναισθηματικό δίπολο του ανδρο
γύνου, για το αξεχώριστο ζεύγος της Φραγκογιαννούς και της Αμέρσας. 

Η επιμονή αυτής της φαντασίωσης τόσο στη Φόνισσα, όσο και στο υπό
λοιπο παπαδιαμαντικό έργο, η οποία συνάγεται από την πληθώρα των αν
δρόγυνων χαρακτήρων και συνδυάζεται με την απεικόνιση παντοδύναμων 
μητρικών μορφών179 και αδύναμων πατρικών μορφών,180 εξηγεί και τον 
επιλεκτικό φόνο των μικρών κοριτσιών, καθώς και την εν γένει επιθετικότητα 
απέναντι στο θήλυ, εφόσον η καθήλωση στην εικόνα της ανδρόγυνης μάνας, 
ελλείψει μιας δυναμικής πατρικής παρέμβασης ικανής να διασπάσει την 
εγκυμονούσα κινδύνους αδιαφοροποίητη ενότητα μητέρας/βρέφους και να 
εισαγάγει τη σεξουαλική διαφορά κατά το οιδιπόδειο στάδιο, συνεπάγεται 

177. «Ἡ  Γλυκοφιλοῦσα», III, 75, 1617.
178. Σχετικά με το ψυχολογικό υπόστρωμα της πρόσληψης της Παρθένου Μαρίας στη χρι

στιανική θρησκεία βλ. J. Kristeva, Au commencement était l’amour. Psychanalyse et Foi, Παρίσι, 
Librairie Générale Française, 1997, σ. 65, και T. Sebbag, «Virginité, virginité. De Gaïa à Marie…», 
Figures de la psychanalyse 17 (2008/2011) 161178. 

179. Για την πανταχού παρουσία και την παντοδυναμία της μητέρας στο παπαδιαμαντικό 
corpus βλ. Saunier, ό.π. (σημ. 83), σσ. 266 κ.ε. Πρβ. και το σχόλιο του T. Ἄγρα περί του «μη τρι
αρ χικοῦ πολιτισμού» στο έργο του Σκιαθίτη, «Πῶς βλέπομε σήμερα τὸν Παπαδιαμάντη», στο 
Κριτικά, τ. 3: Μορφὲς καὶ κείμενα τῆς πεζογραφίας, Αθήνα, Ερμής, 1984, σ. 49. 

180. Ως προς την υποτίμηση και τη γελοιοποίηση των ανδρών στη Φόνισσα, που στηρίζουν 
άμεσα ή έμμεσα την ιδέα της έκλειψης του πατέρα, βλ. ΦαρίνουΜαλαματάρη, ό.π. (σημ. 9), 
σσ. 5556, Ἀθανασόπουλος, ό.π. (σημ. 137) 73, σημ. 7, και ό.π. (σημ. 136), σ. 327, Ι. Ορφανίδου, 
«Η Φόνισσα ως κοινωνικό μυθιστόρημα», στο Η κοινωνική διάσταση του έργου του Αλέξανδρου 
Παπαδιαμάντη. Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου, Βόλος, Μάιος 1998, Αθήνα, Οδυσσέας, 2000, 
σ. 266, και κυρίως Ἀσλανίδης, ό.π. (σημ. 93), σ. 29. Σχετικά με το φαινόμενο αυτό γενικά στο 
έργο του Παπαδιαμάντη βλ. Ν. Ορφανίδης, «Το πάθος των προσώπων και τα πάθη της ψυχής. 
Ο θεολογικός κοινωνιολογισμός του Παπαδιαμάντη: μια διαγραμματική κατηγοριοποίηση του 
παπαδιαμαντικού πληθυσμού», στο Η κοινωνική διάσταση, ό.π., σ. 254, και κυρίως Saunier, 
ό.π. (σημ. 83), σ. 272. Πρβ. το περιληπτικό σχόλιο του Χρ. Μαλεβίτση, «Ὁ ἀρχέγονος Παπα
διαμάντης. Σχόλιο στὸ ‘‘Μυρολόγι τῆς φώκιας’’», στο Τριανταφυλλόπουλος (επιμ.), ό.π. (σημ. 
93), σσ. 296297. 
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τη μη ρευστοποίηση του σαδισμού απέναντι στην αρχέγονη αυτή μητρική 
εικόνα και τη μετάθεσή του σε γυναικείες μορφές/μητρικά υποκατάστατα. 

Η J. Kristeva συμπυκνώνει κατηγορηματικά:181 ο ανδρογυνισμός δεν 
συνιστά παρά έναν κρυφό μισογυνισμό που ανάγεται στο μένος κατά της 
προοιδιπόδειας ή, όπως θα ονομάσει αλλού,182 ακειμενικής (abjecte) μητέ
ρας. Γι’ αυτό άλλωστε, όπως το επισημαίνει ο F. Monneyron, το ανδρόγυνο 
ιδεώδες που εκλαμβάνεται εν γένει ως επιθυμία συμφιλίωσης των φύλων 
εμφανίζεται παραδόξως στη λογοτεχνία και στις εικαστικές τέχνες 
παράλληλα με μια αποστροφή για τη γυναίκα.183 

Όσο δε για τις αυτοκτονικές τάσεις του ανδρογύνου, οι οποίες στην περί
πτωση της Φόνισσας εκφράζονται με την ταύτιση της παιδοκτόνου με τα 
θύματά της και με τον συμμετρικό θάνατο (πνιγμό) της ηρωίδας και των 
μικρών κοριτσιών, αυτό αποτελεί το μαζοχιστικό συμπλήρωμα του σαδισμού 
εφόσον, όπως επισημάναμε, οι επιθετικές ενορμήσεις που στοχεύουν στη 
μητέρα κατά το πρώιμο στάδιο της ύπαρξής μας στρέφονται εναντίον μας 
καθώς συναποτελούμε μια αδιαίρετη ολότητα με αυτήν, επομένως και η 
μετέπειτα επιθετικότητα απέναντι στα μητρικά υποκατάστατα παραμένει 
αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την αυτοκαταστροφικότητα. Μητροκτονία, 
γυνοκτονία, αυτοκτονία συνιστούν το δραματικό τρίπτυχο του ανδρoγύνου 
το οποίο συναντάται και στο ψυχολογικό προφίλ αρκετών κατά συρροή 
δολοφόνων. 

9. Η ενορατικότητα της γεροντοκόρης 

Μπορεί βέβαια η διήγηση να χαρακτηρίζεται κατά κόρον από καταβυθίσεις 
στο παρελθόν, υπάρχει ωστόσο μια σημαντική εμπροσθοδρομική κίνηση, 
φορέας της οποίας είναι η Αμέρσα, η πρωτοπόρος υφάντρια του μέλλοντος. 

Λίγο προτού «ψηλώσει ὁ νοῦς» της Φραγκογιαννούς εξαιτίας της ιλιγ  
γιώδους ανασκόπησης της ζωής της,184 η οποία την οδηγεί στον στραγ
γαλισμό της εγγονής της, η τολμηρή γεροντοκόρη εμφανίζεται αλαφιασμένη 
στο σπίτι της αδελφής της Δελχαρώς, όπου όλοι κοιμούνται, ενώ η Φρα

181. Kristeva, ό.π. (σημ. 170), σσ. 9192. 
182. J. Kristeva, Pouvoirs de l’horreur. Essais sur l’abjection, Παρίσι, Seuil, 1983. Στο θαμπο

χάραμα της ψυχικής ζωής όπου τα όρια του «μέσα» και του «έξω» δεν είναι ακόμη διακριτά, 
η μητέρα δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή από το βρέφος ως εξωτερικό αντικείμενο αλλά ως 
ακείμενο ή αποκείμενο, ως κάτι ανάμεσα στην εσωτερική και την εξωτερική πραγματικότητα. 

183. F. Monneyron, «De l’androgyne au misogyne. L’infernale dialectique des décadents», Les 
Cahiers du GRIF 47 (1993) 7586. 

184. Μπορεί να θυμηθεί κανείς εδώ τον αφηγητή των Ἐμπόρων τῶν Ἐθνῶν, ο οποίος επι
σημαίνει τον ίλιγγο που παραμονεύει εκείνον που τολμά να ατενίσει μέσα του σαν σε αβυσ σώ
δες φρέαρ.
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γκογιαννού αγρυπνά στο προσκέφαλο του άρρωστου νεογέννητου. Έρχεται 
λοιπόν να διηγηθεί στη μητέρα της το εφιαλτικό όνειρο που την ξύπνησε, 
καθώς έβλεπε τη μικρή Χαδούλα πεθαμένη και τη Φραγκογιαννού με 
μαύρο σημάδι στο χέρι. Η ηλικιωμένη γυναίκα χαρακτηρίζει την κόρη 
της «ἀλαφροΐσκιωτη»185 και την αποπέμπει. Κι αφότου μένει μόνη της, 
συ νε χίζει να αναλογίζεται τον βίο της «τὸν ἀνωφελ[ῆ] καὶ μάταιο[ν] καὶ 
βαρ[ύ]»,186 ενώ, τη στιγμή που οι αναμνήσεις του θλιβερού παρελθόντος την 
κατακλύζουν, κάνει το κλαυθμυρίζον νεογέννητο να σωπάσει για πάντα: 

Ἡ Φραγκογιαννοὺ δὲν εἶχεν ἐνθυμηθῆ τὴν στιγμὴν ἐκείνην τὸ ὄνειρον τῆς Ἀμέρσας, 
τὸ ὁποῖον αὕτη ἐλθοῦσα πρὸ μιᾶς ὥρας, μεταξὺ τοῦ δευτέρου καὶ τοῦ τρίτου 
λαλήματος τοῦ πετεινοῦ, εἶχε διηγηθῆ εἰς τὴν μητέρα της! Εἶχε «ψηλώσει» ὁ νοῦς 
της!187

Επισημαίνοντας το λάλημα του πετεινού το οποίο επαναλαμβάνεται στο 
κεί μενο, η Γ. ΦαρίνουΜαλαματάρη θεώρησε ότι πρόκειται για συμβολικό 
μοτίβο: ο φόνος της μικρής Χαδούλας που πραγματοποιείται τη στιγμή 
που ο κόκορας λαλεί για τρίτη φορά παραπέμπει στην προδοσία.188 Εάν 
όντως η διήγηση υπαινίσσεται την απάρνηση του Χριστού από τον Πέτρο, 
η πρόγνωση της Αμέρσας θα μπορούσε να παραβληθεί με αυτήν του Κυρίου. 
Ο συσχετισμός της υποδειγματικής γεροντοκόρης με τον Θεάνθρωπο δεν 
θα έπρεπε εξάλλου να μας εκπλήσσει, αρκεί να θυμηθούμε τη Φωτεινή 
στο «ΘέροςἜρος» και την ιδιαίτερη σχέση της με την αμνάδα της, για 
την οποία ο Ι. Κ. Κολυβάς στη Λογικὴ τῆς ἀφήγησης καὶ ἠθικὴ τοῦ λόγου, 
υποστήριξε ότι έλκει την καταγωγή της από τις συμβολικές ταυτίσεις του 
Χριστού με τον αμνό,189 ενώ η ανυμέναιος τροφός συμβολίζει γενικότερα το 
χριστιανικό φως.190 

Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι η Αμέρσα βλέπει συχνά προμηνυτικά όνειρα: 

Ἀλλ’ ἦτο ἆρα αὐτὴ πράγματι «ἀλαφροΐσκιωτη  »; Αὐτὴ τῆς ὁποίας τὰ ὄνειρα, αἱ 
πλάναι καὶ αἱ παρακρούσεις πολλάκις συνέβη νὰ σημαίνωσιν, ἢ νὰ δηλῶσί τι ἢ ν’ 
ἀφήνωσι παράδοξον ἐντύπωσιν.191 

Από τη στιγμή που ο αφηγητής διαβεβαιώνει ότι δεν είναι η πρώτη φορά 
που η Αμέρσα έχει «σημαίνοντα» όνειρα και οράματα, γίνεται σαφές ότι, 
πέρα από τα υπόλοιπα προτερήματά της, διαθέτει και το χάρισμα της 

185. ΙΙΙ, 435, 23.
186. III, 418, 18.
187. III, 448, 811.
188. ΦαρίνουΜαλαματάρη, ό.π. (σημ. 9), σ. 50.
189. Κολυβᾶς, ό.π. (σημ. 112), σ. 29. 
190. Ό.π., σ. 20, σημ. 2. 
191. III, 444, 24.
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ενόρασης, όπως και, ευρύτερα, την ικανότητα να επικοινωνεί με τις δυ
νάμεις του υπερπέραν. Εάν κυκλοφορεί μέσα στη νύχτα χωρίς να φοβάται 
τα στοιχειά, όπως το επαναλαμβάνει ο αφηγητής, είναι γιατί διατηρεί 
προ φανώς φιλικές σχέσεις με τον κόσμο των πνευμάτων. Αυτή είναι και η 
σημασία της λέξης «ἀλαφροΐσκιωτος», με την οποία η Φραγκογιαννού και 
ο αφηγητής192 χαρακτηρίζουν την Αμέρσα (λέξη που αποσαφηνίζεται στο 
διήγημα που φέρει ακριβώς τον τίτλο «Οἱ Ἐλαφροΐσκιωτοι») και που δεν 
πρέπει να συγχέεται με τα κακά πνεύματα με τα οποία συναγελάζεται η 
Δελχαρώ, η μάγισσαγιαγιά της Αμέρσας.

Το διακείμενο ανοίγει νέες διαστάσεις για την ερμηνεία αυτής της επι
πρόσθετης αρετής της γεροντοκόρης. Ο θάνατος μιας υλικά αχόρταγης 
γυναίκας στο διήγημα «Ἡ Μαούτα»193 και ένα θανατηφόρο ναυάγιο στο 
διήγημα «Δημαρχίνα νύφη»194 αποκαλύπτονται από τα τηλεπαθητικά 
ορά ματα νεαρών κοριτσιών. Η εικόνα της Παναγίας, που χρησιμεύει ως 
διάκοσμος στην πρώτη περίπτωση και η οποία καθίσταται το απαραίτητο 
μέσο για την ενεργοποίηση του δεύτερου οράματος, είναι επίσης παρούσα 
στο δωμάτιο όπου η Αμέρσα βλέπει το προοραματικό όνειρο,195 επιπλέον 
όμως εμφανίζεται και στις «Παραπονεμένες», συνδεδεμένη, ειρωνικά, με 
την πρόγνωση του μέλλοντος196 και δεν αφήνει καμιά αμφιβολία για το 
ότι η προφητική δύναμη είναι απόλυτα συνυφασμένη με την παρθενία.197 
Αυτό εξάλλου αποσαφηνίζεται ρητώς στη «Δημαρχίνα νύφη»: για τους 
οραματισμούς χρειάζονται κορίτσια «ἀθῷ[α]» και ἀπάρθεν[α].198 Η Σειραϊνώ 
στα «Ἅγια καὶ πεθαμένα, που βλέπει στον ύπνο της τον γάμο και τον 
επικείμενο θάνατό της, πληροί αυτές ακριβώς τις προϋποθέσεις.

Το απόσπασμα από τον «Βαρδιάνο στὰ σπόρκα», που σχολιάζει σε άρ

192. III, 443, 34.
193. IV, 6566
194. IV, 384385.
195. III, 443, 2729.
196. III, 195. 
197. Η σχέση ανάμεσα στην προφητεία και την παρθενία μαρτυρείται ήδη από την αρ

χαιότητα. Βλ., για παράδειγμα, την περίπτωση της Κασσάνδρας, η οποία, ενώ εκπαιδεύτηκε 
από τον Απόλλωνα στην τέχνη της πρόγνωσης του μέλλοντος, αρνήθηκε τελικά να του δοθεί 
όπως προέβλεπε η συμφωνία τους, διατηρώντας έτσι συγχρόνως το χάρισμα της πρόρρησης 
και της παρθενίας (P. Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, Παρίσι, PUF, 
31996, λ. Κασσάνδρα). Ο Γ. Καραλής, Ιστορία και φιλοσοφία των ονείρων. Από τον Όμηρο μέχρι 
τον Πλούταρχο, Αθήνα, 1988, σ. 143, υπογραμμίζει από τη δική του πλευρά τη σχέση ανάμεσα 
στην εγκράτεια, την αποχή και την ενόραση, παραθέτοντας τα παραδείγματα της Πυθίας, 
της Σίβυλλας, των Εστιάδων, των Ασκληπιάδων και των γυμνοσοφιστών. Η προγενέστερη 
ύπαρ ξη αυτού του συσχετισμού δεν ακυρώνει τον προσωπικό χαρακτήρα που προσλαμβάνει 
στο παπαδιαμαντικό έργο. Αυτό που προέχει είναι πώς ο συγγραφέας εγκολπώνεται ένα 
προϋπάρχον θέμα ή μοτίβο. 

198. IV, 383, 2426. 
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θρο της η Α. Ταλιγκάρου, επιτρέπει μια περαιτέρω διευκρίνιση: τις τρεις 
μαυροντυμένες γυναίκες, σύμβολο των τριών θανατηφόρων ασθενειών που 
πρόκειται να ενσκήψουν στο χωριό, τις «βλέπει» ένα επτάχρονο κοριτσάκι, 
μια καλόγρια και δύο γερόντισσες, γεγονός που οδηγεί την κριτικό στο 
συμπέρασμα ότι η αποχή από τους σαρκικούς πειρασμούς (και όχι απα
ραίτητα η παρθενία) καθιστά δυνατό το υπερφυσικό όραμα.199 Η Αμέρσα 
λοιπόν κατέχει την ικανότητα της πρόρρησης γιατί ακριβώς μένει μακριά 
από τις σωματικές ηδονές, διατηρώντας έτσι αγνή την ψυχή της. Στο «Ἄν
θος τοῦ Γιαλοῦ» διαβάζουμε εξάλλου ότι τα οράματα αποτελούν προ νόμιο 
των «καθαρών» ανθρώπων των αλλοτινών καιρών, καθώς και των «ἀλα
φροΐσκιωτων», όπως αποκαλούνται υποτιμητικά, εδώ, οι σπάνιοι άνθρωποι 
με παιδική αγνότητα.200 

Θα ήταν λειψό ωστόσο να ερμηνεύσουμε το προφητικό όνειρο της γε
ροντοκόρης ως μια περιοριστική έκφραση υπεραισθητής αντίληψης. Η Αμέρ
σα προβλέπει το φόνο της ανιψιάς της γιατί κυρίως διαθέτει την ικανότητα 
να αντιλαμβάνεται αυτά που οι άλλοι είναι ανίκανοι να αντιληφθούν, γιατί 
ξέρει να αφουγκράζεται και να μαντεύει μια άλλη πραγματικότητα από 
αυτήν που προσφέρεται στο βλέμμα ολωνών, γιατί προοιωνίζεται μια νέα 
τάξη πραγμάτων, γιατί ενσαρκώνει η ίδια το μέλλον.201 Η ενορατικότητα 
της Αμέρσας μεταφράζει κατ’ ουσίαν τη διορατικότητά της. Ας μην ξεχνάμε 
στο σημείο αυτό ότι ο Τειρεσίας, ο τυφλός μάντης της αρχαιότητας, δεν 
προέλεγε απλώς το μέλλον· ερμήνευε και το παρόν και το παρελθόν. Οι προ
φητείες του λειτουργούσαν ουσιαστικά ως οθόνη τριδιάστατης προβολής 
της πραγματικότητας. 

Η Αμέρσα, που φέρει τόσο ισχυρά αποτυπώματα από την αρχαιότητα, 
που εκφράζεται με παροιμίες, που κυοφορεί, συνεπώς, την εμπειρία του 
παρελθόντος, που ενοράται τη θλιβερή πραγματικότητα του παρόντος 
και προβλέπει το μέλλον, εκπληρώνει το άπιαστο όνειρο της Χαρμολίνας 
του διηγήματος «Ἡ Θητεία τῆς πενθερᾶς»: καταφέρνει να διαβάσει «τὰ 

199. Η Ἀ.Ταλιγκάρου, «Ἀπὸ τὸ “ἀσθενὲς νεόφυτον” στὴν “ἁπλῆ θυγατέρα τῆς Εὔας” ἢ ἡ 
ἐπίδραση τοῦ χρόνου στὴ διαμόρφωση τῶν ἡρωίδων τοῦ Ἀ. Παπαδιαμάντη», Ἀκτή 48 (φθινό
πωρο 2001) 434, εξηγεί ότι η γυναίκα χάνει την οραματική ιδιότητα που κατείχε στην παιδική 
ηλικία [λόγω προφανώς της εισόδου της σε αυτό που κοινώς ονομάζεται σεξουαλικότητα], για 
να την ξαναβρεί στα γηρατειά, ωσάν τα βάσανα και οι κακουχίες της ζωής να διαθέτουν μια 
καθαρτήρια λειτουργία και να προσφέρουν μια διαφορετική πρόσβαση στην αθωότητα και 
στην αγνότητα. 

200. IV, 153, 29154, 2. 
201. Βλ. την παρατήρηση της Γκασούκα (ό.π. (σημ. 83), σ. 164) σύμφωνα με την οποία η 

Αμέρ σα αντιπροσωπεύει αυτό που η Φραγκογιαννού αφήνει ως κληρονομιά στις μελλοντικές 
γενιές.
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μαῦρα γράμματα, τὰ ὁποῖα ἡ Μοῖρα γράφει εἰς τὸ κρανίον μας»,202 να 
αποκρυπτογραφήσει τα «λυγρὰ σήματα» του υμέναιου αποφεύγοντας να 
διαπράξει την τραγικήν «μωρίαν». Το προφητικό όνειρο της γεροντοκόρης 
λαμβάνει έτσι μια διπλή σημασία: η Αμέρσα βλέπει καθαρά, γιατί απέχει 
σεξουαλικά και, αντίστροφα, απέχει σεξουαλικά, γιατί βλέπει καθαρά. 

Αντί επιλόγου

Στο τέλος αυτής της ανάλυσης, ας υπογραμμίσουμε ότι, επιλέγοντας να 
αποκλείσει τον έμφυλο «άλλον» (αυτόν που φέρει την ετερότητα του άλλου 
φύλου) και να επιμείνει στη ναρκισσιστική αυτάρκεια χάρη σ’ αυτή την 
ενορατικότηταδιορατικότητα, η Αμέρσα κατορθώνει να κρατηθεί μα
κριά από το «ψήλωμα τοῦ νοῦ» και να αποφύγει να γίνει μια νέα Φραγ
κογιαννού.203 Γιατί δεν πρέπει να ξεχνά κανείς ότι η επαναστατημένη παι
δοκτόνος άρχισε να συσσωρεύει τραύματα που την οδήγησαν στον φόνο και 
στον τελικό αφανισμό, αφότου άλλοι επέβαλαν στη ζωή της έναν «άλλο», 
τον Γιάννη τον Φράγκο, δηλαδή τον Γιάννη τον Ξένο, και από θωπευτική 
κόρη Χαδούλα έγινε αποξενωμένη σύζυγος Φραγκογιαννού. 

Η Αμέρσα, από την πλευρά της, πηγαίνοντας κόντρα στα έθιμα της 
κοινότητας και αρνούμενη να ικανοποιηθεί με «κοινοτοπίας», διαλέγει την 
δύσκολη οδό της αγαμίας διασώζοντας τον εαυτό της από την αλλοτρίωση 
και τον εφιάλτη της αναπαραγωγικής σεξουαλικότητας. Αυτή η στάση 
ζωής είναι συνώνυμη της σύνεσης, καθότι δεν έχει στόχο να επανορθώσει 
ένα σφάλμα που ήδη διαπράχθηκε, να διαρρήξει έναν κλοιό στον οποίο 
έχει ήδη εγκλωβιστεί κάποιος. Τη στιγμή που η Φραγκογιαννού πασχίζει 
να ακυρώσει τις «δημογραφικές» συνέπειες του γάμου, τον οποίο η ίδια δεν 
μπόρεσε να αποφύγει, και πνίγει μικρά κορίτσια για να τα απαλλάξει από 
τη δυστυχία της δικής της μοίρας, διαπράττοντας έτσι μια παράδοξη μορφή 
επανόρθωσηςπρόληψης, η Αμέρσα αποφεύγει εκ προοιμίου τη γαμήλια 
σφηκοφωλιά και προλαβαίνει την καταστροφή. Με λίγα λόγια, επιλέγει 
μια ριζική και σαφέστατα πιο οξυδερκή πρόληψη: τη στειρότητα της γε
ροντοκόρης, της λαμπερής μορφής η οποία, όπως διαπιστώνεται και στα 

202. III, 408, 32409, 1.
203. Είναι ενδιαφέρον να αντιπαραβάλει κανείς ένα απόσπασμα από το διήγημα «Οἱ 

Ἐ λα φροΐσκιωτοι», το οποίο περιέχει την πολύ χαρακτηριστική φράση της ψυχολογίας της 
Φρα γκογιαννούς «ψηλώνει ὁ νοῦς» και το οποίο εκφράζει τον καταστροφικό κίνδυνο που 
αντιπροσωπεύει η ιδεαλιστική επιλογή του «άλλου» υπαγορεύοντας εμμέσως την ιδέα της 
σωτήριας επιστροφής στο ναρκισσισμό:

«Τὸ νὰ φθάσῃ τις εἰς τὴν τελειότητα, νὰ προτιμᾷ ἄλλον ἀπὸ τὸν ἑαυτόν του... εἶναι ὡς νὰ 
ἀποφασίσῃ νὰ μὴ ζήσῃ εἰς τὸν κόσμον αὐτόν. Εἶναι ὡς νὰ πάῃ νὰ πνιγῇ μοναχός του. Ψηλώνει ὁ 
νοῦς τοῦ ἀνθρώπου νὰ τὸ συλλογίζεται. Τοῦ ἔρχεται νὰ πάρῃ τὰ ὄρητὰ βουνά» (II, 492, 913).
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άλλα δύο παπαδιαμαντικά κείμενα, όπου αποκτά αφηγηματική υπόσταση 
και ανάγεται σε σύμβολο («ΘέροςἜρος», «Ἡ Φωνὴ τοῦ Δράκου»), συγκε
ράζει τη γνώση της ωριμότητας και την αθωότητα της νιότης, τη σοφία και 
την αγνότητα, τη μητρικότητα και την παρθενία. O Παπαδιαμάντης, αν 
και διαβεβαιώνει τον αναγνώστη με διάφορες αυτοαναφορικές δηλώσεις 
ότι τίποτε δεν επινοεί στα διηγήματά του και ότι περιγράφει απλώς όσα 
είδε «ἰδίοις ὄμμασιν»,204 στην κειμενική πράξη αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι 
προτείνει το δικό του όραμα, τη δική του φιλοσοφία ή, για να θυμηθούμε και 
πάλι τον Nietzsche, τη δική του «σωματική ομολογία». 

Η Φόνισσα, η οποία αποτελεί μία από τις φαντασιακές συμπυκνώσεις 
ολόκληρου του έργου του σκιαθίτη συγγραφέα, φωτισμένη διακειμενικά απο  
καλύπτει πράγματι πως πίσω από την εξύμνηση της παρθενίας, την κατα
δίκη της μητρότητας, την τραγικότητα της γέννησης, τη ματαιότητα της 
ανθρώπινης ύπαρξης, τη νοσταλγία της αρχέγονης ανδρογυνικής αυτοε
ρωτικής ολότητας και την παιδοφιλική σαδιστική έλξη λανθάνουν το δρά
μα της αναπαραγωγικής ωρίμανσης και ο τρόμος του «ενήλικου» ετε ρο
φυλοφιλικού σχετίζεσθαι. Μέσα από αυτό το πρίσμα, το παραπάνω πε ζο
γράφημα μπορεί να θεωρηθεί μια μεγαλειώδης λογοτεχνική μετουσίωση 
της ψυχοσωματικής λειτουργίας εκείνου τον οποίο ένα τμήμα της κριτικής 
καθιέρωσε, παραμένοντας προσηλωμένο στην επιφάνεια των σημαινόντων 
της τέχνης και του βίου του, ως «άγιο των ελληνικών γραμμάτων». 

Πανεπιστήμιο ParisSorbonne                 ΝΙΚΟΛΑΣ ΕΥΖΩΝΑΣ

204. II, 158, σημ. 1. Βλ. και II, 211, 2122, II, 517, 14.
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Νίκος Πετρόχειλος, Λατίνοι ιστορικοί. Τάκιτος, εισ.–μτφρ.–σχόλια, 4 τ., 
Αθήνα, ΜΙΕΤ, 2012-2013.

Με τη δημοσίευση των τεσσάρων τόμων της σχολιασμένης μετάφρασης των 
έργων του Ρωμαίου ιστορικού Κορνήλιου Τάκιτου (Cornelius Tacitus) ο ομό-
τιμος καθηγητής Λατινικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Θεσ σα λονίκης 
Νίκος Πετρόχειλος ολοκληρώνει ένα μακρόπνοο και φιλόδοξο πρό γραμμα 
μεταφράσεων και σχολιασμού λατινικών ιστορικών κειμένων, ένα «έργο 
ζωής», όπως ο ίδιος το χαρακτηρίζει στον Πρόλογο της έκδοσης (τ. Α΄, σ. 9). 
Η πολυετής συνεργασία του Νίκου Πετρόχειλου με το Mορφωτικό Ίδρυμα 
Eθνικής Tραπέζης (ΜΙΕΤ) έχει ήδη δώσει στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό 
τις μεταφράσεις του έργου του Ρωμαίου ιστορικού Σαλλούστιου1 και του 
Ρωμαίου βιογράφου και ιστορικού Σουητώνιου,2 συνοδευμένες με εισα γωγή 
και εκτενή σχόλια.3 

Ο Κορνήλιος Τάκιτος (c. 56-117) σπούδασε ρητορική, έγινε μέλος των 
quindecimviri sacris faciundis, πραίτορας το 88 και ανέλαβε μια σειρά από 
διοικητικές θέσεις και καθήκοντα μακριά από τη Ρώμη (89-93). Μετά την 
επιστροφή του στην πρωτεύουσα και παράλληλα με την ήπια πολιτική του 
δραστηριότητα ασχολήθηκε με τη συγγραφή μιας σειράς πεζών έργων με 
ιστορικό – κατά βάση, αλλά όχι αποκλειστικά – περιεχόμενο: De vita Ιulii 
Agricolae ή Agricola (ιστορικοβιογραφική αφήγηση της σταδιοδρομίας του 
πεθερού του, Ιούλιου Αγρικόλα, με έμφαση στη διοίκηση της Βρετανίας 
και τα ύστερα χρόνια διακυβέρνησης του Δομιτιανού), De origine et situ 
Germanorum ή Germania (εθνογραφική μελέτη γραμμένη από ιστορική 
άποψη με θέμα την αρετή και τα πρωτόγονα ελαττώματα των γερμανικών 
φυλών σε αντίθεση με την ηθική χαλαρότητα της Ρώμης της εποχής εκεί-
νης), Dialogus de oratoribus (συζήτηση για την παρακμή της ρητορικής 

1. Σαλλούστιος, εισ.–μτφρ.–σχόλια, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 1993 (ανατ. 2002).
2. Σουητώνιος, εισ.–μτφρ.–σχόλια, τ. Α΄, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 1997 (ανατ. 2011), τ. Β΄, Αθήνα, 

ΜΙΕΤ, 1999.
3. Το πλούσιο μεταφραστικό έργο του Νίκου Πετρόχειλου συμπληρώνουν οι σχολιασμένες 

μεταφράσεις των πραγματειών του Λεύκιου Ανναίου Σενέκα (Lucius Annaeus Seneca) Για μια 
ευτυχισμένη ζωή (De vita beata), Αθήνα, Πατάκης, 1996, Περί της πνευματικής γαλήνης (De 
tran quillitate animi), Αθήνα, Πατάκης, 1997, Περί της συντομίας της ζωής (De brevitate vitae), 
Α θή να, Πατάκης, 1998, καθώς επίσης και η σχολιασμένη μετάφραση, κατά παραγγελία του 
Oλλανδικού Iνστιτούτου Aθηνών, του έργου του λογίου της Aναγέννησης Desiderius (Έρασμος) 
Διάλογος περί της ορθής προφοράς του λατινικού και του ελληνικού λόγου (Dialogus de recta 
La tini Graecique sermonis pronuntiatione), Αθήνα, Πατάκης, 2000.
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μεταξύ κορυφαίων ρητόρων και λογίων της νεαρής ηλικίας του Τάκιτου), 
Historiae (ιστορική καταγραφή της περιόδου 69-96 μ.Χ., δηλαδή της δυ-
ναστείας των Φλαβίων), Ab excessu divi Augusti ή Annales (ιστορική κατα-
γραφή της περιόδου από τον θάνατο του Αυγούστου μέχρι το 68 μ.Χ.). Ο 
Τά κιτος επαινεί τα ιδανικά της ρωμαϊκής Res Publica, αντιμετωπίζει με 
κρι τική ματιά τους Ρωμαίους αυτοκράτορες, διερευνά την ψυχολογία των 
ιστορικών χαρακτήρων και τα κίνητρά τους και γράφει με εμφανή πρόθεση 
να διδάξει και να ηθικολογήσει, προσπαθώντας παράλληλα να κρατήσει 
αμείωτο το ενδιαφέρον των αναγνωστών και να τους ψυχαγωγήσει.

Στην εισαγωγή του πρώτου τόμου της έκδοσης (Αθήνα 2012) ο Πε τρό-
χειλος παρέχει με σαφήνεια και συντομία πληροφορίες για τον βίο του Τά-
κιτου, το περιεχόμενο των έργων του, τη γλώσσα και το ύφος του, τις πηγές 
που χρησιμοποίησε για τη συγγραφή των έργων του, καθώς και τις απόψεις 
του για τη Res Publica, το αυτοκρατορικό πολίτευμα, τους αυτοκράτορες 
και τη Σύγκλητο. Ο πρώτος τόμος επίσης περιλαμβάνει τη μετάφραση των 
έξι πρώτων βιβλίων των «Χρονικών» (Annales) μαζί με ερμηνευτικά σχόλια. 
Στη συνέχεια ο δεύτερος τόμος (Αθήνα 2012) περιέχει τα βιβλία X-XVI των 
«Χρονικών» (τα βιβλία VII-X δεν έχουν σωθεί) επίσης με ερμηνευτικά σχόλια, 
ο τρίτος τόμος (Αθήνα 2013) τα βιβλία I-V των «Ιστοριών» (Historiae) με 
ερμηνευτικά σχόλια και ο τέταρτος τόμος (Αθήνα 2013) τα έργα «Ο βίος 
του Ιουλίου Αγρικόλα» (De vita Iulii Agricolae), «Περί της καταγωγής και της 
χώρας των Γερμανών» (De origine et situ Germanorum) και «Διάλογος περί 
ρητόρων» (Dialogus de oratoribus) επίσης με ερμηνευτικά σχόλια. Στο τέλος 
του δεύτερου τόμου παρατίθεται Ευρετήριο ονομάτων που απαντούν στα 
Χρονικά, στο τέλος του τρίτου τόμου Ευρετήριο ονομάτων που απαντούν 
στις Ιστορίες, και στο τέλος του τέταρτου τόμου Ευρετήριο ονομάτων που 
απαντούν στον Agricola, τη Germania και τον Dialogus de oratoribus. Κάθε 
τόμος περιλαμβάνει βιβλιογραφικό κατάλογο επιλεγμένων βασικών έργων 
από την αχανή βιβλιογραφία για τον Τάκιτο και το έργο του.

Για το λατινικό κείμενο του έργου του Τάκιτου, το οποίο για λόγους πρα-
κτικούς και οικονομικούς δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθεί σε παράλληλη 
παράθεση στην παρούσα έκδοση, ο Πετρόχειλος χρησιμοποίησε ως βάση τις 
εκδόσεις των C. D. Fisher (Cornelii Taciti Historiarum Libri, Οξφόρδη 1911, 
και Annales, Οξφόρδη 1906) και H. Furneaux (Cornelii Taciti Opera minora, 
Οξφόρδη 1900) και συμβουλεύθηκε τις στερεότυπες και σχολιασμένες εκδό-
σεις των έργων αυτών που κυκλοφόρησαν μεταγενέστερα.

Τα δύο μεγάλα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης έκδοσης είναι ότι ο 
μεταφραστής είναι ταυτόχρονα και άριστος γνώστης της γλώσσας που 
μεταφράζει – ο συγγρ. μεταφράζει απευθείας από τα λατινικά και όχι από 
αγγλικές, γερμανικές ή λοιπές μεταφράσεις – και άριστος γνώστης του 
ύφους και της γλώσσας του Τάκιτου καθώς και των ιστορικών γεγονότων 
που καταγράφονται στο έργο του Ρωμαίου ιστορικού. Επιπροσθέτως, ο 
συγγρ. είναι ένας δοκιμασμένος και πολύπειρος μεταφραστής και γνω-
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ρίζει καλά τους τρόπους μεταφοράς ενός κειμένου σε άλλη γλώσσα με πι-
στότητα και σεβασμό στο πρωτότυπο. Για όλους τους παραπάνω λόγους 
η μετάφραση είναι υψηλής ποιότητας, ακριβής και πιστή στο λατινικό κεί - 
μενο, χωρίς ωστόσο να είναι άχαρη και δύσκαμπτη. Το μεταφρασμένο 
κεί μενο παρά τον όγκο του διαβάζεται με ευκολία χάρη στον ρέοντα και 
προσεγμένο νεοελληνικό λόγο του μεταφραστή αλλά και στο εξαιρετικά 
ενδιαφέρον περιεχόμενο του λατινικού πρωτοτύπου. 

Ο συγγρ. συνοδεύει τη μετάφρασή του με πολυάριθμα, εκτενή και πυ-
κνογραμμένα ερμηνευτικά σχόλια, τα οποία εμπεριέχουν μεγάλο πλούτο 
πληροφοριών που φωτίζουν περισσότερο ή λιγότερο γνωστές πτυχές της 
ρω μαϊκής ιστορίας και βοηθούν τον αναγνώστη να κατανοήσει πληρέστερα 
τα πρόσωπα, την εποχή και τα γεγονότα που εξιστορεί ο Τάκιτος. Μαζί 
με τις περιεκτικές και χρήσιμες σημειώσεις σχετικά με τα πρόσωπα που 
παρελαύνουν στο έργο του Ρωμαίου ιστορικού και τη δράση τους,4 τα 
γεγονότα,5 την πολιτική,6 κοινωνική7 και θρησκευτική8 κατάσταση στη Ρώ-
μη της εποχής, τους νόμους,9 τους λαούς με τους οποίους οι Ρωμαίοι βρί-
σκονταν σε επαφή,10 τις πόλεις και τις περιοχές που αναφέρει ο Τάκιτος,11 

ο αναγνώστης βρίσκει χρήσιμα σχόλια και για το λατινικό κείμενο12 και για 
τις μεταφραστικές επιλογές του συγγρ.13

Η έκδοση είναι προσεκτικά επιμελημένη και άρτια αισθητικά, συνε χί-
ζοντας την παράδοση των εκδόσεων του ΜΙΕΤ. Χάρη στη ζωντανή, α κρι-
βή, εύληπτη και ανεπιτήδευτη μετάφραση του Πετρόχειλου αλλά και στις 
εκτενείς σημειώσεις του, γίνεται προσιτό σε ένα ευρύ κοινό φοιτητών, με-
λετητών και φιλομαθών εραστών της ρωμαϊκής ιστορίας το έργο ενός από 
τους σημαντικότερους Ρωμαίους ιστορικούς, που καλύπτει μια από τις 
πλέον ενδιαφέρουσες περιόδους των ρωμαϊκών αυτοκρατορικών χρόνων. 

4. Ενδεικτικά: Α΄ 433 σημ. 67 (Λεύκιος Αίλιος Σηιανός), Β΄ 351 κ.ε. σημ. 2 (οι πρωταγωνιστές 
του 11ου βιβλίου των Χρονικών) / Β΄ 370 σημ. 2 (Ιουλία Αγριππίνα), Γ΄ 454 σημ. 28 (Βε-
σπασιανός), Γ΄ 499 κ.ε. σημ. 21 (Γάιος Καλπούρνιος Πείσων), Δ΄ 205 σημ. 93 (Δρούσος Γερ-
μανικός).

5. Ενδεικτικά: Β΄ 343-351 σημ. 1 (τα γεγονότα της δεκαετίας 37-47 μ.Χ.), Γ΄ 461 σημ. 83 
(ρω μαϊκές εθνικές καταστροφές).

6. Ενδεικτικά: Α΄ 495 σημ. 82 (κατάλογος των συναρχόντων του Τιβέριου στην υπατεία).
7. Ενδεικτικά: Α΄ 494 σημ. 79 (δεκουρία).
8. Ενδεικτικά: Α΄ 467 κ.ε. σημ. 99 (η θεά Flora), Α΄ 484 κ.ε. σημ. 13 (Μεγαλήσια), Α΄ 507 

σημ. 169 (ιερατικά σωματεία).
9. Ενδεικτικά: Α΄ 468 σημ. 102 (lex Iulia de maritandis ordinibus, lex Papia Poppaea), Α΄ 482 

σημ. 184 (lex Iulia de adulteriis), Α΄ 496 σημ. 88 (Όππιος νόμος), Β΄ 354 σημ. 17 (lex Cincia de 
donis et muneribus), Β΄ 388 σημ. 146 (Σερβίλιοι νόμοι).

10. Ενδεικτικά: Α΄ 475 σημ. 141 (Γότωνες), Α΄ 498 σημ. 104 (Αίδουοι) και 105 (Ανδεγαβοί), Γ΄ 
450 σημ. 10 (Δάκες), Γ΄ 494 σημ. 83 (Σαμνίτες), Δ΄ 210 σημ. 127 (Λαγκοβάρδοι).

11. Ενδεικτικά: Β΄ 362 σημ. 77 (Αδρύμητον), Β΄ 387 σημ. 138 (Απάμεια Κιβωτός), Γ΄ 462 κ.ε. 
σημ. 94 (Βαιτική), Δ΄ 216 κ.ε. σημ. 14 (Καπύη).

12. Ενδεικτικά: Α΄ 429 σημ. 43, Α΄ 458 σημ. 25, Α΄ 487 σημ. 33, Β΄ 371 σημ. 14.
13. Ενδεικτικά: Β΄ 356, σημ. 32, Γ΄ 455 σημ. 43, Γ΄ 478 σημ. 55.
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Θα ήταν ευχής έργο να προχωρήσει ο Νίκος Πετρόχειλος με τον ίδιο ζήλο 
στη μετάφραση και του έργου του Τίτου Λίβιου (Ab urbe condita), ώστε να 
τεθεί πια στη διάθεση του ελληνικού αναγνωστικού κοινού το μεγαλύτερο 
τμήμα της σωζόμενης λατινικής ιστοριογραφικής γραμματείας. 

Πανεπιστήμιο Αθηνών        ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Κυριάκος Κ. Παπουλίδης και Κωνσταντίνος Κ. Παπουλίδης, Helleno-Rus-
sica, ήτοι Tεκμήρια της πρώιμης νεοελληνικής γραμματείας περί της Ρωσίας 
(1453-1821), Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Κυριακίδη, 2014, σελ. 392+9 εικ.

Οι δύο ρωσομαθείς συγγραφείς του βιβλίου [στο εξής: συγγρ.], Κυριάκος Κ. 
Παπουλίδης, θεολόγος και νεοελληνιστής, με σπουδές στο Παρίσι, και 
σήμερα επίκουρος καθηγητής Νεοελληνικών Σπουδών στο Τμήμα Νεο ελ-
ληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Adam Mickiewicz του Poznań της 
Πο λωνίας, και ο πατέρας του Κωνσταντίνος Κ. Παπουλίδης, διδάκτορας 
θεολογίας του ΑΠΘ και του Ορθόδοξου Θεολογικού Ινστιτούτου στο Πα-
ρίσι, και επί 25 χρόνια (1973-1998) ερευνητής του ΙΜΧΑ Θεσσαλονίκης, 
α σχο λήθηκαν και κατά το παρελθόν με ελληνορωσικά θέματα παιδείας 
και πολιτισμού. Έτσι το αντικείμενο τους ήταν πολύ οικείο, ώστε να επι - 
χειρήσουν, εδώ, μια φιλολογική/γραμματολογική προσέγγιση των ελληνο-
ρωσικών σχέσεων και των αλληλοεπιδράσεων ανάμεσα στον ελληνικό και 
τον ρωσικό πολιτισμό μέσα στον ευρύτερο ευρωπαϊκό μεταβυζαντινό χώρο, 
με επίκεντρο την περίοδο της τουρκοκρατίας.

Η προσέγγιση επιχειρείται μόνο κατά το ένα σκέλος της, δηλ. μέσω της 
πρώιμης νεοελληνικής γραμματείας (ενώ άλλοι ερευνητές, όπως π.χ. η Σό-
νια Ιλίνσκαγια κ.ά., ασχολήθηκαν περισσότερο με το δεύτερο σκέλος, τις 
ρωσικές πηγές, επεκτείνοντας μάλιστα την έρευνα και ύστερα από την 
τουρκοκρατία, έως και τον 20ό αι.). Το θέμα του βιβλίου των συγγρ. είναι 
ενδιαφέρον και δύσκολο μαζί, οι ίδιοι πάντως κατάφεραν να δαμάσουν το 
ποικιλόμορφο υλικό τους και να αποδώσουν ένα αρκετά ικανοποιητικό (μα 
όχι και πλήρες, όπως θα δούμε παρακάτω) φάσμα της διαδραστικότητας, 
της συνεργασίας και των αγαστών, τις περισσότερες φορές, σχέσεων που 
χαρακτήριζαν κατά το παρελθόν τούς δύο ομόδοξους λαούς, τον ελληνισμό 
και τους Ρώσους (και εν μέρει και τους Ουκρανούς). Αυτό το πέτυχαν χάρη 
στην υπομονή τους, αφού εξάντλησαν σχεδόν όλες τις διαθέσιμες πηγές και 
τα βοηθήματα.

Γενικά το πλαίσιο των ελληνορωσικών σχέσεων ύστερα από την Άλωση 
καθο ρίστηκε, κυρίως, από την ανάγκη για αναγνώριση της ρωσικής κοσμι-
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κής και θρησκευτικής εξουσίας από την ελληνορθοδοξη (πατριαρχική) εκ-   
κλησιαστική ιεραρχία μέσω της επικύρωσης των αντίστοιχων τίτλων (αυ-
τοκρατορικός τίτλος, δημιουργία πέμπτου ορθόδοξου πατριαρχείου και 
ανα γνώριση πατριαρχικού τίτλου). Η σε τακτά χρονικά διαστήματα επα-
νάληψη της συγκεκριμένης διαδικασίας (1561, 1593, 1666, 1721) έδωσε 
την αφορμή σε έλληνες κληρικούς και λαϊκούς να παρακολουθήσουν εκ του 
σύνεγγυς διάφορες πλευρές των διμερών αυτών σχέσεων και να γράψουν 
κείμενα που αναφέρονται σε ιστορικά και πολιτικά θέματα των σχέσεων των 
δύο λαών, αλλά συχνά και τις ίδιες τις προσωπικές εντυπώσεις τους από την 
επαφή και τη γνωριμία αυτή με τον ομόδοξο Άλλο. Στη συνέχεια, το πλαίσιο 
των ελληνορωσικών σχέσεων ώς την Ελληνική Επανάσταση καθορίστηκε 
κυρίως από τις φιλοδοξίες της Ρωσίας για προστασία των υπόδουλων 
ορθόδοξων λαών της Ανατολής και από τις βλέψεις της πάνω σε εδάφη της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Παραμένουν, πάντως, ως ζητούμενα για την 
ιστορική και φιλολογική έρευνα η ανάγκη για πλήρη αρχειακή καταγραφή 
όλου του σχετικού διαθέσιμου υλικού, από μέρους του επιστημονικού 
κόσμου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, και κατόπιν η επεξεργασία του υλικού 
που θα συγκεντρωθεί· υλικού το οποίο απόκειται από το 1850 κ.ε. σε 
μουσεία, αρχεία και βιβλιοθήκες της Ρωσίας, και έχει αρχίσει να αξιοποιείται 
πρόσφατα με συγκεκριμένα επιστημονικά-ερευνητικά προγράμματα 
(όπως, π.χ., το πρόγραμμα μελέτης των αρχείων των βυζαντινολόγων της 
πρωτεύουσας της αυτοκρατορικής Ρωσίας, που πραγματοποιήθηκε στην 
Πόλη του Αγίου Πέτρου (Sankt-Petersburg, λανθασμένα πολιτογραφημένη 
στα ελληνικά ως Αγία Πετρούπολη· καμία πόλη δεν είναι «αγία») με την 
καθοδήγηση του καθηγητή Ι. Π. Μιεντβιέντεφ). Τα αποτελέσματα των 
προγραμμάτων αυτών δημοσιεύτηκαν σε μελέτες και μονογραφίες που 
είδαν το φως στο διάστημα 1995-2004.

Στα σύντομα προλεγόμενα του βιβλίου («Αντί προλόγου», σσ. 7-11) οι 
συγγρ. ενημερώνουν τον αναγνώστη και για τον αρχειακό πλούτο που 
περιμένει τους ερευνητές, φέρνοντας ως παραδείγματα τις δύο ρωσικές 
αποστολές στο Άγιον Όρος των Π. Ι. Σεβαστιάνοφ και Π. Ουσπένσκι, στα 
μέσα του 19ου αι., και τους 498 κώδικες, αγορασμένους από μονές του Αγίου 
Όρους, που μετέφερε στη Ρωσία συνεργάτης του γνωστότατου/περιβόητου 
πατριάρχη Μόσχας Νίκωνα, το 1654, από τους οποίους οι περισσότεροι 
βρίσκονται σήμερα στο Κρατικό Ιστορικό Μουσείο στην Κόκκινη Πλατεία 
της Μόσχας (η εντυπωσιακή πρόσοψη του οποίου αποτυπώνεται και στην 
πολύχρωμη εικόνα που κοσμεί το εξώφυλλο της έκδοσης). Ο εντοπισμός, η 
ανάδειξη και η αποτίμηση του σχετικού αρχειακού υλικού στο σύνολό του 
αποτελεί αίτημα που η υλοποίησή του θα βοηθήσει την ακριβή διακρίβωση 
των ιστορικοπολιτικών συνθηκών και των πνευματικών παραμέτρων που 
συγκροτούν το ιστορικό πλαίσιο των ελληνορωσικών σχέσεων στα χρόνια 
της τουρκοκρατίας. Μέσα από το πρίσμα των παραπάνω επισημάνσεων 
οι συγγρ. εξετάζουν μερικά από τα ιστορικά θέματα των σχέσεων των δύο 
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λαών: τη μύηση στην ασκητική ζωή και τη φιλοσοφία τού ιδρυτή της Λαύρας 
του Κιέβου, αγίου Αντώνιου Πετσέρσκι (11oς αι.), κατά την παραμονή 
του στην ευεργετική, για τον μοναχισμό της Ρωσίας, μοναστική κοινωνία 
του Αγίου Όρους· τη φιλολογική και μεταφραστική εργασία σε πατερικά 
κείμενα, την οποία ο μολδαβός στάρετς (= γέροντας, πνευματικός πατέρας) 
άγιος Παΐσιος Βελιτσκόφσκι (18ος αι.) συνδύασε με το ασκητικό ιδεώδες· 
την (ελεγχόμενη ως πλαστή) απόφαση του πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως 
Ιωάσαφ B΄ του Μεγαλοπρεπούς για απονομή του τίτλου του βασιλέως 
(= αυτοκράτορα) στον τσάρο Ιβάν Δ´ Βασίλιεβιτς τον Τρομερό (1530-
1584) και την αναγνώριση, με συνοδική απόφαση του Οικουμενικού Πα-
τριαρχείου το 1593, της κοσμικής εξουσίας από την εκκλησιαστική αυ-
θεντία (δίπλα στον τσάρο-αυτοκράτορα έπρεπε να στέκεται, όπως και 
στο Βυζάντιο, ο πατριάρχης)· την αίτηση, από μέρους των ρωσικών αρχών, 
προς ελληνορθόδοξους ιεράρχες (τον πατριάρχη Αλεξανδρείας Παΐσιο και 
τον πατριάρχη Αντιοχείας Μακάριο Γ΄), το 1666, για καταδίκη ορισμένων 
καινοτομιών τού πατριάρχη της Μόσχας Νίκωνα· την επιστολή του Με-
γάλου Πέτρου (1682-1725) προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Ιερεμία Γ΄, 
στις 30.9.1721, με θέμα την έγκριση του καισαροπαπισμού που ο ίδιος επέ-
βαλε τροποποιώντας τον πατριαρχικό θεσμό και θεσπίζοντας το συνοδικό 
σύστημα διοίκησης της Εκκλησίας της Ρωσίας.

Στη συνέχεια οι συγγρ. εξηγούν τη μέθοδο που ακολούθησαν στην ανά-
πτυξη του θέματος: η ύλη κατανέμεται σε έξι κεφάλαια (με εσωτερική σαφή 
διάκριση σε ενότητες/υποκεφάλαια), που όμως δεν ακολουθούν χρονολογική 
σειρά με βάση τη συγγραφή ή δημοσίευση των αναδημοσιευόμενων κειμένων 
και εγγράφων· κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει μια λιτή, αλλά ουσιαστική 
και εύληπτη εισαγωγή (το περιεχόμενό της αναφέρεται σε ιστορικά ζη-
τήματα και σε θέματα παράδοσης ή εκδοτικής πορείας των κειμένων), την 
απαραίτητη βιβλιογραφία και τα ίδια τα κείμενα. Ο σχολιασμός των κει-
μένων είναι χρήσιμος και ενδιαφέρων, όχι πάντως πλήρης. Κάτι τέτοιο δεν 
θα ήταν, άλλωστε, εύκολα εφικτό, εφόσον τα κείμενα άπτονται πολλών ζη-
τημάτων.

Στο κεφ. 1 του καθαυτό βιβλίου, που τιτλοφορείται «Η βάπτιση των Ρώ-  
σων» (σσ. 13-29), οι συγγραφείς ασχολούνται με δύο κείμενα που εί ναι 
αφι ε ρωμένα στα χριστιανικά βαπτίσματα των Ρώσων («Διήγησις ακρι βής 
όπως εβαπτίσθη το των Ρωσών έθνος», και «Περί του πότε και πώς εχρι-
στιάνησαν οι Ρώσοι»). Το εκτενέστερο πρώτο, αρκετά λόγιο, που ανα δη-
μοσιεύεται από την έκδοση του W. Regel, Analecta Byzantino-russica, Πε-
τρούπολη 1891-1898, με βάση το χφ αρ. 634 (15ου αι.) της μονής του Α-  
γίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού στην Πάτμο, και την έκδοση, από τον 
βενεδικτίνο μοναχό Ανσέλμο Bandurius ή Banduri (1671-1743), του χφ 4432 
της βιβλιοθήκης του Colbert στο Παρίσι, αποτελεί συμπίλημα παλαιότερων 
βυζαντινών κειμένων του 13ου-14ου αι. από ανώνυμο έλληνα συγγραφέα, ο 
οποίος ανέμιξε ρωσικές πηγές του δεύτερου βαπτίσματος των Ρώσων επί 
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Βλαδιμήρου (955-1015) μαζί με ελληνικές πηγές για το πρώτο βάπτισμα 
των Ρώσων (επί Όλγας, 887/890-969). Άγνωστη παραμένει η πηγή σχετικά 
με την καθιέρωση του σλαβικού αλφάβητου από τους αγίους Κύριλλο και 
Μεθόδιο, ο οποίος αναφέρεται ως Αθανάσιος.

Μια παρατήρηση: Παρά τη διευκρίνιση των συγγρ., από την αρχή του 
βιβλίου, ότι δεν θα ασχοληθούν ιστορικά με το γεγονός της βάπτισης, θα 
άξιζε να αναφερθεί σε μια υποσημείωση η διχογνωμία σχετικά με τον τόπο 
και τον χρόνο βάπτισης της πριγκίπισσας του Κιέβου Όλγας, που συνήθως 
εξετάζεται σε συνδυασμό με την επίσκεψή της στην Κωνσταντινούπολη (βλ. 
έκδ. I. Reiske, De cerimoniis aulæ byzantinæ, 594-598· πρόκειται για το κεφ. 
ΙΙ.15 του έργου του Κωνσταντίνου Ζ΄ Πορφυρογέννητου, που αναφέρεται 
στην υποδοχή των ξένων πρεσβειών στη βυζαντινή αυτοκρατορική αυλή). 
Κατά τον O. Kresten, «Staatsempfänge» im Kaiserpalast von Konstantinopel um 
die Mitte des 10. Jahrhunderts. Beobachtungen zu Kapitel II 15 des sogenannten 
«Zeremonienbuches» {Sitzungsberichte der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse, τ. 670], Βιένη 2000, σ. 40 
σημ. 105, η Όλγα είχε ήδη βαπτιστεί στο Κίεβο πριν από την άφιξή της στη 
Βασιλεύουσα (βλ. και τη βιβλιοκρισία τής παραπάνω πραγματείας από τη 
Β. Ν. Βλυσίδου στα Ελληνικά 51.1 (Ιούνιος 2001) 182).

Το δεύτερο κείμενο, «Περί του πότε και πώς εχριστιάνησαν οι Ρώσοι», 
του 18ου αι., με θέμα τη διάσωση του Ιερού Ευαγγελίου από την πυρά, κατ’ 
απομίμηση της σωτηρίας των Τριών Παίδων εν (τῇ) καμίνῳ της Παλαιάς 
Διαθήκης, και με σκοπό την επίρρωση της χριστιανικής πίστης, αντλείται 
από τα χφφ 1317 και 1319 της μονής των Ιβήρων του Αγίου Όρους, γνωστά 
ήδη από τον Κατάλογο των εν βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους ελληνικών 
κωδίκων του Σπ. Λάμπρου (1895).

Στο κεφ. 2 οι συγγρ. ασχολούνται με την «Ιστορία της Ρωσίας» (σσ. 
31-127)· εξετάζουν, συγκεκριμένα, τα εξής έργα της εποχής του Μπαρόκ 
και του Κλασικισμού: «Α΄ Η Σύνοπσις. Η Ιστορία της Ρωσίας του αρχι-
μανδρίτη [της Λαύρας του Κιέβου] Ιννοκεντίου Giziel’ (1693)», ένα συμπί-
λημα από παλαιά ρωσικά χρονικά (χρονολογημένα από το 1050 ώς το 
1243) γύρω από την ένδοξη ιστορία του ρωσ(οουκραν)ικού λαού και, ιδιαί-
τερα, την ιστορία της ηγεμονίας του Κιέβου· «Β΄ Η Ιστορία της Ρωσίας του 
αρχιμανδρίτου Διονυσίου Ιβηρίτου (1669/1673)», μιας δραστήριας πνευ-
ματικής προσωπικότητας που έδρασε μεταξύ Αγίου Όρους, Μόσχας και 
Βουκουρεστίου και ασχολήθηκε και με τυπογραφικές εργασίες: κείμενο 
για την ιστορική πορεία της αυτοκρατορίας των τσάρων, ανέκδοτο ώς 
τώρα παρά τον σχολιασμό του στη διατριβή της Ο. Αλεξανδροπούλου 
(1992, 1994). Στην τρίτη ενότητα του κεφαλαίου («Γ΄ Η περίοδος των τα-
ραχών στη Ρωσία, 1605-1613») οι συγγρ. κάνουν λόγο για την περίοδο 
εσωτερικής αναρχίας στα χρόνια του ρωσοπολωνικού και ρωσοσουηδικού 
πολέμου, που ήταν και περίοδος οξυμένης διαμάχης ανάμεσα στην Ορθό-
δοξη και την Καθολική Εκκλησία, και εξετάζουν, συγκεκριμένα, τις επι-
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πτώσεις των πολέμων και των ταραχών αυτών στο ρωσικό κράτος και την 
Εκκλησία του. Εξετάζεται, επίσης, η περίπτωση του πρώτου Ψευδο-Δη-
μητρίου (που στέφθηκε τσάρος το 1605 και δολοφονήθηκε το 1606· ανα-
φέ ρονται ακόμη τρεις με το όνομα αυτό, λιγότερο γνωστοί), ο οποίος 
εμφανιζόταν ως γιος του τσάρου Ιβάν του Τρομερού από την όγδοη σύζυγό 
του, τη Μαρία Ναγκόι, ενώ ο πραγματικός γιος του Ιβάν, Δημήτριος, εί-
χε στραγγαλιστεί το 1591. Στον πρώτο Ψευδο-Δημήτριο, που υπήρξε ο 
κύ   ριος αίτιος του ρωσοπολωνικού πολέμου και δημιούργησε, εκτός των 
άλλων, πολλές δυσκολίες στη λειτουργία του πατριαρχείου και του τσα-
ρικού θρόνου της Μόσχας, ζητώντας την παρέμβαση του πάπα της Ρώμης 
και του βασιλιά της Πολωνίας Σιγισμούνδου Γ΄, αναφέρονται τα δύο κεί-
μενα που παραθέτουν στη συνέχεια οι συγγρ.: το πρώτο, ποιητικό, του 
έλ ληνα αρχιμανδρίτη Ματθαίου Κολητζίδη, με τον τίτλο «Βίος Δημητρίου, 
βασιλέως Μοσχοβίας, Σαντομίρου βοϊβόντα και αρχόντων της Λεχίας» 
(1606), που πρωτοτυπώθηκε στη Βενετία το 1612, και το δεύτερο πολύ 
μικρότερο, λογιότερο και πεζό, ανώνυμου συγγραφέα, για την «Περίοδο των 
ταραχών στη Ρωσία και τον πρώτο Ψευδο-Δημήτριο», από χφ της μονής 
Ιβήρων του 18ου αι. Το υποκεφάλαιο που ακολουθεί («Δ΄ Το Χρονικό της 
ιδρύσεως της Μόσχας (1693)», αφορά ένα πολύ πιο ενδιαφέρον κείμενο, 
ένα απόσπασμα Οδοιπορικού από τη Μόσχα προς τη Σιβηρία και την 
Κίνα, που πραγματοποίησε από τον Μάιο του 1675 ώς τον Ιανουάριο του 
1676, κατ’ εντολή του τσάρου της Ρωσίας Αλέξιου Μιχάηλοβιτς, ο ελληνικής 
καταγωγής μολδαβός «σπαθάριος» και λόγιος Νικόλαος Λαζάρου (διε κ - 
δικείται και από τη ρουμανομολδαβική γραμματεία, όπου είναι γνωστό-
τερος ως Nicolae/Niculai Milescu). Τα κείμενο γράφτηκε πρώτα στη ρω-
σική (παλαιοσλαβική), αλλά αργότερα μεταφράστηκε από τον ίδιο τον 
συγγραφέα στην ελληνική γλώσσα. Η ελληνική μετάφραση παραμένει 
ανέκ δοτη στο σύνολό της, εκτός από το 6ο κεφ. («Διήγησις περί της αρχής 
τής μεγίστης ορθοδόξου αυθεντίας βασιλευούσης πόλεως Μόσκβης, πώς 
και εις ποίον καιρόν και τίνι τύχῃ το τοιούτον μεγάλον βασίλειον ήρξατο και 
τοσούτον ηύξησε  και εδοξάσθη»), που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1901 
και εκατό χρόνια αργότερα μελετήθηκε από την Ο. Αλεξανδροπούλου (η 
σχετική μελέτη περιλαμβάνεται στο συλλογικό έργο D. A. Jalamas, επιμ., 
Μοσχοβία, Μόσχα 2001, σσ. 39-72, από την οποία ανθολογούνται τα απο-
σπάσματα του βιβλίου των συγγρ.).

Το κεφ. 3 είναι αφιερωμένο στο ζήτημα «Οικουμενικό Πατριαρχείο–Το 
Κρεμ λίνο και το Πατριαρχείο της Μόσχας (16ος αι.)» (σσ. 129-208), με επί-
κεντρο τη συστηματική καλλιέργεια της ιδεολογίας της «Τρίτης [και τε-
λευταίας] Ρώμης» σχετικά με τη «διαδοχή», από μέρους της Ρωσίας, της 
Ανατολικής Ρωμαϊκής/Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ιδεολογία που τονίστηκε 
με τη στέψη του τσάρου της Μόσχας Ιβάν του Τρομερού (υποκεφ. «Α΄ Ο 
Οικουμενικός Πατριάρχης απονέμει τον τίτλο “Βασιλεύς” στον Μεγάλο 
Δούκα της Μόσχας (1561)»), αλλά διατυπώθηκε πιο ρητά αργότερα. Όπως 
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προαναφέρθηκε συνοπτικότερα, ο Ιβάν, μετά τη στέψη του το 1547 από τον 
μητροπολίτη Μόσχας Μακάριο, απευθύνθηκε, ζητώντας μια πράξη ανα-
γνώρισής του ως αυτοκράτορα, στον οικουμενικό πατριάρχη Ιωάσαφ Β΄, ο 
οποίος τού απέστειλε, μέσω του μητροπολίτη Ευρίπου Ιωάσαφ, συνοδική 
απόφαση σύμφωνα με την οποία ο τσάρος αποκτούσε τον τίτλο «βασιλεύς», 
καθώς και συνοδευτική επιστολή. Η «διαδοχή», όμως, αυτή του Βυζαντίου 
από τη ρωσική αυλή του Κρεμλίνου φαίνεται πως δεν ήταν έγκυρη, αφού 
το εχέγγυο, δηλ. το πατριαρχικό γράμμα που στάλθηκε επισφραγίζοντας 
την αναγνώριση του τίτλου, δεν ήταν επίσημο, αλλά παραποιημένο, αφού η 
συνοδική απόφαση και οι υπογραφές των συνοδικών (που αναδημοσιεύονται 
εδώ στις σσ. 135-139) ήταν πλαστές, γραμμένες από τον πατριάρχη σε 
συνεργασία, ίσως, με τον έμπιστό του ομώνυμο μητροπολίτη (αποκάλυψη 
που έγινε μόλις στα τέλη του 19ου αι.).

Στη συνέχεια (υποκεφ. Β΄) οι συγγρ. συζητούν θέματα που σχετίζονται 
με τη ρευστή πολιτικοοικονομική κατάσταση στην Κωνσταντινούπολη του 
τέλους του 16ου αι., την εμφάνιση δυτικοευρωπαίων μισιονάριων στη χρι-
στιανική Ανατολή και την προσπάθεια του πάπα της Ρώμης Γρηγορίου ΙΓ΄ 
να επιβάλει το νέο ημερολόγιο, πράγματα που ανάγκασαν τον οικουμενικό 
πατριάρχη Ιερεμία Β΄ τον Τρανό να αναζητήσει, με ειδική αποστολή, την 
προστασία των ομόδοξων Ρώσων. Στη Ρωσία, όπου στο μεταξύ είχε ωριμάσει 
η ιδέα να συμπαραστέκεται στον βασιλέα/αυτοκράτορα ένας πατριάρχης 
(και όχι ένας απλός μητροπολίτης), η αποστολή (ο Ιερεμίας Β΄ και η 
συνοδεία του, στην οποία μετείχαν οi μητροπολίτeς Μονεμβασίας Δωρόθεος 
[ή Ιερόθεος] και Ελασσόνας Αρσένιος) έγινε δεκτή με πλούσια γεύματα και 
δώρα από τον (ελαφρό τῷ πνεύματι) τσάρο Θεόδωρο Α´ Ιβάνοβιτς, τον 
λεγόμενο «Κωδωνοκρούστη», και τον φιλόδοξο κουνιάδο και σύμβουλό 
του Μπαρίς Φιοντόροβιτς Γκαντουνόφ. Αποτέλεσμα της αποστολής αυτής 
ήταν να χειροτονήσει ο Ιερεμίας Β΄, χωρίς την έγκριση των υπόλοιπων τριών 
ορθόδοξων πατριαρχών, τον μητροπολίτη Μόσχας Ιώβ σε πατριάρχη και, 
επιστρέφοντας στην Κωνσταντινούπολη, να προβεί στις απαραίτητες ενέρ-
γειες για την αναγνώριση του Πατριαρχείου Μόσχας ως του πέμπτου 
κατά σειρά αρχαιότητος πατριαρχείου της χριστιανικής Ανατολής, και 
για την επικύρωση του δικαιώματος να εκλέγεται ο πατριάρχης Μόσχας 
από τοπική σύνοδο. Στον υποκεφάλαιο αυτό αναδημοσιεύονται «Η συνο-
δική απόφαση του Οικουμενικού Πατριάρχου Ιερεμίου Β΄, με την οποία η 
μητρόπολη Ρωσίας ανακηρύσσεται σε Πατριαρχείο (1590)» και «Το Πρα-
κτικό της Συνόδου Κωνσταντινουπόλεως, στην οποία αναγνωρίστηκε το 
Πατριαρχείο Μόσχας (1593)».

Στο υποκεφ. Γ΄ οι συγγρ. παρουσιάζουν αναδημοσίευση (δυστυχώς χω-
ρίς στιχαρίθμηση) του εκτενούς έμμετρου έργου (1608 ομοιοκατάληκτοι 
στίχοι) του μητροπολίτη Ελασσόνας Αρσένιου («Κόποι και διατριβή», συν-
θεμένο ύστερα από το 1589). Όπως προείπαμε, ο Αρσένιος (με τον οποίο 
ασχολήθηκε ερευνητικά, στα πρόσφατα χρόνια, κυρίως ο βυζαντινολόγος 
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και νεοελληνιστής Φ. Α. Δημητρακόπουλος) είχε συνοδεύσει τον Ιερεμία 
Β΄ στο ταξίδι του στη Μόσχα, και το Οδοιπορικό του διηγείται το ταξίδι 
τους μέσω της πολωνολιθουανικής επικράτειας.1 Το ποίημα, γραμμένο από 
έναν καταπιεσμένο και σχετικά φτωχό ιεράρχη τού οθωμανοκρατούμενου 
ελληνισμού, είναι φυσικό να βρίθει από λαμπρές περιγραφές πολυτελών 
λίθων και άλλων αντικειμένων, εικόνων και τοιχογραφιών,  εκλεκτών φα-
γητών και ποτών, εξεχόντων προσώπων (βασιλέων, ιεραρχών, κτλ.· ιδιαί-
τερη θέση κατέχει η «έκφραση» του πολυποίκιλτου διαδήματος και των 
ωραίων φορεμάτων της βασίλισσας Ειρήνης/Αλεξάνδρας Φιοντόροβνας 
Γκα νούνοβας, αλλά και ο «έπαινος» των ηθικών και χριστιανικών αρετών 
της). Δυστυχώς οι συγγρ. δεν εκμεταλλεύονται εκδοτικά τα πεζά απο μνη-
μονεύματα του Αρσένιου Ελασσόνας.

Σε αντιδιαστολή με την πλουμιστή ποιητική αφήγηση που χαρακτηρίζει 
το έμμετρο Οδοιπορικό του Αρσένιου Ελασσώνος, η ακόλουθη (στο υπο-
κεφ. Δ΄) πεζή και λιτή αφήγηση που αποσπάται από τον περίφημο «Χρο-
νογράφο» (Βιβλίον ιστορικόν…) του Δωρόθεου [ή Ιερόθεου] Μονεμβασίας 
(πρώτη έντυπη έκδ. 1631), ο οποίος παρουσιάζεται επίσης ως συνοδός και 
σύμβουλος του Ιερεμία Β΄ στο παραπάνω ταξίδι, παρακολουθεί τα πολι-
τικά/διπλωματικά παρασκήνια της Μόσχας γύρω από το γεγονός της 
ανα κήρυξης της μητρόπολης Ρωσίας σε πατριαρχείο (1588-1589). Δεν 
θα υπεισέλθουμε εδώ στα δισεπίλυτα προβλήματα (ταυτότητα του 
συγγραφέα, έντυπη παράδοση και παραλλαγές, ανάγκη για σύγχρονη 
φιλολογική έκδοση, κτλ.) που παρουσιάζει το έργο αυτό, το λεγόμενο «Χρο-
νικό ή Χρονογράφος του 1570» και οι παραλλαγές του, τα Χρονικά του 
Ψευ δοδωρόθεου και του Μανουήλ Μαλαξού· το έργο είναι συμπίλημα από 
παλαιότερες πηγές, όπου εξιστορούνται, σε μια σχοινοτενή αφήγηση, ιστο - 
ρικά γεγονότα, αλλά και διοσημίες, και ποικίλα άλλα πράγματα, από κτί-
σεως κόσμου κ.ε. Ελπίζουμε ότι η έρευνα του πολύπλευρα ενδιαφέροντος 
αυτού κειμένου από φιλόλογους και ιστορικούς που γνωρίζουν σε βάθος την 
εποχή και τα έργα της δεν θα εγκαταλειφθεί, και θα δώσει ωριμότερους 
καρπούς από τις ώς τώρα επιμέρους ή ειδικότερες προσεγγίσεις (μέσα στις 
οποίες συγκαταλέγω και τη δική μου διδακτορική διατριβή).

Ύστερα από την περίοδο των ταραχών (αρχές του 17ου αι.), στις οποίες 
έχουμε ήδη αναφερθεί, φαίνεται να αποκαταστάθηκε η πολιτική και θρη-
σκευτική ειρήνη στη Ρωσία. Στα μέσα του 17ου αι., όμως, σημειώθηκε νέα 

1. Είναι περίεργο το ότι οι συγγρ. περιορίζονται στο έμμετρο έργο του Αρσένιου και δεν 
δημοσιεύουν αποσπάσματα από το πεζό έργο του Βασιλεία και αυτοκρατορία των Ρωσσών… 
(περ. 1588-1613). Βλ., πρόχειρα, Γ. Κεχαγιόγλου, Πεζογραφική ανθολογία. Αφηγηματικός 
γραπτός νεοελληνικός λόγος, τ. 1: Από τα τέλη του Βυζαντίου ώς τη Γαλλική Επανάσταση, 
Θεσσαλονίκη, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), 2001 (και 
ανατυπώσεις με διορθώσεις), σσ. 297-298, και Φ. Α. Δημητρακόπουλος, Αρσένιος Ελασσόνος 
(1550-1626). Βίος, έργο, απομνημονεύματα: Συμβολή στη μελέτη των μεταβυζαντινών λογίων 
της Ανατολής, Θεσσαλονίκη, Π. Κυριακίδης, 2007.
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ένταση πολεμικής κατά του λάτρη της ελληνικής παιδείας και των βυ-
ζαντινών θεσμών πατριάρχη Μόσχας Νίκωνα, εξαιτίας των απόψεών του 
για την ανωτερότητα της εκκλησιαστικής έναντι της πολιτικής εξουσίας, 
της θεωρίας για την Τρίτη Ρώμη (δηλ. τη Μόσχα και το βασίλειο της Μο-
σχοβίας) και του μεταρρυθμιστικού του έργου, το οποίο αποσκοπούσε στην 
αναδιοργάνωση του πατριαρχικού τυπογραφείου και της βιβλιοθήκης, 
καθώς και στη διόρθωση των λειτουργικών βιβλίων της ρωσικής Εκκλησίας 
σύμφωνα με τα ελληνικά αντίστοιχα που περιέχονταν στους 498 κώδικες 
τους οποίους έφερε από το Άγιον Όρος ο συνεργάτης του Νίκωνα ιερο-
μόναχος Αρσένιος Σουχάνοφ. Η αντίδραση κατά του Νίκωνα, παρά 
την υποστήριξη που αρχικά τού παρείχε ο τσάρος, προκάλεσε σχίσμα 
μεταξύ των πιστών στη Ρωσία – αφού για πολλούς από αυτούς γνήσια 
παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας ήταν η ρωσική, και όχι η ελληνική 
(βυζαντινή) εκκλησιαστική/λειτουργική παράδοση, με την οποία επιθυμούσε 
ομοιομορφία ο Νίκων· οι αντίπαλοι του πατριάρχη οργανώθηκαν με την 
επωνυμία Ρασκόλνικοι (= Σχισματικοί, από το raskol’= σχίσμα) ή Πα 

λαιόπιστοι, και η σύγκρουση κορυφώθηκε τον Δεκέμβριο του 1666 με τη 
αυτοκρατορική σύγκληση εκκλησιαστικής συνόδου, στην οποία μετείχαν οι 
πατριάρχες Αλεξανδρείας Παΐσιος και Αντιοχείας Μακάριος, και η οποία 
καθήρεσε τον Νίκωνα.

Στο κεφ. 4 του βιβλίου («Ο πατριάρχης Μόσχας Νίκων (1652-1666) και 
ο ελληνικός κόσμος», σσ. 209-246) αναδημοσιεύεται ελληνική μετάφραση 
των Πρακτικών της συνόδου αυτής (υποκεφ. «Α΄ Η απόφαση της καθαι-
ρέσεως του Πατριάρχoυ Μόσχας Νίκωνα (Δεκέμβριος 1666)»). Αξίζει να 
ξανατονιστεί ότι οι δύο ανατολικοί πατριάρχες που μετείχαν στη σύνοδο 
προσκλήθηκαν από τον τσάρο, ο οποίος κατέφυγε σε τμήμα της ανώτατης 
ελληνικής εκκλησιαστικής ιεραρχίας για να ζητήσει την καταδίκη του 
Νίκωνα. Η σύνοδος του 1666 συνεχίστηκε και το 1667, καταδικάζοντας τον 
Νίκωνα, δικαιώνοντας όμως το μεταρρυθμιστικό του έργο.

Στο υποκεφ. «Β΄ Το σχίσμα των Ρασκολνίκων και η καταδίκη του (1667)» 
παρατίθενται τα πρακτικά της συνόδου αυτής με τον τίτλο «Όρος, ήτοι 
Τόμος της Ιεράς Συνόδου, της συγκροτηθείσης εν τῇ θεοφυλάκτῳ βασι-
λευούσῃ μητροπόλει Μοσκοβίᾳ, εν έτει από κτίσεως κόσμου ̗ζροδ΄, εν μηνί 
Ιανουαρίῳ, Ινδικτ. δ΄», και οι «Κανόνες τους οποίους επρόβαλαν εις την 
ιε ράν Σύνοδον οι μακαριότατοι, ό τε κυρ Παΐσιος, πάπας και πα τριάρχης 
Αλεξανδρείας και πάσης γης Αιγύπτου, ό τε κυρ Μακάριος, πατριάρχης 
Αντιοχείας και πάσης Ανατολής, περί τινων αναγκαίων εκκλησιαστικών 
υποθέσεων». Οι κανόνες αυτοί αναφέρονται σε διάφορα θέματα, λειτουρ-
γικά, ευπρεπούς και ορθής συμπεριφοράς στην τήρηση της εκκλησιαστικής 
μυστηριακής ζωής, κατάλληλης ενδυμασίας κατά την προσέλευση στην 
εκκλησία, διοικητικά των μονών, κτλ.

Από τα πιο ενδιαφέροντα τμήματα του βιβλίου είναι το ακόλουθο κεφ. 
5 («Επιλογή ιστορικών εγγράφων», σσ. 247-278), στο οποίο οι συγγρ. επι-
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λέγουν να αναδημοσιεύσουν και να σχολιάσουν περιεκτικά τέσσερα, λιγό-
τερο ή περισσότερο γνωστά, έγγραφα (ή περιλήψεις τους) με βαρύνουσα 
σημασία για την ιστορία των ελληνορωσικών σχέσεων. Το πρώτο είναι «Η 
έκκληση του πατριάρχου πρ. Κωνσταντινουπόλεως Αθανασίου (Πα τελ-
λάρου) (1596-1654) προς τον τσάρο Αλέξιο Mihailovič Romanov (1645-
1674), για την απελευθέρωση της Κωνσταντινουπόλεως (1653)», η οποία 
έχει τη μορφή πραγματείας με πολιτικό και θρησκευτικό χαρακτήρα (λό-
γω της μεγάλης έκτασης του κειμένου, οι συγγρ. αναδημοσιεύουν μόνον 
περιεκτική περίληψή του).

Το δεύτερο έγγραφο («Το χειρόγραφο Ν 81 της μονής Διονυσίου του 
Α γίου Όρους περί της αποστολής 498 κωδίκων στη Μόσχα, το 1654») 
αποτελεί μια βεβαίωση των εκπροσώπων των 20 μονών του Αγίου Όρους 
ότι η πώληση των κωδίκων στον Αρσένιο Σουχάνοφ (γεγονός που το μνη-  
μονεύσαμε παραπάνω) πραγματοποιήθηκε χωρίς την άδεια των οθωμα-
νικών αρχών.

Το τρίτο έγγραφο περιλαμβάνει «Πληροφορίες προς τον τσάρο Αλέξιο 
Mihailovič Romanov (1645-1676) από Έλληνα, πρ. κληρικό, ο οποίος ζούσε 
στη Στοκχόλμη (1654)». Ας σημειωθεί ότι τον Μάρτιο του 1654 υπογράφτηκε 
στη Μόσχα η συμφωνία της ένωσης της Ουκρανίας με το Βασίλειο της Μο-
σχοβίας (Ρωσία), για την οποία είχε εργαστεί ιδιαίτερα ο αθηναίος κλη-  
ρικός Δανιήλ, επιδιώκοντας τη δημιουργία ορθόδοξης πανστρατιάς εναντίον 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τον ίδιο χρόνο ο τσάρος Αλέξιος κήρυξε τον 
πόλεμο κατά των Πολωνών και το 1656 κατά των Σουηδών· στο παραπάνω 
γράμμα ο Δανιήλ πληροφορεί τον τσάρο για την πολιτική κατάσταση που 
διαμορφώθηκε στις σχέσεις Πολωνίας-Σουηδίας και με την πράξη του αυτή 
συνεχίζει να εργάζεται για τη δημιουργία αντιοθωμανικού/αντιτουρκικού 
συνασπισμού των κρατών της Ανατολικής Ευρώπης.

Το τέταρτο έγγραφο περιέχει «Γράμμα του Μεγάλου Πέτρου (1682-
1725) στον Οικουμενικό Πατριάρχη Ιερεμία Γ΄ (α΄ πατρ. 1716-1726) (23 
Σε πτεμβρίου 1723)» και τη θετική «Απάντησιν του Πατριάρχου Ιερεμίου 
προς την Αγιωτάτην Σύνοδον». Η σημασία του πρώτου εγγράφου έγκειται 
στο ότι ο Μέγας Πέτρος, ο οποίος είχε γίνει απόλυτος μονάρχης, είχε 
διαλύσει τον πατριαρχικό θεσμό, είχε θεσπίσει, σύμφωνα με προτεσταντικά 
πρότυπα, συλλογική διοίκηση στην Εκκλησία της Ρωσίας, και είχε επιβάλει 
αυτοκρατορικό επίτροπο παρά τῇ Διαρκῇ Ιερᾳ Συνόδῳ, ζήτησε από τον 
οικουμενικό πατριάρχη Ιερεμία Γ´ να υποστηρίξει και να ευλογήσει τον 
καισαροπαπισμό του.

Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου («Περιηγητικά και άλλα 
κείμενα», σσ. 279-388) οι συγγρ. εξετάζουν την παρουσία μεμονωμένων 
ελλήνων περιηγητών και επισκεπτών, λαϊκών και ιερωμένων, στη Ρωσία και 
στον ευρύτερο σλαβικό χώρο, που ταξίδευαν είτε διά να εμπορεύσουν ήσουν 
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το εμπόριο],2 είτε από έφεσην να ιδούν τόπους3 είτε για να αποφύγουν τη 
σύλληψή τους από τους Τούρκους, είτε για εράνους («ζη τείες», ζητιανιές) 
υπέρ των μονών. Χρησιμοποιούν ως βασική πηγή των πλη ροφοριών και 
των σχολίων τους τέσσερα κείμενα: «Α΄ Βασιλείου Βατάτζη περιηγητικόν 
[1716/1727]», ένα έμμετρο ομοιοκατάληκτο κείμενο που περι γράφει τα 
(εμπορικά) ταξίδια του ποιητή στη Ρωσία και σε άλλες περιοχές της Ασίας 
και της Ευρώπης· «Β΄ Καισαρίου Δαπόντε, Περιγραφή της Κριμαίας (1746)», 
μια (ενσωματωμένη στον έμμετρο ομοιοκατάληκτο Κήπον Χαρίτων…, 1766) 
αφήγηση του ταξιδιού τού γνωστού αυτού λόγιου του 18ου αι. στην Κριμαία, 
όπου ο λαϊκός, ακόμα, Κωνσταντίνος Δαπόντες είχε καταφύγει για να 
αποφύγει, προσωρινά, τη σύλληψή του από τους Τούρκους, ακολουθώντας 
ως γραμματέας τον ηγεμόνα της Μολδαβίας Ιωάννη Μαυροκορδάτο· «Γ΄ 
Ιερομονάχου Κυρίλλου Λαυριώτη: Ρωσίας περι γραφή (1768)», μια σύντομη 
έμμετρη (σε βυζαντινούς ιαμβικούς τρίμετρους) και αρχαϊστική περιγραφή 
της Ρωσίας από τον Κύριλλο, ηγούμενο τότε της μονής της Μεγίστης 
Λαύρας του Αγίου Όρους, που επισκέφθηκε τη μεγάλη ορθόδοξη χώρα για 
να μαζέψει χρήματα για τις ανάγκες της μονής του. Τέλος, στο τέταρτο, 
πεζό κείμενο του κεφαλαίου («Δ΄ Θεοδώρου Μανούση, “Αικατερίνα η Με-
γάλη [1762-1796]”»), ο συγγραφέας, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθη-
νών, φορέας διαφωτιστικών ιδεών και εθνικός ευεργέτης, δίνει, στα μέσα 
του 19ου αι. πλέον, ένα σύντομο περίγραμμα του βίου και της πολιτικής 
της Αικατερίνης Β´, παρουσιάζοντας με αντικειμενικότητα και ορθή χρήση 
ιστορικών πηγών την ανώμαλη, ύστερα από επανάσταση, ανάρρησή της 
στον θρόνο, το ευεργετικό για τη Ρωσία έργο της και, τέλος, τις προθέσεις 
της για κατάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Εδώ πρέπει να παρατηρήσουμε πως, από τη στιγμή που στόχος των 
συγγρ. ήταν να παρουσιάσουν γραμματειακά τεκμήρια ώς το 1821, θα 
έ πρεπε να εκμεταλλευτούν, για την περίοδο του Διαφωτισμού, και τη βι-
βλιογραφία για τους Ευγένιο Βούλγαρη και Νικηφόρο Θεοτόκη και σχετικά 
τους κείμενα· επίσης, χρειαζόταν να αναδημοσιευτούν η τρίτη «Ιστορία» 
του Έρωτος αποτελέσματα… (1792, που τοποθετείται στη ρωσική, τότε, 
Ουκρανία και έχει και Ρώσους/Ρωσίδες ως πρόσωπα της δράσης), ο περί-
φημος, κριτικός απέναντι και στη Ρωσία, έμμετρος «Ρωσαγγλογάλλος» 
(1805), και το «Βόσπορος εν Βορυσθένει» του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου 
(1810), καθώς και μια σειρά από ιστοριογραφικά έργα (μεταφράσεις 
και ερανίσματα) της περιόδου της τσαρίνας Αικατερίνης Β´, κυρίως για 
τον πρώτο πόλεμό της με την Οθωμανική Αυτοκρατορία (π.χ. Σπυρίδων 

2. Βλ. Émile Legrand, «Voyages de Basile Vatace en Europe et en Asie», Nouveaux Mélanges 
Orientaux…, Παρίσι 1886, σσ. 183-296, ιδίως σσ. 226-292, Μέρος πρώτον, στ. 219: κἀγώ εκ’ 
ευρισκόμενος διά να εμπορεύσω. Οι συγγρ. δεν έκαναν αντιβολή με τα υπάρχοντα χφφ (ούτε 
και με το προσιτό, πια, σε ψηφιοποιημένη μορφή, χφ του Βρετανικού Μουσείου, http://www.
bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=add_ms_10075_f001r).

3. Ό.π., στ. 224: μα και μεγάλην έφεσην είχα να ιδώ τόπους…
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Παπαδόπουλος, Ιστορία του παρόντος πολέμου αναμεταξύ Ρωσίας και 
της Οθωμανικής Πόρτας...· Αικατερίνα Β´, ήτοι Ιστορία συνοπτική του 
ρωσικού βασιλείου…· Αιτιολογία του παρόντος πολέμου μεταξύ Ρωσίας και 
Τουρκίας…· Αγάπιος Λοβέρδος, Ιστορία των δύο ετών 1787, 1788…).4 Για 
την περίοδο ύστερα από τη Γαλλική Επανάσταση λείπουν από το βιβλίο 
των συγγρ. πολύ ενδιαφέροντα (και για τη διεθνή πολιτική της εποχής) 
έργα, όπως π.χ.: Αναστάσιος Μιχαήλ, Νύκτα και ημέρα Ρωσίας… (1796, ο 
ίδιος είχε τυπώσει και μια Γραμματική της ρωσικής διαλέκτου…)· Σύντομος 
βιογραφία Αικατερίνης της Δευτέρας…· Γρηγόριος Λογοθέτης «Χρονικόν 
των Κυθήρων», όπου και αναφορές στον δεύτερο ρωσοτουρκικό πόλεμο της 
Μεγάλης Αικατερίνης· Ιωάννης Μαρμαροτούρης, Βίος και κατορθώματα 
κόμητος Σοβαρόφ…· Κωνσταντίνος Τσιγαράς, Ιστορία Καρόλου του ΙΒ´, 
βασιλέως της Σουεδίας…5

Για την παλαιότερη, πάλι, «προδιαφωτιστική» περίοδο προκαλεί εντύ-
πωση το γεγονός ότι αφήνεται εντελώς ακάλυπτη η διδακτική και άλλη δρα-  
στηριότητα (1685 κ.ε.) των γνωστών για τη δράση τους, στη Μόσχα και 
αλλού, συντηρητικών κεφαλλονιτών αδελφών Ιωαννίκιου (1633-1717) και 
Σωφρόνιου (1652-1730) Λειχούδη, ότι δεν μνημονεύονται όλες οι ιστορι-
κογεωγραφικές μεταφράσεις και τα ερανίσματα του (κατόπιν πατριάρχη) 
Χρύσανθου Νοταρά που έχουν επίκεντρο την ασιατική Ρωσία/Σιβηρία (τέλη 
17ου αι.), ότι παραλείπεται ο πεζός Βίος Πέτρου του Μεγάλου, αυτο κρά-
τορος Ρουσίας… του Αντώνιου Κατήφορου, 1737,6 κ.ά.

Το βιβλίο κλείνει με αγγλική Περίληψη (σ. 389) και τα σύντομα βιο-
γραφικά των δύο συγγρ. (σ. 391).

Συμπερασματικά: Οι συγγραφείς προσπάθησαν με επιτυχία να καταρ-
τίσουν ένα αρκετά περιεκτικό corpus γνωστών δημωδών, ημιλόγιων και 
λό γιων κειμένων της πρώιμης νεοελληνικής γραμματείας που ανήκουν 
σε διαφορετικά γραμματειακά είδη (διηγήσεις, χρονικά, χρονογραφίες, 
απομνημονεύματα, βιογραφίες, περιηγητικά κείμενα, άλλα ιστοριογραφικά 
έργα, πρακτικά συνόδων, επιστολές, έγγραφα), συγκεντρώνοντας με 
επι  μέλεια γραπτές μαρτυρίες γύρω από τις ελληνορωσικές σχέσεις 
στη διάρκεια της τουρκοκρατίας, που τις δίνουν τόσο ελληνικές όσο και 
ρωσικές πηγές. Από την άλλη, όμως, όλα τα κείμενα του βιβλίου ήταν ήδη 
δημοσιευμένα και δεν προσφέρεται καινούργιο πρωτογενές υλικό· μάλιστα, 
δεν επιχειρήθηκε καν μια νέα, κριτική ανάγνωση των πρωτοτύπων, ώστε 
να μας παρασχεθούν, ενδεχομένως, διορθωμένες/βελτιωμένες επανεκδόσεις 

4. Για όλα αυτά βλ., πρόχειρα, Κεχαγιόγλου, ό.π. (σημ. 1), σσ. 651-653, 691-693, 705-707.
5. Για όλα αυτά βλ., πρόχειρα, Γ. Κεχαγιόγλου, Πεζογραφική ανθολογία. Αφηγηματικός 

γραπτός νεοελληνικός λόγος, τ. 2: Από τη Γαλλική Επανάσταση ώς τη δημιουργία του ελληνικού 
κράτους, Θεσσαλονίκη, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), 
2001 (και ανατυπώσεις με διορθώσεις), σσ. 910-913, 917-919, 952-956, 1019-1020.

6. Κεχαγιόγλου, ό.π. (σημ. 1), σσ. 557-561.
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τους: η δουλειά των συγγρ. δεν είναι καθαυτό φιλολογική, λοιπόν, αλλά 
εμπίπτει περισσότερο στον τομέα της εκκλησιαστικής ιστορίας. Βέβαια, 
καθώς αυτά τα κείμενα στην πλειονότητά τους έχουν δημοσιευθεί μία και 
μοναδική φορά κατά το παρελθόν, μια τέτοια, έστω και ανεπεξέργαστη, 
συγκεντρωτική επανέκδοση έχει και σήμερα τη χρησιμότητά της (αφού, 
μάλιστα, σε κάθε θεματική ενότητα παρατίθενται και σχόλια, καθώς 
και η σχετική βιβλιογραφία, και ο αναγνώστης μπορεί να ελέγχει την 
αντίστοιχη πηγή)· το πρόβλημα με τα συγκεκριμένα κείμενα είναι, κάποτε, 
η σπανιότητα και η δυσκολία αναζήτησης και συγκέντρωσής τους, οπότε 
αυτός υπήρξε ένας από τους λόγους για τους οποίους οι συγγρ. θέλησαν 
να τα συγκεντρώσουν όλα σε μια έκδοση. Φυσικά, όπως σημειώθηκε και 
παραπάνω, τα δημώδη κτλ. ελληνικά κείμενα της εποχής που σχετίζονται 
με τη Ρωσία δεν εξαντλούνται διόλου με την έκδοση αυτή, αφού πολλά είτε 
δεν περιλαμβάνονται στη συναγωγή των συγγρ.71 είτε παραμένουν ακόμα 
ανέκδοτα ή ανεπαρκώς δημοσιευμένα/σχολιασμένα.

Πάντως το βιβλίο, παρά τα μειονεκτήματά του αυτά, είναι ασφαλώς 
χρήσιμο για όλους εκείνους τους ερευνητές – και δεν είναι λίγοι – που 
ασχολούνται με τη σημαντική και ταυτόχρονα ενδιαφέρουσα και όχι 
ακόμα επαρκώς διερευνημένη περίοδο της τουρκοκρατίας, καθώς και με 
τη συγκριτική φιλολογία. Αποκτά, επίσης, επικαιρότητα ύστερα από την 
επίσημη ανακήρυξη του 2016 ως «Έτους της Ελλάδας στη Ρωσία και 
έτους της Ρωσίας στην Ελλάδα», με κοινές δραστηριότητες, γιορτές και 
πολιτιστικές εκδηλώσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ελληνορωσικής 
συνεργασίας.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης        ΣΩΤΗΡΙΑ ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Rosemary E. Bancroft-Marcus, Georgios Chortatsis (fl. 1576-1596), Plays 
of the Veneto-Cretan Renaissance. A Bilingual Greek-English Edition in Two 
Volumes, with Introduction, Commentary, Apparatus Criticus, and Glossary, 
τ. I: Texts and Translations, Οξφόρδη, Oxford University Press, 2013, σελ. 
xxiv+632.

Η ιστορικοφιλολογική (γραμματολογική, εκδοτική, κριτική, θεατρολογική 
κτλ.) δραστηριότητα για τον ρεθεμνιώτη ποιητή/δραματουργό Γεώργιο I. 
Χορτάτση (πιθανότατα μέσα 16oυ-πρώτη δεκαετία 17ου αι.) και τα γνωστά 
(ή και τα εικαζόμενα) έμμετρα θεατρικά έργα του δεν έχει ανακοπεί διόλου 

7. Ένα από αυτά είναι και το πολύ σύντομο «Οδοιπορικόν» του Ιάκωβου Μηλοΐτη από 
την Πάτμο, 1587. Βλ. Σ. Κ. Παπαγεωργίου, «Οδοιπορικόν Ιακώβου Μηλοΐτου», Παρνασσός 6 
(1882) 634-635, 639, και Κεχαγιόγλου, ό.π. (σημ. 1), σσ. 226-227, ιδίως σ. 227.
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τα τελευταία χρόνια, μολονότι δεν διαθέτουμε ακόμα μιαν αξιόπιστη, 
τρέ χουσα και όσο γίνεται πιο πλήρη, βιβλιογραφική παρακολούθηση και 
καταγραφή της.1 Παρ᾽ όλη, όμως, αυτή τη δραστηριότητα εξακολουθούν να 
μένουν ανοιχτά πολλά μεγάλα, κάποτε και πρωταρχικά, ζητήματα, που 
αφο ρούν τόσο τα ακριβή όρια και περιστατικά του βίου του όσο και το 
πραγματικό εύρος και την εμβέλεια της συγγραφικής του παραγωγής. Πα-
ράλληλα, έως τα μέσα του 2013 δεν διαθέταμε κανένα εκδοτικό εγχείρημα 
που να συγκέντρωνε το σύνολο της γνωστής συγγραφικής του παραγωγής, 
βέβαιης ή πιθανής (και, συχνά, αμφιλεγόμενης).

Η ώριμη κρητολόγος αγγλίδα μελετήτρια Rosemary E. Bancroft-Mar-
cus [στο εξής: συγγρ.], που μοιράζει τη ζωή της σήμερα ανάμεσα στη 
Βρε τανία και το Βέλγιο, είναι εκείνη που φιλοδόξησε από πολύ νωρίς να 
καταπιαστεί με όλα τα παραπάνω ζητήματα και να γίνει η αρχόντισσα των 
«χορτατσικών» σπουδών. Το επιχειρεί τώρα επιβλητικά στο ογκώδες αυτό 
βιβλίο της (του οποίου, όμως, για την ώρα, παρά τον υπότιτλό του, έχει κυ-
κλοφορήσει μόνον ο πρώτος τόμος: ο δεύτερος φιγουράρει, λανθασμένα, σε 
διαδικτυακές εγγραφές και διαφημίσεις ως εκδομένος ήδη από το 2014...). 
Αν κάποιοι φιλόλογοι, ιστορικοί κ.ά. ερευνητές μένουν στην ιστορία ως οι 
μελετητές (συνήθως και λάτρεις) ενός και μόνον «ιστορικού» προσώπου, π.χ. 
πολιτικού ή λογοτέχνη,2 ή ως οι μελετητές τού ενός και μόνο βιβλίου (συνή-
θως της διδακτορικής τους διατριβής, την οποία διευρύνουν, τροποποιούν 
κτλ. διαρκώς, χωρίς ποτέ να ξεκολλούν στ᾽ αλήθεια από αυτήν· à propos, 
η διδ. διατριβή τής συγγρ., Georgios Chortatsis, 16th-century Cretan Play-
wright. A critical study, Oxford University 1978, έχει μείνει αδημοσίευτη), 

1. Ενταγμένη, π.χ., σε μια συγκεντρωτική καταγραφή ανάλογη με εκείνην των M. Jeffreys 
⏝ Β. Δουλαβέρα, Πρώιμη νεοελληνική λογοτεχνία. Γενική βιβλιογραφία (4.000 λήμματα) / Early 
Modern Greek Literature. General Bibliography (4.000 items) 1100-1700, Sydney, University of 
Sydney, Department of Modern Greek, 1998. Για άλλες αξιοσημείωτες βιβλιογραφικές προ-
σπάθειες μέσα στα τελευταία 30 χρόνια (και ύστερα από τις πρώτες, «κριτικές» ή χρη στικές 
εκδόσεις μεμονωμένων κειμένων από τους Στ. Αλεξίου ⏝ Μ. Αποσκίτη-Αλεξίου, Ερωφίλη, 
1988, 32001, και Ελευθερωμένη Ιερουσαλήμ [Τα Ιντερμέδια της Ερωφίλης], 1992, και από 
τον Στ. Κακλαμάνη, Κατσούρμπος, 1993, που περιλαμβάνουν και βιβλιογραφία) βλ., π.χ., το 
πλούσιο υλικό στο καλό βιβλίο τού Στ. Ε. Κακλαμάνη, Έρευνες για το πρόσωπο και την εποχή 
του Γεωργίου Χορτάτση, Ηράκλειο, Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, 1993, και στον 
(ελεύθερα) μεταφρασμένο στα ελληνικά (από τη Ν. Δεληγιαννάκη) σύμμικτο τόμο D. Holton 
(επιμ.), Λογοτεχνία και κοινωνία στην Κρήτη της Αναγέννησης, Ηράκλειο, ΠΕΚ, 1997, καθώς 
και τις βιβλιογραφικές επιλογές τών A. van Gemert ⏝ A. Stamoulis ⏝ D. Stijfhoorn ⏝ S. Alting 
(επιμ.), Οδηγός έργων της κρητικής λογοτεχνίας (1370-1690), Ηράκλειο, Κέντρο Κρητικής Λο-
γοτεχνίας, 2002, W. Puchner, Ανθολογία νεοελληνικής δραματουργίας, τ. 1: Από την Κρητική 
Αναγέννηση ώς την Επανάσταση του 1821, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 2006, και Κ. Δ. Πηδώνια, Γεωργίου 
Χορτάτση Πανώρια. Κριτική έκδοση με εισαγωγή, σχόλια και λεξιλόγιο Εμμανουήλ Κριαρά, 
αναθεωρημένη με επιμέλεια Κομνηνής Δ. Πηδώνια, Θεσσαλονίκη, Ζήτρος, 2007.

2. Όπως, π.χ., η ιστορικός Ελένη Κούκου τού λατρευτού της ινδάλματος Ι. Καποδίστρια, 
κ.ο.κ., ή η φιλόλογος Diana Haas τού Κ. Π. Καβάφη και των «τεμαχών τών του καβαφικού 
Αρχείου μεγάλων δείπνων», κ.ο.κ.
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η συγκεκριμένη ερευνήτρια έχει αφήσει, σίγουρα, στη διεθνή φιλολογική 
ιστορία το αποτύπωμά της ως η πρώτη, ώς τώρα, σχεδόν «αποκλειστική» 
μελετήτρια του Γ. Χορτάτση και του έργου του, από το 1977 κ.ε. Όσο κι 
αν ορισμένα μικρά δημοσιεύματά της δείχνουν πως καταπιάστηκε, σπο-
ραδικά, και με άλλα, ευρύτερα ή και διαφορετικά θέματα (πάντα, βέβαια, 
κρητοκεντρικά και για την αναγεννησιακή/μανιεριστική περίοδο και μόνον, 
όπως π.χ. με το ποιμενικό είδος στο θέατρο και την αφηγηματική ποίηση, 
με τη στάση απέναντι στις γυναίκες μέσα στα θεατρικά κείμενα, με τις 
ακαδημίες λογίων, με όψεις της ποίησης και της ποιητικής του Κορνάρου 
κτλ.), ο Χορτάτσης ήταν και εξακολουθεί να είναι η «θερμή εστία» των επι-
στημονικών της ενδιαφερόντων και, όπως φαίνεται, και το κίνητρο/εφαλ-
τήριο και των υπόλοιπων αναζητήσεών της.

Βγαλμένη μέσα από τα γόνιμα για τις κλασικές ή/και τις βυζαντινές/νεο-  
ελληνικές σπουδές περιβάλλοντα των Πανεπιστημίων του Exeter και της 
Οξφόρδης, γνώρισε από νωρίς την Κρήτη από κοντά και, όπως φαίνεται, 
γοητεύθηκε από αυτήν, από το γλωσσικό ιδίωμα των κατοίκων και την πα-
λιότερη γραμματεία της (αν και τα σύγχρονα νεοελληνικά της, προφορικά 
και γραπτά, έμειναν έως και σήμερα αρκετά λειψά). Έτσι, ύστερα από 
πολλές επιμέρους εκδοτικές δοκιμές και παρουσιάσεις μεθόδου, τονι κών 
συστημάτων κτλ. (συνήθως σε διεθνή συνέδρια), καθώς και γραμμα τολο-
γικών, συγκριτοφιλολογικών, ειδολογικών, θεματολογικών και κριτι κών 
άρθρων, δημοσίευσε, όπως σημειώσαμε, το 2013 τον πρώτο τόμο του 
mag num opus μιας σχεδόν σαραντάχρονης θητείας στα νεοελληνικά γράμ-
ματα: τη συγκεντρωτική δίγλωσση, ως προς τα κείμενα που δημοσιεύονται, 
έκδοση Γεώργιος Χορτάτσης (ακμή 1576-1596), Θεατρικά έργα της βε νε-
τοκρητικής Αναγέννησης...), αφιερωμένη στον (θετικό επιστήμονα) σύ ζυ -
γό της Fr. B. Marcus και πλαισιωμένη τρυφερά από ένα μότο δυόμισι εν-
δεκασύλλαβων του δαντικού Παραδείσου, 33.85-87 («[…] αγνάντεψα πως 
δένει / σφιχτά, με την αγάπη, σ’ έναν τόμο / στο σύμπαντο ό,τι αριά φυλλο-
σκορπιέται», στη μτφρ. του Κρητικού Καζαντζάκη).

Τούτος ο μόνος για την ώρα τόμος του βιβλίου, ενταγμένος στη σχεδόν 
απο στολική προσπάθεια της συγγρ. να κάνει γνωστό στο ευρύτερο αγγλό-
γλωσσο και αγγλομαθές αναγνωστικό κοινό έναν ελληνικής καταγωγής και 
ελληνορθόδοξο3 κρητικό θεατρικό συγγραφέα που η ίδια θεωρεί «πως αξίζει 
να αναγνωριστεί ως ένας [ποιητής] με σημαντική συμβολή στην ευρωπαϊκή 
λογοτεχνία των αρχών των Νεότερων Χρόνων, μαζί με καλύτερα γνωστούς 
δραματουργούς όπως ο William Shakespeare και ο Torquato Tasso» (σ. vii), 
παρέχει, κυρίως, μια νέα κριτική έκδοση των κειμένων των τριών βέβαιων 
έργων του Χορτάτση και μερικών από τα κείμενα που θεωρήθηκαν από 
πα λιότερους ερευνητές, και από την ίδια την εκδότρια, πως ανήκουν στον 

3. Ειδικά για τον Γ. Χορτάτση-Χορτάκιο, ο τονισμός του βενετοκρητικού (και όχι του ελ-
ληνοκρητικού) παράγοντα στον τίτλο του οξφορδιανού βιβλίου είναι εν μέρει παραπλανητικός.
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ποιητή αυτόν ή ξεκινούν από έργα του (βλ. λεπτομέρειες παρακάτω). Μια 
από τις αξιέπαινες πρωτοβουλίες της έκδοσης είναι πως τα ελληνικά κεί-
μενα (στις αριστερές σελίδες) αντικρίζονται (στις δεξιές) με έμμετρες μετα-
φράσεις/αποδόσεις τους, αν και σε αγγλικό ιαμβικό ανομοιοκατάληκτο 
«δεκασύλλαβο/ενδεκασύλλαβο»,4 χλωμό αντίστοιχο του «εθνικού» ενδε κα-
συλλαβικού στίχου της παλιότερης ιταλικής ποίησης (ιταλότροποι ιαμ βι-
κοί ενδεκασύλλαβοι απαντούν μόνο σε μικρά τμήματα, π.χ. χορικά, ενός 
και μόνον έργου του Χορτάτση και σε μεμονωμένα έργα ή τμήματα έργων 
της κρητικής5 και της κυπριακής ποίησης του 16ου, κυρίως, αι.)· το μετα-
φραστικό εγχείρημά της αποτελεί μια χρήσιμη συνέχεια ανάλογων πρω-
τοβουλιών άλλων γνωστών μελετητριών της υστερομεσαιωνικής/πρώιμης 
νεοελληνικής λογοτεχνίας (όπως π.χ. της Ιταλίδας C. Cupane για μια σειρά 
από «ιπποτικές»-ερωτικές μυθιστορίες, 1995, της Αγγλίδας Ε. M. Jeffreys 
για τις δύο παλιότερες «εκδοχές» του Βασίλειου Διγενή Ακρίτη, 1998, κ.ο.κ.) 
με στόχο την καλύτερη γνωριμία της παλιότερης λογοτεχνίας μας από 
ξενόγλωσσους αναγνώστες. Ένας πρόλογος δίνει, στην αρχή του βιβλίου, 
μερικές απαραίτητες διευκρινίσεις για το όλο εκδοτικό εγχείρημα. Ανα-
λυτικότερα:

Ο «Πρόλογος» (Preface, σσ. vii-xix· ακολουθείται από «Αναγνώριση οφειλών»/
Acknowledgements, σσ. xx-xxi, σε οργανισμούς και σε συγκεκριμένους 
βρε τανούς, ολλανδούς, ιταλούς και έλληνες μελετητές, ανάμεσα στους 
οποίους και η πρόωρα χαμένη αγγλίδα μελετήτρια της Ερωφίλης J. R. 
Collins-Λίτσα) παρέχει λιτά, και σε πολύ αδρές γραμμές, πληροφόρηση και 
τοποθετήσεις για τη λογοτεχνική παραγωγή και τη θέση του Χορτάτση 
στην ελληνόγλωσση και την ευρωπαϊκή λογοτεχνία του καιρού του (σσ. vii-
ix), για τον βίο του (σσ. ix-x), για τις λογοτεχνικές πηγές, την παιδεία και 
το περιβάλλον του, με έμφαση στους κρητικούς προστάτες/υποστηρικτές 
του και στους κύκλους των λογοτεχνικών ακαδημιών και των θεατρικών 

4. Blank verse («ιαμβικό πεντάμετρο»). Μολονότι η συγγρ. επιχειρηματολογεί ποικιλό τρο πα, 
σσ. xviii-xix, υπέρ του ανομοιοκατάληκτου αυτού στίχου (και εναντίον των «κωμικών», τάχα, 
εφέ της ομοιοκαταληξίας – ευτυχώς δεν χαρακτηρίζεται «ψώρα» όπως στον Κοραή και τους 
κορα(κ)ιστές – ή του «πομπώδους» αποτελέσματος που μπορεί να έχει η χρήση μακρύτερων 
αγγλικών στίχων στα χέρια αδέξιων στιχουργών/μεταφραστών), εξακολουθεί να είναι απορίας 
άξιο γιατί προτίμησε στις «χορτατσικές» και άλλες αποδόσεις της τον κοινό, βέβαια, ήδη από 
την ποίηση της αναγεννησιακής Βρετανίας, αλλά αρκετά βραχύ αυτό στίχο, αντί να προ-
σφύ γει στον χρησιμοποιημένο ήδη από τον 16o και 17o αι., και «επικαιροποιημένο» από τον 
γνώστη του «πολιτικού στίχου» Βύρωνα, αγγλικό «ιαμβικό επτάμετρο» ή «δεκατετράστιχο» 
(fourteener), που, αν ήθελε και ήξερε, θα μπορούσε να τον ανανεώσει δημιουργικά: εκτός κι αν 
δεν υπήρχαν πρόσθετοι τρόποι ώστε να «ξαναεντυπωθεί» στο αναγνωστικό κοινό του βιβλίου 
το ιδεολόγημα πως εδώ έχουμε να κάνουμε με βενετσιάνικη και όχι με νεοελληνική ποίηση σε 
γηγενή «πολιτικό» στίχο (κυρίως), έστω και ομοιοκατάληκτο.

5. Εκτός από τα χορικά της Ερωφίλης: στη Βοσκοπούλα, σε πολλά τμήματα του (Μ)
πι  στικού βοσκού, και στο αφιερωματικό ποιηματάκι, τις οχτάβες του Προλόγου του «Μελ-
λούμενου» και τμήματα των χορικών τού Βασιλέως τού Ροδολίνου.
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παραστάσεων (σσ. x-xiii), για τη γλώσσα και τη γραφηματική/οπτική ει κό-
να των κειμένων μέσα στην παράδοσή τους (σ. xiii), για τα εκδοτικά τους 
προβλήματα, την εκδοτική προϊστορία και τις εκδοτικές (κυρίως τις «το-
νικές-ρυθμικές») αρχές της νέας έκδοσης των κειμένων (σσ. xiii-xviii) και της 
αγγλικής τους μετάφρασης (σσ. xviii-xix).

Πρώτα «συστήνονται», με μεγάλη συντομία, τα βέβαια και τεκμηριωμένα 
και από σχεδόν σύγχρονες εξωκειμενικές μαρτυρίες θεατρικά έργα του 
Χορ τάτση: η ποιμενική «τραγικωμωδία» (ιλαροτραγωδία) Πανώρια, η τρα-
γωδία Ερωφίλη και η «αστική» κωμωδία (commedia erudita) Κατζάραπος 
(γρ. καλύτερα Κατσάραπος· η συγγρ. προτιμά ορθά το όνομα αυτού του 
«δούλου» [υπηρέτη], ο οποίος πράγματι παίζει σημαντικότερο ρόλο στο 
έργο απ᾽ ότι ο συνάδελφός του Κατσούρμπος, από τον οποίο ονοματιζόταν 
ώς τώρα, εκδοτικά και γραμματολογικά, η κωμωδία). Κατόπιν, συζητείται 
η απόδοση ή όχι στον Χορτάτση μιας σειράς άλλων θεατρικών έργων της 
εποχής, πρωτότυπων ή μεταφρασμένων, ζήτημα που έχει απασχολήσει από 
παλιότερα την έρευνα, ιδίως πάνω στη βάση επιμέρους ενδοκειμενικών και 
υφολογικών ομοιοτήτων ή αναλογιών με αναμφισβήτητα έργα του ποιητή: 
έτσι, επιβεβαιώνεται (κάπως αφοριστικά) η απόδοση στον Χορτάτση τής 
(πιθανότατα διασκευασμένης αργότερα σε τρίπρακτη) «αστικής» κωμωδίας 
Στάθης, ενώ, αντίθετα, κάποια σύγχυση φαίνεται να επικρατεί, όταν η 
συγγρ. αρχίζει να μιλά για τα 14 γνωστά κρητικά θεατρικά ιντερμέδια 
(ανάμεσά τους τα 4 «θρησκευτικοπολεμικοερωτικά» της Ερωφίλης, το «πο-
λεμικό» και το «μυθολογικό» του Στάθη, τα ενδεχόμενα «μυθολογικά» της 
Πανώριας κτλ.) που, όπως θα δούμε παρακάτω, τα εκδίδει συγκεντρωμένα 
στο τελευταίο μέρος του βιβλίου, χωρίς να ξεκαθαρίζει εκεί ρητά την πα-
τρότητά τους (η διατύπωση «One or two interludes of dubious authenticity 
found in manuscripts of the plays are included in this edition as evidence of 
their theatrical history; they may derive from collections of interludes made in 
Crete or the Ionian islands», σ. ix, διακρίνεται από την ίδια «αντι-δημιουργική 
ασάφεια» ή κρυπτικότητα που θολώνει, γενικά, και άλλα τμήματα αυτού 
του «Προλόγου», όταν μάλιστα στην ίδια την έκδοσή τους, σ. 516 κ.ε, όλα τα 
ιντερμέδια, ακόμη και όσα έχουν αποδοθεί από τη συντριπτική πλειονότητα 
προηγούμενων μελετητών και εκδοτών στον Χορτάτση, προσγράφονται 
σε έναν ή περισσότερους «Ανωνύμους»). Τέλος, αν και η διατύπωση της 
συγγρ. «A second pastoral play which some ascribe to Chortatsis […]», σ. ix, 
παραμένει αινιγματική ως προς την προσωπική της άποψη, από την πιθανή 
παραγωγή του Χορτάτση φαίνεται να διαχωρίζεται το άτιτλο κρητικό 
ποιμενικό δράμα που τιτλοφορήθηκε Ο πιστικός βοσκός από τον πρώτο 
κριτικό εκδότη του, Π. Ιωάννου, 1962, και ονοματίζεται Ο μπιστικός βοσκός 
από τη συγγρ., δηλ. μια πολύ πρωτότυπη μετρικά μεταφραστική απόδοση 
του δραστικότατου έργου Il pastor fido (πρωτοδημοσ. 1590) του ιταλού 
δραματουργού G. B. Guarini· η συγγρ. υπόσχεται χωριστή έκδοση της ελ-
ληνικής αυτής «μετάφρασης» αντικριστά με το ιταλικό πρωτότυπο (και 
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ελπίζουμε η έκδοση αυτή να μη χρονίσει τόσο όσο χρόνισε η υπεσχημένη 
από δεκαετίες δημοσίευση των πρωτότυπων έργων του Χορτάτση).6

Για τα υπόλοιπα τμήματα του «Προλόγου» περιορίζομαι να σημειώσω 
ότι η συγγρ., αφήνοντας σε άλλους «the task of researching his [Chortatsis’s] 
sources in classical, Byzantine, and earlier Cretan literature», σ. x (γιατί άρα-
γε; Δεν επαρκούν οι κλασικές σπουδές και η ελληνομάθειά της;), υπό-
σχεται να παρουσιάσει διεξοδικότερα στον δεύτερο τόμο του βιβλίου της 
τα σχετικά με τα ιταλικά πρότυπα και τις «πηγές» των έργων του Χορ-
τάτση (κείμενα των ποιητών Ariosto, Calderari, Dell’Anguillara, Giraldi, 
Groto, Guarini, Ingegnieri, Marzi, Tasso), ενώ στον πρώτο συνοψίζει απλώς 
ευρήματα και πορίσματα της έρευνας προηγούμενων ερευνητών και της 
ίδιας για ζητήματα του πολιτισμικού πλαισίου και της καλλιτεχνικής ζωής 
στην Κρήτη κατά το δ´ τέταρτο του 16ου και τα πρώτα χρόνια του 17ου 
αι. (χρειάζεται να ειπωθεί από την αρχή πως αναμένουμε από τον δεύτερο 
τόμο να μας διαφωτίσει και για το γιατί στον τίτλο του βιβλίου μπήκαν τα 
όρια της συγκεκριμένης εικοσαετίας, 1576-1596, και όχι π.χ. των χρόνων 
περ. 1581/1582 - αρχές 17ου αι. και πριν από το 1607).7

Πολύ πιο ερεθιστικές για συζήτηση είναι όσες παρατηρήσεις και από-
ψεις του «Προλόγου» αφορούν ζητήματα κατάστρωσης και εμφάνισης 
του κειμένου της νέας έκδοσης. Καταρχήν, μια «κριτική έκδοση» πριν 
από την οποία δεν προτάσσεται πίνακας κριτικών σημείων/συμβόλων, 
και η οποία δεν είναι εφοδιασμένη με κριτικό υπόμνημα (το οποίο έχει 
μετατεθεί, παραδόξως, για τον υπό έκδοση δεύτερο τόμο) δεν επιτρέπει 
σοβαρή συζήτηση για την πιστότητα, την επιτυχία και τη χρησιμότητά της· 
χωρίς τα απαραίτητα αυτά εφόδια μπροστά στα μάτια μας, η λεπτομερής 
σύγκριση των κειμένων που εκδίδει η συγγρ. με τα κείμενα των κύριων 
νεότερων, μεταπολεμικών εκδόσεών τους από άλλους μελετητές (τους Μ. Ι. 

6. Όταν ένας συμπληρωματικός τόμος μιας έκδοσης αναμένεται για τόσο μεγάλο διάστημα 
ύστερα από την κυκλοφορία του πρώτου ή των πρώτων, δικαιολογημένος είναι ο φόβος των 
αναγνωστών μήπως υπάρξει επανάληψη εκδοτικών εγχειρημάτων που έμειναν ατέλειωτα 
(είτε λόγω ασυμφωνίας των επιμελητών της έκδοσης μεταξύ τους, όπως π.χ. στην έκδοση 
του Πολέμου της Τρωάδος από τους Μ. Παπαθωμόπουλου και E. Μ. Jeffreys, 1996, είτε λόγω 
μεταφοράς της σειράς σε άλλον εκδοτικό οίκο και αλλαγής του γενικού επόπτη της, όπως π.χ. 
στην ημιτελή δική μου έκδοση των Παραμυθιών της Χαλιμάς, τ. 1-4, 1988-1994, είτε για άλλους 
λόγους).

7. Σύμφωνα με τον πίνακα Περιεχομένων του δεύτερου τόμου, που καταχωρίζεται στη σ. 
xxiii του πρώτου, ο δεύτερος τόμος θα περιλαμβάνει Συντομογραφίες, Εισαγωγή αρθρωμένη 
σε 7 κεφάλαια, Σχόλια, Κριτικό Υπόμνημα, Γλωσσάρι, Επίμετρο με παραθέματα από τις πηγές 
και με έγγραφα, Βιβλιογραφία και Ευρετήριο, ενώ σύμφωνα με τη διαδικτυακή διαφημιστική 
αναγγελία της πανάκριβης έκδοσης από τον εκδοτικό οίκο (http://ukcatalogue.oup.com/pro-
duct/9780198158080.do) «The second and companion volume […] will offer historical, literary, 
linguistic and editorial material in the form of a lengthy general Introduction, a Commentary 
on specific passages in the works, an Apparatus Criticus explaining the basis for the Greek texts 
in Volume I, an extensive Glossary, and a Bibliography. A new biographical identification of the 
playwright, connecting him with members of the Cretan Neoplatonic Academies, will be offered.»
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Μανούσακα, Λ. Ν. Πολίτη, Ε. Κριαρά, Ε. Κριαρά και Κ. Πηδώνια, L. Μartini, 
Στ. Αλεξίου και Μ. Αποσκίτη-Αλεξίου, Στ. Κακλαμάνη) και, συνακόλουθα, 
η αποτίμηση του νέου εκδοτικού αποτελέσματος γίνεται δυσχερέστατη 
έως σχεδόν αδύνατη. Ωστόσο, επειδή η συγγρ. εκθέτει, τουλάχιστον, 
αρκετές λεπτομέρειες των εκδοτικών της αρχών, ιδίως σε ό,τι αφορά το 
ορθογραφικό και τονικό της σύστημα, που η ίδια το έχει βαφτίσει εδώ και 
χρόνια «φωνοτονικό», οι λεπτομέρειες αυτές μπορούν και πρέπει να συ-
ζητηθούν εδώ.

Αρχίζουμε με την αναπόδεικτη απόφανσή της (σ. xiii) ότι το κρητικό 
ιδίωμα της εποχής του Χορτάτση δεν ήταν απλώς διαφορετικό φωνητικά 
από άλλα ιδιώματα και από την τότε «κοινή» νεοελληνική, αλλά και ότι 
διέφερε και από το σημερινό κρητικό ιδίωμα (στις περιπτώσεις, βέβαια, 
που αυτό μιλιέται και προφέρεται με «αυθεντικό» τρόπο· αλλά πώς 
να διαπιστωθεί κάτι τέτοιο;)· περίεργος είναι και ο ισχυρισμός της ότι 
ένας εκδότης, και μάλιστα μη φυσικός ομιλητής του ιδιώματος και ούτε 
καν φυσικός ομιλητής και καλός γνώστης της ελληνικής όπως η ίδια, 
μπορεί, μελετώντας σήμερα το «γραικολατίνο» (ή αλλιώς, λανθασμένα, 
«φραγκοχιώτικο») σύστημα γραφής των κύριων συγγραφέων της εποχής, 
να αποκαταστήσει με ακρίβεια το πώς μιλιόταν και ακουγόταν το κρη-
τικό ιδίωμα, και μάλιστα μια λογοτεχνικά επεξεργασμένη εκφορά του, 
τότε.8 Έτσι, ενώ είναι σωστή (και διατυπωμένη ήδη από πολλούς άλλους 
μελετητές) η κριτική τής συγγρ. για λάθη, αυθαιρεσίες και ασύμφορες, 
συχνά, γραφηματικές επεμβάσεις και συμβάσεις των χειρογράφων και των 
εντύπων παλιότερων εποχών (σσ. xiii-xiv), καθώς και για κάποιες τονικές 
(όσο και ορθογραφικές, θα πρόσθετα) ατέλειες του (επίσημου) μονοτονικού 
συστήματος που σχεδιάστηκε πριν από αρκετές δεκαετίες για τη δημόσια 
διοίκηση και την εκπαίδευση, κυρίως, στην Ελλάδα, και αφορούσε τη ση-
μερινή «κοινή νεοελληνική» και όχι τα ιδιώματα,9 δεν φαίνεται καλά ενημε-

8. Σημειώνουμε εδώ πως, όσο καμία απολύτως επανέκδοση ενός παλιότερου, χειρόγραφου 
ή έντυπου κειμένου δεν μπορεί να είναι απόλυτα πιστή, αν δεν είναι φωτογραφική (φω το-
αναστατική), τόσο και καμία φωνητική απόδοση παλιότερου γραπτού κειμένου μιας εποχής 
από την οποία δεν έχουμε ούτε πλήρη φωνητικά «αρχεία λόγου» ούτε καν ηχογραφημένα 
δείγματα δεν μπορεί να είναι απόλυτα έγκυρη. Κάθε άλλη συζήτηση στο ζήτημα αυτό θα 
έπρεπε να περιττεύει.

9. Ἀλλωστε για την πιστότερη φωνητική απόδοση των κειμένων υπάρχουν, και έχουν 
άλλω στε εφαρμοστεί, διεθνή φωνητικά συστήματα γραφής και συμβόλων. Αλλά διαφορετικό 
πράγμα είναι ένα σύστημα γραφής για ειδικούς, που να αποδίδει πλήρως ή κατά το δυνατόν 
πληρέστερα μια φωνητική «πραγματικότητα», και άλλο μια σύγχρονη φιλολογική ή χρηστική 
έκδοση, που απευθύνεται φυσικά όχι σε σύγχρονούς μας γλωσσολόγους ή στο αναγνωστικό 
κοινό της εποχής στην οποία ανήκουν τα ιδιωματικά κείμενα, αλλά στο σημερινό, ευρύ κοινό 
των αναγνωστών. Το ίδιο ισχύει και για την προφορά κειμένων τής «κοινής» μιας γλώσσας, 
αφού αλλιώς μια σημερινή «πιστή» έκδοση έργων του Shakespeare, π.χ., θα έπρεπε να έχει 
πρωτύτερα διερευνήσει (και αναπαραγάγει) επακριβώς την προφορά της ελισαβετιανής αγ-
γλικής, και κατόπιν να προσαρμόσει ανάλογα την ορθογραφία της ή να εισαγάγει πρόσθετα 
σύμβολα.
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ρωμένη για όσες απόψεις και εφαρμογές έχουν προταθεί ώς τώρα για 
βελ τίωση του συστήματος αυτού ώστε να καλύπτει και τις περισσότερες 
ανάγκες στην έκδοση κειμένων της σύγχρονης αλλά και της παλιότερης 
νεοελληνικής γραμματείας.10

Η σχετικά αναλυτικότερη περιγραφή, στη συνέχεια, σσ. xiv-xvii, του 
«φωνοτονικού» συστήματος της συγγρ. φανερώνει πιο ανάγλυφα αφενός τα 
ορθά σημεία του (είναι γνωστό, π.χ., το ότι πολλοί δισύλλαβοι σύνδεσμοι, 
προθέσεις, αντωνυμίες κτλ. στα νέα ελληνικά δεν έχουν πραγματικό/
δυναμικό τόνο, ενώ μερικές μονοσύλλαβες λέξεις έχουν, κτλ.), αφετέρου τις 
αρκετές λανθασμένες ή αχρείαστες επιλογές της (πολλές από τις οποίες 
φαίνεται να υιοθετήθηκαν για να «διευκολύνουν» μια «ρυθμική» ανάγνωση 
των κειμένων αποκλειστικά από αναγνώστες μη φυσικούς ομιλητές ή μη 
καλούς γνώστες της νέας ελληνικής ή/και από ανθρώπους που δεν έχουν 
αίσθηση του ιαμβικού μέτρου και των «αδειών» του δεκαπεντασύλλαβου 
κτλ., και, μάλιστα, ίσως, ειδικά από φυσικούς ομιλητές της αγγλικής οι 
οποίοι δεν καταφέρνουν πάντοτε να τονίσουν ή να προφέρουν σωστά 
πολυσύλλαβες, ιδίως, λέξεις άλλων γλωσσών κ.ο.κ.).11 Αρκεί και μόνο να δει 

10. Η συγγρ. δεν φαίνεται να έχει υπόψη της, π.χ., ούτε τις τεκμηριωμένες απόψεις και το 
σύστημα που έχει διατυπώσει εδώ και πολλά χρόνια ο Μ. Σετάτος (για τον τονισμό μόνον των 
λέξεων με πραγματικό/ακουόμενο τόνο κτλ., αλλά και για το μεγάλο «άνοιγμα» των δυνατών 
επιτονισμών, την εξάρτησή τους από το ύφος και τα συμφραζόμενα κτλ.), ούτε τις κάπως πιο 
συμβατικές ορθογραφικές λύσεις (πλουτισμού ή μικροαλλαγών) του μονοτονικού συστήματος, 
που τις εφαρμόζουν εκδόσεις του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών (Ιδρύματος Μανόλη 
Τριανταφυλλίδη) τουλάχιστον από το 2004 κ.ε. (Απολλώνιος, Πεζογραφική Ανθολογία…, και, 
από το 2010, εκδόσεις της σειράς «Παλιότερα Κείμενα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας»).

11. Αν εξαιρέσουμε την παλιομοδίτικη παράσταση της εκθλιβόμενης πρόθεσης εις ως ᾽ς 
και όχι σ᾽, την υπερβολική, συχνά, σημείωση της αφαίρεσης αρχικού φωνήεντος σε ρηματικούς 
κ.ά. τύπους που λέγονται ή κατανοούνται απόλυτα και σήμερα, κάποτε σε αντίθεση με τη μη 
σημείωσή της σε τύπους που δεν λέγονται πια (π.χ. ᾽δασκαλέψα αντί δασκαλέψα, ᾽ζήτηξα 
αντί ζήτηξα, αλλά νοματισμένα αντί ᾽νοματισμένα, κ.ο.κ.), την περιττή σημείωση ενωτικού σε 
επιρρηματικές διπλολογίες-εμφάσεις (π.χ. ζιμιό-ζιμιό αντί ζιμιό ζιμιό), τη διατήρηση του τζ 
(αντί τσ) σε πολύ περισσότερα σημεία απ᾽ ό,τι χρειάζεται (π.χ. Κατζάραπος αντί Κατσάραπος, 
ενώ αλλού Κατσούρμπος), τον τονισμό μιας υποθετικής, κάποτε, «ηχηροποίησης» (π.χ. στο 
νού-τζη αντί στο νου τση ή στον νουν τση, κ.ο.κ.), τον τονισμό της «κουδουνιστής» κρητικής 
αντωνυμίας ντου κτλ. (π.χ. σε συνδυασμούς όπως ίδιο-ντου παιδί αντί ίδιον του παιδί, κ.ο.κ.), 
καθώς και τη δοκιμασμένη και από άλλους χρήστες του μονοτονικού, παλιότερα, σύνδεση 
ορισμένων λεκτικών «συνταγμάτων» με ενωτικό (π.χ. ακριβά-μου, όλες-σας, κ.ο.κ.), η οποία 
επαναφέρεται στην επικαιρότητα, χωρίς καμιά ελπίδα, βέβαια, να υιοθετηθεί ξανά, απαντούν 
και άλλες, πολύ πιο παράδοξες (μα και άλογες) πρωτοβουλίες· τέτοιες θεωρώ, π.χ., την τονική 
παραβίαση της πασίγνωστης ρυθμικής σύμβασης του ιαμβικού στίχου να επιτρέπει κάποτε 
ισχυρό τονισμό στην πρώτη (και όχι στη δεύτερη, π.χ.) συλλαβή κάθε ημιστιχίου, και την 
ισο πεδωτική γενίκευση ενός και μόνον τύπου τονισμού σε εγκλιτικούς συνδυασμούς λέξεων 
(π.χ. ιντά ᾽θελε, ενώ θα μπορούσε να γραφτεί και ίντα ᾽θελε, τοσά ᾽χαμεν ενώ θα μπορούσε 
να γραφτεί και τόσα ᾽χαμεν ή και τόσα <ει>χαμεν), τη σημείωση ισχυρού τόνου σε δύο 
συνεχόμενες συλλαβές του στίχου (που δίνει συχνά την εντύπωση ανάγνωσης από αρχάριον 
ομιλητή της ελληνικής, ο οποίος προφέρει χωριστά κάθε λέξη, ακόμη και τις μονοσύλλαβες, 
τονίζοντας τις έντονα, ώσπου να μάθει πως τα άρθρα κτλ. δεν έχουν πραγματικό τόνο, π.χ. 
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κανείς ποιες λανθασμένες ή αχρείαστες μεταβολές και προσθήκες επιχειρεί 
η εκδότρια στο τετράστιχο του Ιντερμεδίου Ι, που παραθέτει στη σ. xvi για 
σύγκριση με τις μορφές που έχει αυτό στην παλιότερη μεταγραφή του É. 
Legrand, στο επτανησιακό χειρόγραφο και στην έκδοση του Στ. Ξανθουδίδη, 
για να διαπιστώσει την έκταση των επεμβάσεων και των αλλοιώσεών της.

Ύστερα από τις παρατηρήσεις και τις ενστάσεις αυτές, είναι σαφές ότι 
δεν μπορούν παρά να είναι μικρές οι απαιτήσεις μας από την έκδοση των 
«Κειμένων και των Μεταφράσεών» τους (Texts and translations, σσ. 1-631: 
Πανώρια, σσ. 2-149, Ερωφίλη, σσ. 150-319, Κατσάραπος, σσ. 320-445, 
Στά θης, σσ. 446-515, Ιντερμέντιο Α´: Ρινάλντος και Αρμίντα (1), σσ. 516-
527, Ιντερμέντιο Β´: Ρινάλντος και Αρμίντα (2), σσ. 528-539, Ιντερμέντιο 
Γ´: Ρινάλντος και Αρμίντα (3), σσ. 540-547, Ιντερμέντιο Δ´: Ρινάλντος και 
Αρμίντα (4), σσ. 548-555, Ιντερμέντιο Ε´: Σωφρόνια και Ολίντος, σσ. 556-569, 
Ιντερμέντιο Ϛ´: Γκλαύκος και Σίλα, σσ. 570-579, Ιντερμέντιο Ζ´: Μεντέα και 
Γιαζόνες, σσ. 580-585, Ιντερμέντιο Η´: Πολυξένη, σσ. 586-597, Ιντερμέντιο 
Θ´: Περσέας και Αντρομέντα, σσ. 598-601, Ιντερμέντιο Ι´: Πολίταρχος και 
Νερίνα, σσ. 602-607, Ιντερμέντιο ΙΑ´: Πύραμος και Τίσβη, σσ. 608-617, 
Ιντερμέντιο ΙΒ´: Η Κρίση του Πάρη, σσ. 618-619, Ιντερμέντιο ΙΓ´: Μορέσκα 
Τούρκων και Χριστιανών, σσ. 620-623, Ιντερμέντιο ΙΔ´: Βασιλέας Πρίαμος 
και Έλενα, σσ. 624-631).

Επομένως περιορίζομαι μόνο σε ελάχιστα παραδείγματα απαιτούμενης 
αλλαγής/διόρθωσης στα Κείμενα (που εκδίδονται στις ζυγές σελίδες 
του παραπάνω τμήματος, σσ. 2-630), αφήνοντας σε φυσικό ομιλητή ή σε 
καλύτερον από εμένα γνώστη της αγγλικής και των μέτρων της να κρίνει 
και να αποτιμήσει τις αντικριστές Μεταφράσεις τους, την επιτυχία ή όχι 
στην απόδοση των πολλών διασκελισμών, των σχημάτων λόγου και της 
σύνθετης σύνταξης που χαρακτηρίζουν πάμπολλα χωρία του Χορτάτση. 
Εδώ, από έλλειψη χώρου, τα πρώτα από τα παρακάτω παραδείγματα 

μή στέκεις, Μ/μήν κλαίγω, κ.ο.κ.), τη χρήση διαλυτικών πάνω από το ι σε δίψηφα/διφθόγγους 
που είναι μετρικά δισύλλαβα, -ες, ακόμη και όταν πρόκειται για λέξεις που σπάνια θα τις 
βρίσκαμε με συνίζηση (π.χ. άγρϊα, Δϊός, κυρϊότη, κ.ο.κ., κάτι που εισήγαγε καταχρηστικά 
και ο Γ. Π. Σαββίδης σε εκδόσεις κειμένων του 17ου και του 18ου αι.), την κατάργηση της 
κορωνίδας στην κράση και την αντικατάστασή της από ενωτικό και απόστροφο (π.χ. από-᾽χω 
αντί απὄχω <απου έχω, κ.ο.κ.), και, ιδίως, την εντελώς αχρείαστη και φωνητικά αποκρουστική 
σημείωση δεύτερου τόνου σε πολυσύλλαβες λέξεις, συνήθως σύνθετες (προφανώς είτε για να 
δευκολύνεται η μειωμένη/βραχύτερη αναπνευστική/λαρυγγική δυνατότητα φυσικών ομιλητών 
της αγγλικής στην προφορά τους ως ενιαίων λέξεων, είτε από επίδραση των συμπληρωματικών 
τόνων/επιτονισμών της γερμανικής στα σύνθετα κτλ. Φαίνεται πως οι γνωστές και σήμερα 
τερατώδεις αγγλοσαξονικές προφορές ακόμη και τετρασύλλαβων λέξεων, όπως Σεραγέβο αντί 
Σεράγεβο, Θεσσαλόνικη αντί Θεσσαλονίκη, κ.ο.κ. obligent… (Ευτυχώς εκδότες όπως η συγγρ. 
δεν έχουν σκεφτεί να δημοσιεύσουν έτσι και τα Κορακιστικά του Ι. Ρ. Νερουλού ή τη Βαβυλωνία 
του Δ. Κ. Χατζηασλάνη Βυζάντιου, διότι τότε μάλλον θα κινδυνεύαμε να πνιγούμε από τους 
λαρυγγογλωσσοδέτες τους.)
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αντλούνται μόνον από τους 10 πρώτους στίχους των δύο πρώτων από τα 
εκδιδόμενα κείμενα, της Πανώριας και της Ερωφίλης:

Πανώρια, Αφιέρωση, στ. 1: περιττό το ενωτικό στο θυγατέρα-μου· 2: 
περιττό το ενωτικό στο κύρη-σου· 3: περιττός ο τόνος στο μονοσύλλαβο και 
όχι σίγουρα τονιζόμενο πλιό·7: περιττά τα διαλυτικά στο αγρϊάδες 9 γρ. σ᾽ 
μια χώρα αντί ᾽ς μια χώρα.

Ερωφίλη, Αφιέρωση, στ. 2: γρ. αποξετελειώσουσι αντί αποξέτελειώσουσι· 
3: γρ. σ᾽ τόπο αντί ᾽ς τόπο·3: περιττό το ενωτικό στο κρεμνού-τζι, αλλά αμ-
φίβολος και ο ήχος -τζ-· 4: περιττό το ενωτικό στο παινού-τζι, αλλά αμ-
φίβολος και ο ήχος -τζ-· 6: περιττό το ενωτικό στο νού-τως· 6: γρ. ίσως πρι-
χού οξω και όχι πρίχου όξω· 8: περιττό το ενωτικό στο χάρη-ντου, γρ. ίσως 
χάρην του· 10: περιττό το ενωτικό στο στίχους-του.

Δεν σημειώνω, βέβαια, τις όχι και λίγες παραβάσεις των αρχών της 
εκδότριας, όπως π.χ. τη σημείωση τόνου σε δισύλλαβα χωρίς πραγματικό 
τονισμό (π.χ. στο αιτιολογικό γιατί, στην Πανώρια, Αφιέρωση, στ. 13, 
κ.α.), τη μη σημείωσή του σε μονοσύλλαβα ή άλλες λέξεις με πραγματικό 
τονισμό (π.χ. Πανώρια, Πρόλογος του Απόλλωνα, στ. 7 δε μπορούσι αντί δέ 
μπορούσι, στ. 14 μηδ᾽ εκ γενομένα αντί μηδέ ̓ κ τα γενομένα, στ. 18 απόμικρα 
ως μεγάλα αντί απόμικρα ώς [= έως και] μεγάλα, στ. 30, 33 γη έκαμε γη 
στολίζει-τα αντί γή [= ή] εκαμε γή [= ή] στολίζει-τα, και γη ᾽ς πωρικά γη 
σε δεντρά αντί γή σ᾽ πωρικά γή σε δεντρά, Ερωφίλη, Πρόλογος, στ. 59 
ογιαντα [= ερωτημ. γιατί] αντί ογιάντα, κ.ά.), τα όχι και λίγα τυπογραφικά 
λάθη/παραδρομές (π.χ. γρ. Φροσύνη και όχι Φροσυνη, σ. 40, Γιαννούλης 
και όχι Γιανουλης, σσ. 44, 104, ενώ αλλού η ορθογραφία είναι σωστή, Καρ-
πόφορος και όχι Καρποφορος, σ. 170, κ.ά.) και τους παρατονισμούς (π.χ. 
Θέες αντί Θεές στην Πανώρια, Αφιέρωση, στ. 19, υψηλότατε – σε τέλος 
στίχου – αντί υψηλοτάτε, που ομοιοκαταληκτεί άλλωστε με το γεμάτε, 
στην Ερωφίλη, Αφιέρωση, στ. 27, πιστοτάτα αντί πιστότατα στην Ερωφίλη 
3.124, κ.ά. πολλά) και, τέλος, όλους τους πολλούς περιττούς μα και αυ-
θαίρετους τονισμούς σε πολυσύλλαβες και σύνθετες λέξεις, κάποτε σπα-
νιότερες (π.χ. Πανώρια, 1.427, Σίγανοτραγουδούσινε και σίγανογελούσι 
αντί σιγανοτραγουδούσινε και σιγανογελούσι, Ερωφίλη, Αφιέρωση, στ. 2 
αποξέτελειώσουσι αντί αποξετελειώσουσι, στ. 34 κάκοσοθεμένοι αντί κα-  
κοσοθεμένοι, στ. 71 εχαμηλόπετούσα αντί εχαμηλοπετούσα, 1.346 πύ-  
κνοπρασινίζουσι αντί πυκνοπρασινίζουσι, Ιντερμέντιο ΙΓ´, στ. 7 γλύκο-
σοθεμένα αντί γλυκοσοθεμένα, και πολλά τέτοια τονικά αμίμητα, που μόνο 
λόξιγκα μπορούν να φέρουν σε όποιον προσπαθήσει να τα προφέρει, ή 
μόνον ως μιμητικά ηχητικών παιγνίων του τύπου του δήθεν δυσλεκτικού 
πώς το τρί, μωρέ, πώς το τρί, πώς το τρίβουν το πιπέρι κ.ο.κ. μπορούν 
να θεωρηθούν), κάποτε όμως πολύ κοινότερες (π.χ. Πανώρια, Πρόλογος 
του Απόλλωνα, στ. 2, όμορφοκαμωμένες αντί ομορφοκαμωμένες, στ. 81, 
μόσκομυρισμένα, Ερωφίλη 1.346 μόσκομυρίζου αντί μοσκομυρίζου, 3.97 
κάκοκαρδισμένη αντί κακοκαρδισμένη, Κατσάραπος 1.14 πάρηγορηθούσι, 
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1.20 Δεν εκαλόξημέρωσε αντί Δεν εκαλοξημέρωσε ή, γιατί όχι και Δεν 
έκαλόξημέρωσέ, για περισσότερη ρυθμική «σαφήνεια» (!), Στάθης 1.8 
ρόδοστολισμένο αντί ροδοστολισμένο, Ιντερμέντιο ϛ´, στ. 30, και Θ´, στ. 7 
όμορφοκαμωμένο αντί ομορφοκαμωμένο, Θ´, στ. 12 κάλοκαρδισμένοι αντί 
καλοκαρδισμένοι, εδώ δεν ξέρει κανείς αν μιλούμε για κάτι καλό ή για 
κάποιον κάλο, κ.ο.κ. Αναρωτιέται κανείς γιατί η συγγρ. δεν τόλμησε να 
βάλει συμπληρωματικό τόνο και σε λέξεις όπως εσυνορίζουντανε, εδέσασινε, 
κ.ο.κ.).

Τέλος, από τη στιγμή που η εκδότρια αποφάσισε να δηλώνει στην αρχή 
των στίχων τα ονόματα των δρώντων προσώπων με μικρογράμματη γραφή 
και συγκεκομμένα (και όχι ολογράφως) – κάτι που δημιουργεί μια κωμική, 
κάποτε, οπτική εντύπωση, ιδίως στην αντικριστή αγγλική μετάφραση –, 
έπρεπε να προσέξει να σημειώνονται και οι τονισμοί, για τους οποίους τόσο 
πολύ μεριμνά και τυρβάζει η έκδοσή της: έτσι π.χ. γρ. Γύπ., Αλέ., Έρω. και 
όχι Γυπ., Αλε., Ερω. (στην Πανώρια), Χάρ., Σύμ., Δαί. και όχι Χαρ., Συμ., Δαι. 
(στην Ερωφίλη), κ.ο.κ.

Συμπέρασμα: Μολονότι μια πληρέστερη και δικαιότερη κριτική παρου σία-
ση της μεθόδου, των αποτελεσμάτων και της συμβολής της συγγρ. στην επι-
στημονική ενασχόληση με τον Χορτάτση και το έργο του δεν είναι δυνατόν 
να γίνει παρά μόνον ύστερα από την κυκλοφορία και του δεύτερου τόμου 
του βιβλίου της, είναι σαφές ότι η έκδοσή της, μολονότι καρπός καλής 
γε νικότερης γνώσης των θεμάτων, ερευνητικής όρεξης και πολύχρονου 
και μεγάλου μόχθου, laisse beaucoup à desirer (leaves much to be desired). 
Οι βρετανοί μελετητές τής υστερομεσαιωνικής και πρώιμης νεοελληνικής 
λογοτεχνίας έχουν προσφέρει, τον τελευταίο ιδίως αιώνα, και εξακολουθούν 
να προσφέρουν, πολλά και σπουδαία στη νεοελληνική φιλολογία, και η 
συγγρ. είναι μία από τους ευεργετικούς αυτούς επιστήμονες· χρειάζεται 
όμως να μην εργάζεται απομονωμένη στον γυάλινό της κώδωνα και προ-
σκολλημένη σε προσωπικές εμμονές, και, προπαντός, καλό είναι να αντι-
λαμβάνεται πως, εκδοτικά τουλάχιστον, απευθύνεται και στους έλληνες 
μελετητές-συναδέλφους της και στο σύγχρονό της ελληνόγλωσσο κοινό, και 
όχι μόνο σ᾽ ένα ευρύτερο αγγλόγλωσσο και διεθνές αναγνωστικό κοινό που 
δεν μπορεί εύκολα να ελέγξει κάποιες ασύμφορες πρωτοβουλίες της και 
«χειραγωγείται» με λανθασμένο τρόπο.

Είναι αλήθεια, από την άλλη, πως κάθε φιλολογικό (και εκδοτικό) εγχεί-
ρημα γίνεται για να βελτιώνεται. Και, αφού και η ίδια η R. Ε. Bancroft-Marcus 
έχει επίγνωση της αλήθειας αυτής (σ. xviii: «No edition, however, including 
the present one, can ever be definitive […]»), της ευχό μαστε να παραμείνει 
ακμαία ερευνητικά, μα να γίνει πρακτικότερη και να αναθεωρήσει στο 
άμεσο μέλλον την έκδοσή της δίνοντάς της μιαν καινούργια μορφή.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης                 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
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Βάσω Σειρηνίδου, Το εργαστήριο του λογίου. Αναγνώσεις, λόγια πα ρα -
γωγή και επικοινωνία στην εποχή του Διαφωτισμού μέσα από την ιστο ρία 
της βιβλιοθήκης του Δημητρίου Ν. Δάρβαρη (1757-1823)… [ΕΙΕ / Ιν στι τούτο 
Ιστορικών Ερευνών, Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών, αρ. 132, υπο σειρά: 
Βιβλιοθήκη Ιστορίας των Ιδεών, 12], Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 2013, 
σελ. 376.

Από τότε που τα φιλολογικοϊστορικά τμήματα (των νεοελληνικών, κυρίως, 
σπουδών) του αθηναϊκού Εθνικού [πρώην Βασιλικού] Ιδρύματος Ερευνών 
πέ ρασαν κάτω από τη γόνιμη όσο και βαριά σκιά του Μ. Θ. Λάσκαρι, 
αργότερα, του Κ. Θ. Δημαρά, των συνεργατών και μαθητών του τεκευταίου 
και των ακολούθων του(ς), ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ιστορία και τη 
βιβλιογραφία σε σύγκριση ή, κάποτε, και σε αντίθεση με τη φιλολογία 
και την καθαυτό λογοτεχνία, κάποτε με ευεργετικά, κάποτε όμως και με 
αμφιλεγόμενα ή και αρνητικά αποτελέσματα. Ο (υπερ)τονισμός αυτός συνο-
δεύτηκε με, ή αιτιολογήθηκε από, επικέντρωση στις ανάγκες ερευνητικής 
και επιστημονικής κάλυψης τομέων και όψεων που δεν απασχολούσαν συ -
στηματικά την «παραδοσιακή» ελλαδική ιστορική έρευνα έως πριν από  
έξι δεκαετίες, όπως, κυρίως, η οικονομική, «υλική» ή και κοινωνική ιστο-
ρία, η ιστορία των ιδεών, της διανόησης και των νοοτροπιών, και τα πα-
ρό μοια.1 Σποραδικά, όμως, δεν αποτέλεσε παρά το προπέτασμα μιας 
«ανα παλαίωσης», έστω και με νεοτερικές μεθόδους ή, συχνά, απλώς με 
νεοτερική διατύπωση ή επένδυση, παλιότερων βιβλιογραφικών, καταλο-
γογραφικών, στατιστικών κτλ. ενασχολήσεων, που δεν ήταν πάντοτε εντε-
λώς απούσες στην παλιότερη βιβλιοφιλική και ιστοριοδιφική γραμματειακή 
παραγωγή.

Η μελέτη της επίκουρης καθηγήτριας Ιστορίας Νέου Ελληνισμού στο Πα-   
νε πιστήμιο Αθηνών Βάσως Σειρηνίδου [στο εξής: συγγρ.] εντάσσεται στη 
σειρά των εκδόσεων του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών [ομιλούσα ονο-
μασία για τη ρητή πια υπαγωγή, από το 2012 κ.ε., της φιλολογίας και των 
άλλων ανθρωπιστικών επιστημών στη δικαιοδοσία και τα καπρίτσια μιας 
υποτιθέμενης νεοτερικής Κλειούς], και ειδικότερα στην υποσειρά «Βι-
βλιο  θήκη Ιστορίας των Ιδεών», στην οποία έχουν ήδη κυκλοφορήσει μέσα 

1. Όροι που έχουν γίνει πια πασπαρτού ή και καραμέλες στα πληκτρολόγια ή στα στόματα 
ορισμένων μελετητών, και κατάντησαν να χωρούν σχεδόν τα πάντα, ενώ οι πρώτοι διδάξαντες 
στην Ελλάδα (που είχαν προηγούμενη εμπειρία και επιδόσεις και σε άλλους, φιλολογικούς 
τομείς, π.χ. της εκδοτικής, της φιλολογικής και λογοτεχνικής κριτικής κτλ.) τους περιόριζαν, 
ακόμα, σε ανεκτά όρια. Βέβαια, στις σειρές των εκδόσεων του ΕΙΕ δεν λείπουν και οι εξαι-
ρέσεις, όπως, π.χ., στα σχετικά πιο πρόσφατα χρόνια, η φιλότιμη προσπάθεια του Π. Μ. 
Κιτρομηλίδη να επαναφέρει κάποια ισορροπία, ενισχύοντας και τον πόλο τών καθαρότερα 
φιλολογικών και εκδοτικών μελετών (τουλάχιστο με τη σειρά «Πηγές της Νεοελληνικής Γραμ-
ματείας και Ιστορίας»).
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στην τελευταία δεκαπενταετία άλλα 11 βιβλία.2 Κάτι ακόμα: σε αντί θε-
ση με τις περισσότερες άλλες εκδόσεις (ανθρωπιστικών επιστημών) του 
ΕΙΕ, που ανήκουν σε γαλλοθρεμμένους, αγγλοσαξονοθρεμμένους, ρου-
μανοθρεμμένους κτλ. και ελάχιστους ιταλοθρεμμένους μελετητές, το βιβλίο 
ανήκει σε μια γερμανοθρεμμένη ερευνήτρια, η οποία, μαζί με ορισμένες 
άλλες αντίστοιχες τα τελευταία χρόνια, έχουν διευρύνει την έρευνα προς την 
κατεύθυνση των αρχείων και των βιβλιοθηκών τής πάλαι ποτέ Αψβουργικής 
αυτοκρατορίας, που παλιότερα αποτελούσαν σχεδόν αποκλειστικό «πεδίο 
νομής» είτε μη Ελλήνων ερευνητών είτε μεμονωμένων ελλήνων ιστοριοδιφών 
και φιλολόγων άνισης ποιότητας, της διασποράς ή των ερευνητικών 
υποτροφιών και stages (p.x. μελετητές του Ρήγα Βελεστινλή και του κύκλου 
του, Π. Κ. Ενεπεκίδης, Κ. Πηδώνια κ.ά.).

Όπως σημειώνεται ήδη στα «Προλεγόμενα» (σσ. 9-12) της συγγρ. – στα 
οποία περιγράφονται η (διδακτορική και μεταδιδακτορική) έρευνά της 
(2002-2002, 2005 κ.ε.)3 στα χαρτιά/κατάλοιπα (και τα βιβλία) του μακε-
δονόβλαχου παιδαγωγού, συγγραφέα σχολικών εγχειριδιών κτλ. και μετα-
φραστή Δημήτριου Ν. Δάρβαρη (ή Δάρβαρι, †1823) και του ενός από 
τους αδελφούς του, του Πέτρου Ν. Δάρβαρη (†1838), στη Βιένη (Wiener 
Stadt- und Landesarchiv), καθώς και οι οφειλές της σε άλλους (πολύ καλούς) 
μελετητές (στους Ο. Κατσιαρδή-Hering, Α. Ταμπάκη, Τρ. Σκλαβενίτη, Π. 
Μ. Κιτρομηλίδη) – το βιβλίο δεν περιορίζεται μόνο σε μια σποραδικά υπο-
μνηματισμένη παρουσίαση και ανάδειξη του καταλόγου της ιδιωτικής βι-
βλιοθήκης ενός μέτριας ποιότητας και αξίας, αλλά δραστήριου, παρα-
γωγικού και με ευρύτερη ακτινοβολία, από τα Βαλκάνια και την Κ. Ευρώπη 
ώς τη Βενετία, λογίου του Νεοελληνικού Διαφωτισμού,4 ενταγμένη σε 

2. Από τα βιβλία αυτά – τα περισσότερα από τα οποία αφορούν τον 19ο αι. (και κατά 
δεύ τερο λόγο τον 18o αι. και παλιότερες περιόδους) και/ή πραγματεύονται τη δραστηριότητα, 
τις ιδέες, τις πολιτικές αντιλήψεις κτλ. συγκεκριμένων ατόμων (αρ. 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11) – 
ξεχωρίζουν, κατά τη γνώμη μου, για την επίμοχθη πρωτότυπη έρευνα που προϋποθέτουν και/ή 
για τη σπουδαιότητά τους, η επεξεργασμένη διδακτορική διατριβή της Στ. Αθήνη, 2010 (αρ. 
7) και η στηριγμένη σε μεγάλη οθωμανολογική και ανατολιστική πείρα μονογραφία του Γ. 
Κου τζακιώτη, 2011 (αρ. 8). Από τις συνθετικές (κυρίως, όμως, βιβλιογραφικές) εργασίες των Α. 
Σφοίνη, 2003 (αρ. 3) και Ι. Βιγγοπούλου, 2004 (αρ. 4), περιμέναμε πολύ περισσότερα πράγματα 
και εμβάθυνση, ενώ τα πρώτα, φιλοσοφοκεντρικά βιβλία της σειράς (Ρ. Αργυροπούλου, 2001, 
2003, αρ. 1, 2, έχουν τίτλους/σκοπεύσεις που υπερβαίνουν αρκετά το τελικό περιεχόμενό τους.

3. Σημειώνω τη διατριβή της Έλληνες στη Βιέννη (1780-1850) (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαι-
ολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, 2008), που πήρε αργότερα έντυπη μορφή, Έλληνες 
στη Βιέννη (18ος-μέσα 19ου αιώνα), Αθήνα, Hρόδοτος, 2011. Πιο ενημερωμένη εικόνα της 
ερευνητικής και συγγραφικής δραστηριότητάς της δίνεται διαδικτυακά, βλ., π.χ., http://www.
google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAAahUKEwiz3q3X5
svIAhVLEiwKHVgEA9k&url=http%3A%2F%2Fwww.arch.uoa.gr%2Ffileadmin%2Farch.uoa.
gr%2Fuploads%2Fcvs%2Fseirinidou_gr.pdf&usg=AFQjCNEiUIL8rD5cjCrJb2AInQsmC50QBg.

4. Στην «Παλαιά Διαθήκη» των ερευνητών του ΕΙΕ (και των προεκτάσεών του στα ελλα δικά 
και άλλα πανεπιστήμια), δηλ. στην Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Από τις πρώτες 
ρίζες ώς την εποχή μας του Κ. Θ. Δημαρά (Αθήνα, Γνώση, 92000) ο Πέτρος Ν. Δάρβαρης 
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μια πλούσια και πολυμερή Εισαγωγή (για την οποία θα γίνει λόγος και 
παρακάτω). Αποτελεί και μια «μικρή μονογραφία [για τον Δ. Δάρβαρη] 
με παράρτημα, στο οποίο δημοσιεύεται ο κατάλογος της βιβλιοθήκης του 
Δάρβαρη» (σ. 12. Στην πραγματικότητα, τα «Παραρτήματα» του βιβλίου, 
σσ. 159-349, δεν περιλαμβάνουν μόνον τον «Κατάλογο Βιβλιοθήκης Δημη-
τρίου Ν. Δάρβαρη» (σσ. 161-280),5 αλλά και άλλα τρία τμήματα, τα εξής: 
«ΙΙ. Αναζητώντας τα ίχνη της βιβλιοθήκης του Γεωργίου Ζαβίρα. Η Βι-
βλιοθήκη του Ορθοδόξου Κέντρου “Άγιος Νικόλαος” στο Kecskemét Oυγ-
γαρίας», σσ. 281-288, «II. A. Κατάλογος Βιβλιοθήκης Γεωργίου Ζαβίρα», 
σσ. 289-344, «II. Β. Κατάλογος Ελληνικών χειρογράφων και εντύπων της 
Βιβλιοθήκης του Ορθοδόξου Κέντρου “Άγιος Νικόλαος” Kecskemét», σσ. 
345-349. Έτσι, χάρη και στα στοιχεία που αφορούν τη σημαντική, για την 
ευρύτερη νεοελληνική γραμματολογία και την λογιοσύνη της διασποράς, 
μορφή του Γεώργιου Ζαβίρα (1744-1804), συμπληρώνεται αρκετά χρήσιμα 
αυτή η τομή/ανασκόπηση της αυστροουγγρικής «ελληνικής ιστορίας των 
ιδεών» του τέλους του 18ου και του α´ τέταρτου του 19ου αι.).

Το εισαγωγικό μέρος του βιβλίου καταλαμβάνει περ. 120 σελίδες (σσ. 
13-131), αρθρωμένο σε έξι αριθμημένα, άνισα σε όγκο κεφάλαια και 

απουσιάζει, ενώ ο Δημήτριος Ν. Δάρβαρης μνημονεύεται μόνον ως «ηθικολόγος» παιδαγωγός 
και κριτικός στο κεφ. «Η νέα ηθική…», υποκεφ. «Ηθολογία», για τα σχολικά του εγχειρίδια, 
τη μετάφραση των Χαρακτήρων του Θεόφραστου, τους δικούς του (εκσυγχρονιστικούς) Χα - 
 ρα κτήρες [Ασφαλής οδηγία…], από τους οποίους παρατίθενται αποσπάσματα του «Πολυ-
πράγμονος» (ό.π., σσ. 215-218), και τη Χρηστοήθεια («Οδηγό καλής συμπεριφοράς», σ. 714, 
δηλ. τη σερβική μετάφραση του Galateo… του Giovanni della Casa). Παράλληλα, με τρημένες 
στα δάχτυλα του ενός χεριού είναι και οι αντίστοιχες αναφορές μέσα στην «Καινή Διαθήκη» της 
παράδοσης Κ. Θ. Δημαρά, δηλ. στο πολυαγαπημένο του (λόγω του χρώματος του εξωφύλλου 
των πρώτων του εκδόσεων) «Παπαγαλάκι» (Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Αθή να, «Ερμής», 1977, 
21980, σσ. 169, 287-288), ενώ κάτι ανάλογο συμβαίνει και σε αντίστοιχη σύμ μικτη συναγωγή 
τού πιο διακεκριμένου των δημαρικών αποστόλων, του Α. Αγγέλου (Των Φώτων B´. Όψεις του 
Νεοελληνικού Διαφωτισμού, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 1999, σσ. 247, 452, 500, όπου, από τυπογραφική 
ίσως παραδρομή ο Δ. Ν. Δάρβαρης μπερδεύεται με τον Νικόλαο Δάρβαρη), καθώς και του 
νεότερου συνθετικού μελετητή Π. Μ. Κιτρομηλίδη, Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Οι πολιτικές 
και κοινωνικές ιδέες, μτφρ. Στ. Νικολούδη, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 1996, σ. 570 σημ. 23, 636 (όπου και 
πάλι παραδρομή: το αρχικό Ν του μικρού ονόματος πρέπει να διορθωθεί σε Δ.).

Για τις έντυπες εκδόσεις έργων, μεταφράσεων ή εκδοτικών επιμελειών του Δ. Ν. Δάρβαρη 
ώς το1800 βλ., πρόχειρα, Θ. Ι. Παπαδόπουλος, Ελληνική Βιβλιογραφία (1466 ci.-1800), τ. 1, 
Α θήνα, Ακαδημία Αθηνών, 1984, σ. 141, αρ. 1909, 1910 (και διασταυρωτικές παραπομπές αρ. 
198, 910, 1562, 1608, 1726, 2945*, 3074, 4257, 4677*, 5508). Για τις εκδόσεις του 19oυ αι. βλ. 
τη δίτομη έντυπη Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα. Βιβλία⏝Φυλλάδια του Φ. Ηλιού (για 
τα χρόνια 1801-1832) την παλιότερη τρίτομη Ελληνική Βιβλιογραφία των Δ. Γκίνη ⏝ Β. Μέξα 
(για τα χρόνια 1833-1863), τη δίτομη Ελληνική βιβλιογραφία 1864-1900 των Φ. Η. Ηλιού ⏝ 
Π. Πολέμη, και τώρα, τον συγκεντρωτικό ηλεκτρονικό κατάλογο της Ελληνικής Βιβλιογραφίας 
του 19ου αιώνα, των ίδιων ερευνητών (βλ. http://www.benaki.gr/bibliology/19.htm).

5. Θα περιμέναμε να συμπεριλαμβάνεται και ο κατάλογος «Neugriechische Bücher», που 
α νήκε ίσως στον Π. Δάρβαρη, βλ. σσ. 9-10, σημ. 3.
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έναν σύντομο Επίλογο: «1. Από το βιβλίο στον αναγνώστη: η βιβλιοθήκη 
ως τεκμήριο» (σσ. 13-21), «2. Ανάμεσα στη βιογραφία και τη φαντασία: 
(ανα)συγκροτώντας τη βιβλιοθήκη του Δημητρίου Δάρβαρη» (σσ. 23-52· 
ουσιαστικά, παρακολουθείται ο Δ. Δάρβαρης, και εν μέρει και η οικογένειά 
του, από τα παιδικά και μαθητικά του χρόνια στη βόρεια Δ. Μακεδονία 
– Κλεισούρα – και στη Σερβία – στον παραβελιγράδειο Ζέμονα/Ζέμουν/
Ζέμ λιν κ.α. –, τις σπουδές του στην Αυθεντική Ακαδημία του Βουκουρεστίου 
και κατόπιν στη Χάλλη και στη Λιψία ώς την τελευταία τριακονταετία, 
σχεδόν, της σερβικής και βιενέζικης ζωής του), «3. Ιδιοκτησία ενός 
α στού» (σσ. 53-64· θέματα που αφορούν τα βιβλία και τη συγγραφική και 
εκδοτική δραστηριότητα του Δ. Δάρβαρη και των αδελφών του, μέσω της 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας του(ς) και της θέσης του(ς) στην «αστική 
διανόηση» της εποχής), «4. «Αναζητώντας την “τυπική” βιβλιοθήκη» (σσ. 
56-85· ανάλυση του περιεχομένου και αρκετών, όχι όμως όλων των χαρα-
κτηριστικών της βιβλιοθήκης του Δ. Δάρβαρη), «5. Η βιβλιοθήκη ως ερ-
γαστήριο» (σσ. 87-121· συσχετισμός της βιβλιοθήκης με τις ιδέες, και με 
συγκεκριμένες παιδαγωγικές, γλωσσικές και διαφωτιστικές απόψεις), 
«6. Υστερόγραφο: η τύχη της βιβλιοθήκης» (σσ. 123-128), «Επίλογος: επι-
στρέφοντας στον Νεοελληνικό Διαφωτισμό» (σσ. 129-131).

Στο πολύ γενικό (και κάπως φλύαρο) κεφ. 1, χρησιμότερη είναι η συγ-
κέντρωση της καθ᾽ ημάς βιβλιογραφίας στις σσ. 18-20 σημ. 20-25. Αντίθε τα, 
το ανεπτυγμένο κεφ. 2, που προχωρά σε εξέταση, σχολιασμό και αποτίμηση 
ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων των γνωστών βιβλίων του Δ. Δάρβαρη 
μέσω μιας αναλυτικής παρουσίασης της ζωής του (των σπουδών, της δια-
μόρφωσης και της ενήλικης δραστηριότητάς του) και των διαφορετικών 
τοπικών και πολιτισμικών πλαισίων όπου κινήθηκε, είναι από τα πιο 
κατατοπιστικά και έγκυρα συνθεμένα τμήματα του βιβλίου. Ενδιαφέρον 
πα ρουσιάζει, για τα στοιχεία και τις εκτιμήσεις που αφορούν τις «υλικές» 
προϋποθέσεις και συνθήκες της δραστηριότητάς αυτής ειδικά στη Βιένη, 
και το μικρότερο κεφ. 3. Πιο κοντά στο περιεχόμενο, τις κατατάξεις και 
τη σημασία των γνωστών βιβλίων του Δ. Δάρβαρη, καθώς και στους παι-
δα γωγικούς, συγγραφικούς και εκδοτικούς του στόχους μάς φέρνουν τα 
αρκετά ανεπτυγμένα κεφ. 4, 5· όπως και σε άλλα τμήματα του βιβλίου, και 
εδώ η παράλληλη στήριξη στις γνώσεις και τις συγκρίσεις που αφορούν 
γενικότερα το πολιτισμικό τοπίο της Αψβουργικής αυτοκρατορίας στα χρό-
νια του Διαφωτισμού, αλλά και ύστερα από τη Γαλλική Επανάσταση και 
τους Ναπολεόντειους πολέμους, είναι πολύ ωφέλιμη. Το κεφ. 6, που παρα-
κολουθεί την τύχη της βιβλιοθήκης του Δ. Δάρβαρη ύστερα από τον θάνατό 
του, πραγματεύεται σε μεγάλο βαθμό τη σχετική δραστηριότητα του α -
δελφού του Πέτρου και νεότερων συγγενών του, καθώς και την επίμοχθη 
ανί χνευση ιχνών για τις μετακινήσεις βιβλίων του, κυρίως στην Τεργέστη, τη 
Βενετία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, ίσως και αλλού. Πάντως, ο μικρός και 
αμήχανος «Επίλογος», με την επανάληψη κοινοτοπιών, δεν προσφέρει τίποτε 
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στο βιβλίο (κάποτε οι διδακτορικές διατριβές και ανάλογες μονογραφίες θα 
πρέπει να απαλλαγούν από την «υποχρέωση» να συνοψίζουν πράγματα ήδη 
ειπωμένα ή να τα καρυκεύουν επιλογικά).

Γενικά, θα λέγαμε πως στα περισσότερα από τα παραπάνω κεφάλαια 
α παντά πολύ χρήσιμη και διεξοδική πραγμάτευση, που δείχνει γερή στή-   
ριξη πάνω σε ποσοτικές, βιβλιολογικές και άλλες μετρήσεις και εκτιμήσεις, 
και καλή γνώση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας. Ωστόσο δεν 
τεκμηριώνεται, ούτε ενισχύεται πολύ καλύτερα η παλιότερη, και υπερ-
βολική κατά την άποψή μου, άποψη μιας μερίδας ιστορικών και φιλολόγων 
για τη συντριπτική, τάχα, υπεροχή της Βιένης και, γενικότερα, της κεν-
τροευρωπαϊκής ελληνικής διασποράς σε σχέση με τη Βενετία και τη δική 
της αντίστοιχη.6

Ακολουθεί εκτενής και πολύ περιεκτική «Βιβλιογραφία» (σσ. 133-158), αρ-   
θρωμένη σε: «Αρχεία» (της Βιένης και της Αθήνας, όπου στηρίχθηκε η κύ-
ρια έρευνα), «Πηγές» (όπου περιλαμβάνονται, εκτός από όλη τη γνωστή 
ερ γο γραφία - συγγραφική/εκδοτική δραστηριότητα του Δ. Δάρβαρη, με 
χρήσιμες παραπομπές στα αντίστοιχα βιβλιογραφικά βοηθήματα, και 
βι βλία ή άρθρα νεότερων ερευνητών που δεν περιλαμβάνουν πάντοτε 
«πηγές») και «Βιβλία - άρθρα» («Ελληνόγλωσσα» και «Ξενόγλωσσα», όπου 
η υπόλοιπη βιβλιογραφία).

Μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου καταλαμβάνουν τα «Παραρτήματα», για 
την άρθρωση των οποίων έγινε ήδη λόγος παραπάνω. Στο «Παράρτημα Ι», 
πριν από τον «επεξεργασμένο» κατάλογο (δηλ. τον κατάλογο των κατα- 
 γραμμένων εντύπων της βιβλιοθήκης του Δ. Δάρβαρη αρθρωμένο χρονο-
λογικά από τον 16ο αι. κ.ε., και ρυθμισμένο/ομογενοποιημένο ως προς τη 
διατύπωση των λημμάτων, ο οποίος, παράλληλα, διασταυρώνεται με τον 
αρχικό, γερμανόγλωσσο κατάλογο) προτάσσεται μικρή εισαγωγή και 
«Συν τομογραφίες/Επεξηγήσεις», ιδίως των συχνότερων βιβλιογραφικών 
παραπομπών (ανάλογες βιβλιογραφικές «Συντομογραφίες» παραθέτονται 
και στο «Παράρτημα ΙΙ, σ. 288). Τα λήμματα συνοδεύονται κάποτε από 
σύντομες, απαραίτητες διευκρινίσεις. Ο κατάλογος της βιβλιοθήκης του Δ. 
Δάρβαρη απαρτίζεται από 899 λήμματα, από τα οποία μόνο 18 αφορούν 
εκδόσεις αχρονολόγητες, ή αταύτιστες από τη συγγρ. Είναι κρίμα πάντως 
το ότι, με εξαίρεση το τελευταίο αυτό τμήμα (που χωρίζεται θεματικά σε 
πολύ χοντρικές κατηγορίες, «Κλασσικοί συγγραφείς», «Θεολογικά», «Διά-  
φορα»), ο κύριος «επεξεργασμένος κατάλογος», όπου οι ποικίλες εκδό-
σεις παραθέτονται φύρδην μίγδην, δεν δίνεται με ανάλογη (ή με πιο εξει-

6. Τέτοιες ενστάσεις έχω διατυπώσει ήδη στη «Γραμματολογική εισαγωγή» μου στη σειρά 
Η παλαιότερη πεζογραφία μας. Από τις αρχές της ώς τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, τ. Β´1: 
15ος αιώνας - 1830, Αθήνα, Σοκόλης, 1999, σσ. 35-40.
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δικευμένη) θεματική κατάστρωση, κάτι που θα πρόσφερε στον αναγνώστη 
μια καλύτερη, έστω και συνοπτικά παρουσιασμένη, εξεικόνιση της παιδείας 
και των ενδιαφερόντων του συγκεκριμένου λογίου. Δεν ξεχωρίζουν, επίσης, 
οι αρχαιόγλωσσες εκδόσεις και οι (νεότερες) εκδόσεις σε νεκρές γλώσσες 
από τις εκδόσεις σε νεότερες δημώδεις δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες, από τις 
εκδόσεις σε ανατολικοευρωπαϊκές γλώσσες και από τις εκδόσεις σε μορφές 
της νεοελληνικής.

Όποιος διατρέχει, τέλος, τον κατάλογο αυτό παρατηρεί αμέσως ότι η 
διάσταση της λογοτεχνικότητας, τουλάχιστον ως προς τα ελληνικά έργα 
των Νεότερων Χρόνων, δεν είναι τονισμένη: οι σχετικά λίγες εξαιρέσεις 
(π.χ. Παλαιά τε και Νέα Διαθήκη του Καρτάνου, αρ. 12, Turcogræcia του 
Crusius, αρ. 20, Ερωτόκριτος του Κορνάρου, αρ. 226, Γνωμικά παλαιών τινών 
φιλοσόφων… του Ι. Αβράμιου, αρ. 228, Αμαρτωλών Σωτηρία, Καλοκαιρινή, 
Κυριακοδρόμιον κ.ά. του Λάνδου, αρ. 272, 406, 529, Χρηστοήθεια του 
Δαπόντε, αρ. 308, Διδαχαί... του Σπ. Μίλια, Διδαχαί... του Μηνιάτη, αρ. 421, 
Νέον Άνθος Χαρίτων, αρ. 437, Ηθική περιήγησις Κύρου..., αρ. 443, Παίγνια 
της φαντασίας του Μαλάκη Γ. Καστρίσιου, αρ. 517, Βοσπορομαχία… 
του Momatz, αρ. 548, Έρωτος αποτελέσματα… του Ι. Καρατζά, αρ. 550, 
Στιχολογία κτλ. του Μ. Ιωάννου, αρ. 552, Νεκρικοί Διάλογοι… του Π. 
Κοντού, αρ. 565, Ο Αχιλλεύς εν Σκύρῳ… του Metastasio, αρ. 577, Ποιημάτια 
ιατρικά… του Δ. Καρακάση, αρ. 581, Ο θάνατος του Άβελ, Ο πρώτος 
ναύτης και Δάφνις… του Gessner, αρ. 586, 874, 880, Ο Ηθικός Τρίπους… 
του Ρήγα Βελεστινλή, αρ. 615, Φιλοθέου Πάρεργα του Ν. Μαυροκορδάτου, 
αρ. 647, Τύχαι Τηλεμάχου… του Fénelon σε μτφρ. Δ. Γοβδελά, αρ. 651, 
Πτωχεία και Ανδρεία… του von Kotzebue, αρ. 664, Τα κατά Κλεάνθην και 
Αβροκόμην… του Κ. Μάνου, αρ. 666, Ποίημα καρκινικόν… του Α. Πάμπερη, 
αρ. 670, Αγάθων του Wieland, αρ. 824, Ποιημάτια… του Γ. Σακελλάριου, 
αρ. 849, Κλεομένης… του A. Lafontaine, αρ. 852, Διάφορα ηθικά και 
αστεία στιχουργήματα… του Ζ. Δαούτη, αρ. 865, Περιήγησις του Νέου 
Αναχάρσιδος… του J.-J. Barthélemy σε μτφρ. Χρ. Κουροπαλάτη, αρ. 867) 
απλώς επιβεβαιώνουν τον κανόνα, καθώς οι περισσότερες είτε αφορούν 
μόνον την περίοδο ύστερα από το 1750, είτε υπάρχουν όχι, προφανώς, 
επειδή είναι λογοτεχνικές ή περιλαμβάνουν και λογοτεχνικά τμήματα, 
αλλά για τη θρησκευτική/ηθοπλαστική, παιδαγωγική, αρχαιογνωστική 
ή/και ιστορική, κυρίως, σημασία τους. Γενικά, τα βιβλία του Δ. Δάρβαρη 
επιβεβαιώνουν τον εν μέρει προγραμματικά αντιλογοτεχνικό χαρακτήρα 
του Κοραή και των περισσότερων συντρόφων, οπαδών και συνεχιστών 
του στον κύκλο τού Ερμή τού Λογίου κτλ., και τη σχετική περιφρόνησή 
τους προς το λεγόμενο «λαϊκό ανάγνωσμα», προς τις παλιότερες εκδόσεις 
της Βενετίας, εν μέρει, γενικότερα, και προς την ιταλική/ιταλοθρεμμένη 
λογοτεχνία και παιδεία).

Το «Παράρτημα ΙΙ» επιζητεί τη συμπλήρωση του σερβοαυστριακού 
(βιενέζικου κτλ.) παραδείγματος του Δ. Δάρβαρη με σύγχρονα ουγγρικά 
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παραδείγματα λογιοσύνης της ελληνικής διασποράς: έτσι, «εκτρέπεται» 
σε δύο καταρχήν αλλότρια ζητήματα, δηλ. αφενός σε μιαν ανάλογα «επε-
ξεργασμένη», συγκεντρωτική καταγραφή των χειρόγραφων και έντυπων 
βιβλίων του Γ. Ζαβίρα που σώζονται σήμερα σε ουγγρικές βιβλιοθήκες, 
αφετέρου σε έναν κατάλογο των υπόλοιπων (53) ελλη νόγλωσσων βιβλίων 
(ενός χειρογράφου του 1743, και 52 εντύπων της περιόδου 1689-1854) 
της Βιβλιοθήκης του Ορθόδοξου Κέντρου “Άγιος Νικόλαος” στην ουγγρική 
πόλη Kecskemét. Ο «Κατάλογος Βιβλιοθήκης Γεωργίου Ζαβίρα» διαχωρίζει 
τα χειρόγραφα (88 στον αριθμό, δυστυχώς όμως όχι σε χρονολογική σειρά 
ή έστω με χρονολογικές ενδείξεις) από τα έντυπα (383 στον αριθμό, της 
περιόδου 1529-1803, με χρονολογική κατάταξη). Πολύ χρήσιμο είναι εδώ το 
αρκετά διεξοδικό εισαγωγικό σημείωμα (σσ. 281-287) για τις περιπέτειες 
των βιβλίων του Γ. Ζαβίρα, με αρκετές λεπτομέρειες και για την ειδική 
έ ρευνα της συγγρ. στην Ουγγαρία, 2005-2006.

Ο Γ. Ζαβίρας, άνθρωπος με λιγότερη, μάλλον, δασκαλίστικη εθι μο-
φροσύνη και διαφορετικά, ώς ένα βαθμό, ενδιαφέροντα από τον Δ. Δάρβαρη 
(στα οποία προστίθενται ο περιηγητισμός, η ιστοριογραφία, η ιστορία της 
λογοτεχνίας και της κριτικής κ.ά.), παρουσιάζεται, μέσα από τα βιβλία 
του, με περισσότερη λογοτεχνική ευαισθησία (είχε γράψει, άλλωστε και 
ο ίδιος ποιήματα, Στίχοι πολιτικοί…, αρ. χφ 42). Όπως φαίνεται από τον 
Κατάλογο της βιβλιοθήκης του (που περιέχει, ποσοτικά, τον μισό περίπου 
αριθμό βιβλίων σε σύγκριση με τη βιβλιοθήκη του Δ. Δάρβαρη) προσέχει 
κάπως περισσότερο τα λογοτεχνικά και παραλογοτεχνικά δημιουργήματα 
του Νεότερου Ελληνισμού (σημειώνουμε, π.χ. – εκτός από ορισμένα έντυπα 
που απαντούν και στα βιβλία του Δ. Δάρβαρη –, τα χφφ αρ. 1, 18, 66 και τα 
έντυπα αρ. 181, 322, 358, 373, 380, 381, δηλ. αντίστοιχα, τον Αγαθάγγελο, 
ποιήματα του Ε. Βούλγαρη, την τραγωδία Κόδρος του Γ. Σακελλάριου, την 
Ιστορία…Σταυράκη, ποιήματα του Δαπόντε, την Ηθοποιία δραματική του Δ. 
Γοβδελά, τις Ανδραγαθίες του Μιχαήλ, ηγεμόνος της Βλαχίας του Ματθαίου 
Μυρέων, τα ποιητικά «Έπη» του Π. Κοντού, και τα «Διάφορα έπη» του Κ. 
Τζεχάνη).

Το βιβλίο κλείνει με τέσσερα Ευρετήρια (σσ. 351-372) και με αγγλική περί-
ληψη («Summary», σσ. 373-376). Το πρώτο, και πιο χρήσιμο, Ευρετήριο (που 
περιλαμβάνει όχι μόνον κύρια ονόματα αλλά και επιλεγμένους όρους/
έννοιες, λιγότερες, είν᾽ αλήθεια, απ᾽ ό,τι θα ήταν επιθυμητό) αφορά το ει-
σαγωγικό μέρος του βιβλίου.

Επιγράφεται αδόκιμα «Ευρετήριο: Το εργαστήριο του λογίου». Αδόκιμη 
και μη ωφέλιμη είναι, επίσης, η συμπερίληψη στα λήμματα «ελληνικού 
αλφαβήτου», και όχι στο τμήμα με τα λήμματα «λατινικού αλφαβήτου», 
και όσων ξένων κύριων ονομάτων προσώπων τυχαίνει να αναγράφονται 
μέσα στο βιβλίο στα ελληνικά, π.χ. Βολταίρος, Γαλιλαίος, Θηρεσία Μαρία 
– αντί του ορθού Μαρία Θηρεσία –, Ιωσήφ Β´, Καρτέσιος, Λεοπόλδος Β´, 
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Λοκ, Μολιέρος, Μοντεσκιέ, Ρισελιέ. Μόνον οι παραπομπές στον Κάμπε 
διασταυρώνονται με τον Campe του ευρετηρίου στο λατινικό αλφάβητο· 
κάτι ανάλογο υιοθετείται, απρόσφορ και στα τοπωνύμια.

Το δεύτερο ευρετήριο αποδελτιώνει τα κύρια ονόματα του «Καταλόγου 
Βιβλιοθήκης Δ. Ν. Δάρβαρη», ενώ το τρίτο τα κύρια ονόματα του «Κατα-
λόγου […] Βιβλιοθήκης του Ορθόδοξου Κέντρου “Άγιος Νικόλαος” Kecs-
kemét».

Γενικά, όπως ήδη σημειώθηκε, στους καταλόγους και στα αντίστοιχα 
ευρετήρια δεν είναι πολλά τα αταύτιστα λήμματα (κυρίως εκδόσεις ή 
μεταφράσεις σε άλλες βαλκανικές γλώσσες, στη ρωσική ή και σε μερι-
κές άλλες γλώσσες). Λίγα σχετικά είναι και τα τυπογραφικά λάθη, οι 
τυπογραφικές ατέλειες (π.χ. με την ακατανόητη παράλειψη της υπογε-
γραμμένης στη δοτική κ.ά.) και οι παραδρομές. Πάντως αντιστροφές στα 
λήμματα των ευρετηρίων, όπως π.χ. στο «Σιναΐτης Αναστάσιος», σ. 369 (σαν 
να είναι το Σιναΐτης επώνυμο), είτε λάθη, όπως π.χ. στη σ. 362, «Τζέτζος» 
αντί «Τζέτζης» (θα έφταιγε προφανώς η αμφίσημη λόγια γενική «Τζέτζου» 
στο αντίστοιχο λήμμα του καταλόγου) δεν τιμούν την ελληνομάθεια της 
συγγρ. ή του τυπογραφικού διορθωτή του βιβλίου.

Συμπερασματικά: Το βιβλίο της Βάσως Σειρηνίδου αποτελεί, από ιστο ρι-
(ογραφι)κή άποψη, μιαν αναμφισβήτητη συμβολή στην ιστορία της νεο - 
ελληνικής διασποράς στη Β. Βαλκανική και στην Κ. Ευρώπη· δίνει μιαν 
αρκετά ανάγλυφη και τεκμηριωμένη εικόνα του βίου και της πολυ ποί-
κιλης δραστηριότητας του Δ. Ν. Δάρβαρη, κάποτε και του ευρύτερου οι-
κογενειακού και κοινωνικού του περιβάλλοντος. Καθώς, όμως, λείπει από 
πολλά τμήματά του η καθαυτό φιλολογική σκόπευση, οι σποραδικές περι-
γραφές της γραμματολογικής θέσης και αξίας του συγκεκριμένου λογίου 
δεν τροποποιούν τις έως τώρα (πολύ συνοπτικότερες, βέβαια) γραμ ματο-
λογικές και άλλες αποτιμήσεις. Εννοείται πως άλλες τέτοιες επιμέρους 
συμ βολές είναι ευπρόσδεκτες και στο μέλλον, ώστε να σχηματιστεί ένα 
ψηφιδωτό που να δίνει εικόνα πληρέστερη και καθαρότερη, επιτρέποντας 
και συνθετότερες ζητήσεις και πορίσματα.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης         ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ

Κωστὴς Κοκκινόφτας, Ἡ Μονὴ Κύκκου στὸ Ἀρχεῖο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς 
Κύπρου (1878-1911) [Πηγὲς τῆς Ἱστορίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου, ΧΙΙ], 
Λευκωσία, Κέντρο Μελετῶν Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου, 2014, σσ. 508+4 εἰκ.

Ὁ τόμος αὐτός, ποὺ ἐντάσσεται στὴ σειρὰ «Πηγὲς τῆς Ἱστορίας τῆς Ἱε-
ρᾶς Μονῆς Κύκκου» τοῦ Κέντρου Μελετῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου 
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στὴν Κύπρο, ἀποτελεῖ προϊὸν συστηματικῆς καὶ μεθοδικῆς ἔρευνας τοῦ 
συναδέλφου Κωστῆ Κοκκινόφτα στὸ πλούσιο Ἀρχεῖο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς 
Κύπρου καὶ ἀφορᾶ ἔγγραφα τῆς περιόδου 1878-1911 ποὺ σχετίζονται μὲ 
τὴ Μονὴ Κύκκου. Ἕνας ἀκόμη τόμος τοῦ ἴδιου συγγρ., ἐρευνητῆ στὸ ἴδιο 
Κέντρο Μελετῶν, προηγήθηκε, καλύπτοντας τὴν περίοδο 1634-1878.1

Ἡ προσπάθεια τοῦ συγγρ. γιὰ τὴ μελέτη τοῦ ἀρχειακοῦ ὑλικοῦ ποὺ ἀπό-
κειται στὸ Ἀρχεῖο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου ξεκίνησε πρὶν ἀπὸ ἀρκετὰ 
χρόνια καὶ γιὰ τοὺς σκοπούς της σημειώνει ὁ ἴδιος στὸν πρόλογό του (σ. 
7): «Ο ανά χείρας τόμος εντάσσεται στην προσπάθεια, που καταβάλλεται 
από το Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, για να εκδοθούν και μελε-
τηθούν οι πηγές που αναφέρονται στην ιστορία της Μονής Κύκκου και 
στην πολυδιάστατη εθνική, κοινωνική και πνευματική προσφορά της στον 
Ελληνισμό».

Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν πίνακα περιεχομένων (Περιεχόμενα, σσ. 5-6) καὶ τὸν 
πρόλογο τοῦ συγγρ. (Πρόλογος, σσ. 7-8), ὁ τόμος περιλαμβάνει μακροσκελὴ 
εἰσαγωγὴ (Εἰσαγωγή, σσ. 9-193), τὴν ἔκδοση τῶν ἐγγράφων (Τὰ ἔγγραφα, 
σσ. 195-447), κατάλογο τῶν ἐκδιδομένων ἐγγράφων (Κατάλογος ἐγγράφων, 
σσ. 449-462), κατάλογο τῶν ἀρχειακῶν πηγῶν (Ἀρχειακὲς πηγές, σσ. 463-
465), βιβλιογραφία (Βιβλιογραφία, σσ. 467-475) καὶ ἀναλυτικὸ εὐρετήριο 
(Εὐρετήριο, σσ. 477-509).

Στὴν ἰδιαίτερα ἐκτενὴ εἰσαγωγὴ ὁ συγγρ. ἀναφέρεται στὰ ποικίλα θέ-
ματα ποὺ ἀναφύονται ἀπὸ τὰ ἐκδιδόμενα ἔγγραφα, τὰ ὁποῖα καλύπτουν 
– ὅπως σημειώσαμε – τὰ πρῶτα χρόνια τῆς Ἀγγλοκρατίας στὴν Κύπρο 
(1878-1960) καὶ ἀκριβέστερα τὸ διάστημα ἀπὸ τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1878 ἕως 
τὸν Αὔγουστο τοῦ 1911, ὁπότε ἀπεβίωσε ὁ ἡγούμενος Κύκκου Γεράσιμος 
(1890-1911). Πρόκειται οὐσιαστικὰ γιὰ αὐτοτελὴ μελετήματα ποὺ ἀφοροῦν 
ποικίλα ζητήματα τῆς Μονῆς Κύκκου καὶ τὴν προσωπογραφία Κυκκωτῶν 
μοναχῶν. Πιὸ συγκεκριμένα ἐξετάζονται τὰ ἑξῆς ζητήματα: Ἡ Ἁγία Εἰκόνα, 
Ἡ Ἑλληνικὴ Σχολὴ Κύκκου καὶ ἡ συμβολὴ τῆς Μονῆς Κύκκου στὴν Παιδεία, 
Μοναστηριακοὶ Κανονισμοί, Ἐνδομοναστηριακά, Ἡ συμμετοχὴ τοῦ Ἡγου-
μένου Κύκκου στὶς συνεδρίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, Ἡ Μονὴ Κύκκου καὶ τὸ 
Ἀρχιεπισκοπικὸ Ζήτημα, Ποικίλα περὶ Κύκκου. Στὴν Προσωπογραφία 
Κυκκωτῶν Μοναχῶν καταγράφονται τὰ βιογραφικὰ στοιχεῖα καὶ ἄλλες 
πληροφορίες γιὰ 51 μοναχοὺς τῆς μονῆς, οἱ ὁποῖοι διακρίθηκαν ἐντὸς καὶ 
ἐκτὸς Κύπρου καὶ προσέφεραν πολύτιμες ὑπηρεσίες στὸν Κυπριακὸ ἀλλὰ 
καὶ τὸν εὐρύτερο Ἑλληνισμό. Σὲ αὐτοὺς ποὺ διακρίθηκαν ἐκτὸς Κύπρου 
ἰδιαίτερα μνημονεύουμε τὸν ἐπίσκοπο Ἀργυρουπόλεως (1886-1896) καὶ 
ἔπειτα μητροπολίτη Μεσημβρίας Χαρίτωνα Εὐκλείδη (1896-1906), ὁ ὁποῖος 

1. Κ. Κοκκινόφτας, Ἡ Μονὴ Κύκκου στὸ Ἀρχεῖο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου (1634-1878) 
[Πηγὲς τῆς Ἱστορίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου, XI], Λευκωσία 2011. Γιὰ τὴν ἔκδοση αὐτὴ βλ. 
τὴ βιβλιοκρισία μου στὸ περιοδικὸ Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς τῆς Κυπριακῆς Ἑταιρείας Ἱστο-
ρικῶν Σπουδῶν 10 (2012) 421-423.
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καταγόταν ἀπὸ τὰ Καμινάρια τῆς Μαραθάσας,2 μιᾶς περιοχῆς τῆς ὀρεινῆς 
Κύπρου ποὺ ἔδωσε σπουδαίους λογίους καὶ ἐκκλησιαστικοὺς ἄνδρες.

Ἀκολουθεῖ ἡ ἔκδοση τῶν ἐγγράφων. Πρόκειται γιὰ 153 ἔγγραφα, τὰ 
ὁ ποῖα, ὅπως σημειώνει ὁ συγγρ. (σ. 7), ἐκδίδονται κατὰ τὸ δυνατὸν πι-
στὰ πρὸς τὸ πρωτότυπο, μὲ διατήρηση τῶν ὀρθογραφικῶν καὶ ἄλλων ἰδι - 
αι τεροτήτων τους. Οἱ μόνες ἐπεμβάσεις ποὺ ἔγιναν ἀφοροῦν τὴν ἀποκα-
τάσταση τῆς στίξης ὅπου αὐτὸ ἦταν ἀπαραίτητο γιὰ τὴν κατανόηση τοῦ 
κειμένου, τὸν χωρισμὸ σὲ παραγράφους καὶ τὴ διόρθωση ἐμφανῶν ὀρθο-
γραφικῶν ὀλισθημάτων σὲ ἔγγραφα ποὺ παρουσιάζουν ὀρθογραφικὴ καὶ 
συντακτικὴ ἀρτιότητα. Τὰ ἔγγραφα ἐκδίδονται μὲ χρονολογικὴ σειρά. Εἶναι 
κυρίως ἐπιστολὲς διαφόρων προσώπων, ἀνάμεσά τους τῶν πατριαρχῶν 
Κωνσταντινουπόλεως Ἰωακεὶμ Γ΄ (1878-1884, 1901-1912), Ἀνθίμου Ζ΄ 
(1895-1897) καὶ Κωνσταντίνου Ε΄ (1897-1901), τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κύπρου 
Σωφρονίου Γ΄ (1865-1900) καὶ τῶν ἡγουμένων Κύκκου Σωφρονίου Γ΄ (1862-
1890) καὶ Γερασίμου (1890-1911). Περιλαμβάνονται ἐπίσης ἐπιστολὲς τῆς 
Ἀδελφότητας καὶ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Μονῆς Κύκκου, ἀντί-
γραφο τοῦ Κανονισμοῦ λειτουργίας τῆς μονῆς, ἐπιστολὲς κατοίκων δια-
φό ρων κοινοτήτων καὶ τῆς Λευκωσίας, ἔγγραφα γιὰ τὰ σχολεῖα τῆς Λευ-
κωσίας, πρακτικὰ συνεδριάσεων καὶ ὑπομνήματα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, πρακτικὰ γενικῶν συνελεύσεων γιὰ τὴν ἐκλογὴ 
μητροπολιτῶν, διάφορες ἐγκύκλιοι καὶ ποικίλα ἄλλα.

Πρόκειται ἀναμφίβολα γιὰ μιὰ σημαντικὴ ἔκδοση, ποὺ φωτίζει σὲ πολλὰ 
τὴν ἱστορία τῆς Μονῆς Κύκκου καὶ τὴν παρουσία καὶ τὴ δράση τῶν πνευ-
ματικῶν της τέκνων σὲ μιὰ κρίσιμη καὶ μεταβατικὴ περίοδο γιὰ τὴν Κύ-
προ. Πέραν αυτού, ὁ συγγρ., μέσα ἀπὸ τὰ πλουσιότατα εἰσαγωγικά του 
σημειώματα, δίνει πολύτιμες πληροφορίες γιὰ τὴν κυπριακὴ κοινωνία τῶν 
πρώτων δεκαετιῶν τῆς Ἀγγλοκρατίας καὶ ἀνασυνθέτει σὲ μεγάλο βαθμὸ τὴν 
ἀτμόσφαιρα τῆς ἐποχῆς. Μιᾶς περιόδου μεταβατικῆς, ὅπως εἴπαμε, κατὰ 
τὴν ὁποία ἡ κυπριακὴ κοινωνία προσπαθοῦσε, μετὰ τὴ μακραίωνη τουρκικὴ 
κατοχὴ (1571-1878), νὰ ἀνασυγκροτηθεῖ, ἐνῶ συνεχιζόταν ὁ ἀγώνας γιὰ τὴν 
Ἕνωση καὶ τὴν ἐκπλήρωση τῶν ἐθνικῶν πόθων καὶ ὁραμάτων, παράλληλα 
μὲ τὴν προσπάθεια ποὺ ἄρχιζε τότε κατὰ τῶν Ἄγγλων ἀποικιοκρατῶν γιὰ 
τὴ διαφύλαξη τῆς ἑλληνικῆς παιδείας καὶ τοῦ φρονήματος τοῦ κυπριακοῦ 
λαοῦ.

Στὶς ἀρετὲς τοῦ ἔργου ἀξίζει νὰ ἀναφερθεῖ ἡ γλαφυρὴ γλώσσα τοῦ συγγρ., 
ἡ εὐχέρειά του στὴν ἀξιοποίηση τῆς πλούσιας βιβλιογραφίας καὶ ἡ ἀναδρο-
μή του σὲ πληθώρα στοιχείων καὶ πληροφοριῶν ἀπὸ ποικίλες πηγές, ἄγνω-
στες πολλὲς φορὲς ἀκόμη καὶ στὸ ἐξειδικευμένο ἀναγνωστικὸ κοινό.

Ὀφείλουμε, τέλος, νὰ ἀναφερθοῦμε στὴν πληρότητα τῆς ἔκδοσης – ποὺ 

2. Γιὰ τὸν Χαρίτωνα Εὐκλείδη βλ. ἐπίσης Κ. Κοκκινόφτας, Κυκκώτικα μελετήματα Α΄, Λευ-
κωσία 1997, σσ. 131-138· ὁ ἴδιος, Τὰ Καμινάρια, Λευκωσία 2009, σσ. 175-181, μὲ ἀναφορὰ στὴν 
παλαιότερη βιβλιογραφία. Γιὰ τὴν τελευταία μελέτη βλ. τὴ βιβλιοκρισία μου στὸ περιοδικὸ 
Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς τῆς Κυπριακῆς Ἑταιρείας Ἱστορικῶν Σπουδῶν 10 (2012) 417-420.
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τὴ συμπληρώνουν χρήσιμοι κατάλογοι, βιβλιογραφία καὶ ἀναλυτικὸ εὐρε-
τήριο –, καθὼς ἐπίσης καὶ στὴν καλαισθησία τοῦ τόμου καὶ τὴν ἄρτια τυ-
πογραφικὴ ἐργασία καὶ ἐπιμέλεια.

Ἐλπίζουμε ὁ συγγραφέας – βαθὺς γνώστης τῆς ἀρχειακῆς ἔρευνας, μὲ 
πολυετὴ πείρα στὴν ἀναδίφηση ἀρχείων στὴν Κύπρο, στὴν Ἀθήνα καὶ 
στὰ Ἱεροσόλυμα – νὰ συνεχίσει τὴν προσπάθεια αὐτή, τῆς ἔκδοσης τῶν 
πολύτιμων γιὰ τὴν ἱστορία τῆς Μονῆς Κύκκου καὶ τῆς Κύπρου ἐγγράφων 
τοῦ Ἀρχείου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου.

Λευκωσία          ΣΤΑΥΡΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ


