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ΤΟ ΜΑΝΤΊΛΊ ΤΗΣ ΝΕΡΑΙΔΑΣ.
ΜΊΑ ΛΑΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΏΔΗ ΕΜΜΕΤΡΗ ΜΥΘΊΣΤΟΡΊΑ 

ΔΙΉΓΉΣΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΕΤΑ ΣΕΜΙΡΑΜΉΣ

Η δημώδης ερωτική και περιπετειώδης μυθιστορία Διήγησις Αλεξάνδρου 
μετά Σεμίραμης βασίλισσας Συρίας περί των ένδεκα ερωτημάτων, που χρο
νολογείται στα τέλη του 14ου ή στις αρχές του 15ου αι., σώζεται σε δύο 
χφ. του 17ου αι.: Β (κώδ. 197 της Μονής Βαρλαάμ Μετεώρων) και Σ (κώδ. 
2122 της μονής της Αγίας Αικατερίνης του Σινά), τα οποία παραδίδουν 
δύο διαφορετικές παραλλαγές του κειμένου. Η πρώτη αριθμεί 1411 και η 
δεύτερη 1329 δεκαπεντασύλλαβους ανομοιοκατάληκτους στίχους.

Το έργο αφηγείται τον έρωτα του Αλέξανδρου, βασιλιά της Μακεδονίας, 
και της Σεμίραμης, (μυθικής) βασίλισσας της Συρίας (στην πραγματικότητα, 
της Ασσυρίας). Η όμορφη Σεμίραμη έχει διακηρύξει ότι θα πάρει σύζυγο 
εκείνον που θα κατορθώσει να δώσει σωστές απαντήσεις στα αινίγματά 
της, όσοι, όμως, δεν κατορθώσουν να δώσουν τις σωστές απαντήσεις θα 
πληρώσουν την αποκοτιά τους με το κεφάλι τους. Πολλά αρχοντόπουλα 
χάνουν έτσι τη ζωή τους, γιατί δεν μπόρεσαν να απαντήσουν σωστά. Ο 
Αλέξανδρος, ηττημένος από τον Δαρείο, περιπλανιέται σε άγνωστα μέρη 
και φτάνει στη Συρία. Καταφέρνει να απαντήσει στα ερωτήματα της 
βασίλισσας (ακολουθώντας τη συμβουλή μιας γερόντισσας να μην την 
κοιτάξει κατάματα, γιατί θα χάσει τα λογικά του από την ομορφιά της – 
στοιχείο που θυμίζει και τον μύθο της Μέδουσας), όμως θέτει κι εκείνος 
ένα ερώτημα που στην πραγματικότητα αφορά την αποκάλυψη της ταυ
τότητάς του, η οποία είναι άγνωστη στη Σεμίραμη. Μη γνωρίζοντας την 
απάντηση, η βασίλισσα καταφεύγει σε τέχνασμα για να τη μάθει. Πηγαίνει 
τη νύχτα, με τη συνοδεία της βάγιας της, στο κατάλυμα του Αλέξανδρου, 
παριστάνοντας κάποια συγγενή τής Σεμίραμης, με σκοπό να τον μεθύσει και 
να του αποσπάσει το μυστικό του αινίγματός του. Αφού τρώνε και πίνουν, 
ο Αλέξανδρος της ζητά να πλαγιάσουν μαζί. Η κόρη επιμένει να μάθει την 
απάντηση στο ερώτημά του εκείνη τη στιγμή, ο Αλέξανδρος δέχεται και της 
αποκαλύπτει την ταυτότητά του, προσθέτοντας ότι προτιμά τον θάνατο 
από μια ζωή χωρίς τη Σεμίραμη. Η κόρη, αφού βεβαιώνεται για την αγάπη 
του Αλέξανδρου, φεύγει, αφήνοντας πίσω τα ρούχα της, με την ψεύτικη 
υπόσχεση ότι θα επιστρέψει αμέσως. Την άλλη μέρα ο Αλέξανδρος συναντά 
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τη Σεμίραμη στο παλάτι και, ακούοντας από το στόμα της την απάντηση 
στο ερώτημά του, που αναφέρεται στην ίδια του τη ζωή και τους κινδύνους 
που διατρέχει, καταλαβαίνει το τέχνασμά της και της απαντά με ένα άλλο 
αίνιγμα που αφορά τη νυχτερινή επίσκεψη και τα ρούχα που του άφησε η 
κόρη, παραβάλλοντάς την με πουλί που άφησε τα φτερά του σε μια ξένη 
φωλιά. Οι δύο νέοι, με τη σύμφωνη γνώμη των αρχόντων, οι οποίοι εκτιμούν 
την εξυπνάδα και την τόλμη του Αλέξανδρου, παντρεύονται και ζουν ευ
τυχισμένοι. Μετά την τελική νίκη του Αλέξανδρου επί του Δαρείου, το ζευ
γάρι πηγαίνει να ζήσει στη Μακεδονία. Το έργο τελειώνει με τον θάνατο του 
Αλέξανδρου από θλίψη, ύστερα από τον θάνατο της γυναίκας του.

Ας σημειωθεί ότι ο ήρωας του έργου δεν έχει καμία σχεδόν σχέση με 
τον ιστορικό Αλέξανδρο Γ´ και ελάχιστη έως μηδαμινή σχέση με τον ήρωα 
του μυθιστορήματος του ΨευδοΚαλλισθένη και των πολλών και ποικίλων 
μεταγενέστερων διασκευών του.1

Στο θέμα της έκδοσης και μελέτης του έργου, η έρευνα έχει προχωρήσει 
ικανοποιητικά. Διαθέτουμε δύο κριτικές εκδόσεις του, που καταρτίστηκαν 
από τον Χρήστο Ί. Δημητρουλόπουλο (1999),2 η πρώτη, και από τον Ulrich 
Moennig (2004),3 η δεύτερη και πολύ αρτιότερη. Η διερεύνηση του έργου 
από τους δύο εκδότες και μελετητές του (οι οποίοι ελέγχουν το σχετικό 
γνωστό υλικό και φτάνουν σε ασφαλή συμπεράσματα, ιδίως ο φιλολογικά 
εγκρατέστερος δεύτερος) έχει συμβάλει αρκετά στη συγκέντρωση, σύγκρι
ση και κατάταξη του συγγενούς και παράλληλου προς το έργο γραπτού 
και προφορικού αφηγηματικού υλικού. Οι εκδότες εξετάζουν το έργο μέσα 
στο ειδικότερο πλαίσιο της ελληνικής υστερομεσαιωνικής λογοτεχνίας (1) 
από την άποψη της γραμματολογικής ένταξης και της θεματικής σχέ σης 
του με σύγχρονα έργα, και (2) από την άποψη των πηγών των παραλ λα
γών και των ενδεχόμενων επιδράσεων άλλων έργων πάνω στα κείμενα. 
Η εξέταση δείχνει ότι το έργο πρέπει να ενταχθεί στη σύγχρονή του νο
βελιστική παραγωγή και επιβάλλει τη διερεύνηση συγκεκριμένων προ τύ
πων/πηγών της διήγησης, κυρίως για τα ηθικοδιδακτικά, ρητορικά στοι χεία 
του (εκφράσεις, κατάλογοι, κ.ά.· εδώ οι ρητορικής καταγωγής περιγραφές 
προσώπων, η κοινοτοπική αντίληψη της αστάθειας του χρό νου και της 

1. Βλ., τώρα, C. Jouanno, Το Μυθιστόρημα του Αλεξάνδρου. Γέννηση και μεταμορφώσεις, 
μτφρ. Μ. Λουκάκη, επιμ. Α. Καραστάθη, Αθήνα, Μ.Ί.Ε.Τ., 2015, με πλούσια βιβλιογραφία, αλλά 
χωρίς καμία αναφορά στην έμμετρη μυθιστορία που συζητούμε εδώ.

2. Χ. Ί. Δημητρουλόπουλος, Διήγησις Αλεξάνδρου μετά Σεμίραμης βασίλισσας Συρίας. Ένα 
ανέκδοτο πρωτονεοελληνικό ποίημα για τον Μέγα Αλέξανδρο. Έκδοση κριτική με εισαγωγή, 
σχόλια και λεξιλόγιο, Αθήνα 1999.

3. U. Moennig, Die Erzählung von Alexander und Semiramis. Kritische Ausgabe mit einer Ein
leitung, Übersetzung und einem Wörterverzeichnis, Βερολίνο  Νέα Υόρκη, Walter de Gruyter, 2004 
[Supplementa Byzantina, 7].
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ματαιότητας των εγκοσμίων εντάσσονται στο πλαίσιο μιας ηθικοδιδακτικής 
νοβελιστικής διήγησης) και για τα πραγματικά/ιστορικά στοιχεία της θε
ματικής δομής των παραλλαγών.

Έτσι ο Δημητρουλόπουλος εξετάζει τις σχέσεις των δύο επεξεργασιών 
του έργου, από την άποψη των επιμέρους θεματικών αντιστοιχιών, αλλά και 
των αναλογιών σε απλούστερα στοιχεία κειμένου (φραστικά και λεξιλογικά, 
στιχουργικά) με την προηγούμενη παράδοση και τα σύγχρονά τους έργα: 
τον Βασίλειο Διγενή Ακρίτη, τον Καλλίμαχο και Χρυσορρόη, τον Βέλθανδρο 
και Χρυσάντζα, τον Φλόριο και Πλατσιαφλόρα, τη Διήγησην Αχιλλέως, τη 
Διήγησην Απολλωνίου, την Ιστορία Βελισαρίου. Από την άλλη, ο Moennig 
συσχετίζει εύστοχα τη διήγηση με το λόγιο μυθιστόρημα της εποχής των 
Κομνηνών (12ος αι.), το οποίο έχει δεχτεί την επίδραση του αρχαίου ελλη
νικού μυθιστορήματος (κυρίως των Αιθιοπικών του Ηλιόδωρου και του 
Λευκίππη και Κλειτοφών του Αχιλλέα Τάτιου), αλλά και με τη Σύνοψιν χρο
νικήν του Κωνσταντίνου Μανασσή, τον Βασίλειο Διγενή Ακρίτη, τον Καλ
λίμαχο και Χρυσορρόη, τον Βέλθανδρο και Χρυσάντζα, τον Λίβιστρο και 
Ρο δάμνη, τον Ιμπέριο και Μαργαρόνα, τον Φλόριο και Πλατσιαφλόρα, τον 
Πόλεμον της Τρωάδος και τη βυζαντινή «Ίλιάδα», τη Διήγησην Αλεξάνδρου, 
τη Διήγησην Αχιλλέως, την Διήγησην Απολλωνίου.

Παράλληλα οι δύο νεότεροι εκδότες εξετάζουν τη σχέση και τη σύνδεση 
της διήγησης με συγγενείς παραμυθικές διηγήσεις και περιγράφουν το 
έρ  γο ως λαϊκή νοβελιστική διήγηση με παραμυθικό πυρήνα και δομή από 
δύο οπτικές γωνίες: (1) της συγκριτικής εξέτασης του παράλληλου, θεμα
τικά, υλικού, και (2) της μορφολογικής εξέτασης των λειτουργιών και των 
θεμάτων/νόμων της λαϊκής αφήγησης.4 Το έργο εντάσσεται στον διεθνή 
παραμυθικό τύπο 851 (και τα μοτίβα που αντιπροσωπεύει) σύμφωνα με 
τον Κατάλογο Aarne  Thompson.5 Στον τύπο 851 ανήκει και το παραμύθι 
της Τουραντώς/Τουραντόχτ(ης) ή Τουρανδόκτης (στην ενότητα The Princess 
who cannot solve the Riddle), που από τις αρχές του 18ου ώς τον 20ό αι. 
υπήρξε πρότυπο θεατρικών έργων και της διάσημης ρομαντικής όπερας 

4. Βλ. Β. Γ. Προπ, Μορφολογία του παραμυθιού. Ή διαμάχη με τον Κλωντ ΛεβίΣτρως και 
άλλα κείμενα, μτφρ. Αριστέα Παρίση, Αθήνα, Καρδαμίτσα, 21991, σσ. 6768.

5. Βλ. A. Aarne  S. Thompson, The Types of the FolkTale. A Classification and Bibliography, 
Ελσίνκι, Academia Scientarum Fennica, 21964 [FFC, 184], σσ. 285 κ.ε. Βλ. και Γ. Κεχαγιόγλου, 
Aπολλώνιος της Tύρου. Yστερομεσαιωνικές και νεότερες ελληνικές μορφές: Kριτική έκδοση, με 
Εισαγωγές, Σχόλια, Πίνακες λέξεωνΓλωσσάρια και Eπίμετρα, τ. 1, Θεσσαλονίκη, Ί.Ν.Σ. (Ίδρυμα 
Mανόλη Tριανταφυλλίδη), 2004, σσ. 320331, όπου επιχειρείται μια συστηματική διερεύνηση 
των θεματικών μοτίβων, των πηγών και των παραλλήλων της Διήγησης Απολλωνίου, ενός άλλου 
έργου της δημώδους υστερομεσαιωνικής λογοτεχνίας, που ανήκει, επίσης, σε σύμμικτη ειδο
λογική κατηγορία.
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Turandot του Puccini.6 Ο τίτλος του παραμυθιού αυτού (στην πρώτη έντυπη 
ελληνική του μετάφραση – Αραβικόν Μυθολογικόν – των μέσων του 18ου 
αι.) είναι «Ίστορία του πρίγκιπα Καλάφ και της πριγκίπισσας της Κίνας», 
και η απώτερη πηγή της ελληνικής μετάφρασης συμπεριλαμβάνεται 
στις περσοτουρκικές Χίλιες και μία μέρες (Les mille et un jours), που τις 
πρωτομετέφρασε στα γαλλικά (17101712) ο γάλλος ανατολιστής François 
Pétis de La Croix (Παρίσι 16531713).7 Συγκρίνοντας την αφηγηματική τε
χνική του παραμυθιού της Τουραντώς με τη Διήγησην Αλεξάνδρου μετά 
Σεμίραμης, οι δύο εκδότες του έργου διαπιστώνουν ότι ο συγγραφέας της 
διήγησης δανείζεται αρκετά επεισόδια από την υπόθεση του παραμυθιού, 
το οποίο επομένως θα ήταν γνωστό σε προφορική ή χειρόγραφη παράδοση 
πολύ πριν από τις ευρωπαϊκές έντυπες μεταφράσεις του. Το παραμυθικό 
αυτό υλικό μεταμορφώνεται κατά τη μετακίνησή του προς δυσμάς, δέχεται 
διασκευές μέσω του ισλαμικού κόσμου, και περνά από τη Μ. Ασία και το 
Βυζάντιο, ως μεταβατικούς χώρους, προτού γίνει γνωστό στην υπόλοιπη 
Ευρώπη. Πρέπει, δηλαδή, να ακολούθησε έναν από τους γνωστούς και από 
ανάλογα έργα δρόμους διάδοσης προς την Ευρώπη.8 

Ώστόσο, η παρούσα διήγηση δεν είναι ένα απλό παραμύθι, δεν συνδέεται, 
δηλαδή, τόσο με την παράδοση λαϊκών έργων με αμιγές παραμυθικό περι  
ε χόμενο, όσο με τη λογιότερη παράδοση σοβαρών διηγήσεων που βρί
σκονται σε άμεση σχέση με την παράδοση της μεσαιωνικής ποιητικής και 
ρητορικής. Πρόκειται για μια έμμετρη νοβελιστική διήγηση, η οποία παρου
σιάζει γνωρίσματα που συνδέουν το έργο με τα καθαυτό μυθιστορικά κεί
μενα και με τους τρόπους της λογιότερης προσωπικής σύνθεσης. Τυπική, 
βέβαια, είναι εδώ η διαδικασία της άντλησης από διηγήσεις με λαϊκότερη 
προέλευση και παράδοση: η Διήγησις Αλεξάνδρου μετά Σεμίραμης κάνει, 
όπως και τα συγγενή έργα της εποχής, εκτεταμένη χρήση παραδοσιακού 

6. Για το παραμύθι της Τουραντώς στην πρώτη έντυπη νεοελληνική μετάφραση (μέσω 
ιτα λικού διαμέσου) βλ. Γ. Κεχαγιόγλου, Τα Παραμύθια της Χαλιμάς, τ. Α΄: Αραβικόν Μυθο
λογικόν, Αθήνα, Ερμής, 1988 [Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, 46], σσ. 291297, 319331.

7. Βλ. P. Sebag, François Pétis de La Croix, Les mille et un jours: contes persanes, Παρίσι, 
Christian Bourgois, 1980, σσ. 139214, όπου η σχετική ιστορία απαντά με τον τίτλο «Histoire 
du prince Calaf et de la princesse de la Chine», με ονομασία της πρωταγωνίστριας «Tourandocte», 
άρα στα ελληνικά «Τουρανδόκτη». Για τη σχέση ανάμεσα στις αραβικές Χίλιες και μία νύχτες 
και τις περσοτουρκικές Χίλιες και μία ημέρες βλ. και Γ. Κεχαγιόγλου, «Χίλιες και μία νύχτες. 
Σταθμοί στις τύχες του έργου και η μετάφραση του Κώστα Τρικογλίδη», Διαβάζω 33 (1980) 
4259. 

8. Βλ. Δημητρουλόπουλος, ό.π. (σημ. 2), σσ. 62115, και Moennig, ό.π. (σημ. 3), σσ. 1934. Bλ. 
ακόμη, με βάση άλλο έργο της ίδιας εποχής με ανατολική προέλευση, Γ. Κεχαγιόγλου, Kρι
τική έκδοση της Iστορίας Πτωχολέοντος. Θέματα υστεροβυζαντινής και μεταβυζαντινής λο  
γο τεχνίας, διδ. διατρ., Θεσσαλονίκη, A.Π.Θ., 1978, σ. 83, και, πρόσφατα, Πτωχολέων, Θεσσα
λονίκη, Ί.Ν.Σ. (Ίδρυμα Mανόλη Tριανταφυλλίδη), 2011, σσ. 1518.
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προφορικού υλικού, πράγμα που αποτελεί μάλλον ειδολογικό γνώρισμα 
των αφηγηματικών κειμένων της ίδιας κατηγορίας και όχι δευτερεύον 
παρα πληρωματικό συστατικό τους. Σύμφωνα με τις βασικές απόψεις 
που έχει διαμορφώσει η ειδική βιβλιογραφία, φαίνεται ότι στην ανοιχτή 
δομή της έμμετρης υστερομεσαιωνικής μυθιστορίας έχουν παρεισφρήσει 
ποικίλα είδη της προφορικής παράδοσης και «απλές μορφές λόγου», 
όπως παραμύθια, exempla και ιστορικά και άλλα ανέκδοτα, παραδόσεις, 
θρύλοι, αινίγματα, δημοτικά τραγούδια (καταλόγια) κτλ. Ο βαθμός κατά 
τον οποίο οι λόγιοι/προσωπικοί ποιητές αντλούν στοιχεία από τη σύγχρονή 
τους λαϊκή προφορική παράδοση (η οποία είναι μεν πλούσια, αλλά μπορεί 
να ανασυγκροτηθεί και κυρίως, να χρονολογηθεί, μόνον υποθετικά και σε 
γενικές γραμμές) δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί με ακρίβεια.9 Πάντως, 
η μελέτη της αλληλεπίδρασης προφορικού και γραπτού λόγου κατά 
τον ελληνικό ύστερο Μεσαίωνα (12ος15ος αι.) έχει σχέση με τον τρόπο 
λειτουργίας των κειμένων ως λογοτεχνικών προϊόντων και με τα είδη των 
κειμένων που δημιουργούνται και διαδίδονται στο κοινό. Ο ποιητής συνε
χίζει να αντλεί υλικό και εκφραστικά μέσα από ένα απομνημονευμένο από
θεμα προφορικών ειδών και τεχνικών. Ακόμη και αν το επίπεδο ανάγνωσης 
και γραφής επιτρέπει την αναφορά σε άλλα γραπτά κείμενα του ίδιου ή 
άλλου πολιτισμού, ο ποιητής, για να έχει επιτυχία, οφείλει να λειτουργεί 
μέσα στο σύστημα των προσδοκιών που έχουν σχέση με την εποχή του: να 
έχει στόχο δηλαδή την αφύπνιση του ορίζοντα προσδοκιών των αναγνω
στών/ακροατών, έστω και για να τον μεταβάλει, να τον ποικίλει ή να τον 
ανατρέψει.10

Συγκεκριμένα, η θεωρία του H. R. Jauss για την πρόσληψη του λογο
τε χνικού έργου οδηγεί στην επανεξέταση του κύρους που είχε η δημοτική 
παράδοση για τη νεοελληνική ποίηση ώς τις αρχές του 19ου αι. και την 
επακόλουθη προτεραιότητα της προφορικότητας απέναντι στην κειμε
νικότητα. Η θεωρία αυτή ενισχύεται, στη συγκεκριμένη περίπτωση, από 

9. Βλ., ενδεικτικά, Margaret Alexiou, «Λογοτεχνία και λαϊκή παράδοση», στο D. Holton 
(επιμ.), Λογοτεχνία και κοινωνία στην Κρήτη της Αναγέννησης, μτφρ. Ν. Δεληγιαννάκη, 
Η ράκλειο, Π.Ε.Κ., 1997, σσ. 293336, ιδίως σσ. 304305. Σύμφωνα δε με τον W. J. Ong, Προ
φορικότητα και εγγραμματοσύνη, μτφρ. Κ. Χατζηκυριάκου, Ηράκλειο, Π.Ε.Κ., 1997, «Ει
σαγωγή», σ. xxvi, και σσ. 154159, 164, 166, δεν υπάρχει χάσμα ή ασυνέχεια ανάμεσα στην 
προφορικότητα και την εγγραμματοσύνη, ούτε αποτελούν δύο αντιτιθέμενους τρόπους επι
κοινωνίας, ενώ η μετάβαση από την προφορικότητα στην εγγραμματοσύνη υπήρξε αργή. 
Η μεσαιωνική ρητορική τέχνη, παρότι γενικά θεωρείται εμπόδιο για το πέρασμα από την 
προφορικότητα στη γραφή, στην πραγματικότητα διατήρησε πολλά από την παλιά προφορική 
αίσθηση για τη σκέψη και την έκφραση, όντας βασικά αγωνιστική και λογοτυπική. 

10. H. R. Jauss, Toward an Αesthetic of Reception, μτφρ. T. Bahti, Μινεάπολη, University of 
Minnesota Press, 1982, σσ. 2223.
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τη λεπτομερή έρευνα λαϊκών διηγήσεων, δημωδών «βιογραφιών», όπως η 
Διήγησις του Αλεξάνδρου,11 αλλά και έντυπων, όπως η γνωστή «Φυλλάδα 
του Μεγαλέξανδρου»12 (η γνώση μας γύρω από τη διάδοση και τη σχέση 
των διηγήσεων μεταξύ τους προωθείται συνεχώς χάρη στον εμπλουτισμό 
της βιβλιογραφίας με νέους πίνακες τύπων και μοτίβων, ειδικότερες συλ
λογές αφηγηματικού υλικού και νεότερες μελέτες). Χαρακτηριστικές, εν 
προκειμένω, είναι οι διηγήσεις για τη συνάντηση του Αλέξανδρου με γυ
ναικείες μορφές του μύθου και της παράδοσης, όπως οι γοργόνες και οι 
νε ράιδες (σύμφωνα με μια λαϊκή παράδοση, οι αδελφές του Αλέξανδρου 
είναι νεράιδες),13 οι οποίες αποτελούν ένα από τα πολλά σημεία επαφής 
του κοινού γραπτού/γραμματειακού και του προφορικά παραδομένου υλι
κού. Η σχέση της διήγησης, όπως μας έχει παραδοθεί, με τις παραπάνω 
λαϊ κές παραδόσεις είναι κατά τη γνώμη μου πιθανή, τόσο σε γενικά αφη   
γηματικά και θεματικά στοιχεία, όσο και σε ειδικότερα θέματα και μοτίβα.14 
Επισημαίνουμε, π.χ., την ενεργητική εμπλοκή του κύριου προσώπου, του 
Αλέξανδρου, με την εμφάνιση της κόρης, που οδηγεί σε μια δυναμική εξέ  
λιξη της δράσης, τις διαλογικές σκηνές των δύο προσώπων, τις έξυπνες 
απαντήσεις, τις συντεταγμένες του τόπου και του χρόνου, που παρέχονται 

11. Βλ. D. Holton, Διήγησις του Αλεξάνδρου. The Tale of Alexander: The Rhymed Version, 
Θεσσαλονίκη 1974 [Βυζαντινή και Νεοελληνική Βιβλιοθήκη, 1].  

12. Βλ. Γ. Βελουδής, Διήγησις Αλεξάνδρου του Μακεδόνος, Αθήνα, «Ερμής», 1977 [Νέα Ελ
ληνική Βιβλιοθήκη, 39].

13. Γνωστός είναι ο θρύλος για τις αδελφές του Αλέξανδρου, που διασώζεται σε δύο εκ
δο χές, όπως τις έχει καταγράψει ο Ν. Πολίτης: «Οι αδερφάδες του Μεγάλου Αλεξάνδρου» 
(Φελλόη Καλαβρύτων) και «Ο βασιλιάς Αλέξανδρος κι οι Νεράιδες» (Μακεδονία). Εικάζεται 
ότι ο μύθος της Γοργόνας έχει τις ρίζες του στα ελληνιστικά χρόνια και μπορεί να συσχετισθεί 
με τη λατρεία της Συρίας θεάς, που διαδόθηκε από την Ανατολή στη Μακεδονία τον 3o αι. 
π.Χ. Βλ. Ν. Πολίτης, Μελέται περί του βίου και της γλώσσης του ελληνικού λαού. Παραδόσεις, 
Αθήνα, Π. Δ. Σακελλαρίου, 1904, ανατ. Αθήνα, «Γράμματα», 1994, σσ. 387389. Ας σημειωθεί 
ότι ο Ανδρέας Καρκαβίτσας αξιοποίησε λογοτεχνικά τον θρύλο για τις αδελφές του Mακεδόνα 
βασιλιά συνδυάζοντας στοιχεία του θρύλου με τοπικά στοιχεία (βλ. Α. Καρκαβίτσας, «Η 
γορ γόνα», Άπαντα ΙΙ, Αθήνα, Σ. Ί. Ζαχαρόπουλος, 1973). Ο μύθος της γοργόνας σε άλλη 
παραλλαγή, όπου πρόκειται όχι για αδελφή, αλλά για ποθητή ερωμένη του Αλέξανδρου, πέ
ρασε και σε πεζογραφήματα νεότερων συγγραφέων. Ενδεικτικά αναφέρω το διήγημα «Το 
πέρασμα της γοργόνας» στη συλλογή του Διαμαντή Αξιώτη, Το μισό των κενταύρων, Θεσ
σαλονίκη, «Παρατηρητής», 1990, σσ. 918.

14. Βλ., ενδεικτικά, Α. Αγγέλου, Πανουργίαι υψηλόταται του Μπερτόλδου, Αθήνα, «Ερμής», 
1988 [Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, 49], σ. 45, όπου εξετάζεται η αλληλεπίδραση έντυπου και 
προφορικού υλικού στο μυαλό ενός ξένου μελετητή, που αναθυμάται τα παιδικά του χρόνια, 
σε μια αγροτική κοινωνία, με τις διηγήσεις ηλικιωμένων γυναικών για νεράιδες: «Οι άλλες επι
δράσεις [πέρα, δηλαδή, από το έντυπο], προέρχονταν από τη δική του πάντοτε απορρόφηση 
από το τοπίο γύρω του, σε μικρολεπτομέρεια, καθώς και οι αφηγήσεις από τις γριές, που 
δούλευαν με τα πολύ μικρά παιδιά σε κανονικές αγροτικές εργασίες […]. Οι αναμνήσεις από 
τις γριές ήταν πάντοτε γεμάτες ιστορίες για να απαλύνουν τον μόχθο. Γιατί κάθε μέρα που 
ερχόταν, νέοι Γίγαντες, Καλλικάντζαροι και Νεράιδες ήταν έτοιμοι να προβάλλουν...».
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αρκετά αόριστα, κτλ. Μια από τις βασικές συμβάσεις των λαϊκών διηγήσεων 
είναι η διεύρυνση της πλοκής με επεισόδια που δεν έχουν πάντοτε οργα
νική θέση, όλα μαζί όμως υποτάσσονται στο νόμο της αξιολογικής κο
ρύφωσης και της τελικής εσωτερικής ενότητας. Θα αναφέρουμε ένα σχε
τικό παράδειγμα από τη Διήγησην Αλεξάνδρου μετά Σεμίραμης, που ανα   
δεικνύει τη συνθετική αυτή αρχή: πρόκειται για το επεισόδιο όπου η Σε
μίραμη φεύγει, βράδυ, από το σπίτι του Αλέξανδρου, αφήνοντας (η θε
λημένα) τη φορεσιά της εκεί, αφού στο μεταξύ έχει μάθει τη λύση του 
αινίγματος που της είχε θέσει εκείνος και έχει βεβαιωθεί για την αγάπη 
του. Ήδη, όμως, το τελευταίο αυτό στοιχείο της δομής συνδέεται άμεσα 
με τη λύση του έργου, αφού το δεύτερο αίνιγμα που θέτει ο Αλέξανδρος 
το επόμενο πρωί (το πρώτο αφορούσε τη δική του ταυτότητα, το δεύτερο 
την ταυτότητα της κόρης που τον επισκέφθηκε την περασμένη νύχτα, δηλ. 
της ίδιας της Σεμίραμης), υπαινίσσεται το παραπάνω επεισόδιο. Πρό κει
ται για αναδίπλωση του ίδιου θέματος (της απέκδυσης των ρούχων) που 
εμφανίζεται στο καταληκτικό τμήμα της Διήγησης Αλεξάνδρου μετά Σε
μί ραμης μέσα σε μια αινιγματική απάντηση του Αλέξανδρου προς την 
Σε μίραμη, η οποία μόλις έχει λύσει το προηγούμενο δικό του αίνιγμα που 
αφορούσε την ταυτότητά του· στοιχείο κοινό στις μεσαιωνικές διηγήσεις 
όσο και στη λαϊκή λογοτεχνία της Ανατολής και της Ευρώπης: μια πρώτη 
και μια δεύτερη σειρά αινιγμάτων και έξυπνων απαντήσεων με διάφορες 
παραλλαγές.15 

Παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα της παραλλαγής Β (στ. 9981064, 
με ενδιάμεση παράλειψη 17 στίχων):

«Και βοηθεί με ο Θεός, θαρρώ τι να κερδίσω,
αυτήν γαρ την Σεμίραμην γυναίκα να την λάβω,
Συρίας αυθέντης να γενώ, του Θεού ευδοκούντος.»  Β1000
Η κόρη ως το ήκουσεν, χαρά μεγάλη ’χάρη,
περιγελώντας δε αυτόν άκουσον τί τον λέγει:

Απόκρισις της κόρης

«Νέε, η κόρη ου θέλει σε, τί θέλεις να ποιήσεις;»
Άκουσον τον Αλέξανδρον το πώς την απεκρίθη:
«Αν γένει γαρ παράδεισος ο κόσμος με τα άνθη,   Β1005
χωρίς εκείνην δεν μπορώ απέσω για να σέβω·
κάλλιον θέλω θάνατον παρού να λείπει εκείνη.»
Η κόρη ως το ήκουσεν, τα ρούχα της ξεβάζει,
δίδει τα τον Αλέξανδρον, βαστάζει τα εκείνος·

15. Παρά τον τίτλο του χφ. Β, όπου αναφέρονται ένδεκα ερωτήματα, οι απαντήσεις στα αι  
νίγματα είναι ουσιαστικά δεκατρείς. Εκσυγχρονίζω την ορθογραφία.
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λέγει: «Υπάγω έξω και έρχομαι να πέσομεν αντάμα.» Β1010
Άφηκεν γουν τα ρούχα της και έξω εδιάβη,
την βάγιαν ελάλησεν, υπάγει στο παλάτι,
έπεσεν στο κλινάριν της εις την ανάπαυσήν της·

[…]
Ο νέος γαρ ως ήκουσεν, εμβαίνει στο παλάτι,  Β1031
και χαιρετά και προσκυνεί εκείνος γαρ την κόρη:
η κόρη, τo να την ιδεί, χαμογελά ολίγον,
ειρωνικώς εφθέγξατο και λέγει προς εκείνον:

Ερώτησις της κόρης
«Διατί δεν ήλθες το πουρνόν, αμ’ ήλθες τώρα ’ξ ώρας; Β1035
Εγρίκησές το, βλέπω σε, τι απιλογηθεί σε θέλω,
φοβείσαι ’πό τον θάνατον, ότι αποθάνει θέλεις.
Εγώ γαρ το ερώτημα πολλά καλά το ξεύρω:
ει τ’ έπαθες εκ το νερόν, το θάνατον τον πρώτον,
δεύτερον πάλε θάνατος παλεύει μετ’ εσένα,  Β1040
που συντυχαίνεις μετ’ εμέν, και σε στοιχηματίζω
να κόψω το κεφάλιν σου, θέλεις αυτό ’πό μένα.»
Εννόησεν Αλέξανδρος ότι Σεμίρα ήτον
οψέ οπού ’λθεν εις αυτόν και ομίλησεν μετ’ αύτον.
Οι άρχοντες εστάθησαν, πικραίνουνται μεγάλως.  Β1045
Άκουσον τον Αλέξανδρον το πώς την συντυχαίνει:

Απόκρισις του Αλεξάνδρου
«Κυρία μου Σεμίραμις, του κόσμου εξηρημένη,
εγώ τον θάνατον, που λες, ποσώς δεν τον φοβούμαι
και από τον θάνατον αυτόν ουδέ ποσώς πτοούμαι.
Ορίζεις το πως ήργησα, δεν ήλθα με την ώραν:  Β1050
πουλί ήλθεν στην κατούνα μου εύμορφον, μέσα σέβη,
επέτετον και ήρχετον, εκάθισεν κοντά μου·
ήπλωσα κι επιάσα το και εμαγέρευσά το,
και ωσάν ήτον έτοιμον διά να το φάγω,
λοιπόν, από τα χέρια μου εγλίτωσέ με πάλιν,  Β1055
και τα πτερά του μ’ άφηκεν κι εκείνο εδιέβη.
Αν ορίζει η βασιλεία σου, να φέρω τα πτερά του,
να ιδεί η βασιλεία σου και οι άρχοντες όλοι.»

[…]

Ίστορία πώς η κόρη γλυκολαλεί τον νέον

[…]
το πουλίον, οπού μ’ έλεγες, αυτό θέλ’ έλθει πάλιν,  Β1063
και έγνοιαν μηδέν έχεις, πάλιν θέλεις το φάγει.»16

16. Βλ. U. Moennig, ό.π. (σημ. 3), σσ. 259261.
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Συχνά μοτίβα στα παραμύθια είναι τα αινίγματα που υποβάλλει μια 
βασιλοπούλα στους ανεπιθύμητους μνηστήρες της.17 Από μιαν άλλη πλευρά, 
ένα ειδικότερο θεματικό στοιχείο του έργου (η εγκατάλειψη ή υφαρπαγή 
κτλ. της φορεσιάς μιας κόρης) αναδεικνύεται σε κύριο θέμα σε πολύ 
διαδεδομένες λαϊκές παραδόσεις με παραλλαγμένο περιεχόμενο, τις οποίες 
καταγράφει ο Νικόλαος Πολίτης.18 Στην εξέτασή μας διακρίναμε συγγενείς 
διηγήσεις, που μας ενδιαφέρουν εδώ, οι οποίες έχουν να κάνουν με τη λαϊκή 
αντίληψη ότι ο άντρας που θα κατορθώσει να κλέψει ή να κατακρατήσει/
κρύψει το μαντίλι μιας όμορφης παρθένας (εδώ, όμως, γυναίκας δια φο
ρετικού «είδους», νεράιδας) θα την υποτάξει και θα την πάρει στο τέλος γυ  
ναίκα του, εξουδετερώνοντας και «εξανθρωπίζοντάς» την (όπως την «απάν
θρωπη» και απρόσιτη Τουραντώ ή Σεμίραμη των παραμυθιών και των μυ
θιστοριών). Η συνεξέτασή τους βοηθά στον συσχετισμό διηγήσεων με κοινά 
στοιχεία, όπου το «μαντίλι» (αλλού η μπόλια, κτλ.: συνεκδοχικά, ρούχα που 
τυλίγουν το κορμί ή μέρος του) και, τελικά, το ίδιο το κορμί της κόρης μπο
ρεί να εγκαταλείπεται/παραδίδεται, είτε ηθελημένα (που σημαίνει ότι η 
κόρη υποτάσσεται ασμένως) είτε όχι. Βέβαια, οι λαϊκές αυτές διηγήσεις δεν 
έχουν την ίδια ή παραπλήσια συνολική θεματική δομή με το εξεταζόμενο 
έργο, αλλά μόνο μεμονωμένα κοινά θεματικά στοιχεία και μοτίβα, που είναι 
φυσικό να έχουν ευρύτερη διάδοση και δεν αποδεικνύουν πάντοτε ασφαλή 
σχέση ή αλληλεξάρτηση. Από όσα παρατίθενται παρακάτω, είναι χρήσιμο 
να κρατήσουμε τα στοιχεία που ενδιαφέρουν, έστω και με παραλλαγμένο 
περιεχόμενο:

17. Βλ. Το νεοελληνικό λαϊκό παραμύθι, εισ. και επιλογή κειμένων Χρυσούλα Χατζητάκη
Καψωμένου, φιλολ. έκδ. των κειμένων Γ. Μ. Παράσογλου, Θεσσαλονίκη, Ί.Ν.Σ. (΄Ίδρυμα 
Μανόλη Τριανταφυλλίδη), 2002, σ. 145. 

18. Πολίτης, ό.π. (σημ. 13). Η συνάντηση του ήρωα με τις νεράιδες που αλλάζουν τα 
που κάμισά τους, που βγάζουν τα φτερά τους και λούζονται, όπου ο ήρωας ερωτεύεται την 
ομορφότερη και την παίρνει γυναίκα του, αφού της κρύψει το πουκάμισο ή τα φτερά ή το 
μαντίλι, είναι ένα μοτίβο που απαντάται, επίσης, στα ελληνικά λαϊκά παραμύθια με πολλές 
παραλλαγές και κατατάσσεται στον παραμυθιακό τύπο ΑΤ 400, με τίτλο «Η νεράιδα ή η 
αναζήτηση της χαμένης συζύγου», του Καταλόγου που συνέταξαν οι Άννα Αγγελοπούλου  
Αίγλη Μπρούσκου, Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών ΑΤ 300499, τ. 2, 
Αθήνα, Ίστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας  Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Ε.Ί.Ε., 1999, 
σσ. 495525. Στον Διεθνή Κατάλογο των Aarne  Thompson, ό.π. (σημ. 5), υπάρχει μια ομάδα 
παραμυθιακών τύπων (ΑΤ 400, ΑΤ 402, ΑΤ 465) που αναφέρονται στον έρωτα και τον γάμο 
ή περιστρέφονται γύρω από έναν ήρωα και την υπερφυσική σύζυγό του. Κεντρικό μοτίβο της 
ιστορίας αυτής αποτελούν οι γυναίκεςπουλιά που συναντά ο ήρωας την ώρα που λούζονται 
και αφού έχουν βγάλει τα φτερά τους· ο νέος αρπάζει το μαντίλι ή κρύβει τα φτερά της πιο 
όμορφης, και έτσι την αναγκάζει να κρατήσει μόνιμα τη γυναικεία της μορφή και να τον 
παντρευτεί.



16 Σωτηρία Σταυρακοπούλου

«Ο χωριάτης κι οι Νεράιδες» (Βήσιανη Ηπείρου)

Ένας χωριάτης μια φορά εύρισκε πάντα ανακατωμένα τα δεμάτια του στ’ 
αλώνι, τα έφτιανε με τάξη, και πάλι ύστερα από λίγο τα εύρισκε πεσμένα 
χάμω. Ερώτησε τους γειτόνους του, ποιος να είναι κείνος που του ρίχνει τα 
δεμάτια, κι ένας απ’ αυτούς του λέγει πως θα είναι οι Νεράιδες, και πως 
πρέπει για να τις πιάσει να βάλει τα δεμάτια στ’ αλώνι γύρω και να μπει 
αυτός στη μέση· και όταν θα ’ρθούν οι Νεράιδες και αρχίσουν να χορεύουν, 
ν’ αρπάξει κείνης που θα σέρνει το χορό το μαντίλι που θα ’χει στο χέρι 
της. Ο χωριάτης έκαμε καθώς τον ορμήνεψε ο γείτονάς του και όταν ήρθαν 
οι Νεράιδες και άρχισαν να χορεύουν, πετάχτηκε κι άρπαξε το μαντίλι 
της πρώτης του χορού. Οι άλλες έφυγαν. Μόν’ η νεράιδα που της πήρε 
το μαντίλι, του το γύρευε και της το ’δωσε με τη συφωνία όμως να γενεί 
γυναίκα του. Δέχτηκε αυτή, τον παντρεύτηκε και του ’καμε κι ένα παιδί.19

«Το νεραϊδόσογο» (Λάστα Μυλάοντος Γορτυνίας)

Συνέβη μια βολά δύο να πάρουνε γυναίκες Νεράιδες. Και τούτο εγινότανε, 
εάν κανένας ήτανε φιλιωμένος με τις Νεράιδες, καθώς ήσαντε αυτοί, και 
αρπάχνανε άξαφνα το μαντίλι τους· τότε η Νεράιδα ακολούθαγε αυτόν. 
Ο ένας λοιπόν ενόησε και άρπαξε το μαντίλι και το ’καψε, και την είχε 
γυναίκα έως που πέθανε. Έκαμαν παιδιά, κι ελεγότανε το σειριολόγι τους 
νεραιδόσογο.20

«Ο άντρας της Νεράιδας» (Βαλτέτσι Μαντινείας)

Νια βολά ο παππούλης μου, που ήτανε κοντά ίσια με μένα (ώς δεκοχτώ 
χρονώ), επήγε στο λόγγο για ξύλα· και σαν εγύριζε το μεσημέρι εκεί κοντά 
σε νια λακκούλα του βουνού ευρήκε Νεράιδες κι εχορεύανε. Η ομορφιά τους 
ήτανε αμολόητο πράμα. Βουτάει κι αρπάζει νιανής το μαντίλι· η Νεράιδα 
εστάθηκε. Τότενες της λέει: «Σε θέλω να σε πάρω γυναίκα μου, θέλεις κι 
εσύ;» «Θέλω.» λέει η Νεράιδα.

Επήγανε στο χωριό μαζί, εκάνανε τα στεφανώματα, την πήρε γυναίκα· 
εγέννησε παιδιά, κορίτσια, που ζιουν ακόμα· τον πατέρα μου, τους 
μπαρμπάδες μου, κάτι θειάδες μου που βρίσκονται. Την είχε δεκοχτώ 
χρόνια και ήτανε η καλύτερη γυναίκα του χωριού στην ομορφάδα και στην 
καλοσύνη.21

19. Πολίτης, ό.π. (σημ. 13), σ. 457.
20. Ό.π., σσ. 457458.
21. Ό.π., σσ. 458459.
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«Το μαντίλι της Νεράιδας» (Γαλαξίδι)

Μια φορά, όταν ήταν ακόμη παλικάρι ελεύτερο ο Γεροθανάσης, ο πατριώτης 
μας, εκοιμότανε κάτω από τις θεμωνιές. Ήταν καλοκαίρι, Αλωνάρης μήνας. 
Εκεί που κοιμότανε νά σου κι ακούει ένα ποδοβολητό σαν χοροπήδημα 
κι ένα τραγούδι αγγελικό. Ανοίγει λίγο τα μάτια του, κοιτάζει και βλέπει 
κάτι γυναίκες, καθεμιά πιο όμορφη από την άλλη να το ’χουν στρώσει στο 
χορό. Ο Γεροθανάσης κατάλαβε πως ήταν Νεράιδες και ανασηκώθη αγάλια 
αγάλια απάνω για να ιδεί, γιατί το ’λεγε η καρδία του. Οι Νεράιδες όμως, 
καθώς είδανε πως τις πήραν χαμπέρι, αρπάζουν αμέσως τα μαντίλια των, 
που τα είχανε αφήσει απάνω στις θεμωνιές και σαν αστραπή εχάθηκαν από 
μπρος του. Ο Γεροθανάσης είπε τότε με το νου του: «Βρε αυτές που έρχονται 
εδώ πέρα, θα πει πως δε φοβώνται κανένα να τις πιάσει, και έτσι πάλι θα 
μου κυρκοπιάσουνε.» Αποφάσισε λοιπόν το άλλο μεσημέρι να κάμει τον 
κοιμισμένο και να της πάρει το μαντίλι μιας που έβαλε στο μάτι. Γιατί άμα 
της πάρετε της Νεράιδας το μαντίλι, τότες αυτή παραδίνεται. Αφού λοιπόν 
ετελείωσε ο Γεροθανάσης τη δουλειά του, εξαπλώθηκε στο συνηθισμένο του 
τόπο και εκεί περίμενε με μισοκλεισμένα τα μάτια. Μα από την πολλή την 
κούραση τον επήρε ο ύπνος. Ήρθανε οι Νεράιδες, εχόρεψαν κάμποση ώρα, 
και όταν ετοιμάστηκαν για να φύγουν, πετάχτηκε ο Γεροθανάσης από τον 
ύπνο του. Δεν τις πρόφτασεν όμως, γιατί οι Νεράιδες έφυγαν. Ο μακαρίτης 
το ’βαλε πείσμα, και την άλλη ημέρα πηγαίνει εκεί από το πρωί επίτηδες, 
χωρίς να πιάσει δουλειά. Νά σου τες λοιπόν απάνου στο καταμεσήμερο και 
φτάνουν οι Νεράιδες και στη στιγμή βγάλλουν τα μαντίλια των και αρχίζουν 
το χορό. Ο Γεροθανάσης, αφού τις άφησε να ξεννοιαστούν λίγο με το χορό, 
πετιέται σιγά σιγά και αρπάζει το μαντίλι της Νεράιδας που είχε στο μάτι. 
Όλες οι Νεράιδες αρπάξανε τα μαντίλια των κι έφυγαν κι έμεινε εκείνη που 
της έλειψε το μαντίλι σκλάβα του Γεροθανάση. Αυτός την πήρε στο σπίτι 
του, τη στεφανώθηκε και με καιρό απόχτησαν και παιδιά.22

«Η Νεράιδα και το μαντίλι της» (Αράχοβα Λιβαδιάς)

Ήταν μια φορά ένας πολύ ωραίος νέος και πολλά κορίτσια τον ήθελαν να 
τον πάρουν άντρα, μα αυτός δεν ήθελε να πάρει καμία από τις γυναίκες του 
κόσμου, μόνο ήθελε να πάρει Νεράιδα. Και οι Νεράιδες τον ενοστιμεύονταν 
και πολλές φορές έρχονταν και τον επείραζαν. Εδοκίμασε πολλές φορές να 
πλησιάσει καμιά από δαύτες, αλλά ποτέ δεν το κατόρθωσε. Το λοιπόν μια 
ημέρα ρώτησε μια γριά μπαμπόγρια, τί πρέπει να κάνει για να πάρει μια 

22. Ό.π., σσ. 460462.
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από τις Νεράιδες γυναίκα. Και η γριά τού είπε: «Σαν έρθουν οι Νεράιδες 
να σε πειράξουν και θα σου μιλούν, συ κοίταξε πώς να πάρεις μιανής το 
μαντίλι. Κι α θέλεις να μένει πάντα μαζί σου και να μη σου φύγει ποτέ, 
πρέπει να βάλεις το μαντίλι στο φούρνο και να το κάψεις. Αλλά μπορεί όμως 
και να πεθάνει από τη λύπη της, αν το κάμεις αυτό. Για τούτο το καλύτερο 
είναι να το κρύψεις. Μα να προσέχεις μη σε γελάσει και σου ξαναπάρει το 
μαντίλι. Έτσι θα σ’ ακολουθήσει όπου κι αν πας.»

Όταν λοιπόν ήρθαν πάλι οι Νεράιδες και τον πείραζαν, εκεί που του 
μιλούσαν εχύθηκε αυτός απάνω σε μια, και τη στιγμή που πήγε αυτή να 
πετάξει στον αέρα της έπεσε το μαντίλι της και τ’ άρπαξε εκείνος και το 
’χωσε στον κόρφο του. Η Νεράιδα τον παρακαλούσε να της το δώσει πίσω 
και του ’λεγε: «Δώσ’μου, Γιάννη, το μαντίλι, δώσ’μου το, καϊμένε, κι εγώ να 
κάμω ό,τι θέλεις.» Ο νέος όμως δεν της έκαμε τη χάρη και της είπε μονάχα 
πως θέλει να την πάρει γυναίκα. Οι άλλες Νεράιδες πέταξαν στον αέρα κι 
εχάθηκαν· αυτή δεν μπορούσε πλιο να πετάξει, κι έμεινε με τον Γιάννη. Την 
επήγε λοιπόν αυτός στο σπίτι του, την παντρεύτηκε κι έκαμε παιδιά με 
δαύτη.23

«Η μπόλια της Νεράιδας» (Χλεμποτσάρη Τανάγρας Θηβών)

Ο Σταμάτης Νίκας από του Χλεμποτσάρη είδε μια φορά στο ποτάμι τον 
Α σωπό τις Νεράιδες να πλένουν τα πουκάμισά τους κι να τ’ απλώνουν στα 
κλαριά για να στεγνώσουν. Εχύθη κι άρπαξε μια από τις μπόλιες, που ήταν 
απλωμένες, και την έκρυψε στον κόρφο του. Σαν τον είδαν οι Νεράιδες 
πή ραν τις μπόλιες των κι έφυγαν, μα κείνη που της άρπαξεν ο Νίκας την 
μπόλια δεν μπορούσε ν’ ακολουθήσει τις άλλες, κι έμεινε και τον παρα κα
λούσε να της δώσει πίσω την μπόλια. Εκείνος όμως δεν την έδινε, και για 
να μην του φύγει η Νεράιδα, έκρυψε τη μπόλια σε μια καρυδόκουπα. Έτσι 
λοιπόν την πήρε γυναίκα του κι εζούσαν μαζί ώστε που γέρασαν, και του 
έκαμε και παιδιά· αλλά κανένα αγόρι, μόνο κορίτσια.24

«Ο άντρας της Ανεράιδας» (Δρυοπίς Κύθνου)

Ένας νέος, Μποφίλιο τον έλεγαν, εκεί που έβοσκε τα πρόβατά του, έπαι
ζε και το σουραύλι. Το έπαιζε τόσο γλυκά και όμορφα που ήρχονταν οι 
Ανε ράιδες, εστέκονταν μπροστά του καμιά δεκαριά βήματα μακριά, και 
χορεύανε. Ο νέος που έβλεπε τόσο ωραίες νέες και λαμπροφορεμένες, έβα

23. Ό.π., σσ. 462464.
24. Ό.π., σσ. 464465.
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νε όλη του την τέχνη. Και αυτό εξακολούθησε να γίνεται πολλές ημέρες. 
Οι Ανεράιδες ήρχονταν πάντα, άφηναν τις μπόλιες των γύρω και χόρευαν. 
Ένα βράδυ όταν γύρισε στο σπίτι του ομολόγησε στη μάνα του τι του 
συνέβαινε και της είπε πως μία από αυτές του αρέσει παραπολύ και θέλει 
να την πάρει γυναίκα. Του λέει λοιπόν η μάνα του να κοιτάξει πού θα βάλει 
εκείνη την μπόλια της και να την αρπάξει, και έτσι θα κάμει την Ανεράιδα 
δική του. Την άλλη μέρα, καθώς πήγε στο ίδιο μέρος και άρχισε να παίζει 
το σουραύλι, μαζεύτηκαν πάλι οι Ανεράιδες και χόρευαν. Αυτός είδε πού 
απόθεσε την μπόλια της εκείνη π’ αγαπούσε, εχύθηκε και την άρπαξε. Οι 
άλλες Ανεράιδες εχάθηκαν· εκείνη που ’χε την μπόλια τον παρακαλούσε 
να της την δώσει, αυτός τίποτε, ώσπου αναγκάστηκε να τον ακολουθήσει 
στο χωριό και ναν τον πάρει άντρα. Την μπόλια εκείνος την εφύλαγε πάντα 
κρυμμένη και δεν της την έδινε, όσο και αν τον παρακαλούσε από καιρό εις 
καιρό. Έζησαν πολλά χρόνια μαζί και έκαμαν και παιδιά πολύ όμορφα.25 

«Η Νεράιδα κι ο ζευγίτης» (Πορταριά Μαγνησίας)

Οι Νεράιδες ήταν γυναίκες κι εφορούσαν κι αυτές άσπρα ρούχα. Παρου
σιάζονταν οπότε θέλαν και μάλιστα το καλοκαίρι στ’ αλώνια και χόρευαν 
ολοτρόγυρα. Λεν πως εδώ κι εβδομήντα χρόνια ένας ζευγίτης το καλοκαίρι, 
τον καιρό οπού θέριζαν, είχε στοίβα τα διμάτια απ’ τα στάχυα μέσ’ στ’ 
αλώνι του, και κοιμόταν τη νύχτα στο σπίτι του· το ταχινό πάινε στο αλώ
νι του. Μια μέρα γλέπει τα δεμάτια απ’ τα στάχια σκόρπισμα εδώ κι εκεί. 
Γι’ αυτό αποφάσισε να παραμονέψει το βράδυ, για να πιάσει αυτόν που 
τα σκορπούσε. Κρύφτηκε ανάμεσα στα δεμάτια απ’ δε φαίνουνταν, και 
καρτερούσε. Σιμά στα μεσάνυχτα γλέπ’ άξαφνα να ’ρχουνται πολλές Νε
ράιδες, όμορφες σαν θεές, κι είχαν στα κεφάλια τους ένα άσπρο ψιλό 
τλουπάνι σαν τσιγαρόφλουδα. Όντας πήγαν αυτές σιμά στ’ αλώνι, άρχασαν 
να ξεμπουρμπουλώνονται και να φυσούν τα τλουπάνια τους στον αέρα. 
Πιάστηκαν τότες απ’ τα χέρια και χόρευαν και τραγουδούσαν κιόλας. Αλλά 
προμού να αρχάσουν να χουρέψουν άπλωσαν τα τλουπάνια απάνω στα 
δεμάτια. Αφού χόρεψαν πολύ ώς απ’ χόρτασαν χορεύοντας, καθεμνιά, αφού 
αρχίνισε να χαράζει η μέρα, άρπαξαν τα τλουπάνια τους και φεύγαν. Και 
όλες φεύγαν, μόν’ μνια απόμεινε κει. Γιατί όντας άπλωσε το τλουπάνι της κι 
αυτή, το δικό της πήγε και στάθηκε από πάνω από το κεφάλι του ζευγίτη, κι 
αυτός το πήρε και το έβανε στον κόρφο του. Αφού η Νεράιδα εκοίταξε εδώ, 
εκοίταξε εκεί, και δεν μπόρεσε να το βρει, απόμεινε αδεκεί ώς το ταχινόν 
και δεν μπόρεσε να φύγει, γιατί, ως φαίνεται, θα έχει δύναμη το τλουπάνι 

25. Ό.π., σσ. 465466.



20 Σωτηρία Σταυρακοπούλου

εκείνο. Ο ζευγίτης στέκουνταν και την κοίταζε χωρίς να κουβεντιάσει 
καθό λου, κι αυτή δεν τον έβλεπε, γιατί, είπαμε, ήταν κρυμμένος μέσ’ στα 
δεμάτια. Άμα ξημέρωσε, αυτός βγήκε όξω, οπού ’ταν κρυμμένος, την είδε 
και την είπε: «Συ είσαι, κυρά Νεράιδα, απ’ σκορπίζεις τα στάχυα; Α, τώρα 
σ’ έπιασα!» και γιούρντηξε και την άρπαξε από το φουστάνι. Επειδή ήταν 
πολύ όμορφη, την πήρε και την πήγε στο σπίτι του κι εκεί την πήρε γυναίκα. 
Το τλουπάνι όμως ο ζευγίτης δεν το έδειξε, ούτε το μαρτύρησε σ’ αυτήν, μόν’ 
το ’χει κλειδωμένο μέσα στο σεντούκι του. Άμα πέραε κάμποσος καιρός, 
έφκιασε ένα αγόρι και το κοίταξε κι αυτή σαν τις άλλες μανάδες.26

Μία από τις υπάρχουσες παραλλαγές ενδιαφέρει ιδιαίτερα τη διε
ρεύνησή μας, γιατί παρέχει μια διήγηση που μας δίνει τη δυνατότητα να 
συγκρίνουμε καλύτερα το παράλληλο υλικό. Στην παραλλαγή αυτή, που 
τιτλοφορείται «Τα φτερά της Νεράιδας», ο άντρας κατορθώνει να υποτάξει 
την όμορφη νεράιδα κλέβοντας τα φτερά της, αντί για το μαντίλι της. 

«Τα φτερά της Νεράιδας» (Αγία Άννα Νηλέων Ευβοίας)

Ένας φτωχός μια φορά κοιμόταν τον Αλωνάρη στο αλώνι του. Τη νύχτα 
ήρθαν τρεις Νεράιδες και χορεύαν στ’ αλώνι ώς τα χαράματα που λάλησαν 
οι πετεινοί. Πρώτα λάλησε ο άσπρος πετεινός και αυτές είπαν συναμεταξύ 
τους: «Ο άσπρος είναι, ας λαλεί.» Και δεν άφησαν το χορό. Έπειτα λάλησε 
ο κόκκινος, και είπαν πάλι οι Νεράιδες: «Ο κόκκινος είναι, ας λαλεί.» Και 
δεν έπαψαν το χορό. Στο ύστερο λάλησε ο μαύρος, κι εφώναξαν: «Τώρα 
είναι καιρός να πάρουμε τα φτερά μας και να φύγουμε.» Και πέταξαν κι 
έφυγαν. Ο άνθρωπος αυτός αποφάσισε να πιάσει μια από τις Νεράιδες. 
Όταν λοιπόν ξανάηρθαν την άλλη νύχτα κι εχόρευαν ώς τα χαράματα, κι 
ελάλησαν με την αράδα πρώτος ο άσπρος πετεινός κι έπειτα ο κόκκινος, 
είπαν ό,τι και την περασμένη νύχτα και ξακολουθούσαν το χορό· μα σαν 
ελάλησε ο μαύρος πετεινός εφώναξαν: «Τώρα είναι καιρός να πάρουμε 
τα φτερά μας και να φύγουμε.» Εκείνος όμως είχε πάρει τα φτερά της 
μικρότερης, κι έτσι δεν μπόρεσε αυτή να φύγει μαζί με τις άλλες. Όταν οι 
άλλες έφυγαν, βγήκε αυτός από τον κρυψώνα του και της λέγει: «Έχω τα 

26. Ό.π., σσ. 466468. Σημειώνουμε, τέλος, ότι συγγενή μοτίβα (π.χ., αντί για μαντίλι, 
ζώ  νη που παραδίδεται/χαρίζεται), αλλά με αντίστροφη φορά (δηλ. από τον άντρα σε ξω
τικό: νεράιδα, λάμια κτλ.) και με κακή απόληξη για τον «παραδίδοντα»/«παραδιδόμενο») 
απαντούν και σε δημοτικά τραγούδια, με γνωστότερο τον κύκλο της παραλογής «Του νιου 
πραματευτή», που τον ξέρουμε και από απηχήσεις στην προσωπική ποίηση (π.χ. στον περί
φημο «Πραματευτή» του Γρυπάρη κ.ά.). Βλ., πρόχειρα, Γ. Ίωάννου, Το δημοτικό τραγούδι. 
Παραλογές, Αθήνα, «Ερμής», 1970 [Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, 1], σσ. 136137, 187189.
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φτερά σου και θέλω να σε πάρω γυναίκα.» Λέει του κι εκείνη: «Ας είναι κι 
έτσι, το δέχουμαι.» Την πήρε το λοιπόν μαζί στο σπίτι του, την ευλογήθηκε 
και έμεινε αυτή νοικοκυρά. Του γέννησε κι ένα παιδί, κι ήταν σαν τις άλλες 
γυναίκες.27

Στην τελευταία αυτή δημοτική παράδοση τη θέση του μαντιλιού την 
έχουν τα φτερά της Νεράιδας.28 Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για μια 
ανάλογη εικόνα (ή, ίσως, παρομοίωση ή συνεκδοχή), όπου τα ρούχα συ
σχετίζονται με φτερά: ο ανώνυμος ποιητής της έντεχνης Διήγησης Αλε
ξάνδρου μετά Σεμίραμης τη χειρίζεται με ίση επινοητικότητα όπως και ο 
άλλος, ο ανώνυμος λαϊκός δημιουργός. Διαισθάνεται κανείς εδώ, αν όχι την 
άμεση επίδραση των τραγουδιών και των παραδόσεων του λαού, πάντως 
την παρουσία ενός τρόπου σκέψης που απαντά και στην προφορική δη
μιουργία: η εικόνα (ή η παρομοίωση ή αναλογία) αναπτύσσεται με απλό 
αλλά, ταυτόχρονα, παιγνιώδη ρητορικό τρόπο.

Στην παρούσα εργασία η προσοχή μας επικεντρώθηκε στη συλλογή, 
μελέτη και σύγκριση μερικών θεμάτων και μοτίβων της Διήγησης Αλεξάν
δρου μετά Σεμίραμης που δείχνουν συγγένεια με τη λαϊκή παράδοση. Δεν 
πρέπει, βέβαια, να λησμονούμε ότι οι μυθιστορίες δεν είναι αθροίσματα μο
τίβων, αλλά δυναμικές μορφές με διαφορετικούς και συνθετότερους νόμους 
και αρχές.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης                           ΣΏΤΗΡΊΑ ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

27. Πολίτης, ό.π. (σημ. 13), σσ. 468469.
28. Στον διεθνή τυπολογικό «Κατάλογο των μοτίβων της λαϊκής λογοτεχνίας» του S. Thomp 

son, MotifIndex of FolkLiterature. A Classification of Narrative Elements in Folktales, Ballads, 
Myths, Fables, Medieval Romances, Exempla, Fabliaux, JestBooks and Local Legends, τ. 3, 
Bloomington, Ind., Indiana University Press, 1956, σ. 70, υπό τον γενικό αριθμό F350 με τον τί  
τλο «Theft from fairies» κατατάσσεται το ειδικότερο μοτίβο με τον αριθμό F302.4.2 «Fairy 
comes into man’s power when he steals her wings», που αντιστοιχεί ακριβώς στο μοτίβο «Τα 
φτερά της Νεράιδας», μιας ελληνικής λαϊκής παράδοσης την οποία αντιπαραβάλαμε με την 
ανάλογη αφήγηση της Διήγησης Αλεξάνδρου μετά Σεμίραμης. Ας σημειωθεί ότι κάθε αφήγηση 
ή αφηγηματική παράδοση συναρτάται με τις προτιμήσεις του αφηγητή και των ακροατών/
αναγνωστών μέσα σε ένα συγκεκριμένο πολιτισμικό πλαίσιο. 
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Η «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ» ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΣΠΑΝΕΑ.
ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ

Η παραλλαγή του Σπανέα1 που παραδίδεται στα τελευταία φύλλα του 
κώδικα Vat. gr. 1831, φφ. 81r-v, 85r-96v θεωρήθηκε, από την εποχή της πρώτης 
δημοσίευσής της, ότι έχει προέλευση ηπειρωτική.2 Ως ηπειρωτική είναι από 
τότε γνωστή και στη σχετική βιβλιογραφία.3 Στο πρώτο, και μεγαλύτερο 
μέρος του κώδικα, φφ. 1r-80v, 82r-84v, παραδίδεται το υστερομεσαιωνικό 
ηπειρωτικό Xρονικό των Τόκκων.4 Ολόκληρος ο κώδικας, που είναι ακέ-
φαλος, έχει (αντι)γραφεί από έναν γραφέα, τον ανώνυμο στιχουργό του 
Χρονικού των Τόκκων.5 Για τον λόγο αυτό η συμπαραδιδόμενη στον κώδικα 
παραλλαγή του Σπανέα θεωρήθηκε ότι προέρχεται από την Ήπειρο και 
ειδικότερα από το Κάστρο των Ιωαννίνων, όπου, γύρω στα τέλη της τρίτης 
δεκαετίας του 15ου αιώνα, γράφτηκε το συγκεκριμένο αυλικό/δυναστικό 
χρονικό.6

Με βάση το στοιχείο αυτό, η συγκεκριμένη παραλλαγή του Σπανέα εί - 
ναι από τις λίγες γνωστές του ποιήματος της οποίας η παραγωγή και η 
διακίνηση θα μπορούσαν να ενταχθούν σε συγκεκριμένο κοινωνικό και 
πολιτισμικό περιβάλλον: το Κάστρο των Ιωαννίνων κατά τις πρώτες δεκα-

1. Αφορμή για την διερεύνηση της προέλευσης της ηπειρωτικής παραλλαγής του Σπανέα 
υπήρξε παλαιότερη σχετική συζήτηση με τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου του 
Άμ στερνταμ Α. van Gemert, στον οποίο και από τη θέση αυτή εκφράζονται ευχαριστίες για 
τις υποδείξεις του. Ευχαριστίες οφείλονται στην αναπληρώτρια καθηγήτρια του Α.Π.Θ. Σ. 
Σταυρακοπούλου για τις διορθώσεις της στην τελική μορφή του κειμένου, όπως επίσης και 
στον ομότιμο καθηγητή Γ. Κεχαγιόγλου για τις χρήσιμες παρατηρήσεις του.

2. Συνοδευόμενο από εισαγωγική παρουσίαση και σημειώσεις το κείμενο της παραλλαγής 
δημοσιεύθηκε από τον Γ. Θ. Ζώρα, «Άγνωστος ηπειρωτική παραλλαγή του Σπανέα», RSBN 11 
(1964) 47-77.

3. Εκτός από τον τίτλο της έκδοσής της, ως ηπειρωτική μνημονεύεται και από τους A. 
van Gemert, « Τα πρώιμα νεοελληνικά λογοτεχνικά έργα στη μέση εκπαίδευση», στον τ. Γ. Κ. 
Μαυρομάτης - Ν. Αγιώτης (επιμ.), Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Neograeca Medii Aevi. 
Πρώιμη νεοελληνική δημώδης γραμματεία: Γλώσσα, παράδοση, ποιητική, Ηράκλειο 2012, σ. 
62, και Σ. Σταυρακοπούλου, Ο Έπαινος των γυναικών, Θεσσαλονίκη 2013 [Παλιότερα Κείμενα 
της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, 5], σσ. 17-18.

4. Βλ. G. Schirò, Cronaca dei Tocco di Cefalonia di Anonimo, Ρώμη 1975 [CFHB, 10]. 
5. Για το χερόγραφο βλ. Schirò, ό.π., σσ. 143-145, και Γ. Σ. Αναγνωστόπουλος, Η χειρόγραφη 

παράδοση του Σπανέα, Αθήνα 1993, σσ. 39-41.
6. Για το κείμενο βλ. Α. Καρπόζηλος, Βυζαντινοί ιστορικοί και χρονογράφοι, τ. 4: 13ος-14ος 

αι., Αθήνα 2015, σσ. 485- 494, όπου και η προγενέστερη βιβλιογραφία.
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ετίες του 15ου αιώνα. Θα ήταν επίσης ένα από τα ελάχιστα κείμενα που 
συντάχθηκαν ή ξαναδουλεύτηκαν (εφόσον πρόκειται για παραλλαγή πα-
λαι ό τερου κειμένου) στον χώρο του υστερομεσαιωνικού Κάστρου των Ιω-  
  αν νίνων,7 αν και γενικότερα στην περιοχή της Ηπείρου η δημώδης υστε-
ρομεσαιωνική έμμετρη παραγωγή και οι γλωσσικοί και εκφραστικοί της 
τρόποι δεν ήταν πράγματα άγνωστα (πρβ., π.χ., την παράφραση της Ιλιά-
δος από τον Κωνσταντίνο Ερμονιακό στον 14ο αι. κ.ά.).

Το κείμενο, ωστόσο, της συγκεκριμένης παραλλαγής του μεσοβυζαντινής 
προέλευσης Σπανέα παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες και παρέχει κά-
ποιες ενδείξεις, οι οποίες, σε συνδυασμό με τα νέα στοιχεία για τον ανώνυμο 
χρονικογράφο του ηπειρωτικού χρονικού, είναι δυνατόν να διαφωτίσουν 
ακριβέστερα το ζήτημα της προέλευσής της.

Καταρχήν, η παραλλαγή παραδίδεται ακέφαλη. Το πρώτο φύλλο στο 
οποίο παραδίδεται το κείμενο του Σπανέα (φ. 81r-v) βρίσκεται σταχωμένο 
μεταξύ των φύλλων του κώδικα στα οποία παραδίδεται το Χρονικό των 
Τόκκων (φφ.1r-80v, 82r-84v).8 Από το κείμενο του αρχικού Σπανέα σώζονται9 
μόνον οι 36 τελευταίοι στίχοι των παραινέσεων (στ. 1-36),10 καθώς και 14 
στίχοι του επιλόγου (στ. 656-670), οι οποίοι σε διάφορα σημεία είναι δυσα- 
 νάγνωστοι από τη φθορά του φ. 96v. Μεταξύ παραινέσεων και επι λό-
γου παρεμβάλλεται μια μεγάλη προσθήκη 618 στίχων (στ. 37-355). Έχει 
διατυπωθεί η άποψη ότι, αν συνυπολογιστούν οι στίχοι του αρχικού κειμένου 
του Σπανέα που παραδίδονταν στα φύλλα του χειρογράφου τα οποία εξέ-  
πεσαν, τότε η συγκεκριμένη παραλλαγή θα ανερχόταν στους 1152 στίχους11 
και θα ήταν η εκτενέστερη από τις γνωστές παραλλαγές-εκδοχές του δη-
μώδους βυζαντινού ηθικοδιδακτικού κειμένου.12

Το πρώτο τμήμα της προσθήκης (στ. 37-272) ταυτίζεται με το κείμενο 
της προσθήκης που συνόδευε το αρχικό κείμενο του Σπανέα σε τρία ακόμη 
χειρόγραφα που χρονολογούνται τον 15ο και 16ο αιώνα.13 Στο δεύτερο τμή-  

  7. Δεν μνημονεύεται από τον Β. Κατσαρό, «Γράμματα και πνευματική ζωή στη Βυζαντινή 
Ήπειρο (14ος-15ος αι.)», στον τ. Κ. Ν. Κωνσταντινίδης (επιμ.), Μεσαιωνική Ήπειρος. Πρακτικά 
επιστημονικού συμποσίου (Ιωάννινα 17-19 Σεπτεμβρίου 1999), Ιωάννινα  2001, σσ. 331-336.

  8. Για την εσφαλμένη σειρά στάχωσης των τευχών του κώδικα και την απώλεια φύλλων 
βλ. Ε. Ζαχαριάδου, «Οι χίλιοι στίχοι στην αρχή του Χρονικού των Τόκκο», Ηπειρωτικά Χρονικά 
25 (1983) 158-181, και Αναγνωστόπουλος, ό.π. (σημ. 5), σ. 40.

  9. Για την παραλλαγή βλ. G. Danezis, Spaneas. Vorlage, Quellen, Versionen, Μόναχο 1987 
[Miscellanea Byzantina Monacensia, 31], σ. 199, και Αναγνωστόπουλος, ό.π. (σημ. 5), σσ. 146-
151.

10. Οι παραπομπές στο κείμενο γίνονται σύμφωνα με την στιχαρίθμηση της έκδ. Ζώρα, 
ό.π. (σημ. 1).

11. Βλ. Ζώρας, ό.π. (σημ. 1), σ. 52.
12. Βλ. Αναγνωστόπουλος, ό.π. (σημ. 5), σ. 41. 
13. Βλ. Danezis, ό.π. (σημ. 9), σσ. 198-204, και Αναγνωστόπουλος, ό.π. (σημ. 5), σσ. 118-165.
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μα της προσθήκης ακολουθεί μία ακόμη, συμπληρωματική σειρά παραι-
νέσεων (στ. 273-434) που καταλήγει σε μια ειδική πραγμάτευση 220 στί-
χων (στ. 435-655) για τη συμπεριφορά των γυναικών, τις οποίες ο ποιητής 
διακρίνει σε ανύπαντρες, παντρεμένες και χήρες.14 Το τελευταίο αυ τό τμήμα 
του κειμένου (στ. 436-655) αποτελεί, όπως προκύπτει από τη συγκριτική 
μελέτη της παραλλαγής με τις υπόλοιπες υστερομεσαιωνικές παραλλαγές 
του Σπανέα, ένα συμπλήρωμα με το οποίο ο άγνωστος δια σκευαστής θέλησε 
να συνοδεύσει το δημώδες βυζαντινό κείμενο και στο οποίο συμπεριέλαβε 
και μια ειδική πραγμάτευση για τη συμπεριφορά των γυναικών (ένα είδος 
«καθρέφτη γυναικών»).15

Είναι, βέβαια, παρακινδυνευμένη η εξακρίβωση του τόπου συγγραφής του 
συμπληρωματικού αυτού τμήματος της παραλλαγής με μοναδικό κριτήριο 
κάποιες λεξιλογικές ενδείξεις.16 Η μνεία αρχόντων (στ. 492, 500, 505, 510, 
513, 519, 523), γειτονιάς-γειτόνων (στ. 345, 349, 353, 399, 566), φόρου διά 
πραγματείαν (στ. 330) και αυθεντίας στην οποία η χήρα καταφεύγει για να 
διαμαρτυρηθεί και να ζητήσει προστασία όταν καταπατώνται τα κτήματά 
της, στα οποία ως αξιόλογα περιουσιακά στοιχεία μνημονεύονται τα αμπέ-
λια, παραπέμπει μάλλον σε ανεπτυγμένο, με τα δεδομένα της εποχής, «α- 
 στικό» περιβάλλον του λατινοκρατούμενου ελληνισμού (στ. 544-555):

Και, α συντύχει τίποτε, μόνον να την υβρίσουν
και οι δικοί και οι γείτονες και όλον το γενολόγιν,
όλοι γουν την καταφρονούν, τα ρούχα της αρπάζουν
και πάντα ονειδίζουσιν ολόγυρα οι πάντες·
και η αυθεντιά και οι εδικοί όλοι την αδικούσιν,
αρπάζουν ’κ τα χωράφια της, αρπάζουν και εκ τα αμπέλια,
και βγαίνει και τους εγκαλεί, και δίκαιο ουδέν ευρίσκει.
Και υπάγει και εις την αυθεντιάν, και ου θέλει να την ίδει·
και επειδή την θέλει ιδεί, και ωσάν κρένεταί την
και λέγει της οργισθικά και αποφρυάζεταί την:
«Κυρά, ουκ έχω τί σε ειπεί, ουκ έχω τί σε ποήσει».

Σε «αστικό» περιβάλλον του λατινοκρατούμενου, μάλλον, ελληνισμού 

14. Για την προέλευση της διάκρισης βλ. Σ. Σταυρακοπούλου, «Μια αδιερεύνητη πηγή του 
Επαίνου των γυναικών», Ελληνικά 56 (2006) 389-393, και ό.π. (σημ. 3), σσ. 18-19. 

15. Βλ. Τ. Καπλάνης, «Καθρέφτες γυναικών ή μισογυνικά κείμενα της μεσαιωνικής δη-   
μώ δους γραμματείας;», στον τ. Α. Αργυρίου - Κ. Δημάδης - Α. Λαζαρίδου (επιμ.), Ο ελλη νι-
σμός ανάμεσα στον Ανατολή και τη Δύση 1453-1981. Πρακτικά του Α΄ Ευρωπαϊκού Συνε-
δρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Βερολίνο, 2-4 Οκτ. 1998), Αθήνα 1999,  σσ. 295-316, και Σταυ-
ρακοπούλου, ό.π. (σημ. 3), σσ. 14-21.

16. Βλ. και Μ. Ι. Μανούσακας, «Η Oμιλία του Νεκρού Bασιλιά. Ανέκδοτο στιχούργημα 
του ΙΕ΄αιώνα», ΕΕΦΣΠΘ 8 (1960-1963) 297, σημ. 6, και A. van Gemert - I. Beijerman, Η κακο-
παντρεμένη. Ρίμα για το γέρο και το κορίτσι, Θεσσαλονίκη 2010 [Παλιότερα Κείμενα της Νεο-
ελληνικής Λογοτεχνίας, 1], σσ. 14-16.
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παρα πέμπει επίσης και η αναφορά σε καπηλειά, πορνεία17 και τυχερά (;) 
παιχνίδια (στ. 248-250 και 625-628):18

Το πλέον κάμε και ήξευρε να ένι διά την ψυχήν σου·
μη το εξοδιάσεις, πρόσεχε, εις καπηλεία και πόρνας
μηδέ εις παιγνίδια με μωρούς και πάλιν να γελούσιν.
   […]
Ξεύρεις μου γουν το τίποτες κ’ έγινες χαροκόπος
και καταλύεις τα ρούχα μου όλον εκ τες πουτάνες
και, όταν έλθεις στο σπίτιν σου οπού ειναι θεοργισμένον,
έχεις πικρίαν γουν πολλήν και σειέσαι αγριωμένος.

Σε παραθαλάσσιο ή νησιωτικό περιβάλλον του λατινοκρατούμενου ελλη-
νισμού φαίνεται να παραπέμπει και η μνεία Σαρακηνών,19 Τούρκων και 
Φράγκων πειρατών-επιδρομέων (στ. 405-406 και 639-641):

Κάλλιον ζωήν γαρ έχουσιν των πόρνων γαρ οι καύκες,
τα αιχμάλωτα που σύρνουσιν οι Τούρκοι και οι Φράγκοι.
   […]
Και, αν του συντύχω τίποτα, πολλά κακά με δέρνει,
και ουκ έχω, η ελεεινή, εκ του κακού τού σκύλου
του Τούρκου, του Σαρακηνού και του κακού φονέα.

Η πιθανότητα να προέρχεται η παραλλαγή που παραδίδεται στον ηπει-
ρωτικό κώδικα από περιοχή του λατινοκρατούμενου ελληνισμού, πιθα νότατα 
από τον χώρο του Ιονίου, ενισχύεται και από τα πορίσματα της πρόσφατης 
φιλολογικής έρευνας γύρω από τον συγγραφέα του Χρονικού των Τόκκων 
και (αντι)γραφέα του κώδικα Vat. gr. 1831.20 Με ισχυρή ενδοκειμενική τεκ- 
 μηρίωση ο στιχουργός ταυτίστηκε με τον φαμελίτη του Καρόλου Α΄ Τόκ-
κου, ο οποίος αναλαμβάνει για λογαριασμό του ειδικές διπλωματικές απο-  
στολές.21 Στο εγκωμιαστικό αυλικό χρονικό του παραλείπει, από μετριο-

17. Στη γραμματεία των παλαιολόγειων χρόνων επισημαίνονται σποραδικά μαρτυρίες 
για κακόφημα καπηλειά και πορνεία στην Κωνσταντινούπολη και στη βυζαντινή περιφέρεια. 
Βλ., πρόχειρα, Α. Καρπόζηλος, «Περί των περιπατούντων εις καπηλειά και καταγώγια», 
Ελληνικά 61 (2011) 33-46. Ειδικά για τη βενετοκρατούμενη Κρήτη βλ. Γ. Κ. Μαυρομάτης - 
Ν. Μ. Παναγιωτάκης, Στέφανος Σαχλίκης, Τα ποιήματα. Χρηστική έκδοση με βάση τα τρία 
χειρόγραφα, Αθήνα 2015, σσ. 70-71.

18. Βλ. Μαυρομάτης - Παναγιωτάκης, ό.π., σσ. 96-97.
19. Για την αποτύπωση πειρατικών επιδρομών των Σαρακηνών στην λαϊκή παράδοση της 

Κρήτης βλ. Στ. Ήμελος, «Η δαιμονοποίησις των Σαρακηνών εν Κρήτῃ», ΕΚΛΑΑ 20-21 (1967-
1968) 113-129.

20. Αρχικά είχε διατυπωθεί η άποψη ότι καταγόταν από τα Ιωάννινα, βλ. Schirò, ό.π. (σημ. 
4), σσ. 123-130. Στη συνέχεια ότι ήταν ιταλικής καταγωγής, βλ. Α. Ρ. Kazhdan, «Some notes on 
the Chronicle of the Tocco», στον τ. Bisanzio e l’Italia. Raccolta di studi in memoria di Agostino 
Pertusi, Μιλάνο 1982, σ. 170. Βλ. και Καρπόζηλος, ό.π. (σημ. 6), σ. 485, σημ. 62.

21. Βλ. Σπ. Ασωνίτης, «Μερικές εύγλωττες σιωπές του Χρονικού των Τόκκων», Τεκμήριον 
5 (2005) 31-47.
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φροσύνη ίσως, να μνημονεύσει το όνομα του.22 Ενδεχομένως, όμως, αυτό 
να αναγραφόταν στα πρώτα φύλλα του κώδικα που εξέπεσαν.23 Επρόκειτο 
για έναν Γιαννιώτη καταγόμενο από αρχοντική οικογένεια του Κάστρου, ο 
οποίος το 1399 είχε μετοικήσει στη Λευκάδα. Εκεί τέθηκε στην υπηρεσία 
του φράγκου ηγεμόνα, ο οποίος του παραχώρησε κτήματα στο νησί, όπως 
και σε άλλους ρογατόρους που κατέφθασαν εκεί.24

Κινούμενος στο χώρο του Ιονίου, o σχετικά ολιγογράμματος25 αυλικός 
χρονικογράφος θα εντόπισε την παραλλαγή του Σπανέα. Το περιεχόμενο 
του δημοφιλέστατου κατά την υστερομεσαιωνική περίοδο ηθικοδιδακτικού 
ποιήματος26 θα πρέπει να προσέλκυσε το ενδιαφέρον του. Αντέγραψε το 
κείμενο σε τεύχη, τα οποία συσταχώθηκαν με τα τεύχη του χρονικού του 
στον κώδικα που κατέληξε αργότερα στη βιβλιοθήκη του Βατικανού. Κά-
ποια δε από τα τεύχη αυτά φαίνεται ότι εξέπεσαν, πιθανόν κατά τις μετα-
γενέστερες ανασταχώσεις του κώδικα.27

Στον χώρο του Ιονίου η παραλλαγή του ηθικοδιδακτικού κειμένου εν-
δεχομένως να κατέφθασε από τη βενετοκρατούμενη Κρήτη,28 χώρο που 
ξέρουμε πως είχε κρατήσει γραμματειακές επαφές με τη βυζαντινή πρω-
τεύουσα και ύστερα από την κατάκτησή της από τους Βενετούς (Λινάρδος 
Ντελλαπόρτας κ.ά.). Το «αστικό» περιβάλλον στο οποίο παραπέμπει το τε-
λευταίο τμήμα της παραλλαγής (στ. 436-655) θα μπορούσε να ταυτιστεί 
με το περιβάλλον των κρητικών πόλεων της εποχής, ιδίως του Χάνδακα.29 
Γνωρίζουμε ότι στη βενετοκρατούμενη Κρήτη, από τα τέλη του 14ου αι. κ.ε., 
γράφονται και διακινούνται, με πρότυπο αντίστοιχα κείμενα της ιταλικής 
λογοτεχνίας,30 ηθικοδιδακτικά κείμενα με κεντρικό θέμα τη συμπεριφορά 
των γυναικών.31 Την πιθανότητα της κρητικής προέλευσης της παραλλαγής 

22. Βλ. Ασωνίτης, ό.π., 47.
23. Βλ. H.-G. Beck, Ιστορία της βυζαντινής δημώδους λογοτεχνίας, μτφρ. N. Eideneier, 

Αθήνα 1988, σ. 253.
24. Βλ. Ασωνίτης, ό.π. (σημ. 21), 45-46. 
25. Βλ. Ζαχαριάδου, ό.π. (σημ. 8), 158, και Καρπόζηλος, ό.π. (σημ. 6), σσ. 490-491.
26. Βλ. Δ. Σ. Γεωργακόπουλος, «Για μια νέα έκδοση του Σπανέα. Τα κείμενα των παλαι ό - 

τερων παραλλαγών», στον τ. Μαυρομάτης - Αγιώτης, ό.π. (σημ. 3), σ. 151, σημ. 3, όπου παρα-
πομπή στη σχετική βιβλιογραφία.

27. Βλ. Schirò, ό.π. (σημ. 4), σσ. 151-155, και Ζαχαριάδου, ό.π. (σημ. 8), 160-161.
28. Βλ. και τις επισημάνσεις των van Gemert - Beijerman, ό.π. (σημ. 16), σσ. 14-16, για την 

περίπτωση της παραγωγής και διακίνησης ενός μεταγενέστερου κειμένου του 15ου αι. από την 
Κρήτη στη Ζάκυνθο.

29. Βλ. Μαυρομάτης - Παναγιωτάκης, ό.π. (σημ. 17), σσ. 55- 84.
30. Βλ. Ν. Μ. Panagiotakes, «The Italian background of early Cretan Literature», DOP 49 

(1995) 281- 323. 
31. Βλ. Ν. Μ. Panagiotakis, «Le fonti italiane di un poema misogino cretese», Θησαυρίσματα 25 

(1999) 124-140, Σ. Σταυρακοπούλου, «Ελληνικός σατιρικός διδακτισμός και δυτικοευρωπαϊκή 
ερωτογραφία. Τρεις ποιητές του “μεταιχμίου” (14ος-15ος αι.)», Ελληνικά 58 (2008) 89-107, 
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ενισχύει και το γεγονός ότι το πρώτο τμήμα της προσθήκης (στ. 37-272) 
δια κινήθηκε ανεξάρτητα από το κείμενο του Σπανέα στον κώδικα Par. gr. 
2027, φφ. 233r-236r,32 στον οποίο παραδίδονται κείμενα κρητικής προ έ λευ-
σης.33

Συνεπώς η σχέση της εκτενέστερης από τις υστερομεσαιωνικές παραλ-
λαγές του Σπανέα με την Ήπειρο δεν είναι οργανική, περιορίζεται απλώς στην 
συμπαράδοσή της στον αυτόγραφο κώδικα ενός γιαννιώτη χρονικογράφου. 
Ειδικότερα το τελευταίο τμήμα της, που έχει έκταση 382 στίχων, αποτελεί 
ίσως ένα ακόμη κείμενο της πρώιμης κρητικής λογοτεχνίας. Η σχέση του 
βυζαντινού αυτού κειμένου με την (πρώιμη, στη βενετοκρατούμενη Κρήτη) 
δημώδη λογοτεχνική παραγωγή του τέλους του 14ου και των αρχών του 
15ου αι. παραμένει, λοιπόν, ένα ανοιχτό θέμα για την έρευνα.34

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων             ΔΗΜ. Σ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Σταυρακοπούλου, ό.π. (σημ. 3), σσ. 14-21, και A. van Gemert, «Λόγοι διδακτικοί προς την κό-
ρη», στον τ. Κ. Λάππας - Α. Αναστασόπουλος - Η. Κολοβός (επιμ.), Μνήμη Πηνελόπης Στάθη. 
Μελέτες ιστορίας και φιλολογίας, Ηράκλειο 2010, σσ. 235-248.

32. Για το χειρόγραφο βλ. Αναγνωστόπουλος, ό.π. (σημ. 5), σσ. 39, 162-165.
33. Το χειρόγραφο έχει αντιγραφεί τον 15ο αιώνα. Στα περιεχόμενά του συγκαταλέγονται 

αριστοτελικά κείμενα καθώς και κείμενα του Ιωάννη Συμεωνάκη, πρωτοπαπά του Χάνδακα 
(φφ. 118v, 132r), o οποίος, σύμφωνα με κωδικογραφικό του σημείωμα (φ. 50r), ολοκλήρωσε την 
αντιγραφή μέρους του χειρογράφου στις 29.3.1449. Το κείμενο του Σπανέα έχει αντιγραφεί σε 
τρία φύλλα στο τέλος του κώδικα (φφ. 233r-235r). Βλ. S. G. Mercati, «Di Giovanni Simeonachis 
protopapa di Candia», στο Miscellanea Giovanni Mercati, τ. 3, Βατικανό 1946, σσ. 312-341.

34. Για το θέμα ετοιμάζουμε ειδική μελέτη.
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ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΚΩΝ 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
(ΑΠΑΡΧΕΣ-ΠΡΩΙΜΟΣ 19ος ΑΙΩΝΑΣ)

Τα λογοτεχνικά λαϊκά βιβλία, στα οποία θα επικεντρωθώ σ᾽ αυτό εδώ το 
άρθρο, αποτελούν ένα πεδίο έρευνας που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί 
και να αποδώσει σημαντικούς καρπούς τόσο στη νεοελληνική όσο και στη 
ρουμανική φιλολογία αναδεικνύοντας τις πολυδιάστατες σχέσεις των δύο 
γραμματειών. Ας διευκρινίσω προκαταβολικά ότι εννοώ βιβλία τόσο σε 
χειρόγραφη όσο και σε έντυπη μορφή,1 στα οποία, ανάλογα με το πόσο 

Το άρθρο αποτελεί εμπλουτισμένη μορφή ανακοίνωσης στο 3ο Συνέδριο των νεοελληνιστών 
των βαλκανικών χωρών (Βουκουρέστι, 16-17 Οκτωβρίου 2015), που για λόγους ανεξάρτητους 
από τη θέλησή μου δεν στάθηκε δυνατόν να υποβληθεί έγκαιρα, ώστε να περιληφθεί στον τόμο 
των Πρακτικών. Ευχαριστώ και από εδώ τον συνάδελφο Tudor Dinu του Πανεπιστημίου του 
Βουκουρεστίου για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.

1. Παλαιότερα, ο Γ. Π. Σαββίδης είχε προτείνει να αντιτάξουμε στα «καταναγκαστικά χει-  
ρόγραφα των μεσαιωνιστών» τα βιβλιογραφικά δεδομένα των έντυπων εκδόσεων της νεό-
τερης ελληνικής λογοτεχνίας και να θεωρήσουμε πως η τελευταία ξεκινά όταν εμφανίζεται το 
πρώτο νεοελληνικό λογοτεχνικό έντυπο, δηλαδή ο Απόκοπος του Μπεργαδή, Βενετία 1509 
(βλ. Γ. Π. Σαββίδης, «Πότες άραγες αρχίζει η νεότερη ελληνική λογοτεχνία;», στον τ. Ν. Μ. 
Παναγιωτάκης (επιμ.), Αρχές της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Πρακτικά του Δεύτερου Διε
θνούς Συνεδρίου «Neograeca Medii Aevi» (Βενετία, 710 Νοεμβρίου 1991), Βενετία, Ελληνικό 
Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, 1993, τ. 1, σσ. 37-41). Παρόλο που με 
την πρότασή του αυτή έβαλε στη συζήτηση ένα γραμματολογικό κριτήριο που δεν συζητιόταν 
ευρέως μέχρι τότε, η άποψη ότι η νεοελληνική λογοτεχνία ξεκινά με τα λογοτεχνικά έντυπα 
του 16ου αι. δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, για ποικίλους λόγους (βλ. σχετικά A. van Gemert, 
«Η αρχή της νεότερης ελληνικής λογοτεχνίας και ο Απόκοπος του Μπεργαδή», Κονδυλοφόρος 
14 (2015) 27-38, και πρβ. Τ. Α. Kaplanis, «“Modern Greek” in “Byzantium”? The Notion of “Early 
Modern” in Greek Studies», στον τ. E. Close - G. Couvalis - G. Frazis - M. Palaktsoglou - M. Tsia-
nikas (επιμ.), Greek Research in Australia. Proceedings of the Biennial International Conference 
of Greek Studies, Flinders University June 2007, Adelaide, Flinders University Department of 
Languages, 2009, σσ. 343-356, όπου κριτική και αυτής και άλλων απόψεων για τις απαρχές της 
νεοελληνικής λογοτεχνίας). Η έλευση της τυπογραφίας διεύρυνε οπωσδήποτε το αναγνωστικό 
κοινό, οδηγώντας έτσι σε εκδημοκρατισμό της γνώσης σε όλη την Ευρώπη, ωστόσο, αν 
δεν θέλουμε να παραγνωρίσουμε τα πραγματικά βιβλιογραφικά δεδομένα, οφείλουμε να 
παραδεχτούμε ότι στον οθωμανοκρατούμενο (κυρίως) βαλκανικό κόσμο (που περιλάμβανε 
και τη σημερινή Ελλάδα και τη σημερινή Ρουμανία) η διάκριση έντυπο/χειρόγραφο δεν εί-
ναι παραγωγική. Κι αυτό γιατί το χειρόγραφο βιβλίο, για λόγους που δεν είναι δυνατόν να 
αναλυθούν εδώ, εξακολούθησε να είναι το κύριο μέσο διάδοσης και της γραμματείας και της 
λογοτεχνίας σε όλη την προνεοτερική/προεπαναστατική περίοδο (βλ. στοιχεία και συζήτηση 
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αυστηρά ή ελαστικά κριτήρια θα εφαρμόσει κανείς για τον προσδιορισμό 
της λογοτεχνικότητας, μπορούν (ή δεν μπορούν) να ενταχθούν, πέρα από 
τα αμιγώς λογοτεχνικά, και θρησκευτικά, αγιολογικά και άλλα ψυχωφελή 
αναγνώσματα, και ιστοριογραφικά/χρονογραφικά κείμενα, καθώς και βιβλία 
πρακτικών γνώσεων και γενικής παιδείας.2 Η λαϊκότητά τους έγκειται τόσο 
στη χρήση της καθομιλουμένης (νεοελληνικής και ρουμανικής αντίστοιχα, 
συμπεριλαμβανομένων των ιδιωμάτων της καθεμιάς) όσο και σε άλλες 
παραμέτρους, που μπορεί να περιλαμβάνουν από τον τύπο των εκδόσεων 
(φθηνά έντυπα για τον πολύ κόσμο) μέχρι την απήχησή τους (βιβλιολογικά 
τεκμηριωμένα δημοφιλή κείμενα που σώζονται σε περισσότερα από ένα 
χειρόγραφα ή έντυπα ή/και με μαρτυρημένη διάδοση και απήχηση).3

στο Γ. Κεχαγιόγλου, Από τον ύστερο Μεσαίωνα ώς τον 18ο αιώνα. Εισαγωγή στα παλιότερα 
κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Θεσσαλονίκη, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών 
(Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), 2009, σσ. 129-177).

2. Ασφαλώς τα γένη και τα είδη τόσο της πρώιμης νεοελληνικής όσο και της παλιάς 
ρου μανικής (για να περιοριστώ στον τρόπο με τον οποίο προσδιορίζονται από τις/τους με-
λετήτριες/μελετητές τους, βλ. παρακάτω) γραμματείας είναι πολύ περισσότερα (βλ. ενδει-
κτικά τις χαρτογραφήσεις που επιχειρούν τόσο ο Κεχαγιόγλου στις ανθολογίες του: Γ. 
Κεχαγιόγλου (επιμ.), Η παλαιότερη πεζογραφία μας. Από τις αρχές της ως τον πρώτο 
παγκόσμιο πόλεμο: 15ος αιώνας1830, 2 τ., Αθήνα, Σοκόλης, 1999, και Γ. Κεχαγιόγλου (επιμ.), 
Πεζογραφική ανθολογία. Αφηγηματικός γραπτός νεοελληνικός λόγος…, 2 τ., Θεσσαλονίκη, 
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), 2001, αλλά και στη 
γραμματολογική εισαγωγή του στην εκδοτική σειρά «Παλαιότερα κείμενα της νεοελληνικής 
λογοτεχνίας»: Κεχαγιόγλου, Από τον ύστερο Μεσαίωνα…, ό.π., σσ. 87-118, όσο και ο Mazilu 
σε αντίστοιχα έργα: D. H. Mazilu, Recitind literatura română veche, 3 τ., Βουκουρέστι, Editura 
Universităţii Bucureşti, 1994-2000, και D. H. Mazilu (επιμ.), Literatura română medievală, 
Βουκουρέστι, Editura Academiei Române şi Univers Enciclopedic, 2003).

3. Όταν η σύγχρονη έρευνα εξετάζει ποικίλες όψεις του «λαϊκού» πολιτισμού, λ.χ. το λαϊκό 
βιβλίο ή τη λαϊκή λογοτεχνία, το «λαϊκός» ανάλογα με τα συμφραζόμενα μπορεί να αποκτά 
ποι κίλες, λιγότερο ή περισσότερο ασφαλείς, συνδηλώσεις· βλ. πρόχειρα τη διαφορετική 
αντιμετώπιση του λογοτεχνικού λαϊκού βιβλίου από τον Αγγέλου, για τον οποίο λαϊκό είναι 
γενικά αυτό που προορίζεται για τον λαό κι αυτό που είναι διασκεδαστικό, ψυχαγωγικό, 
απλό, φθηνό, ολιγοσέλιδο, ελαφρώς απεριποίητο, γλωσσικά ανώδυνο και συνήθως ανώνυμο 
(βλ. Α. Αγγέλου (επιμ.), Giulio Cesare Dalla Croce, Ο Μπερτόλδος και ο Μπερτολδίνος, 
A θή να, «Ερμής», 1988, σ. 41*), και από τον Κεχαγιόγλου, του οποίου το κριτήριο είναι μεν 
αυστηρότερο, αφού γράφει ότι για τα νεοελληνικά λογοτεχνικά λαϊκά βιβλία το «λαϊκός» 
αφορά αποκλειστικά την πρόσληψη και τη διάδοσή τους (βλ. Γ. Κεχαγιόγλου, «Ειδολογικές 
και εκδοτικές προτάσεις για τα νεοελληνικά λογοτεχνικά λαϊκά βιβλία (από τις αρχές ως τα 
τέλη του 18ου αιώνα)», στον τ. Παναγιωτάκης (επιμ.), Αρχές της νεοελληνικής λογοτεχνίας…, 
ό.π. (σημ. 1), τ. 1, σ. 80· πρβ. τις παρατηρήσεις στο άρθρο του ίδιου «Νεοελληνικά λογοτεχνικά 
λαϊκά βιβλία. Προκαταρκτικά γραμματολογικά-ειδολογικά και βιβλιογραφικά ζητήματα», 
ΕΕΦΣΠΘ. Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας 1 (1991) 247-260), γι’ αυτό όμως, κατά τη γνώμη μου, 
και ασφαλέστερο. Με δεδομένο πάντως ότι «πάρα πολλά έργα (ακόμη και πολύ αξιόλογα, για 
μας σήμερα, από λογοτεχνική άποψη) σώθηκαν μόνο τυχαία, και μόνον από ένα “μάρτυρα”, 
δηλαδή είτε από ένα χειρόγραφο είτε από ένα και μοναδικό αντίτυπο μιας έντυπης έκδοσης» 
(Κεχαγιόγλου, Από τον ύστερο Μεσαίωνα…, ό.π. (σημ. 1), σ. 142) στο παρόν στάδιο της 
έρευνας, και με δεδομένη την έλλειψη επαρκών δεδομένων, είναι μάλλον σκόπιμο βιβλία που 
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Στην ουσία πρόκειται για ανάσυρση μια κατηγορίας κειμένων μέσα 
από το ευρύτερο σώμα αυτού που στα νέα ελληνικά ονομάζουμε «πρώιμη 
νεοελληνική λογοτεχνία» και στα ρουμανικά literatura română veche («πα-
λιά ρουμανική λογοτεχία»). Ο όρος «πρώιμα νεοελληνικά» απηχεί βέβαια 
το early modern της διεθνούς βιβλιογραφίας, έναν όρο-ομπρέλα που επι-
στρατεύτηκε από επιστήμονες της σχολής του νέου ιστορικισμού και 
του πολιτισμικού υλισμού κυρίως από τη δεκαετία του 1980 κ.ε., για να 
υπονομεύσει τις περιοδολογήσεις ενός γραμμικού στη σύλληψή του χρό-
νου και την αποκλειστική μέχρι τότε εστίαση των επιστημόνων στην κουλ-  
τούρα της ευρωπαϊκής ελίτ και στα πολιτισμικά δημιουργήματα του υψη-
λού/λόγιου πολιτισμού των λευκών ευρωπαίων ανδρών.4 Έτσι, ένας όρος 
που, όπως έχει αποδειχθεί, ήταν εφεύρεση της βικτοριανής Αγγλίας,5 αντι-
κατέστησε σιγά σιγά (όχι χωρίς αντίσταση) τους προερχόμενους από την 
ιστορία της τέχνης όρους «Αναγέννηση», «Μανιερισμός», «Μπαρόκ» κ.ο.κ., 
που χρησιμοποιούνταν κατʼ αποκλειστικότητα παλιότερα, καθώς και την 
ψευδαίσθηση που αυτοί δημιουργούσαν ότι ο ιστορικός χρόνος είναι μια 
γραμμή πάνω στην οποία κατανέμονται σε σαφώς καθορισμένα και οριοθε-
τημένα διαστήματα οι διάφορες «εποχές» που διαδέχονται αρμονικά η μία 
την άλλη, χωρίς καθόλου να λαμβάνεται υπόψη ότι αυτή η γραμμικότητα 
είναι μια απάτη, ότι ο ιστορικός χρόνος είναι μια κατασκευή που κάθε κοι-  
νωνία την εμπλουτίζει με νόημα και μάλιστα διαφορετικό (ανάλογα με την 
εθνική ιστορία και γραμματεία ή/και κάθε μελετήτρια, -ητή), ότι ομογε νο-
ποιημένες εποχές δεν υπάρχουν, ότι, αντίθετα, σε κάθε δεδομένη στιγμή της 

δεν σώζονται σήμερα σε πολλούς μάρτυρες να μη θεωρούνται εξαρχής «μη λαϊκά», γιατί, ενώ 
οι πολλοί σωζόμενοι μάρτυρες κάποιων κειμένων αποτελούν αδιαμφισβήτητο τεκμήριο της 
διάδοσης και της απήχησής τους, ο ένας σωζόμενος μάρτυρας συχνά δεν μαρτυρεί τίποτε 
άλλο πέρα από τον ρόλο που έπαιξε η τύχη στη διάσωσή του (πρβ. λ.χ. τους υπολογισμούς 
του Παναγιωτάκη για τις οριστικά χαμένες πια σήμερα 50 ελληνικές κωμωδίες του κρητικού 
θεάτρου, Ν. Μ. Παναγιωτάκης, «Το κρητικό θέατρο», στον τ. Σ. Κακλαμάνης (επιμ.), Γεωργίου 
Χορτάτση Κατσούρμπος, Αθήνα, «Η Νέα Σκηνή», 1993, σσ. 96-97). Για τη λαϊκή λογοτεχνία και 
τη «μεταμόρφωσή» της στα πιο σύγχρονα πράγματα σε παραλογοτεχνία και άλλα συναφή 
ζητήματα βλ. πρόχειρα Π. Μαρτινίδης, Συνηγορία της παραλογοτεχνίας, Αθήνα, «Υποδομή», 
1994, ιδίως σσ. 135-146, Χ. Δερμεντζόπουλος, Το ληστρικό μυθιστόρημα στην Ελλάδα. Μύθοι 
 παραστάσεις  ιδεολογία, Αθήνα, «Πλέθρον», 1997, ιδίως σσ. 16-85, και πρβ. Π. Μουλλάς, Ο 
χώρος του εφήμερου. Στοιχεία για την παραλογοτεχνία του 19ου αιώνα, Αθήνα, Σοκόλης, 2007.

4. Στο σημείο αυτό παραφράζω τον Thompson, ο οποίος επίσης ορθά επισημαίνει ότι ο όρος 
«“Renaissance” is hopelessly Eurocentric» (J. Thompson, «Late Early Modern», Journal for Early 
Modern Cultural Studies 13.2 (2013) 72).

5. H πρώτη χρήση του όρου αποδίδεται στον William Johnson (Cory) σε διάλεξή του που 
τυπώθηκε με τον τίτλο Early Modern Europe. An Introduction to a Course of Lectures on the 
Sixteenth Century, Κέμπριτζ, E. Johnson, 1869 (για περισσότερα στοιχεία και ανάλυση βλ. Ph. 
Withington, Society in Early Modern England. The Vernacular Origins of Some Powerful Ideas, 
Κέμπριτζ, Polity, 2010, σσ. 19-44).
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ιστορίας, σε κάθε τόπο και κοινωνία, πέρα από τα πολλά και διαφορετικά 
δρώντα πρόσωπα, δρουν και διάφορες χρονικότητες που η καθεμιά τους 
έχει διαφορετική προέλευση, διαφορετική διάρκεια και κινείται με δια-
φορετικές ταχύτητες, καθιστώντας έτσι τον ιστορικό χρόνο όχι γραμμικό 
και ομογενοποιημένο, αλλά πολύπλοκο και πολυεπίπεδο.6

Βεβαίως, παρά τη σαφή προτίμηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας στους 
όρους αυτούς, τόσο το early modern όσο και τα «πρώιμα νεοελληνικά» δεν 
είναι όροι χωρίς προβλήματα, όπως έχω δείξει πρόσφατα αλλού.7 Ο όρος, 
πάντως, «πρώιμα νεοελληνικά» θα πρέπει να θεωρείται σήμερα πλέον 
καθιερωμένος και κοινόχρηστος,8 έστω κι αν μέχρι να φτάσουμε εδώ πε-
ράσαμε από σαράντα ορολογικά κύματα,9 ενώ η ακαδημαϊκή πρακτική 
όσων ασχολούνται με τα πρώιμα νεοελληνικά κείμενα (και όχι όσων τα 
παρατηρούν απέξω) δείχνει αρκετά ξεκάθαρα ότι το αρχικό τους όριο το-
ποθετείται στον 12ο αι. με το έπος του Βασίλειου Διγενή Ακρίτη, ενώ το 
τέλος τους φτάνει μέχρι, ή και περιλαμβάνει, τον νεοελληνικό Διαφωτισμό, 
δηλαδή τοποθετείται κάπου στα τέλη του 18ου (1774 ή 1789 ή 1800) ή στις 

6. Για την έννοια των πολλαπλών χρονικοτήτων και τη διάκριση ιστορικού και φυσικού 
χρόνου (που δανείζομαι από τον Koselleck· βλ. κυρίως R. Koselleck, Futures Past. On the Semantics 
of Historical Time, μτφρ. - εισ. Keith Tribe, Νέα Υόρκη, Columbia University Press, 2004), καθώς 
και για τις «ασύγχρονες ταχύτητες» (βλ. B. Giesen, «Noncontemporaneity, Asynchronicity and 
Divided Memories», Time & Society 13.1 (2004) 27-40) και γενικότερα για τις ασυγχρονίες 
του ομόχρονου βλ. την ανάλυσή μου «Ασυνέχειες και ρήξεις; Οι ασυγχρονίες του ομόχρονου 
στην κρητική λογοτεχνία (14ος-16ος αι.)», στον τ. Κ. Α. Δημάδης (επιμ.), Πρακτικά του 5ου 
Ευρωπαϊκού Συνεδρίου νεοελληνικών σπουδών. Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό 
κόσμο (12042014): Οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία (Θεσσαλονίκη 25 Οκτωβρίου 
2014), Θεσσαλονίκη, Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών, 2015, τ. 2, σσ. 743-764 
(ιδίως σσ. 753-758).

7. Πέρα από το ότι μπορεί να θεωρηθεί πως περιέχουν εξ ορισμού μια υποτίμηση (το 
πρώιμο δείχνει κάτι που δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένο, κάτι ατροφικό και, άρα, υποδεέστερο), 
εστιάζουν προνομιακά (και γιʼ αυτό ενοχλητικά) στη νεοτερικότητα και μάλιστα με τρόπο 
επεκτατικό, δημιουργώντας δηλαδή μια διαρκώς επεκτεινόμενη «μοντέρνα» εποχή (βλ. ανα-
λυτικότερα Καπλάνης, «Ασυνέχειες και ρήξεις;», ό.π., σσ. 743-748).

8. Αρκεί να ρίξει κανείς μια ματιά στον τίτλο και στις ανακοινώσεις των τελευταίων, για 
την ώρα, Πρακτικών σχετικού συνεδρίου των Neograeca Medii Aevi (βλ. Γ. Μαυρομάτης - Ν. 
Αγιώτης (επιμ.), Πρώιμη νεοελληνική δημώδης γραμματεία. Γλώσσα, παράδοση και ποιητική: 
Πρακτικά του 6ου διεθνούς συνεδρίου Neograeca Medii Aevi, Ηράκλειο, Βικελαία Δημοτική 
Βιβλιοθήκη, 2012).

9. Στο β΄ μισό του 20ού αι. τα ίδια κείμενα (λ.χ. ο Διγενής, η Βουλή των πολιτικών του Σαχλίκη, 
ο Απόκοπος του Μπεργαδή, κάποτε ακόμη και ο Ερωτόκριτος του Κορνάρου) περιγράφονταν 
από διαφορετικούς μελετητές άλλοτε ως «υστερομεσαιωνικά»/«πρωτονεοελληνικά», άλλοτε 
ως «μεσαιωνικά ελληνικά δημώδη», άλλοτε ως «δημώδη βυζαντινά», άλλοτε ως «νεοελληνικά 
του μεσαίωνα», άλλοτε ως «μεταβυζαντινά», άλλοτε ως «υστεροβυζαντινά, μεταβυζαντινά και 
αναγεννησιακά», άλλοτε ως «νεοελληνικά δημώδη» και άλλοτε απλώς ως «νεοελληνικά» (βλ. και 
Kaplanis, «“Modern Greek” in “Byzantium”?», ό.π. (σημ. 1), σσ. 343-348).
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αρχές του 19ου αι. (συνήθως στα 1821 ή 1830-2).10 
Στα ρουμανικά, παρόλο που ο όρος modernǎ timpurie (το αντίστοιχο του 

αγγλικού early modern) έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια να χρησιμοποιείται 
για την περιγραφή της προνεοτερικής περιόδου, η λογοτεχνική παραγωγή 
κατά παράδοση ονομάζεται veche (δηλαδή «παλιά»).11 Τα τελευταία χρό- 
νια συζητιούνται επίσης και άλλοι όροι, όχι πάντοτε πετυχημένοι.12 Η 
έρευνα, πάντως, των κειμένων της παλιάς ρουμανικής λογοτεχνίας οφείλει 
πολλά στις παλιότερες γενιές μελετητών (αναφέρω, εντελώς ενδεικτικά, 
τους Bogdan Petriceicu Hasdeu, Moses Gaster, Nicolae Iorga, Demostene 
Russo, Vasile Grecu, Nicolae Cartojan,13 αλλά και τους Ion Chițimia και Dan 

10. Βλ. αναλυτικότερα Kaplanis, ό.π.· πρβ. και του ίδιου, «Από το Διγενή στο Σολωμό. Τι εί-
ναι οι πρώιμες νεοελληνικές σπουδές και πώς μπορούν να ενισχυθούν», στον τ. 1ο Παγκόσμιο 
Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών (Αθήνα, 35 Ιουλίου 2008, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών). Βιβλίο 
Πρακτικών, Αθήνα 2008, σσ. 30-39 (ιδίως σσ. 37-38). Αξίζει να σημειωθεί ότι, ενώ το αρχικό 
όριο της πρώιμης νεοελληνικής λογοτεχνίας εδράζεται σε ένα υπαρκτό κείμενο (τον Διγενή), 
το καταληκτικό όριό της επιλέγεται με άλλα κριτήρια (συνήθως ιστορικά: συνθήκη Κιουτσούκ-
Καϊναρτζή, Γαλλική Επανάσταση, Ελληνική Επανάσταση, ίδρυση/αναγνώριση ελληνικού κρά-
τους). Αν δεν αποφασίσουμε να μιλήσουμε πιο ευρύχωρα για αιώνες (λ.χ. 12ος-αρχές 19ου 
αιώνα) – επιλογή που μου φαίνεται σαφώς προτιμότερη –, λόγοι συνέπειας θα επέβαλλαν και 
το τέλος της λογοτεχνίας αυτής να τοποθετηθεί με βάση συγκεκριμένα κείμενα (συμβολικά, 
λ.χ., θα μπορούσε να επιλεγεί ο Κατάλογος ιστορικός αξιόλογος των καθʼ ημάς χρηματισάντων 
επισήμων Ρωμαίων του Δαπόντε (1784), παραπέμποντας έτσι χοντρικά τις απαρχές της 
«μοντέρνας» εποχής στη δημιουργική πεζογραφία της δεκαετίας του 1790· εναλλακτικά, θα 
μπορούσε όλη η πλούσια παραγωγή των δεκαετιών 1790-1810 να θεωρηθεί προνεοτερική και 
η απαρχή της «μοντέρνας» λογοτεχνίας να τοποθετηθεί στα ποιήματα του Σολωμού και του 
Κάλβου της δεκαετίας του 1820, όπως στο R. Beaton, Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λο
γοτεχνία. Ποίηση και πεζογραφία, 18211992, μτφρ. Ε. Ζουργού - Μ. Σπανάκη, Αθήνα, «Νε-  
 φέλη», 1996 (βλ. όμως, για αντιρρήσεις, και τη σχετική βιβλιοκρισία του Γ. Κεχαγιόγλου, Ελ
ληνικά 45.2 (1995) 411-429).

11. Στα ελληνικά, ο Κεχαγιόγλου χρησιμοποιεί κατά καιρούς αντίστοιχους όρους, λ.χ. «πα- 
   λιότερα κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας» (Κεχαγιόγλου, Από τον ύστερο Μεσαί ω να…, 
ό.π. (σημ. 1) ή «η παλαιότερη πεζογραφία μας» (Κεχαγιόγλου (επιμ.), Η παλαιότερη πε ζο
γραφία μας…, ό.π. (σημ. 2)).

12. Για παράδειγμα, ο Dan Horia Mazilu, ο μελετητής που ανέδειξε τόσο τα αναγεννησιακά 
όσο και τα μπαρόκ στοιχεία της ρουμανικής λογοτεχνίας με την έρευνά του (βλ. D. H. Mazilu, 
Barocul în literatura română din secolul al XVIIlea, Βουκουρέστι, «Minerva», 1976, Literatura 
română în epoca Renaşterii, Βουκουρέστι, «Minerva», 1984, Literatura română barocă în contextul 
european, Βουκουρέστι, «Minerva», 1996, και Recitind literatura română veche, ό.π. (σημ. 2)), 
επιμελήθηκε το 2003 μια ανθολογία που εκτείνεται χρονικά από τον 15ο μέχρι τις αρχές 
του 19ου αιώνα, και φέρει τον τίτλο literatură română medievală («μεσαιωνική ρουμανική λο-
γοτεχνία»), κάνοντας τις αναγνώστριες και τους αναγνώστες να αναρωτιούνται μέχρι πού 
φτάνει πια αυτός ο «μεσαίωνας» (βλ. Mazilu (επιμ.), Literatura română medievală, ό.π. (σημ. 2)).

13. Βλ. Β. P. Hasdeu, Cuvente den bătrîni, 2 τ., τ. 1: Limba română vorbită între 15501600. 
Studiu paleograficolinguistic, Βουκουρέστι 1878, τ. 2: Cărţile poporane ale românilor în secolul 
XVI în legătură cu literatura poporană cea nescrisă, Βουκουρέστι 1879, M. Gaster, Literatura 
po pulară română. Cu un apendice: voroava garamantilor cu Alexandru Machedon de Nicolae 
Costin, Βουκουρέστι, I. Haimann, 1883, και Greekoslavonic. Ilchester Lectures on Greeko
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Simonescu, Mihai Moraru και Cătălina Velculescu, Dan Zamfirescu14). Στα 
χρό νια που ακολούθησαν την κατάρρευση του καθεστώτος Ceașescu ανα-  
δείχτηκαν και νεότεροι μελετητές και ιδιαίτερα μελετήτριες που α σχο-
λήθηκαν και πολλές, -οί εξέδωσαν κείμενα της περιόδου, κυρίως σε δύο 
εκδοτικές σειρές της Ρουμανικής Ακαδημίας, τη σειρά «Cele mai vechi cărți 
populare în literatura română» («Tα παλιότερα λαϊκά βιβλία στη ρουμανική 
λογοτεχνία») υπό τη διεύθυνση των Ion Gheție και Alexandru Mareş (με 
11 τόμους από το 1996 έως το 2006) και τη σειρά «Texte uitate – Texte 
regăsite» («Κείμενα που ξεχάστηκαν – Κείμενα που ξαναβρέθηκαν», με 
5 τόμους από το 2002 έως το 2006),15 οι οποίες όμως δεν γνωρίζω αν 
συνεχίζονται (και πάλι ενδεικτικά αναφέρω τις Angela Tarantino,16 Eugenia 
Dima, Alexandra Moraru, Magdalena Georgescu, Florina Racoviță-Cornet, 

slavonic Literature and Its Relation to the Folklore of Europe During the Middle Ages. With Two 
Appendices and Plates, Λονδίνο, Trübner, 1887, Ν. Iorga, Istoria literaturii române în secolul al 
XVIIIlea (16881821), 2 τ., Βουκουρέστι, Institutul de Arte Grafice și Editura Minerva, 1901, 
και Istoria literaturii româneşti, 2 τ., τ. 1: Literatura populară, Literatura slavonă, Vechea literatură 
religioasă, Întăii cronicari (–1688), Βουκουρέστι, Editura librăriei Pavel Suru, 1925, τ. 2: De la 
1688 la 1780, Βουκουρέστι, Editura librăriei Pavel Suru, 1926, D. Russo, Elenismul în România. 
Epoca bizantină şi fanariotă, Βουκουρέστι 1912, V. Grecu, «Erotocritul lui Cornaro în literatura 
românească», Dacoromania. Buletinul Muzeului Limbei Române 1 (1920-1921) 9-72, και In
fluenţa bizantină în literatura romậnă, Cernăuţi 1933, Ν. Cartojan, Cărţile populare în literatura 
românească, 2 τ., τ. 1: Epoca influenţei sudslave (Βουκουρέστι 11929), τ. 2: Epoca influenţei 
greceşti (Βουκουρέστι 11938), Βουκουρέστι, Editura enciclopedică română, 1974.

14. Βλ. Ι. C. Chiţimia - D. Simonescu (επιμ.), Cărţile populare în literatura românească. Ediţie 
îngrijită şi studiu introductiv…, 2 τ., Βουκουρέστι, Editura pentru literatură, 1963, Ι. C. Chiţimia, 
Probleme de bază ale literaturii române vechi, Βουκουρέστι, Editura Academiei Republicii Socialiste 
România, 1972 [= Βουκουρέστι, Editura Casa Şcoalelor, 1942], M. Moraru - C. Velculescu, 
Bibliografia analitică a literaturii române vechi. Cărțile populare laice, sub îngrijirea ştiinţifică a lui 
I. C. Chiţimia, 2 τ., Βουκουρέστι, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1976-1978, C. 
Velculescu, Cărți populare și cultură românească, Βουκουρέστι, «Minerva», 1984, D. Zamfirescu, 
Studii şi articole de literatură română veche, Βουκουρέστι, Editura pentru literatură, 1967, και 
Contribuţii la istoria literaturii române vechi, Βουκουρέστι, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 
1981, καθώς και Gh. Mihăilă - D. Zamfirescu (επιμ.), Literatura română veche (14021647)…, 
Βουκουρέστι, Editura tineretului, 1969.

15. Τα κείμενα που έχουν εκδοθεί στις σειρές αυτές είναι περισσότερα από τους τόμους 
(λ.χ. στους 11 τόμους της πρώτης σειράς έχουν εκδοθεί τα: Floarea darurilor· Sindipa· 
Fiziologul· Archirie și Αnadan· Călătoria lui Ζosim la Βlajini· Bertoldo· Palia istorică· Alexie, omul 
lui Dumnezeu· Lemnul Crucii· Disputa lui Isus cu Satana· Scrieri eshatologice postbizantine· 
Vedenia Sofianei· Viața lui Anastasie· Vedenia lui Chir Daniil· Istoria lui Polițion și a Militinei· Cărți 
populare de prevestire: Cele douăsprezece vise în tâlcuirea lui Mamer, Învățătură despre vremea de 
apoi a prorocului Isaia· Viața sfântului Vasile cel Nou și vămile văzduhului· Legenda Duminici και 
Alexandria).

16. Θέλω από τη θέση αυτή να ευχαριστήσω θερμά την Angela Tarantino που είχε την 
καλοσύνη να μου στείλει αντίτυπο της έκδοσής της του Filerot (βλ. A. Tarantino (επιμ.), La storia 
di Filerot e Anthusa / Istoria lui Filerot și cu a Anthusei (ms. 1374 BAR  Bucarest), edizione critica, 
introduzione e traduzione…, Ρώμη, Bagatto Libri, 1996), καθώς και σειρά δυσεύρετων για μένα 
άρθρων της.
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Violeta Barbu, αλλά και τους Viorel Guruianu, Pavel Balmuș, και κυρίως τον 
πρόωρα χαμένο, αλλά πολυγραφότατο Dan Horia Mazilu).17 Στο ση μείο 
αυτό αξίζει ίσως να σημειωθεί ότι στα χρόνια του κομμουνιστικού καθε-
στώτος έγινε βέβαια πολλή δουλειά που τη συμβουλευόμαστε ακόμη και 
σήμερα – είναι χαρακτηριστικό ότι στην πιο πρόσφατη ανθολογία του 
Mazilu του 2003 όλα σχεδόν τα κείμενα των λογοτεχνικών λαϊκών βιβλίων, 
με εξαίρεση το κείμενο του Fiziolog,18 αναπαράγουν τη δίτομη έκδοση των 
Chițimia - Simonescu του 1963,19 η οποία εκτός από αποσπασματικές ή 
πλήρεις εκδόσεις πολλών λογοτεχνικών λαϊκών βιβλίων περιλαμβάνει και 
σύντομες αλλά χρήσιμες εισαγωγές.20 Δίνω παρακάτω έναν κατάλογο με 

17. Βλ. Ε. Dima (επιμ.), Poemul Erotocrit al lui Vincenzo Cornaro în cultura română. Versiunea 
lui Alecu Văcărescu, Ιάσιο, Editura Universităţii «Al. I. Cuza» din Iaşi, 2014, Α. Moraru (επιμ.), 
Floarea Darurilor, text stabilit, studiu filologic şi lingvistic, glosar…, Βουκουρέστι, «Minerva», 1996 
[Cele mai vechi cărți populare în literatura română, Ι], σσ. 15-193, και Α. Moraru - Μ. Moraru 
(επιμ.), Palia Istorică, studiu filologic, studiu lingvistic şi ediție…, Βουκουρέστι, Fundația națională 
pentru ştiință şi artă, 2001 [Cele mai vechi cărți populare în literatura română, ΙV], Μ. Georgescu 
(επιμ.), Sindipa, text stabilit, studiu lingvistic şi filologic, glosar…, Βουκουρέστι, «Minerva», 1996 
[Cele mai vechi cărți populare în literatura română, Ι], σσ. 195-320, της ίδιας (επιμ.), Archirie și 
Αnadan, studiu filologic, studiu lingvistic şi ediție…, Βουκουρέστι, «Minerva», 1997 [Cele mai vechi 
cărți populare în literatura română, ΙI], σσ. 101-174, της ίδιας (επιμ.), Bertoldo, studiu filologic, 
studiu lingvistic, ediție şi glosar…, Βουκουρέστι, «Minerva», 1999 [Cele mai vechi cărți populare 
în literatura română, ΙII], σσ. 69-244, F. Racoviță-Cornet (επιμ.), Istoria lui Polițion și a Militinei, 
studiu filologic, studiu lingvistic, ediție şi glosar…, Βουκουρέστι, Fundația națională pentru ştiință 
şi artă, 2003 [Cele mai vechi cărți populare în literatura română, VII], V. Barbu, Viaţa lui Esop. 
Studiu critic, Βουκουρέστι, «Minerva», 1999, V. Guruianu (επιμ.), Fiziologul, studiu filologic, 
studiu lingvistic, ediție şi glosar..., Βουκουρέστι, «Minerva», 1997 [Cele mai vechi cărți populare în 
literatura română, ΙI], σσ. 13-100, και C. Velculescu - V. Guruianu (επιμ.), Fiziolog. Bestiar, ediţie 
[...] cu un excurs de M. Anton şi ilustraţii după desene de epocă de M. Dumitru, Βουκουρέστι, 
Cavallioti, 2001, P. Balmuș (επιμ.), <Miron şi Nicolae Costin> “Letopisăţ. Cartea dintâi de niamul 
moldovenilor”, ediție şi prefață..., Βουκουρέστι, Fundația națională pentru ştiință şi artă, 2004 
[Texte uitate–texte regăsite (Izvoare ale culturii româneşti), III], σσ. 5-48, και του ίδιου (επιμ.), 
Chipurile împăraţilor turceşti, ediție şi studiu introductiv..., Βουκουρέστι, Fundația națională pentru 
ştiință şi artă, 2005 [Texte uitate–texte regăsite, IV], σσ. 5-30. Σε ό,τι αφορά, τέλος, τον Mazilu, 
εκτός από τα σημαντικά έργα που αναφέρθηκαν παραπάνω (σημ. 12), βλ. και D. H. Mazilu, 
Varlaam şi Ioasaf. Istoria unei cărţi, Βουκουρέστι, «Minerva», 1981, Vocaţia europeană a literaturii 
române vechi, Βουκουρέστι, «Minerva», 1991, Noi despre ceilalţi. Fals tratat de imagologie, 
Βουκουρέστι, «Polirom», 1999, O istorie a blestemului, Ιάσιο, «Polirom», 2001, Un «Dracula» pe 
care Occidentul la ratat, Βουκουρέστι, «Floarea Darurilor», 2001, Dimitrie Cantemir. Un prinţ 
al Literelor, Βουκουρέστι, «Elion», 2001, Noi printre ceilalţi sau despre literatura peregrinilor, 
Βουκουρέστι, Ager, 2003, Voievodul dincolo de sala tronului. Scene din viaţa privată, Ιάσιο, 
«Polirom», 2003, Studii de literatură română veche, Βουκουρέστι, Editura Academiei Române, 
2005, Lege şi fărădelege în lumea românească veche, Ιάσιο, «Polirom», 2006, και Văduvele sau 
despre istorie la feminin, Ιάσιο, «Polirom», 2008.

18. Για το οποίο χρησιμοποιήθηκε η έκδοση των Velculescu - Guruianu (επιμ.), Fiziolog. 
Bestiar..., ό.π.

19. Βλ. Chiţimia - Simonescu (επιμ.), Cărţile populare..., ό.π. (σημ. 14).
20. Εκτενέστερες και κατατοπιστικότερες εισαγωγές για αυτά και πολλά άλλα έργα 
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τα έργα που περιέχει η έκδοση αυτή, για να υπάρχει πληρέστερη εικόνα 
(σε παρένθεση σημειώνονται μόνο ο τόμος και οι σελίδες της έκδοσης για 
οικονομία χώρου):

  1. Alexandria (τ. 1, σσ. 3-84)
  2. Istoria Troadei (τ. 1, σσ. 85-108)
  3. Esopia (τ. 1, σσ. 111-234)
  4. Bertoldo, Bertoldino, Cacasino (τ. 1, σσ. 235-256)
  5. Tilu Buhoglindă (τ. 1, σσ. 257-304)
  6. Archirie și Anadan (τ. 1, σσ. 305-319)
  7. Skinder (τ. 1, σσ. 323-346)
  8. Sindipa (τ. 1, σσ. 347-401)
  9. Halima (τ. 1, σσ. 403-449) 
10. Imberie (τ. 2, σσ. 7-25) 
11. Erotocrit (τ. 2, σσ. 27-84)
12. Filerot (τ. 2, σσ. 85-122)
13. Ethiopica (τ. 2, σσ. 123-170)
14. Polițion (τ. 2, σσ. 171-216)
15. Patru corăbieri rusești (τ. 2, σσ. 219-233)
16. Hronografe (τ. 2, σσ. 235-265)
17. Poricolog (τ. 2, σσ. 267-272)
18. Floarea darurilor (τ. 2, σσ. 273-286)
19. Varlaam și Ioasaf (τ. 2, σσ. 287-302)
20. Anecdote, etc. (τ. 2, σσ. 303-347).

Σημειώνω επίσης ότι σχεδόν σε όλες τις εισαγωγές των εκδόσεων αυ-
τών είναι ευδιάκριτες κάποιες εμμονές των μελετητών, όπως λ.χ. η τάση 
να συσχετίσουν τα λογοτεχνικά λαϊκά βιβλία με την προφορικότητα, την 
παγκόσμια διάδοση, τους τύπους αφηγήσεων και τα φολκλορικά μοτίβα 
κτλ.,21 σαν να πρόκειται για ανώνυμα δημοτικά έμμετρα κείμενα ή για πεζά 
παραμύθια, καθώς με αυτόν τον τρόπο μπορούσε καλύτερα να αναδειχτεί 
η ανώνυμη λαϊκή μάζα σε πρωταγωνιστή της λογοτεχνικής παραγωγής, 
ξεχνώντας ότι αυτή η μάζα ήταν κατά βάση όχι ο δημιουργός αλλά φορέας 
της πρόσληψής της. Το βιβλίο τυπώθηκε, όπως ήδη αναφέρθηκε, το 1963, 
δηλαδή προτού ο Ν. Ceașescu κάνει την αποφασιστική κίνηση της μερικής 
αποστασιοποίησής του από τους Σοβιετικούς τον Αύγουστο του 1968, 
με αφορμή την εισβολή (Σοβιετικών, αλλά και Βουλγαρίας, Ουγγαρίας, 

περιλαμβάνονται στο Cartojan, Cărţile populare..., ό.π. (σημ. 13), και ειδικότερα στον τ. 2. 
21. Βλ. χαρακτηριστικά όσα αναφέρονται στην ευρύτερη εισαγωγή της έκδοσης Chiţimia - 

Simonescu (επιμ.), Cărţile populare…, ό.π. (σημ. 14), τ. 1, σσ. v-xxxvi.
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Ανατολικής Γερμανίας και Πολωνίας) στην Τσεχοσλοβακία. Από αυτή την 
άποψη είναι μάλλον αναμενόμενο να εμφορείται από τις αρχές του ιστο-
ρισμού και της μαρξιστικής κριτικής και να προβάλλει σιωπηρά τη σχέση 
Ρουμανίας - Ρωσίας σε επίπεδο πολιτιστικών ανταλλαγών, κυρίως μέσα από 
την ανίχνευση προτύπων και αναλογιών ανάμεσα στη σλαβονική και τις 
σλαβικές από τη μια μεριά και την παλιότερη ρουμανική λογοτεχνία από 
την άλλη.

Πρέπει όμως να τονιστεί ότι οι Chițimia - Simonescu πρόσφεραν μεγά-
λες υπηρεσίες με το εκδοτικό τους εγχείρημα, καθιστώντας προσιτά στο 
ανα γνωστικό κοινό κείμενα που, όπως σημειώνουν και οι ίδιοι, μέχρι τότε 
ήταν γνωστά μόνο ως τίτλοι ή μέσα από περιλήψεις,22 λαμβάνοντας μάλι-
στα υπόψη στις περισσότερες επιλογές τους το κριτήριο της διάδοσης: 
έτσι, τα περισσότερα βιβλία που παρουσίασαν ήταν πράγματι λαϊκά ή προ-
σλαμβανόμενα ως λαϊκά στην εποχή τους και επίσης, με αρκετά αυστηρό 
κριτήριο, λογοτεχνικά. Αυτό, από την άλλη, σημαίνει ότι δεν περιέλαβαν στην 
έκδοσή τους σημαντικό μέρος άλλων λαϊκών βιβλίων (κυρίως θρησκευτικά/
αγιολογικά κείμενα ή έργα της πολύ πλούσιας ρουμανικής χρονογραφικής/
ιστοριογραφικής παράδοσης ή βιβλία χρηστικά κ.ά.),23 ένα κενό που, όπως 
όλα δείχνουν, επιχειρείται πλέον να καλυφθεί από σύγχρονες, -ους μελετή-
τριες, -ητές: πέρα από τις εκδοτικές σειρές που αναφέρθηκαν παραπάνω 
(και σταματούν, απ᾽ όσο ξέρω, το 2006), πιο πρόσφατα, το 2013, ο Gheorghe 
Chivu και το Institutul de Istorie și Teorie Literară «G. Călinescu» της Ακαδη-  
μίας της Ρουμανίας διοργάνωσαν στο Βουκουρέστι συνέδριο με θέμα «Lite-  
ra tura română veche. Priorități ale cercetării actuale» [= Παλιά ρουμανική λο-
γοτεχνία. Προτεραιότητες της σύγχρονης έρευνας], στο οποίο κυριάρχησαν 
τα θρησκευτικά/ιστο ρικά (και σχεδόν απουσίασαν τα λογοτεχνικά) κείμε-
να.24 Το καθαυτό γε γονός της διοργάνωσης του συνεδρίου αποδεικνύει ότι 
τουλάχιστον υπάρ χει ανανεωμένο ενδιαφέρον για την πρώιμη περίοδο, 
στην οποία πρωτοεμφανίζεται η πρωτότυπη αλλά και μεταφρασμένη ρου-
μανική δημιουργική λογοτεχνία και συντονίζεται με ρεύματα και τάσεις που 

22. Ό.π., σ. xxxvii: «[Ediția] cuprinde opere neglijate în trecut, și anume cărțile populare laice, 
cunoscute pînă acum numai din studii și rezumate».

23. Βλ. τις διευρυμένες κατηγορίες που περιλαμβάνει ο Mazilu στην ανθολογία του (Mazilu 
(επιμ.), Literatura română medievală..., ό.π. (σημ. 2)), που και αυτός είναι πολύ επιλεκτικός σε 
ό,τι αφορά τη θρησκευτική γραμματεία, για την οποία βλ. αναλυτικότερα Cartojan, Cărţile 
populare..., ό.π. (σημ. 13), τ. 2, σσ. 33-283.

24. Για τα περιεχόμενά του βλ. http://www.teologiepentruazi.ro/2013/06/27/literatura-ro-
mana-veche-prioritati-ale-cercetarii-actuale-bucuresti-27-28-iunie-2013/ (τελευταία πρόσβαση: 
12.6.2016)· τις ανακοινώσεις (σε πολύ μέτρια ποιότητα) μπορεί να τις ακούσει κανείς στο 
https://archive.org/details/LiteraturaVecheColocviu (τελευταία πρόσβαση: 12.6.2016). Πρακτικά 
του συνεδρίου δημοσιεύτηκαν στη Revista de istorie și teorie literară 7.1-4 (2013) 17-313.
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επικρατούν στην υπόλοιπη Ευρώπη, όχι τόσο μέσα από την υπερτονισμένη 
σχέση της με το σλαβικό κόσμο όσο κυρίως μέσα από τον πλούσιο διάλογο 
που αναπτύσσει με την πρώιμη νεοελληνική λογοτεχνία.

Οι δύο λογοτεχνίες είναι βέβαια άνισες, και από πολλές πλευρές μη 
συγκρίσιμες: λ.χ. η πρώιμη νεοελληνική λογοτεχνία περιλαμβάνει, σύμφωνα 
με όλες τις ενδείξεις, πολύ περισσότερα κείμενα από τη ρουμανική, είτε 
αυτά υπολογιστούν με στενό λογοτεχνικό κριτήριο είτε υπολογιστούν με 
διευρυμένο (γραμματειακό) κριτήριο.25 Η διαφορά οφείλεται εν μέρει και 
στο χρονικό άνυσμα που καλύπτουν οι δύο γραμματείες: ενώ το τέλος και 
των δύο μπορεί να τοποθετηθεί κάπου στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα, η 
πρώιμη νεοελληνική λογοτεχνία ξεκινά τον 12ο αι. με τον Διγενή (που είναι 
πέρα από κάθε αμφιβολία λογοτεχνικό κείμενο, αν και όχι αποκλειστικά 
νεοελληνικό),26 ενώ η ρουμανική κάπου τον 16ο αι. (ακόμη και με τα πιο 
διευρυμένα γραμματειακά κριτήρια·27 με στενό λογοτεχνικό κριτήριο 
το αρχικό χρονολογικό της όριο, με βάση τα σωζόμενα χειρόγραφα, θα 
πρέπει να τοποθετηθεί στο 17ο αιώνα, στον σύμμικτο Codex Neagοeanus 
(BAR 3821) που αντιγράφτηκε το 1619-1620 και περιλαμβάνει και την 
Alexandria,28 ενώ με το κριτήριο του πρώτου (ρουμανόγλωσσου) εντύπου, 
κάτι όμως δεν το αποδέχομαι ως αποκλειστικό κριτήριο οριοθέτησης ούτε 
για τη νεοελληνική γραμματεία,29 το όριο θα έπρεπε να μετατεθεί στα 1794, 

25. Ενδεικτικά αναφέρω ότι τα καταγραμμένα, κατά βάση λογοτεχνικά, κείμενα στους 
19 εκδομένους τόμους του Λεξικού Κριαρά (βλ. Ε. Κριαράς, Λεξικό της μεσαιωνικής ελληνικής 
δημώδους γραμματείας (11001669), τ. 1-14, Θεσσαλονίκη 1969-1997, τ. 15-19, επιμ. Ι. N. 
Kαζάζης, Θεσσαλονίκη 2006-2014), που ακόμη βρίσκεται στο λήμμα «σιργουλιστά» και που 
βέβαια φτάνει μόνον έως το 1669 και, κατ᾽ επιλογήν, ώς περίπου το 1700, είναι περίπου 
εξακόσια και η καταγραφή αυτή αφορά μόνον τα κείμενα που έχουν γνωρίσει νεότερες ή 
σύγχρονες εκδόσεις και όχι τα χιλιάδες ανέκδοτα κείμενα που βρίσκονται σε βιβλιοθήκες 
της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η ρουμανική αντίστοιχη γραμματεία, σύμφωνα με το 
διευρυμένο γραμματειακό κριτήριο του Cartojan, Cărţile populare..., ό.π. (σημ. 13), ίσως να 
φτάνει συνολικά σε μερικές εκατοντάδες έργα, αλλά αυτή είναι η εικόνα που αναδεικνύεται 
από τη δευτερεύουσα βιβλιογραφία και την καταθέτω εδώ με επιφύλαξη (απ᾽ όσο ξέρω, 
για την παλιότερη ρουμανική λογοτεχνία δεν έχει συγκροτηθεί λεξικό ανάλογο του Λεξικού 
Κριαρά, ούτε υπάρχει κάποιο άλλο έργο, πέρα από τους καταλόγους χειρογράφων, που να 
συγκεντρώνει τη σχετική έστω βιβλιογραφία και που θα μπορούσε να μας δώσει ακριβέστερη 
εικόνα). 

26. Βλ. σχετικά και τις παρατηρήσεις μου στο άρθρο «Ο Διγενής και η Μαξιμού στη 
διασκευή Ε. Γλώσσα, παράδοση και ποιητική μιας ερωτικής συνέντευξης», Βυζαντινά 30 (2010) 
83-100, ιδίως 97-98, όπου και βασική βιβλιογραφία.

27. Το πρώτο γνωστό κείμενο της ρουμανικής λογοτεχνίας είναι πιθανότατα ένας «κα-
θρέφτης ηγεμόνα», το Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie, που υπολογίζεται 
ότι γράφτηκε ανάμεσα στα 1518 και 1521 (βλ. Α. Vidraşcu - D. Vidraşcu (επιμ.), Învăţăturile lui 
Neagoe Basarab către fiul său Teodosie, Βουκουρέστι - Chişinău, Litera Internaţional, 2001, σ. 16).

28. Βλ. πρόχειρα Chiţimia - Simonescu (επιμ.), Cărţile populare…, ό.π. (σημ. 14), τ. 1, σ. 7.
29. Βλ. παραπάνω σημ. 1.
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με βάση και πάλι την πρώτη σωζόμενη έντυπη έκδοση της Αlexandria, ή 
το πολύ στα 1713, αν λάβουμε υπόψη την πρώτη, λανθάνουσα σήμερα, 
έκδοση).30 

Ωστόσο, αν ξεφύγουμε από τo ευρύτερo σχήμα της προνεοτερικής λο-
γοτεχνίας και περιοριστούμε στα λογοτεχνικά λαϊκά βιβλία, έστω και 
στα πολύ βασικά που εξέδωσαν/ανθολόγησαν οι Chițimia - Simonescu, οι 
δύο γραμματείες γίνονται πιο άμεσα συγκρίσιμες, καθώς περιλαμβάνουν 
πολλά κοινά κείμενα: αν εξαιρέσει κανείς τον Tilu Buhoglindă (που είναι 
μετάφραση από τα γερμανικά και σχετίζεται με το πολιτισμικό περιβάλλον 
της Τρανσυλβανίας), το Patru corăbieri rusești (που είναι μετάφραση από 
τα ρωσικά), τα χρονογραφικά κείμενα (Hronografe) και τα λεγόμενα ανέκ-
δοτα (Anecdote), που απαιτούν ξεχωριστή εκτενέστερη διερεύνηση,31 και, 
εν μέρει, τον Polițion (που σχετίζεται με το περιβάλλον της Πολτάβας 
στην Ουκρανία) και τον Skinder (για τον οποίο έχει διατυπωθεί η άποψη 
ότι μαζί με τον Polițion αποτελούν διασκευές του ίδιου πρωτοτύπου32), όλα 
τα υπόλοιπα κείμενα του καταλόγου, που δεν είναι καθόλου λίγα,33 είναι 

30. Σύμφωνα με μαρτυρία του Antonio Maria del Chiaro, γραμματικού του Constantin Brân-
coveanu, ο μητροπολίτης Antim Ivireanul τύπωσε στα 1713 την πρώτη έκδοση της Αlexandria, 
αν και δεν μας σώθηκε κανένα αντίτυπό της (βλ. πρόχειρα Mazilu (επιμ.), Literatura română 
medievală, ό.π. (σημ. 2), σ. cvii).

31. Ειδικά σε ό,τι αφορά τα ιστοριογραφικά/χρονογραφικά κείμενα οι σχέσεις είναι ιδιαί-
τερα πλούσιες, αλλά και πολύπλοκες, αφορούν τόσο τη λόγια όσο και τη δημώδη ελληνική 
παραγωγή (Ιωάννης Μαλάλας, Γεώργιος Αμαρτωλός, Ιωάννης Ζωναράς, Κωνσταντίνος Μα-   
νασσής, (ψευδο-)Δωρόθεος Μονεμβασίας, Ματθαίος Κιγάλας), που είναι γνωστή και απο-
τυπώνεται και στα ρουμανικά έργα άλλοτε ευθύγραμμα (με απευθείας μεταφράσεις) και 
άλλοτε τεθλασμένα (μέσα από σλαβικές μεταφράσεις/απανθίσματα) και διαμορφώνει την 
πλού  σια ρουμανική παράδοση των χρονικών/letopiseţe, που και αυτή παρουσιάζει εσωτερική 
εξέλιξη άξια για μελέτη (για το θέμα βλ. συνοπτικά Mazilu, Studii de literatură română veche, 
ό.π. (σημ. 17), σσ. 301-314). 

32. Βλ. Α. Piru, Istoria literaturii române de la origini până la 1830, Βουκουρέστι, Editura 
ştiinţifică şi enciclopedică, 1977, σσ. 382-385. O ίδιος μελετητής έχει υποστηρίξει αλλού ότι, 
κατά πάσα πιθανότητα, ο Polițion είναι μετάφραση από τα ελληνικά, μια άποψη που δεν 
αποδέχεται η σύγχρονη εκδότρια του κειμένου (βλ. Racoviță-Cornet (επιμ.), Istoria lui Polițion, 
ό.π. (σημ. 17) σ. 16). Η αλήθεια είναι πως το έργο είναι μια αρκετά απρόβλεπτη και ατυπική 
ιστορία αγάπης, όπου το κεντρικό ζευγάρι των ερωτευμένων δεν παντρεύεται τελικά (αντίθετα, 
ο ήρωας ύστερα από πολλές περιπλανήσεις καταλήγει να ερωτευτεί και να παντρευτεί μιαν 
άλλη ηρωίδα στην Ινδία), που μας σώζεται σε έναν μόνο σύμμικτο κώδικα, τον ΒΝR II 24 
(4249), μαζί με τον Erotocrit, τον Bertoldo, τον Skinder και τον Sindipa, έργα με τα οποία έχει, 
μάλλον όχι τυχαία, αρκετές ομοιότητες. Από αυτή την άποψη, τόσο ο Polițion όσο και ο Skinder 
ανήκουν στην ίδια κατηγορία με τα υπόλοιπα έργα του καταλόγου για τα οποία η διερεύνηση 
της σχέσης τους με τα νεοελληνικά λογοτεχνικά λαϊκά βιβλία, ιδίως με τον Ερωτόκριτο και 
τον Σιντίπα (αλλά όχι μόνο· βλ. παρακάτω σημ. 67), θα είχε πολλά να δώσει, έστω κι αν δεν 
υπάρχουν τεκμήρια για την απευθείας μετάφρασή τους από τα αντίστοιχα νεοελληνικά 
έντυπα.

33. Αν εξαιρέσουμε τον Polițion και τον Skinder, τα κοινά κείμενα είναι 14 με βάση τον 
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κοινά και στις δύο γραμματείες και οι μεταξύ τους σχέσεις θα πρέπει να 
διερευνηθούν, όσες δεν έχουν ήδη διερευνηθεί. Υπογραμμίζω εδώ ότι, 
ενώ έχουμε συνηθίσει, όχι χωρίς προφανείς λόγους, να εξετάζουμε τις 
σχέσεις των δύο γραμματειών κυρίως μέσα στο πλαίσιο του Διαφωτισμού, 
πλούσιες σχέσεις υπήρχαν και στα προηγούμενα χρόνια, αν και νομίζω 
ότι στις/στους περισσότερες, -ους νεοελληνίστριες, -ιστές δεν είναι σχεδόν 
καθόλου γνωστές. Όμως γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο πιστεύω ότι αξίζει να 
διερευνηθούν εκτενέστερα, και το ιδανικότερο θα ήταν με συνεργασίες 
επιστημόνων και από την ελληνική και από τη ρουμανική πλευρά.

Μιλώντας για συγκλίσεις και αποκλίσεις στον χώρο της έρευνας των 
λογοτεχνικών λαϊκών βιβλίων, δεν εννοώ μόνο τη συζήτηση περί όρων, 
ο ρίων και χαρακτηριστικών των κειμένων αυτών, όπως προσπάθησα να τη 
σκιαγραφήσω παραπάνω,34 ούτε μόνο τις προκαταλήψεις και τις εμμονές 
της προγενέστερης έρευνας – όπως λ.χ. τη συζήτηση για τη λαϊκότητα ή 
την εθνική συνείδηση, που έχουν, ελπίζω, πλέον ξεπεραστεί.35 Εννοώ πιο 
ειδικά θέματα που εδώ αναγκαστικά θα τεθούν κατά βάση με τη μορφή 
ερωτήσεων, γιατί απαιτούν πολλές εκτενείς και συγκροτημένες μελέτες για 
να απαντηθούν ικανοποιητικά.

Για παράδειγμα, για να ξεκινήσω από τα γενικότερα: σε ποιο βαθμό 
έχουμε εξετάσει και στις δύο γραμματείες αν τα κείμενα αυτά συγκροτούν 
μια ενιαία λογοτεχνική παράδοση στην οποία αναπτύσσονται γενεαλογίες 
και διακειμενικοί διάλογοι; Στην πρώιμη νεοελληνική λογοτεχνία το θέ-
μα της συγκρότησης της παράδοσης έχει εξεταστεί λιγότερο για τα ποι- 
ητικά κείμενα και κάπως καλύτερα για τα πεζά (χάρη κυρίως στις πε-
ζογραφικές ανθολογίες του Κεχαγιόγλου), λιγότερο για τα χειρόγραφα και 
κάπως καλύτερα για τα έντυπα, με προτάσεις και διαπιστώσεις τόσο για 
την έννοια της «σειράς» όσο και για την έννοια του corpus,36 αλλά υπάρ-

κατά λογο των Chițimia - Simonescu (ποσοστό 70%), ενώ, αν τα συμπεριλάβουμε, είναι 16 (πο-
σοστό 80%).

34. Βλ. παραπάνω, ιδίως σημ. 6, 9 και 10.
35. Για τη λαϊκότητα βλ. παραπάνω σημ. 3. Το ζήτημα της «εθνικής» συνείδησης έργων και 

συγγραφέων δεν τίθεται, απ᾽ όσο ξέρω, στη ρουμανική περίπτωση (και ορθά, θα έλεγα), ενώ 
στη νεοελληνική το έθεσαν διάφοροι τα τελευταία χρόνια: πρώτος, ίσως, ο Βαγενάς (βλ. Ν. 
Βαγενάς, «Μιχαήλ Μάρουλλος. Ένας ποιητής με νεοελληνική συνείδηση», εφ. Το Βήμα, 
21.12.2003, και «Για τις απαρχές της λογοτεχνίας μας», εφ. Το Βήμα, 21.8.2005), στον οποίο 
απάντησε ο Δανέζης (βλ. Γ. Δανέζης, «Οι αρχές της νεοελληνικής λογοτεχνίας», Νέα Εστία 
τχ. 1788 (Απρ. 2006) 784-788), και στον οποίο ανταπάντησε ο Βαγενάς (βλ. Ν. Βαγενάς, 
«Για τις αρχές της νεοελληνικής λογοτεχνίας», Νέα Εστία τχ. 1797 (Φεβρ. 2007) 296-313), 
ενώ στη συζήτηση παρενέβη και ο Κριαράς (βλ. Ε. Κριαράς, «Διαχωρισμός και χαρακτηρισμός 
λογοτεχνικών περιόδων», Νέα Εστία τχ. 1799 (Απρ. 2007) 657-660).

36. Βλ. Σ. Κακλαμάνης, «Η ιδέα της “σειράς” στην έκδοση των νεοελληνικών λογοτεχνικών 
εντύπων του 16ου αιώνα», στον τ. D. Holton - Τ. Λεντάρη - U. Moennig - P. Vejleskov (επιμ.), 
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χουν πολλά άλλα ζητήματα ακόμη ανοιχτά, ιδίως σε ό,τι αφορά την 
περίοδο πριν από την εμφάνιση των έντυπων νεοελληνικών κειμένων 
(12ος αι.-1508) και συγκεκριμένα είδη, όπως λ.χ. τα λεγόμενα ερωτικά-
ιπποτικά μυθιστορήματα της περιόδου των Λασκαριδών της Νίκαιας και 
των Παλαιολόγων,37 στα οποία ανήκει και ο Ιμπέριος. Στις συγκλίσεις της 
νεοελληνικής και ρουμανικής έρευνας θα κατέτασσα εν προκειμένω τη 
διακρίβωση σχέσεων με τη Δύση, που στη ρουμανική περίπτωση υπερ-
τονίζεται κάποτε αχρείαστα (και μάλλον ιδεοληπτικά), αφού τόσο ο Imberie 
όσο και άλλα κείμενα (όπως ο Erotocrit) είναι μεταφράσεις απευθείας από 
τα νέα ελληνικά χωρίς διαμεσολάβηση δυτικών κειμένων.38

Στις αποκλίσεις εντάσσεται σίγουρα η μεγάλη συζήτηση, στην ελληνική 
περίπτωση, για τη συγκρότηση μιας ενιαίας παράδοσης που περιλαμβάνει 
και τη λόγια (κομνήνεια) και τη δημώδη (παλαιολόγεια) παραγωγή, θέση που 
τείνει σήμερα να θεωρείται δεδομένη και αυταπόδεικτη, χωρίς αναγκαστικά 
να είναι: η μαρτυρία που παρέχουν ορισμένα κοινά μοτίβα/θέματα και αφη-
γηματικές μικροδομές (όπως οι εκφράσεις)39 είναι, κατά τη γνώμη μου, 
ισχνή και δεν πρέπει να συσκοτίσει τη γενικότερη εικόνα που περιγράφουν 
ορισμένοι ειδικοί μελετητές, ότι δηλαδή τα λόγια ερωτικά «δράματα» της 
εποχής των Κομνηνών και οι δημώδεις «ερωτικές διηγήσεις»40 της εποχής 

Κωδικογράφοι, συλλέκτες, διασκευαστές και εκδότες. Χειρόγραφα και εκδόσεις της όψι  
μης βυζαντινής και πρώιμης νεοελληνικής λογοτεχνίας: Πρακτικά συνεδρίου που πραγμα
τοποιήθηκε στο Ινστιτούτο της Δανίας στην Αθήνα, 2326 Μαΐου 2002, προς τιμήν των Hans 
Eideneier και Arnold van Gemert, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2005, σσ. 294-
348, και Γ. Κεχαγιόγλου, «Υπήρξαν εγχειρήματα για τη συγκρότηση ενός corpus νεολελληνικής 
πεζογραφίας στα έντυπα της Βενετίας (16ος-18ος αι.); Παρατηρήσεις και σκέψεις», ό.π., σσ. 
349-364· πρβ. και το ειδικότερο μελέτημα του Γ. Κεχαγιόγλου για τα έντυπα της κρητικής 
λογοτεχνίας, «Βενετικές, αθηναϊκές και άλλες “λαϊκές” εκδόσεις έργων της Κρητικής λογο-
τεχνίας», Cretan Studies 6 (1998) 145-178.

37. Βλ. ενδεικτικά R. Beaton, Η ερωτική μυθιστορία του ελληνικού μεσαίωνα, μτφρ. Ν. Τσι-  
ρώνη, Αθήνα, Ινστιτούτο του Βιβλίου-Καρδαμίτσα, 1996, και Π. Α. Αγαπητός, Η ερωτική διή
γηση στα μεσαιωνικά χρόνια. Περσία  Βυζάντιο  Φραγκία, Αθήνα, «Άγρα», 2008.

38. Bλ. ενδεικτικά πώς υπερτονίζεται η απώτερη καταγωγή των ρουμανικών κειμένων από 
τα γαλλικά και πώς υποβαθμίζεται σε απλό διάμεσο (κάποτε χωρίς καν αναφορά στον τίτλο 
του) το νεοελληνικό πρωτότυπο, λ.χ. στα λήμματα «Imberie și Margarona» και «Erotocrit» στο 
βιβλίο της Ε. Ţarălungă, Dicţionar ilustrat al scriitorilor români, Βουκουρέστι - Chişinău, Litera 
Internaţional, 2007.

39. Βλ. Beaton, ό.π. (σημ. 37), σσ. 193-202.
40. Για τους όρους βλ. Π. Α. Αγαπητός, «Από το “δράμα” του Έρωτα στο “αφήγημαν” της 

Αγάπης. Το ερωτικό μυθιστόρημα στο Βυζάντιο (11ος-14ος αιώνας)», στον τ. Χ. Γ. Αγγελίδη 
(επιμ.), Το Βυζάντιο ώριμο για αλλαγές. Επιλογές, ευαισθησίες και τρόποι έκφρασης από τον 
ενδέκατο στον δέκατο πέμπτο αιώνα, Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Βυζαντινών 
Ερευνών, 2004, σσ. 53-72, και «SO Debate: Genre, Structure and Poetics in the Byzantine Verna-
cular Romances of Love», Symbolae Osloenses 79 (2004) 7-101. Ό,τι ακολουθεί προσπαθεί να 
περιγράψει συνοπτικά ένα ζήτημα, και δεν σκοπεύει να επεκταθεί σε όλη την υπάρχουσα 
βιβλιογραφία για το λόγιο βυζαντινό μυθιστόρημα.
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των Λασκαριδών και των Παλαιολόγων συγκροτούν δύο ξεχωριστές ει-
δολογικές παραδόσεις,41 που γίνονταν αντιληπτές ως τέτοιες και στην 
εποχή τους και θα πρέπει να γίνονται και σήμερα. Και αυτό όχι μόνο γιατί 
οι συγγραφείς των δημωδών μυθιστορημάτων κάνουν «την αποφασιστική 
στροφή από τη λόγια στη δημώδη γλώσσα»42 ή γιατί πραγματεύονται με 
εντελώς διαφορετικό τρόπο κεντρικά θέματα, όπως το θέμα της ερωτικής 
πράξης,43 ούτε καν μόνο γιατί – σε αντίθεση με τον μιμητισμό των αρχαίων 
μυθιστορημάτων που επιδεικνύεται στη λόγια παράδοση – οι δημώδεις 
ερωτικές μυθιστορίες ανοίγουν το διακείμενό τους τόσο προς τη Δύση 
όσο και προς την Ανατολή και χρησιμοποιούν «με τρόπο πρωτοποριακό 
τα πρότυπα που υπήρχαν στη γλώσσα τους»,44 δημιουργώντας έτσι ένα 
καινοφανές λογοτεχνικό είδος, το είδος της «ερωτικής διήγησης» (που 
για τους βυζαντινολόγους θα εξακολουθήσει να είναι υστεροβυζαντινό 
και για τους νεοελληνιστές πρώιμο νεοελληνικό, χωρίς αυτό να αποτελεί 
πρόβλημα, εφόσον και οι δύο σέβονται τις ιστορικές πραγματικότητες μέσα 
στις οποίες εμφανίζεται). Ο βασικός λόγος που πείθει ότι τα λόγια και τα 
δημώδη μυθιστορήματα συγκροτούν δύο ξεχωριστές παραδόσεις και που 
μέχρι σήμερα έχει σχεδόν εντελώς παραγνωριστεί από την έρευνα45 είναι 
ότι τα δημώδη μυθιστορήματα στη χειρόγραφη παράδοσή τους ποτέ δεν 
αντιγράφονται μαζί με τα λόγια μυθιστορήματα του 12ου αιώνα. Έτσι, 
για παράδειγμα, ο Ιμπέριος αντιγράφεται ανάμεσα στο γ´ τέταρτο του 
15ου και τις αρχές του 16ου αι. μαζί με την Αχιλληίδα, τον Βελισάριο, τα 
ποιήματα του Φαλιέρου και άλλα πρώιμα νεοελληνικά κείμενα στον κώδικα 
Neap. gr. III B 27,46 στις αρχές του 16ου αι. μαζί με τη Διήγησιν Αλεξάνδρου, 
τον Απολλώνιο, τον Πουλολόγο, αλλά και τον Λίβιστρο, τον Φλόριο και 
πολλά άλλα πρώιμα νεοελληνικά κείμενα στον σημαντικότερο ίσως κώδικα 

41. Βλ. χαρακτηριστικά Agapitos, «SO Debate…», ό.π., 50-51: «Both groups belong to the 
broader kind (in Alastair Fowlerʼs terminology) of erotic narrative, to which also the Hellenistic 
novels and other ancient erotic narrations belong. However, the two Byzantine groups form, in 
my opinion, two genres: the erotic drama of the Komnenian era focusing primarily on narrated 
representation and the erotic tale of the Laskarid-Palaiologan era focusing primarily on narrated 
action».

42. Beaton, ό.π. (σημ. 37), σ. 201.        
43. Βλ. L. Garland, «“Be Amorous, but Be Chaste...”. Sexual Morality in Byzantine Learned and 

Vernacular Romance», BMGS 14 (1990) 62-120.
44. Beaton, ό.π. (σημ. 37).
45. Το γεγονός αυτό το παρέβλεψε ακόμη και ένα ολόκληρο σχετικό συνέδριο, με συμ-

μετοχή πολύ σημαντικών μελετητριών, -ητών, που προσπαθούσαν να εξετάσουν τις σχέσεις 
των κειμένων στο υλικό επίπεδο των χειρογράφων και των σύμμικτων κωδίκων/συλλογών (βλ. 
Holton - Λεντάρη - Moennig - Vejleskov (επιμ.), ό.π., σημ. 36).

46. Βλ. O. Smith (επιμ.), Τhe Byzantine Achilleid. The Naples Version, introduction, critical 
edition and commentary…, επιμ. P. A. Agapitos - K. Hult, Βιέννη, Verlag der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften, 1999, σσ. 2-4.
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με κείμενα της πρώιμης νεοελληνικής γραμματείας, τον Vindob. theol. gr. 
244,47 την ίδια περίπου εποχή (αρχές 16ου αι.) μαζί με την Αχιλληίδα και 
το Σπανέα στα ιδιόρρυθμα χφφ Oxford. Bodl. Auct. T. 5.20-25 (Misc. 282-
287),48 τον 16ο αι. και πάλι μαζί με τη νεοελληνική διασκευή της Θησηίδας 
του Βοκάκιου στον κώδικα Vat. Pal. 426,49 αλλά και μαζί με τον Απόκοπο 
του Μπεργαδή και το Σπανό στον κώδικα Vat. Barb. GGG VI 49.50 Ποτέ 
όμως, απ᾽ όσο ξέρω τουλάχιστον, δεν αντιγράφεται ο Ιμπέριος ή ο Λίβιστρος 
ή ο Καλλίμαχος ή ο Βέλθανδρος ή ο Φλόριος μαζί με Τα καθ’ Υσμίνην και 
Υσμινίαν του Μακρεμβολίτη ή με Τα κατά Ροδάνθην και Δοσικλέα του 
Προδρόμου ή με Τα κατά Δροσίλλαν και Χαρικλέα του Ευγενειανού ή με Τα 
κατά Αρίστανδρον και Καλλιθέαν του Μανασσή.

Σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές προοπτικές, ένα επιπλέον ερώτημα που 
πρέπει να απαντηθεί, ειδικά για τη ρουμανική παράδοση, είναι γιατί μετα-  
φράζεται μόνον ο Ιμπέριος (άραγε επειδή ήταν και το μόνο έργο που είχε 
περάσει στο κύκλωμα των εντύπων;) και από ποια νεοελληνική εκδοχή του 
μεταφράζεται – έχει δοθεί μια απάντηση από τους Chițimia - Simonescu, 
αλλά χρειάζεται έλεγχο –,51 ενώ για όλα τα σχετικά κείμενα, τα νεοελληνικά 
και τα ρουμανικά, πρέπει να εξεταστεί καλύτερα η αναμφίβολη σχέση τους 
με την αραβοπερσική γραμματεία,52 μια σχέση αρκετά ευδιάκριτη, αφού 

47. Για τον κώδικα αυτό βλ. P. Vejleskov, «Codex Vindobonensis Theologicus Graecus 244», 
στον τ. Holton - Λεντάρη - Moennig - Vejleskov (επιμ.), ό.π. (σημ. 36), σσ. 179-214.

48. Ο σύμμικτος αυτός κώδικας αποτελείται από διαφορετικά χειρόγραφα που κάποια 
στιγμή δέθηκαν όλα μαζί (βλ. αναλυτικότερα E. Jeffreys, «The Oxford Manuscripts Auct. T. 5. 20-
25 (Misc. 282-287)», στον τ. Holton - Λεντάρη - Moennig - Vejleskov (επιμ.), ό.π., σσ. 151-160).

49. Bλ. Ε. Κριαράς, Βυζαντινά ιπποτικά μυθιστορήματα, Αθήνα, «Αετός», 1955 [BB 2], σ. 
209, και, αναλυτικότερα για τα χειρόγραφα του Ιμπέριου, Μ. Jeffreys - Ε. Jeffreys, «Imberios 
and Margarona. The Manuscripts, Sources and Edition of Byzantine Verse Romance», Byzantion 
41 (1971) 122-160.

50. Βλ. P. Vejleskov, «Codex Vindobonensis Theologicus Graecus 244» στον τ. Holton - 
Λεντάρη - Moennig - Vejleskov (επιμ.), ό.π. (σημ. 36), σ. 211.  

51. Ο Imberie συντάχθηκε το 1789 και οι Chițimia - Simonescu υποδεικνύουν (χωρίς να 
δη λώνουν ρητά σχέση εξάρτησης) τις έντυπες εκδοχές του νεοελληνικού κειμένου (με 
συγκεκριμένη αναφορά σε έκδοση του 1779· βλ. Chiţimia - Simonescu (επιμ.), Cărţile populare…, 
ό.π. (σημ. 14), τ. 2, σ. 10). Με δεδομένες τις πλούσιες εκδοτικές τύχες του νεοελληνικού 
Ιμπέριου, από την πρώτη έκδοση του 1543 μέχρι την τελευταία βιβλιογραφημένη, του 1806 
(βλ. ενδεικτικά Κακλαμάνης, ό.π. (σημ. 36), σ. 326), το ζήτημα χρειάζεται διερεύνηση, αλλά η 
υπόδειξη πρέπει να ισχύει και σ᾽ αυτήν και σε άλλες περιπτώσεις: καθώς τα ρουμανικά λαϊκά 
βιβλία εμφανίζονται σε υστερότερη περίοδο, η ύπαρξη ελληνόγλωσσων εντύπων φαίνεται να 
διαδραμάτισε ρόλο στις επιλογές των κειμένων που εντάχθηκαν σ᾽ αυτά. Αυτό θα μπορούσε 
να εξηγήσει επίσης γιατί εμφανίζονται στο σώμα των ρουμανικών λαϊκών βιβλίων λ.χ. τα λόγια 
Αιθιοπικά του Ηλιοδώρου, που είχαν κυκλοφορήσει από το τυπογραφείο του Γλυκή το 1790, αν 
και δεν μπορεί από μόνο του να εξηγήσει όλες τις επιλογές (βλ. παρακάτω σημ. 62).

52. Τον δρόμο έχει ανοίξει ο Κεχαγιόγλου με τις συγκριτολογικές μελέτες του· βλ. Γ. Κε-
χαγιόγλου, «Χίλιες και μία νύχτες. Σταθμοί στις τύχες του έργου και η μετάφραση του Κώστα 
Τρικογλίδη», Διαβάζω 33 (1980) 42-59, «H πρώτη έντυπη ελληνική μετάφραση της διήγησης 
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στο σώμα κειμένων που συγκροτούν τα νεοελληνικά και τα ρουμανικά 
λογοτεχνικά λαϊκά βιβλία περιλαμβάνονται τόσο το Μυθολογικόν Σιντίπα 
του φιλοσόφου / Sindipa όσο και το Αραβικόν Μυθολογικόν / Halima. Το 
τελευταίο, αντλώντας απευθείας από τη νεοελληνική έντυπη λογοτεχνική 
παράδοση, εμφανίζεται στα ρουμανικά ως Halima, όνομα που έδωσε στην 
ηρωίδα, η οποία στον υπόλοιπο κόσμο είναι γνωστή ως Σε(χ)ραζάντ ή Σα(χ)-
ραζάντ, ο πολύ παραγωγικός ηπειρώτης λόγιος και εκδότης του β΄ μισού 
του 18ου αι. Πολυζώης Λαμπανιτσιώτης είτε ο άδηλος μεταφραστής (από 
τα ιταλικά), που χρησιμοποιούσε, και ο οποίος αλλά όχι μόνο τη Σε(χ)-
ραζάντ/Σα(χ)ραζάντ σε Χαλιμά, καθώς και τα ονόματα άλλων κεντρικών 
προσώπων της διήγησης-πλαισίου, αλλά και το Sindbad σε Σεβάχ (και 
από εδώ προέρχεται ο γνωστός σε όλες, -ους «Σεβάχ ο θαλασσινός», μια 
αλλαγή που έκανε το ελληνικό κείμενο προφανώς για να μη συγχέεται ο 
Σιντίπας ο θαλασσινός με τον ήδη γνωστό στο κοινό Σιντίπα τον φιλόσοφο). 
Ο Λαμπανιτσιώτης στην έκδοσή του του Αραβικού Μυθολογικού των χρό-
νων 1757-1762 έκανε επίσης και κάτι ακόμη, που αποτελεί παγκόσμια 
πρωτοτυπία: συνδύασε τη διήγηση-πλαίσιο και λίγες ιστορίες από τις 
Χίλιες και μία νύχτες με τη διήγηση-πλαίσιο και τις περισσότερες ιστορίες 
από τις Χίλιες και μία μέρες.53 Οι κινήσεις αυτές δεν είναι τα μόνα στοιχεία 
που τον καθιστούν σημαντικό (εξακολουθεί και σήμερα να απουσιάζει από 
την ελληνική βιβλιογραφία μια μονογραφία για τον ίδιο και την εκδοτική 
του δραστηριότητα).54 Πάντως, προτού φτάσουμε στη Νέα Χαλιμά του 

Alflaylawalaylah (Χίλιες και μία νύχτες)», GrecoArabica 3 (1984) 213-28, «Modern Greek 
Orientalism and Literary Responses to the Arabic East (11th century-ca.1830)», στον τ. A. Moalla 
(επιμ.), Orient et Lumières. Colloque de Lattaquié, 29 septembre-2 octobre 1986, Grenoble, 
Université de Grenoble, 1987, σσ. 75-83, και «Translations of Eastern “Novels” and Τheir Influence 
on Late Byzantine and Modern Greek Fiction (11th–18th Centuries)», στον τ. R. Beaton (επιμ.), 
The Greek Novel AD 1-1985, Λονδίνο - Νέα Υόρκη - Σίδνεϊ, Croom Helm, 1988, σσ. 156-166. Για 
προγενέστερες τύχες των Χιλίων και μίας ημερών στην ελληνική υστερομεσαιωνική παράδοση 
βλ. και την έκδοση του U. Moennig, Die Erzählung von Alexander und Semiramis. Κritische 
Ausgabe mit einer Einleitung, Übersetzung und einem Wörterverzeichnis…, Βερολίνο, De Gruyter, 
2004. Πιο ειδικά για τον Βέλθανδρο βλ. Κ. Yiavis, «Persian Chronicles, Greek Romances. The 
Haft Paykar and Velthandros», στον τ. C. Camatsos - T. A. Kaplanis - Jocelyn Pye (επιμ.), «His 
Words Were Nourishment and His Counsel Food». A Festschrift for David W. Holton, Κέμπριτζ, 
Cambridge Scholars Press, 2014, σσ. 23-46.

53. Για την έκδοση τόσο της Χαλιμάς (Αραβικού Μυθολογικού) του 1757-1762 όσο και της 
Νέας Χαλιμάς του 1791-1794 βλ. Γ. Κεχαγιόγλου (επιμ.), Τα παραμύθια της Χαλιμάς, τ. Α΄ [= Α  
ραβικόν Μυθολογικόν, τ. Α΄, Β΄], Αθήνα, «Ερμής», 1988, τ. Β΄ [= Αραβικόν Μυθολογικόν, τ. Γ΄, Νέα 
Χαλιμά, τ. Α΄], Αθήνα, «Ερμής», 1990, τ. Γ΄ [= Νέα Χαλιμά, τ. Β΄, Γ΄], Αθήνα, «Ερμής», 1991, τόμος 
Δ΄ [= Νέα Χαλιμά, τ. Δ΄], Αθήνα, «Εστία», 1994.

54. H σύζευξη δύο αντίρροπων συλλογών και τα νέα ονόματα των ηρώων δεν είναι τα μόνα 
στοιχεία που τον καθιστούν σημαντικό. Αντιγράφω από τον Κεχαγιόγλου (επιμ.), Η παλαιότερη 
πεζογραφία μας..., ό.π. (σημ. 2), τ. 2, σ. 310: «Ο άνθρωπος που ξεκίνησε τυπώνοντας 
ακολουθίες αγίων, αναδείχτηκε, εκτός από όλα τα άλλα, πρωτοπόρος στις μεταφράσεις έργων 
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1791, τον μονολεκτικό τίτλο Χαλιμά στο Αραβικόν Μυθολογικόν φαίνεται 
να τον έδωσε ο βιβλιοφάγος Καισάριος Δαπόντες στα 1770,55 και εδώ 
πρέπει να εξεταστεί η σχέση των ρουμανικών βιβλίων (και της Halima 
και του Sindipa) με την ελληνική παράδοση (που στην περίπτωση του 
Σιντίπα είναι πολύ παλιότερη και πάει πίσω στα τέλη του 11ου αι. και στην 
ανατολικομικρασιατική λόγια μετάφραση του Μιχαήλ Ανδρεόπουλου).56 

Άλλα ερωτήματα που μπορούν και πρέπει να απαντηθούν είναι:
Ποια είναι η γενεαλογική σχέση της Esopia με τον Βίο και τους Μύθους 

του Αισώπου;57 Σε ποιον βαθμό μαζί με το Archirie și Anadan συγκροτούν 
μια ενιαία γενεαλογική παράδοση και ποια η σχέση του δεύτερου με τη 
σωζόμενη αποσπασματικά σήμερα Διήγηση του Αχικάρ ή Ακίχαρου (για την 
οποία διαθέτουμε πλέον εκτενή μελέτη του Κωνσταντάκου, την οποία όμως 
δεν είχε στη διάθεσή της η ρουμάνα εκδότρια του Archirie);58 Σ᾽ αυτή την 
παράδοση δεν θα έπρεπε να εντάξουμε και τον Πωρικολόγο με δεδομένο 
ότι το σύντομο αυτό κείμενο δεν τυπώθηκε ποτέ μόνο του, αλλά τυπωνόταν 

“φανταστικής πεζογραφίας” (θυμίζω μόνο το Βελισάριο  του Marmontel και την ετοιμασία 
της μετάφρασης του Ρομπινσόν Χοσρόε του Defoe) και ο πρώτος νεοέλληνας ανατολιστής 
(θυμίζω από τις εκδόσεις του, εκτός από τα σχετικά με τη “φυλλάδα του Μεγαλέξαντρου”, 
τη Θρησκεία των Εβραίων, την Ιστορία της Κίνας, την Περιήγησιν Κύρου και το Μυθολογικόν 
Ηθικοπολιτικόν του Πιλπάιδος): δεδομένα που τον ανάγουν, μαζί με τον Καισάριο Δαπόντε, 
σε κορυφαία μορφή του δεύτερου μισού του 18ου αι. και καθιστούν επιτακτική την αναλυτική 
μελέτη της πολυτάραχης εκδοτικής του ιστορίας».

55. Βλ. Κεχαγιόγλου (επιμ.), Η παλαιότερη πεζογραφία μας..., ό.π., τ. 2, σσ. 310-311.
56. Για τον Σιντίπα, που η κριτική του έκδοση εξακολουθεί να είναι ένα από τα desiderata 

της έρευνας, βλ. Κεχαγιόγλου (επιμ.), Η παλαιότερη πεζογραφία μας..., ό.π., τ. 2, σσ. 226-
245, όπου και βασική βιβλιογραφία, «O βυζαντινός και μεταβυζαντινός Συντίπας. Για μια 
νέα έκδοση», GraecoArabica 1 (1982) 105-130, και «Neugriechische populare Lesestoffe. 
Vorüberlegungen zu bibliographischen sowie literatur- und gattungsgeschichtlichen Fragen», στον 
τ. K. Roth (επιμ.), Südosteuropäische Popularliteratur im 19. und 20. Jahrhundert, Μόναχο, 
Südosteuropa-Gesellschaft / Münchner Vereinigung für Volkskunde, 1993, σσ. 55-66. Για τον 
ρουμανικό Sindipa βλ. Georgescu (επιμ.), Sindipa…, ό.π. (σημ. 17).

57. Για το Βίο Αισώπου βλ. συνοπτικά Κεχαγιόγλου (επιμ.), Η παλαιότερη πεζογραφία 
μας..., ό.π., τ. 2, σσ. 188-203. Για τα νεοελληνικά κείμενα βλ. Γ. Μ. Παράσογλου (επιμ.), 
Ανδρόνικος Νούκιος, Γεώργιος Αιτωλός, Αισώπου Μύθοι. Οι πρώτες νεοελληνικές μεταφράσεις, 
Αθήνα, «Εστία», 1993, Μ. Παπαθωμόπουλος (επιμ.), Πέντε δημώδεις μεταφράσεις του Βίου 
του Αισώπου. Editio princeps, Αθήνα, Παπαδήμας, 1999, Η. Eideneier (επιμ.), Äsop – Der 
frühneugriechische Roman. Einführung, Übersetzung, Kommentar. Kritische Ausgabe, Wiesbaden, 
Reihert Verlag, 2011 [Serta Graeca, 28], και για το ρουμανικό Barbu, Viaţa lui Esop..., ό.π. (σημ. 
17).

58. Βλ. Georgescu (επιμ.), Archirie și Αnadan…, ό.π. (σημ. 17), και I. Κωνσταντάκος, Ακί
χαρος, τ. III: Η Διήγηση του Αχικάρ και η Μυθιστορία του Αισώπου, Αθήνα, «Στιγμή», 2013· πρβ. 
του ίδιου, Ακίχαρος. Η Διήγηση του Αχικάρ στην αρχαία Ελλάδα, τ. Ι: Γένεση και αφηγηματικό 
υλικό, τ. ΙΙ: Από τον Δημόκριτο στους Περιπατητικούς, Αθήνα, «Στιγμή», 2008. Η ευρύτερη 
σχέση βέβαια με τον Αχικάρ είναι γνωστή από παλιά και στη ρουμανική βιβλιογραφία (βλ. 
ενδεικτικά C. Ciuchindel, Povestea lui Archirie filosoful. Carte populară românească din secolul al 
XVIIlea, Βουκουρέστι, «Minerva», 1976).
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από το 1644 κ.ε. μαζί με τον Βίο Αισώπου στις βενετσιάνικες εκδόσεις;59 Και 
μήπως αυτό από μόνο του εξηγεί επίσης γιατί από την πλούσια, «ρητορική» 
και σατιρική παράδοση των «φυτοζωόμυθων»-διηγήσεων φυτών και ζώων 
(Συναξάριον και Φυλλάδα γαδάρου, Διήγησις τετραπόδων, Πουλολόγος, 
Οψαρολόγος, κτλ.) μόνον ο Πωρικολόγος εντάχθηκε στα ρουμανικά λογο-
τεχνικά λαϊκά βιβλία;

Επίσης συγκριτικά θα πρέπει να εξεταστούν και άλλα ζητήματα όπως:
Ποια η σχέση του νεοελληνικού Μπερτόλδου και του ρουμανικού Bertoldo 

μεταξύ τους και με το ιταλικό πρωτότυπο, με δεδομένο μάλιστα ότι η δαι-
δαλώδης εκδοτική παράδοση και οι σύγχρονες εκδοτικές πρακτικές του 
ιταλικού Bertoldo συσκοτίζουν μάλλον παρά διαφωτίζουν τις σχέσεις των 
διάφορων παραλλαγών μεταξύ τους – πόσο μάλλον των μεταφραστικών 
εκδοχών τους σε άλλες γραμματείες;60

59. Βλ. πρόχειρα Κεχαγιόγλου (επιμ.), Η παλαιότερη πεζογραφία μας..., ό.π. (σημ. 2), τ. 2, 
σσ. 14-27.

60. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο σύγχρονος εκδότης P. Camporesi, στην τελευταία 
κριτική του έκδοση, «η τύχη του έργου του Μπολονιέζου “κανταστόριε” ήταν τέτοια, ώστε 
αμέσως μετά το θάνατό του, το 1609, οι έντυπες μορφές του που κυκλοφορούσαν σε όλη την 
Ιταλία ήταν αποτέλεσματα ευρύτατης επεξεργασίας και σύμφυρσης, αλλά πάνω απ᾽ όλα 
αυθαίρετης ιταλοποίησης και τοσκανοποίησης» (P. Camporesi (επιμ.), Le astuzie di Bertoldo e 
le semplicità di Bertoldino di Giulio Cesare Croce, Μιλάνο, Garzanti, 2004, σ. 62· η μετάφραση 
δική μου). Με άλλα λόγια, ήδη οι ιταλοί εκδότες του 17ου αι. παραλλάσσουν το κείμενο 
εξομαλύνοντάς το γλωσσικά ή προσαρμόζοντάς το διαλεκτικά, ανάλογα με το σε ποιους 
απευθύνονται. Θεωρητικά, η ύπαρξη ιταλικών ιδιωματικών τύπων στο νεοελληνικό κείμενο 
(όπως λ.χ. του «στρωμάτσο(ν)» που απαντά στη διαθήκη του Μπερτόλδου και μεταφέρει στα 
ελληνικά το μπολονιέζικο, αλλά και βενετσιάνικο stramazzo, το οποίο σε διάφορες ιταλικές 
παραλλαγές αντικαθίσταται από το κοινότερο matarasso ή materasso) ή ο ίδιος ο τίτλος του 
κειμένου, Πανουργίαι υψηλόταται του Μπερτόλδου, που συσχετίζει τη νεοελληνική μετάφραση 
με τον κλάδο των ιταλικών εκδόσεων του πρώτου μισού του 17ου αιώνα, στις οποίες ο τίτλος 
του έργου είναι Astuzie sottilissime di Bertoldo και όχι Le sottilissime astuzie di Bertoldo (μεταξύ 
άλλων, στις εκδόσεις Firenze 1610, Torino 1611, Bologna 1611, Treviso 1611, Treviso 1618, 
Venezia 1625· αναλυτικότερα στοιχεία στο http://www.giuliocesarecroce.it/Biblio_Croce_finale.
html – τελευταία πρόσβαση: 10.6.2016) θα έπρεπε να μας είχε επιτρέψει να εντοπίσουμε 
το κείμενο από το οποίο προήλθε η νεοελληνική μετάφραση – οι υποψίες μου είχαν στραφεί 
στη βενετσιάνικη έκδοση του 1625, αλλά δυστυχώς ύστερα από αυτοψία στη Bibliothèque de 
lʼArsenal στο Παρίσι δεν επιβεβαιώθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, ο εντοπισμός αυτός δεν μπορεί 
να γίνει με βάση τις σύγχρονες κριτικές εκδόσεις του κειμένου που βασίζονται στην ορθά 
θεωρούμενη ως editio princeps του Bertoldo, δηλαδή την αναθεωρημένη από το συγγραφέα 
έκδοση της Bologna 1608 (στην οποία συναντούμε για πρώτη φορά και την προσθήκη της 
διαθήκης και των αποφθεγμάτων του κεντρικού ήρωα, αλλά και το κείμενο του Bertoldino), 
γιατί οι εκδόσεις αυτές δεν παρέχουν επαρκείς πληροφορίες για την υπόλοιπη παράδοση – γι᾽ 
αυτούς και για άλλους λόγους η σύγχρονη κριτική υπογραμμίζει την ανάγκη νέων εκδόσεων 
του ιταλικού κειμένου σε αρτιότερες βάσεις, βλ. λ.χ. L. DʼOnghia, «Sfortune filologiche di Giulio 
Cesare Croce», Nuova Rivista di Letteratura Italiana 18.1 (2015) 137-191, πράγμα που ισχύει 
σίγουρα και για τη νεοελληνική (Αγγέλου (επιμ.), ό.π. (σημ. 3)) και πιθανότατα και για τη 
ρουμανική εκδοχή του (Georgescu (επιμ.), Bertoldo…, ό.π., σημ. 17).
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Με ποιους κλάδους της ελληνικής παράδοσης σχετίζεται η Alexandria;61

Εξετάζοντας τα διάφορα κείμενα του κύκλου της Istoria Troadei, είναι 
το Romanul Troadei μετάφραση του Πολέμου της Τρωάδος και, αν ναι, 
γιατί επιλέχτηκε αυτό το κείμενο από τη σχετική πρώιμη νεοελληνική 
παράδοση;62 

Υπάρχει σχέση ανάμεσα σε κάποιον κλάδο της νεοελληνικής παράδοσης 
του Βαρλαάμ και Ιωάσαφ και στον ρουμανικό Varlaam;63 

Πόσο κοντά ή πόσο μακριά είναι οι ελληνικές και οι ρουμανικές μετα-
φράσεις του Fior di Virtù64 και ποιες οι σχέσεις των υπόλοιπων ρουμανικών 

61. Για το παλιότερο ρουμανικό κείμενο βλ. την έκδοση F. Zgraon (επιμ.), Alexandria. 
Cea mai veche versiune păstrată, studiu introductiv, ediție și glosar…, Βουκουρέστι, Fundația 
națională pentru ştiință şi artă, 2006 [Cele mai vechi cărți populare în literatura română, ΧΙ]. 
Ωστόσο, καθώς η Alexandria είναι ένα κείμενο με πλούσια παράδοση και διάφορες εκδοχές 
(βλ. Moraru - Velculescu, Bibliografia, ό.π. (σημ. 14), τ. 1, σσ.  55-116), θα ήταν ευχής έργο 
να διερευνηθούν οι σχέσεις της με την επίσης πολύ πλούσια παράδοση του νεοελληνικού 
Αλεξάνδρου (μας σώζονται περισσότερα από 13 χειρόγραφα και περίπου 70 εκδόσεις, 20 
της έμμετρης και πάνω από 50 της πεζής διασκευής, βλ. Κεχαγιόγλου (επιμ.), Η παλαιότερη 
πεζογραφία μας..., ό.π. (σημ. 2), τ. 2, σσ. 164-165 και 172-173 για βιβλιογραφία, και τώρα τα 
τελευταία τμήματα του βιβλίου της C. Jouanno, Το Μυθιστόρημα του Αλεξάνδρου. Γέννηση 
και μεταμορφώσεις, μτφρ. Μ. Λουκάκη, Αθήνα, Μ.Ι.Ε.Τ., 2015) και ιδίως με τη δημοφιλέστατη 
Φυλλάδα Αλεξάνδρου (πρώτη, λανθάνουσα έκδ. περ. 1680, πρώτη σωζόμενη έκδ. 1750, στην 
οποία βασίζεται, ενσωματώνοντας όμως γραφές και από τη βενετσιάνικη του 1776 και από 
το χειρόγραφο Μετεώρων, η έκδοση του Γ. Βελουδή (επιμ.), Η φυλλάδα του Μεγαλέξαντρου. 
Διήγησις Αλεξάνδρου του Μακεδόνος, Αθήνα, «Ερμής», 1989). Για τη νεοελληνική Ριμάδα 
Αλεξάνδρου βλ. D. Holton (επιμ.), Διήγησις του Αλεξάνδρου. The Τale of Alexander: Τhe Rhymed 
Version. Critical Edition with an Introduction and Commentary, Aθήνα, Μ.Ι.Ε.Τ., 22002.

62. Ο Cartojan, Cărţile populare..., ό.π. (σημ. 13), τ. 2, σ. 408, είχε ήδη υποθέσει την ύπαρξη 
ενός νεοελληνικού διαμέσου, χωρίς να έχει στη διάθεσή του το κείμενο (για το οποίο βλ. M. 
Παπαθωμόπουλος - E. Jeffreys (επιμ.), O Πόλεμος της Τρωάδος (The War of Troy). Kριτική 
έκδοση με εισαγωγή και πίνακες: Editio princeps, Aθήνα, Μ.Ι.Ε.Τ., 1996). Αν η υπόθεση 
ευσταθεί, τότε έχουμε να κάνουμε με μία περίπτωση κειμένου που είχε μόνο χειρόγραφη 
διάδοση στα ελληνικά (σώζεται σε 7 χειρόγραφα) και εντάχθηκε στο σώμα των ρουμανικών 
λογοτεχνικών λαϊκών βιβλίων χωρίς διαμεσολάβηση εντύπου, γεγονός που μετριάζει τον 
ρόλο (βλ. παραπάνω σημ. 51) που διαδραμάτισαν τα έντυπα στον σχηματισμό του σχετικού 
ρουμανικού σώματος.

63. Για τον νεοελληνικό Βαρλαάμ βλ., μεταξύ άλλων, Π. Βασιλείου (επιμ.), Βαρλαάμ και 
Ιωάσαφ. Η παραλλαγή του κώδικα Ι 104 της μονής Μεγίστης Λαύρας: Συμβολή στη μελέτη 
των δημωδών παραλλαγών του μυθιστορήματος, Θεσσαλονίκη, Ινστιτούτο Νεοελληνικών 
Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), 2004, και Κεχαγιόγλου (επιμ.), Η παλαιότερη 
πεζογραφία μας..., ό.π. (σημ. 2), τ. 1, σσ. 290-323. Για το ρουμανικό κείμενο διαθέτουμε την 
εκτενή μελέτη του Mazilu, Varlaam şi Ioasaf…, ό.π. (σημ. 17), που εξετάζει τη σχέση των 
ρουμανικών παραλλαγών με τις σλαβικές και παρουσιάζει τη διάδοση του κειμένου στις 
ευρωπαϊκές γραμματείες, αφήνοντας δυστυχώς αδιερεύνητη τη νεοελληνική.

64. Για το ρουμανικό κείμενο βλ. P. Olteanu (επιμ.), Floarea darurilor sau Fiore di virtù, 
Timişoara, Editura Mitropoliei Banatului, 1992, και Moraru (επιμ.), Floarea Darurilor…, ό.π. 
(σημ. 17). Για το νεοελληνικό βλ. Ε. Κακουλίδη-Πάνου - Κ. Πηδώνια (επιμ.), Άνθος των χαρίτων 
– Φιορ δε βερτού. Η κυπριακή παραλλαγή, Λευκωσία, Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, 1994, 
και Στ. Κολιαδήμου (επιμ.), Άνθος των χαρίτων. Το ιταλικό πρότυπο και οι κύριες ελληνικές 
παραλλαγές, αδημ. διδ. διατρ., Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ., 2002.
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(ιστοριογραφικών) κειμένων με πρώιμα νεοελληνικά κείμενα που δεν ανή-
κουν στην καθαυτό λογοτεχνική παράδοση (ψευδο-Δωρόθεος, Κιγάλας 
κ.ά.);65 

Ποιο μπορεί να είναι το πρότυπο του Polițion, αφού άμεση σχέση του με 
σλαβικά κείμενα δεν τεκμηριώνεται;66 Μήπως αυτό, μαζί με τα Αιθιοπικά 
του Ηλιοδώρου, συγκροτούν μια ξεχωριστή παράδοση μέσα στα ρουμανικά 
λαϊκά βιβλία που αντλεί απευθείας από το αρχαίο μυθιστόρημα και τις 
νεότερες εκδόσεις κειμένων του;67 Και αν ναι, πώς σταθμίζεται η παράδοση 
αυτή σε σχέση με τα νεοελληνικά λογοτεχνικά λαϊκά βιβλία;

Τα ερωτήματα θα μπορούσαν να πολλαπλασιαστούν, αλλά θα τα αφήσω 
στην άκρη, για να στραφώ στον Ερωτόκριτο, που τον άφησα επίτηδες για 
το τέλος. Από τον Ερωτόκριτο του Κορνάρου, που γράφτηκε γύρω στο 
1600, και πάντως πριν από το 1613, έως τον Filerot, η συγγραφή του 
οποίου μπορεί να τοποθετηθεί γύρω στα 1815, καλύπτουμε όλο σχεδόν 
το διάστημα στο οποίο εμφανίζονται τα ρουμανικά λογοτεχνικά λαϊκά 
βιβλία. Ανάμεσά τους ο Ερωτόκριτος ξεχωρίζει τόσο για την απήχησή 
του όσο και για τις πλούσιες τύχες του: το έμμετρο κείμενο του Κορνάρου 
γνώρισε δύο διαφορετικές ρουμανικές μεταφράσεις ήδη στη δεκαετία του 
1780, μία στη μολδαβική, εξ ολοκλήρου σε πεζό λόγο, με πρώτο σωζόμενο 
μάρτυρα χρονολογημένο στα 1785,68 και μία στη βλαχική, πάλι κατά βάση 
σε πεζό, αλλά και με έμμετρα μεταφράσματα/λυρικά στιχουργήματα 
που παρεμβάλλονται στην πεζή αφήγηση, με πρώτο σωζόμενο μάρτυρα 
χρονολογημένο στα 1787.69 Oι δύο αυτές μεταφράσεις, και ιδίως η βλα-

65. Βλ. και παραπάνω σημ. 31. Για τον ψευδο-Δωρόθεο βλ. Σ. Σταυρακοπούλου, Στοιχεία 
ποιητικής στη χρονογραφία του Ψευδοδωροθέου. Μια αφηγηματολογική και ερμηνευτική 
προσέγγιση, αδημ. διδ. διατρ., Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ., 2003 (δυστυχώς εξακολουθούμε να μη 
διαθέτουμε σύγχρονες εκδόσεις ούτε του Χρονικού του ψευδοΔωρόθεου, α΄ έκδ. Βενετία 1631, 
ούτε της Νέας συνόψεως διαφόρων ιστοριών του Ματθαίου Κιγάλα, α΄ έκδ. Βενετία 1637).

66. Βλ. F. Racoviță-Cornet (επιμ.), Istoria lui Polițion…, ό.π. (σημ. 17), σσ. 16-17.
67. Η εντύπωσή μου είναι ότι η υπόθεση και ίσως και τα ονόματα θυμίζουν Τα κατά Λευ

κίππην και Κλειτοφώντα του Αχιλλέα Τάτιου (βλ. S. Gaselee, Achilles Tatius. With an English 
Translation, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 51984), αλλά το ζήτημα απαιτεί 
οπωσδήποτε κι άλλη διερεύνηση.

68. Πρόκειται για τον κώδικα ΒΑR 158 που εξέδωσαν οι Chiţimia - Simonescu (επιμ.), 
Cărţile populare…, ό.π. (σημ. 14), τ. 2, σσ. 27-84. Για τη χειρόγραφη παράδοση της μολδαβικής 
διασκευής βλ. Dima (επιμ.), Poemul Erotocrit…, ό.π. (σημ. 17), σσ. 42-46.

69. Πρόκειται για τον ιστορημένο κώδικα BAR 3514. Για τη χειρόγραφη παράδοση της 
βλαχικής διασκευής βλ. Dima (επιμ.), Poemul Erotocrit…, ό.π., σσ. 22-42. Η εικονογράφησή 
του (συνοδευόμενη όμως από το ελληνικό κείμενο της έκδοσης του Στ. Αλεξίου) αναπαράγεται 
πλήρης στον τ. Δ. Δεληγιάννης (επιμ.), Βιτζέντζος Κορνάρος, Πετράκης, λογοθέτης, Ερω
τόκριτος, Aθήνα, Αδάμ, 1998.
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χική, διαβάστηκαν και αντιγράφτηκαν μετά μανίας, συμφύρθηκαν,70 παρα-
φράστηκαν και οδήγησαν στη δημιουργία ενός τουλάχιστον νέου κειμένου, 
του Filerot și Anthusa, που σώζεται σήμερα σε 15 χειρόγραφα,71 βασίζεται 
χωρίς καμία αμφιβολία στον Ερωτόκριτο72 και είναι ένα από τα πρώτα, αν 
όχι το πρώτο ρουμανικό μυθιστόρημα – μια θέση που η ρουμανική φιλολογία 
δεν του έχει ακόμη αναγνωρίσει. Στις πλούσιες τύχες του Ερωτόκριτου 
στις παραδουνάβιες ηγεμονίες θα πρέπει, φυσικά, να περιλάβουμε και τον 
παραφρασμένο δημιουργικά Νέον Ερωτόκριτον του Διονύσιου Φωτεινού και 
τη μετάφρασή του από τον Anton Pann με τη βοήθεια του Tudorache Eliad,73 
άλλο ένα κείμενο που «διαβάστηκε με [...] πάθος από όλα τα στρώματα της 
ρουμανικής κοινωνίας του τέλους του 18ου και της αρχής του 19ου αιώνα».74

Τη διάδοση και απήχηση του Ερωτόκριτου και των διάφορων παραλ-
λαγών του στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες πιστοποιούν όχι μόνο οι άμε-
σες μαρτυρίες που προσφέρουν τα πολλά χειρόγραφα και εκδόσεις ή οι 
κατάλογοι συνδρομητών,75 αλλά και έμμεσες μαρτυρίες σημαντικών ρου-
μάνων λογίων και λογοτεχνών του 19ου αιώνα. Αξίζει να αναφερθεί εδώ 
λ.χ. η αποτίμηση του Mihail Kogalniceanu που στα 1839 συγκαταλέγει τον 
Ερωτόκριτο του Κορνάρου ανάμεσα στα έργα κορυφαίων συγγραφέων της 
ευρωπαϊκής λογοτεχνίας (χρονολογώντας τον μάλιστα – ίσως ορθά – στον 
16ο αι.)76 ή η πληροφορία που μεταφέρει ο Vasile Alecsandri στα 1873 ότι, 

70. Για τα χειρόγραφα που προήλθαν από σύμφυρση, αλλά και γι᾽ αυτά που σώζουν απο-
σπάσματα ή περιλήψεις του κειμένου βλ. την καταγραφή της Dima (επιμ.), Poemul Erotocrit…, 
ό.π., σσ. 47-56, που όμως, όπως λέει και η εκδότρια, δεν είναι πλήρης.

71. Για τη χειρόγραφη παράδοσή του βλ. Tarantino (επιμ.), La storia di Filerot…, ό.π. (σημ. 
16), σσ. 25-40.

72. Με διαφοροποιήσεις όμως, για τις οποίες βλ. Tarantino (επιμ.), La storia di Filerot…, 
ό.π., σσ. 55-70.

73. Για τον Δ. Φωτεινό και το έργο του βλ. πρόχειρα Σ. Αθήνη, «Η φαναριώτικη λυρική ποίη-
ση και το τυπωμένο βιβλίο, 1790-τέλος 19ου αιώνα», στον τ. Ι. Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister - 
Χ. Καρανάσιος - M. Kappler - Χ. Χοτζάκογλου (επιμ.), Φαναριώτικα και αστικά στιχουργήματα 
στην εποχή του νεοελληνικού Διαφωτισμού, Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών, 2013, σσ. 346-347, 
όπου συγκεντρώνεται και η παλιότερη βιβλιογραφία. Η ρουμανική μετάφραση με τίτλο Noul 
Erotocrit compus în versuri de Anton Pann τυπώθηκε σε πέντε τόμους μικρού σχήματος στο 
Sibiu το 1837 και ξανατυπώθηκε με τον τίτλο Istoria lui Erotocrit Marelui Erou al vechei Ateni: 
compus în versuri πάλι στο Sibiu το 1867 (βλ. πρόχειρα Grecu, «Erotocritul…», ό.π. (σημ. 13), 
60-62, και πρβ. Velculescu, Cărți populare…, ό.π. (σημ. 14), σσ. 164-179, ιδίως σ. 168 κ.ε., με 
πλούσια στοιχεία για την απήχηση, τους συνδρομητές, κ.ά. Βλ. επίσης την περιγραφή του BAR 
4833 από την Dima (επιμ.), Poemul Erotocrit, ό.π., σσ. 52-55). Δυστυχώς δεν υπάρχει σύγχρονη 
κριτική ή άλλη έκδοση ούτε του Νέου Ερωτόκριτου ούτε του Noul Erotocrit.

74. Cartojan, Cărţile populare..., ό.π. (σημ. 13), τ. 2, σ. 438 (η μτφρ. δική μου).
75. Βλ. Velculescu, Cărți populare, ό.π. (σημ. 73).
76. O Kogalniceanu γράφει: «Nous possédons en traduction les meilleurs romans étrangers, 

comme de Lord Byron, de Lesage, de Voltaire, de Fénelon, de Cervantes, le fameux roman 
chevaleresque “Erotokritos”, qui en grec remonte au seizième siècle» (βλ. Velculescu, Cărți 
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πριν από το 1848 (χρονιά της βλαχικής επανάστασης, που οδήγησε στη 
δημιουργία των Ενωμένων Πριγκιπάτων το 1859 και εντέλει στο κρά τος 
της Ρουμανίας το 1866), οι άνθρωποι του «καλού κόσμου» δήλωναν τον 
έρωτά τους χρησιμοποιώντας παραθέματα από τον Erotocrit,77 την ίδια 
εποχή μάλιστα που το εκκλησιαστικό, αλλά και το αρχαιόπληκτο, καθα-
ρευουσιάνικο αστικό κατεστημένο στην Αθήνα και αλλού θεωρούσε τον 
Ερωτόκριτο «εξάμβλωμα», τη γλώσσα του «δυσειδή», την ανάγνωσή του 
αμαρτία κ.ο.κ.78 Είναι επίσης γνωστό ότι ο εθνικός ποιητής της Ρουμανίας, 
ο Mihai Eminescu, είχε στην κατοχή του ένα χειρόγραφο του Erotocrit,79 
παρόλο που, απ᾽ όσο ξέρω, οι τυχόν απηχήσεις στην ποίησή του δεν έχουν 
διερευνηθεί, ενώ αντίθετα η Camariano έχει διερευνήσει αναλυτικά ήδη από 
το 1935 τις απηχήσεις του Noul Erotocrit στη λυρική ποίηση των ποιητών 
Ienăchiţă, Alecu και Iancu Văcărescu.80

Μέχρι πρόσφατα, το μόνο κείμενο του Εrotocrit που ήταν διαθέσιμο στις 
ερευνήτριες και τους ερευνητές ήταν η μολδαβική διασκευή από την έκδοση 
Chițimia - Simonescu, με βάση το παλιότερο χειρόγραφο BAR 158.81 To 2014 
όμως κυκλοφόρησε η καινούργια έκδοση της Eugenia Dima, η οποία όχι μόνο 
καθιστά επιτέλους προσιτή τη βλαχική διασκευή του κειμένου, αλλά επίσης 
παρουσιάζει όλη τη χειρόγραφη παράδοση του ρουμανικού Εrotocrit,82 
ανατυπώνει όλη την εναπομείνασα εικονογράφηση του χειρογράφου 43 
της Cluj,83 φέρνει στο φως μια σειρά από νέα στοιχεία και διατυπώνει 
ενδιαφέρουσες υποθέσεις που ανατρέπουν μια σειρά από δεδομένα της 
προγενέστερης έρευνας.84 Για όλους αυτούς τους λόγους, η έκδοση Dima 
πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικά σε ξεχωριστή βιβλιοκρισία (την οποία 
ετοιμάζω), ενώ εδώ θα περιοριστώ σε λίγα μόνο ενδεικτικά στοιχεία.

Ας πάρουμε λ.χ. τα χειρόγραφα του κειμένου. Μέχρι τώρα επικρατούσε 

populare…, ό.π., σ. 173). Η συνήθης νεότερη χρονολόγηση του Ερωτόκριτου «γύρω στα 1600» 
δεν αποκλείει το έργο να έχει γραφτεί στα τέλη του 16ου αι. (μάλιστα θα έλεγα ότι, εφόσον 
αποδεχόμαστε πως είναι έργο σύγχρονο με την Ερωφίλη, θα πρέπει να το τοποθετήσουμε και 
αυτό στην τελευταία πενταετία του 16ου αι.).

77. Βλ. Velculescu, Cărți populare…, ό.π. (σημ. 14),  σ. 174: «înainte de 1848 declaraţiile de 
dragoste al celor de curînd ridicaţi in “lumea bună” erau înţesate cu citate din Erotocrit».

78. Οι κρίσεις προέρχονται κατά σειρά από τον Κοραή, τον Κοδρικά και το Πηδάλιον 
(βλ. τη σχετική ενότητα στο Σ. Αλεξίου (επιμ.), Βιτσέντζος Κορνάρος Ερωτόκριτος, β΄ ανατύπ. 
βελτιωμένη, Αθήνα, «Ερμής», 1990, σσ. 337-364, όπου και πολλές άλλες κρίσεις για το κείμενο). 

79. Πρόκειται για τον σύμμικτο κώδικα (που περιέχει επίσης τα Ethiopica) BAR 2769 (βλ. 
την περιγραφή στο Dima (επιμ.), Poemul Erotocrit…, ό.π. (σημ. 17), σσ. 31-32). 

80. Βλ. A. Camariano, Influenţa poeziei lirice greceşti asupra celei româneşti. Ienăchiţă, Alecu, 
Iancu Văcărescu, Anton Pann şi modelele lor greceşti, Βουκουρέστι, Cartea Românească, 1935.

81. Βλ. Chiţimia - Simonescu (επιμ.), Cărţile populare…, ό.π. (σημ. 14), τ. 2, σσ. 27-84.
82. Βλ. Dima (επιμ.), Poemul Erotocrit…, ό.π. (σημ. 17), σσ. 21-56.
83. Ό.π., σσ. 387-448.
84. Bλ. την Εισαγωγή της έκδοσης Dima, ό.π., σσ. 15-114.
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ασάφεια ως προς τον αριθμό τους: σύμφωνα με την αναλυτική βιβλιογραφία 
των Moraru - Velculescu ήταν 13,85 η Tarantino στην έκδοσή της του Filerot τα 
ανέβαζε σε 15,86 ενώ ο Gabriel Ștrempel, πρώην διευθυντής της Βιβλιοθήκης 
της Ακαδημίας της Ρουμανίας, στην ελληνική έκδοση των μικρογραφιών του 
χειρογράφου ΒΑR 3514 μιλούσε για «τουλάχιστον 17».87 H Dima εντοπίζει 
και περιγράφει 23 χειρόγραφα, 12 της βλαχικής, 3 της μολδαβικής 
και 8 που είτε αποτελούν προϊόν σύμφυρσης των δύο διασκευών είτε 
παραδίδουν το κείμενο πολύ αποσπασματικά ή περιληπτικά.88 Επιπλέον, 
βασίζει την έκδοσή της όχι στον εντυπωσιακά ιστορημένο κώδικα BAR 
3514 του 1787 (με τις γνωστές μικρογραφίες του λογοθέτη Petrache, αλλά 
και την πληρέστερη ρουμανική μετάφραση του κειμένου από τον λογοθέτη 
Ionița), αλλά στον κώδικα ΒΑR 1319 του 1789, θεωρώντας αυτό το λίγο 
μεταγενέστερο χειρόγραφο πλησιέστερο στην αρχική, και μάλλον οριστικά 
χαμένη πλέον σήμερα, πρώτη μετάφραση του κειμένου.89 Η Dima στην 
εισαγωγική μελέτη της, μεταξύ άλλων, αναθεωρεί τη χρονολόγηση του 
ιστορημένου χειρογράφου 43 της Cluj που είχε προτείνει ο Grecu και αντί 
για το 1790 προτείνει το 1787, την ίδια χρονιά δηλαδή στην οποία γρά-
φτηκε/εικονογραφήθηκε και ο κώδικας BAR 3514· στον BAR 3514, εκεί 
που ο Grecu διέκρινε 3 διαφορετικές καλλιγραφικές γραφές προερχόμενες 
όμως από το ίδιο χέρι, η Dima προτείνει 3 διαφορετικούς γραφείς, από τους 
οποίους μόνο ένας συμπίπτει με έναν από τους 3 γραφείς του χειρογράφου 
43 της Cluj.90 Το σημαντικότερο όμως είναι μάλλον ότι διατυπώνει και 
εμπλουτίζει με νέα στοιχεία την παλιότερη, όχι αβάσιμη, αλλά συζητήσιμη 
υπόθεσή της ότι η βλαχική διασκευή του Erotocrit προήλθε από τη γραφίδα 
του Alecu Văcărescu,91 στον οποίο και η Tarantino έχει αποδώσει τη διασκευή 
του Filerot.92 Παρόλο που η έκδοση της Dima βασίζεται σε ένα λίγο μετα-
γενέστερο χειρόγραφο και έτσι αφήνει σε εκκρεμότητα την έκδοση του BAR 
3514 (που κατά τη γνώμη μου εξακολουθεί να είναι ένα από τα desiderata 
της έρευνας), η απόδοση της πατρότητας της βλαχικής διασκευής του 
Εrotocrit στον Alecu Văcărescu ανοίγει μια σειρά από γραμματολογικά και 

85. Βλ. Moraru - Velculescu, Bibliografia…, ό.π. (σημ. 14), τ. 1, σσ. 197-205.
86. Βλ. παραπάνω σημ. 71.
87. Βλ. Δεληγιάννης (επιμ.), ό.π. (σημ. 69), σ. 6.
88. Βλ. παραπάνω σημ. 70.
89. Βλ. αναλυτικά Dima (επιμ.), Poemul Erotocrit.., ό.π. (σημ. 17), σσ. 59-102.
90. Ό.π., σ. 87.
91. Ό.π., σσ. 59-102.
92. H απόδοση της πατρότητας του Filerot από την Tarantino στον Alecu Văcărescu είχε 

βασιστεί σε παλιότερη μελέτη (του 1984) της Dima, η οποία όμως δεν ασπάζεται τη θέση 
αυτή και αποδέχεται την απόδοση της πατρότητας του Filerot στο Gheorghe Peşacov, που είχε 
προτείνει ο Ν. Α. Ursu (βλ. αναλυτικά Dima (επιμ.), Poemul Erotocrit…, ό.π., σσ. 110-111). 



52 Τάσος Α. Καπλάνης

ειδολογικά ζητήματα, που δεν μπορούν να συζητηθούν εδώ,93 αλλά αφορούν 
εξίσου τη νεοελληνική και τη ρουμανική λογοτεχνία και την ιστορία τους 
και που, για να σταθμιστούν καλύτερα, θα έπρεπε να έχουμε στη διάθεσή 
μας κριτικές εκδόσεις τόσο του Erotocrit, του Filerot και του Noul Erotocrit 
όσο και του πρωτότυπου Νέου Ερωτοκρίτου του Φωτεινού. Τέτοιες εκδόσεις 
δυστυχώς δεν υπάρχουν, και το γεγονός από μόνο του είναι αποκαρδιωτικό, 
γιατί δείχνει εντέλει πόσο λίγα εξακολουθούμε να γνωρίζουμε και πόσο λίγο 
είμαστε (ακόμη) σε θέση να γνωριστούμε με τις τύχες του Ερωτόκριτου στις 
Παραδουνάβιες Ηγεμονίες.

Στο μέλλον λοιπόν θα πρέπει να αποκτήσουμε εκδόσεις όλων αυτών 
των κειμένων, όχι αποσπασματικές ή μερικές ή ενός μόνο κλάδου της 
παράδοσής τους, όπως έχει γίνει μέχρι τώρα για κάποια από αυτά, αλλά 
συνολικές, ει δυνατόν κριτικές κατά κλάδο της παράδοσης ή έστω φιλο-
λογικές κατά κώδικα, για να αποκτήσουμε συνολική εικόνα και να τα 
αποτιμήσουμε καλύτερα. Αυτό φυσικά δεν αφορά μόνο τον Ερωτόκριτο και 
τις διάφορες διασκευές του, αλλά συνολικά τα λογοτεχνικά λαϊκά βιβλία. 
Επίσης, νομίζω ότι δεν έχει πια νόημα σήμερα να κυνηγούμε τη χίμαιρα 
της διαπίστωσης ελληνικής, σλαβικής ή άλλης καταγωγής των ρουμανικών 
λογοτεχνικών λαϊκών βιβλίων, όταν η ίδια η παράδοσή τους δείχνει ότι η 
προέλευση ήταν συχνά πολλαπλή. Η εμμονή σε έναν μόνο κλάδο (λ.χ. στις 
ελληνικής ή, συνηθέστερα στη ρουμανική βιβλιογραφία, στις σλαβικής 
προέλευσης διασκευές) συσκοτίζει τη γενική εικόνα, που μπορεί να φω-
τιστεί επαρκώς μόνο αν αναληφθεί ένα σοβαρό και εκτεταμένο εκδοτικό 
εγχείρημα. Για την εκπόνηση ενός τέτοιου εκδοτικού εγχειρήματος θα ήταν 
ευχής έργο να συνεργαστούν ρουμανιστές, νεοελληνιστές και σλαβιστές 
σε ένα κοινό διαβαλκανικό πρόγραμμα. Αν δεν μπορεί να γίνει αυτό, όχι 
ελλείψει διάθεσης, αλλά ελλείψει πόρων, θα μπορούσαν τουλάχιστον οι 
βιβλιοθήκες, και κυρίως η Βιβλιοθήκη της Ακαδημίας της Ρουμανίας, να 
ψηφιοποιήσει την πλούσια συλλογή των χειρογράφων και των παλαιτύπων 
της και να τη διαθέτει ελεύθερα στο κοινό. Αλλά ακόμη και αν οι βιβλιοθήκες 
αργήσουν να προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση (θεωρώ ότι είναι 
μόνο ζήτημα χρόνου), οι ερευνήτριες και οι ερευνητές έχουμε σήμερα στη 
διάθεσή μας ένα μέσο που δεν το είχαν οι παλιότερες γενιές και που μας 
επιτρέπει να συνεργαζόμαστε από όπου κι αν βρισκόμαστε, και εννοώ 
βέβαια το διαδίκτυο, το οποίο και μπορούμε να εκμεταλλευτούμε.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης                              ΤΑΣΟΣ Α. ΚΑΠΛΑΝΗΣ

93. Ελπίζω ότι θα έχω την ευκαιρία να τα αναπτύξω σε ξεχωριστό μελέτημα.
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ΤΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ῬΗΤΟΡΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ ΔΑΜΟΔΟΥ

ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στὴ Βιβλιοθήκη τῆς Ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν φυλάσσεται χειρό
γραφο τοῦ Βικεντίου Δαμοδοῦ μὲ τὸν τίτλο Τέχνη ῥητορική, προερχόμενο 
ἀπὸ τὰ βιβλία τῆς (διασκορπισμένης σήμερα) Βιβλιοθήκης τοῦ Ἑλληνικοῦ 
Γυ μνασίου Θεσσαλονίκης (18731913).

Ὁ Βικέντιος Δαμοδός (Χαβριάτα Κεφαλλονιᾶς περ. 17001754),1 λό γιος, 
διδάσκαλος, φιλόσοφος καὶ νομικός, σπούδασε στὸ Φλαγγινιανὸ Φροντι
στήριο τῆς Βενετίας, συνέχισε μὲ σπουδὲς θεολογίας, φιλοσοφίας καί, κυ   
ρίως, νομικῆς στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Πάντοβας, ὅπου τὸ 1721 ὁλοκλήρωσε 
τὶς διδακτορικές του εξετάσεις. Ἀποσύρθηκε στὰ Χαβριάτα δικηγορώντας 
γιὰ κάποιο διάστημα, ἕως ὅτου ἵδρυσε σχολεῖο θεολογίας, ρητορικῆς καὶ 
φι λοσοφίας (1723), ἀπὸ τὸ ὁποῖο πέρασαν ὡς μαθητὲς σημαντικὲς προσω
πικότητες τῆς ἐποχῆς. Παράλληλα ἀσχολήθηκε μὲ τὴ συγγραφὴ ἔργων 
φιλοσοφίας κ.ἄ., τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ ὁποῖα παρέμειναν ἀνέκδοτα, καὶ 
χειρόγραφά τους σώθηκαν σὲ διάφορες βιβλιοθήκες.

Τὸ ἔργο του Τέχνη ῥητορική (ὁ ὅρος μὲ τὴν εἰδικὴ ἀρχαία σημασία τῆς 
δικανικῆς τέχνης, καὶ ὄχι εὐρύτερα τῆς τέχνης τοῦ λόγου) ἐκδόθηκε ὡς 
δεύτερο  μέρος  τοῦ  ἔργου  Ἐπίτομος  Λογικὴ   κατ᾽ Ἀριστοτέλην καὶ Τέχνη ῥη
τορικὴ…  στὴ Βενετία ἀπὸ τὸν κυθήριο ἱερέα Γεώργιο Φατζέα   (Φατσέα) τὸ 
1759, μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Δαμοδοῦ, ἐνῶ ἔχουν διασωθεῖ καὶ 30 χειρό
γραφα τῆς Ῥητορικῆς, χρονολογημένα καὶ ἀχρονολόγητα, σὲ δημόσιες καὶ 
ἰδιωτικὲς βιβλιοθήκες τῆς Ἑλλάδας καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ καθὼς καὶ σὲ μονὲς 
τοῦ Ἁγίου Ὄρους.2

Εὐχαριστίες ὀφείλονται στὸν καθηγητὴ Γιῶργο Κεχαγιόγλου, γιὰ τὶς παρα τηρήσεις καὶ 
ὑποδείξεις του, στὸν Γιῶργο Μπουδαλῆ, συντηρητὴ τοῦ Μουσείου Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ, 
καὶ στὴ βιβλιολόγο Πολυξένη Κουρέντα γιὰ τὸ ἐνδιαφέρον καὶ τὴν πολυποίκιλη βοήθεια καὶ 
συμπαράστασή τους.

1. Βλ. ᾽Α. Ε. Καραθανάσης, Ἡ Φλαγγίνειος Σχολὴ τῆς Βενετίας, Θεσσαλονίκη 1975, σ. 271, 
καθὼς ἐπίσης καὶ διάσπαρτες ποικίλες ὅσες πληροφορίες γιὰ τὸν Βικέντιο Δαμοδὸ καὶ τὴν 
ἐποχή του. Γιὰ ἄλλη βιβλιογραφία βλ. καὶ http://195.134.75.14/hellinomnimon/authors//Damo
dos.htm.

2. Βασιλική ΜπόμπουΣταμάτη, Ὁ Βικέντιος Δαμοδός. Βιογραφία  Ἐργογραφία 17001754, 
Ἀθήνα, Μ.Ι.Ε.Τ., 1998, σσ. 536537.
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Τὸ χειρόγραφο ποὺ κατέληξε στὴ Βιβλιοθήκη τῆς Ε.Μ.Σ. προέρχεται ἀπὸ 
δωρεὰ τοῦ Χριστοφόρου Νάλτσα, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε τὸ 1967 καὶ 
τῆς ὁποίας περιληπτικὴ περιγραφὴ δημοσιεύτηκε τὸ 1992.3 Ἡ δωρεὰ Χρ. 
Νάλτσα περιελάμβανε ἐκτὸς τῶν ἄλλων βιβλίων καὶ περιοδικῶν καὶ 116 
πα λαιότυπα προερχόμενα ἀπὸ τὴ Βιβλιοθήκη τοῦ Ἑλληνικοῦ Γυμνασίου 
Θεσσαλονίκης (Β.Ε.Γ.Θ.),4 καθὼς καὶ χειρόγραφα. Τὸ χφ. τῆς Ρητορικῆς προ
φανῶς δὲν ἀκολούθησε τὴ μοίρα τῶν υπολοίπων χειρογράφων τῆς Β.Ε.Γ.Θ., 
τὰ ὁποῖα τὸ 1916 ἀπεστάλησαν στὴν Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη τῆς Ἑλλάδος, καὶ 
παρέμεινε λανθάνον μέχρι τὴν ἀνεύρεσή του μέσα στὴ δωρεά Χρ. Νάλτσα.5

Ἡ προέλευση τοῦ χφ. ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ τὸ ἐπίσημα τῆς «Βιβλιοθήκης 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Γυμνασίου Θεσσαλονίκης», τὴν πράσινη σφραγίδα τῆς 
«Ἐφορείας τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἐκπαιδευτικῶν Καταστημάτων» (Ε.Θ.Ε.Κ.), 
καθὼς καὶ τὴν περιγραφὴ τοῦ Daniel Serruys στὸ ἔργο του Catalogue des 
manuscrits conservés au Gymnage grec de Salonique (1903).6  Ἀργότερα ὁ 
Marcel Richard περιέλαβε στὸ μνημειῶδες ἔργο του Répertoire des biblio
thèques et des catalogues de manuscrits grecs7 καὶ τὴ Βιβλιοθήκη τοῦ Ἑλληνικοῦ 
Γυμνασίου, μέσω τῆς περιγραφῆς του Serruys, ἐνῶ ἡ εἰδικὴ ἐρευνήτρια Βα
σιλικὴ ΜπόμπουΣταμάτη σημείωσε τὴν ὕπαρξη τοῦ συγκεκριμένου χει
ρογράφου περιληπτικά, ἀπὸ ἔμμεση πληροφορία ποὺ τῆς εἶχε δώσει ὁ Λί  
νος Πολίτης στὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1960 καὶ ὄχι ἀπὸ αὐτοψία.8

Γιὰ τὴν περιγραφὴ τοῦ χφ. τῆς Ε.Μ.Σ. σημαντικὸ βοήθημα μοῦ στά θη
κε ἡ ἀναλυτικὴ περιγραφὴ τῶν περιεχομένων τοῦ χφ. τῆς Ῥητορικῆς τοῦ 
Ν. Πανταζόπουλου, ποὺ παρέχει ἡ Β. ΜπόμπουΣταμάτη,9 τὸ ὁποῖο παρου  
σιάζει πολλὰ κοινὰ στοιχεῖα μὲ τὸ χφ. τῆς Ε.Μ.Σ. Ὡστόσο, γιὰ μιὰ πλη
ρέστερη εἰκόνα τοῦ χφ. τῆς Ε.Μ.Σ. προχωρῶ ἐδῶ σὲ ἀναλυτικὴ καταγραφὴ 
καὶ τῶν ἑνοτήτων κάθε κεφαλαίου (ἡ μεταγραφὴ δὲν διορθώνει τὰ ὀρθο
γραφικὰ κ.ἄ. λάθη τοῦ χφ. οὔτε γραφὲς ποὺ συνηθίζονταν σὲ παλαιότερες 
περιόδους, καί, γενικά, ἀποφεύγει τὴν ἐπισήμανσή τους με sic, ἐκτὸς ἀπὸ 
τὴν ἐξόφθαλμα λανθασμένη χρήση τῆς βαρεῖας). Ἡ παρούσα περιγραφὴ 
διορθώνει ὅσες προηγήθηκαν.

3. Κωνσταντίνος Ν. Πλαστήρας, Ἔντυπα παλαιὰ τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑταιρείας Μακε
δονικῶν Σπουδῶν (15321800), Θεσσαλονίκη, Ε.Μ.Σ., 1992, σ. 10.

4. Σ. ΖιώγουΚαραστεργίου  Κ. Ν. Πλαστήρας, Η Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Γυμνασίου 
Θεσ σαλονίκης (18731912), Θεσσαλονίκη, Ἀφοὶ Κυριακίδη, 2010, σ. 10 κ.ε.

5. Ὅ.π., σσ. 11 κ.ἑ.
6. Daniel Serruys, Catalogue des manuscrits conservés au Gymnage grec de Salonique, Παρίσι, 

E. Bouillon, 1903, σ. 60, ἐγγρ. 73.
7. Marcel Richard, Répertoire des bibliothèques et des catalogues de manuscrits grecs…, Πα

ρίσι 1958, ἐγγρ. 754.
8. ΜπόμπουΣταμάτη, ὅ.π. (σημ. 2), σ. 161.
9. Ὅ.π., σ. 558, καὶ ἀναλυτικὰ περιεχόμενα στὶς σσ. 571573.
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1. Περιγραφὴ τοῦ χειρογράφου

Τέχνη ῥητορική, Βικεντίου τοῦ Δαμουδοῦ.
κατ᾽ ἐρώτησιν καὶ ἀπόκρισιν.

Ἀχρονολόγητο, ἴσως τοῦ β´ μισοῦ τοῦ 18ου αἰῶνα, χαρτῶο, διαστ. 20,5⏡15 
ἑκ., φφ. 9 λευκὰ ἄ.ἀ.+367+10 λ. ἄ.ἀ. Διαστάσεις γραμμένης ἐπιφάνειας 
16,5⏡11 ἑκ. (με μικρὲς διακυμάνσεις). Ἀράδες κειμένου κατὰ σελίδα συνή
θως 1819.

Τὸ χφ. φέρει προγενέστερη, λανθασμένη σελιδαρίθμηση μὲ ἀραβικοὺς 
ἀριθμοὺς καὶ μὲ μολύβι, μόνο στὶς γραμμένες σελίδες, ὡς ἀκολούθως: σσ.1
203 + 1 λ.ἄ.ἀ. + 204231 + 233271 + 1 λ. ἄ.ἀ. + 272372 + 372 (λανθασμένη 
ἐπανάληψη)405 + 1 λ.ἄ.ἀ. + 406416 + 418509 + 2 ἄ.ἀ. + 510549 + 2 ἄ.ἀ. 
+ 550575 + 575 (λανθασμένη ἐπανάληψη)597 + 597 (λανθασμένη ἐπα
νάληψη)723+723 (λανθασμένη ἐπανάληψη)725 + φ. 10 λ. ἄ.ἀ.

Στὴ νέα σελιδαρίθμηση τοῦ χφ., σημειωμένη στὸ κάτω δεξιὸ τῶν σελίδων 
recto, παρατηροῦμε τὰ ἑξῆς:

Στὸ φ. 102r τὸ κείμενο διακόπτεται (γραμμένες μόνο δύο ἀράδες), ἐνῶ τὸ 
φ. 102v εἶναι λ.

Στὸ φ. 103r ἐπαναλαμβάνονται οἱ δύο ἀράδες τοῦ κειμένου τοῦ φ. 102r καὶ 
τὸ κείμενο συνεχίζεται.

Στὸ φ. 136r τὸ κείμενο διακόπτεται (γραμμένες μόνο ἕξι ἀράδες), ἐνῶ τὸ φ. 
136v εἶναι λ.

Στὸ φ. 137r τὸ κείμενο συνεχίζεται μὲ διόρθωση περιεχομένου.
Στὸ φ. 204r τὸ κείμενο διακόπτεται (γραμμένες δεκαπέντε ἀράδες), ἐνῶ τὸ 

φ. 204v εἶναι λ.
Στὸ φ. 205r τὸ κείμενο ἐπαναλαμβάνεται, μὲ διόρθωση περιεχομένου τῶν 

τελευταίων τεσσάρων ἀράδων.

Τὸ χαρτὶ τοῦ χφ. ὑδατογραφημένο μὲ θυρεὸ καὶ τὰ στοιχεῖα: SERRA. 
Στὸ φ. 102 σχῆμα ζώου καὶ ἡ λέξη HF TOSCOLANO.10  Τὸ χαρτὶ τοῦ χφ. εἶ
ναι ἰταλικῆς προέλευσης, προέρχεται ἀπὸ χαρτοβιομηχανία τῆς περιοχῆς 
Toscolano, χωρὶς ὡστόσο νὰ εἶναι δυνατὴ ἡ χρονολόγησή του μὲ ἀκρίβεια 

10. Ἡ πόλη ToscolanoMaderno βρίσκεται στὴ Λομβαρδία τῆς Β. Ἰταλίας, στὴ λίμνη 
Garda· ὑπῆρξε διαχρονικὰ ἡ καρδιὰ τῆς ἰταλικῆς χαρτοβιοτεχνίας/χαρτοβιομηχανίας ἀπὸ 
τὸ 1300 μέχρι καὶ σήμερα, ἀφοῦ στὴν περιοχή, χάρη στὰ νερὰ τοῦ ποταμοῦ Toscolano, δη
μιουργήθηκαν πολλὰ ἐργαστήρια/ἐργοστάσια παραγωγῆς χαρτιοῦ. Βλ., πρόχειρα, www.
valle dellecartiere.it, ὅπου πληροφορίες γιὰ τὸ ὁμώνυμο Μουσεῖο Χάρτου.
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(ἀπ᾽ ὅσο ξέρω, γιὰ τὸ β´ μισό τοῦ 18ου αἰ. κ.ἑ. δὲν εἶναι διαθέσιμοι ἀνα λυ
τικοὶ ἔντυποι κατάλογοι τύπου Briquet κ.τ.ὅ.).

Το χφ. εἶναι σταχωμένο μὲ δερμάτινη στάχωση καὶ σταμπωμένα διακο
σμητικά. Στὸ κέντρο τοῦ ἐμπρόσθιου ἐξωφύλλου ὠοειδὴς παράσταση τοῦ 
ἐστεμμένου Προφητάνακτος Δαυίδ ποὺ παίζει ψαλτήριο (ἔγχορδο μουσικὸ 
ὄργανο). Στὸ ὀπισθόφυλλο, διακοσμητικὸ μὲ φυτικὰ θέματα. Στὴ ράχη καὶ 
στὴν ταπετσαρία φθαρμένο ἐπίσημα τῆς Β.Ε.Γ.Θ. ἀρ. 73.

Σφργ. Ε.Θ.Ε.Κ. στὴ σ.1, σφργ. Βιβλιοθήκης Ε.Μ.Σ. σὲ διάφορα σημεῖα 
τοῦ χφ.

Γραμμένο ἀπὸ τουλάχιστο δύο ἄγνωστους γραφεῖς.
Χεὶρ α: φφ. 1306v· χεὶρ β: φφ. 307367v.
Ἀρ. Εἰσ. Ε.Μ.Σ. 22877. Ταξ. Ἀρ. ΕΘ. Ι156. 
DS 73. ΜR 754. ΜΣ 80.

2. Περιεχόμενα11

φ. 1r: Τέχνη ῥητορική, Βικεντίου τοῦ Δαμουδοῦ. κατ᾽ ἐρώτησιν καὶ ἀπό 
 κρισιν.
 Βιβλίον πρῶτον. Κεφάλαιον: α´.
 Τί εἶναι ἡ ῥητορική; πόθεν ὠνομάσθη; πῶς ὁμοιάζει καὶ διαφέρει 
 ἀπὸ τὴν διαλεκτικήν;
  Πόθεν ὠνομάσθη ἡ ῥητορική;
  Τί εἶναι ἡ ῥητορική;
 φ. 2r: Πῶς ὁμοιάζει ἡ ῥητορικὴ μὲ τὴν διαλεκτικήν, καὶ εἰς τί δια 
   φέρει;
  φ. 3v: Τί σημαίνει πεῖσαι τὸν ἀκροατήν;

φ. 4r: Πῶς διαφέρει ἡ ῥητορικὴ καὶ ἡ εὐγλωττία;
  Πῶς εὑρέθη ἡ ῥητορική;

φ. 4v: Ποῖος εὗρε πρῶτος τὴν ῥητορικήν;
 Ποία εἶναι τῆς ῥητορικῆς ἡ ὠφέλεια;

φ. 5r: Κεφάλαιον: β´. Ποῖον εἶναι τὸ ἔργον, ὁ σκοπός, καὶ ἡ ὕλη τοῦ ῥή  
 τορος;
  Ποῖον εἶναι τὸ ἔργον τοῦ ῥήτορος;
 φ. 5v: Ποῖος εἶναι τοῦ ῥήτορος ὁ σκοπός;
  Ποία εἶναι ἡ ὕλη κάθε τέχνης καὶ ἐπιστήμης;

11. Τὰ κεφάλαια τῆς ῥητορικῆς ἀναγράφονται μὲ ὄρθια στοιχεῖα, ἐνῶ μὲ πλάγια οἱ ἐπιμέ
ρους ἑνότητες τῶν κεφαλαίων. 
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 φ. 6r: Ποία εἶναι ἡ ὕλη τῆς ῥητορικῆς;
 φ. 7r: Εἰς ποῖον τρόπον θεωρεῖ ἡ ῥητορικὴ ὅλα τὰ πράγματα;

φ. 8r: Κεφάλαιον: Γ´. Τί εἶναι ῥητορικὸν ζήτημα;
  Εἰς πόσους τρόπους διαιρεῖται τὸ ζήτημα;
 φ. 8v: Τί εἶναι ζήτημα πρακτικὸν καὶ θεωρητικόν;
 φ. 9r: Ποῖον εἶναι ζήτημα κοινόν; καὶ ποῖον λέγεται μερικόν;
 φ. 9v: Πῶς ἀνάγεται ἡ ὑπόθεσις εἰς τὴν θέσιν;
 φ. 10r: Ποῖα ζητήματα θεωρεῖ συχνότερα εἰς τὸν λόγον ὁ ῥήτορας;
  Πόσα εἶναι κοινῶς τὰ γένη τῶν ζητημάτων καὶ ῥητορικῶν 
  ὑποθέσεων;
 φ. 10v: Πόσα μέρη ἔχει τὸ ἐπιδεικτικὸν γένος;
  Πόσα μέρη ἔχει τὸ δημηγορικόν;
  Πόσα μέρη περιέχει τὸ δικανικόν;
  Ποῖον σκοπὸν καὶ χρόνον ἔχει κάθε γένος ζητημάτων;

φ. 11r: Κεφάλαιον: δ´. Πόσα καὶ ποῖα εἶναι τὰ μέρη τῆς ῥητορικῆς.
  Πόσα εἶναι τὰ μέρη τῆς ῥητορικῆς;
 φ. 11v: Τί εἶναι ἡ εὕρεσις;
  Τί εἶναι ἡ διάθεσις;
  Τί εἶναι ἑρμηνεία;
 φ. 12r: Τί εἶναι ἡ προφορά;
  Ποῖα πράγματα συμβοηθοῦσιν εἰς τὴν ἀπόκτησιν τῆς ῥητο 
  ρικῆς;

φ. 13v: Κεφάλαιον: Εον´.
  Περὶ μιμήσεως.
 φ. 14r: Ποῖα πράγματα ἔχει νὰ μιμῆται ὁ φιλομαθής;
 φ. 14v: Ποῖοι εἶναι οἱ κανῶνες τῆς ὀρθῆς μιμήσεως;
 φ. 15r: Πῶς κάμνει ἐδικά του μὲ τὴν μίμησιν ὁ ῥήτορας ἐκεῖνα ὁποῦ 
     εἶναι τῶν ἄλλων ῥητόρων;
 φ. 15v: Πῶς εἶναι ὁ βος´ τρόπος τῆς μιμήσεως;
 φ. 16v: Ποῖος εἶναι ὁ τρίτος τρόπος τῆς μιμήσεως;
 φ. 17r: Ποῖος εἶναι ὁ τέταρτος τρόπος τῆς μιμήσεως;
φ. 18r: μέρος αον´: τῆς ῥητορικῆς.  

Περὶ εὑρέσεως καὶ περὶ τῶν ἀποδείξεων.
Κεφάλαιον: αον´. Τί εἶναι εὕρεσις, καὶ τί εἶναι ἀπόδειξις, καὶ πόθεν 

 γίνεται.
 Τί εἶναι εὕρεσις;
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 φ. 18v: Τί δείχνει ἡ ῥητορικὴ μὲ τὴν εὕρεσιν;
  Τί εἶναι ἀπόδειξις καὶ ἐπιχείρημα;
 φ. 19v: Τί εἶναι ἡ ῥητορικὴ ἀπόδειξις, ἀναγκαία, ἤ πειθανή;
 φ. 20r: Διατί εἶναι πειθανὴ ἡ ῥητορικὴ ἀπόδειξις καὶ δὲν εἶναι ἀνα 
  γκαία;
 φ. 21v: Ἀπὸ ποῖα πράγματα γίνεται ἡ ῥητορικὴ ἀπόδειξις;
  Τί εἶναι πειθανόν;
 φ. 22v: Τί εἶναι τὸ σημεῖον καὶ τεκμήριον;

φ. 23v: Κεφάλαιον: βον´. Πόσα καὶ ποῖα εἶναι τὰ γένη τῶν ἀποδείξεων.
  Πόσα εἶναι τὰ γένη τῶν ἀποδείξεων;
  Ποῖαι λέγονται ἔντεχνοι ἀποδείξεις;
  Ποῖαι λέγονται ἄτεχνοι ἀποδείξεις;
 φ.24 r: Πῶς διαιροῦνται οἱ ἔντεχνοι ἀποδείξεις;
 φ. 25r: Πῶς γίνεται ἀπὸ τὰ ἤθη τοῦ ῥήτορος ἡ ἀπόδειξις;
  Πῶς γίνεται ἡ ἀπόδειξις ἀπὸ τὸν ἀκροατήν;
 φ. 25v: Πῶς γίνεται ἀπὸ τὸ πρᾶγμα ἡ ἀπόδειξις;

φ. 26r: Κεφάλαιον: Γ´. Περὶ τῶν ῥητορικῶν τόπων.
 φ. 26v: Τί εἶναι τόπος ῥητορικός;
 φ. 27r: Ποῖος εὗρε τοὺς ῥητορικοὺς τόπους;
  Πόσα εἶναι τὰ γένη τῶν ῥητορικῶν τόπων;
  Πῶς διαιροῦνται οἱ ἐσωτερικοὶ τόποι;
 φ. 27v: Πόσοι καὶ ποῖοι εἶναι οἱ κοινοὶ ἐσωτερικοὶ τόποι;
 φ. 28r: Πόσοι εἶναι οἱ ἐξωτερικοὶ τόποι;
  Πῶς ἔχει νὰ μεταχειρίζεται τοὺς ῥητορικοὺς τόπους ὁ ῥή  
  τωρ;
  Ποῖα λέγονται ῥητορικὰ καὶ διαλεκτικὰ ἐπιχειρήματα;

φ. 29v: Κεφάλαιον: δον´. Περὶ τῶν κοινῶν ἐσωτερικῶν τόπων. καὶ α:ον´ τί εἶ 
 ναι ὁ ὅρος καὶ ἡ περίγραψις·
  Τί εἶναι ὁ ὅρος καὶ ἡ περίγραψις;
 φ. 31r: Ποίαν ὠφέλειαν δίδει ἡ περίγραψις καὶ ὁ ῥητορικὸς ὅρος;
 φ. 31v: Πῶς γίνεται τὸ ἐπιχείρημα ἀπὸ τὸν ὅρον;
 φ. 32r: Μὲ ποίους κανόνας γίνεται ἀπὸ τὸν ὅρον τὸ ἐπιχείρημα;
 φ. 33r: Εἰς ποῖον τρόπον κάνουσι τὸν ὅρον οἱ φιλόσοφοι καὶ οἱ ῥήτο 
  ρες;
 φ. 34v: Εἰς πόσους τρόπους γίνεται ἡ περίγραψις καὶ ῥητορικὸς 
  ὅρος;
  Πῶς γίνεται ἡ περίγραψις μὲ τὴν ἀπαρίθμησιν τῶν μερῶν;
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 φ. 35r: Πῶς γίνεται ἀπὸ τὰ ἔργα ἡ περίγραψις;
 φ. 35v: Πῶς γίνεται μετὰ αἴτια ἡ περίγραψις;
 φ. 36r: Πῶς γίνεται ἡ περίγραψις ἀπὸ ταῖς περίστασαις;
 φ. 37v: Πῶς γίνεται ἡ περίγραψις μὲ ταῖς ὁμοίωσαις καὶ μεταφοραῖς;
  Πῶς γίνεται ἡ περίγραψις κατ᾽ ἀπόφασιν καὶ κατάφασιν;
 φ. 38r: Πῶς διαιρεῖται ἡ περίγραψις;

φ. 39v: Κεφάλαιον: εον´. Περὶ τῆς ἐπαριθμήσεως τῶν μερῶν.
  Τί εἶναι τῶν μερῶν ἡ ἐπαρίθμησις;
  Εἰς πόσους τρόπους γίνεται τῶν μερῶν ἡ ἐπαρίθμησις;
 φ. 40v: Ποίαν ὠφέλειαν δίδει ἡ ἐπαρίθμησις τῶν μερῶν; Πῶς γίνεται 
  τὸ ἐπιχείρημα μὲ τὴν ἐπαρίθμησιν τῶν μερῶν;
 φ. 41v: Ποῖοι καὶ ποῖοι εἶναι οἱ κανόνες τῆς ἀριθμήσεως;
 φ. 42r: Εἰς ποῖον τρόπον γίνεται ἡ αὔξησις μὲ τὴν ἐπαρίθμησις.

φ. 43v: Κεφάλαιον: στον´. Περὶ ἐτυμολογίας.
  Τί ἐστὶν ἐτυμολογία;
  Πῶς κάμῃ μὲ τὴν ἐτυμολογίαν τὸ ἐπιχείρημα ὁ ῥήτωρ;
 φ. 44r: Πόσοι καὶ ποῖοι εἶναι οἱ κανόνες τῆς ἐτυμολογίας;
 φ. 44v: Πότε μεταχειρίζεται ὁ ῥήτωρ τὴν ἐτυμολογίαν;

φ. 45v: Κεφάλαιον: ζον´. Ποῖα τὰ σύστοιχα.
  Ποῖα λέγονται σύστοιχα;
 φ. 46r: Πῶς γίνεται τὸ ἐπιχείρημα ἀπὸ τὰ σύστοιχα;
 φ. 46v: Πόσοι εἶναι τῶν συστοίχων οἱ κανόνες;

φ. 47: Κεφάλαιον: ηον´. Περὶ γένους.
  Τί εἶναι τὸ γένος;
 φ. 48r: Πῶς γίνεται τὸ ἐπιχείρημα ἀπὸ τὸ γένος;
 φ. 48v: Πόσοι εἶναι οἱ κανόνες τοῦ γένους;
 φ. 49r: Πῶς μεταχειρίζεται τὸ γένος διὰ τὴν αὔξησιν ὁ ῥήτωρ;
 φ. 50r: Πῶς ἁρμόζει περισσότερον ἡ θέσις εἰς τὸν λόγον;

φ. 50v: Κεφάλαιον θον´. Περὶ εἴδους.
  Τί εἶναι τὸ εἶδος;
 φ. 51r: Πῶς γίνεται τὸ ἐπιχείρημα ἀπὸ τὸ εἶδος;
  Πόσοι εἶναι οἱ κανόνες τοῦ εἴδους;
 φ. 51v: Πῶς γίνεται ἡ αὔξησις μὲ τὸ εἶδος;
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φ. 53r: Κεφάλαιον ιον´. Περὶ τοῦ ὁμοίου.
  Τί εἶναι ὅμοιον;
 φ. 53v: Εἰς τί διαφέρει τὸ ὅμοιον ἀπὸ τὴν σύγκρισιν;
  Εἰς πόσους τρόπους γίνεται ἡ ὁμοίωσις;
 φ. 54v: Ποῖα εἶναι ἡ ὠφέλεια τῆς ὁμοιώσεως;
 φ. 55v: Εἰς ποῖον τρόπον γίνεται τὸ ἐπιχείρημα ἀπὸ τὸ ὅμοιον;
 φ. 56r: Πῶς ἠμπορεῖ μὲ εὐκολίας νὰ σχηματίζεται τὸ ἐπιχείρημα μὲ 
  τὴν ὁμοίωσιν ὁ ῥήτωρ;

φ. 57r: Κεφάλαιον ιαον´. Περὶ ἀνομοίου.
  Τί εἶναι ἀνόμοιον;
  Πῶς γίνεται τὸ ἐπιχείρημα ἐκ τοῦ ἀνομοίου;
 φ. 58v: Πῶς γίνεται ἡ αὔξησις μὲ τὰ ἀνόμοια;

φ. 59v: Κεφάλαιον ιβον´. Ποῖα τά ἐναντία.
  Πῶς λέγονται ἐναντία;
  Πόσα εἶναι τὰ εἴδη τῶν ἐναντίων;
 φ. 60r: Πῶς γίνεται ἐκ τῶν ἀντιθέτων τὸ ἐπιχείρημα;
 φ. 60v: Πόσοι εἶναι οἱ κανόνες τῶν ἀντιθέτων;
 φ. 61r: Ποῖα λέγονται ἀναφορικά;
 φ. 61v: Πῶς γίνεται τὸ ἐπιχείρημα ἀπὸ τὰ ἀναφορικά;
  Ποῖοι εἶναι οἱ κανόνες τῶν ἀναφορικῶν;
 φ. 62r: Ποῖα τὰ στερητικά;
 φ. 62v: Πῶς γίνεται τὸ ἐπιχείρημα ἀπὸ τὰ στερητικά;
  Πόσοι εἶναι τῶν στερητικῶν οἱ κανόνες;
 φ. 63r: Ποῖα εἶναι τὰ ἀντικείμενα;
  Πῶς γίνεται τὸ ἐπιχείρημα ἐκ τῶν ἀντικειμένων;
 φ. 63v: Ποῖοι εἶναι οἱ κανόνες τῶν ἀντικειμένων;
  Πῶς γίνεται ἡ αὔξησις ἀπὸ τὰ ἐναντία;

φ. 64v: Κεφάλαιον ιγον´. Ποῖα τὰ μαχόμενα.
  Ποῖα λέγονται μαχόμενα;

φ. 65r: Εἰς τί διαφέρουσι τὰ μαχόμενα ἀπὸ τὰ ἐναντία;
  Πῶς γίνεται τὸ ἐπιχείρημα ἀπὸ τὰ μαχόμενα;
 φ. 65v: Πῶς γίνεται ἡ αὔξησις ἀπὸ τὰ μαχόμενα;

φ. 65v: Κεφάλαιον ιδον´. Περὶ τῶν περιστάσεων.
  Ποῖος ὁ τρόπος τῶν περιστάσεων;
 φ. 66r: Τί εἶναι ἡ περίστασαις;
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 φ. 66v: Πόσα εἶναι τὰ γένη τῶν περιστάσεων;
  Ποίαις εἶναι τῶν προσώπων ἡ περίστασαις;
  Τί θεωρεῖ εἰς ταῖς περίστασαις τούταις ὁ ῥήτωρ.
 φ. 69v: Ποίαις εἶναι τῶν πραγμάτων ᾑ περίστασαις;
  Ἐξήγησόν μοι ταῖς περίστασαις ταύταις.
 φ. 71r: Πῶς γίνεται τὸ ἐπιχείρημα ἀπὸ ταῖς περίστασαις;
 φ. 72r: Ποῖα εἶναι ἡ ὠφέλεια τῶν περιστάσεων;
  Δός μοι παράδειγμα τῆς αὐξήσεως.

φ. 75v: Κεφάλαιον ιε´. Ποῖα τὰ πρότερα.
  Ποῖα λέγονται πρότερα;
 φ. 76r: Πῶς γίνεται τὸ ἐπιχείρημα ἐκ τῶν προτέρων;
 φ. 76v: Ποῖοι εἶναι οἱ κανόνες τῶν προτέρων;
 φ. 77r: Πῶς γίνεται ἡ αὔξησις μὲ τὰ πρότερα;

φ. 77v: Κεφάλαιον ιστον´. Ποῖα τὰ παρεπόμενα.
  Ποῖα εἶναι τὰ παρεπόμενα;
 φ. 78r: Πῶς γίνεται τὸ ἐπιχείρημα ἀπὸ τὰ παρεπόμενα;
 φ. 79r: Πῶς γίνεται ἡ αὔξησις ἀπὸ τὰ παρεπόμενα;

φ. 79v: Κεφάλαιον ιζον´. Ποῖα τὰ αἴτια.
  Ποῖα εἶναι τὰ αἴτια;
 φ. 80r: Πόσα εἶναι τὰ γένη τῶν αἰτίων;
  Τί εἶναι αἴτιον ποιητικόν;
 φ. 80v: Ποῖον λέγεται αἴτιον ὑλικόν;
  Ποῖον ὀνομάζεται αἴτιον εἰδικόν;
 φ. 81r: Τί εἶναι αἴτιον τελικόν;
  Πῶς γίνεται τὸ ἐπιχείρημα ἀπὸ τὸ ποιητικὸν αἴτιον;
 φ. 81v: Πῶς γίνεται τὸ ἐπιχείρημα ἀπὸ ὑλικὸν αἴτιον;
 φ. 82r: Πῶς γίνεται τὸ ἐπιχείρημα ἀπὸ τὸ εἰδικὸν αἴτιον;
  Πῶς γίνεται τὸ ἐπιχείρημα ἀπὸ τὸ τελικὸν αἴτιον;
 φ. 82v: Πῶς γίνεται ἡ αὔξησις ἀπὸ τὰ αἴτια;

φ. 83r: Κεφάλαιον ιηον´. Ποῖα τὰ ἔργα.
  Ποῖα λέγονται ἔργα;
 φ. 84r: Ποῖοι εἶναι τῶν ἔργων οἱ κανόνες;
  Πῶς γίνεται ἡ αὔξησις ἀπὸ τὰ ἔργα;

φ. 85r: Κεφάλαιον θον´. Περὶ συγκρίσεως.
  Τί εἶναι σύγκρισις;
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 φ. 85v: Εἰς πόσους τρόπους γίνεται ἡ σύγκρισις;
  Τί εἶναι σύγκρισις ἐκ τοῦ μείζονος πρὸς τὸ ἐλάττον;
 φ. 86r: Ποῖος εἶναι ὁ κανών τῆς συγκρίσεως ἐκ τοῦ μείζονος;
  Τί εἶναι ἡ σύγκρισις ἐκ τοῦ ἐλάττονος πρὸς τὸ μεῖζον;
 φ. 86v: Ποῖος εἶναι ὁ κανὼν τῆς συγκρίσεως ἐκ τοῦ ἐλάττονος;
 φ. 87r: Τί εἶναι σύγκρισις ἐκ τῶν ἴσων;
  Πῶς γίνεται ἡ αὔξησις μὲ τὴν σύγκρισιν;

φ. 88r: Κεφάλαιον κον´. Περὶ τῶν ἀτέχνων καὶ ἐξωτερικῶν τόπων.
  Ποῖοι εἶναι οἱ ἐξωτερικοὶ τόποι;
  Περὶ νόμου. Τί εἶναι ὁ νόμος;
 φ. 88v: Τί ἔχει νὰ εἰπῇ ὁ ῥήτωρ ὅταν ὁ νόμος τοῦ εἶναι βοηθὸς εἰς 
  τὴν ὑπόθεσιν;
 φ. 89v: Τί ἔχει νὰ εἰπῇ πάλιν ὅταν ἔχῃ τὸν νόμον ἐναντίον;
 φ. 90r: Περὶ συνθηκῶν.
  Τί εἶναι ᾑ συνθήκαις;
  Τί ἔχῃ νὰ εἰπῇ ὁ ῥήτορας διὰ νὰ βεβαιώσῃ τὰς συνθήκας.
 φ. 90v: Τί ἔχῃ νὰ εἰπῇ πάλιν ὅταν θέλῃ νὰ ἀναιρέσῃ τὰς συνθήκας;
 φ. 91r: Προτέρα κρίσις. Τί εἶναι προτέρα κρίσις;
  Τί λέγει ὁ ῥήτορας ὅταν εἶναι εἰς τὴν ὑπόθεσιν βοηθός ἡ 
  προτέρα κρίσις;
 φ. 91v: Τί ἔχει νὰ εἰπῇ ὅταν εἶναι ἐναντία ἡ προτέρα κρίσις;
 φ. 92r: Περὶ μαρτύρων.
  Πόσα εἶναι τὰ γένη τῶν μαρτύρων;
 φ. 92v: Τί εἶναι παροιμία, παράδειγμα, σύμβολον, αἴνιγμα, Ἱερο γλυ 
   φικόν, καὶ φρενόσχημα;
 φ. 94r: Ποῖοι λέγονται μάρτυρες πρόσφατοι;
 φ. 94v: Τί λέγει ὁ ῥήτορας ὅταν προσφέρῃ τοὺς μάρτυρας;
  Τί λέγει ὅταν ἔχῃ ἐναντίους τοὺς μάρτυρας;
 φ. 95r: Περὶ βασάνων.
  Τί εἶναι αἱ βάσανοι;
  Πῶς δεφεντεύει τὸν πταίστην ὁ ῥήτορας ὁποῦ εἰς τὰ βάσανα 
  ὁμολόγησε τὸ πταίσιμον;
 φ. 95v: Πῶς δείχνει ἀληθινὴν τὴν ὁμολογίαν εἰς τὰ βάσανα γινομένην  
  ὁ ῥήτορας;
 φ. 96r: Περὶ ὅρκου.
  Τί εἶναι ὁ ὅρκος; Τί λέγει ὁ ῥήτορας ὅταν δὲν θέλει νὰ κάμῃ 
  ὅρκον;
 φ. 96v: Τί λέγει πάλιν ὅταν δὲν θέλει ὁ ῥήτορας νὰ κάμῃ ὅρκον ὁ  
  ἀντίπαλος;
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  Τί λέγει ὁ ῥήτωρ ὅταν κάμῃ ὅρκον ὁ ἴδιος;
 φ. 97r: Περὶ φήμης. Τί εἶναι ἡ φήμη;
  Τί λέγει ὁ ῥήτορας ὅταν ἔχῃ βοηθὸν τὴν φήμην;
  Τί λέγει ὅταν εἶναι ἐναντία ἡ φήμη;

97v: Κεφάλαιον καον´. Πῶς εἶναι τὰ γένη τῶν ῥητορικῶν ὑποθέσεων.
 φ. 98r: Ποῖα εἶναι καὶ πόσα τὰ γένη τῶν ῥητορικῶν ὑποθέσεων;
 φ. 98v: Ποῖος εἶναι ὁ σκοπὸς τοῦ κάθε γένους ῥητορικόν;
  Πόσα μέρη ἔχει τὸ ἐπιδεικτικὸν γένος, καὶ εἰς ποῖον καιρὸν 
  ἀποβλέπει;
 φ. 99r: Πόσα μέρη ἔχει τὸ δημηγορικὸν καὶ εἰς ποῖον καιρὸν ἀπο 
  βλέπει;
  Ποῖα μέρη ἔχει τὸ δικανικὸν καὶ εἰς ποῖον καιρὸν ἀποβλέπει;

φ. 99v: Κεφάλαιον κβον´. Περὶ τοῦ ἐπιδεικτικοῦ γένους.
  Τί θεωροῦμεν εἰς τὸ ἐπιδεικτικὸν γένος;
  Τί εἶναι ὁ ἔπαινος, καὶ τί εἶναι ὁ λόγος;
 φ. 100r: Ποῖα εἶναι ἡ ὕλη τοῦ ἐπιδεικτικοῦ γένους;
 φ. 100v: Τί εἶναι τὸ καλόν, ἤγουν τὸ ἐπαινετόν;
 φ. 101r: Τί εἶναι ἀρετή;
 φ. 101v: Ποῖα εἶναι τῆς ἀρετῆς τὰ εἴδη;
  Τί εἶναι ἡ δικαιοσύνη;
 φ. 103r: Τί εἶναι ἀνδρεία;
  Τί εἶναι ἡ φρόνησις;
 φ. 103v: Τί εἶναι ἡ σωφροσύνη;
  Τί εἶναι μεγαλοπρέπεια;
 φ. 104r: Τί εἶναι ἐλευθεριότης;
  Τί εἶναι μεγαλοψυχία;
  Τί εἶναι σοφία;
 φ. 104v: Ποῖοι εἶναι οἱ τόποι τῶν ἐπαινετῶν καὶ αἰσχρῶν πραγμάτων;
 φ. 105v: Ποῖον εἶναι τὸ ἰδίωμα τοῦ ἐπιδεικτικοῦ γένους;
 φ. 107r: Ποία τάξις φυλάττεται εἰς τὸν ἔπαινον ἤ ψόγον ἑνὸς προσώ 
  που, λόγου χάριν ἑνὸς ἀνθρώπου;
 φ. 109r: Εἰς τὴν τάξιν τοῦ καιροῦ πῶς διαιροῦμεν τὸν λόγον;
  Ποῖα πράγματα θεωρεῖ ὁ ῥήτορας εἰς τὴν γέννεσιν;
 φ. 109v: Ποῖα πράγματα θεωρεῖ ὁ ῥήτωρ εἰς τὴν ζωήν;
 φ. 110r: Τί θεωρεῖ ὁ ῥήτορας εἰς τὸν θάνατον;
 φ. 111r: Εἰς ποῖον τρόπον αὐξάνει ὁ ῥήτορας τὸν ἔπαινον τῶν προσώ  
  πων;
 φ. 112r: Τί ἔχει νὰ φυλάττῃ ὁ ῥήτορας εἰς τὸν ἔπαινον τῶν προσώπων;
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 φ. 112v: Ποῖοι λόγοι ἀναφέρονται εἰς τὸ ἐπιδεικτικὸν γένος;
 φ. 113r: Πῶς ἐπαινοῦνται καὶ ψέγονται τὰ ἔργα καὶ ᾑ πράξαις;
 φ. 115r: Πῶς ἐπαινοῦνται τὰ πράγματα;
  Πῶς ἐπαινεῖται μία πόλις;

φ. 116r: Κεφάλαιον: κγον´. Περὶ τοῦ δημηγορικοῦ γένους.
  Τί θεωροῦμεν εἰς τὸ δημηγορικὸν γένος;
  Ποία εἶναι ἡ ὕλη τοῦ δημηγορικοῦ γένους;
 φ. 116v: Ποῖα εἶναι τὰ πράγματα ἐκεῖνα διὰ τὰ ὁποῖα συμβουλεύομεν 
  εἰς τὴν πολιτείαν;
  Διὰ νὰ συμβουλεύῃ μὲ τοῦτα ὁ ῥήτορας, τί ἔχει νὰ ἠξεύρῃ;
  Πόσα εἶναι τὰ γένη τῶν πολιτειῶν;
 φ. 117v: Ποῖοι οἱ τόποι ἀπὸ τοὺς ὁποίους λαμβάνει ὁ ῥήτορας τὰς 
  ἀποδείξεις;
  Τί εἶναι τὸ καλὸν καὶ πῶς γίνεται ἡ ἀπόδειξις;
 φ. 118r: Τί εἶναι τὸ συμφέρον, καὶ πῶς γίνεται ἡ ἀπόδειξις;
 φ. 118v: Τί εἶναι τὸ ἀναγκαῖον, καὶ πῶς γίνεται ἡ ἀπόδειξις;
 φ. 119r: Τί εἶναι τὸ εὔκολον καὶ πῶς γίνεται ἡ ἀπόδειξις;
  Τί εἶναι τὸ ἡδύ, καὶ πῶς γίνεται ἡ ἀπόδειξις;
 φ. 119v: Τί εἶναι τὸ δίκαιον καὶ πῶς γίνεται ἡ ἀπόδειξις;
 φ. 120r. Τί εἶναι νόμιμον καὶ πῶς γίνεται ἡ ἀπόδειξις;
  Τί εἶναι τὸ συμβαῖνον, καὶ πῶς γίνεται ἡ ἀπόδειξις;
 φ. 120v: Τί ἔχῃ νὰ φυλάττῃ ὁ ῥήτωρ εἰς τὸ δημηγορικὸν γένος;
 φ. 121r: Ποῖα εἶναι τὰ σημεῖα μὲ τὰ ὁποῖα γνωρίζομεν τὰ ὠφέλιμα 
  καὶ ἀγαθὰ πράγματα;
 φ. 122r: Ποῖον λέγεται πρᾶγμα μικρότερον καὶ ποῖον μεγαλήτερον;
 φ. 122v: Ποῖα εἶναι τὰ σημεῖα ἀπὸ τὰ ὁποῖα γνωρίζονται τὰ πλέα ἀ γα 
  θὰ καὶ ὠφέλιμα;
 φ. 124v: Ποῖοι λόγοι ἀναφέρονται εἰς τὸ δημηγορικὸν γένος;

φ. 125r: Κεφάλαιον: κδον´. Περὶ τοῦ δικανικοῦ γένους.
  Τί θεωροῦμεν εἰς τὸ δικανικὸν γένος;
 φ. 125v: Τί εἶναι κατηγορία καὶ ἀπολογία;
  Ποῖοι εἶναι οἱ τόποι ἀπὸ τοὺς ὁποίους γίνεται ἡ κατηγορία 
  καὶ ἡ ἀπολογία;
 φ. 126r: Τί εἶναι στάσις τοῦ ζητήματος;
 φ. 126v: Πόσα εἶναι τὰ εἴδη τῆς στάσεως;
  Τί εἶναι στάσις στοχαστική, ὁριστική, καὶ τῆς ποιότητος;
 φ. 127r: Τί εἶναι τὸ ἀδίκημα;
 φ. 127v: Εἰς ποῖον τρόπον δείχνομεν πῶς ἕνας ἠδίκησεν;
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  Ποίαις εἶναι ᾑ ἀφορμαῖς ὁποῦ παρακινοῦσι τὸν ἄνθρωπον  
  νὰ κάμῃ ἕνα ἔργον;
 φ. 128v: Περὶ κατηγορίας.
  Τί ἔχει νὰ κάμῃ ὁ ῥήτορας εἰς τὴν κατηγορίαν;
 φ. 129r: Ποῖοι εἶναι οἱ τόποι ἀπὸ τοὺς ὁποίους δείχνεται τὸ πταίσιμον;
 φ. 129v: Πῶς φανερώνεται ἡ θέλησις;
 φ. 130r: Πῶς δείχνομεν τὴν δύναμιν;
 φ. 130v: Περὶ ἀπολογίας.
  Τί ἔχει νὰ εἰπῇ ὁ ῥήτορας εἰς τὴν ἀπολογίαν;
  Πῶς δείχνει ὁ ῥήτορας ὅτι ἕνας δὲν ἔπταισεν;
 φ. 131v: Τί λέγει ὁ ῥήτορας ὅταν τὸ πταίσιμον εἶναι φανερόν;
 φ. 132r: Τί θεωρεῖ ὁ ῥήτορας εἰς τὴν ὁριστικὴν στάσιν καὶ εἰς τὴν  
  ἄλλην της ποιότητος;

φ. 133r: Κεφάλαιον: κεον´. Περὶ τῆς αὐξήσεως τοῦ λόγου.
 φ. 133v: Τί θέλει νὰ εἰπῇ αὔξις, καὶ τί εἶναι;
 φ. 134r: Εἰς ποῖον τρόπον ἁπλώνει τὸν λόγον ὁ ῥήτωρ;
 φ. 134v: Τί εἶναι μέρη φυσικὰ καὶ ἠθικὰ τῆς φωνῆς καὶ προτάσεως;
 φ. 136v: Δός μοι παράδειγμα τῆς ῥητορικῆς τούτης αὐξήσεως.
 φ. 138r: Ποῖοι εἶναι οἱ τόποι ἀπὸ τοὺς ὁποίους γίνεται τοῦ λόγου ἡ 
  αὔξησις καὶ ἡ ἅπλωσις;

φ. 139v: Κεφάλαιον: κστον´. Περὶ χρείας.
  Τί εἶναι ἡ χρεία;
 φ. 140r: Διὰ τί λέγεται χρεία ἡ διήγησις τούτη;
  Πόσα εἶναι τῆς χρείας τὰ εἴδη;
  Τί εἶναι χρεία φωνητική;
  Τί εἶναι χρεία πρακτική;
 φ. 140v: Τί εἶναι χρεία μεμιγμένη;
 φ. 141r: Πόσα εἶναι τῆς χρείας τὰ κεφάλαια;
  Τί σημαίνει τὸ ἐγκώμιον;
  Τί σημαίνει ἡ παράφρασις;
  Πῶς γίνεται ἡ παράφρασις;
 φ. 142v: Τί σημαίνει τὸ αἴτιον;
 φ. 143r: Τί σημαίνει τὸ ἐναντίον;
  Τί σημαίνει τὸ ὅμοιον;
  Τί σημαίνει τὸ παράδειγμα;
 φ. 143v: Τί σημαίνει ἡ μαρτυρία τῶν πολλῶν;
  Τί σημαίνει ὁ ἐπίλογος;
 φ. 144r: Δός μοι παράδειγμα τῆς χρείας.
  Ἐγκώμιον.
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 φ. 144v: Παράφρασις.
 φ. 145r: Αἴτιον.
 φ. 145v: Ἐναντίον.
 φ. 146r: Ὅμοιον.
 φ. 146v: Παράδειγμα: –
 φ. 147r: Μαρτυρία.
 φ. 147v: Ἐπίλογος.

φ. 148r: Κεφάλαιον: κζον´. Περὶ τῆς αὐξήσεως τῶν πραγμάτων.
  Τί εἶναι ἡ αὔξησις τῶν πραγμάτων;
 φ. 149r: Εἰς τί διαφέρει ἡ αὔξησις ἀπὸ τὴν ἐπιχείρησιν;
 φ. 150v: Δός μοι παράδειγμα τῆς ἐπιχειρήσεως καὶ αὐξήσεως διὰ νὰ  
  φανῇ ἡ διαφορὰ ὁποῦ ἔχουσι.
 φ. 151v: Εἰς ποῖον μέρος τοῦ λόγου ἔχει ἁρμοδιώτερον τόπον ἡ αὔξη 
  σις;
 φ. 152r: Πόσα εἶναι τὰ γένη τῆς αὐξήσεως τῶν πραγμάτων;
 φ. 152v: Τί εἶναι ἡ αὔξησις τῶν νοημάτων;
  Ποῖοι εἶναι οἱ τόποι τῆς αὐξήσεως.
  Εἰς πόσους τρόπους γίνεται ἡ αὔξησις μὲ τὸ συνάθροισμα;
 φ. 153r: Πῶς γίνεται ἡ αὔξησις με τὸ συνάθροισμα τῶν ὅρων;
 φ. 154r: Πῶς γίνεται ἡ αὔξησις με τὸ συνάθροισμα τῶν μερῶν;
 φ. 155v: Πῶς γίνεται ἡ αὔξησις μὲ τὸ συνάθροισμα τῶν περιστάσεων;
 φ. 157r: Πῶς γίνεται ἡ αὔξησις με τὸ συνάθροισμα τῶν ἔργων;
 φ.  158r: Πῶς γίνεται ἡ αὔξησις μὲ τὸ συνάθροισμα τῶν αἰτίων;
 φ. 158v: Πῶς γίνεται ἡ αὔξησις μὲ τὸ συνάθροισμα τῶν προτέρων καὶ 
  παρεπομένων;
 φ. 160v: Πῶς γίνεται ἡ αὔξησις μὲ τὸ συνάθροισμα τῶν ὁμοίων καὶ 
  παραδειγμάτων;
 φ. 162v: Πῶς γίνεται ἡ αὔξησις μετὸ συνάθροισμα τῶν ἐναντίων καὶ  
  ἀνομοίων;

φ. 163v: Πῶς γίνεται μετὰ τὴν ἐπίδοσιν ἡ αὔξησις;
φ. 165r: Πῶς γίνεται ἡ αὔξησις μὲ τὸν συλλογισμόν;

 φ. 166r: Πῶς γίνεται ἡ αὔξησις μὲ τὴν σύγκρισιν;
 φ. 170r: Τί εἶναι ἡ αὔξησις τῆς λέξεως;
 φ. 170v: Εἰς πόσους τρόπους γίνεται;
  Τί εἶναι ἡ μεταφορά, καὶ πῶς γίνεται ἡ αὔξησις διὰ τῶν μετα 
  φορικῶν λέξεων;
 φ. 172r: Πῶς γίνεται ἡ αὔξησις μὲ ταῖς ὑπερβολικαῖς λέξαις;
 φ. 172v: Πῶς γίνεται ἡ αὔξησις μὲ ταῖς συνωνυμίαις;
 φ. 173r: Πῶς γίνεται ἡ αὔξησις μὲ ταῖς λαμπραῖς λέξαις;
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 φ. 173v: Πῶς γίνεται ἡ αὔξησις μὲ τὴν παράφρασιν;

φ. 174r: Κεφάλαιον: κηον´. Περὶ τῶν παθῶν τῆς ψυχῆς.
 φ. 175r: Τί εἶναι πάθος ψυχῆς;
 φ. 176r: Πόσα εἶναι τὰ πάθη;
 φ. 176v: Περὶ φόβου καὶ θάρσους.
  Τί εἶναι ὁ φόβος;
 φ. 177v: Πῶς κινεῖ εἰς τὸν ἀκροατὴν τὸν φόβον ὁ ῥήτορας;
 φ. 178v: Δός μοι παράδειγμα εἰς τὴν κίνησιν τοῦ φόβου.
 φ. 180v: Τί εἶναι τὸ θάρσος;
  Πῶς κινεῖ ὁ ῥήτορας τὴν ἐλπίδα καὶ τὸ θάρσος εἰς τὸν ἀκρο 
  ατήν;
 φ. 181r: Δός μοι παράδειγμα.
 φ. 182v: Περὶ αἰσχύνης καὶ ἀναισχυντίας.
  Τί εἶναι ἡ αἰσχύνη;
 φ.  183r: Πῶς κινεῖ ὁ ῥήτορας τὴν αἰσχύνην;
 φ. 183v: Δός μοι παράδειγμα.
 φ. 185r: Τί εἶναι ἀναισχυντία;
  Πῶς κινεῖ τὴν ἀναισχυντίαν ὁ ῥήτορας;
  Δός μοι παράδειγμα.
 φ. 186r: Περὶ ἀγάπης καὶ ἔχθρας.
  Τί εἶναι ἡ ἀγάπη;
 φ. 186v: Πῶς κινεῖ τὴν ἀγάπην ὁ ῥήτορας;
 φ. 187r: Δός μοι παράδειγμα.
 φ. 187v: Τί εἶναι ἔχθρα καὶ μῖσος;
 φ. 188r: Δός μοι παράδειγμα.
 φ. 189v: Περὶ ὀργῆς καὶ πρᾳότητος.
  Τί εἶναι ἡ ὀργή;
 φ. 190v: Πῶς κινεῖ τὴν ὀργὴν ὁ ῥήτορας;
 φ. 191r: Δός μοι παράδειγμα.
 φ. 191v: Τί εἶναι ἡ πρᾳότης
 φ. 192r: Πῶς κινεῖ τὴν πρᾳότητα ὁ ῥήτορας;

 Δός μοι παράδειγμα.
 φ. 193r: Περὶ ἐλέους καὶ νεμέσεως.
  Τί εἶναι ἔλεος;
  Πῶς κινεῖ τὸ ἔλεος ὁ ῥήτορας;
 φ. 193v: Πῶς αὐξάνει τὴν δυστυχίαν ὁ ῥήτορας;
 φ. 194r: Δός μοι παράδειγμα.
 φ. 194v: Τί εἶναι νέμεσις;
 φ. 195r: Πῶς κινεῖ τὴν νέμεσιν ὁ ῥήτορας;
  Δός μοι παράδειγμα.
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 φ. 195v: Περὶ φθόνου καὶ ζήλου, καὶ καταφρονήσεως.
  Τί εἶναι ὁ φθόνος;
 φ. 196r: Πῶς κινεῖ τὸν φθόνον ὁ ῥήτορας;
  Δός μοι παράδειγμα.
 φ. 197r: Πῶς ἠμπορεῖ νὰ σβύσῃ τὸν φθόνον ὁ ῥήτορας;
 φ. 19v: Τί εἶναι ὁ ζῆλος;
  Πῶς κινεῖ τὸν ζῆλον ὁ ῥήτορας;
 φ. 198r: Τί εἶναι ἡ καταφρόνησις;
 φ. 198v: Περὶ χάριτος.
  Τί εἶναι χάρις;
  Πῶς θεωρεῖ τὴν χάριν ὁ ῥήτορας; Πῶς αὐξάνει τὴν εὐεργε 
   σίαν καὶ τὸ δῶρον ὁ ῥήτωρ;
 φ. 199v: Πῶς σμικρύνει τὴν χάριν ὁ ῥήτορας;
 φ.   200r: Περὶ χαρᾶς καὶ λύπης.
  Τί εἶναι ἡ χαρά;
  Πῶς κινεῖ τὴν χαρὰν ὁ ῥήτορας;
 φ.  200v: Δός μοι παράδειγμα.
 φ.  201r: Τί εἶναι λύπη;
  Πῶς κινεῖ τὴν λύπην ὁ ῥήτορας;
 φ.  201v: Δός μοι παράδειγμα;
 φ.  202r: Τί ἔχει νὰ σημειώσῃ ὁ ῥήτορας εἰς τὰ πάθη;

φ. 202v: Κεφάλαιον: κθον´. Περὶ τῶν ἠθῶν τοῦ ῥήτορος καί τῶν ἀκροατῶν.
  Πῶς λέγονται τοῦ ῥήτορος τά ἤθη;
 φ.  203v: Ποῖα λέγονται ἤθη τῶν ἀκροατῶν;
 φ.  204r: Πῶς κάμνει ἠθικὸν τὸν λόγον ὁ ῥήτορας; [Ἡ ἑνότητα αὐτὴ  
  ἐπαναλαμβάνεται στὸ φ. 205r μὲ διορθωμένο περιεχόμενο.]
 φ.  206r: Τί θεωρεῖ ὁ ῥήτορας εἰς τὰ ἤθη τῶν ἀκροατῶν;
 φ.  206v: Εἰς πόσους τρόπους διαφέρουσι τὰ ἤθη τῶν ἀν(θρώπ)ων;
 φ.  207r: Ποῖα εἶναι τῶν νέων τὰ ἤθη;
 φ.  207v: Ποῖα εἶναι τῶν γερόντων τὰ ἤθη; 

φ.  208r: Ποῖα εἶναι τὰ ἤθη τῶν πλουσίων;
  Ποῖα εἶναι τὰ ἤθη τῶν πτωχῶν καί ἀγενῶν;

φ. 209r: Βιβλίον βον´: μέρος βον´: ῥητορικῆς. Περὶ διαθέσεως.
  Τί εἶναι διάθεσις;
  Ποία εἶναι ἡ ὠφέλεια τῆς διαθέσεως;
 φ. 209v: Τί εἶναι λόγος ῥητορικός;
  Ποίαν τάξιν φυλάττει ὁ ῥήτορας εἰς τὴν σύνθεσιν τοῦ λόγου, 
  ἤγουν πόσα μέρη ἔχει ὁ λόγος;



Τὸ χειρόγραφο τῆς Τέχνης ῥητορικῆς τοῦ Βικεντίου Δαμοδοῦ στὴν Ε.Μ.Σ. 69

 φ. 210v: Ἔνστασις.

φ. 210v: Κεφάλαιον: αον´. Περὶ προοιμίου.
  Τί εἶναι τὸ προοίμιον;
  Ποῖος εἶναι ὁ σκοπὸς τοῦ προοιμίου;
 φ. 211r: Εἶναι πάντα ἀναγκαῖον νὰ φανερώσῃ τὸ προοίμιον τοῦτα τὰ 
  δύω τέλη;
  Τί εἶναι προοίμιον ἀπροσδόκητον;
 φ. 211v: Πότε συνηθοῦμεν τοῦτο τὸ προοίμιον;
  Εἰς πόσους τρόπους γίνεται τοῦτο τὸ προοίμιον;
 φ. 212r: Ποῖος εἶναι ὁ βος´: τρόπος;
 φ. 212v: Ποῖος εἶναι ὁ τρίτος τρόπος;
  Ποῖος εἶναι ὁ τέταρτος τρόπος;
 φ. 213r: Ποῖος εἶναι ὁ πέμπτος τρόπος;
  Καὶ ταῦτα διὰ τὸ ἀπροσδόκητον προοίμιον: –
 φ. 213v: Ἀρεταὶ καὶ ἐλαττώματα τοῦ προοιμίου.
  Τί εἶναι ᾑ ἀρεταῖς τοῦ προοιμίου;
 φ. 214r: Ποῖα εἶναι τὰ ἐλαττώματα τοῦ προοιμίου;
 φ. 214v: Κοινοὶ τόποι τῶν προοιμίων;
  Τί εἶναι κοινοὶ τόποι τῶν προοιμίων;
  Ποῖος εἶναι ὁ πρῶτος τόπος τῶν προοιμίων;
 φ. 215v: Ποῖος εἶναι ὁ βος´: τόπος;
 φ. 216v: Ποῖος εἶναι ὁ τρίτος τόπος;
 φ. 217r: Ποῖος εἶναι ὁ δος´: τόπος;
 φ. 219v: Ποῖος εἶναι ὁ εος´: τόπος;
 φ. 218r: Ποῖος εἶναι ὁ ἕκτος τόπος;
 φ. 218v: Ποῖος εἶναι ὁ ἕβδομος τόπος;
  Ποῖος εἶναι ὁ ὄγδοος τόπος;
 φ. 219r: Ποῖος εἶναι ὁ ἔννατος τόπος;
 φ. 219v: Ποῖος εἶναι ὁ δέκατος τόπος;
 φ. 220r: Ποῖος εἶναι ὁ δέκατος πρῶτος τόπος;
 φ. 220v: Ποῖος εἶναι ὁ ιβος´: τόπος;
 φ. 221r: Ποῖος εἶναι ὁ δέκατος τρίτος τόπος;
  Ποῖος εἶναι ὁ δέκατος τέταρτος τόπος;
 φ.  221v: Ποῖος εἶναι ὁ δέκατος πέμπτος τόπος;
 φ.  222v: Περὶ τῆς προετοιμασίας τοῦ ἀκροατοῦ εἰς τὸ προοίμιον.
 φ.   223v: Πῶς κάμνει εὔνουν τὸν ἀκροατὴν ὁ ῥήτορας;
 φ.   225r: Πῶς κάμνει προσεκτικόν καὶ φιλήκοον τὸν ἀκροατὴν ὁ ῥήτο 
  ρας;
 φ.  226r: Ποία λέγεται ὑπόθεσις ἔνδοξος;
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 φ.  226v: Ποία λέγεται ὑπόθεσις παράδοξος;
  Πῶς λέγεται ὑπόθεσις ἀμφίδοξος;
 φ. 227r: Ποία λέγεται ὑπόθεσις ἄδοξος;
  Ποία λέγεται ὑπόθεσις δυσπαρακολούθητος;
 φ.  227v: Περὶ τῆς οἰκονομίας τοῦ προοιμίου.
  Τί εἶναι ἡ οἰκονομία τοῦ προοιμίου;
  Πόσα εἶναι τὰ μέρη ἀπὸ τὰ ὁποῖα συνθέτεται τὸ προοίμιον;
 φ.  228r: Δός μοι παράδειγμα τοῦ προοιμίου μὲ τὴν ἄνωθεν οἰκονομίαν.
  Πρότασις.
  Κατασκευή.
 φ.  228v: Ἀξίωσις.
 φ.  229r: Βάσις.

φ.   229v: Κεφάλαιον: βον´. Περὶ προτάσεως καί διαιρέσεως.
  Τί εἶναι πρότασις καὶ διαίρεσις προτάσεων;
 φ.  231r: Εἰς ποῖον μέρος τοῦ λόγου ἔχει τόπον ἡ πρότασις;
 φ.  231v: Πόσα εἶναι τὰ εἴδη τῆς προτάσεως;
 φ.  232r: Ποίας ἀρετὰς ἔχει ἡ πρότασις;
 φ.  232v: Πῶς φαίνεται νέα καὶ ὠφέλημος ἡ πρότασις;
 φ.  233v: Τί ἔχει νὰ φυλάττῃ ὁ ῥήτορας εἰς τὴν διαίρεσιν;

φ.  233v: Κεφάλαιον: γον´. Περὶ διηγήσεως.
 φ.  234r: Τί εἶναι διήγησις;
  Εἶναι πάντοτε ἀναγκαία ἡ διήγησις εἰς κάθε λόγον;
 φ.  234v: Πόσα εἶναι τὰ εἴδη τῆς διηγήσεως;
 φ.  235r: Εἰς τί διαφέρουσι τοῦτα τὰ τρία εἴδη τῆς διηγήσεως;
  Ποῖον εἶδος τῆς διηγήσεως θεωροῦμεν;
 φ.  235v: Πόσα εἶναι τὰ μέρη τῆς ῥητορικῆς διηγήσεως;
 φ.  236v: Εἰς πόσους τρόπους διηγεῖται ὁ ῥήτορας τὴν ὑπόθεσιν;
  Δός μοι παράδειγμα τῆς κατὰ συνέχειαν διηγήσεως.
 φ.  237v: Δός μοι παράδειγμα τῆς κατὰ μέρος διηγήσεως.
 φ.  238v: Πότε μεταχειρίζεται τὴν κατὰ μέρος διήγησιν ὁ ῥήτορας;
  Εἶναι χρεία εἰς τὰ κριτήρια νὰ διηγῆται ὁ ῥήτορας τὸ πράγ 
  μα καθὼς ἔγινε;
 φ.  239r: Ποίαις αἱ ἀρεταὶ τῆς ῥητορικῆς διηγήσεως.
  Πῶς φυλάττει τὴν σαφήνειαν ὁ ῥήτορας εἰς τὴν διήγησιν;
 φ.  239v: Πῶς γίνεται βραχεῖα ἡ διήγησις;
  Πῶς γίνεται πιθανὴ ἡ διήγησις;
 φ.  240r: Πῶς γίνεται ἠθικὴ ἡ διήγησις;
 φ.  240v: Πῶς γίνεται ἡδεία ἡ διήγησις;
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 φ.  242r: Δός μοι παράδειγμα τῆς εὔμορφης καὶ ῥερητορευμένης διη 
   γήσεως;
 φ.  244r: Εἶναι χρεία πάντα μετὰ τὸ προοίμιον νὰ ἀκολουθῇ ἡ διήγη 
  σις;

φ.  244r: Κεφάλαιον: δον´. Περὶ βεβαιώσεως.
  Τί εἶναι ἡ βεβαίωσις;
 φ.  244v: Πόσα μέρη ἔχει ἡ βεβαίωσις;
  Πῶς γίνεται ἡ καταστατικὴ βεβαίωσις εἰς τὸν λόγον;
  Τί εἶναι ἐπιχείρημα;
  Τί εἶναι ἡ ἐπιχείρησις, καὶ πῶς διαφέρει ἀπὸ τὸ ἐπιχείρημα;
 φ.  245r: Πόθεν εὑρίσκει τὸ ἐπιχείρημα ὁ ῥήτορας;
 φ.  245v: Εἰς ποῖον τρόπον μεταχειρίζεται τὰ ἐπιχειρήματα εἰς τὸν λό 
  γον ὁ ῥήτορας;
 φ.  246v: Πόσα εἶναι τὰ εἴδη τῆς ἐπιχειρήσεως;
 φ.  247r: Περὶ συλλογισμοῦ.
  Τί εἶναι συλλογισμός;
 φ.  248r: Εἰς τί διαφέρουσιν ὁ ῥητορικὸς καὶ φιλοσοφικὸς συλλογισμός;
 φ.  248v: Δός μοι παράδειγμα τοῦ ῥητορικοῦ συλλογισμοῦ.
 φ.  249v: Πρότασις.
  Πρόσληψις.
 φ.  250r: Βεβαίωσις τῆς προσλήψεως.
 φ.  251v: Συμπέρασμα.
 φ.  252r: Πρότασις.
  Βεβαίωσις τῆς προτάσεως.
 φ.  252v: Πρόσληψις καὶ ὁμοῦ αὐτῆς ἡ βεβαίωσις.
  Συμπέρασμα.
 φ.  253r: Περὶ ἐνθυμήματος.
  Τί ἐστὶν ἐνθύμημα;
  Πόσα μέρη ἔχει τὸ ἐνθύμημα;
 φ.  253v: Πῶς γίνεται τὸ ἐνθύμημα;
 φ.  254r: Δός μοι παράδειγμα τοῦ ῥητορικοῦ ἐνθυμήματος.
  Συμπέρασμα.
  Πρότασις.
 φ.  254v: Συμπέρασμα.
  Βεβαίωσις τοῦ συμπεράσματος.
 φ.  255v: Συμπέρασμα.
  Πρότασις.
  Βεβαίωσις τοῦ συμπεράσματος.
 φ.  256r: Προηγούμενον.
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 φ.   256v: Συμπέρασμα.
 φ.   257r: Βεβαίωσις τοῦ συμπεράσματος.
 φ.   257v: Προηγούμενον.
  Πρότασις.
 φ.  258r: Βεβαίωσις τῆς προτάσεως.
  Συμπέρασμα.
 φ.  260r: Τί εἶναι ἐνθύμημα σύνθετον;
 φ.  260v: Περὶ δειλήματος.
  Τί εἶναι τὸ δείλημα;
  Δός μοι παράδειγμα πῶς μᾶς τυχένει κόλασις.
 φ.  262r: Τί εἶναι ὁ σωρήτης;
 φ.  262v: Περὶ ἐπαγωγῆς.
 φ.  263r: Τί εἶναι ἐπαγωγή;
  Εἰς πόσους τρόπους γίνεται ἡ ἐπαγωγή;.
 φ.  264r: Εἰς τί διαφέρει τὸ ἐνθύμημα καὶ ἡ ἐπαγωγή;
 φ.  265r: Περὶ τοῦ παραδείγματος.
  Πῶς διαφέρει τὸ παράδειγμα ἀπὸ τὴν ἐπαγωγήν;
 φ.  266r: Δός μοι παράδειγμα τῆς ἐπιχειρήσεως τούτης.
 φ.  267r: Τί ἔχει νὰ σημειώσῃ ὁ ῥήτορας εἰς τὸ παράδειγμα;
  Εἶναι πάντοτε ἀναγκαῖον νὰ φέρῃ ὁ ῥήτορας παράδειγμα 
  ἀληθινὸν καὶ Ἱστορικόν;
 φ.  268r: Περὶ λύσεως.
  Τί εἶναι ἡ λύσις;
  Εἰς ποῖον τρόπον λύει τὰς ἐνστάσεις ὁ ῥήτορας;
 φ. 269r:  Πῶς δείχνει ὁ ῥήτορας ψεύτικον τὸ συμπέρασμα ἐκ τοῦ πράγ 
  ματος;
 φ.  269v: Πῶς δείχνει ἀπὸ τὸ ὅμοιον κοινὸν τὸ συμπέρασμα ὁ ῥήτορας;
 φ.  270r: Πῶς δείχνει κακὸν τὸ συμπέρασμα ἐκ τοῦ ἐναντίου ὁ ῥήτο 
  ρας;
 φ.   270v: Πῶς δείχνει κακὸν τὸ συμπέρασμα ἐκ τῶν κεκρυμμένων ὁ ῥή 
  τορας;
  Περὶ ἐπιλόγου.
  Τί εἶναι ὁ ἐπίλογος;
 φ.  271r: Πόσα εἶναι τὰ μέρη τοῦ ἐπιλόγου;
  Τί ἔχει νὰ κάμῃ μὲ τὴν ἀνακεφαλαίωσιν ὁ ῥήτορας;
 φ.  272r: Πῶς κινεῖ τὰ πάθη εἰς τὸν ἐπίλογον ὁ ῥήτορας;
  Δός μοι παράδειγμα τῆς κινήσεως τῶν παθῶν εἰς τὸν ἐπίλο 
  γον.
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φ. 273v: Βιβλίον Τρίτον.
  Περὶ τῆς μερικῆς εὑρέσεως καὶ διαθέσεως, ἤγουν περὶ τῶν πα 
  νηγυρικῶν λόγων καὶ ἑτέρων τοῦ δημηγορικοῦ γένους.
 φ.  274r: Ποῖοι λόγοι ἀναφέρονται εἰς τὸ ἐπιδεικτικὸν γένος;

φ.  274r: Κεφάλαιον: αον´. Περὶ τοῦ πανηγυρικοῦ λόγου.
  Πόθεν ὀνομάζεται ὁ πανηγυρικός λόγος;
  Ποία εἶναι ἡ τάξις τῶν πανηγυρικῶν ἐκείνων λόγων;
 φ.  275r: Κατὰ τὸν παρόντα καιρὸν ποῖος λέγεται ὁ πανηγυρικὸς λό 
  γος;
  Πόσα μέρη ἔχει ὁ πανηγυρικὸς λόγος;

φ.  277r: Κεφάλαιον: βον´. Περὶ τοῦ γενεθλιακοῦ λόγου:
  Τί εἶναι λόγος γενεθλιακός;
  Πόσα μέρη ἔχει ὁ λόγος τοῦτος;
 φ. 277v: Πόθεν ἠμπορεῖ ὁ ῥήτορας νὰ προμηνύσῃ τὴν μεγάλην ἐκεί 
  νην ἐλπίδα;
  Ποία εἶναι ἡ διάθεσις τοῦ γενεθλιακοῦ λόγου;

φ.  278r: Κεφάλαιον: Γον´. Περὶ τοῦ ἐπιθαλαμίου λόγου. 
  Τί εἶναι ὁ ἐπιθαλάμιος λόγος;
 φ.  278v: Πόσα μέρη ἔχει ὁ λόγος τοῦτος;
 φ.  279r: Ποία εἶναι ἡ διάθεσις τοῦ ἐπιθαλαμίου λόγου;

 φ.  279r: Κεφάλαιον: δον´. Περὶ τοῦ ἐπιταφίου λόγου.
  Τί εἶναι ἐπιτάφιος λόγος;
 φ.  279v: Πόσα μέρη ἔχει ὁ ἐπιτάφιος λόγος;
  Ποία εἶναι ἡ διάθεσις τοῦ ἐπιταφίου λόγου;

φ.  280v: Κεφάλαιον: Εον´. Περὶ τοῦ εὐχαριστικοῦ λόγου.
  Τί εἶναι ὁ εὐχαριστικὸς λόγος;
  Πόσα μέρη ἔχει ὁ εὐχαριστικὸς λόγος;
 φ.  281r: Πόθεν αὐξάνει τὴν χάριν ὁ ῥήτορας;
  Ποία εἶναι ἡ διάθεσις τοῦ εὐχαριστικοῦ λόγου;

φ.  281v: Κεφάλαιον: στον´. Περὶ τοῦ συγχαριτικοῦ λόγου.
  Τί εἶναι συγχαριτικός λόγος;
 φ.  282r: Πόσα μέρη ἔχει ὁ λόγος τοῦτος;
  Ποία εἶναι ἡ διάθεσις τοῦ συγχαριτικοῦ λόγου;
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φ.  282v: Κεφάλαιον: ζον´. Περὶ αἰτήσεως, συστάσεως, καὶ παραμυθίας.
  Τί εἶναι ἡ αἴτησις;
 φ.  283r: Πόσα μέρη ἔχει ἡ αἴτησις;
 φ.  283v: Ποία εἶναι ἡ σύστασις;
  Πόσα μέρη ἔχει ἡ σύστασις;
 φ.  284r: Τί εἶναι ἡ παραμυθία;
  Πόσα μέρη ἔχει ὁ λόγος τοῦτος;
  Πόθεν εὑρίσκει ταῖς ἀπόδειξαις διὰ τὴν παρηγορίαν;
 φ. 284v: Διὰ τί ἡ αἴτησις, σύστασις, καὶ παραμυθία ἀναφέρονται εἰς 
  τὸ δημηγορικὸν γένος;

φ.  284v: Κεφάλαιον: ηον´. Περὶ διδαχῶν.
  Τί εἶναι διδαχή;
 φ.  285r: Πῶς γίνεται ἡ διδαχή;

φ.  287v: Βιβλίον Τέταρτον.
  μέρος τρίτον τῆς ρητορικῆς.
  Περὶ ἑρμηνείας.
  Τί εἶναι ἑρμηνεία;
 φ.  288r: Πῶς διαιρεῖται ἡ ῥητορικὴ ἑρμηνεία;

φ.  288v: Κεφάλαιον: αον´. Περὶ εὐφραδείας.
  Τί εἶναι ἡ εὐφράδεια;
  Τί εἶναι τῆς λέξεως καθαρότης;
 φ.  289r: Πῶς φυλάττει τὴν καθαρότητα τῆς λέξεως ὁ ῥήτωρ;
 φ.  290v: Τί εἶναι ἡ σαφήνεια εἰς τὸν λόγον;
 φ.  291r: Πῶς φυλάττει τὴν σαφίνειαν εἰς τὸν λόγον ὁ ῥήτορας;

φ.  292v: Κεφάλαιον: βον´. Περὶ τῆς συνθέσεως τῶν φωνῶν.
 φ.  293r: Τί εἶναι ἡ σύνθεσις τῶν φωνῶν;
  Τί εἶναι ἡ τάξις τῶν φωνῶν;
  Πῶς φυλάττει τὴν τάξιν ὁ ῥήτορας;

φ.  294r: Κεφάλαιον: Γον´. Περὶ τῆς περιόδου.
  Τί εἶναι ἡ περίοδος;
 φ.  295r: Ποῖα εἶναι τὰ μέρη τῆς περιόδου;
  Τί εἶναι τὰ κῶλα καὶ τὰ κώματα;
 φ.  296r: Ποῦ μεταχειρίζεται ὁ ῥήτορας τὰ κώμματα;
 φ.  296v: Πόσα εἶναι τὰ γένη τῆς περιόδου;
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 φ.  297r: Τί εἶναι περίοδος ἀφελὴς, δίκωλος, τρίκωλος καὶ τετράκωλος;
 φ.  298r: Ποία λέγεται σφαιροειδὴς περίοδος;
 φ.  298v: Τί εἶναι πνεῦμα;
 φ.  299r: Εἰς ποῖον τρόπον κάμνει τὴν περίοδον ὁ ῥήτορας;
 φ.  300r: Τί εἶναι ὁ ῥιθμός τῆς περιόδου;
 φ.  301r: Πῶς κάμνει εὔρισθμον καὶ εὐαρμόνιον ὁ ρήτορας τὴν περίο 
  δον;
 φ.  302v: Πότε μεταχειρίζεται ὁ ῥήτορας τὰς περιόδους;

φ.  303r: Κεφάλαιον: δον´. Περὶ τοῦ ἀξιώματος τῆς ἑρμηνείας. ἤγουν περὶ τῶν 
 σχημάτων.
 φ.  303v: Τί εἶναι τὸ ἀξίωμα τῆς ἑρμηνείας;
  Τί εἶναι σχῆμα ῥητορικόν;
  Πόσα εἶναι τὰ γένη τῶν ῥητορικῶν σχημάτων;
 φ.  304v: Περὶ τρόπου.
  Τί εἶναι τρόπος;
 φ.  305r: Πόσα εἶναι τὰ εἴδη τοῦ τρόπου;

φ.  305v: Κεφάλαιον Εον´ . Περὶ μεταφορᾶς καὶ συνεκδοχῆς.
  Τί εἶναι ἡ μεταφορά;
 φ.  306v: Διὰ τί στολίζει τὸν λόγον ἡ μεταφορὰ καὶ οἱ ἄλλοι τρόποι;
 φ.  307r: Πόθεν εὐγάνει ὁ ῥήτορας τὴν μεταφοράν;
 φ.  308r: Τί ἔχει νὰ φυλάττῃ ὁ ῥήτορας εἰς τὴν μεταφοράν;
 φ.  308v: Πῶς γίνεται ἡ εἰκὼν ἀπὸ τὴν μεταφοράν;
  Τί εἶναι ἡ συνεκδοχή;

φ.  309v: Κεφάλαιον στον´. Περὶ μετωνυμίας καὶ εἰρωνείας.
  Τί εἶναι ἡ μετωνυμία;
 φ.  310v: Τί εἶναι εἰρωνεία;

φ.  311r: Κεφάλαιον ζον´. Περὶ τῶν λοιπῶν τρόπων.
  Τί εἶναι ἡ μετάληψις;
  Τί εἶναι ἡ ἀντωνομασία;
 φ.  312r: Τί εἶναι ἡ κατάχρησις;
 φ.  312v: Τί εἶναι ἡ ἀλληγορία;
 φ.  313r: Τί εἶναι ἡ ὀνοματοποιΐα;
 φ.  313v: Τί εἶναι ἡ ὑπερβολή;
  Τί εἶναι τὸ ὑπερβατόν;
 φ.  314r: Τί εἶναι ἡ περίφρασις;
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φ.  314v: Κεφάλαιον: ηον´. Περὶ τῶν ἄλλων σχημάτων τῆς λέξεως, ὁποῦ δὲν εἶ 
  ναι τρόποι.
  Τί εἶναι τὰ σχήματα τῆς λέξεως;
 φ.  315r: Εἰς πόσους τρόπους γίνονται τῆς λέξεως τὰ σχήματα;
  Πόσα εἶναι τὰ κατὰ πρόθεσιν σχήματα;
  Τί εἶναι ἡ ἐπανάληψις;
 φ.  316r: Τί εἶναι ἡ ἐπαναφορά;
 φ.  316v: Τί εἶναι ἡ συμπλοκή;
 φ.  317v: Τί εἶναι ἡ ἀναδίπλωσις;
 φ.  318r: Τί εἶναι τὸ πολύπτωτον;
 φ.  318v: Τί εἶναι κλίμαξ;
 φ.  319r: Τί εἶναι ἡ συνωνυμία;
 φ.  319v: Τί εἶναι τὸ πολὺ σύνδετον;
 φ.  320v: Ποῖα εἶναι τὰ κατὰ ἀφαίρεσιν σχήματα;
  Τί εἶναι ἡ ἀποσιώπησις καὶ ἔλλειψις;
 φ.  321r: Τί εἶναι ἡ ζεῦξις;
  Τί εἶναι ἡ διάζευξις;
 φ.  322r: Πόσα εἶναι τὰ καθ᾽ ὁμοίωσιν σχήματα;
  Τί εἶναι ἡ παρωνομασία;
 φ.  313r: Τί εἶναι τὸ ὁμοιόπτωτον;
 φ.  323v: Τί εἶναι τὸ ὁμοιοτέλευτον;

φ.  323v: Κεφάλαιον: θον´.
φ.  324r: Περὶ τῶν σχημάτων τῆς διανοίας.
  Τί εἶναι σχῆμα διανοίας;
  Πῶς διαιροῦνται τὰ σχήματα τῆς διανοίας;
 φ.  324v: Ποῖα εἶναι ἁρμοδιώτερα σχήματα διὰ τὴν ἀπόδειξιν τῆς ὑπο 
  θέσεως;
  Τί εἶναι πρόληψις;
 φ.  325v: Τί εἶναι ὑποβολή;
 φ.  326v: Τί εἶναι ἡ ἀνακοίνωσις;
 φ.  327v: Τί εἶναι ἡ συγχώρησις;
 φ.  328r: Τί εἶναι ἡ γνώμη;
 φ.  328v: Τί εἶναι ἡ ἐπιμαρτυρία;
 φ.  329r: Ποῖα σχήματα εἶναι ἁρμοδιώτερα διὰ τὴν ἔκθεσιν καὶ αὔξη 
  σιν τῶν πραγμάτων;
 φ.  329v: Τί εἶναι ὁ μερισμός;
 φ.  330r: Τί εἶναι ἡ ὑποτύπωσις;
 φ.  330v: Τί εἶναι ἡ παρέκβασις;
 φ.  332r: Τί εἶναι τό ἐπιφώνημα;
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 φ.  332v: Τί εἶναι ἡ συμβολή;
 φ.  333r: Τί εἶναι ἡ ἀντίθεσις;
 φ.  333v: Τί εἶναι ἡ ἑρμηνεία;
 φ.  334v: Τί εἶναι ὑπομονή;
 φ.  335v: Ποῖα εἶναι τὰ ἁρμοδιώτερα σχήματα διὰ τὴν κίνησιν τῶν πα 
  θῶν;
  Τί εἶναι ἐκφώνησις;
 φ.  336v: Τί εἶναι ἡ παράλειψις;
 φ.  337r: Τί εἶναι ἡ ἀπορία;
 φ.  338v: Τί εἶναι ἡ δέησις;
 φ.  339v: Τί εἶναι ἡ ἀρά;
  Τί εἶναι ἡ εὐχή;
 φ.  340r: Τί εἶναι ἡ ἐρώτησις;
 φ.  340v: Τί εἶναι ἡ ἐπανόρθωσις;
 φ.  341r: Τί εἶναι ἡ προσωποποιΐα;
 φ.  343r: Τί εἶναι ὁ διαλογισμός;
 φ.  344r: Τί εἶναι ἡ ἀποστροφή;
 φ.  345r: Τί εἶναι ἡ ἠθοποιΐα;
 φ.  346r: Περὶ τῆς διαβάσεως.
 φ.  346v: Τί εἶναι ἡ διάβασις, ἤτοι μετάβασις;
 φ.  347v: Πῶς διαιρεῖται ἡ διάβασις;

φ. 348v: Κεφάλαιον: ιον´. Πόσα εἶναι τὰ γένη τῆς ἑρμηνείας;
  Ποῖα εἶναι τὰ γένη τῆς ἑρμηνείας;
 φ.  349v: Τί εἶναι γένος ὑψηλὸν καὶ μεγαλοπρεπές;
  Πῶς κάμνει τὸ ὑψηλὸν τοῦτο γένος ὁ ῥήτορας;
 φ.  353r: Ποῖον εἶναι τὸ ἐλάττωμα τοῦ ὑψηλοῦ Γένους τῆς ἑρμηνείας;
  Πῶς γίνεται ψυχρὰ ἡ φράσις;
 φ.  354v: Τί εἶναι τὸ ταπεινὸν γένος τῆς ἑρμηνείας;
  Τί φυλάττει εἰς τοῦτο τὸ γένος ὁ ῥήτορας;
 φ.  355r: Ποῖον εἶναι τὸ ἐλάττωμα τοῦ ταπεινοῦ Γένους τῆς ἑρμηνείας;
 φ.  355v: Τί εἶναι γένος μέτριον τῆς ἑρμηνείας;
 φ.  356r: Ποῖον εἶναι τὸ ἐλάττωμα τοῦ μετρίου γένους;
 φ.  356v: Ἀπό τὰ τρία τοῦτα γένη  ποῖον  εἶναι  προτιμώτερον  ἀπὸ τὰ 
  ἄλλα δύο;

φ.  357r: Βιβλίον, Εον´: μέρος τέταρτον τῆς ῥητορικῆς.
  Περὶ προσφορᾶς.
  Τί εἶναι ἡ προσφορά;
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 φ.  358v: Τί ἔχει νὰ φυλάξῃ ὁ ῥήτορας εἰς τὴν φωνήν;
 φ.  359r: Τί ἔχει νὰ φυλάττῃ ὁ ῥήτορας εἰς τὴν κίνησιν τοῦ σώματος;
 φ.  361r: Τέλος. Καὶ τῷ ἐν τριάδι Θεῷ δόξα.

+φ. 361r: Προσθήκη.
  Περὶ τῶν συμβόλων.
  Τί εἶναι καί πῶς γίνονται;
φ.  367v: [Τέλος]: … σημαίνει τοῦτα τὰ λόγια. (   ) Γραντραβάλιο.

Θεσσαλονίκη, Ε.Μ.Σ.                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ

Ἡ πρώτη σελίδα τοῦ χφ. τῆς Τέχνης ῥητορικῆς.
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SINGING «LA MARSEILLAISE».
FRENCH MILITARY INTERVENTION, CULTURAL REFORMS AND 

LINGUISTIC CHANGES IN THE LATE 18TH-EARLY 19TH CENTURY 
BALKANS (THE CASE OF THE IONIAN ISLANDS)

It is generally accepted1 that the French Revolution (1789) had a tremendous 
impact on the historical process of the time, especially in Europe. Its ideas be-
came widely known and radically contributed to the development of a number 
of national states that emerged after the decline of the former European empires. 
In southern Europe and the Middle East, in particular, the proclamations 
and practices of the 1789 Revolution were transmitted through the military 
campaigns of Napoleon and the French republican soldiers. The tricolor 
cockade and the Phrygian cap were connected with the spirit of liberation and 
the expectation of political and social change, especially for the peoples of the 
Balkans, who were struggling to obtain their independence from the Ottoman 
Empire, which was about to collapse. During the last decade of the 18th century, 
revolutionary songs, such as «La Carmagnole» and «La Marseillaise», along 
with other anthems that glorified Napoleon’s might and power, rang throughout 
the valleys, villages and urban centers of south-eastern Europe, carrying the 
victorious messages of the Revolution. Within this context, the following paper 
examines the presence of the French troops in the Ionian Islands and its impact 
on political, cultural and linguistic reforms made in the region, from 1797 
onwards.

These reforms followed in the wake of the long Venetian domination of 
these islands which left indelible marks on the local culture, although the impact 
differed from place to place in intensity and duration and according to the 
overall historical context. It is generally believed that the aristocratic Venetian 

1. Keynote speech delivered at the International Conference on «Language, Culture and Mili-
tary Affairs», organised by the Department of Defence Languages, School of Humanities and Social 
Sciences, National University of Defence Technology, Changsha, China, 18-19.12.2015. A brief 
version of this paper was presented at the 10th Conference on the Ionian Islands, held in Corfu, 
Greece, between 30.04.-04.05.2014. The full version of the study was published in Κεφαλληνιακά 
Χρονικά 15 (2014) 225-270. All the material that came out of this research project is included in 
the book: George Andreiomenos, Η «Μασσαλιώτιδα» στα Επτάνησα. Ξαναδιαβάζοντας τους 
Προσολωμικούς Ποιητές, Athens, Ouranis Foundation, 2016, where the full bibliography of the 
subject can be found.
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administration proved itself indifferent towards the organization of education in 
the Ionian Islands.2 Several historians, however, have argued that the above view 
is something of an exaggeration, as public education was generally far from 
flourishing in Europe as a whole (except perhaps in Germany, where religious 
reform brought about the dissemination of education). On the other hand, it 
must be pointed out that during the Venetian domination of the Ionian Islands, 
all administrative acts were drafted in Italian, particularly in the Venetian 
dialect, which was the official language of the Republic itself. Moreover, this 
language had been adopted by the ruling class, and was frequently spoken in the 
capitals of the islands. The Greek language continued to be used by the lower 
social strata.3 At the same time, the social gap increased during this era, as did 
the distinction between urban and rural dwellers, and the consciousness of class 
origins and other similar phenomena were bequeathed to future generations of 
the islanders; some of them, indeed, have continued up to the present day.

In May 1797, Napoleon installed, amid celebrations, a democratic town hall 

2. In this regard, cf. what John Davy states in his book Notes and Observations on the Ionian 
Islands and Malta. With Some Remarks on Constantinople and Turkey, and on the System of 
Quarantine as at Present Conducted, vol. I, London, Smith, Elder & Co., 1842, p. 31: «No people 
or government better understood the value of the old adage, that knowledge is power, than the 
Venetians; and the method they pursued to retain the Ionians in ignorance, was strictly in conformity 
with the rest of their policy, and gives no bad idea of the spirit in which they governed these islands».

3. See for instance the related description cited in David Brewster, The Edinburgh Ency clo
paedia, vol. XI, Philadelphia, Joseph and Edward Parker, 1832, p. 396: «[...] There is little doubt 
that the manners of the inhabitants were originally those of Greeks exclusively; but of later years, 
and at present, they participate with those of the Italians; nevertheless, the lower ranks have re-
tained the customs of their forefathers more conspicuously. Their dress is nearly the same as on the 
neighbouring continent, and their language is Greek; while the higher ranks speak Italian, use the 
European costume, and preserve the same style of society. The Venetians, on assuming the sway of 
the Ionian Islands, introduced their own language into all public acts, and it was used both at the 
bar and in the pulpit, as well as in the ordinary intercourse of life. But when this republic fell under 
the domination of the French, the Greek language was encouraged, and superseded in a great degree 
the dialect of the Venetians». Cf. the views of George William Hamilton Fitzmaurice, 6th Earl of 
Orkney, Four Years in the Ionian Islands. Their Political and Social Condition; with a History of the 
British Protectorate. Edited by Viscount Kirkwall, vol. 1, London, Chapman & Hall, 1864, p. 39 
(recently reprinted in: London, Forgotten Books, 2013): «[...] She endeavoured, in fact, to destroy 
the Greek language, and to substitute the Italian, or rather the Venetian dialect. Under her rule, the 
language of the Government, of the laws, and of good society became Venetian. The Ionian peasants 
could not obtain justice without an interpreter. The Greek language, especially in Corfu, became the 
language solely of the lower orders. The Ionian gentry used it only to their servants and labourers. 
Thus the Ionian Greek became a sadly corrupted version of the finest of languages. And when in 
later times, under English rule, the use of the national language was restored, it was from the 
mouths of the most ignorant and most illiterate peasantry in the world that it had to be recovered. 
Education thus became difficult, and proficiency in literature almost impossible. The Ionian gentry 
had so long neglected their own language, or regarded it with contempt, that most of them found it 
a very difficult task to recover its free and correct use».
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in Venice, thereby inaugurating one of his most ambitious plans: to turn the 
Mediterranean Sea into a French lake. To achieve this, he believed it was 
necessary to have under his control not only Malta but also the Ionian Islands, 
since, in addition, he aimed at developing French trade eastward and gaining 
easy access to the Ottoman hinterland from which he could claim more 
easily a share after its possible collapse.4 Using as pretext the decision of the 
new Venetian hall to send representatives to the Ionian Islands to establish 
democracy, he ordered the French troops to reinforce the Venetians in the 
project, thus preventing any foreign intervention in the islands because of rapid 
political change and displaying himself as the liberator and guarantor of a more 
democratic future for the islanders.

It is well known that Bonaparte was planning his moves with surgical 
precision. He obviously knew that the Ionian Islands revolutionary clubs had 
been operating since the beginning of the 1790s. At the same time, Napoleon 
knew how to use propaganda to idealize his personality and justify his political 
and military options, which were associated with an atmosphere of heroism and 
success. To achieve his propaganda goals, he recruited the daily and periodical 
press, as well as theatre and painting, to promote the exact image he favored.5 
Napoleonic propaganda had employed a number of tactics since his first Italian 
Campaign (March 1796 - October 1797): articles, speeches, proclamations, 
correspondence, medals and newspapers6 were put to use in an attempt to 
identify him with the revolutionary hero and create the feeling that both he 
himself and France would bring freedom to the oppressed populations. In this 
way, he managed to maintain the morale of his troops, present the French 
soldiers as liberators and defenders of the ideas of the French Revolution 
and spread his fame as an international figure of legendary status,7 for whom 

4. Bonaparte himself confessed that the Ionian Sea interested the French longer than the whole 
of Italy, since the Ottoman Empire was about to collapse and the French had to take advantage of 
it. For this purpose, Napoleon sent Greek agents to the Ottoman regions to prepare revolution. 
However, the true intentions of the French did not take long to become apparent: after the Anglo-
French Treaty of Amiens (1802), they essentially appeared as protectors of the Ottoman Empire. 
See for instance, Jim Potts, The Ionian Islands and Epirus. A Cultural History, Oxford - New York, 
Oxford University Press, 2010, pp. 42-45.

5. See Wayne Handley, The Genesis of Napoleonic Propaganda 17961799, New York, 
Columbia University Press, 2005, p. 141. On Napoleonic propaganda, the classic text still remains 
to be Robert Holtman’s Napoleonic Propaganda, Baton Rouge, La., Louisiana State University 
Press, 1950.

6. On this issue, see Hugh Gough, The Newspaper Press in the French Revolution, Chicago, The 
Dorsey Press, 1988, and Jeremy D. Popkin, Revolutionary News. The Press in France 17891799, 
Durham, N.C., Duke University Press, 1990.

7. See, inter alia, Jean Tulard, Napoleon. The Myth of the Savior, trans. Teresa Waugh, London, 
Weidenfeld & Nicolson, 1984, and R. Ben Jones, Napoleon. Man and Myth, London, Hodder & 
Stoughton, 1997.



82 George Andreiomenos

everything was feasible.8 In this context, numerous plays, verses and songs 
appeared extolling the courage and achievements of the French army, and 
creating the feeling that Bonaparte was both all-powerful and triumphant. Thus, 
the catchy and well known manifestations and practices of the 1789 Revolution 
were disseminated more effectively, carried by republican French soldiers to any 
land they occupied – especially throughout south-eastern Europe.9 

When the French moved to the Ionian Islands, although strengthened by the 
historical moment, they planned every move with caution. The project was to be 
carried out by two close and committed friends of Bonaparte: Corsican General 
Anselmo (Antoine) Gentili (1743-1798) was appointed military commander, 
and the famous Parisian politician, poet and dramatist Antoine-Vincent Arnault 
(1766-1833) undertook the administrative re-organization of the region. Before 
their departure from Venice, on May 26, 1797, Napoleon conveyed to Gentili 
(and indirectly to Arnault) how they should act in relation to the Venetians and, 
above all, to the local population. The aim was to get the locals on their side 
and, simultaneously, to comply with their decisions; in the event of demands for 
independence, Napoleon’s delegates were to praise this desire of the people and 
to ensure that the notices distributed to the Seven Islands mentioned ancient 
Greece, Athens and Sparta.10 A few days later, on June 7 of the same year, Arnault 
informed his great friend that he was ready: he had written the proclamation 
to the people in plain language and understandable style, since the locals had 
nothing to do with Euripides and Plato.11

8. See Handley, op. cit. (note 5), introduction and note 13 (available now in http://www.
gutenberge.org/haw01/, accessed on 20.04.2014), and Owen Conelly, Blundering to Glory. Napo
leon’s Military Campaigns, Wilmington, Scholarly Resources, 1987, p. 30. See also, Martyn Lyons, 
Napoleon Bonaparte and the Legacy of the French Revolution, New York, St. Martin’s Press, 1994.

9. On the effects of the Revolution of 1789 in the Balkan peninsula see Paschalis M. Kitromilidis, 
Η Γαλλική Επανάσταση και η Νοτιοανατολική Ευρώπη, Athens, Poreia, 22000, and the following 
two older studies by Nicolae Jorga: Études roumaines. II. Idées et formes littéraires françaises dans 
le SudEst de l’Europe: Leçons faites à la Sorbonne, Paris, J. Gamber, 1924, and La Révolution 
française et le SudEst de l’Europe, Bucarest, Institut pour l’étude de l’histoire universelle, 1934.

10. On this issue, see Correspondance de Napoléon 1er publiée par l’ordre de l’empereur Napo-
léon III, tome III, Paris, Imprimerie Impériale, 1859, pp. 88-89: «enfin, de faire l’impossible pour 
nous captiver les peoples, ayant besoin de vous maintenir le maître, afin que, quel que soit le parti 
que vous preniez pour ces îles, nous soyons dans les cas de l’exécuter. [...] Si les habitants du pays 
étaient portés à l’indépendance, vous flatteriez leur gout, et vous ne manqueriez pas, dans les 
différentes proclamations que vous ferez, de parler de la Grèce, d’Athènes et de Sparte». See also, 
Correspondance inédite officielle et confidentielle de Napoléon Bonaparte [...] Deuxième Livraison, 
États de Venice, vol. 3, Paris, C. L. F. Panckoucke, 1819, pp. 292-293.

11. In this respect, see A. V. Arnault, Souvenirs d’un sexagénaire. Tome troisième, Paris, Librairie 
Duféy, 1833, p. 375: «J’ai rédigé, de concert avec le brave général Gentili, le proclamation que nous 
répandrons en débarquant; j’ai tâché d’y réunir un peu d’élévation à beaucoup de simplicité. Les 
Grecs auxquels nous avons affaire ne sont pas des Euripides ou des Platons: on les dit fort simples 
sous quelques rapports, si doubles qu’ils soient par caractère». The letter is cited, slightly altered, 
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Indeed, the first movements of the Napoleonic troops were cautious; they 
occupied the Venetian naval bases in the Ionian Sea without any confrontation 
and without disrupting good relations with those who staffed them. At this 
stage, Bonaparte attempted to give the impression that the islands were not 
formally torn off from the body of the Venetian Republic, and also sought to 
avoid tension and rebellion by local leaders.

On June 29, 1797, Gentili, the commander of the French fleet, arrived in the 
port of Corfu. In his first proclamation to the people of the island, he asserted 
that the French came, along with the Venetians, to liberate the place, referring 
to the glorious past of the locals and stating Napoleon’s will to assist oppressed 
people to acquire their political and human rights as well as their freedom. In 
response, the Chief Priest of Corfu praised the French and presented to Gentili 
a copy of Homer’s Odyssey, urging him to read it. After a few days, on July 11, 
1797, the «Temporary administration of the sovereign people» of Zante assured 
them in an extensive notice of its dependence on the establishment of democracy 
which would commemorate the era of Pericles, Aristides and Solon, urged the 
residents to advocate love and virtue, guaranteed the rights to religious faith, 
property and labor, accepted the tricolor cockade as the only «coat», prohibited 
the use of weapons (except for hunting), ensured trade and the administration 
of justice and referred to them as «the race of Heroes» to whom freedom was 
owed. The instructions of Napoleon had been followed to the letter.

In other words, the French presented themselves in the Ionian Islands as 
liberators. First of all, they established temporary town halls, on a more 
democratic and proportional basis compared to the past, as they had done in 
Venice. In almost all islands, the adherents of the French Revolution planted the 
Tree of Freedom, a major rebellious and patriotic symbol of the era,12 destroyed 
the Venetian flag of St. Mark, and organized demonstrations, singing in parallel 
revolutionary songs to the rhythm of «La Marseillaise».13 Furthermore, they 
burned the Golden Book (Libro d’Oro), all banners and decorations of the 
Venetian aristocracy, as well as the certificates and the coats of arms of the 
nobility. In reaction, the local nobility hired people to destroy the Tree of 
Freedom. In Cephalonia, with its long democratic tradition, a fully democratic 
club was founded, calling for the revival of the Olympic Games and the 

also in: Correspondance inédite officielle et confidentielle de Napoléon Bonaparte, op. cit. (note 10), 
p. 374.

12. Cf. [Henri] Grégoire [...], Essai historique et patriotique sur les arbres de la liberté, Paris, 
Chez Desenne, Bleuet, Firmin Didot, An. IIme de la République française [= 1794].

13. It is known as the national anthem of the French Republic, composed on April 17, 1792 by 
the French engineer officer Claude Joseph Rouget de Lisle (1760-1836). The «Marseillaise» has 
become one of the most popular revolutionary songs, worldwide.



84 George Andreiomenos

restoration of the worship of ancient deities. Public documents indicated that 
they were issued in «the first year of Greeks’ freedom», while the local dialect 
was widely used in a variety of official papers, such as proclamations, notices 
and acts of administration, resulting in the formation of a first modern Greek 
political and administrative terminology. Meanwhile, noble families in these 
islands begun to speak Greek, and patriotic sentiment was on the rise. More 
people could now be educated, as with the confiscation of the church property 
of the Latins, public schools were established. In addition, a national library and 
a printing office were founded. The law of the Venetian period was reformed 
and modernized. The bourgeoisie and the economically weaker islanders began 
to gain a sense of greater opportunities.

New ideas were taken on in mainland Greece and the Ionian islanders 
rushed to enlist as volunteers in the French army. Some, in fact, called for the 
union of the islands with France, with a view to freeing their compatriots 
from the Ottoman yoke with the intervention of French troops. The French 
strategy of winning the trust of the Ionians, the cleverly phrased notices in a 
language comprehensible to the masses, as well as the carefully targeted and 
song-dominated festivities14 impressed the locals. The same applies to the 
«instructions» of Bonaparte to Gentili and Arnault for democratic promises to 
local populations.

After the signing of the Treaty of Campo Formio (October 17, 1797), the 
Venetian Republic was divided between Austria and France; the Ionian Islands, 
together with other Greek territories, passed to the French. Napoleon did not 
hide his enthusiasm in a letter he addressed to the Minister of Foreign Affairs 
of France: «This is the most glorious peace, in many centuries. We acquire 
the most valuable for us part of Venice», he wrote. The strategic objective of 
Bonaparte had been completely achieved. The islands were divided into three 
prefectures with full self-governance. A five-member board of directors headed 
each prefecture: Corfu, Paxos and the continental coast constituted the first 
one, Ithaca, Cephalonia, and Santa Maura, along with Preveza and Vonitsa, 
the second, and Zante, Cythera and Antikythera the third. The cities of Corfu, 
Argostoli and Zante were named capitals of these prefectures. All the authority 
had finally passed to the French, who headed the local committees of each pre-
fecture.

The initial enthusiasm of the inhabitants of the Ionian Islands for the arrival 
of the French soldiers, however, was soon abated. For the Ionians, like so many 
other European nations, the triumphal march of the Napoleonic troops was 

14. It is worth noting that the French Republican Calendar, along with its various revolutionary 
fiestas, was introduced into the everyday life of the islands.
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associated with the liberating discourse of the French Revolution and the vision 
of a democratic future, free of despotism; but the foreign policy of a superpower, 
as was France at the time, was orientated towards the broader national interests 
of the country, and not the wishes and expectations of a third party.

The islanders were disappointed not merely by the dashingt of their hopes 
for support by Napoleonic troops. The maintenance of the republican soldiers 
was essentially based on the financial resources of the Ionian Islands, while 
eminent residents of the region were forced to provide repeated compulsory 
loans to the French authorities, which were never paid back. Moreover, the 
French committed a fatal error in maintaining a contemptuous attitude towards 
the local religion and local customs. The nobles did not lose the opportunity 
to whip up anti-French sentiment. Once, therefore, it became known that 
Napoleon was in contact with Ali Pasha, the islanders began to fear and suspect 
the intentions of French «atheists» – as the latter were called by the Orthodox 
clergy.

After the destruction of the French fleet by the British in the Battle of the 
Nile (August 1-2, 1798), it became increasingly difficult for Napoleon to offer 
protection to the Ionian Islands; the Russians, in alliance with their eternal 
enemy, the Turks, and with the agreement of England, took the opportunity to 
occupy the Ionian Islands. On October 12, 1798, Cythera fell into the hands of 
the Russians; the rest of the islands were conquered by the Russian-Turkish fleet 
in the next few months, without serious resistance, except from Corfu which 
was besieged from November 1798 to March 5, 1799, when the Russian army 
landed on the island, thus completing the conquest of the region.

Thus the attempt of the French to establish a fairer political and social 
change on the islands came to an end and the previous régime returned 
reinforced. The attempt of the nobles to revive old customs and practices created 
new adventures and troubles for the Ionians. However, despite the reaction of 
the nobles, the short presence of the French troops in the Seven Islands had 
significantly contributed to the implementation of a number of radical measures 
consolidating a democratic system in the region, by demolishing the privileges 
of nobility, bringing about a greater fairness and equality before the law, and 
eliminating social discrimination.

As has already been pointed out, every move of the French republican troops 
in the Ionian Islands was carefully planned. Napoleonic citizens-soldiers of the 
time brought to the areas they conquered not only the ideas of the French 
Revolution but also its daily habits and practices. In this way they had a crucial 
impact on the local culture, contributing decisively to the adoption of certain 
cultural characteristics by the islanders, which were to become entrenched in 
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the years that followed. The most significant of these will be discussed below.
First of all, special emphasis should be given to the decision of the French 

to adopt a relatively plain (for the time) form of the Greek language for use 
in notices, public documents and administrative acts – a project that was to 
prove, however, very difficult, due to the long use in the islands of Italian as an 
official language. This was why they chose, along with the French and the Greek 
vernacular, to make use of the Italian language, when they wanted to appeal 
to a wider audience. As can be demonstrated by a number of relative samples, 
this kind of Greek sounded familiar to islanders and managed to convey the 
intended message, despite the numerous misspellings, dialectal idiosyncrasies 
and foreign linguistic forms found in these texts, which over the years were 
somewhat reduced. A systematic study of such notices and other public 
documents of the period should prove fruitful to demonstrate the contribution 
of their tongue to the development of modern Greek.

It is obvious that in this way the French not only attempted to spread their 
views and political decisions to the general public, which for centuries had 
spoken local dialects of Greek, but also proved that they had adopted (if not 
promoted) the language of the majority, opposing indirectly, and therefore more 
effectively, the long Venetian past, when Italian was the official / high linguistic 
register. The aim was to be agreeable to many; if they succeeded, the masses 
would follow them more willingly. The French knew well that multilingualism 
would complicate their management and administration. At the same time, 
they realized that it would be pointless to try to impose the compulsory use 
of their own language on the islanders; by showing respect and preference for 
the natural language of the local people, they would help them to develop their 
cultural and ideological characteristics, as well as to advance their confidence to 
establish a united national identity – a policy that was in line with the principles 
they espoused.15

15. As noted by Sophia Rosenfeld in A Revolution in Language. The Problem of Signs in Late 
Eighteenthcentury France, Stanford, Calif., Stanford University Press, 2001, p. 211: «At the 
century’s close, both Garat and Roederer maintained their faith in enlightened language planning as 
a key to intellectual, moral, and political improvement». Meanwhile, Jean-Baptiste Suard, member of 
the French Academy and the Société de 1789, wrote in June 1791: «Language always feels the effects 
of revolutions, in attitudes, morals, and, above all, in governments. In the passage, for example, 
from an absolute monarchy to a pure democracy, all the dictionaries are overturned, and by this the 
revolution becomes complete, the old language is quickly forgotten and the new more easily learned 
and understood; but when the revolution is not so cutting, when democracy and monarchy merge 
without being destroyed or lost, the old language and the new language also merge, and it becomes 
difficult to mark the extent or limits of words as well as powers». (Cited in: Mark Olsen, «The 
Language of Enlightened Politics. The Société de 1789 in the French Revolution», Computer and 
the Humanities 23.4-5, Aug.-Oct. 1989, 358.) Also, the German theologist and orientalist Johann 
David Michaelis (1717-1791) had repeatedly associated the language with political activity, as 
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After all, the French had similar problems to deal with at home. Before the 
French Revolution, there was no serious concern on the part of the country’s 
royal houses about what the spoken language of their nationals should be. The 
rebels, in their attempt to abolish the old system of administration and legi-
slation, strengthened the administrative unification of the French territory and 
gradually imposed a common language that would replace the dialects or other 
languages spoken in the region. Thus, although in the beginning the supporters 
of the Revolution proclaimed the right of every citizen of the French Republic to 
be free to use the language or dialect of his/her choice, in the years that followed 
they attempted to establish a more formal French, on the assumption that the 
use of different dialects would only keep the masses in the dark, especially in the 
rural areas. Indeed, if one relies on what Henri Grégoire (1750-1831) states in 
the Rapport sur la nécessité et les moyens d’anéantir les patois et d’universaliser 
l’usage de la langue française (Report on the need and means to annihilate 
the patois and to universalize the use of French, 1794),16 the vast majority of 
the French population of the period spoke one of the thirty-three dialects or 
languages, or an oversimplified type of French, while only three out of twenty-
five million citizens of France were native speakers of the so-called Parisian 
French. The country, it could be said, was a Tower of Babel, and although it was 
the most advanced region in the world in terms of politics, very few French were 
able to follow the political debates and administrative documents – a situation 
which was totally contrary to the principles of the republicans. The year in 
which Grégoire’s views became known, two laws were issued explicitly stating 
that French would henceforth be the only language used in public life and in 
education; it took just two years for the Parisian version of the language to 
become the official tongue as well as the symbol of unity of the French state.17 At 
the same time, Napoleon’s delegates considered that the modern Greek spoken 

demonstrated in the recent book by Avi Lifschitz, Language and Enlightenment. The Berlin Debates 
of the Eighteenth Century, Oxford, Oxford University Press, 2012.

16. On this issue, see Alyssa Goldstein Sepinwall, The abbé Grégoire and the French Revolution. 
The Making of Modern Universalism, Berkeley - Los Angeles, Calif., University of California Press, 
2005. On the relation of this scholar with the Greek case, see M. Th. Lascaris, L’abbé Grégoire et la 
Grèce, Paris, A. Maretheux et L. Pactat, 1932.

17. In short, the attempt of the Revolution to impose the Parisian variety as an official state 
langua ge, within a France that until then remained linguistically fragmented, was innovative and 
important. On this see the entry http://en.wikipedia.org/wiki/Language_policy_in_France (visit paid 
on 15.04.2014). Cf. Linda S. Frey - Marsha L. Frey, «Et tu: Language and the French Revolution», 
Hi story of European Ideas 20.1-3 (1995) 505-510; James Maxwell Anderson, Daily Life During the 
French Revolution, Westport, Conn., Greenwood Press, 2007, pp. 3-4. On the British territory and 
the relationship between everyday language and the ideas of the Enlightenment, see G. Carruthers 
- C. Whyte, «Enlightenment and Vernacular», in D. Gifford - S. Dunnigan - A. MacGillivray (eds), 
Literature in English and Scots, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2002, pp. 105-118.   
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in the Ionian islands could symbolize the unity and integrity of the locals, and 
in addition would assist the French to build an administrative system, fully 
comprehensible to the islanders. The beneficial effects of this particular choice 
of the French troops applied not only to the Ionians but also to other Balkan 
peoples.18

The second point worth mentioning is the choice of the Napoleonic re-
publican troops to introduce in the Ionian Islands, along with the revolutionary 
calendar, some of the established festivals of the French Revolution.19 Cele-
brations were accompanied by parades, fanfare, cannonries, songs, dances, 
wine, food, theatrical performances and fervent speeches, all in the presence of 
ordinary people and authorities, creating a festive and high-spirited atmosphere. 
A number of descriptions of such fiestas convey the atmosphere of these times 
in the region.

The reasons for this choice by the French are obvious: on the one hand, they 
offered «bread and circuses», which are so appealing to the masses; on the 
other, they created the sense of a hopeful future; at the same time, through 
various happenings and events, they managed to re-create what had taken place 
in the streets and squares of Paris20 in revolutionary turmoil, thus conveying 
its ideology and atmosphere to the Ionian crowd. The vast majority of the 

18. It should be noted at this point that a parallel phenomenon can be found in the case of areas 
of Slovenia conquered by the French, in which Valentin Vodnik (1758-1819), a priest, journalist, 
scholar, translator and poet of Slovenian origin was prominent, writing poems in a relatively plain 
Slovenian language, generally bearing a patriotic and satirical content. In the early 1810s, Vodnik 
was a fervent supporter of the French occupation of Slovenian regions. In 1809, in fact, he wrote 
a poem, The resurrected Illyria (Ilirija ožvljena), which praised Bonaparte who had established 
the Illyrian Provinces. During the brief French administration in the region, Vodnik played a 
leading role in persuading the authorities to promote the use of Slovenian in education, culture and 
administration. After the return of the Austrians in 1813, most of these reforms in language policy 
were retained, although Vodnik was treated with suspicion. As a result, he resigned and retired 
from public life till his death in Ljubljana a few years later. (Basic information can be found in the 
website: http://en.wikipedia.org/wiki/Valentin_Vodnik – accessed on 15.04.2014.) Cf. also what 
Kitromilidis, op. cit. (note 9), states about the southern Slavic celebrators of the famous Bonaparte: 
Croatian Mirko Lopasić, Georghe Şincai (1754-1816), a Transylvanian historian, philologist, 
translator, poet and representative of Şcuola Ardeleanặ, and Petar II Petrović-Njegoś (1813-1851), 
ruler of Montenegro, Bishop of Cetinje, philosopher and poet, a pioneer in the modernization of his 
country and writer of the epic poem «The Mountain Laurels», where Napoleon is included among 
the eight most important personalities of the time.

19. A tradition of such events existed from the period of Venetian domination. On this issue, see 
Aliki Nikiforou, Δημόσιες τελετές στην Κέρκυρα κατά την περίοδο της βενετικής κυριαρχίας. 
14ος18ος αιώνες, Athens, Themelio, 1999 [= Athens, Fagotto, 22014]. On the revolutionary fe-
stivals in general, see Mona Ozouf, La fête révolutionnaire 17891799, Paris, Gallimard, 1976 
[Bibliothèque des histories] (cf. Festivals and the French Revolution, trans. Alan Sheridan, 
Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1988).

20. On the theater and events of the French Revolution, see Marvin Carlson, The Theatre of the 
French Revolution, Ithaca, N.Y., Cornell University Press, 1966; Frederick Brown, Theater and 
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population responded positively to these developments, viewing impressive 
theatrical performances and participating in mass events,21 listening to the fiery 
speeches in favor of the French liberators and democracy which were delivered 
in a vivid language easily understood by the average citizen. Above all, the use of 
songs was implemented everywhere, based on a plain and commonly understood 
linguistic form, as well as melodies and revolutionary hymns prevalent in France 
itself.22

As has aptly been observed,23 in the last decade of the 18th century songs 
blurred the boundaries between politics, entertainment and daily transactions, 
and became one of the most common means of communication of the French 
Revolution. This was reinforced by the fact that they could readily be synthesized 
on given (or new) musical forms, reproduced with stunning speed and become 
widely known by word of mouth – factors very important in a society where 

Revolution. The Culture of the French Stage, New York, Viking Press, 1980; Cecilia Feilla, The 
Sentimental Theater of the French Revolution, Farnham, Ashgate, 2013.

21. It should be noted at this point that, especially in Zante, the amateur folk theater (the 
famous Zantiot «Omilies»), originally related to theatrical works of the Cretan Renaissance and 
Italian commedia dell’arte, had already been developed, and were primarily addressed to lower 
social strata in plain language, bearing many characteristics of the local dialect; «Omilies» peaked 
during the period of carnival, and had created an important tradition, mostly involving satirical and 
improvised outdoor happenings, accompanied by dancing, music and singing.

22. As Kostas Kardamis states in his paper: «Μουσικοί απόηχοι της Γαλλικής Επανάστασης 
στα Επτάνησα», Ο Ερανιστής 26 (2007) 79-104 (reprinted in: Στους μουσικούς βηματισμούς 
του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, Athens, Omilos Meletis tou Ellinikou Diafotismou, 2011): «the 
revolutionary feasts played key role in the Ionian Islands, as in other European regions under 
French control. These events, with leading the anniversary of the proclamation of the Republic (1 
Vendemaire I 22.9.1792), had highly propagandistic character, used to take place periodically and 
expressed the new context in a symbolic and popularized way; thus, the revolutionary messages 
were to become understandable by (and disseminated on) wider social groups. Indeed, it would not 
be an exaggeration the claim that, in terms of cultural policy, outdoor feasts were more important 
than those of the theater. [...] In this way, they exercised their propaganda and simultaneously 
promoted the standard virtuous citizen and, indirectly, the moral dimension of music. [...] For 
the success of such events, the attendants, exceeding the role of simple spectators, participated 
themselves actively by singing revolutionary chants and hymns. [...] During the period 1797-1799, 
the French military musicians succeeded to convey the echoes and images of the revolution in wider 
social groups, through their outdoor performances. [...] The repetition of several stanzas under the 
same melody was not only a commonplace practice of an era, but also facilitated, as in the period 
of republican French in the Ionian Islands, the assimilation of the message of poetry by the listeners 
of the corresponding music. [...] In this context, it becomes clear that the messages and hearings of 
the French Revolution, as a major political expression of the Enlightenment, were propagated and 
maintained in Greece through the patriotic songs (Thouria)» (cited on pp. 79, 81, 85, 97 and 103). 
On the French example, see Adélaïde de Place, La vie musicale en France au temps de la Révolution, 
Paris, Fayard, 1989, and Geoffrey Hindley (ed.), «The Fêtes and Songs of the French Revolution», in 
The Larousse Encyclopedia of Music, New York, Hamlyn, 1974, pp. 285-286. 

23. See the excellent book by Laura Mason, Singing the French Revolution. Popular Culture and 
Politics 17891799, Ithaca, N.Y., Cornell University Press, 1996. The points of the following 
paragraph are based on views discussed on pp. 2, 3, 6 and 10 of this treatise.
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the vast majority of people did not understand the language and arguments of 
the few intellectuals. Individuals or friendly gatherings and citizens’ groups, of 
all social classes and political persuasions, not only composed their own songs 
but also modified those of their opponents, by mocking or distorting preciously-
existing verses. What is important is that everyone, revolutionaries and 
counterrevolutionaries, sang in the cafés, streets and market, at rallies, wherever 
possible. Since this culture of revolutionary song concerned everyone, it could 
cover many different emotions and reactions, while expressing the fears and 
aspirations of those who believed in the revolution as well as those who opposed 
it. Amateur and professional songwriters and composers, as well as various 
techniques of expression, were employed to this end. In this regard, the songs 
provide fascinating evidence in the interpretation of the events of the period. At 
this point one should note that, throughout most of the Revolution, its rivals 
composed an opposition repertoire of high-quality songs, by using symbols 
familiar to them from their own hymns and resorting simultaneously to satire 
and parody in an attempt to deconstruct and demolish revolutionary political 
symbolism, often reversing its arguments and rhetoric. The rebels, of course, 
did the same for the purposes of their own propaganda.24 It may reasonably be 
assumed that individual political views, education, material needs, even personal 
experiences would have had an impact upon the way listeners were to interpret 
and appreciate each official cultural and political scenario. In any event, the use 
of songs during the French Revolution gave a purely cultural dimension to the 
political argumentation of both sides, by endorsing new types of creative activity 
and proposing new applications in literary production.25 The same applied to a 

24. On the use of symbols and satire during the French Revolution, and the «recruitment» of 
political cartoons in particular, see what Ernest F. Henderson observes in his book, Symbol and 
Satire in the French Revolution, New York - London, The Knickerbocker Press, 1912, p. vi: «More 
interesting in their wealth of symbols than even the speeches and writings of the time are the 
pictorial satires and allegories, great numbers of which have been preserved. They are documents of 
real historical importance and have hitherto been much neglected. They reveal the spirit of the time 
as no mere printed words could ever do. They are products of this special revolution, for nothing like 
them had ever been known before. They filled a real need, for they appealed even to the illiterate; 
and three fourths of the population of France at that time could neither read nor write. They show 
us the Revolution as it was shown to the common man of the period. But more than this. we find 
that some, if not all, of these productions were issued as a means of political propaganda, with the 
direct and avowed intention of influencing public opinion». As regards the impact of analogous 
techniques in the British press, see the doctoral dissertation by Amanda Lahikainen, Unchecked 
Ideas. Humor and the French Revolution in British Political Graphic Satire 17891805, PhD Brown 
University, 2011.

25. On the «engaged» literary and cultural production of the period, see inter alia: Jean-Claude 
Bonnet - Lise Andries et al., La Carmagnole des muses. L’homme de lettres et l’artiste dans la 
Révolution, Paris, Armand Colin, 1988; James A. Hefferman (ed.), Representing the French 
Revolution. Literature, Historiography, and Art, Hanover, N.H., University Press of New England, 
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group of poets and scholars as well as to a number of traditional and folk songs 
in the Ionian Islands at the time.26

Inevitably, this new reality was reflected in the verses of several Ionian scholars 
of the era, some (but not all) of whom were distinguished for their deep demo-
cratic sentiment. In a period in which modern Greek was still largely unformed 
in the fields of both poetry and prose, and renowned scholars had resorted to 
the cultivation of old-fashioned forms of Greek, which were either reminiscent 
of ancient Greek or constituted a blend of old and new, a number of Ionian 
literati sought to compose lyrics that were very close to the then everyday 
language of the locals, by mixing regular and dialectal linguistic forms and 
using versification influenced by the Italian as well as rhythms from Greek folk 
songs.27 In many cases, these lyrics were inspired and motivated by the new 
order of things in the Ionian Islands after the arrival of the French troops.

The bulk of the verses of this group are social satires, thouria, patriotic and 
revolutionary songs with a political character and trenchant wit resulting from 
the special social conditions in the region. Several poems were composed to 
fit the melodies of French revolutionary songs, some of them rendering into 
Greek the verses of «La Marseillaise» and «La Carmagnole». However, there 
were also some lyrical poems, mainly of erotic nature, which were influenced 
by Italian/Venetian standards and Cretan literature, as well as satirical poems 
that followed the local tradition. In general, it could be argued that although the 
verses of these songwriters lack aesthetic value, the texts as a whole reflect the 
turbulent period in which they were written and at the same time established the 
linguistic basis for poetry in the generations to come, both of the Ionian Islands 

1992; Gislinde Seybert, «The Concept of Virtue in Literature and Politics During the French 
Revolution of 1789. Sade and Robespierre», in Gail M. Schwab - John R. Jeanneney (eds), The 
French Revolution of 1789 and Its Impact, Westport, Conn., Greenwood Press, 1995, pp. 51-60; 
Isabelle Brouard-Arends - Laurent Loty (eds), Littérature et engagement pendant la Révolution 
Française. Essai polyphonique et iconographique, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2007.

26. On this point, cf. the remarks by Kardamis, op. cit. (note 22), 90-91, regarding a bilingual 
(French-Italian) notice, released in Corfu on June 17, 1798, and associated with the agricultural 
feast that would take place eleven days later (28.06.1798), coinciding with the first anniversary of 
the arrival of the French on the island. According to this notice, «the event should be of particular 
splendor; for that, it was asked by citizens to submit, before an Evaluation Committee, poems in 
dialogue form (canti in dialogo), written in Greek or, alternatively, French verses, associated with the 
above festival and based on meters of widespread patriotic melodies (sotto il metro delle note Arie 
Patriotiche)». Although it cannot safely be said that a corresponding paper notice circulated in other 
Ionian Islands, this clearly demonstrates the attempt of the French to encourage the writing of such 
songs in Greek, and the relation of the Greek-speaking verses which are to be mentioned below with 
French revolutionary songs.

27. A comprehensive bibliography on these poets can be found in my book, op. cit. (note 1). 
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and of modern Greek literature more generally.
Anthony Martelaos (1754-1819) and Nicholas Koutouzis (1741-1813) 

are the best known among these poets. The former was a fervent supporter 
of Napoleon and the French Republicans; the latter opposed Martelaos and 
the French, chiefly for ideological and religious reasons. Both were priests and 
originally supporters of archaistic Greek, having written numerous works in 
this language form, for whom the vernacular of the region provided a new 
opportunity either to advocate or to condemn Bonaparte and his troops. In 
a number of poems and songs by Koutouzis and others, arguments expressed 
by Martelaos and his supporters were satirized and reversed in a parodic 
style reminiscent of techniques of songwriting in France during the years 
of the Revolution. In light of the numerous and centuries-long privileges, 
of which the nobility had been newly deprived, the purpose of the counter-
revolutionaries was clear: to ridicule the statements of the democrats, through 
elaborate reversals, in hymns and songs written in common language and 
similar metric forms. The verses of this group of poets were widely disseminated 
and reproduced in multiple copies and became known in the following few 
generations of islanders. This applies not only to the songs composed on the 
1797 arrival of the French troops but also to those which were composed after 
the second conquest of the region by Napoleonic troops, with the signing of the 
Treaties of Tilsit on July 7 and 9, 1807.28

The fact is that the freedom promised by the French to the Ionians in 1797 was 
not denied them, despite the compromises and setbacks. As Ioannis Capodistrias 
stated in 1815, in a letter to Lord Castlereagh, the then British Foreign Minister, 
one had to acknowledge the contribution of French troops to the establishment 
of a new era in the Seven Islands, with the noble families beginning to speak the 
national language of the people, the administrative acts and official documents 
now written in Greek, and patriotic feelings of the inhabitants aroused and 
encouraged. All this was bequeathed to future generations of the Ionian Islands.

Subsequent administrations of the islands did not alter these policies. All 
new occupants of the region realized that, since they could not impose their own 
language on local population, they were obliged to promote a linguistic form 
understood by the islanders. Thus, notices, news reports, public documents and 
litera ture were written in a vivid and comprehensible language which would 

28. Although the second reception of the French by the locals could not be compared to what 
occurred in the Islands in 1797, the Ionians, almost in their entirety, had once again accepted the 
Napoleonic imperial soldiers with enthusiasm. This was not only because many wanted to flatter 
the new power and Bonaparte, but also because they felt sympathy towards them. Many Ionians 
continued to view Napoleon as liberator of their enslaved compatriots. 
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help the conquerors to disseminate their propaganda and impose their will on as 
broad a percentage of the population as possible.29

The study of the so-called Pre-Solomic poets, however, shows that the deci-
sion of the French troops to transmit the revolutionary ideas through songs 
and other related pieces of literature, in a pleasant, plain and understandable 
manner, had a significant impact especially on people who did not even know 
how to read. This policy helped the French to consolidate the sense of freedom 
among the Ionians, at the same time allowing the locals to create a coherent 
literary tradition, influencing even Dionysios Solomos himself. In this way, 
classicists, teachers, priests, theologians, scholars and nobles, all of whom had 
been reared in their early years in the Venetian, retained the language they had 
learned at school mainly for scientific and intellectual purposes and introduced 
a form of spoken Greek in the islands either to inspire their supporters or to 
ridicule their opponents.

The University of Peloponnese                               GEORGE ANDREIOMENOS

 

29. Of course this is not as simple as it sounds here, since it took several decades of per sist ent 
effort for modern Greek to be introduced as the official language of the Ionian Islands. Biblio-
graphically, this issue has not been covered extensively and requires further study.
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ΑΡΧΕΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΛΑΞΕΥΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ 
ΧΑΛΚΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ

Στο αρχείο εγγράφων της μονής Βατοπεδίου απόκεινται τρεις επιστολές 
σταλμένες το 1815 από τον ίδιο αποστολέα προς τον ίδιο αποδέκτη, οι 
ο ποίες, μεταξύ άλλων, περιέχουν πληροφορίες σχετικά αφενός με τη δη
μιουργία μιας χαλκογραφίας και αφετέρου με τη λάξευση μιας επιγραφής.1 
Ο αποστολέας υπογράφει τις επιστολές ως ο ἐν Χ(ριστ)ῷ ἀδελφός διο νύ
σιος, χωρίς να προσδιορίζει ούτε τον τόπο από όπου τις στέλνει ούτε την 
ὑμετέραν πανοσιότητα προς την οποία τις απευθύνει· όμως, από το κείμενό 
τους συνάγεται με βεβαιότητα πως ο Διονύσιος ήταν μοναχός της μονής 
Βατοπεδίου και αντιπρόσωπός της στην Κωνσταντινούπολη και πως τις 
έστελνε σε κάποιον σεβάσμιο συνάδελφό του στο μοναστήρι. Όσον αφορά 
τη γλώσσα και την ορθογραφία τους, αυτές δείχνουν πως ο Διονύσιος θα 
πρέπει να ήταν κάτοχος κάποιας σχετικά καλής παιδείας, τουλάχιστον 
με τα μέτρα της εποχής. Όσον αφορά τις πληροφορίες των επιστολών 
που αφορούν τα εν λόγω θέματα, στην πρώτη επιστολή ο συντάκτης της 
αναφέρεται στην πρω τοβουλία που είχε ο ίδιος για τη δημιουργία μιας 
χαλκογραφίας με θέμα την Αγία Ζώνη. Στην δεύτερη επιστολή γράφει για 
την εξέλιξη αυτής της πρωτοβουλίας του και για τη θεματογραφία της 
σύνθεσης, καθώς επίσης και για τη φροντίδα του να γίνει η λάξευση μιας 
επιγραφής σε μάρμαρο, σύμφωνα με την παραγγελία ενός συμμοναστή του. 
Στην τρίτη, τέλος, επι στολή επαναλαμβάνει την ανάγκη να διευκρινιστούν 
τα σχετικά με τη σύνθεση της χαλκογραφίας και πληροφορεί τον αποδέκτη 
της πως στέλνει στο μοναστήρι το μάρμαρο με την επιγραφή που του είχε 
παραγγελθεί. 

Όσον αφορά τη χαλκογραφία, στην πρώτη επιστολή του, γραμμένη στις 
23 Φεβρουαρίου 1815, ο Διονύσιος πληροφορεί τον συνάδελφό του πως

ἐνταῦθα εὑρίσκεται εἷς ζωγράφος, ὁ ὁποῖος εἶναι καὶ χαλκογράφος ἐπιτήδιος καὶ 
ὁμίλησα | μετ’ αὐτοῦ διὰ νὰ χαλκογραφήσῃ τὴν ἁγίαν Ζώνην, καὶ νὰ τὸν πληρώσω 
ἐξ ἰδίων μου | τὸν ὁποῖον ἂν σᾶς εἶναι θελητόν, ἂς ἱστορηθῇ ἓν σχέδιον αὐτόθεν ἀπὸ 

1. Είναι αυτονόητο πως από τις πληροφορίες των επιστολών, εδώ σχολιάζονται μόνον αυ
τές που αναφέρονται στο αντικείμενο του άρθρου, δηλαδή οι σχετικές με τη χαλκογραφία και 
την επιγραφή. Ο σχολιασμός του συνόλου των κειμένων τους θα είχε θέση σε ένα πολύ πιο 
εκτεταμένο άρθρο με ευρύτερο θέμα.  
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ἒμπειρον ζω|γράφον, εἰς ὃσον μῆκος καὶ πλάτος θελήσετε, διὰ νὰ σκαλισθῇ καὶ τὸ 
χάλκομα ἀπα|ραλλάκτως μὲ τὸ σχέδιον, ὣστε νὰ σᾶς εἶναι ἀρεστόν, ἐπειδὴ αὐτὸς 
καὶ τὸ σχέδιον | κάμει μόνος του, ὑποπτεύομαι ὃμως μήπως δὲν σᾶς ἀρέσῃ, καὶ 
γήνουν εἰς μάτην τὰ | ἒξοδα, ἂν αὐτόθεν δὲν σταλθῇ τὸ σχέδιον [...].

Στις 8 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους ο Διονύσιος, με μια δεύτερη επιστολή 
του, πληροφορεί τον αποδέκτη της ότι

ἒλαβον καὶ τὸ σχέδιον | τῆς Ἁγίας Ζώνης στοχάζομαι ὃμως (ἂν εἶναι εὒλογον) νὰ 
ἐγχαραχθῇ καὶ | κανένας βασιλεύς εἰς τὸ κάτω μέρος πλαγίως τοῦ μοναστηρίου, 
κρατῶν εἰς χεῖ|ρας τὴν θήκη μ(ε)τ(ὰ) τῆς Ἁγίας Ζώνης, καὶ προσφέρων αὐτὴν εἰς τὸ 
μονα|στήριον, ὡς ἀφιερωτὴς αὐτῆς, καὶ ἂν σᾶς εἶναι ἀρεστὸν σημειώσατέ μοι | ποῖον 
ἐκ τῶν ἀφιερωτῶν θέλετε. προσκυνῶ καὶ τὸν σεβαστόν μοι | ἃγιον γέροντα, καὶ τὸν 
παρακαλῶ νὰ γράψῃ καί τινας στίχους προσφυεῖς | εἰς τὴν ὑπόθεσιν ταύτην, νὰ μὴ 
ἀναφέρῃ ὃμως τὸ ὂνομά μου, ἀλλ’ ὃτι δι’ | ἐξόδων τοῦ μοναστηρίου ἐχαλκοχαράχθη, 
καὶ τὰ ἒξοδα τὰ ἀποκρίνομαι | ἐξ ἰδίων μου.

 
Τέλος, στις 11 Νοεμβρίου του ίδιου πάντα έτους γράφει 

παρακαλῶ καὶ αὖθις τὸν σεβαστόν μοι γέρον | τα καὶ διδάσκαλον νὰ σημειώσῃ 
τοὺς στίχους περὶ τῆς χαλκογραφίας τῆς Ἁγίας | Ζώνης, διὰ νὰ ἐγχαραχθῶσιν ὑπὸ 
τοῦ χαλκογράφου, ὁμοίως νὰ μοι σημειώσητε | καὶ τὸν ἀφιερωτὴν αὐτῆς, ὁ ὁποῖος 
στοχάζομαι ὃτι εἶναι ὁ στέφανος βασιλεὺς | σερβείας. καὶ ταῦτα μὲν ἱκετικῶς, νὰ ἒχω 
δὲ (παρακαλῶ) ταχίστην ἀπόκρι|σίν σας περὶ τῶν στίχων […].

Η μόνη από τις βατοπεδινές χαλκογραφίες με θέμα την Αγία Ζώνη 
καταλαμβάνεται στο μεγαλύτερο μέρος της από τη γνωστή παράσταση της 
Μεταστάσεως της Θεοτόκου, ενώ σε τριμερές ξεχωριστό διάζωμα στο κάτω 
μέρος της απεικονίζεται στη μέση το Βατοπέδι, αριστερά αναγράφεται ένα 
κείμενο για την Αγία Ζώνη και δεξιά εικονίζεται ὁ Ἱωάννης αὐτοκράτωρ 
ῥωμαίων ὁ Κατακουζηνός κρατώντας το κιβωτίδιο με το ιερό κειμήλιο, 
ενώ δίπλα του αναγράφεται ένα ακόμη σχετικό κείμενο. Η ταυτότητα 
της δημιουργίας της δηλώνεται με την αναγραφή Ἐχαλκοχαράχθη παρὰ 
Νικολάου χίου ζωγράφου, ἐν Κωνσταντινουπόλει, 1817, που υπάρχει στο 
κάτω μέρος της ταινίας που πλαισιώνει την όλη παράσταση.2 Είναι φανερό 
πως τόσο η θεματογραφική σύνθεση της χαλκογραφίας όσο και ο χρόνος 
της κατασκευής της ανταποκρίνονται απολύτως στις αντίστοιχες αναφορές 
των επιστολών του Διονύσιου, έτσι ώστε να είναι βέβαιο πως αυτές αφορούν 
τη δημιουργία της, την οποία αναμφίβολα φωτίζουν. Όσον αφορά τον 
δημιουργό της, ο ζωγράφος και χαράκτης Νικόλαος από τη Χίο, σύμφωνα 

2. Βλ. Ιωάννης Εμμ. Ταβλάκης, «Τα χαρακτικά», στο  Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου, τ. Β΄, 
Άγιον Όρος 1996, σσ. 547559.
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με τα υπάρχοντα στοιχεία, εργάστηκε στην Κωνσταντινούπολη κατά το 
διάστημα 18111819. Τα γνωστά έργα του είναι όλα χαλκογραφίες που 
έχουν ως θέμα τους είτε εικόνες (της Ζωοδόχου Πηγής, της Αγίας Ζώνης 
και της Σταυρώσεως) είτε συγχωροχάρτια του πατριαρχείου Ιεροσολύμων.3

Φαίνεται, λοιπόν, πως ο βατοπεδινός μοναχός Διονύσιος, ζώντας λόγω 
του διακονήματός του στην Πόλη, είχε την ιδέα – επηρεασμένος ίσως από 
προηγούμενη γνωριμία του με τον εκεί εργαζόμενο ζωγράφο Νικόλαο 
– να χρηματοδοτήσει την κατασκευή μιας χαλκογραφίας με θέμα το ση
μαντικότερο κειμήλιο της μετανοίας του, δηλαδή την Αγία Ζώνη. Την 
ιδέα του αυτή την έθεσε υπόψη της μοναστηριακής αδελφότητας, αλλά, 
επειδή φοβήθηκε μήπως το σχέδιο που θα έκανε ο συγκεκριμένος τεχνίτης 
δεν τους φανεί αρεστό, πρότεινε να του στείλουν από το μοναστήρι ένα 
σχέδιο στις διαστάσεις που θέλουν, καμωμένο από ζωγράφο της δικής 
τους επιλογής. Οι ιθύνοντες της μονής ανταποκρίθηκαν στο αίτημά του και 
έστειλαν στον Διονύσιο το σχέδιο που τους είχε ζητήσει. Φαίνεται, όμως, 
πως αυτό ήταν απλώς η συνήθης παράσταση του θέματος χωρίς άλλες 
αναφορές, με αποτέλεσμα να μην τον ικανοποιεί, γι’ αυτό και αντιπρότεινε 
η σύνθεση να συμπληρωθεί στην Πόλη με την απεικόνιση, στο κάτω μέρος 
της, του βασιλέως αφιερωτή, σύμφωνα με σχετική υπόδειξη της μονής. 
Θεωρούσε ακόμη πως θα ήταν καλό να υπήρχε στην παράσταση και κάποιο 
ταιριαστό για την περίπτωση κείμενο, συνταγμένο, κατά παράκλησή του, 
από τον ἃγιον γέροντα, δηλαδή από τον πνευματικό ηγέτη της μονής (ο 
οποίος, προφανώς, θα ήταν πρόσωπο με την ανάλογη παιδεία, αφού στην 
τρίτη επιστολή του τον χαρακτηρίζει διδάσκαλον), ενώ δήλωνε και πάλι 
πως θα κάλυπτε ἐξ ἰδίων τα σχετικά έξοδα. Επειδή, από ό,τι φαίνεται, 
καθυστερούσαν από τη μονή να του δώσουν τις επιπλέον διευκρινίσεις που 
ζητούσε, επανέρχεται υπενθυμίζοντας την ανάγκη να του στείλουν τους 
στίχους και το όνομα του αφιερωτή, υποθέτει μάλιστα (εσφαλμένα) πως 
αυτός πρέπει να είναι ο Στέφανος βασιλεύς Σερβείας.4 Από ό,τι φαίνεται, 
μετά τη νέα επιστολή του η μονή έσπευσε να ανταποκριθεί στο αίτημά του 
στέλνοντάς του αυτά που ζητούσε και αποδεχόμενη τις προτάσεις του για 
την συμπλήρωση της σύνθεσης στην Πόλη, όπως δείχνει το διαφορετικό 
ζωγραφικό ύφος των προσθηκών σε σχέση με εκείνο του κυρίως θέματος. 
Αποδεκτή επίσης έγινε και η απαίτηση του Διονύσιου – σε αντίθεση με τη 
συνήθη σε ανάλογες περιπτώσεις πρακτική – να μην υπάρχει αναφορά 

3. Βλ. Μανόλης Χατζηδάκης  Ευγενία Δρακοπούλου, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση 
(14501830), τ. 2, Αθήνα, Ε.Ι.Ε./Κ.Ν.Ε., 1997, σσ. 243244.

4. Σχετικά με την ταυτότητα του αφιερωτή βλ. Γεώργιος Μαντζαρίδης, «Θαυματουργές 
εικόνες και άγια λείψανα», στο Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου, τ. Α΄, ό.π. (σημ. 2), σ. 128, 
σημ. 14.
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του ονόματός του ως χορηγού της χαλκογραφίας, γεγονός που δείχνει πως 
τον χαρακτήριζαν αντιλήψεις μοναχικής ταπεινοφροσύνης. Το γεγονός ότι 
τελικά χρειάστηκε να περάσει πάνω από ένα έτος ωσότου χαραχθεί η χαλ
κογραφία θα πρέπει μάλλον να αποδοθεί είτε στο ότι ο Διονύσιος χρειαζόταν 
χρόνο για να συγκεντρώσει το απαιτούμενο προς τούτο ποσό είτε στο ότι 
ο ζωγράφος έπρεπε να εκπληρώσει προηγουμένως κάποιες ανειλημμένες 
υποχρεώσεις του. 

Όπως προαναφέρθηκε, στην επιστολή της 8ης Σεπτεμβρίου 1815, εκτός 
από την πρότασή του για τη συμπλήρωση της χαλκογραφικής σύνθεσης, 
ο Διονύσιος αναφέρεται και στη λάξευση μιας επιγραφής. Συγκεκριμένα 
γράφει: 

παρόντος τοῦ κυρ ἰλαρίωνος ξηροποταμινοῦ καὶ τοῦ πρώην μεγάλου πρωτοσυ| 
γγέλου κυρ Κυρίλλου Δοχειαρίτου, ἐπαζάρευσα ἓνα ἒντεχνον μαρμαρᾶ | διὰ 
νὰ ἐγχαράξῃ τοὺς στίχους ὁποῦ ὁ κυρ Ἱερεμίας μοι ἒστειλεν (ὃν | καὶ ταπεινῶς 
προσκυνῶ, εἰληκρινῶς κατασπαζόμενος), καὶ μοι ἐζήτησε | γρόσια ἑκατόν διὰ νὰ 
ἐγχαράξῃ αὐτούς νὰ ἐξέχωσι τὰ γράμματα τοῦ | μαρμάρου. καὶ εἰς βάθος ζητᾷ 
ὀλιγότερα. ἐγὼ τὸν ἒδωσα τὰ ἣμισυ, καὶ ἀ|ναβὰς εἰς τὰ ἑξήκοντα γρόσια, αὐτός 
ἐκατέβη εἰς τὰ ὀγδοήκοντα, | χωρὶς νὰ θελήσῃ νὰ συγκατέβῃ πλέον,  ὃθεν ἒμεινεν ἐπὶ 
τοῦ πα|ρόντος διὰ νὰ συμφωνήσω μὲ ἂλλον [...]. 

Στην τρίτη, τέλος, επιστολή του στη μονή, γραμμένη στις 11 Νοεμβρίου 
του ίδιου έτους, ο Διονύσιος αναφέρει ότι στέλνει στο μοναστήρι καὶ μάρ
μαρον τοῦ προηγ(ουμένου) κυρ Ἱερεμίου. 

Πράγματι, στο εσωτερικό του δυτικού τοίχου του παρεκκλησίου του Α  
γίου Θωμά, που βρίσκεται στη ΝΑ κόρδα της μονής, είναι εντοιχισμένη μαρ
μάρινη επιγραφή με το εξής έμμετρο κείμενο:

Ο ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ | ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΙΑΣ | ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ 
ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΑΣ | ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΟΥΣΗΣ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΕΚ ΜΟΝΔΑΝΙΩΝ ΤΗΣ 
ΒΙΘΥΝΙΑΣ | ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ | ΕΓΕΝΕΤΟ ΚΤΙΤΩΡ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΙΔΙΑΣ | ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΝΟΥ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ | ΤΩΝ ΟΙΚΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | 
ΤΟΥΤΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΙΩΝ | ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΝΑΩΝ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ | 
ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣ ΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΝ | ΔΙΟ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΩΤΗΡΙΩΝ | 
ΕΥΞΟΜΕΘΑ ΤΟΥΤῼ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΩΝ | ΤΥΧΕΙΝ ΤΗΝ ΧΑΡΙΝ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΙΩΝ | ΩΣ 
ΖΗΛΩΤΟΥ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΩΝ | ΕΝ ΕΤΕΙ  ̗ΑΩΙΕ΄ ΕΝ ΜΗΝΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙῼ.5

Όπως είναι φανερό, όλα τα στοιχεία της επιγραφής ταιριάζουν απόλυτα 
με τα αντίστοιχα εκείνης στην οποία αναφέρεται η επιστολή, έτσι ώστε να 

5. Βλ. Μιλτιάδης Δ. Πολυβίου, «Τα εντός του περιβόλου μεταβυζαντινά παρεκκλήσια», στο 
Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, τ. Α΄, ό.π. (σημ. 2), σ. 332, σημ. 16. Μεταγράφεται εδώ χωρίς 
τόνους και πνεύματα.
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μην υπάρχει αμφιβολία πως η παραγγελία που διαπραγματεύεται ο Διο  
νύσιος με τον μαρμαρογλύπτη αφορά πράγματι την κτητορική επιγρα
φή του παρεκκλησίου. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια επιγραφή αποτυ
πωμένη σε μάρμαρο, όπως ακριβώς η περιγραφόμενη από τον Διονύσιο, λα  
ξευμένη τον ίδιο μήνα με αυτόν στον οποίο συντάσσεται το γράμμα και με 
παραγ γελιοδότη τον κυρ Ιερεμία, δηλαδή το πρόσωπο που αναφέρεται σε 
αυτήν ως κτήτορας, ενώ το έμμετρο ύφος του κειμένου της εκφράζει με 
ακρίβεια την αναφορά της επιστολής για τούς στίχους που του εστάλησαν 
προς αναγραφή.

Φαίνεται, λοιπόν, πως ο βατοπεδινός προηγούμενος Ιερεμίας, ολο κλη
ρώνοντας την ανέγερση του παρεκκλησίου του Αγίου Θωμά, θέλησε, κατά 
τα ειωθότα, να αποτυπώσει τη μνεία της κτητορικής πρωτοβουλίας του σε 
μια επιμελημένη μαρμάρινη επιγραφή και, όπως ήταν φυσικό, ζήτησε για 
αυτόν τον σκοπό τη βοήθεια του αντιπροσώπου της μονής στην πρωτεύουσα 
της αυτοκρατορίας, η οποία, ως μεγάλο καλλιτεχνικό κέντρο, έδινε όλες 
τις δυνατότητες για μια ικανοποιητική εκτέλεση της παραγγελίας του. 
Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί πως η προσφυγή στα μαρμαρογλυφικά ερ
γα στήρια της Κωνσταντινούπολης αποτελούσε μια συνήθη πρακτική των 
αγιορειτών της εποχής, τουλάχιστον όσον αφορά τα έργα κάποιας ποιο
τικής στάθμης.6 Ο Διονύσιος έσπευσε να ανταποκριθεί στο αίτημα του 
Ιερεμία και απευθύνθηκε σε κάποιον ἒντεχνον μαρμαρά, φροντίζοντας να 
έχει μαζί του δύο διακεκριμένους Αγιορείτες που έτυχε να βρίσκονται τότε 
στην Πόλη, έτσι ώστε να μην υπάρχουν περιθώρια αμφιβολιών σχετικά  
την ακρίβεια των όσων γράφει για το κόστος της επιγραφής και τις δια
πραγματεύσεις που έκανε για την μείωσή του. Ενδιαφέρον παρουσιάζει 
εν προκειμένω η κλιμάκωση των τιμών αναλόγως με το αν τα γράμματα 
είναι εξώγλυφα ή εγχάρακτα, όπως επίσης και τα «παζάρια» που κάνει ο 
Διονύσιος, σύμφωνα με την παραδοσιακή ανατολίτικη πρακτική. Πάντως, 
σύμφωνα με τα γραφόμενά του, φαίνεται πως προσέφυγε σε άλλον μαρ
μαρά για την κατασκευή της επιγραφής, επιλέγοντας, όπως δείχνει το τελι
κό αποτέλεσμα, την εγχάρακτη αναγραφή, ενδεχομένως μετά από σχε  τική 
απαντητική επιστολή του Ιερεμία, στον οποίο και την έστειλε, ειδοποιώντας 
τον με το γράμμα του να την παραλάβει. 

6. Ως ενδεικτικά παραδείγματα μπορούν να αναφερθούν τα ανάγλυφα στο καθολικό 
της μονής Ξηροποτάμου (17621764) και στην τράπεζα της μονής Βατοπεδίου (1785). Βλ., 
αντίστοιχα, Μιλτιάδης Δ. Πολυβίου, Το καθολικό της μονής Ξηροποτάμου, Αθήνα, Ταμείο 
Αρχαιολογικών Πόρων, 1999, σ. 7984, και «Ο σκευοφύλαξ Φιλόθεος ο εκ Μουντανείων και 
άλλοι μουδανιώτες μοναχοί της μονής Βατοπεδίου», Αθωνικά Τετράδια 1 (Νοέμβριος 2014) 
3940.
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Εικ. 1. Η Επιστολή  2.
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Εικ. 2. Η χαλκογραφία με την παράσταση της Αγίας Ζώνης.

Εικ. 3. Η κτητορική επιγραφή στο παρεκκλήσι του Αγίου Θωμά.
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Eπιστολή 1

Τὴν ἐν Χριστῷ μοι ποθεινοτάτην πανοσιότητα ἀδελφικῶς κατα σπα ζόμενος, 
ἡδέως προσα|γορεύω.

† Καὶ διὰ τῆς ἀποστολῆς τοῦ παρόντος πεζοῦ, δὲν λείπω νὰ σᾶς εἰδο
ποιήσω περί τε τῶν | κοινῶν καὶ ἰδίων ὑποθέσεων. Εἶναι δὲ τὰ μὲν κοινὰ 
λίαν συγκεχυμένα, καὶ καθὼς | τὰ πράγματα παριστῶσιν ἐντὸς ὀλίγου συμ
βήσεται συμπλοκὴ καὶ μάχη, ἐπειδὴ ταχυ|δρόμοι ἐστάλλησαν πανταχόσε, 
τὸ μὲν τίνος δὲ εἶναι ἀναμφίβολον. Τὰ δὲ ἰδιαίτερα | οὐκ εὐοδοθήσονται, 
ἐπειδὴ ὃσα ἡμεῖς μετὰ μεγάλων κόπων, ἓως τῆς σήμερον περὶ τῆς | 
γνωστῆς ὑποθέσεως τοῦ μπουπαγιέ, ἠδυνήθημεν νὰ ἐκτελέσωμεν, ἂρδην 
ἀνετράπησαν | παρὰ τοῦ κράτους του, ἐπιμένοντας εἰς τοῦτο, καὶ 
ἀποφαινομένου ἳνα δίδωμε μπουπαγέν, | καθώς ἰδιοχείρως ἐσημείωσεν 
εἰς τὰ ἀρτιματάρια καὶ τακρίρι τοῦ μποσταντζήπαη ἀγᾶ μεν. | ἢδη δὲ 
καταγινόμεθα διὰ νὰ τὸ καταντήσωμεν εἰς τὸ μαχτού, καὶ αὐτὸ ἀμφίβολον 
εἶναι | ἂν δυνηθῶμεν νὰ τὸ τελειώσωμεν, ὃθεν καὶ γράφομεν πρὸς τὴν 
κοινότητα ὁποῦ ἂν τὸ εὓρῃ | εὒλογον νὰ στείλλῃ ἰκανοὺς σεμνοπρεπεῖς καὶ 
ρακενδύτους διὰ νὰ δώσωσιν ἀμέσως ἀνα|φορὰν εἰς τὸ κράτος του, ἲσως 
καὶ καμφθῇ εἰς ἒλεος, ἰδών τὴν πτωχίαν αὐτῶν. | ὁ ἂρχων καμηνάρης χατζῆ 
σταυράκης ἀπό μουντανιά μοι ἒγραψε προλαβόντος, καὶ ζητεῖ | ὀγδοήκοντα 
γρόσια τόκον τῶν ἂσπρων ὁποῦ ἒχει εἰς τὸ μοναστήριον, καὶ γράψετέ μοι 
ἂν | εἶναι θέλησή σας νὰ τὰ δώσω. λάβετε καὶ τὰς δύω σφραγίδας, τὴν 
μία τοῦ μοναστηρίου | τὴν δὲ τοῦ προηγουμένου κυρ γρηγορίου διὰ τὰς 
ὁποίας ἒδωκα γρόσια 22 1/4: ἢτοι εἰκοσιδύω | καὶ ρούπι, καὶ ἂς λάβῃ αὺτὰ 
ὁ κυρ Ἰάκωβος ἐπίτροπος. τὸν ὁποῖον παρακαλῶ καὶ αὖ|θις καὶ πολλάκις 
νὰ παρακινήσῃ τὸν ζογράφον, διὰ νὰ ἱστορήσῃ τὴν εἰκόνα τοῦ προδρό|μου 
ὁποῦ προέγραφον, εἰς τὸ μῆκος καὶ πλάτος ὁποῦ ἐπερίκλειον. | ἐνταῦθα 
εὑρίσκεται εἷς ζωγράφος, ὁ ὁποῖος εἶναι καὶ χαλκογράφος ἐπιτήδιος καὶ 
ὁμίλησα | μετ’ αὐτοῦ διὰ νὰ χαλκογραφήσῃ τὴν ἁγίαν Ζώνην, καὶ νὰ τὸν 
πληρώσω ἐξ ἰδίων μου | τὸν ὁποῖον ἂν σᾶς εἶναι θελητόν, ἂς ἱστορηθῇ ἓν 
σχέδιον αὐτόθεν ἀπὸ ἒμπειρον ζω|γράφον, εἰς ὃσον μῆκος καὶ πλάτος 
θελήσετε, διὰ νὰ σκαλισθῇ καὶ τὸ χάλκομα ἀπα|ραλλάκτως μὲ τὸ σχέδιον, 
ὣστε νὰ σᾶς εἶναι ἀρεστόν, ἐπειδὴ αὐτὸς καὶ τὸ σχέδιον | κάμει μόνος του, 
ὑποπτεύομαι ὃμως μήπως δὲν σᾶς ἀρέσῃ, καὶ γήνουν εἰς μάτην τὰ | ἒξοδα, 
ἂν αὐτόθεν δὲν σταλθῇ τὸ σχέδιον. ἐνταῦθα κατὰ τὸ παρὸν εἶναι | ἂκρα 
ὑγιεία. ὑποψία ὃμως ἐπαναστάσεως τοῦ στρατιωτικοῦ καθηγριωμένου 
ὂντος κατὰ τῶν | κρατούντων, καὶ ὁ κύριος γένοιτο ἡμῖν ἳλεως. καὶ ταῦτα 
πρὸς εἰδοποίησίν σας, εἲη δὲ ἡμῖν | καὶ τὸ τῆς νηστείας στάδιον εὐμαρὲς καὶ 
ψυχοσωτήριον, μεθ’ ὑγιείας καὶ εἰρηνικῆς καταστάσεως.
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τῆς ὑμῶν ποθεινοτάτης μοι πανοσιότητος ἐν Χριστῷ ἀδελφὸς αωιε΄: φε
βρουαρίου κγ΄:

                     ὁ διονύσιος

[κάθετα, στο αριστερό περιθώριο της σελίδας]

τὰς βούλλας σας θέλετε ζητήσει καὶ λάβει ἀπὸ τὸν κοινὸν ἐπιστάτην κυρ 
θεωνᾶ, οὒσας ὑπὸ ἡμετέρσι σφραγίδια

Επιστολή 2 

Τὴν ὑμετέραν σεβασμίαν μοι Πανοσιότητα ἀδελφικῶς κατασπαζόμενος, 
ἡ|δέως προσαγορεύω

Καὶ μὲ τοὺς ἀδελφικοὺς ἀσπασμούς μου σᾶς εἰδοποιῶ, ὃτι ἒλαβον διὰ τοῦ 
Χατζῆ Ἀ|ββακούμ συνεπιτρόπου μου δύω γράμματά σας, καὶ εἶδον τὰ ὃσα 
μοι σημειοῖ|τε. θέλω δὲ προθυμοποιηθῇ  ὃσον τὸ ἐπ’ ἐμοί διὰ νὰ τελειοθῶσι 
καὶ | τὰ λεβέτια, καὶ νὰ ὑπάγω εἰς τὴν Προῦσαν διὰ νὰ λάβω τὴν ἐκ 
μουντα|νίων περιουσίαν τοῦ μακαρίτου Ἰγνατίου, ἐπειδὴ ὁ ἃγιος προύσης 
εὑρίσκεται εἰς | τὴν προῦσαν. ἒλαβον ἀπὸ τὸν ταξειδιώτην Ἀρχιμανδρίτη 
Ἀνανίαν τὰ διακό|σια γρόσια  καὶ ἀφ’οὗ δώσω εἰς τὰ λεβέτια, καὶ ἐπιστρέψω 
ἀπὸ τὰ μουν|τανιὰ σᾶς στέλλω τὸν λογαριασμὸν περί πάντων. | παρόντος 
τοῦ κυρ ἰλαρίωνος ξηροποταμινοῦ καὶ τοῦ πρώην μεγάλου πρωτοσυ|γγέλου 
κυρ Κυρίλλου Δοχειαρίτου, ἐπαζάρευσα ἓνα ἒντεχνον μαρμαρᾶ | διὰ νὰ 
ἐγχαράξῃ τοὺς στίχους ὁποῦ ὁ κυρ Ἱερεμίας μοι ἒστειλεν (ὃν | καὶ ταπεινῶς 
προσκυνῶ, εἰληκρινῶς κατασπαζόμενος), καὶ μοι ἐζήτησε | γρόσια ἑκατόν 
διὰ νὰ ἐγχαράξῃ αὐτούς νὰ ἐξέχωσι τὰ γράμματα τοῦ | μαρμάρου. καὶ 
εἰς βάθος ζητᾷ ὀλιγότερα. ἐγὼ τὸν ἒδωσα τὰ ἣμισυ, καὶ ἀ|ναβὰς εἰς τὰ 
ἑξήκοντα γρόσια, αὐτός ἐκατέβη εἰς τὰ ὀγδοήκοντα, | χωρὶς νὰ θελήσῃ νὰ 
συγκατέβῃ πλέον,  ὃθεν ἒμεινεν ἐπὶ τοῦ πα|ρόντος διὰ νὰ συμφωνήσω μὲ 
ἂλλον. ἒλαβον καὶ τὸ σχέδιον | τῆς Ἁγίας Ζώνης στοχάζομαι ὃμως (ἂν εἶναι 
εὒλογον) νὰ ἐγχαραχθῇ καὶ | κανένας βασιλεύς εἰς τὸ κάτω μέρος πλαγίως 
τοῦ μοναστηρίου, κρατῶν εἰς χεῖ|ρας τὴν θήκη μ(ε)τ(ὰ)  τῆς Ἁγίας Ζώνης, 
καὶ προσφέρων αὐτὴν εἰς τὸ μονα|στήριον , ὡς ἀφιερωτὴς αὐτῆς, καὶ ἂν σᾶς 
εἶναι ἀρεστὸν σημειώσατέ μοι | ποῖον ἐκ τῶν ἀφιερωτῶν θέλετε. προσκυνῶ 
καὶ τὸν σεβαστόν μοι | ἃγιον γέροντα, καὶ τὸν παρακαλῶ νὰ γράψῃ καί 
τινας στίχους προσφυεῖς | εἰς τὴν ὑπόθεσιν ταύτην, νὰ μὴ ἀναφέρῃ ὃμως 
τὸ ὂνομά μου, ἀλλ’ ὃτι δι’ | ἐξόδων τοῦ μοναστηρίου ἐχαλκοχαράχθη, καὶ 
τὰ ἒξοδα τὰ ἀποκρίνομαι | ἐξ ἰδίων μου. καὶ ταῦτα ἐπὶ τοῦ παρόντος μένω. 
αωιε΄: σεπτέμβ: η΄ | τῆς ἡμετέρας πανοσιότητος  ἐν Χ(ριστ)ῷ ἀδελφός | ὁ 
διονύσιος.–
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[κάθετα, στο αριστερό περιθώριο της σελίδας]

ὁ κυρ ἰλαρίων κρατεῖ τὸ κατάστιχον τῆς περυσινῆς μου ληψοδοσίας, καὶ 
καϊμέν ἐπερίκλεισα εἰς τὸ | γράμμα τοῦ ἐπιστάτου τῆς ληψοδοσίας μου ἀπό 
Ἰουνίου α΄ ἓως τῆς σήμερον. θέλω σᾶς δείξει καὶ ἓν | γράμμα ὁποῦ γράφω 
εἰς τὴν κοινότητα, περί τῆς ὁποίας ὑποθέσεως θέλετε πληροφορηθῇ ἀπὸ τὸν 
Ἰλαρίωνα.

Επιστολή 3        
 

[σελ. 1]

Τὴν ὑμετέραν πανσέβαστον Πανοσιότητα ἀδελφικῶς κατασπαζόμενος 
ἡδέως προσα |γορεύω

† Δὲν λείπω καὶ αὖθις μετὰ τὴν ἐπιστροφήν μου ἀπὸ μοντανιὰ νὰ σᾶς εἰ
δοποιήσω περὶ | τῶν πραγμάτων τοῦ μακαρίτου Ἰγνατίου, καὶ περὶ τοῦ 
μετοχείου. ὁ μακαρίτης ἐκεῖνος | εἶχε συγχισθῇ μὲ τὴν συνοδείαν του καὶ 
τὸν ἀπέβαλεν, εἶχε δὲ ἀντ’ αὐτοῦ μίαν | γυναίκα διὰ νὰ τὸν ὑπηρετᾶ, ἡ 
ὁποία ἓως τῆς ἐσχάτης του ἀναπνοῆς ἐστάθη. | ἡ αυτὴ μὲ ταὸν μόρτι τὸν 
παπᾶ ἐπερίλαβε καὶ τὴν περιουσίαν τοῦ μακαρίτου, καὶ | ἐξεμόλευσε καὶ τὸ 
μετόχι. ἒπειτα ἀναχωρήσασα διὰ τὴν βασιλεύουσαν διὰ ὑπη|ρεσίαν της, ὁ 
γέρων ἀβέρκιος ἡ συνοδία τοῦ μακαρίτου καιροῦ δραξάμενος | ἐζήτησε ταὰ 
κλειδία καὶ ἂδειαν ἀπὸ τὸν κυρ Ἱαννάκη τζουβαλόγλου, διὰ νὰ ἀνοί|ξῃ ταὰ 
σεντούκια, νὰ εὐγάλη δὴθεν τὰς γούνας καὶ μαλίνηα ροῦχα νὰ τὰ τινά|ζῃ 
καὶ τὸ ἓνα σεντούκι ἒχει κρυψώνα τὴν ὁποία οὒτε ὁ μόρτης, οὒτε ἡ γυναί| 
κα τὴν ἢξευραν, ἀλλὰ μόνον ὁ ἀβέρκιος, καὶ αὐτὸς τὴν ἒδειξεν εἰς ἐμέ, | 
εὐγάζοντας ἀπὸ αὐτὴν ἓν σουρέτι τοῦ ἀκτιναμὲ ὁποῦ εἶχεν ὁ μακαρίτης. 
| τὰ πράγματα εὑρέθησαν σῶα κατὰ τὴν καταγραφὴν τοῦ μόρτη παπᾶ, 
παρά | δες ὃμως εἰς τὴν αὐτὴν καταγραφὴν τοῦ μόρτη γρόσια 94 ½: ἢτοι 
| ἐνενήντα τέσσαρα καὶ ἣμισυ. καὶ αυτὰ εὶς ρουπάκια καὶ πενταράκια καὶ 
| μονόγροσα. δὲν ἒλειψα εἰς τὸ νὰ μεταχειρισθῶ κάθε τρόπον, μήπως καὶ 
δυνηθῶ νὰ λάβω τὴν πληροφορίαν, ἂν ἲσως καὶ εἶχε ἢ δὲν εἶχεν. ὃλοι ἒλεγον 
| ὃτι δὲν εἶχε παράδες. τὰ σεντούκια ἠνοίχθησαν πρῶτα ἀπὸ τὸν μόρτη 
(ὡς | εἶπον) καὶ τὴν γυναίκα, ἒπειτα ἀπὸ τὸν ἀβέρκιον (ὁ ὁποῖος διαβὰς 
εὶς τὴν πα|τρίδα του τὴν χώραν τοῦ γανοχώρου, μελετᾶ νὰ κατέλθῃ τὴν 
ἂνοιξην εἰς τὸ μοναστήριον) διὰ νὰ τινάζῃ ταῖς γοῦνες, ὡς μοι ἒλεγε. τοὺς 
ἐφοβέρισα μὲ πατριαρχικοὺς ἀφο|ρισμοὺς καὶ μὲ ἀρὰς τοῦ μοναστηρίου, 
καὶ οὐδέν ἐκατόρθωσα. καὶ τὸ χείριστον ὁποῦ | ὁ μόρτης ἒλεγεν, ὃτι τὸν 
ἐπαρήγγειλεν ὁ μακαρίτης διὰ νὰ δοθῶσιν ἑκατὸν | πεντήκοντα γρόσια 
εὶς τὸν ἀρχιερέα, καὶ ἂλλα τόσα εἰς τὰ σπητάλια, καὶ εἰς τὰς ἐκκλησίας 
ἀνὰ ἓν σαρανταλείτουργον, καὶ ὃτι ἐχρεώστει τὸν ἐπίτρο|πον τοῦ πρού
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σης ἀρχιμανδρίτην Ἂνθιμον ξηροποταμινὸν γρόσια πεντήκοντα | ὁ ὁ 
ποῖος μόρτης ἦταν καὶ αὐτὸς ξηροποταμινός, ἓνας παραλελυμένος, 
ἀγρά|μματος, καὶ μπεκρῆς ἀπὸ τοὺς μπάσιδες. τὸν ἐρώτησα νά μοι εἰπῇ 
ἂν τῷ | ἐφανέρωσεν καὶ διὰ ἐκεῖνα ὁποῦ εἶχε νὰ λαμβάνῃ καί μοι ἀπεκρίθη 
ὃτι | εἶχε πιασθῇ ἡ γλῶσσα του καὶ δὲν ἠμποροῦσε νὰ ὁμιλήσῃ. ἀφ’ οὗ 
λοιπὸν | δὲν σὲ ἐφανέρωσε τὰ ὑποκείμενα καὶ τὴν ποσότητα ὁποῦ εἶχε 
νὰ λαμβάνῃ | (εἶπον) πὼς ἠδυνήθη νὰ σὲ εἰπῇ τὰ περὶ μνημοσύνων αῦτοῦ 
κατὰ τὴν μάρτυρίαν σου κοινολογούμενα. ἒπειτα μετ’ ὀλίγας ἡμέρας 
ὁποῦ ἦλθεν ὁ προύσσης, καὶ τῷ ἐγχεί|ρησα τὸ γράμμα τοῦ μοναστηρίου, 
ἀμέσως ἐζήτησε τὰ ἑκατὸν πεντήκοντα γρόσια. Ὃθεν | ἒδειξα πρὸς αὐτὸν 
τὸ κατάστιχον  τῆς περιουσίας, παρόντος καὶ τοῦ Ἱαννάκη τζουβαλόγλου | 
καὶ ἂλλων προκρίτων τῆς χώρας, καὶ εἶπα ὃτι ἐκ τῶν ἐνενήκοντα τεσσάρων 
γροσίων | ὁποῦ εὑρέθησαν τί νὰ λάβῃ ἡ πανιερότης του, καὶ τί νὰ μείνῃ 
διὰ τὸ μοναστήρι; Αὐ|τὸς ἂν ἂφησε κατὰ τὴν μαρτυρίαν τοῦ μόρτη 
παπᾶ, λόγον διὰ νὰ δοθῇ τόση ποσό|της, ἒπρεπε νὰ ἒχει εἰς τὸ σεντούκι 
του τοὐλάχιστον χίλια γρόσια. πλὴν ὁ | μόρτης δὲν ὁμιλεῖ ὀρθῶς , ἐν ῶ μοι 
εἶπεν ὃτι εἶχε πιασθῇ ἡ γλῶσσα τοῦ μακα|ρίτου. ἡ πανιερότης του ὃμως εἰς 
τὰ τοιαῦτα δὲν ἒδωσεν ἀκρόασιν, ἀλλ’ εὐθύς | ἐγύρισε τὸ πρόσωπόν του 
εἰς τὸν τζουβαλόγλου, καὶ εἶπεν ἐγὼ τὰ παίρνω ἀπὸ τὴν εὐγενείαν σου. 
ἐπαρακάλεσα ἃπαξ καὶ δὶς τὸν τζουβαλόγλου κατ’ ἰδίαν εἰς τὀν οἶκον | 
του, διὰ νὰ τὸν συμβιβάσῇ μὲ πεντήκοντα γρόσια, καὶ αὐτὸς ἒχωντας 
συγγένιαν | μὲ αὐτόν, ἐπειδὴ κατ΄ἐκείνας τὰς ἡμέρας ἐστεφάνωσεν ἓνα 
ἀδελφὸν τοῦ προύσσης | καὶ εἶναι παράσιτος εἰς τὴν μητρόπολήν του, ἀντί 
νὰ μᾶς βοηθήσῃ μᾶς ἐζημίωσεν, | ὁποῦ ἦτον εἰς τὴν ἐξουσίαν του διὰ νὰ τὸν 
συμβιβάσῃ μὲ ταὰ πενήντα γρόσια, καὶ | τῷ ἒδωσε σῶα καὶ ἀνελλειπῆ τὰ 
ἑκατὸν πενήντα. ἐπαραπονέθηκα πρὀς αὐ|τὸν μὲ ἀναστεναγμόν, λέγοντας, 
διατί τζελεπῆ νὰ δόσῃς τόσην ποσότητα καὶ | ἀπεκρίθη, ὃτι ἐγὼ διὰ πενήντα 
καὶ ἑκατὸ γρόσια δὲν καταδέχομαι νὰ προ|σφέρω παρακλήσεις εἰς κανένα 
ἂνθρωπον, ἀλλὰ τὰ δίδω, καὶ ὃταν ἒλθῃ νέος ταξειδιώτης τὸν βοηθῶ, εἰς 
τὸ νὰ δώσῃ ὀλιγώτερα ἀπὸ τὰ ζητούμενα, καὶ ἂλλας τοιαύ|τας προφάσεις 
κενάς, καὶ ματαίας. καὶ δὲν ἒφθασεν ἓως ἐδῶ, ἀλλὰ ἒδοσε καὶ | τῷ ἐπιτρόπῳ 
τοῦ προύσσης, καὶ ἓτερα γρόσια πεντήκοντα χρεωστούμενα δῆθεν | παρὰ 
τοῦ ἰγνατίου πρὸς αὐτόν, χωρὶς ὁμολογίαν καὶ χωρὶς μάρτυρας, προφανῶς | 
ἀδικῶν τὸ μοναστήρι ὁ καλὸς ἐπίτροπος τζουβαλόγλου. καὶ ἀπὸ ἑπτακόσια 
δύω | γρόσια ὁποῦ εἶχεν εἰς χεῖρας του ὁ αὐτὸς καὶ ἀπὸ περυσινὸν μετάξι 
ὁποῦ εὑρέθη | εἰς τὸν μακαρίτην, καὶ ἐλαίας, μοι ἒστειλεν εἰς τὸ κίνημά μου 
μὲ τὸν ἀβέρκιον | γρόσια τριακόσια δύω, ἢτοι «302» καὶ τὰ τετρακόσια τὰ 
ἐκράτησε. Πολλὰ | ἐπαρακάλεσα τὸν ἀβέρκιον νὰ σταθῇ νὰ συνάξῃ τὰς 
ἐλαίας, καὶ νὰ τὰς πωλήσῃ | ἐπειδὴ ἦτον ἐφέτος εὐφορία, καὶ καθώς μοι 
ἒλεγον οἱ γείτονες ἠμπορούσαμεν | νὰ πάρωμεν ἓως πεντακόσια γρόσια, 
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καὶ δὲν ἠθέλησε νὰ με ἀκούσῃ, ἀλλὰ | ὡς τρελὸς ἒκαμνε διὰ νὰ ὑπάγῃ εἰς 
τὴν Ἀφσίαν. καὶ ἦλθε μαζί μου εἰς τὸ μονή|δριον τοῦ ἁγίου γεωργίου, εἰς τὸ 
ὁποῖον μετακόμισα τὴν εὑρεθεῖσαν περιουσίαν τοῦ μακα||

[σελ. 2]
ρίτου, διὰ νὰ μὴν ὑποπέσω εἰς πολλὰ ἒξοδα, μάλιστα κατὰ τὸ κουμέρκιον 
τῆς | πόλεως, ἀπὸ τὸ ὁποῖον δὲν ἐγλίτονα μὲ ἑκατὸν γρόσια, καὶ νὰ ἐρωτή|σω 
καὶ διὰ τινὰς ὁμολογίας τοῦ μακαρίτου ὁποῦ εὑρέθη σημείωμά του, ὃτι εἶχεν 
| ἀφίση εἰς τὴν νῆσον Κούταλιν καὶ τὴν Αὐσίαν. τοῦ ὁποίου τὸ ἲσον περι| 
κλείω πρὸς πληροφορίαν σας. ἐζήτησα τὰς ὁμολογίας αὐτὰς ἀπὸ τὸν κουμ| 
πάρον του, καὶ τὴν ἐξαδέλφην του, καὶ ἀπεκρίθησαν ὃτι τὰς ἐπῆρεν ὁ πρω| 
τοσύγγελος Κωνστάντιος (τὸν ὁποῖον άσπάζομαι ἀδελφικῶς) καὶ ἐκ τῶν 
ἂσπρων | αὐτῶν, ἂλλα μὲν ἒλαβεν ἡ πανοσιότης του καὶ ἂλλα μένουσιν 
εἰσέτι ἀπλή|ρωτα μὲ τὸ νὰ λείπουσιν οἱ χρεοφειλέται εἰς τὰ βόρεια μέρη, 
καὶ τὰς ὁμολο|γίας τὰς ἂφησεν ἡ πανοσιότης του εἰς τὸν προικονήσου διὰ 
νὰ τὰ συνάξῃ. | δὲν ἒλαβα εὐκαιρίαν νὰ ἀνταμοθῶ μὲ τὴν πανοσιότητά 
του, ἐπειδὴ ἐβιαζόμην νὰ | ἐπιστρέψω εἰς τὴν πόλιν, νομίζοντας ὃτι ἦλθε 
τὸ ἰλάμι περὶ τοῦ μπουμπαγιᾶ διὰ | νὰ μὴ προξενηθῇ κανένα ἐμπόδιον ἐξ 
αἰτίας μου. | ὁ γέρων ἡσαΐας σᾶς προσκυνεῖ, στενοχωρεῖται ὃμως μεγάλως, 
ἐπειδὴ οὒτε ὁ κυρ | Κωνστάντιος ἐπέστρεψε διὰ νὰ διοικῇ τὸ μονήδριον, 
οὒτε ἂλλον ἐστείλετε, μοι | ἒδωκεν ὃμως τὸ κατάστιχον τῆς ληψοδοσίας 
του καὶ τὸ ἀντέγραψα, διὰ νὰ λάβῃ | τε ἰδέαν τῆς μέχρι τοῦ νῦν προσόδου 
καὶ ἐξόδων τοῦ μονηδρίου, καὶ προσμένει | διὰ νὰ σταλθῇ τινὰς ἀδελφός, 
καὶ ἂν δὲν στείλετε ἂλλον, λέγει, ὃτι τὴν ἂνοιξην τὸ | ἀφήνει καὶ αὐτός, καὶ 
καταβαίνει εἰς τὸ μοναστήρι, ἐπειδὴ δὲν ἡμπορεῖ νὰ τὸ διοικῇ. | μέσα εἰς 
τὸ σεντούκι τοῦ μακαρίτου ἰγνατίου εὑρέθησαν γράμματα τῶν συγγενῶν 
του διὰ ἓν ὀσπήτιον καὶ ἓνα πύργον ὁποῦ εἶχεν εἰς τὴν πατρίδα του χίον 
καὶ ἐπωλή|θησαν καὶ ἐκείνας τὰς ἡμέρας ὁποῦ αὐτός μετήλλαζε τὸν βίον. 
τὰ ὁποῖ|α τὰ ἐξαποστέλλω μετέπειτα διὰ τῶν μπακάλιδων, ὁμοῦ νὰ τὰ 
λάβεται, | καὶ μάρμαρον τοῦ προηγ(ουμένου) κυρ Ἱερεμίου τὸν ὁποῖον 
εὐλαβῶς προσκυνῶ σὺν τῷ σοφολογιωτάτῳ διδασκάλῳ καὶ γέροντά μου 
κυρ Ἰωσήφ. τὴν δὲ περιουσίαν τοῦ | μακαρίτου ἂφησα εἰς τὸ μοναστήρι 
τῆς Αὐσίας. διὰ νὰ ὰπεράσω ἐκεῖθεν κατὰ | τὸν ἐλευσόμενον Ἰούλιον, μετὰ 
τὴν συμπλήρωσιν τῆς προθεσμίας τῆς ἐπιστροφῆς | μου νὰ τὴν παραλάβω, 
καὶ νὰ τὴν μετακομίσω πρὸς ὑμᾶς, παραγγείλας τῷ γέρῳ ἡσαΐα νὰ τὴν 
ἐπιτηρῇ καὶ νὰ τὴν προσέχῃ. περὶ τῆς ὁποίας μοι | ἐγράφετε διὰ νὰ σᾶς 
τὴν στείλλω, ἠξεύρω ὃμως ὃτι οἱ μπακάλιδες δὲν θέλουν | εὐχαριστηθῆ 
οὒτε μὲ διακόσια γρόσια διὰ νὰ τὴν μετακομίσωσι, καθὼς διὰ τὰ καζάνια 
ἐζήτουν ὀγδοήκοντα γρόσια. τὴν εἰκόνα τοῦ χαβιαρτζί ἀλι σμονήσατε νὰ 
ἐξα|ποστείλλετε διὰ τῶν μπακάλιδων, διὰ νὰ τὴν στείλλω καὶ νὰ ἒλθουν 
τὰ ὰπὸ Καισσαρείας | ἑπτακόσια γρόσια. Ὁ ἀρχιμανδρίτης Ἀνανίας μοι 
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ἐγχείρησε καὶ τὰ ρέστα ταῶν | πεντακοσίων γροσίων, καὶ ἐσυμπληρώθη 
ἡ ποσότης, ὁμοίως ἒλαβα καὶ τὰ τοῦ | χαβιαρτζί γρόσια, περὶ τοῦ ὁποίου 
ὃταν κατέλθω σᾶς δίδω τὸν λογαριασμὸν | διὰ ζώσης φωνῆς. παρακαλῶ 
καὶ αὖθις τὸν σεβαστόν μοι γέρον|τα καὶ διδάσκαλον νὰ σημειώσῃ τοὺς 
στίχους περὶ τῆς χαλκογραφίας τῆς Ἁγίας | Ζώνης, διὰ νὰ ἐγχαραχθῶσιν 
ὑπὸ τοῦ χαλκογράφου, ὁμοίως νὰ μοι σημειώσητε | καὶ τὸν ἀφιερωτὴν 
αὐτῆς, ὁ ὁποῖος στοχάζομαι ὃτι εἶναι ὁ στέφανος βασιλεὺς | σερβείας. καὶ 
ταῦτα μὲν ἱκετικῶς, νὰ ἒχω δὲ (παρακαλῶ) ταχίστην ἀπόκρι|σίν σας περὶ 
τῶν στίχων, διὰ παραστατικοῦ τῆς ἐρατινῆς μοι ὑγιείας της, | ἧς καὶ τὰ ἒτη 
εἶεν ὃτι πλεῖστα καὶ πανευφρόσυνα. αωιε: Νοεμβρίου: ια΄ | τῆς ὑμετέρας 
πανοσιότητος ἐν Χριστῷ ἀδελφὸς | καὶ εὶς τοὺς ὁρισμοὺς | ὁ διονύσιος περὶ 
τῆς κάβιας τοῦ μακαρίτου Ἰωσὴφ | γράψας ἃπαξ καὶ δὶς παρακαλῶν | 
νὰ μοι δοθῇ, ἒπαυσα τοῦ λοιποῦ | γράφων, εὒελπις ὢν ὃτι | εἰσηκούσθη ἡ 
δέησίς μου, καὶ | δοθεῖσα μοι μετεκομί|σθησαν εἰς αὐτὴν τὰ πα|λαιόρουχά 
μου, εὑρισκόμενα ἐν | ἀσφαλείᾳ||

[σελ. 3]
ὁ ἐπίτροπος κατὰ τὰ μουντανιὰ Ἰωάννης τζουβαλόγλου, ἀφ’οὗ διορήσει 
ἂνθρωπον διὰ νὰ συνάξῃ τὰς | ἐλαίας, | ζητεῖ νὰ κρατήσῃ τὰ ἂσπρα ἐπὶ 
προφάσει διὰ νὰ τὰ δώσῃ τὸν διορισθησόμενον νέον | ταξηδιώτην, ὃθεν 
στοχάζομαι ὃτι ἦτον καλὸν νὰ τὸν γράψετε διὰ νὰ μοι τὰ στείλλῃ ἐπει|δὴ 
ἒχει ἀνάγκην τὸ μοναστήρι. εἰς το νεοχωράκι κατὰ τα μουτανιὰ εὑρίσκε|ται 
ἓνας ἱερομόναχος τριγλιανὸς ἀγαθάγγελος ὀνομαζόμενος, εἶναι καὶ ψάλτης, 
ὁ ὁποῖος | ἦλθε πρὸ πέντε χρόνια εἰς τὸ Βατοπαίδι, καὶ θελήσας νὰ μείνῃ εἰς 
αὐτὸ τὸν | ἠπάτησαν οἱ ἰβηρῖται καὶ τὸν ἐπῆραν. αὐτὸς εὑρίσκεται ἐκεῖσε | 
εἶναι ὃμως ταλίπις διὰ τὸ μετόχι τῶν μουτανιῶν καὶ | με παρακάλεσε νὰ σᾶς 
γράψω ὀποῦ ἂν τὸν | θέλετε νὰ ἒλθῃ νὰ κάμῃ παράδοσιν καὶ | γενόμενον 
προηγούμενον, νὰ τῷ δοθῇ τὸ | ταξίδι αὐτό. καὶ ἡ προθεσμία | τῆς ἐφημερίας 
τελειώνει τοῦ | ἁγίου γεωργίου, καὶ ἒπειτα | ἒν θελήσητε ἒρ|χεται.

ἂν ἀγαπᾶτε γράψατε πρὸς τὸν παπᾶ ἀγαθάγγελον κανένα σας γράμ|μα 
προσκλητικόν, διὰ νὰ ἒλθῃ εἰς τὸ μοναστήρι

[κάθετα, στο αριστερό περιθώριο της σελ. 1]

τὸ εἰς τὸν προηγ(ούμενον) ἂνθιμον γράμμα σας ἐγχείρησα ἀμέσως, εὑρών 
αὐτὸν εἰς ἓν χωρίον τοῦ κυζίκου ρόδα ὀνο|μαζόμενον. αὐτός ἐπλήρωσε τὸν 
πρωτοσύγγελον τοῦ κυζίκου διὰ νὰ περιέλθῃ τὴν ἐπαρχίαν ἐξαρχικῶς, ὃθεν | 
μοι εἶπεν ὃτι ἒρχεται αὐτοῦ τὴν ἂνοιξιν μετὰ τὸ πάσχα

[κάθετα, στο αριστερό περιθώριο της σελ. 2]
ὁ χατζῆ σταυράκης ἀπὸ τὰ μοντανιά μοι ἒδειξεν ἓν προσκλητικό γράμμα 
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ὁποῦ τοῦ γράφετε, ὁποῖος εἶναι ἓτοιμος νὰ ἒλθῃ εἰς τὸ μο|ναστήρι κατὰ 
τὴν ἂνοιξιν, πρὸς τὸν ὁποῖον γράψατε (ἂν ἀγαπᾶτε) διὰ νὰ ζητήσῃ καὶ τὰ 
ἂσπρα τοῦ ἐφετεινοῦ μεταξιοῦ τῶν ελαιών απὸ τὸν τζου|βαλόγλου

Θεσσαλονίκη                   ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Δ. ΠΟΛΥΒΙΟΥ
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«ΑΝΤΊ ΤΟΥ ΜΑΝΝΑ ΧΟΛΉΝ, ΑΝΤΊ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΟΞΟΣ».
ΜΊΚΡΟ ΣΉΜΕΊΩΜΑ ΓΊΑ ΤΟΝ ΥΣΤΕΡΟ ΑΝΤΊΚΑΒΑΦΊΣΜΟ

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΊΟΥ Κ. ΣΤΡΑΤΉΓΉ
 Μνήμη Γιώργου Φ. Μιχαλόπουλου και Γιώργου Βελουδή

Εν μέρει για να εξακριβώσω μία σχέση αινιγματική, / εν μέρει και με αδυ
να μίεςακρισίες να γελάσω, / την νύχτα χτες πήρα μια ογκώδη συλλογή / 
πε ζών καβαφικών (και τάχαμου καβαφικών), για να διαβάσω.1

Και εκεί, αφού κατάφερα να διασκεδάσω αρκετά με τον σάλο του «Ευ ρε  
τηρίου προσώπων» (σσ. 389396: αμέθοδο μπέρδεμα ή/και παρα τοπο θε
τήσεις ονομάτων στα τμήματα σε ελληνικό και λατινικό αλφάβητο, αλλη  
λοκαλύψεις, μη ταύτιση κύριων ονομάτων, ελλιπής παράθεση ονοματε
πωνύμων, κτλ.), με τα αμήχανα κενά, τις παραλείψεις και τις άστοχες το
ποθετήσεις των «Σημειώσεων» (σσ. 343387: απάλειψη όλων σχεδόν των χρή  
σιμων ή και απαραίτητων σχολίων που συνόδευαν τα αναδημοσιευόμενα 
κείμενα στις πρώτες ή παλιότερες δημοσιεύσεις τους, ανύπαρκτα ή ελλιπή 
στοιχεία παλαιογραφικήςπεριγραφής του αρχειακού υλικού, παντελής έλ
λειψη υποστηρικτικής εικονογράφησης για επιβεβαίωση των αναγνώσεων 

1. Κ. Π. Καβάφη Τα πεζά (1882;-1931). Φιλολ. επιμ. Μιχάλης Πιερής, Αθήνα, «Ίκαρος», 
2003. Ή έκδοση (με το παραπειστικό οριστικό άρθρο, Τα πεζά, στον τίτλο, και χωρίς άλλη 
ένδειξη, π.χ. τ. 1 ή κάτι παρόμοιο) παρουσιάζει αμφιλεγόμενη διάταξη του υλικού και, το κυ
ριότερο, έχει αφήσει απέξω πολλά και ενδιαφέροντα πεζά κείμενα του ποιητή, με παραπομπή 
της αναδημοσίευσής τους ad calendas græcas (πρβ. «[…] σχεδιασμό της έκδοσης των Πεζών σε 
μια νέα, τριπλή βάση: / […] β) σε αφαίρεση κειμένων που θα βρουν τη θέση τους σε άλλους, 
υπό έκδοση ή σχεδιαζόμενους, τόμους· […]», σσ. 1314, εγώ πλαγιογραφώ), ενώ έχει περιλάβει 
και δύο ανυπόγραφα, μη καβαφικά κείμενα: το άρθρο «Χρίστος και όχι Χρήστος» του 1901, 
σσ. 107108, 356357 (βλ. Κ. Γκίκα, «Μενελάου [Φιλήντα] και όχι Κωνσταντίνου [Καβάφη]. Διε  
ρεύνηση της γνησιότητας κειμένου στα Πεζά του Κ. Π. Καβάφη», Κονδυλοφόρος 9, 2010, σσ. 
117140), και το μικρό γαλλόγλωσσο δήθεν «Αυτοεγκώμιο» [«Sur le poète C. P. Cavafy»], σσ. 
313, 387 (βλ. Μ. ΚαραμπίνηΊατρού, «Ένα ανύπαρκτο καβαφικό κείμενο», Μικροφιλολογικά 
32, Φθιν. 2012, σσ. 3133, και «Μια πρόταση για ένα καβαφικό κείμενο», Μικροφιλολογικά 36, 
Φθιν. 2012, σσ. 1214).

Γενικά, η έκδοση είναι ένα μίζερο τυπογραφικά, και με πολλές ατέλειες, βιβλίο, που δεν περι  
ποιεί, δυστυχώς, τιμή ούτε στην παλιότερη παράδοση των καλαίσθητων εκδόσεων του «Ίκα
ρου» ούτε στον τότε (2003) κληρονόμοδιαχειριστή των καβαφικών εκδόσεων και του Αρχείου 
Καβάφη, μα ούτε και στις δύο φίλεργες «συνεργάτριες» (négresses dumasiennes) του γλωσσικά/
φιλολογικά ανεπαρκούς και περί πολλών άλλων τυρβάζοντος «επιμελητή» (σ. 20: φαίνεται πως, 
όσο και να πασχίζουν η D. Haas και η Στ. Λαουμτζή, όπως άλλοτε η Α. ΝικολάουKoνναρή κ.ά. 
πολλοί, ο εντολοδότης τους θα παραμένει αδιόρθωτος).
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και των εκδοτικών λύσεων, κ.ο.κ.) και με την εκδοτική απειρία ενός εκ 
προοιμίου «μη κριτικού» φιλολογικού «επιμελητή» (σσ. 1322: παράλειψη 
πάμπολλων καβαφικών πεζών κειμένων, συμπερίληψη μη καβαφικών 
κειμένων, πολλές σιωπηρές διορθώσεις στα κείμενα χωρίς σημείωσή τους, 
φανταιζίστικη χρήση τού κριτικού σημείου [ ] όχι για διαγραφή μετα
γενέστερης προσθήκης ή για συμπλήρωση φθαρμένου/αδιάβαστου σημείου 
ενός χειρογράφου, αλλά για προτεινόμενη … προσθήκη σε ευανάγνωστο 
έντυπο, αντί του καθιερωμένου σημείου 〈 〉, κ.ο.κ.),

θ᾽ άφηνα το βιβλίο, αν μια μνεία μικρή, 
και φιλολογικά ξεκάρφωτη, περί καβαφικής παραξενιάς 
δεν είλκυε την προσοχή μου αμέσως….

Ή μνεία αυτή απαντά στην πρώτη κιόλας φράση των «Σημειώσεων» του 
«επιμελητή»:2 «Ξενίζει σήμερα ο υπερβολικός ενθουσιασμός του Καβάφη 
για την ποίηση του Στρατήγη.», και αποτελεί μιαν αχρείαστη, τουλάχιστον, 
εισαγωγή στην επακόλουθη «κριτική αποτίμηση» του γνωστού στην έρευ
να, πρώτου (και μάλιστα ανεπτυγμένου, για τους μέσους όρους ομόλογων 
κειμένων του συγγραφέα) ελληνόγλωσσου κριτικού κειμένου του Κ. Π. Κα
βάφη για σύγχρονή του παραγωγή άλλου νεοέλληνα ποιητή, και κειμέ νου 
μοναδικού για (σχεδόν συνομήλικο) ποιητή της δικής του γενιάς,3 του άρ
θρου «Ή ποίησις του κ. Στρατήγη».

Θυμίζω ότι το άρθρο αυτό του Καβάφη, γραμμένο ίσως στα τέλη του 
1892, πρωτοδημοσιεύτηκε, με την υπογραφή Κ. Φ.(ωτιάδης) Κ., στην ελλη
νόγλωσση ημερήσια εφ. της Αλεξάνδρειας Τηλέγραφος στις 2/14.1.1893,4 

2. Ό.π., σ. 353.
3. Προηγείται, χρονικά, μόνον το αρχικά αδημοσίευτο, αγγλόγλωσσο «What I remember 

of my essay on Christopulus» (ίσως του 1882), ενώ έπονται τα λίγα άλλα που έγραψε ή/και δη
μοσίευσε ο Καβάφης για συγκεκριμένα λογοτεχνικά πρόσωπα ή κείμενα, είτε της εποχής του 
είτε παλιότερων περιόδων (Ε. Ροΐδης, Χρονικόν του Μορέως, Μ. Αυγέρης, Α. Παπαδιαμάντης, 
δημοτικά τραγούδια, Α. Βαλαωρίτης, Γρ. Ξενόπουλος, Α. Λεοντής, αιγυπτιώτες λογοτέχνες, Γ. 
Θεοτοκάς, κ.ά., 18931897 κ.ε.). Δεν υπολογίζονται, εδώ, καβαφικά άρθρα και άλλα κείμενα 
που περιέχουν μεν σποραδικές μνείες και αποτιμήσεις λογοτεχνών, αλλά αφορούν ευρύτερα 
ζητήματα, όπως τη μετρική νεοελλήνων ποιητών και μελετήματα μετρικής (1891 κ.ε.), τη 
νεοελληνική γλώσσα, κάποιες γραμματικές και το γλωσσικό ζήτημα (1891 κ.ε.), κ.ο.κ.

4. Ή πρώτη σελίδα (σ. 1 του φύλλου της εφ.) αναπαράγεται φωτογραφικά στο υπέροχο 
Λεύκωμα Καβάφη (1863-1910). Επιμέλεια Λένα Σαββίδη, Αθήνα, «Ερμής», 1983, σ. 142. Εκεί 
διακρίνεται καθαρά και ολόκληρη η περίοδος (εκσυγχρονίζω μόνον τονισμό και στίξη): «Ως 
είδεν ο αναγνώστης εκ των περικοπών άς παρέθεσα, η καθαρεύουσα γλώσσα την οποίαν γρά  
φει ο κ. Στρατήγης είναι εκφραστική και πλουσία. Δεν θα κρύψω ότι είμαι φίλος της καθα
ρευούσης, αλλά πιστεύω ότι, ότε γίνεται χρήσις αυτής με τόσην χάριν και τελειότητα, οι δυ
σκολώτεροι κριταί επιρρεάζονται.»· η περίοδος προβλημάτισε άστοχα τον «επιμελητή» της 
επανέκδοσης του «Ίκαρου», που προχώρησε σε προσθήκη: «[…] Δεν θα κρύψω ότι [δεν] είμαι 
φίλος της καθαρευούσης […]». Μα ο σύνδ. «αλλά» δεν έχει πάντοτε αντιθετική σημασία στα 
νεοελληνικά, όπως θεώρησε· κάποτε έχει σημασία συνδετική/προσθετική ή παραλληλιστική 
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δηλαδή σε ελάχιστο διάστημα ύστερα από την κυκλοφορία της ποιητικής 
συναγωγής τού (νομικού και δικηγόρου, για μικρό διάστημα και στην 
Αλεξάνδρεια) λογοτέχνη της λεγόμενης Νέας Αθηναϊκής Σχολής / Γενιάς 
του 1880 Γ. Κ. Στρατήγη (1859 ή 18601938) Νέα ποιήματα (Αθήνα, «Ε 
στία», 1892).5 Ο Στρατήγης, τακτικός συνεργάτης πολλών αθηναϊκών εφη  

(= και πάντως), και εδώ αφορά την πειθώ της «χαριτωμένης» και «τέλειας» χρήσης της καθα
ρεύουσας ακόμη και στους «δυσκολότερους κριτές» της, τους φανατικούς δημοτικιστές. 
Σημειώνω ότι η μη απαραίτητη αυτή προσθήκη δεν είχε γίνει στην έκδοση Καβάφη Πεζά. 
Πα ρουσίαση, σχόλια Γ. Α. Παπουτσάκης, Αθήνα, Γ. Φέξης, 1963, σ. 70, που ήταν η πρώτη 
που αναδημοσίευσε ολόκληρο το καβαφικό άρθρο, εφοδιάζοντάς το με χρήσιμα σχόλια 
στα περιθώρια, τα οποία δεν ξανατυπώθηκαν, ούτε χρησιμοποιήθηκαν από τον πρόσφατο 
«επιμελητή» στα δικά του σχόλια, σ. 353 (βλ. και παρακάτω).

5. Ο Στρατήγης δεν ήταν ολιγογράφος. Έδωσε, πέρα από το πρωτότυπο (ελληνόγλωσσο, 
γαλλόγλωσσο και ιταλόγλωσσο) λογοτεχνικό έργο του (1879 κ.ε.), πολλές και κάποτε εν
διαφέρουσες μεταφράσεις κειμένων του ευρωπαϊκού, ιδίως του γερμανικού και αγγλικού, 
θεάτρου, καθώς και απομνημονευματογραφικές μαρτυρίες για πρόσωπα της εποχής του 
(βλ., π.χ., «Φιλολογικαί αναμνήσεις 18791904», μόνον αποσπασματικά δημοσιευμένες, απ᾽ 
όσο ξέρω), ενώ η μορφή του αποτυπώθηκε εμβληματικά, στα χρόνια της λογοτεχνικής του 
ωριμότητας, από τον ικανότατο ζωγράφο Γεώργιο Ροϊλό, μαζί με τους Προβελέγγιο, Σουρή, 
Παλαμά, Πολέμη και Δροσίνη (βλ. αναπαραγωγή του πίνακα, εδώ, εικ. 1: ο Στρατήγης κάθεται 
πρώτος αριστερά), και πολλές ασπρόμαυρες φωτογραφίες του δημοσιεύτηκαν σε διάφορους 
τόμους του Εθνικού Ημερολογίου … Κ. Φ. Σκόκου (εδώ, εικ. 2, επιλέγεται φωτογραφία του 
1892, από τον τόμο του 1893, σ. 117), κ.α.

Παρʼ όλα αυτά ο Στρατήγης αναφέρεται μόνο σε μία από τις τέσσερις κυριότερες Ίστορίες 
της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας που διαθέτουμε, και ελάχιστα· οι λόγοι πρέπει να είναι αφενός 
ο ρομαντικός και καθαρευουσιάνικος φόρτος ή η επαμφοτερίζουσα (μικτή) γλωσσική πρακτική 
του, αφετέρου ορισμένες ατέλειες, ή υπερβολές της πατριδολατρικής (μεγαλοϊδεατικής κτλ.), 
φυσιολατρικήςθαλασσογραφικής και (ρητορικά) ιδεαλιστικής και ωραιολατρικής, ερωτικής 
και λυρικής, κυρίως, παραγωγής του, μα και η αλλεργία των κύριων γραμματολόγων μας 
απέ ναντι στον «παρασχισμό», του Σουρή καί, γενικά, την ευθυμογραφική/γελοιογραφική 
λογοτεχνία. Παράλληλα, η Ποιητική Ανθολογία του Λ. Πολίτη δεν ανθολογεί κανένα του 
ποίημα, ούτε καν αποσπάσματα από τον διάσημο, πα λιότερα, αφηγηματικό «Ματρόζο», αν και 
το έκτο βιβλίο της δεν διστάζει να φιλοξενήσει τον ολιγογράφο Ν. Καμπά και τους «ελάσσονες» 
Σπ. Πασαγιάννη, Αλ. Φωτιάδη, Μ. Πετιμεζά [Λαύρα] και Μ. Τσιριμώκο, που συχνά δεν είναι 
λιγότερο «πεζολογικοί» (σύμφωνα με τον αφορισμό συνέντευξης του Παλαμά στον Μποέμ [Δ. 
Ταγκόπουλο], 2324.3.1893, βλ. Κωστή Παλαμά Άπαντα, τ. 14, σ. 18) ούτε λιγότερο «ωχροί, 
αδύνατοι και στην έμπνευση και στην μορ φή» (σύμφωνα με τον μεταγενέστερο, επικριτικό 
λόγο της γραμματολογίας του Κ. Θ. Δημαρά). Ευτυχώς, πολύ πιο γενναιόδωρη (όπως και για 
άλλους, «ελάσσονες» ποιητές της γενιάς του Στρατήγη) ήταν η παλιότερη ανθολογία του Γ. 
Θέμελη Προβελέγγιος - Δροσίνης - Πολέμης - Στρατήγης - Καμπάς, Αθήνα, «Αετός», 1953 
[Βασική Βιβλιοθήκη, 24], σσ. 299342, που συγκέντρωνε και την κύρια, ώς τότε, βιβλιογραφία 
(για σκόρπιες προπαροξύτονες ομοιοκαταληξίες, ατελείς και μη, βλ. στις σσ. 309, 316
317, 321322, 324, 329, 338· πάντως λανθασμένη είναι η πληροφορία, σσ. 300, 301, ότι τα 
Επιγράμματα του 1933 τυπώθηκαν, αλλά δεν κυκλοφόρησαν, βλ. εδώ εικ. 3, φωτογραφία της 
σελίδας τίτλου).

Άλλωστε, για το αν ένας συγγραφέας είναι «πολύ ελάσσων», ή όχι, καλό είναι να προ
σμετράται και η επίδρασή του πάνω σε πολύ σημαντικότερούς του (π.χ., μετρικά, από τον 
Καβάφη ώς τουλάχιστον τον Μανούσο ΦάσσηΜανόλη Αναγνωστάκη), κάτι που δεν φαίνεται 
να έχει κατανοηθεί απόλυτα από τον Π. Ροϊλό (ηλεκτρ. περ. Ο αναγνώστης, 26.8.2013, 
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μερίδων, περιοδικών και («γελοιογραφικών» και άλλων) Ήμερολογίων, 
δεν θεωρούνταν τότε διόλου ευκαταφρόνητη περίπτωση λογοτέχνη και 
μεταφραστή λογοτεχνίας (η πρώτη, στην ελληνική βιβλιογραφία, έμμετρη 
μετάφρασή του του Faust του Gœthe είχε ήδη τυπωθεί τον Δεκέμβριο του 
1886,6 ενώ το «αλληγορικό» ποιητικό σύνθεμά του «Έρως και Ψυχή», που 
συμπεριλαμβανόταν στα Νέα ποιήματα και προσέχτηκε τόσο από τον 

συνέντευξη: «Όχι, [ο Καβάφης] δεν είχε εκφράσει άμεσα συγκεκριμένο θαυμασμό για κάποιο 
σύγχρονό του. Ήταν πολύ λιτός και φειδωλός στο να διατυπώνει κρίσεις, και κάποιες κριτικές 
που έχει γράψει ήταν για ποιητές οι οποίοι ήταν πολύ ελάσσονες. Είχε γράψει, για παράδειγμα, 
μια πολύ θετική κριτική για τον Γεώργιο Στρατήγη. Έγραψε κυρίως για έντυπα που έβγαιναν 
στην Αλεξάνδρεια.»).

Αν και μας λείπουν οι απαραίτητες «Εργογραφία Γ. Κ. Στρατήγη» και «Βιβλιογραφία για 
τον Γ. Κ. Στρατήγη» (τέτοιες ερευνητικές δουλειές απαιτούν μόχθο και «έχουν δόντια» που 
δυσκολεύουν τους δήθεν migliori fabbri της αποδελτιωτικής φιλολογίας και τα ιερατεία 
τους), θα μπορούσαμε ακόμη και σήμερα (κατά το πρότυπο του στοχαστικού Παλαμά, 
αλλά και κρίσεων του Ξενόπουλου κ.ά.) να αναγνωρίσουμε στον Στρατήγη τουλάχιστον κά
ποιες πολύ ενδιαφέρουσες μετρικές επιδόσεις, καθώς και την οξύτητα, το πάθος και την 
ευστοχία τμήματος της επιγραμματικής και ευθυμογραφικής (συχνά πολιτικοκοινωνικής και 
λογοτεχνικής) σάτιράς του, στοιχισμένης κυρίως πίσω από το παράδειγμα των σατιρικών 
εντύπων των δεκαετιών 18701880 κ.ε. και του Σουρή, επίσης λάτρη και «εφευρέτη» προ
παρο ξύτονων ομοιοκαταληξιών. Το μόνο ειδικό για τα Επιγράμματα μελέτημα που εντοπίζουν 
οι μετρικολογικές βιβλιογραφίες είναι το πολύ παλιό άρθρο του Φ. Κ. Μπουμπουλίδη, «Τα 
“Επιγράμματα” του Γ. Στρατήγη», Ελληνική Δημιουργία 6.63 (15.9.1950) 453457 (βλ. και 
Νεοελληνικά, τ. 1, Αθήνα 1950, σσ. 6064). Μικρά, ακόμη πιο παλιά δημοσιεύματα του Μπου
μπουλίδη για τον Στρατήγη εντοπίζονται και στη Νέα Εστία (π.χ. τχ. 358, 1.3.1942, σσ. 133
134, τχ. 374, 1.1.1943, σσ. 3839). Άλλα μικρά μελετήματα για ποικίλα έργα του Στρατήγη 
ανήκουν σε άνισης εμβέλειας και αξίας κριτικούς, όπως, εκτός από όσους αναφέρθηκαν, 
στους Α. Βλάχο, Βλ. Γαβριηλίδη, Σ. Σκίπη, Γ. Σιδέρη, Α. Καμπάνη, Κλ. Παράσχο, Χρ. Λεβάντα, 
Μ. Περάνθη, Γ. Π. Σταματίου, Γ. Ε. Χατζημανωλάκη, Δ. Τσάκωνα, Γ. Μπαλούρδο κ.ά. Λίγα 
αναφέρονται στο λήμμα των Μ. Γ. Μερακλή  Χρ. Λύσσαρη, «Στρατήγης, Γεώργιος», Λεξικό 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Πρόσωπα, έργα, ρεύματα, όροι, Αθήνα, Πατάκης, 2007 (και ανα
τυπώσεις), σσ. 20902091.

6. Ή μετάφραση αυτή (Γκαίτε, Φαύστος. Μεταφρασθείς εκ της Γερμανικής..., Αθήνα, Α. 
Κωνσταντινίδης, 1887 [= Δεκ. 1886]) είναι και η μόνη έκδοση έργου του Στρατήγη που σώθηκε 
στα υπολείμματα της καβαφικής βιβλιοθήκης (βλ. Η Βιβλιοθήκη Κ. Π. Καβάφη. Καταγραφή 
και επιμέλεια Μιχαήλα ΚαραμπίνηΊατρού, Αθήνα, «Ερμής», 2003, σ. 19, αρ. 3.82· βλ., όμως, 
εκεί, σ. 160, και την αναδημοσίευση μαρτυρίας του Μ. Πιερίδη (1948) ότι τα Νέα ποιήματα 
του Στρατήγη βρίσκονταν ανάμεσα στα βιβλία του Καβάφη (με «σημάδεμα πολλών στίχων»)). 
Μνεία ευχαριστήριας επιστολής του Στρατήγη στον Καβάφη για την κριτική του του 1893 
μνημονεύεται και σε καβαφικό σημείωμα του Αρχείου Γ. Α. Παπουτσάκη στο Ε.Λ.Ί.Α. (βλ., 
πρόχειρα, Δ. Δασκαλόπουλος  Μ. Στασινοπούλου, Ο βίος και το έργο του Κ. Π. Καβάφη, Αθήνα, 
«Μεταίχμιο», 2002, σ. 34, όπου και φωτογραφική αναπαραγωγή σε σμίκρυνση). Το μετρι
κολογικό υλικό του Αρχείου Καβάφη έδειξε, επίσης, ότι ο Καβάφης γνώριζε και άλλα ποιητικά 
βιβλία του Στρατήγη, όπως π.χ. την έκδοση Ροδοδάφναι. Συλλογή λυρικών ποιήσεων, Αθήνα 
1880 (βλ. «Κ. Π. Καβάφη [Ριμάριο]. Δημοσιευμένο και σχολιασμένο από τον Χ. Λ. Καράογλου», 
Μολυβδοκονδυλοπελεκητής 2, 1990, σσ. 71123, ιδ. σ. 90). Βλ. και την (ατελείωτη;) «Ίδανική 
Βιβλιο θήκη» Καβάφη, http://www.kavafis.gr/archive/vlibrary/list.asp?cat=3#3, αρ. 519, 520 (για 
την υπόδειξη, όπως και για άλλες, ευχαριστώ την κατά ένα έτος πρεσβύτερη συμφοιτήτριά 
μου Μ. ΚαραμπίνηΊατρού).
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Κα βάφη όσο και από τον Παλαμά κ.ά., είχε βραβευθεί το 1892 στον Φι
λαδέλφειο ποιητικό διαγωνισμό)· οπότε, το «σημερινό παραξένισμα» για τον 
«υπερβολικό» ενθουσιασμό του Καβάφη, που εκφράζει ο«επιμελητής» του 
βιβλίου Κ. Π. Καβάφη Τα πεζά (1882;-1931), θα μπορούσε να έλειπε, αν ο 
ίδιος δεν ήταν γραμματολογικά ακατατόπιστος.

Θυμίζω, επίσης, ότι, όπως είχαν δείξει ήδη από το 1963 ο Γ. Α. Παπου  
τσάκης7 και από το 1966 ο Γ. Π. Σαββίδης,8 το άρθρο για τον Στρατήγη εν  
διαφέρει κυρίως για την προσοχή του Καβάφη απέναντι στις ομοιο κατα
ληξίες, και ιδίως τις προπαροξύτονες,9 και γενικά απέναντι στη μετρική 
μαεστρία του Στρατήγη (μάλιστα ο Παπουτσάκης ήταν, ίσως, ο πρώτος 
που πα ρουσίαζε, σε συνδυασμό με τα καβαφικά γραφόμενα για τον Στρα
τήγη, και λίγα δείγματα ανάλογων καβαφικών εγχειρημάτων, αν και μόνον 
των χρόνων 18951916).10 Δευτερευόντως, το άρθρο ενδιαφέρει και: για την 

7. Καβάφη Πεζά, ό.π. (σημ. 4), σσ. 6769, 73, 7880.
8. Γ. Π. Σαββίδης, Οι Καβαφικές Εκδόσεις (1891-1932). Περιγραφή και σχόλιο: βι βλιο-

γραφική μελέτη, Αθήνα, «Ταχυδρόμος», 1966, σσ. 110, 138139, 140141.
9. Ο Καβάφης ξεχωρίζει και σημειώνει τις εξής προπαροξύτονες ομοιοκαταληξίες «τού

του του αριστοτέχνου της ομοιοκαταληξίας»: Κυθέρεια–αιθέρια, θεσπέσιον–πλαίσιον, τον 
ήλιον–ανθήλιον, σκιόεντα–μυρόεντα, εψιθύριζεν–εμινύριζεν, Τρίτωνας–λευκοχίτωνας, ενά-
λια–κοράλλια, ανήλιον–βασίλειον, τρέφουσι–στέφουσι, χρωματίζεται–εικονίζεται, ενώ τις 
παραλληλίζει με τις «διεξοδικές» αντίστοιχες ομοιοκαταληξίες τού (χιουμορίστα, αλλά, στα 
τε λευταία του ιδίως, και παθητικά ελεγειακού) Thomas Hood («The Bridge of Sighs», 1844): 
tenderly–slenderly, pitiful–city full.

10. Τώρα πια, που έχει δημοσιευτεί, μάλλον, το σύνολο του γνωστού ποιητικού υλικού του 
Καβάφη, μπορούμε να διαπιστώσουμε πως (συστηματικέςπυκνές είτε εκλεκτικέςσποραδικές) 
ιαμβικές προπαροξύτονες ομοιοκαταληξίες στον Καβάφη ενδέχεται να πρωτοεμφανίζονται 
ήδη σε (καθαρεύον, όπως και στον Στρατήγη) ποίημα, του οποίου η αρχική μορφή ανάγεται 
σε παλιότερη περίοδο, περ. 1884 (στο «αποκηρυγμένο» «Ελεγεία των λουλουδιών»), αλλά πως, 
στην πραγματικότητα, τέτοιες ομοιοκαταληξίες ανιχνεύονται με ασφάλεια και πυκνώνουν 
μόνον από το 18921893 κ.ε., π.χ. στα «αποκηρυγμένα»: «Ή ψήφος της Αθηνάς», «Τα δάκρυα 
των αδελφών του Φαέθοντος», «Ο Οράτιος εν Αθήναις», «Οι Ταραντίνοι διασκεδάζουν», «Έμπο
ρος Αλεξανδρεύς», στα «ανέκδοτα/κρυμμένα»: «Λαγίδου φιλοξενία», «Εν τῳ κοιμητηρίῳ», «Θε 
α τής δυσαρεστημένος», «Φυγάδες», στα «ατελή»: «Σαμίου επιτάφιον», αλλά και στα «ανα 
γνωρισμένα»: «Ή πόλις», «Ενώπιον του αγάλματος του Ενδυμίωνος», «Σοφοί δε προσιόντων», 
«Επιθυμίες», «Ή Μάχη της Μαγνησίας», «Εν πόλει της Οσροηνής», «Ίασή τάφος», «Εν τῳ μηνί 
Αθύρ», «Εις το επίνειον», «Εν εσπέρᾳ» (του 1916/1917: αλλά μόνο στην ατελή ομοιοκαταληξία 
επλαγιάσαμε–δώσαμε), έως και το «Εν μεγάλῃ ελληνικῄ αποικίᾳ, 200 π.Χ.» (του 1928: αλλά 
μόνο στην ομοιοκαταληξία μεταμέλεια […] ατέλεια».

Όλα αυτά δείχνουν και πάλι πως η μετρική επίδραση του Στρατήγη πρέπει να ήταν όχι 
μόνον αναμφισβήτητη, αλλά και καθοριστική, εκτεταμένη και αρκετά «μακρόβια», αν και ο 
εργολαβικός μελετητής των καβαφικών ομοιοκαταληξιών Χ. Λ. Καράογλου, στον οποίο ο 
Γ. Π. Σαββίδης εμπιστεύθηκε τη δημοσίευση αξιόλογου αρχειακού υλικού («Κ. Π. Καβάφη 
[Ριμάριο]», ό.π., σημ. 6), πελαγοδρομεί με μη πειστικά επιχειρήματα σχετικά με τις γλωσσικές 
ορίζουσες και τη χρονολόγηση του δεύτερου τμήματος του υλικού αυτού και, ενώ παραπέμπει 
πότε πότε και στα κείμεναπηγές, αφήνει ουσιαστικά χωρίς περαιτέρω σχολιασμό (πέρα από 
τους κοινότυπους χαρακτηρισμούς των σσ. 8788) την ουσιαστική μετρική σχέση Στρατήγη  
Καβάφη και την πασίδηλη προτίμηση του τελευταίου σε προπαροξύτονες ομοιοκαταληξίες. 
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αιγυπτιολογική θεματική του Στρατήγη και τις σχέσεις του με συγκεκριμένα 
επιφανή πρόσωπα του αιγυπτιώτικου ελληνισμού· για θρησκευτικές πτυχές 
κειμένων του Στρατήγη και την ενδεχόμενη συμβολή ποιήματός του στη 
δημιουργία ή διαμόρφωση της καβαφικής «Δεήσεως» του 1896·11 για την 
καβαφική αναφορά στην ποίηση του Παλαμά για τα αρχαιόθεμα ποιήματα 
και την περίπου σύγχρονη παρνασσιστική θεματική στους Στρατήγη 
και Καβάφη· για τη «συνειδητοποιημένη ποιητική» και τη θεματική των 
«ποιημάτων ποιητικής» (που απασχολούσαν και τον Καβάφη ιδίως από το 
1891 κ.ε.)· για τη θεματική κατάταξη/άρθρωση των ποιητικών συναγωγών.

Απέναντι σε όλα τα παραπάνω, τα οποία στις «Σημειώσεις» της συνα
γωγής Κ. Π. Καβάφη Τα πεζά (1882;-1931) είτε μένουν απαρατήρητα 
και ασχολίαστα, είτε επαναλαμβάνονται χωρίς σημείωση οφειλής (π.χ. 
τα σχετικά με την αιγυπτιολογική θεματική: η αποσιώπηση αποτελεί μό
νιμη τακτική τών ετερόφωτων «μελετημάτων» του «ανα δημοσιεύοντος»), ο 
νεότερος «εκδότηςεπιμελητής» προσέχει μόνον: τις κα βαφικές αναφορές 
στους (ρομαντικούς είτε βικτοριανούς) Keats, R. Βrowing, Th. Hood, Α. Ρ. 
Ραγκαβή, Α. Βαλαωρίτη και Κ. Παπαρρηγόπουλο, που τις χαρακτηρίζει 
μάλιστα «πρώιμες» (στα 18921893!), και δύο «αποσπάσματα [του άρ
θρου], τα οποία αφορούν σε καίρια ζητήματα της καβαφικής αι σθητικής» 

Ο ίδιος ο Καβάφης, βέβαια, είχε δηλώσει και αλλού, και από νωρίς, πως είχε περί πολλού τέ  
τοιες και παρόμοιες, μη προπαροξύτονες αλλά εξίσου «faultless» ομοιοκαταληξίες, όπως φαί
νεται και από το σχετικό σχόλιό του για το ποίημα «Ή πόλις» σε επιστολή του στον Περικλή 
Αναστασιάδη (1896).

Άρα, δυστυχώς: Oι συστηματικές μετρικές παρατηρήσεις του F. M. Pontani (βλ., πρόχειρα, 
F. M. Pontani, Επτά δοκίμια & μελετήματα για τον Καβάφη (1936-1974). Πρόλογος Γ. Π. Σαβ
βίδης, Εισαγωγή M. Peri, Αθήνα, Μ.Ί.Ε.Τ., 1991, σσ. 106116, 139144 κ.ε., ιδ. σσ. 106107, 111
112, 114, 141142, 181, 186) αφορούν σπάνια τις προπαροξύτονες καβαφικές ομοιοκαταληξίες 
και δεν ασχολούνται με την προέλευση ή τα παράλληλά τους (ούτε, βέβαια, και με τις 
μεταγενέστερες μιμήσεις ή επιβιώσεις τους)· οι περί καβαφικών «Ριμαρίων» εργασίες του Χ. 
Λ. Καράογλου αποτελούν, τις περισσότερες φορές, επιφανειακές ή ασχολίαστες καταγραφές
ταξινομήσεις· η οξυδερκής μικρή μελέτη του P. Mackridge «Μετρική και νόημα στον Καβάφη», 
Μολυβδοκονδυλοπελεκητής 2 (1990) 125143, και, σε μτφρ. Χ. Καψετάκη, Παλίμψηστον 13 
(1993) 97118, δεν ασχολείται πολύ με αυτό το είδος των ομοιοκαταληξιών (αν και, σε επι
μέρους σημεία, π.χ. σσ. 101, 108, 110, προσφέρει εναύσματα για περαιτέρω διερεύνηση)· τέ
λος, η πρόσφατη, εξαιρετική μετρικολογική μονογραφία του Χρ. Παπάζογλου Μετρική και 
αφήγηση. Για μια συστηματική μετρική και ρυθμική ανάλυση των καβαφικών ποιημάτων, 
Αθήνα, Μ.Ί.Ε.Τ, 2012, σσ. 378379, δεν σταματά πολύ στις προπαροξύτονες ομοιοκαταληξίες 
(βλ., όμως, π.χ., τις σσ. 378385, 390394, 536544, κ.ά.), αφού ενδιαφέρεται κυρίως για 
φαινόμενα όπως η συνίζηση, η χασμωδία, κ.ά.

11. Τις παρατηρήσεις του Γ. Α. Παπουτσάκη, ό.π. (σημ. 4), τις εκμεταλλεύεται και τις 
επεκτείνει η συστηματική (αλλά όχι επαρκώς ενημερωμένη στην ελληνορθόδοξη θεολογία και 
γραμματεία) D. Haas, Le problème réligieux dans l’œuvre de Cavafy. Les années de formation 
(1882-1905), Paris, Presses de l’Université de ParisSorbonne, 1996, σσ. 2229, 5152, 77 σημ. 17, 
160 σημ. 48, 310311, 383· ωστόσο ο «επιμελητής» της έκδοσης Κ. Π. Καβάφη Τα πεζά (1882;-
1931) δεν παραπέμπει σε κανένα από τα σχόλιά της, προφανώς από έλλειψη γαλλομάθειας.
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(συγκεκριμένα, τη ρητορική της ηρωικής ποίησης και «μια περι γραφή των 
ιδανικών αναγνωστών της ποίησης»).

Παραδόξως, η συνέχεια των επαφών ή των προσωπικών σχέσεων Καβά
φη  Στρατήγη, τουλάχιστον ώς το 1933, δεν φαίνεται να έχει διε ρευ νη 
  θεί σε βάθος από κανέναν καβαφιστή ή βιβλιογράφο.12 Το όνομά του λεί
πει, βέβαια, από τους (έτσι κι αλλιώς όχι απόλυτα περιεκτικούς) κατα λό
γους αποδεκτών ποιημάτων, φυλλαδίων, τευχών κτλ. του Καβάφη, όσους 
έχει ανακοινώσει η διδακτορική διατριβή του Γ. Π. Σαββίδη· αλλά ούτε οι 
μείζονες, αυτοτελείς και μη, βιβλιογραφικές προσπάθειες του Δ. Δα σκα
λόπουλου για τον Καβάφη (οι οποίες θα ήταν κρίμα να σταματήσουν, 
μια και κανένας ισάξιός του βιβλιογράφος δεν είναι ορατός στον ορί
ζοντα, εκτός από τον εργατικότατο Λ. Παπαλεοντίου) προσθέτουν κά
ποιο σχετικό λήμμα, ίσως επειδή δεν καταγράφουν, συ στηματικά, ίχνη 
λογοτεχνικών επιδράσεων και αντιδράσεων. Μα όλα αυ τά δεν αποτε  
λούν δικαιολογία για την καθυστέρηση της σχετικής έρευνας.13

Δεν είναι στόχος μου εδώ, φυσικά, ούτε να διερευνήσω το σύνολο του 
(αθη σαύριστου, άλλωστε, σε συγκεντρωτική έκδοση) δημοσιευμένου έργου 
του Στρατήγη ύστερα από το 1893, για να εντοπίσω όλες τις ενδεχόμενες 
σχετικές μνείες στον Καβάφη ή τεκμήρια της σχέσης των δύο συγγραφέων, 
ούτε να αναλάβω ειδική έρευνα στο σωζόμενο ανέκδοτο υλικό των Αρχείων 
Στρατήγη (έρευνα βολική, ουσιαστικά, μόνο για τους ποικίλους εργολήπτες 
ερευνητικών προγραμμάτων του Λεκανοπεδίου).14 Π.χ. μένει να διερευνηθεί 
το αν πράγματι οι σχέσεις Στρατήγη  Καβάφη ήταν αγαστές και κατά την 

12. Π.χ. ο Χ. Λ. Καράογλου, Η αθηναϊκή κριτική και ο Καβάφης (1918-1924), Θεσσαλονίκη, 
«University Studio Press», 1985 (που επικεντρώνεται φρονίμως, λόγω της μειωμένης φιλολογικής 
του εμβέλειας, μόνο σε δημοσιεύματα του τύπου και σε εκπροσώπους της λεγόμενης Πρώτης 
Μεσοπολεμικής Γενιάς ή Γενιάς του 1920), καλύπτει μόλις επτά μεσοπολεμικά χρόνια (με αυ
θαίρετα κριτήρια ως προς την επιλογή των ορίων 1918 και 1924) και δεν περιλαμβάνει καμιά 
σχετική πληροφορία.

13. Μικρή παλιότερη βιβλιογραφία προσθέτουν οι Φ. Κ. Μπουμπουλίδης και Γ. Θέμελης, 
ό.π. (σημ. 5), και, αργότερα, διάφοροι εγκυκλοπαιδικοί και διαδικτυακοί τυφλοσύρτες.

14. Ήδη στα 1950 ο Φ. Κ. Μπουμπουλίδης, ό.π., σ. 453, σημείωνε: «εν τῳ αρχείῳ του ποι
η τού, όπερ ευγενώς μοι παρεχώρησεν η οικογένειά του [και, κυρίως, ο Ίων Σταυρόπουλος], 
εύ ρηνται πολλά ανέκδοτα έργα (ποιητικά, θεατρικά, μεταφράσεις) κυρίως ελληνικά αλλά 
καί τινα ξενόγλωσσα (Ίταλικά και Γαλλικά).» Από τότε το Αρχείο αυτό δεν φαίνεται να αξιο
ποιήθηκε αρκετά ούτε από τον ίδιο (†2007) ούτε και από τη λίγο καλύτερή του, φιλολογικά, Γλ. 
ΠρωτοπαπάΜπουμπουλίδου (†2010)· αγνοώ τη σημερινή τύχη του.

Παράλληλα, πρβ. το υλικό των χρόνων 19181929 στο μικρό Αρχείο Στρατήγη του Ε.Λ.Ί.Α 
(www.elia.org.gr/entry.fds?entryID=834&pageCode=05.02&tablePageID=25&pageID=101&l
angid=1). Αρκετό υλικό δημοσιευμένων κειμένων (όχι, όμως, πάντοτε προσιτών ηλεκτρονικά 
σε κάθε αναγνώστη) συγκεντρώνει και η ιστοσελίδα www.openarchives.gr/search/Στρατήγης 
Γεώργιος/ (σσ. 110).
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περίοδο 1894 κ.ε. (οπότε υποτίθεται πως ο Καβάφης, επηρεασμένος και από 
τα Είδωλα, 1893, του Ροΐδη, πυκνώνει τα ποιήματά του σε «δημοτική» ή, 
καλύ τερα, με περισσότερα στοιχεία δημοτικής),15 και κατά το πρώτο ταξίδι 
του Καβάφη στον Πειραιά (και Φρεαττύ(δ)α), Φάληρο, Αθήνα, Κηφισιά κτλ. 
(καλοκαίρι του 1901),16 καθώς και το σε ποιο επίπεδο κινήθηκαν κατόπιν, 
και έως πότε.

Από τη μεριά του ωριμασμένου Καβάφη, μπορούμε να φανταστούμε 
πως, τουλάχιστον από τις αρχές του 20ού αιώνα, η κύρια, ρομαντική ου
σία της ποίησης του Στρατήγη (όπως και άλλων ποιητών της λεγόμενης 
Νέας Αθηναϊκής Σχολής: θυμίζουμε τις όψιμες ρήσεις «Είναι ρομαντικοί, 
ρομαντικοί» κτλ. του Καβάφη στον Θεοτοκά, 1932) δεν θα πρέπει να τον 
είλκυε πια, ενόσω ο ίδιος προχωρούσε με αποφασιστικά βήματα πάνω στον 
δρόμο του ρεαλισμού.

Από τη μεριά, πάλι, του Στρατήγη, που μάλλον γινόταν όλο και πιο 
«αρτηριοσκληρωτικός» και ευερέθιστος όσο γερνούσε, το βέβαιο είναι πως 
σχεδόν αμέσως ύστερα από τον θάνατο του Καβάφη στα τέλη Απριλίου 
1933, και μέσα στην ευρεία επιλογή επιγραμμάτων (κυρίως σατιρικών ή 
γελοιογραφικών όσο και ηθικολογικών συνάμα, από διάφορες περιόδους) 
που συγκέντρωσε και τύπωσε ο τσακωνοσπετσιώτης ποιητής την ίδια 
κιό λας χρονιά,17 καταχωρίστηκαν κάμποσα αρνητικά/επιθετικά κείμενα 

15. Ενώ τα σχετικά δημοσιεύματα του Γ. Π. Σαββίδη για τον (εκλεκτικό και «μετριοπαθή») 
δημοτικιστή Καβάφη κάνουν λόγο αποκλειστικά για την περίοδο ύστερα από το 1893/1894, 
και μάλιστα με ερωτηματικό (βλ., πρόχειρα, Μικρά Καβαφικά, τ. 2, Αθήνα, «Ερμής», 1987, σσ. 
278, 287288, 292300, 314 κ.α.), ο Χ. Λ. Καράογλου, ό.π. (σημ. 10), σσ. 9394, εμφανίζεται 
εντελώς βέβαιος όχι μόνον για το ότι «ο Καβάφης προσχωρεί στο δημοτικισμό από το 1893
1894», αλλά και για το ότι «παραμερίζει, ουσιαστικά, την καθαρεύουσα από την ποίησή του 
πριν από το τέλος του 19ου αι.», πράγμα ατεκμηρίωτο μα και εσφαλμένο. Παράλληλα, όταν 
ο ίδιος χρονολογεί, ορθά, το καβαφικό «ριμάριο της καθαρεύουσας» πριν από τον Ίούλιο του 
1893, δεν σχολιάζει ούτε τη γενεσιουργό (πιθανότατα) λειτουργία των ομοιοκαταληξιών του 
Στρατήγη στον Καβάφη ούτε και το καβαφικό άρθρο για τα Νέα ποιήματα. Σημειώνω, εν 
παρόδῳ, την ανάγκη να διορθωθεί, στη σ. 114 της έκδοσής του, το επώνυμο ενός πολύ γνωστού 
κύπριου λογοτέχνη και γνωστού τού Καβάφη (πρόκειται για τον Μ. Δ. Φραγκούδη, και όχι 
Φραγκούλη).

16. Όπως δηλώνουν (χωρίς όμως παραπομπή σε συγκεκριμένες πηγές) ορισμένοι τοπι
κιστικοί διαδικτυακοί τόποι, π.χ. http://koukfamily.blogspot.gr/2015/10/blogpost_160.html 
κ.ά. (Στ. Μίλεσης). Δεν βλέπω, πάντως, τον λόγο για τον οποίο το αναλυτικό αγγλόγλωσσο 
καβαφικό ημερολόγιο του ταξιδιού αυτού, που πρωτοδημοσιεύτηκε από τον Γ. Α. Παπουτσάκη, 
ό.π. (σημ. 4), σσ. 259302, και κακώς δεν αναδημοσιεύτηκε, ακόμα, όπως και άλλα ενδια
φέροντα ημερολογιακά κείμενα, στο βιβλίο Κ. Π. Καβάφη Τα πεζά (1882;-1931), θα παρέλειπε 
να μνημονεύσει μια τέτοια προσωπική συνάντηση (εκτός κι αν ήταν τραυματική). Αναφορά 
στον Καβάφη δεν περιλαμβάνει ούτε το «απόσπασμα» των «Φιλολογικών αναμνήσεων 1879
1904…» (Εθνικόν Ημερολόγιον … Κ. Φ. Σκόκου 20.1, 1905, σσ. 309320).

17. Γεωργίου Κ. Στρατήγη Επιγράμματα, Αθήνα, «Εστία», 1933. Μερικά από τα επιγράμ
ματα πρέπει να ήταν ήδη δημοσιευμένα στα ποικίλα έντυπα όπου ο Στρατήγης συνήθιζε να 
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εναντίον του Καβάφη (τόσο ως ποιητή όσο και ως ανθρώπου), εναντίον 
κριτικών της αθηναϊκής πιάτσας που γοητεύθηκαν από τον Καβάφη ή τον 
πρόβαλλαν (με αιχμή την Ελένη ΟυράνηΆλκη Θρύλο), εναντίον (νεαρών 
και μη) αναγνωστριών και αναγνωστών γοητευμένων από το έργο, την 
προσωπικότητα ή τις ερωτικές προτιμήσεις του Καβάφη, κ.ο.κ.

Ο Στρατήγης είχε ασχοληθεί, βέβαια, από πολύ νωρίς με το επίγραμμα 
(ήδη το καβαφικό άρθρο του Τηλέγραφου επαινούσε μερικά από τα εί
κοσι επιγράμματα των Νέων ποιημάτων του 1892). Μα είναι αλήθεια 
πως η (έσχατη, μάλλον) συναγωγή επιγραμμάτων του, που δημοσιεύτηκε 
αυτοτελώς το 1933, ήταν ίσως πιο πικρόχολη, συνθεμένη άλλωστε και κάτω 
από τον δυσοίωνο αστερισμό της αποτυχημένης προσπάθειας του Στρατήγη 
να γίνει ακαδημαϊκός,18 καθώς και της πρόθεσής του πιο πολύ να πικάρει 
ή και να καταβαραθρώσει, παρά να εξάρει, ορισμένους συνομήλικους και 
νεότερούς του λογοτέχνες ή λογίους, ακόμη και πολιτικούς με λογοτεχνικά 
ή καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα (π.χ. πλάι στα εγκώμια για τους Σουρή, Πα
παδιαμάντη, Παλαμά κτλ., προβάλλονται εντονότερα οι επιθέσεις και οι 
υπαινιγμοί εναντίον των Καβάφη, Ψυχάρη, Γεωργίου Παπανδρέου μέσα 
από την εξωσυζυγική, ακόμα τότε, σχέση του με την ηθοποιό, και επίσης 
αποδέκτρια ποιημάτων του Καβάφη, Κυβέλη [Ανδριανού], κτλ.).19 Ο Στρα
τήγης εμφανίζεται εδώ πιο συντηρητικός (π.χ. αντικοινοβουλευτικός, αντι
κομμουνιστής, αντιφεμινιστής, επικριτής του αθλητικού και ακαδημαϊκού 
κατεστημένου, κτλ.), αλλά και πολύ πιο ασταθής και απρόβλεπτος πολιτικά 
(π.χ., παραμένοντας πάντα, τουλάχιστον από την εποχή του Α´ Παγκόσμιου 
Πολέμου κ.ε., ενάντιος στη γερμανική πολιτική – εδώ τα βάζει με τον 
Hitler για τη στάση του ενάντια στον Einstein –, δεν διστάζει να δηλώνει 

στέλνει μεμονωμένα κείμενά του (αν και ο Φ. Κ. Μπουμπουλίδης, ό.π., σημ. 5, και σε προ
γενέστερα δημοσιεύματά του, δίνει ελάχιστες ασφαλείς βιβλιογραφικές ενδείξεις)· μια τέ τοια 
εξακρίβωση, όμως, απαιτεί ειδική έρευνα, που ξεπερνά τον διαθέσιμο χώρο του σημειώματός 
μου.

18. Ο Φ. Κ. Μπουμπουλίδης, ό.π. (σημ. 5), μνημονεύει την προσπάθεια αυτή και το σχετικό 
Υπόμνημα του Στρατήγη, δεν δίνει όμως άλλες λεπτομέρειες. Τα τακτικά μέλη της Ακαδημίας 
Αθηνών σε έδρες Λογοτεχνίας και Πεζογραφίας ώς το 1933 ήταν οι Παλαμάς, Δροσίνης και 
Προβελέγγιος (1926 κ.ε.), Δ. Καμπούρογλους (1927 κ.ε.), Νιρβάνας (1928 κ.ε.) και Ξενόπουλος 
(1931 κ.ε.).

19. Βλ., π.χ., ό.π., σσ. 22 αρ. 21 (για τον Ψυχάρη, ανώνυμα), 47 αρ. 98 (για τον Γ. Παπαν
δρέου, ανώνυμα), 67 αρ. 155, 156 (για τους Σουρή, Παπαδιαμάντη), 8788 αρ. 217, 218, 219 
(για τον Σουρή), 89 αρ. 223 (για τον Γ. Παπανδρέου, ανώνυμα), 94 αρ. 238 (για τον Πα
λαμά), 110 αρ. 285 (για τον Παλαμά). Βέβαια, ποιήματα εγκωμιαστικά για τον Σουρή περι
λαμβάνονται και σε παλιότερα ποιητικά βιβλία του Στρατήγη, όπως, π.χ., το σονέτο «Τυρταίος
Αριστοφάνης» της συλλογής Τί λεν τα Κύματα (στον πατέρα της πατρίδος, στον προφήτη του 
γένους, στον ήρωα του πνεύματος, στο μάρτυρα της ιδέας…), Αθήνα, «Εστία», 1918, σ. 151, 
με τη σύμπλεξη ηρωικού και σατιρικού στοιχείου, που αποτελούσε και ένα από τα ιδεώδη του 
Στρατήγη.
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θαυμαστής του δικτάτορα Μussolini – όπως άλλωστε και ο μεσοπολεμικός 
Καζαντζάκης – και του όμοιού του Kεμάλ, κ.ο.κ.). Δεν είναι, ίσως, τυχαίο το 
ότι ο μόνος, απ᾽ όσο ξέρω, φιλόλογος «μελετητής» των Επιγραμμάτων ήταν 
ο μετέπειτα συνεργάτης της δικτατορίας Φ. Κ. Μπουμπουλίδης, (αρχι)συ
ντάκτης, στα 1950, του δεκαπενθήμερου περιοδικού Ελληνική Δημιουργία 
του ακροδεξιού, πια, Σπύρου Μελά (όπως σημειώσαμε παραπάνω).

Απ᾽ όσο ξέρω και πάλι, τούτο το (άμεσο και έμμεσο) αντικαβαφικό υλικό 
των Επιγραμμάτων του Στρατήγη δεν έχει βιβλιογραφηθεί ολόκληρο. Το 
ανα δημοσιεύω, λοιπόν, παρακάτω, εκσυγχρονίζοντας ορθογραφία, τονισμό 
και στίξη και πλαγιογραφώντας τους τίτλους (σσ. 38, 44, 59, 64: ολόκληρο 
σε προπαροξύτονες ομοιοκαταληξίες, 70, 77: δύο, 82, 96, 109, 110, αρ. 69, 
87,132, 148, 165, 186, 187, 202, 244, 283, 285):20

Εις Κυρίαν κριτικόν
Γυναίκα με ψευδώνυμον ανδρός μ᾽ ενθουσιάζει
σαν κάτι το ερμαφρόδιτον, καμέλια που ευωδιάζει!
Αλλά Κυρία κριτικός που ανήθικα εγκωμιάζει
κάποια ελαττώματα του ανδρός, πώς μ᾽ αποτροπιάζει!…

Εις Κυρίαν
Δακτυλογράφος είναι η μια και γράφει κι αντιγράφει!
Είν᾽ η άλλη μιξοπάρθενος: λατρεύει τον …Καβάφη!…

Εις κάποιον Θρύλον
Και κάποιος Θρύλος γράφει
εγκώμια στον Καβάφη!…
Μα της αιδούς το χρώμα
την όψην του δεν βάφει!…

Εις τον Καβάφην
Ένας νέος

Τον γέροντα Καβάφην μου θρηνώ τον πολυφίλητον!
Μία νέα

Εγώ τον άλκιμον θρυλώ Καβάφην πολυθρύλητον!
Και οι δύο μαζί

Κι οι δύο μαζί τα χείλη μας, λοιπόν, ας προσκολλήσωμεν
και τα σεμνά τα μέλη του με πόθον ας φιλήσωμεν!…

20. Συμπεριλαμβάνω και τον ήδη αναδημοσιευμένο αρ. 186 της σ. 77 («Καβάφης»), που εί
ναι και ένα από τα πιο ανώδυνα επιγράμματα του βιβλίου, και ίσως γι᾽ αυτό ήταν και το μόνο 
που κατέγραψε, ασχολίαστο, ο Φ. Κ. Μπουμπουλίδης, ό.π. (σημ. 5), σ. 456. Δεν συναριθμώ, 
αντί θετα, τον ηθικολογικό αρ. 164 με τις παροξύτονες ομοιοκαταληξίες («Εις γέροντα», σ. 70): 
«Ή σώπα, γέρο, ή μη ξεχνάς να λες σεμνά και τέλεια! / Το γέρο πάντα ακολουθεί το σέβας, ή …
τα γέλια!», αφού δεν είναι σίγουρο πως «απευθύνεται» στον Καβάφη.
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Εις τον Καβάφην
Κάποια μου λέει: «Γιατί χτυπάς τον ποιητή Καβάφη;»
«Και συ, γιατί τον αγαπάς;» «Μ᾽ αρέσουν όσα γράφει.
Γιά διάβασέ τον!» «Δώσ᾽ μου τον!» «Έλα αύριο στο σπίτι!»
Επήγα, τον εδιάβασα κι εβούλωσα τη …μύτη!…

Καβάφης
«Τί σ᾽ απογοητεύει, και στίχους πια δεν γράφεις;»

                      «Ο Καβάφης!…»

Εις τον Γρύλον
«Γιατί να σ᾽ εκνευρίζει αυτός ο μαύρος γρύλος;»
    «Κι ο Θρύλος!…»

Εις κάποιαν Κυρίαν κριτικόν
Λεν: «Είχε λίρες άφθονες ο ποιητής Καβάφης!…»
Ευρίσκω τότε ευνόητα τα εγκώμια που του γράφεις!…

Σύλλογος Καβάφη
Λοιπόν γίνεται «Σύλλογος» ή μάλλον κάποια Λέσχη,
γι᾽ ανάμνηση της νιότης των και στα καβάφεια τα …αίσχη!…

Εις τας αρχάς
Προμηθευτείτε φανικόν στων Αθηνών την πόλη!
Για τον Καβάφη φλυαρούν γυναίκες, άνδρες, όλοι!…

Κάλβος, Σολωμός, Παλαμάς και …Καβάφης
Πτωχέ και τίμιε Παλαμά! Κάποιος για σένα γράφει
πως είσαι ο μεγαλύτερος ποιητής με τον …Καβάφη!…

Υποτίθεται πως με τέτοιες παιχνιδιάρικες ομοιοκαταληξίες τού εβδο
μηντατριάχρονου πια ριμαδόρου οι νεαρές, νεαροί και άλλοι cavafistas της 
εποχής και ο Καβάφης, ακόμη και μετά θάνατον, θα «γεύονταν» μιαν επα
λήθευση του χρησμού «Τα εβδομήντα τρία χρόνια να φοβάται.», αφού «ο 
γέροντας ο εβδομήντα τριω χρονώ», που τον είχε εκθειάσει ο Καβάφης 
στα χρόνια της ανδρικής τους ακμής, λιθοβολούσε όπως και πολλοί άλλοι 
τότε, αν και αυτός μάλλον «αχάριστα», τον αλεξανδρινό ποιητή. Μόνο που 
οι κατοπινές λογοτεχνικές και κριτικές εξελίξεις έδειξαν (όπως και για 
πολλούς πρόσφατους κονδυλοφόρους periodistas) πως ό,τι επαληθεύεται 
στο τέλος είναι μονάχα ο θυμόσοφος λόγος «όποιος σκάβει τον λάκκο τού 
άλλου, πέφτει ο ίδιος μέσα».

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης    ΓΊΩΡΓΟΣ ΚΕΧΑΓΊΟΓΛΟΥ



120 Γιώργος Κεχαγιόγλου

Εικ. 1. Γ. Ροϊλός, «Ποιητές της Νέας Αθ. Σχολής».

Εικ. 3. Επιγράμματα (σελ. τίτλου).

Εικ. 2. Ημερολόγιον Σκόκου, 1893.



Σ Υ Μ Μ Ι Κ Τ Α

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ 
ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ ΤΖΑΝΕ ΜΠΟΥΝΙΑΛΗ

Σε προηγούμενο δημοσίευμά μου1 στο οποίο διατυπώνονται παρατηρή- 
σεις μου που αφορούν ορισμένες γραφές του κειμένου του Κρητικού πο
λέμου του Μαρίνου Τζάνε Μπουνιαλή2 περιλαμβάνεται και μια διόρθωσή 
μου σε στίχο της Αφιέρωσης του Μπουνιαλή στον Μάρκο Καγιάννη, η οποία 
προτάσσεται στο έργο.

Συγκεκριμένα στους στ. 14324-1441-2 της Αφιέρωσης αυτής

                  τι θέλουσι να πούσι;
Πως δεν ετύχαινε ποτέ  ν ο υ ς  οπού δε σπουδάξει

      γράμματα, να ʼχει αυθάδεια, τέτοιας λογής να πράξει.

και ακριβέστερα στον στ. 1441 η λέξη νους (ή νοῦς) των εκδόσεων,3 η οποία 
βέβαια με αυτή την ορθογραφία δηλώνει το ουσιαστικό νους(ο), διορθώνεται 
σε ’νούς (ή ’νοῦς) (= ενός, κάποιου, εδώ δηλαδή σημαίνει «σε κάποιον»), 
δέ χομαι δηλαδή ότι πρόκειται για τύπο της γενικής του αριθμητικού είς  
(= ένας, κάποιος) συχνού σε κρητικά και άλλα δημώδη κείμενα της εποχής.4

Πρόσφατα, μετά την εκτύπωση του δημοσιεύματός μου, διαπίστωσα ότι 
η διόρθωση αυτή είχε γίνει από τον αείμνηστο καθηγητή Εμμανουήλ Κριαρά 
ήδη από το 1938 στη διδακτορική του διατριβή,5 όπου παραθέτοντας με 
άλλη αφορμή τους στίχους αυτούς του Μπουνιαλή εκδίδει στον στ. 1441 
’νούς διορθώνοντας σιωπηρά και χωρίς σχόλια την έκδοση Ξηρουχάκη, τη 
μόνη νεότερη που υπήρχε τότε. Προφανώς θεώρησε αυτονόητο ότι αυτή 
είναι εδώ η σωστή γραφή της λέξης, πρόκειται δηλαδή για γενική του είς με 

1. Κ. Πηδώνια, «Παρατηρήσεις στο κείμενο του Κρητικού πολέμου του Μαρίνου Τζάνε Μπου-  
νιαλή», Ελληνικά 63 (2013-2014) 173-176. 

2. Στ. Αλεξίου - Μ. Αποσκίτη, Μαρίνου Τζάνε Μπουνιαλή του Ρεθυμναίου ο «Κρητικός Πόλεμος 
(16451669)», Αθήνα 1995. Το έργο πρωτοεκδόθηκε στη Βενετία το 1681. Άλλες εκδόσεις: Α. 
Ξηρουχάκης, Ο Κρητικός πόλεμος, 16451669, ή συλλογή των ελληνικών ποιημάτων Ανθίμου 
Διακρούση, Μαρίνου Ζάνε, Τεργέστη 1908, Α. Νενεδάκης, Μαρίνος Τζάνε Μπουνιαλής, Ο 
Κρητικός πόλεμος (16451669), Αθήνα 1979. Τα αποσπάσματα που περιλαμβάνονται στο 
προηγούμενο δημοσίευμά μου, όπως και εδώ, προέρχονται από την έκδ. Αλεξίου - Αποσκίτη.

3. Όλων των εκδόσεων.
4. Βλ. Πηδώνια, ό.π. (σημ. 1), 174.
5. Ε. Κριαρά, Μελετήματα περί τας πηγάς του Ερωτοκρίτου, διδ. διατρ., Αθήνα 1938, σ. 17.



122 Σύμμικτα

τη σημασία που αναφέρθηκε.
Πρόσθετα εξάλλου αξίζει να αναφερθεί ότι ο Μπουνιαλής, όπως δια-

πίστωσα, έχει και αλλού, στον Κρητικό πόλεμο, τους τύπους ’νούς στ. 53421 6 
και ενούς στ. 52722 και 550.21 7 

Θεσσαλονίκη     ΚΟΜΝΗΝΗ Δ. ΠΗΔΩΝΙΑ

6. Ο τύπος αυτός εδώ σύμφωνα με την έκδ. Αλεξίου - Αποσκίτη. Η έκδ. Νενεδάκη έχει ενούς.
7. Και στους δύο στίχους ενούς τ’αλλού.



Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Ε Σ

Στέφανος Κακλαμάνης - Αλέξης Καλοκαιρινός - Δημήτρης Πολυχρονάκης 
(επιμ.), Λόγος και χρόνος στη νεοελληνική γραμματεία (18ος-19ος αιώ-
νας). Πρακτικά συνεδρίου προς τιμήν του Αλέξη Πολίτη, Ηράκλειο, Πανε-
πιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2015, σελ. 842.

Ο τιμητικός τόμος ο αφιερωμένος στον Αλέξη Πολίτη, ομότιμο, πλέον, κα-
θη γητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, έχει σαφή στόχο. Τα ζητούμενα είναι 
συγκεκριμένα και οι εργασίες επικεντρώνονται στα κύρια ερευνητικά εν-
διαφέροντα του τιμώμενου ή/και εκκινούν από αυτά. Οι προσεγγίσεις που 
εστιάζονται στη γραμματεία και την ιστορία του «μακρύ» 19ου αι. (άρα 
ώς το 1922),1 και μάλιστα στο πλαίσιο του ερευνητικού τόξου του Αλ. Πο-
λίτη [στο εξής: Α.Π.], καθιστούν αυτό τον σύμμικτο τόμο Πρακτικών μια 
σημαντική όσο και χρήσιμη παρακαταθήκη. Κυριαρχούν οι αναλύσεις ιδεο-
λογικών συμφραζομένων της λογοτεχνίας και της γραμματείας, με την ιστο-
ρική προοπτική να είναι σταθερά παρούσα. Αυτά έχουν ως αποτέλεσμα 
μια περισσότερο κοινωνιολογική και ιστορική ματιά πάνω στο ευρύ φάσμα 
του γραμματολογικού, εικαστικού κτλ. υλικού και των φαινομένων που 
εξετάζονται, από τα δημοτικά τραγούδια (ιδίως τα κλέφτικα, που ακμάζουν 
τον 18ο και 19ο αι.) και τα χρόνια του Διαφωτισμού έως τους συγγραφείς 
και δημο σιολόγους διανοούμενους και το fin de siècle (στο πέρασμα από τον 
19ο στον 20ό αι. ώς τη Μικρασιατική Καταστροφή).

Τέσσερα συναισθηματικά φορτισμένα «προλογικά» κείμενα τριών πρε-  
σβυτέρων (Σπύρος Ασδραχάς, «Για τον Αλέξη Πολίτη»· Γρηγόρης Μ. Ση-
φάκης, «Χαιρετισμός»· Mario Vitti, «Μια γενιά πριν, μια γενιά ύστερα») και 
ενός νεοτέρου (Στέφανος Κακλαμάνης, «Αντίδωρο για τον Αλέξη») υποδέ-
χονται τον αναγνώστη. Μέσα τους διαγράφονται οι βασικοί άξονες της 
επιστημονικής κληρονομιάς του τιμώμενου, αλλά και τα κυριότερα θεματικά 
και ποιοτικά της χαρακτηριστικά. Τονίζεται, όπως είναι αναμενόμενο, η 
πολύπλευρη ενασχόλησή του με το δημοτικό τραγούδι, από τη φιλολογική 
και ιστορική του διερεύνηση έως την ανάδειξη των λειτουργιών του και 
την ένταξή του στο πολιτισμικό γίγνεσθαι του νέου ελληνισμού αλλά και 
των ευρωπαϊκών πολιτισμικών δικτύων. Ωστόσο, το διακύβευμα δεν είναι 
μόνον αυτό. Μέσα από τα τέσσερα κείμενα διαφαίνεται κάτι πιο ου - 
σιαστικό: ότι το ερευνητικό έργο του Πολίτη ξεπερνά το «αυστηρό πε δίο» 
της φιλολογίας, καθώς στοχεύει στην ιστορία των ιδεών και των συνει-
δήσεων (Σηφάκης, σ. xv), βρίσκοντας οργανική θέση στο ποικιλόμορφο και 

1. Βλ. Αλέξης Πολίτης, Τα ρομαντικά χρόνια, Αθήνα 1998, σ. 11.
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διεπιστημονικό δίκτυο των ανθρωπιστικών επιστημών. Το έργο του Α.Π. 
έχει συνοχή και συγκεκριμένο στόχο. Στις περισσότερες μελέτες του, από 
τις μικροφιλολογικές έως τις πιο μεγαλόπνοες, ο μελετητής επιθυμεί να 
απαντήσει στο ερώτημα «πώς φτάσαμε εδώ και γιατί;». Προσπαθεί να 
κατανοήσει, και έπειτα να αναλύσει τη «νεοελληνική μυθολογία», τις προ- 
εθνικές και εθνικές συνιστώσες του νεοελληνικού πολιτισμού, τις ιδεολογικές 
αφετηρίες αλλά και αγκυλώσεις και να τις «απομυθοποιήσει» (Ασδραχάς, 
σ. xiv). Ο Vitti εύστοχα φέρνει ως παραδείγματα της παραπάνω προβλη-
ματικής τα ζητήματα της νοθείας των δημοτικών τραγουδιών και της λαϊκής 
διάδοσης του Ερωτόκριτου. Με εφαλτήριο τα χρόνια του νεοελληνικού 
Διαφωτισμού και βασικό ερευνητικό πεδίο τα ρομαντικά χρόνια, ο Α.Π. μάς 
διδάσκει πώς κατασκευάσαμε τους μύθους μας· δηλαδή, μας δίνει εργαλεία 
για να τους ξεπεράσουμε.

Είναι χαρακτηριστικό, επίσης, ότι και τα τέσσερα εισαγωγικά κείμενα 
εμμένουν στον επιστημονικό και ιδεολογικό κύκλο στον οποίον ανήκε, κυ-
ρίως, ο τιμώμενος. Διότι δεν θα μπορούσε κανείς να κατανοήσει στην πληρό-
τητά της την επιστημονική δουλειά του Α.Π., αν δεν συνυπολόγιζε τον Κ. 
Θ. Δημαρά ή τους νεότερους συνοδοιπόρους του τιμωμένου, ήδη από το 
Πα ρίσι και το Ε.Ι.Ε., και ιδιαίτερα τον Φίλιππο Η. Ηλιού. Αυτές οι φουρνιές 
ερευνητών πρέπει να ιδωθούν και συλλογικά, προκειμένου να κατανοήσει 
κανείς πλήρως τους επιστημονικούς της στόχους και την ανανέωση που 
έφεραν στις ανθρωπιστικές σπουδές. Και ο παρών τιμητικός τόμος είναι 
ταυτόχρονα τόσο καρπός της ανανέωσης αυτής, συμμέτοχος της οποίας 
στάθηκε και ο Α.Π., όσο και αντίδωρο απέναντι σε τούτους τους ανανεωτές.

Ο καθαυτό τόμος των Πρακτικών είναι χωρισμένος σε τέσσερα μέρη-
θεματικές. Η πρώτη είναι, φυσικά, το δημοτικό τραγούδι, και στο μέρος 
αυ τό εντάσσονται τέσσερις μελέτες: «Το βουνό, οι κλέφτες. Δύο κρίκοι 
της εθνικής αφήγησης» του Δημήτρη Δημητρόπουλου· «Στα χνάρια του 
Φω ριέλ. Οι συλλογές δημοτικών τραγουδιών του κόμη de Marcellus» της 
Μαριλίζας Μητσού· «Η παρουσία του δημοτικού τραγουδιού στις ποιητικές 
ανθολογίες του 19ου αιώνα» της Ειρήνης Οικονόμου· και το «Ελληνικό θέα-  
τρο και δημοτικό τραγούδι. Το ξεκίνημα μιας δύσκολης σχέσης» του Θό-
δωρου Χατζηπανταζή. Και στις τέσσερις μελέτες πραγματοποιούνται 
προ σεγγίσεις κυρίως των ιδεολογικών χρήσεων των ελληνικών δημοτικών 
τραγουδιών στη διαχρονία του 19ου αιώνα, πάνω στα χνάρια της προ-
βληματικής του τιμώμενου: «νεοελληνική μυθολογία», ρομαντική πρόσληψη 
των τραγουδιών με απώτερο σκοπό την ανάδειξη της «εθνικής τους ωφέ-
λειας», παραχαράξεις και «κανονικοποιήσεις» του είδους.

Στο προσκήνιο έρχονται ξανά η αδυναμία σύλληψης της διαχωριστικής 
γραμμής ανάμεσα στα λεγόμενα «λαϊκά» ή «δημοτικά» και τα «έντεχνα», 
α στικά τραγούδια, αλλά κυρίως σκιαγραφούνται οι επίμονες και επισφαλείς 
προσπάθειες για ανάδειξη των δημοτικών τραγουδιών σε βασικό συστατικό 
της υπό κατασκευήν, από το δεύτερο πέμπτο του 19ου αι. κ.ε., εθνικής και 
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πολιτισμικής ταυτότητας του νέου ελληνισμού, ιδίως στο ελληνικό κράτος. 
Με τις εργασίες αυτές, το corpus του παραπάνω διακυβεύματος (ως 
μετααφηγήματος πλέον) πλουτίζεται σε πρωτογενές επίπεδο (περίπτωση 
Marcellus και εξέταση ανθολογιών), αλλά και στο πεδίο της ερμηνείας, 
δηλαδή της επανεξέτασης και του αναπροσδιορισμού των διαδικασιών 
πρόσληψης και ιδεολογικής χρήσης των τραγουδιών τον 19ο αιώνα.

Το δεύτερο και εκτενέστερο μέρος του τόμου τιτλοφορείται «Στα χρό-
νια του Διαφωτισμού» και περιλαμβάνει δεκατρείς εργασίες, οι οποίες εί-
ναι διαταγμένες με βασικό κριτήριο τον άξονα του χρόνου (1770-1820). 
Μέσα από τη διάταξη αυτή προκύπτουν και οι επιμέρους θεματικές (πρώ-  
ιμη νεοτερικότητα, ιστορία της μετάφρασης, κοραϊκές σπουδές), ενώ 
αναδεικνύεται με ενάργεια ο πολυστρωματικός χαρακτήρας του νεοελ-
ληνικού Διαφωτισμού. Δηλαδή, η αυταξία, οι συνέχειες, οι ασυνέχειες, οι 
αναδιπλώσεις και οι επικαλύψεις των «λόγων» (discourses) της νεοελληνικής 
και ευρωπαϊκής λογιοσύνης των προεπαναστατικών χρόνων που συντε-
λούν στην πολυφωνία του διανοητικού φαινομένου του νεοελληνικού Δια-
φωτισμού. Από τα πρόσωπα στα φαινόμενα και αντίστροφα.

Η μελέτη του Στέφανου Κακλαμάνη «Ο Κωνσταντίνος (Καισάριος) Δα-  
πόντες και η φαντασία της Σαντορίνης (1650)» αποτελεί μια δομική γραμ-  
ματολογική και κειμενική/ερμηνευτική ανάλυση του έμμετρου στιχουρ-
γήματος του Καισάριου Δαπόντε «Διήγησις φρικτή και πάνυ ωφέλιμος 
πραγμάτων όπου έδειξεν ο πανάγαθος Θεός διά ωφέλειαν των ανθρώπων, 
και μάλιστα διά τας αμαρτίας των κατοικούντων εν τῃ νήσῳ Σαντορίνῃ», 
το οποίο περιλαμβάνεται στη Χρηστοήθεια (Βενετία 1770). Παράλληλα, 
πραγματοποιούνται χρήσιμες αντιστοιχίες με το ιστορικό γεγονός που 
ενέπνευσε το στιχούργημα, δηλαδή την ενεργοποίηση του ηφαιστείου της 
Σαντορίνης τον Σεπτέμβριο του 1650 και τις καταστροφικές συνέπειες 
στους κατοίκους της. Αποτυπώνεται εναργώς η sui generis συγγραφική 
περσόνα του Δαπόντε, που γοήτευσε στο παρελθόν σημαντικούς μελετητές, 
και συνεχίζει να γοητεύει την έρευνα. Αναδεικνύεται ο βιβλιακός στιχουργός 
που διαβάζει για να γράφει, ορισμένες φορές αβίαστα και συνειρμικά, 
και μας φανερώνεται ένας από τους τρόπους με τον οποίον ο σκοπελίτης 
κοσμοκαλόγερος φτάνει στη «βαθιά δομή του αφηγηματικά αυτοσχέδιου 
και αφελούς, ακόρεστου και ασύνορου λαϊκού/παραδοσιακού λόγου»,2 όπως 
έχει παρατηρήσει ο Γιώργος Κεχαγιόγλου.

Μια σύντομη, ενδεικτική και πανοραμικού τύπου (bird’s eye view) ιστο-
ρία της παλιότερης νεοελληνικής ιστοριογραφίας πραγματοποιεί ο Τριαντά-
φυλλος Σκλαβενίτης («Ιστοριογραφία και εθνικές συνειδητοποιήσεις στο 
τέλος του 18ου αιώνα»). Σύμφωνα με τη σχηματοποίησή του, οι δύο δρόμοι 

2. Γιώργος Κεχαγιόγλου, «Η ιστοριογραφία ως όχημα συνειρμικής συναφήγησης και 
εγκιβωτιστικής παρέμβασης. Το λογοτεχνικό παράδειγμα της ασύμμετρα διασκεδαστικής 
Βίβλου Βασιλειών του Καισάριου Δαπόντε», στον τ. Σοφία Κοτζαμπάση - Γιάννης Μαυρομάτης 
(επιμ.), Realia Byzantina…, Βερολίνο 2009, σ. 48 (η πλαγιογράφηση στο πρωτότυπο).
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ιστοριογράφησης του ελληνισμού είναι η γενική ιστορία και η ιστορία του 
παρόντος, όπου η πρώτη εξυπηρετεί την ένταξη του ελληνισμού μέσα 
στην ιστορία του κόσμου, με ροπή προς τη μελέτη της αρχαιότητας, και η 
δεύτερη την ανάδειξη της τοπικής ιστορίας, στο πλαίσιο της διερεύνησης, 
περισσότερο, της εθνικής ταυτότητας.

Η Στέση Αθήνη επιλέγει την αναλυτική και όχι την εποπτική οδό στη 
μελέτη της «Η παρουσία του François de Salignac de la Motte Fénelon στη 
νεοελληνική παιδεία (18ος-19ος αιώνας)», όπου, έπειτα από εξαντλητική 
διαχείριση των πρωτογενών πηγών, παρουσιάζει την πρόσληψη του λογο-
τεχνικού και εκπαιδευτικού έργου του Fénelon στον ελληνικό 18ο και 19ο 
αιώνα. Η περίπτωση της πρόσληψης του έργου του Fénelon είναι ιδανική, 
καθώς διατρέχει σταθερά σχεδόν δύο αιώνες ελληνικής λογιοσύνης και 
αποτελεί ασφαλή δείκτη των τάσεων και των αιτημάτων της, ιδιαίτερα ως 
προς την ιστορία της μετάφρασης και της εκπαίδευσης.  

Η εργασία του Αντώνη Γλυτζουρή («Πανούργες χήρες στο περιθώριο 
του Νεοελληνικού Διαφωτισμού») εμπίπτει και αυτή στην «ιστορία της 
μετάφρασης»· αφορά τις τύχες της κωμωδίας La vedova scaltra του Goldo-
ni (1748). Εργασία με ματιά περισσότερο μικροϊστορική, καθώς επι κεν-
τρώνεται, κυρίως, στο δίκτυο των χειρόγραφων μεταφράσεων των Φα-
ναριωτών. Η προσέγγιση του μελετητή ξεφεύγει πάντως από την εκ του 
σύνεγγυς ανάγνωση (close reading) και εισέρχεται στον χώρο της κοινω-
νιολογίας και της ιστορίας των ιδεών, κάτι που επιβάλλει το είδος του 
θεατρικού κειμένου αλλά και οι χρήσεις του.3

Οι επόμενες τρεις εργασίες επικεντρώνονται στα όψιμα προεπανα στα-
τικά χρόνια (1817-1820), από διαφορετικές σκοπιές. Ο Peter Mackridge 
(«Περί Βουλής και Γερουσίας. Ο Πλάτων Πετρίδης (1790-1852) και η 
“νεοελληνική” μετάφραση του Ιονίου Συντάγματος του 1817») ασχολείται 
με την περίπτωση του Πλάτωνα Πετρίδη, ο οποίος έχει απασχολήσει αρκε-
τά την έρευνα τα τελευταία χρόνια,4 ενώ περιμένει τον αναλυτικό βιογράφο 
του. Και όχι άδικα, καθώς πρόκειται για μια σπάνια περίπτωση αγγλομαθή 
λογίου-μεταφραστή, ο οποίος έκανε πολιτιστική προπαγάνδα υπέρ της Βρε-
τανίας στα αγγλοκρατούμενα Επτάνησα.

Η εργασία του Κώστα Λάππα «Δύο ωδές του Μιχαήλ Γ. Σχινά για την 
Πάργα και την Ισπανία (1819, 1820). Ποίηση και πολιτική στις παραμονές 

3. Βλ. ενδεικτικά στο ίδιο πλαίσιο Αλέξης Πολίτης, «Η δημόσια ανάγνωση των Περσών σε 
φα ναριώτικο αρχοντικό τον Οκτώβρη του 1820 και η αφήγησή της από τον Marcellus στα 
1859», στον τ. Αντώνης Γλυτζουρής - Κωνσταντίνα Γεωργιάδη (επιμ.), Παράδοση και εκσυγ-
χρονισμός στο νεοελληνικό θέατρο. Πρακτικά Γ΄ Πανελληνίου Θεατρολογικού Συνεδρίου, Ρέ-
θυμνο 2010, σσ. 383-399.

4. Βλ. ενδεικτικά Γιάννης Ξούριας, «Η προσωδιακή αναγέννηση του έθνους. Η πρόταση του 
Πλάτωνα Πετρίδη (1817) για μια νέα ποιητική ταυτότητα», στον τ. Κωνσταντίνος Α. Δημάδης 
(επιμ.), Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα). Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού 
Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, Γρανάδα, 9-12 Σεπτεμβρίου 2010, τ. Β΄, Αθήνα 2015, σσ. 
407-424.



Βιβλιοκρισίες 127

της Ελληνικής Επανάστασης» αποτελεί μια πλήρη ιστορική, φιλολογική και 
πραγματολογική διερεύνηση δύο ανέκδοτων ωδών του λογίου Μιχαήλ Γ. 
Σχινά (1792-1870). Στο τέλος της μελέτης, μάλιστα (σσ. 201-206), οι δύο 
ωδές παρουσιάζονται εκδοτικά αποκαταστημένες και σχολιασμένες για 
πρώτη φορά. Ο αναγνώστης κατανοεί την ειδική θέση των ωδών του Σχινά 
μέσα στα πολιτικά και πολιτισμικά δίκτυα της εποχής, λίγο πριν από την 
Ελληνική Επανάσταση, ενώ πραγματοποιείται και σύγκριση της ωδής του 
Σχινά για την Πράγα με την αντίστοιχη του Κάλβου, όπου τονίζονται οι 
διαφορετικές προσεγγίσεις του ίδιου θέματος από έναν ποιητή (τον Κάλβο) 
και ένα λόγιο (τον Σχινά).

Η Νάσια Γιακωβάκη εξετάζει τον καταλυτικό ρόλο του περ. Ερμής ο 
Λόγιος στη διαμόρφωση του δημόσιου διαλόγου, κατά το μοντέλο της δη-
μόσιας σφαίρας του Habermas, και την ενεργοποίηση και δυναμική συμ-
μετοχή του λόγιου αναγνωστικού κοινού στον διάλογο αυτό. Φωτίζεται 
ο προγραμματικός χαρακτήρας των νεοτερικών προταγμάτων των συν-
τα κτών, ως προς την καλλιέργεια του δημόσιου αυτού διαλόγου, ενώ οι 
φι λοξενούμενες στο περιοδικό κριτικές διαμάχες (φιλολογικές και φιλο-
σο φικές) όσο και οι βιβλιοκρισίες αποτελούν ισχυρές αποδείξεις, κατά τη 
μελετήτρια, της επιτυχίας του νεοτερικού αυτού εγχειρήματος. Η Για-
κωβάκη προσπαθεί να φέρει στο προσκήνιο νέα θεωρητικά εργαλεία (και 
με την ευεργετική μορφή των ερωτήσεων και των αμφιβολιών), ώστε να 
εξεταστούν οι διαδικασίες ανάπτυξης της τεχνολογίας του διαλόγου και 
της ενεργοποίησης του αναγνωστικού κοινού μέσα στο περιοδικό.

Έχουμε μπει πια σε περιβάλλον κοραϊκό· έτσι, οι επόμενες τέσσερις 
ερ γασίες αφορούν τον «αστέρα» του νεοελληνικού Διαφωτισμού, τον Αδα-  
μάντιο Κοραή, και πραγματεύονται εκ νέου διαφο ρετικές πτυχές του κο-
ραϊκού έργου. Ο Μιχαήλ Πασχάλης εξετάζει την οργανική σχέση των 
«επι στασιών» της περσόνας του «αιδεσιμωτάτου Θέ ωνος» στην ομηρική 
Ιλιάδα με τη μυθοπλασία του Παπατρέχα, ενώ προ τείνει την έκδοση των 
«επιστασιών» αυτών μαζί με τον Παπατρέχα με τη μορφή επιμέτρου. Η 
μελέτη του Εμμανουήλ Ν. Φραγκίσκου («“Νόστιμος, αστείος, πράος”. Η 
αίσθηση του χιούμορ στον Αδαμάντιο Κοραή»), που ακολουθεί, είναι ένα 
ενδεικτικό πορτρέτο του Αδαμάντιου Κοραή, μέσα στο αυστηρό πλαίσιο 
της «οικονομίας» ενός άρθρου 28 σελίδων σε συλλογικό τόμο. Με κέντρο 
τη διερεύνηση της σχέσης του διδασκάλου με το χιούμορ και το κωμικό 
στοιχείο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, εκπονεί μια γοητευτική 
παρουσίαση του χαρακτήρα του. Τα κύρια συστατικά της σύνθεσης του 
Φραγκίσκου προκύπτουν από την πλούσια αλληλογραφία του Κοραή και 
από τη σχέση του με την αρχαιοελληνική και λατινική κωμική γραμματεία, 
αλλά και με τον γαλλικό σατιρικό και κωμικό λόγο της εποχής των Φώτων.

Οι δύο επόμενες εργασίες (Μίλτος Πεχλιβάνος, «Ο χρόνος και ο λόγος 
στα γαλλόφωνα προλεγόμενα του Κοραή», και Αλέξης Καλοκαιρινός, «Ο 
Κοραής στην “άρθρωση του 1800”») φιλοδοξούν να εξετάσουν την ειδική 
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θέση του Κοραή μέσα στο ευρωπαϊκό επιστημονικό και φιλοσοφικό 
discours, στο μεταίχμιο 18ου και 19ου αιώνα. Η εργασία του Πεχλιβάνου 
διαχειρίζεται το φιλοσοφικό – ιατροφιλοσοφικό, καλύτερα – περιβάλλον του 
Μονπελιέ, όπου δραστηριοποιήθηκε ο Κοραής στα τέλη του 18ου αι. και 
εκπόνησε τις δύο εργασίες του για τον Θεόφραστο και τον Ιπποκράτη. Ο 
μελετητής ανασυνθέτει και αφηγείται την εξέλιξη του Docteur en Médicine 
Coray σε γραικό ελληνιστή φιλόσοφο Αδαμάντιο Κοραή. Η «άρθρωση» 
του 1800 αναλύεται ακόμη πιο εκτενώς από τον Αλέξη Καλοκαιρινό, υπό 
το πρίσμα της ιστορίας της επιστήμης. Ο μελετητής εξετάζει, αρχικά, τις 
συγκλίσεις και τις αποκλίσεις του Κοραή με/από τον Montesquieu (και, 
επίσης, με/από τους Hume, Volney και Rousseau) και τους Ιδεολόγους της 
Γαλλίας. Ο Κοραής, ασπαζόμενος αρχικά τα γεωκλιματικά σχήματα και 
τον γεωηθικό λόγο του 18ου αι. (Βορράς/Δύση = σθένος, εργατικότητα, 
πρόοδος vs Νότος/Ανατολή = οκνηρία, μαλθακότητα, δουλοπρέπεια), φτά-  
νει, σύμφωνα με τον μελετητή, σε ένα ιδεολογικό αδιέξοδο. Αδιέξοδο που 
προκύπτει από το γεγονός ότι ο Κοραής ως «Γραικός» δεν μπορούσε, α σπα-  
ζόμενος τις παραπάνω θεωρίες, να αναλάβει εύκολα τον ρόλο του διαφω-
τιστή του γένους, τον οποίο αναλαμβάνει ενεργά από το 1803 (ανάγνωση 
του Υπομνήματος για την παρούσα κατάσταση του πολιτισμού στην Ελ-
λάδα στην ολομέλεια της Εταιρείας των Ανθρωποτηρητών) και ύστερα. Η 
διέξοδος, σύμφωνα πάντα με τον Καλοκαιρινό, έρχεται με τη μετατόπιση 
της Ελλάδας (και όχι της Γραικίας) από τον Νότο, την Ανατολή και την Ασία, 
στην Ευρώπη και τη Δύση. Η ανάδειξη της αρχαιοελληνικής γραμματείας, 
όπως και η γλωσσική μεταρρύθμιση με την ανάδειξη και διόρθωση της 
(νεο ελληνικής) Κοινής, θα αποτελέσουν τα ύστερα δυνατά όπλα του 
Κοραή για να κατασκευάσει για τα μάτια των Ευρωπαίων την εικόνα του 
πεπαιδευμένου Γραικού, δηλαδή την εικόνα ενός πεπαιδευμένου έθνους 
εν τῳ γίγνεσθαι. Οι εργασίες του Πεχλιβάνου και του Καλοκαιρινού είναι 
πο λύτιμες όχι μόνον επειδή καταπιάνονται με μια περίοδο του Κοραή 
σχε τικά παραμελημένη από την ελληνόγλωσση βιβλιογραφία, αλλά και 
επειδή προτείνουν νεοφανείς οδούς προσέγγισης του κοραϊκού έργου που 
αναζωογονούν τις κοραϊκές σπουδές.

Οι δύο μελέτες που κλείνουν το δεύτερο μέρος (Δημήτρης Πολυχρονάκης, 
«Πινδαρικές αξίες και βιβλικά ιδεώδη στην αγωνιστική ποίηση της Επα-
νάστασης», και Δημήτρης Αρβανιτάκης, «Giuseppe Compagnoni. Σκηνές 
από τον βίο ενός “κατήγορου του γένους”») μας κατευθύνουν προς τις 
παρυφές του Ρομαντισμού. Θα μπορούσαν να ανήκουν, δηλαδή, στο τρί το 
μέρος του τόμου των Πρακτικών. Ωστόσο, τα πρώιμα αυτά φανερώματα 
των ρομαντικών αισθητικών και ιστοριογραφικών διαθέσεων καταδει-
κνύουν το ατελέσφορο της αλόγιστης χρήσης των «μεγάλων» σχημά των. Οι 
στοχευμένες προσεγγίσεις του Πολυχρονάκη και του Αρβανιτάκη, απαλ - 
λαγμένες από τη δυναστική επιβολή γενικευτικών δι πο λικών αντιθέ σεων 
του τύπου «Διαφωτισμός vs Ρομαντισμός» λίγο πριν από την ιστορική ρήξη 
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του ᾽21, αποτελούν κέρδος για την έρευνα, καθώς προτάσσουν νέα και 
πιο εξελιγμένα μεθοδολογικά εργαλεία που ανα δεικνύουν την πολυστρω-
ματικότητα της ιστορίας των ιδεών και της πολι τισμικής ιστορίας.

Η εργασία του Νίκου Χατζηνικολάου («Εκδοχές του Ρομαντισμού»), που 
ανοίγει το σύντομο τρίτο μέρος, εμμένει στην παραπάνω προβληματική 
και διαχειρίζεται, από τη σκοπιά της ιστορίας της τέχνης, το πολυσύνθετο 
φαινόμενο του ευρωπαϊκού Ρομαντισμού. Όπως ο ίδιος σημειώνει, «οι 
γενικές έννοιες είναι “δύσκολες στη χρήση” αλλά όχι άχρηστες» (σ. 441). 
Από τον ίδιο προβληματισμό ξεκινά και η εργασία του Φίλιππου Παππά, 
η οποία επικεντρώνεται στις μεταφραστικές τύχες συγκεκριμένων λογο-
τεχνικών κειμένων του Διαφωτισμού στα χρόνια 1830-1880, τα οποία βα-
φτίζονται με τον νεολογισμό «εποχή του ελληνικού ρομαντικού κλα σι-
κισμού». Με κυρίαρχες τις μεταφράσεις έργων των Montesquieu, Marmontel 
και ιδιαίτερα του Voltaire, διαφαίνεται ότι η λογοτεχνική κληρονομιά του 
Διαφωτισμού (όπου τα θεατρικά κείμενα έχουν την τιμητική τους) συνδέεται 
«με διδακτικές ανάγκες, με θεατρικές παραστάσεις και με μεταφραστικές 
ασκήσεις φοιτητών ή ερασιτεχνών» (σ. 462). Ο μελετητής, μέσω μιας κοι-
νωνιολογικής προσέγγισης της μεταφρασμένης λογοτεχνίας, αναδεικνύει 
τον διδακτικό, κυρίως, και χρηστικό χαρακτήρα των προσπαθειών αυτών.

Το τρίτο μέρος του τόμου κλείνει με την εργασία της Έρης Σταυ ρο-   
πούλου, η οποία επικεντρώνεται στο νεανικό δοκίμιο του Δημήτριου Παπαρ-
ρηγόπουλου, Σκέψεις ενός ληστού ή η καταδίκη της κοινωνίας (1859) και 
στην Εταίρα του Eugène Sue, μεταφρασμένη από τον Παναγιώτη Πανά το 
1862. Σύμφωνα με τη μελετήτρια, τα έργα αποτελούν ένα «κατηγορώ για 
τη σύγχρονή τους κοινωνία» (σ. 475), η ίδια, ωστόσο, σωστά διατηρεί τις 
αμφιβολίες της για το κατά πόσο τα έργα αυτά κατέκριναν όντως τα κακώς 
κείμενα της Ελλάδας, καθώς δεν αναφέρονταν ρητά στην ελληνική κοινωνία 
της εποχής.

Το τέταρτο και τελευταίο μέρος του τόμου («Τάσεις και ρεύματα στον 
ύστερο 19ο αιώνα») είναι το δεύτερο μεγαλύτερο σε έκταση και είναι διαρ-
θρωμένο, ουσιαστικά, σε ποικίλες υποενότητες. Χωρίς να ακολουθούμε εδώ 
τη σειρά με την οποία παρουσιάζονται οι εργασίες στον τόμο, σημειώνουμε 
πως οι εργασίες της Μαρίας Μαθιουδάκη («Η πώληση εντύπων “εις τας 
οδούς” της Αθήνας, σύμφωνα με τις αγγελίες της εφημερίδος Ακρόπολις 
(1883-1890)»), της Αγγέλας Γιώτη («Διανοούμενοι σε δημοσιογραφικές 
απο στολές. Ο Βλάσης Γαβριηλίδης και οι συνεργάτες του»), της Ουρανίας 
Πολυκανδριώτη («Λογοτεχνία, λαϊκότητα και παιδεία στο τέλος του 19ου 
αιώνα. Μια πρώτη προσέγγιση»), και του Μιχάλη Χρυσανθόπουλου («Δια-
μορφώνοντας τη δημόσια σφαίρα. Λογοτεχνικές διαδρομές της ιστορίας») 
εμπίπτουν στην κοινωνιολογική προσέγγιση της λογοτεχνίας και μελετούν, 
κατά βάση, τη δημοσιολογούσα διανόηση και στοιχεία από τον τύπο της 
εποχής. Συνάγονται χρήσιμα στοιχεία από πρωτογενείς πηγές, και ιδιαίτερα 
από τις εφημερίδες, ενώ οι διαυγείς θεωρητικοποιήσεις, ως προς τη δη μο-
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σιολογούσα διανόηση καθαυτήν και τους στόχους της (βλ. ιδίως Γιώτη, σσ. 
527 και 531), θέτουν τις βάσεις για περαιτέρω έρευνα αναφορικά με τις 
σχέσεις «λογοτεχνία - δημοσιογραφία» και «δημόσια σφαίρα - εκπαίδευση».

Μια δεύτερη υποενότητα αφορά την Κωνσταντινούπολη, και οι σχετικές 
εργασίες αναδεικνύουν αξιόλογα ζητήματα, ιδιαίτερα ως προς την ιστο-
ρία των ιδεολογιών. Η Αρετή Βασιλείου («Από την οθωμανική άλωση της 
Πόλης έως το Μακεδονικό Ζήτημα. Μια ανεξερεύνητη χειρόγραφη “Πό-  
λεως άλωσις” του Αλέξανδρου Μωραϊτίδη») πραγματοποιεί μια σε βάθος 
ιδεολογική ανάλυση του χειρόγραφου θεατρικού έργου του Μωραϊτίδη 
Πό λεως άλωσις (1888), το οποίο εξέδωσε πρόσφατα η ίδια.5 Η με λε-
τήτρια διαβλέπει τον επικαιρικό χαρακτήρα της προσέγγισης του Μω-  
ραϊτίδη στα χρόνια που έπονται του Κριμαϊκού Πολέμου, ο οποίος έθρεψε 
την αντιδυτική στάση μεγάλου μέρους των Ελλήνων της εποχής, καθώς 
και στην εποχή του φλέγοντος ήδη, στα τέλη της δεκαετίας του 1880, Μα-
κεδονικού Ζητήματος. Ο αντιδυτικισμός στο δεύτερο μισό του 19ου αι. και 
ο τρόπος με τον οποίο αρθρώθηκε λογοτεχνικά αποτελεί μια συναρπαστική 
όσο και επίκαιρη υπόθεση εργασίας, και η μελέτη της Βασιλείου είναι μια 
σημαντική συμβολή ως προς αυτή την κατεύθυνση.

Η εργασία «Ο Κριμαϊκός Πόλεμος και ο πόλεμος των κρινολίνων στην 
Πό λη. Συρμοί και παραδοσιακά ήθη» της Ευαγγελίας Μπαλτά δείχνει α -
κριβώς τις τάσεις εκμοντερνισμού της οθωμανικής κοινωνίας των αστικών 
κέντρων, κάτω από την επιρροή των δυτικών ηθών, με κεντρικό άξονα τη 
μόδα και με αφορμή την κωμωδία ηθών του Μ. Χουρμούζιου Μαλακώφ 
(1865, με προαγγελία όμως από το 1857). Σε Παράρτημα (σσ. 577-582), 
μάλιστα, παρατίθενται άρθρα από την καραμανλίδικη εφημερίδα Ανατολή 
του Ευαγγελινού Μισαηλίδη που αφορούν την αντιπαράθεση για τα νέα 
ήθη.

Από την άλλη, ο Μάριος Χατζόπουλος στη μελέτη του «(Απο)Τηγα νί-
ζοντας ψάρια στο Μπαλουκλί. Διάλογος για ένα θρύλο» εισέρχεται στον 
χώρο του θρύλου και των «χρησμολογιών». Επισκέπτεται ξανά τον γνωστό 
μύθο των ψαριών που ζωντάνεψαν και πήδησαν μισοτηγανισμένα στο νερό 
όταν αλώθηκε η Πόλη και τον επανεξετάζει, στηριζόμενος σε αντίστοιχη 
εργασία του Α.Π.,6 αλλά και σε νέα ευρήματα. Κατευθύνει την έρευνά του 
τόσο στην ελληνική όσο και στην οθωμανική παράδοση του μύθου, για να 
καταλήξει, πάντα με την αμφιβολία που διέπει την έρευνα όσων μύθων και 
θρύλων έχουν επιβιώσει μέσω της προφορικής παράδοσης, ότι ο θρύλος 
(κάπως απλοποιημένος και παραλλαγμένος) απαντά ήδη στον 16ο αιώνα, 

5. Βλ. Αρετή Βασιλείου, Τρυγών η φιλέρημος. Το θέατρο του Αλέξανδρου Μωραϊτίδη και η 
αναζήτηση της καλλιτεχνικής και εθνικοθρησκευτικής ταυτότητας στο τελευταίο τέταρτο του 
19ου και το πρώτο μισό του 20ού αιώνα, Ηράκλειο 2015, σσ. Π1-Π28.

6. Αλέξης Πολίτης, «Τηγανίζοντας ψάρια στο Μπακουκλί. Διερεύνηση ενός θρύλου», στον 
τ. Μαρία Κούση κ.ά. (επιμ.), Εξουσία και κοινωνία. Δωρήματα στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά, 
Αθήνα 2000, σσ. 25-39. 
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από τότε που το Μπαλουκλί ονομαζόταν «Χρυσοπηγή».
Τον «κωνσταντινουπολίτικο κύκλο εργασιών» ολοκληρώνει, τοποθετημένη 

ύστερα από τις εργασίες των Παπαθεοδώρου και Στάθη (βλ. αμέσως 
παρακάτω), η μελέτη του Ulrich Moennig «Η κατασκευή της συλλογικής 
μνήμης στην Κωνσταντινούπολη. Οι ελληνικές και καραμανλίδικες εκδό-
σεις της Αλώσεως του A. D. Mordtmann», στην οποία εξετάζεται η μετα-   
μόρφωση μιας ιστορικής πραγματείας σε λαϊκό ανάγνωσμα στα χρόνια 
1858-1910. Με κεντρικό άξονα τα περικείμενα των ελληνικών μεταφράσεων 
(σημειώσεις, σχόλια και εικόνες), ο μελετητής φέρνει στην επιφάνεια τις 
ιδεολογικές συνιστώσες της διαχείρισης και πρόσληψης της εργασίας του 
Mordtmann για την Άλωση (1858) από την ελληνόγλωσση και καραμαν-
λίδικη γραμματεία σε Αθήνα, Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη.

Άλλωστε, η κατασκευή της συλλογικής μνήμης είναι κάτι που έχει απα-  
σχολήσει τον Α.Π. σε ολόκληρη την επιστημονική του διαδρομή, και οι 
εργασίες του Γιάννη Παπαθεοδώρου («Το “Κρυφό Σχολειό” και η ρητορική 
της εικόνας») και του Παναγιώτη Στάθη («Λογοτεχνία και ιστορική μνήμη. 
Το Εικοσιένα στην πεζογραφία, 1830-1880») αξιοποιούν την κληρονομιά 
του. Η εργασία του Παπαθεοδώρου συνομιλεί με τον προγενέστερο λό-
γο που αρθρώθηκε για τον μύθο του «κρυφού σχολειού», με αφορμή 
τη γνωστή παρέμβαση του Α.Π. «Φεγγαράκι μου λαμπρό…» (Αυγή, 
25.3.1994).7 Ο Παπαθεοδώρου επικεντρώνεται στο «εικονοκείμενο», όπως 
πειστικά το αποκαλεί (σσ. 614-616), «Το κρυφό σχολειό» του Ιωάννη Πο-
λέμη, δημοσιευμένο στην Εθνική Αγωγή του Γεώργιου Δροσίνη (1899) 
κάτω από τον γνωστό πίνακα του Νικόλαου Γύζη. Και ακριβώς αυτός ο 
«ειδολογικός υβριδισμός» (σ. 603) είναι το νέο μεθοδολογικό εργαλείο (για 
τη βιβλιογραφία βλ. σσ. 612-614) μέσω του οποίου ο νεότερος μελετητής 
προσεγγίζει το πασίγνωστο, πλέον, discours περί «κρυφού σχολειού». Αντί-
θετα, η μελέτη του Στάθη μπορεί να μην προσκομίζει μεθοδολογικά κάτι νέο, 
ωστόσο συγκεντρώνει και ταξινομεί χρήσιμα το ενδιαφέρον και απαραίτητο 
πρωτογενές υλικό (βλ. και το Παράρτημα, σσ. 651-654).

Σε χωριστή υποενότητα θα τοποθετούσε κανείς την εργασία του Δημήτρη 
Τζιόβα «Περι-γράφοντας το έθνος. Μια επανεξέταση της ηθογραφίας», 
που αποτελεί μια σημαντική συμβολή στον αρκετά διερευνημένο λόγο περί 
νεοελληνικής ηθογραφίας, καθώς ο μελετητής προβαίνει σε μια εκ νέου 
πραγμάτευση του όρου. Τίθενται καίρια ερωτήματα, ήδη από την αρχή (σ. 
730), η ηθογραφία εξετάζεται υπό το πρίσμα της πολιτισμικής ιστορίας, 
και ο Τζιόβας αναρωτιέται μήπως πρέπει να μελετηθεί «ως ένα πολύμορφο 
σώμα κειμένων που αναπαριστούν μια κοινωνία σε διστακτική μετάβαση 
από την προνεωτερικότητα σε έναν αμφίβολο εκσυγχρονισμό» (σ. 761). 
Ως «προνεωτερικός» ορίζεται εδώ ο περιγραφικός λογοτεχνικός λόγος που 
αφορούσε το «οπισθοδρομικό χωριό», σε αντίθεση με τον περισσότερο ψυ-

7. Ενταγμένη πλέον στον τ. Το μυθολογικό κενό, Αθήνα 2007, σσ. 25-39.
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χογραφικό και βαθύτερο λόγο που αρθρώθηκε για το «προοδευτικό άστυ», 
σύμφωνα πάντα και με τον κριτικό λόγο της εποχής (1890-1920). Το σχήμα 
που προτείνει ο Τζιόβας είναι δόκιμο και χρήσιμο, καθώς εξυπηρετεί και 
τη διερεύνηση των «ηθογραφικών» κειμένων ως κατασκευασμένων εθνικών 
εικόνων προς εξαγωγή στον «άλλον», τον Ευρωπαίο. Τι είναι προτιμότερο να 
προβάλλουμε, δηλαδή, τα «αδιέξοδα της αγροτικής κοινωνίας» (σ. 759) ή 
την κοινωνική εξέλιξη και προσαρμοστικότητα του άστεως; Οι λογοτεχνικές 
και κριτικές παλινδρομήσεις και επικαλύψεις που πραγματοποιούνται στο 
πολιτισμικό ρήγμα του αστικοαγροτικού ασυνεχούς της εποχής, οι εθνικές 
προσδοκίες του αναπαραστατικού λόγου του συγκεκριμένου corpus και οι 
διαδικασίες «ιδεολογικοποίησης» των κειμένων αυτών (σε επίπεδο παρα-
γωγής και πρόσληψης) συνθέτουν τον πλούσιο καμβά της υπό μελέτη «ηθο-
γραφίας».

Η τελευταία μελέτη συνεργάτη του τόμου («Περικλής Γιαννόπουλος. 
Από τον ευρωπαϊκό αισθητισμό στην ελληνοκεντρική αισθητική») ανήκει 
στη Χριστίνα Ντουνιά, η οποία μας δίνει μια ελκυστική ιδεολογική ανάλυ-
ση του έργου του Περικλή Γιαννόπουλου. Εξετάζοντας πρωτογενείς πη-
γές, με το βλέμμα στραμμένο ταυτόχρονα και στο Παρίσι και διάθεση 
συγκριτολογική, η μελετήτρια όχι μόνο φωτίζει τη sui generis περίπτωση 
του λογοτέχνη και διανοούμενου Γιαννόπουλου, αλλά και διαγράφει με 
ενάργεια τις συγκρούσεις και τις αντιθέσεις μιας ολόκληρης εποχής: του 
λεγόμενου fin de siècle. Επικεντρώνεται ιδιαίτερα στον δοκιμιακό λόγο των 
διανοουμένων, ώστε να αναδείξει τα εθνικά και ιδεολογικά τους συμφρα-
ζόμενα σε εποχή κατά την οποία η «αισθητικοποίηση» της ιδεολογίας εί-  
ναι στο φόρτε της. Η Ντουνιά υποστηρίζει ότι ο συντηρητισμός και ελλη-
νοκεντρισμός (αντιευρωπαϊσμός στην ουσία) του Γιαννόπουλου σχετίζεται 
με τη γενικότερη αντίδραση στον «μοντερνισμό, τον σοσιαλισμό και τον 
κοσμοπολιτισμό» (σ. 777). Ή, μήπως, ο συντηρητισμός αυτός, και κυρίως 
αυτή η αντιδημοκρατική στάση, αποτελεί εγγενές γνώρισμα των πρωτο-
ποριών της εποχής που έθρεψαν την πολυφωνία του Μοντερνισμού;8 Άλλο 
ένα ευρύτερο και ενδιαφέρον ζήτημα που περιμένει τον ερευνητή του. 
Και αυτή ακριβώς η λογική είναι που κάνει τον τόμο αυτό μια ουσιαστική 
συμβολή στις νεοελληνικές σπουδές. Ανοίγει θέματα, δεν αναλώνεται σε 
επιβεβαιωμένα σχήματα, σκιαγραφεί απαντήσεις και κυρίως θέτει σωστά 
ερωτήματα, αφού μόνον ό,τι προκαλεί τον διάλογο ή και τον αντίλογο προ-
ωθεί την επιστήμη μας.

Το τελευταίο κείμενο του τόμου ανήκει στον τιμώμενο Α.Π., ο οποίος με 
τη σειρά του αποδίδει τιμή στα «καλά περιβάλλοντα» που τον έθρεψαν και 
σε όσα πρόσφερε εκείνος με τη σειρά του, ερευνητικά και διδακτικά. Δεν 
θα σταθώ παρά σε ένα μόνο σημείο, που καταδεικνύει για άλλη μία φορά 

8. Βλ. ενδεικτικά την ωραία μελέτη της Rachel Potter, Modernism and Democracy. Literary 
Culture 1900-1930, Οξφόρδη 2006.
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τη σημασία του έργου του: στη μεγάλη του συμβολή για την αξιοποίηση 
της πολύ καλής βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο. 
Το περιβάλλον, με τις κλειστές συλλογές και την ηλεκτρονική βάση της 
«ψηφιακής βιβλιοθήκης Ανέμη», είναι ιδανικό για να εργαστεί κανείς, ενώ 
το όλο αποτέλεσμα, συνέχεια και προγενέστερων προσπαθειών, αποτελεί 
καύχημα για τον ίδιο, τους συνεργάτες του και το Τμήμα Φιλολογίας του 
πανεπιστημίου αυτού.

Ο τόμος κλείνει με μια σχεδόν πλήρη «Εργογραφία Αλέξη Πολίτη» για τα 
χρόνια 1969-2015 και με το απαραίτητο συγκεντρωτικό Ευρετήριο.

Είναι μια κάποια ανακούφιση να διαπιστώνει κανείς ότι ακόμη και στην 
εποχή μας, κατά την οποία οι ανθρωπιστικές σπουδές δοκιμάζονται μαζί 
με την κοινωνία και τη χώρα μας (αναμενόμενη η αλληλουχία), υπάρχουν 
εκδοτικοί φορείς, όπως οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, που ανα-
λαμβάνουν πρόθυμα και μεριμνούν να παραδώσουν με τη φροντίδα που τους 
αξίζει τέτοια ογκώδη βιβλία στο κοινό.

Αθήνα         ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ
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Βεβαιωθείτε ότι το κείμενό σας έχει την τελική του μορφή και ότι δεν θα 
χρειαστεί να γίνουν προσθήκες και εκτενείς διορθώσεις στα δοκίμια (κάτι 
που πιθανόν να μην επιτραπεί). Προετοιμάστε το κείμενό σας έτσι ώστε να 
είναι ευανάγνωστο και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του στοιχειοθέτη.

Χρησιμοποιήστε μόνο μία όψη λευκού χαρτιού διαστάσεων Α4 
(21⏡29.5 εκ.), αφήνοντας περιθώρια τουλάχιστον τριών εκατοστών σε 
όλες τις πλευρές του χαρτιού. Πληκτρολογήστε το κυρίως κείμενο (συμπε
ριλαμβανομένων των τμημάτων που θα τυπωθούν με μικρότερα στοιχεία) 
και τις σημειώσεις (στο κάτω μέρος της σελίδας ή στο τέλος του άρθρου, 
και στις δύο περιπτώσεις με συνεχή αρίθμηση) με διπλό διάστιχο και κατά 
προτίμηση με τη γραμματοσειρά Times New Roman (unicode). Αποστείλτε 
το πρωτότυπο στη διεύθυνση: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Εθνικής 
Αμύνης 4, 54621 Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη «για το περιοδικό Ελληνικά», 
και την ηλεκτρονική του μορφή στην ηλεκτρ. δ/νση d.kapsala@ems.gr και 
iliapap@auth.gr.

Ο τίτλος του άρθρου πρέπει να είναι με όρθια κεφαλαία. Πριν από τον 
τίτλο, γράψτε επάνω αριστερά τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και τη δ/νση του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Στο τέλος του άρθρου γράψτε αριστερά το 
ίδρυμα και/ή την πόλη σας, δεξιά το ονοματεπώνυμό σας.

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές ενσωματώνονται στο κυρίως κείμενο ή 
στις σημειώσεις. Δεν παρατίθεται χωριστή Βιβλιογραφία στην αρχή ή στο 
τέλος του άρθρου.

Αποφεύγετε πολύ εκτενείς ή πολύ σύντομες παραγράφους. Αποφεύγετε 
τη διαίρεση σύντομων άρθρων σε τμήματα με εσωτερικούς τίτλους (οι 
οποίοι, όπου χρειάζονται, τυπώνονται με πλάγια στοιχεία στοιχισμένοι στο 
αριστερό περιθώριο).

Εκτενή πεζά παραθέματα παρατίθενται εκτός κειμένου σε ιδιαίτερη 
παράγραφο χωρίς εσοχή αριστερά ή δεξιά. Εκτενή ποιητικά παραθέματα 
παρατίθενται εκτός κειμένου και κεντραρισμένα.

Δηλώστε την παράλειψη κειμένου μέσα σε κάποιο παράθεμα με τρεις 
τελείες (αφήστε κενό πριν και μετά), ή, για να αποφευχθούν παρανοήσεις, 
με [...].

Σε ελληνόγλωσσα άρθρα, τα αρχαία ελληνικά παραθέματα τυπώνονται 
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πλάγια, τα λατινικά όρθια (και τα δύο χωρίς εισαγωγικά)· σε ξενόγλωσσα 
άρθρα, τα ελληνικά παραθέματα τυπώνονται όρθια, τα λατινικά πλάγια 
(πάλι χωρίς εισαγωγικά). Τα εκδοτικά σύμβολα (παρενθέσεις, αγκύλες 
κτλ.) που βρίσκονται μέσα σε κείμενο με πλάγια τυπώνονται όρθια. Μη 
χρησιμοποιείτε παχειά ή έντονα στοιχεία (bold). Σε κείμενα τυπωμένα με 
πλάγια στοιχεία η έμφαση δηλώνεται με αραίωση. 

Επιδιώκετε τη σαφήνεια και τη συνέπεια στον τρόπο που παραπέμπετε. 
Πολύ σύντομες παραπομπές, σε σελίδα, στίχο κ.τ.ό., μπορούν να 
ενσωματώνονται στο κείμενο (σε παρένθεση).

Οι τίτλοι άρθρων σε περιοδικά, εφημερίδες ή εγκυκλοπαίδειες, κε
φαλαίων βι βλίων, σύντομων ποιημάτων, ανέκδοτων έργων και αρχείων 
τυ πώνονται με όρθια στοιχεία ανάμεσα σε διπλά εισαγωγικά («...»). Οι 
τίτλοι περιοδικών, εφημερίδων, βιβλίων (εκτός από εκείνα της Βίβλου), 
διδακτορικών διατριβών, εκτενών ποιημάτων που αποτελούν αυτοτελή έργα 
(π.χ. Ερωτόκριτος) και θεατρικών έργων τυπώνονται με πλάγια στοιχεία 
χωρίς εισαγωγικά. Οι τίτλοι σειρών τυπώνονται με όρθια στοιχεία ανάμεσα 
σε ορθογώνιες αγκύλες αμέσως μετά τον τόπο, τον εκδοτικό οίκο και τη 
χρονολογία  έκδοσης του βιβλίου.

Αποφεύγετε, όπου είναι δυνατό, τους ρωμαϊκούς αριθμούς και τα ελ λη
νικά ψηφία, χρησιμοποιώντας αραβικούς αριθμούς· έτσι: Θουκ. 1.56.3· ΙΕΕ, 
τ. 7, σ. 120· αλλά: Immisch, ό.π., σ. lvii· Πτολεμαίος Α΄. Το ίδιο και στους 
αριθμούς τόμων ή τμημάτων πολύτομων βιβλίων κτλ· έτσι: τ.1, μέρος 1, και 
όχι τ. Α΄, μέρος Α΄.

Οι μη ελληνικοί τόποι έκδοσης καλό είναι να γράφονται στη γλώσσα του 
εκάστοτε τόπου και με λατινικό αλφάβητο, ιδίως όταν δεν είναι πασίγνωστοι 
με τον εξελληνισμένο τύπο τους. Τόποι έκδοσης σε παλαιότερες εκδόσεις 
καλό είναι να μετατρέπονται στη σημερινή τους μορφή· έτσι: όχι εν Αθήναις 
αλλά Αθήνα, όχι εν Παρισίοις αλλά Παρίσι.

Αποφεύγετε τις δυσνόητες και εξεζητημένες συντομογραφίες. Για τίτλους 
περιοδικών της κλασικής και της βυζαντινής φιλολογίας, ιστορίας και αρ
χαιολογίας χρησιμοποιήστε τις συντομογραφίες της Année philologique. 
Ελληνικές συντομογραφίες του τύπου π.χ., λ.χ., κτλ., πρβ., χφ., χφφ, φ., φφ, 
απ., απόσπ., αυτ., ό.π., και οι λατινικές ad loc., cf., e.g., ibid., id., loc. cit., 
sq(q)., i.e., q.v., sc(il)., s.v., viz., ms., mss., f., ff. τυπώνονται με όρθια στοιχεία.

Δείγματα παραπομπών και υποσημειώσεων: 
1. Όμ. Τ 512, υ 45, 908, φ 12· Ησ. Θεογ. 62021· Σοφ. Ο.Τ. 12· πρβ. Θουκ. 

1.5.3, 4.7.2 [ή: 1,5,3· 4,7,2]· Ανακρ. 346.9 PMG, Αριστ. Ποιητ. 1449a21b12 
Πίνδ. απ. 48 Bowra, Τερ. Eun. 820, P. Oxy 1265 απ. 16.7· Παλαμάς, Φλογ. 
2.47· Καβάφης, «Και σαρίων» 9.

2. A. D. Knox, «Herodes and Callimachus», Philologus 81 (1926) 234 (πρβ. 
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και Τ. Β. L. Webster, WS 79, 1966, 117 κ.ε.) [καλύτερα όμως να αποφεύγονται 
τα «κ.ε.», «sq.», «ff.» και τα όμοια, και να δίνεται η ακριβής παραπομπή].

3. Βλ., π.χ., Λ. Πολίτης, Οδηγός καταλόγου χειρογράφων, Αθήνα 1961 
[Γενικόν Συμβούλιον Βι βλιοθηκών της Ελλάδος, 17], σ. 45, και εικ. 6.

4. Πολίτης, Οδηγός, σ. 3 [ή Οδηγός, σ. 3· ή: ό.π., σ. 3, αρκεί να υπάρχει 
συνέπεια σε όλο το άρθρο]. 

5. J. Caius, «Of English Dogs», μτφρ. A. Fleming, στο Ε. Α. Arber (επιμ.), An 
English Garner, Λονδίνο 187783, τ. 3, σσ. 225268.

6. Βλ. Λ. Πολίτης, «“Αλαφροΐσκιωτε καλέ”. Η χρήση μερικών επιθέτων 
στο Σολωμό», στον τ. Αντίχαρη. Αφιέρωμα στον καθηγητή Στ. Καρατζά, 
Αθήνα 1984, σσ. 1323 (= Λ. Πολίτης, Γύρω στο Σολωμό, Αθήνα 1985, σσ. 
499518).

7. É. Legrand, Bibliothèque grecque vulgaire, 10 τ., Παρίσι 18801913 
(ανατ. Αθήνα 1974)· Αρ. Καμπάνης, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, 
Αθήνα 51948. 

8. Α. Κουμαριανού  Λ. Δρούλια  E Layton (επιμ.), Το ελληνικό βιβλίο 
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