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Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΟΥ ΒΑΤΑΤΖΗ

1. Εισαγωγή

Ένας από τους σημαντικότερους αυτοκράτορες του Βυζαντίου, που ανακη-
ρύχθηκε άγιος και τιμάται από την Εκκλησία, είναι ο Ιωάννης Γ΄ Δούκας Βα-
τάτζης.1 Σύμφωνα με την Bibliotheca hagiographica Graeca, προς τιμήν του 
έχουν γραφτεί τρία αγιολογικά κείμενα. Συγγραφέας του πρώτου είναι ο 
γιος του, ο αυτοκράτορας Θεόδωρος Β΄ Λάσκαρις,2 του δεύτερου ο ιστορικός 
Γεώργιος Ακροπολίτης,3 ενώ του τελευταίου, που  χρονολογείται στο δεύτε-
ρο μισό του 14ου αι., ο Γεώργιος Πελαγονίας.4 Λίγες δεκαετίες μετά τη συγ-
γραφή του τελευταίου Βίου πρέπει να συντέθηκε και η Ακολουθία του αγί-
ου, η οποία παραδίδεται στον κώδικα 124 της μονής Λειμώνος της Λέσβου.

Η Ακολουθία, έργο άγνωστου συγγραφέα, παραδίδεται στα φφ. 38v-47r 
του κώδικα, που χρονολογείται στο πρώτο μισό του 15ου αι. Ο κώδικας, 
ένα ακέφαλο Μηναίο, που περιέχει τις ακολουθίες των αγίων του μηνός 
Νοεμβρίου, είναι χαρτώος, διαστάσεων 220x145 χιλ. και έχει 293 φύλλα.5

Ο τίτλος της Ακολουθίας παραδίδεται στο φ. 38v: Τῷ αὐτῷ μηνὶ ε΄ μνήμη 
τῶν ἁγίων μαρτύρων Γαλακτίωνος καὶ Ἐπιστήμης καὶ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου 
βασιλέως τοῦ Βατάτζη, ενώ η Ακολουθία αρχίζει στο φ. 39 με τα τροπάρια του 
ἑσπερινοῦ (Στιχηρά τοῦ βασιλέως κτλ.) και ακολουθούν τροπάρια του όρθρου 
(Καθίσματα, εξαποστειλάριο, στιχηρά, κοντάκιο, οίκος κλπ.) και κανόνας σε 

1. Κατά τη συγγραφή του άρθρου αυτού ενημερώθηκα για τη δημοσίευση του βιβλίου 
του Φ. Αρ. Δημητρακόπουλου με τίτλο Ο αναμενόμενος. Άγιος Βασιλεύς Ιωάννης Βατάτζης 
ο Ελεήμων. Με εκδεδομένα και ανέκδοτα υμνογραφικά κείμενα, Αθήνα 2016 [στο εξής: Δη-
μητρακόπουλος, Ιωάννης Βατάτζης], οπότε και πρόσθεσα τα σημεία στα οποία διαφοροποι-
είται η δική μου έκδοση από την έκδοση του Δημητρακόπουλου.

2. Βλ. σχετικά BhG 934d.
3. Βλ. σχετικά BhG 934b
4. Βλ. σχετικά BhG 933.
5. Για την περιγραφή του χειρογράφου βλ. Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, «Κατάλογος 

τῶν ἐν τῇ βιβλιοθήκῃ τῆς ἐν Λέσβῳ ἱερᾶς καὶ σεβασμίας τοῦ Λειμῶνος μονῆς ἀποκειμένων 
χειρογράφων», Μαυρογορδάτειος Βιβλιοθήκη, Ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικὸς Φιλο-
λογικὸς Σύλλογος 15, Παράρτημα (1884) 91.
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ήχο πλάγιο β .́ Ο αριθμός των στροφών στις ωδές του κανόνα ποικίλλει. Η α΄ 
ωδή αποτελείται από πέντε στροφές, η γ΄ ωδή αποτελείται από τρεις στρο-
φές, ενώ οι υπόλοιπες έχουν τέσσερις στροφές. Δεν υπάρχει β´ ωδή.

Καθώς το περιεχόμενο της Ακολουθίας είναι εγκωμιαστικό, τα ιστορικά 
στοιχεία που παρατίθενται είναι ελάχιστα. Συγκεκριμένα, στο γ΄ στιχηρό 
παρουσιάζεται ένα σημαντικό επίτευγμα του Ιωάννη Γ΄ Βατάτζη, η συμβολή 
του «αγίου βασιλέως» στον εκχριστιανισμό των υπόλοιπων Εβραίων της 
αυτοκρατορίας: προσάγων τῷ Κυρίῳ διὰ λουτροῦ βαπτίσματος, ἅγιε, τοῦ 
Ἰσραὴλ τὸ κατάλειμμα, ὡς φησὶν ὁ ἀπόστολος, σωζόμενος6. Παρόμοια 
αναφορά γίνεται και στο δεύτερο τροπάριο της ε΄ ωδής: Ἑβραίων δῆμον 
σὺ πρὸς Θεόν, μάκαρ, ἐπανήγαγες σαφῶς τούτους πανσόφῳ προνοίᾳ σου.7

Στην Ακολουθία του αγίου ο ανώνυμος υμνογράφος χρησιμοποιεί την κοινή 
εκκλησιαστική γλώσσα και πλήθος ρητορικών σχημάτων.8 Στο πρώτο στιχη-
ρό παρατηρείται ετυμολογικό σχήμα: ἀξίως βασιλεῦσαι ἐπὶ τῆς γῆς καὶ τῆς 
ἄνω ἠξίωσε,9 ενώ στο δεύτερο τροπάριο της α΄ ωδής η αντίθεση επιτυγχάνε-
ται με σχήμα χιαστό: Ἀπὸ προσκαίρου δόξης ὁ ἀγαθὸς ἐπὶ δόξαν ἄφθαρ-
τον.10 Το σχήμα του κύκλου εμφανίζεται στο τρίτο και τέταρτο τροπάριο της 
ίδιας ωδής. Στο τρίτο τροπάριο οι λέξεις δαψιλῶς και δαψίλειαν σχηματί-
ζουν κύκλο, αν και δεν αποτελούν ακριβώς την πρώτη και την τελευταία λέξη 
του στίχου: ἰαμάτων δαψιλῶς τὰς ἰάσεις βράβευε καὶ νῦν, ὥσπερ πάλαι τοῦ 
ἐλέους τὴν δαψίλειαν.11 Εδώ γίνεται και χρήση του ετυμολογικού σχήματος 
στις λέξεις ἰαμάτων - ἰάσεις. Πιο ξεκάθαρο είναι το σχήμα του κύκλου στο τέ-
ταρτο τροπάριο: «Εὗρον Δαβὶδ τοῦ Ἰεσσαί», ὁ Θεὸς ἔφη πάλαι, «ὡς καρδίαν 
μου ὄντως». Ἀλλ’ ὡσαύτως νῦν καὶ σὲ καρδίαν εὗρεν αὐτοῦ.12 Στο Θεοτοκί-
ον, μετά την γ΄ ωδή μαζί με την παρήχηση τῷ κόσμῳ ἐκύησας τὸν τῷ κόσμῳ 
κατέχοντα13 παρατηρείται ομοιοτέλευτο, καθώς και ένα είδος ομοιοκαταλη-

  6. Βλ. σ. 10, στ. 11-12 και Δημητρακόπουλος, Ιωάννης Βατάτζης, σ. 49 σημ. 64.
  7. Σ. 16, στ. 80-82. Σχετικά με τον εκχριστιανισμό των Εβραίων βλ. H. Ahrweiler, «L’his-

toire et la géographie de la région de Smyrne entre les deux occupations turques (1081-1317), Tra-
vaux et Mémoires 1 (1965) 27 σημ. 143.

  8. Βλ. ενδεικτικά και άλλα ρητορικά σχήματα. πολυσύνδετο: καὶ βασιλείας καὶ δό-
ξης τε καὶ τιμῆς, Ἰωάννη παναοίδιμε (σ. 10, στ. 4), καὶ τοῦ σκότους ἀπάλλαξον τῶν παθῶν 
καὶ νόσων καὶ θλίψεων καὶ ποικίλων κινδύνων (σ. 17, στ. 110-112). υπερβατό: τὸν ἐκ σπλάγ-
χνων αὐτῆς προελθόντα (σ. 12, στ. 16), τὸν ἑαυτῆς δεξαμένη δημιουργὸν (σ. 13, στ. 25), ταῖς 
αὐτοῦ καὶ σὺ σαφῶς ἐπολιτεύσω ὁδοῖς (σ. 14, στ. 34-35), ὁρᾷς τοὺς πίστει σου καὶ πόθῳ, 
ἔνδοξε, τοῖς λειψάνοις τοῖς θείοις μετὰ σπουδῆς ἤδη προσπελάζοντας (σ. 16, στ. 61-64).

  9. Σ. 10, στ. 3.
10. Σ. 13, στ. 7-8.
11. Σ. 13, στ. 15-18.
12. Σ. 13, στ. 19-23.
13. Σ. 14, στ. 13.
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ξίας με τους δύο επόμενους στίχους: κατέχοντα - συνέχοντα - τρέφοντα. Το 
ίδιο συμβαίνει και με το Σταυροθεοτοκίο που ακολουθεί: σπαράττουσα - τύ-
πτουσα - κραυγάζουσα. Στη συνέχεια, στον οίκο μετά την στ΄ ωδή ο υμνο-
γράφος εκφράζει με ρητορικές ερωτήσεις την αδυναμία του να εγκωμιάσει 
επαρκώς τον ευσεβή βασιλιά: Τίς ἱκανὸς διᾶραι τὰ χείλη αὐτοῦ, τὴν γλῶσσαν 
ἀξίως κινῆσαι πρὸς εὐφημίαν τοῦ εὐσεβοῦς ἄνακτος ἢ δυνήσηται καταγ-
γεῖλαι τῶν ἀρετῶν αὐτοῦ καὶ τῆς ἐλεημοσύνης τὸ πέλαγος;14 Χιαστό σχή-
μα απαντά και στο δεύτερο τροπάριο της στ΄ ωδής: τοὺς ὑμνητάς σου φώτι-
σον καὶ τοῦ σκότους ἀπάλλαξον τῶν παθῶν.15 Τέλος στο δεύτερο τροπάριο 
της θ΄ ωδής παρατηρείται μαζί με το σχήμα της επαναφοράς και το πολύπτω-
το σχήμα: Χριστὸν ζητήσας, Χριστὸν ἠγάπησας, Χριστοῦ σαφῶς τὰς θείας 
ἐντολὰς ἐπεπόθησας καὶ ποθήσας ἔσπευσας αὐτὰς εὐλαβῶς και εκείνο της 
παρονομασίας ἐπεπόθησας καὶ ποθήσας.16 Στο τέλος της Ακολουθίας χρησι-
μοποιείται το ετυμολογικό σχήμα: λαμπρῶς καταλάμπουσα.17

Στην αρχή της Ακολουθίας ο υμνογράφος εκφράζει την άποψη ότι ο Ιωάν-
νης, όπως ο Δαβίδ, επιλέχθηκε από τον Θεό να βασιλεύσει στη γη τηρώντας 
τις εντολές του. Στη  συνέχεια αιτείται ίαση σε όσους πλησιάζουν με πίστη στη 
λάρνακά του. Στο επόμενο στιχηρό ο άγιος συγκρίνεται με τον Μέγα Κωνστα-
ντίνο, καθώς συνέβαλε στον εκχριστιανισμό των Εβραίων. Με τη δύναμη του 
Σταυρού κατατρόπωσε τον διάβολο και χωρίς να δειλιάσει στους πολέμους, 
έλαβε ως βραβείο το να αναπαύεται αιωνίως με τους αγγέλους. Η φιλανθρω-
πία του αγίου και η ελεημοσύνη του καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος της Ακο-
λουθίας. Ως μιμητής του Χριστού υπήρξε πηγή του ελέους, φιλοξενώντας τον 
Χριστό όπως παλαιότερα ο Αβραάμ την Αγία Τριάδα.  Στη συνέχεια της Ακο-
λουθίας, στον κανόνα, ο υμνογράφος επαναλαμβάνει ότι ο Ιωάννης επιλέχθη-
κε από τον Θεό για να ποιμάνει τον λαό του και καλεί τον άγιο να χαρίσει την 
ίαση σε όσους πλησιάζουν με πίστη στη σορό του.18 Ο άγιος εφάρμοσε πιστά 
το λόγο του ευαγγελίου και ως ελεήμων μιμήθηκε τον Χριστό, καθώς υπήρξε 
προστάτης και βοηθός χηρών και ορφανών. Στο κοντάκιο ο υμνογράφος πα-

14. Σ. 18, στ. 16-20
15. Σ. 17, στ. 109-110.
16. Σ. 21, στ. 192-194.
17. Σ. 22, στ. 3.
18. πᾶσι καὶ νῦν τὰς ἰάσεις χορήγησον τοῖς προσπελάζουσι πίστει εἰλικρινεῖ τῶν λειψάνων σου 

τὴν λάρνακα (σ. 10, στ. 7-8). ἔλαβες παραδόξως τὸ ἰᾶσθαι τὰς νόσους τῶν πίστει προστρεχόντων 
σοι καὶ λαμβανόντων ἀφθόνως τὴν ἴασιν (σ. 12, στ. 4-6). τοῖς προσπελάζουσι πίστει τῇ σῇ σορῷ τῶν 
λειψάνων, ἅγιε, ἰαμάτων δαψιλῶς τὰς ἰάσεις βράβευε καὶ νῦν (σ. 13, στ. 13-16). καὶ νῦν νοσούντων 
χορηγῶν τῶν ἐξαιτούντων πιστῶς μὴ ἐλλίπῃς, ἅγιε, τὴν ἴασιν (σ. 14, στ. 40-42). ἡ σορὸς τῶν λειψάνων 
σου, βασιλεῦ, μυροθήκη λειμῶνος τοῦ νοητοῦ εὐώδης ἐπέφανεν καὶ πηγὴ ἀνεξάντλητος ἰαμάτων 
χάριν ἀφθόνως βραβεύουσα, νοσημάτων πάθη ἀπείρων διώκουσα (σ. 14, στ. 1-5).



10 Ηλιάνα Παρασκευοπούλου

ρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του αγίου. Αναφέρεται στην αγάπη του για τον 
Θεό και στη φιλανθρωπία του: ο Ιωάννης Γ΄ Βατάτζης αναδείχθηκε μεγάλος 
μαθητής του Χριστού, παρέχοντας παρηγοριά στους ασθενείς.

2. Κείμενο

f. 38v Τῷ αὐτῷ μηνὶ ε  ́μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Γαλακτίωνος καὶ Ἐπιστήμης 
καὶ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου βασιλέως τοῦ Βατάτζη

f. 39 Ἕτερα στιχηρὰ τοῦ βασιλέως. Ἦχος α΄. Τῶν οὐρανίων ταγμάτων
Ὁ βασιλεὺς τῶν ἁπάντων σὲ ἐξελέξατο
ὡς τὸν Δαβὶδ ἐκεῖνον καὶ προώρισε, μάκαρ,
ἀξίως βασιλεῦσαι ἐπὶ τῆς γῆς καὶ τῆς ἄνω ἠξίωσε
καὶ βασιλείας καὶ δόξης τε καὶ τιμῆς, Ἰωάννη παναοίδιμε.

5 Τὰς ἐντολὰς ὡς τηρήσας τοῦ βασιλεύσαντος
σὲ ἐπὶ γῆς ἀξίως, Ἰωάννη, καὶ πᾶσιν
σοῖς οἶκτον ἐφαπλώσας, πᾶσι καὶ νῦν τὰς ἰάσεις χορήγησον
τοῖς προσπελάζουσι πίστει εἰλικρινεῖ τῶν λειψάνων σου τὴν λάρνακα.

10
Καὶ Κωνσταντῖνον τὸν μέγαν σὺ παρεζήλωσας,
οὗ καὶ κατ’ ἴχνος βαίνειν ἐξελέξω, θεόφρον,
προσάγων τῷ Κυρίῳ διὰ λουτροῦ βαπτίσματος, ἅγιε,
τοῦ Ἰσραὴλ τὸ κατάλειμμα, ὡς φησὶν ὁ ἀπόστολος, σωζόμενος.

Δόξα. Ἦχος δ΄

15

f. 39v

Σήμερον ἐξέλαμψεν τοῦ βασιλέως ἡ μνήμη,
δεῦτε, πιστοί, πνευματικῶς εὐφρανθῶμεν
καὶ τοῖς ᾄσμασι τοῦτον καταστέψωμεν.
Τὸν γὰρ ἀόρατον ἐχθρὸν τῇ δυνάμει τοῦ σταυροῦ
ἀνδρικῶς ἐτροπώσατο, καὶ τῶν τυράννων
τοὺς ἀπείρους πολέμους μὴ δειλιάσας,
νομίμως τὸ βραβεῖον ἐδέξατο τῆς ἄνω κλή/σεως.

2  ὡς τὸν Δαβὶδ ἐκεῖνον καὶ προώρισε: cf. Rom. 8.29-30 (οὓς προέγνω-ἐδόξασε) ⏎ 15 τοῖς ᾄσμασι 
τοῦτον καταστέψωμεν: cf. AHG, Canones Octobris 20, can. 25 ode 1.3 ed. Debiasi Gonzato-Schirò 
(ἐν ᾄσμασι νῦν καταστέφοντι) ⏎ 19 νομίμως τὸ βραβεῖον ἐδέξατο τῆς ἄνω κλήσεως: Phil. 3.14 
(διώκω ἐπὶ τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως)

7   scripsi: τοῖς cod. ⏎ 8  an τῇ λάρνακι? ⏎ 12  scripsi cf. Rom. 11.5: τὸ Ἰσραὴλ τὸ κάλημα cod., τῷ 
Ἰσραὴλ τὸ κάλυμμα Dem 
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20 καὶ νῦν μετὰ ἀγγέλων εἰς αἰῶνας συναναπαύει.
Ἀλλ’ ὦ Ἰωάννη κράτιστε ἰατρὲ τῶν νοσούντων
καὶ λιμὴν τῶν χειμαζομένων, μὴ διαλείπῃς
πρεσβεύειν τὸν ἐλεήμονα Θεὸν σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον

25
Μήτηρ ἀπειρόγαμος Θεοῦ ἐδείχθης, πανάμωμε,
τοῦ σταυρῷ ὁμιλήσαντος καὶ πάθη μειώσαντος
τοῖς τιμίοις τούτου πάθεσι καὶ θείοις,
οἷς καθυπέμεινεν ἑκὼν διὰ τὸ σῶσαι βροτοὺς
ἐν χάριτι. Διὸ κἀμὲ δυσώπησον σωθῆναι σαῖς παρακλήσεσι,
μεθ’ ὧν ὄντως ὁ Κύριος δωρεὰν οὐκ ἀπέθανεν.

Εἰς τοὺς στίχους στιχηρὰ τῆς ἡμέρας. Δόξα. Ἦχος δ΄

5

Ἡ τοῦ ἐλέους πηγὴ τοῖς ἐνδεέσι πλημμυρεῖ
εὐσυμπαθήτους οἰκτιρμούς, Ἰωάννης ὁ Χριστοῦ μιμητής,
ὁ ἄναξ ἡμῶν καὶ τῆς Ῥωμαΐδος ὁ φωστήρ.
Δεῦτε κορεσθῶμεν οἱ πτωχοὶ κατὰ πνεῦμα,
μιμούμενοι αὐτοῦ τὴν ἱλαρότητα.
Φιλευσπλάγχνῳ γὰρ στοργῇ Χριστὸν ξενίσας
διὰ τῶν πενήτων ὡς πάλαι Ἀβραάμ,

13-23 Σήμερον ἐξέλαμψεν τοῦ βασιλέως ἡ μνήμη, δεῦτε, πιστοί, πνευματικῶς εὐφρανθῶμεν καὶ τοῖς 
ᾄσμασι τοῦτον καταστέψωμεν. Τὸν γὰρ ἀόρατον ἐχθρὸν τῇ δυνάμει τοῦ σταυροῦ ἀνδρικῶς ἐτρο-
πώσατο, καὶ τῶν τυράννων τοὺς ἀπείρους πολέμους μὴ δειλιάσας, νομίμως τὸ βραβεῖον ἐδέξα-
το τῆς ἄνω κλή/f. 39vσεως. καὶ νῦν μετὰ ἀγγέλων εἰς αἰῶνας συναναπαύει. Ἀλλ’ ὦ Ἰωάννη κρά-
τιστε ἰατρὲ τῶν νοσούντων καὶ λιμὴν τῶν χειμαζομένων, μὴ διαλείπῃς πρεσβεύειν τὸν ἐλεήμονα 
Θεὸν σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν: Men. Jul. (σήμερον ἐξέλαμψε, τοῦ Ἀθλοφόρου ἡ μνήμη. Δεῦτε πι-
στοὶ πνευματικῶς εὐφρανθῶμεν, καὶ τοῖς ᾄσμασι τοῦτον καταστέψωμεν· τὸν γὰρ ἀόρατον ἐχθρόν, 
τῇ δυνάμει τοῦ Σταυροῦ ἀνδρικῶς ἐτροπώσατο, καὶ τῶν τυράννων τὰς ἀπείρους βασάνους μὴ 
δειλιάσας, νομίμως τὸ βραβεῖον ἐδέξατο τῆς ἄνω κλήσεως, καὶ νῦν μέτ' Ἀγγέλων εἰς αἰῶνας συ-
ναγάλλεται. Ἀλλ' ὦ Μάρτυς τοῦ Χριστοῦ Παντελεῆμον, Ἰατρὲ τῶν νοσούντων, καὶ λιμὴν τῶν χει-
μαζομένων, μὴ διαλίπῃς πρεσβεύων τῷ ἐλεήμονι Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν) ⏎ 24  Μήτηρ 
ἀπειρόγαμος Θεοῦ: cf. Athanasius Theol. In nativitatem praecursoris, 28, 912.50-51 ed. Migne (ἀπει-
ρόγαμος ἀναδειχθήσῃ μήτηρ); Andreas Cretensis, Canon in beatae Mariae virginis annuntiationem, 
ode 4.128 ed. Follieri, (ἀπειρόγαμε, μήτηρ τοῦ Θεοῦ); AHG, Canones Martii 25 can. 30 ode 4.10, ed. 
Schirò-Tomadakis, (ὤφθης, ἀπειρόγαμε, μήτηρ τοῦ Θεοῦ) ⏎ 29   ὁ Κύριος δωρεὰν οὐκ ἀπέθανεν: 
Gal. 2.21 (εἰ γὰρ διὰ νόμου δικαιοσύνη, ἄρα Χριστὸς δωρεὰν ἀπέθανεν) ⏎  4  Δεῦτε κορεσθῶμεν οἱ 
πτωχοὶ κατὰ πνεῦμα: Mat. 5.3 (μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι)  

22  an διαλίπῃς? ⏎ 23  pro τῷ ἐλεήμονι Θεῷ  ⏎ 25 scripsi: σταυροῦ cod. Dem ⏎ 25 μυώσαντος cod.
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τοῦ μακαρισμοῦ ἠξιώθη καὶ παρρησίᾳ
πρεσβεύει ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον
10

f.40

Σὲ τεῖχος κεκτήμεθα, Θεοτόκε ἄχραντε,
καὶ εὔδιον λιμένα καὶ ὀχύρωμα.
Διὸ δεόμεθα τοὺς ἐν/ βίῳ χειμαζομένους
κυβέρνησον καὶ διάσωσον ἡμᾶς.

Σταυροθεοτοκίον. Ἔδωκας

15

20

Νεκρούμενον βλέπουσα Χριστὸν ἡ πάναγνος δέσποινα
καὶ νεκροῦντα τὸν δόλιον ὡς δεσπότην κλαίουσα
ὕμνει τὸν ἐκ σπλάγχνων αὐτῆς προελθόντα,
καὶ τὸ μακρόθυμον αὐτοῦ ἀποθαυμάζουσα
ἀνεκραύγαζεν. «Τέκνον μου ποθεινότατον,
μὴ ἐπιλάθῃ τῆς δούλης σου, μὴ βραδύνῃς, φιλάνθρωπε,
τὸ ἐμὸν καταθύμιον».

Ἀπολυτίκιον τῶν ἁγίων, Οἱ μάρτυρές σου, Κύριε, 
καὶ τοῦ βασιλέως, Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε

5

Ταχὺς εἰς παράκλησιν τῶν προστρεχόντων εἰς σέ,
ἀνάκτων ὑπέρτατε καὶ πενομένων τροφεύς,
Ἰωάννη ἀοίδιμε, εἵλκυσας σὺ πρὸς πίστιν
τῶν βαρβάρων τὰ πλήθη, ἔλαβες παραδόξως
τὸ ἰᾶσθαι τὰς νόσους τῶν πίστει προστρεχόντων σοι
καὶ λαμβανόντων ἀφθόνως τὴν ἴασιν.

f. 40v 〈ᾨδὴ α 〉́ Ἕτερος κανὼν τοῦ ἁγίου. Ἦχος πλ. β .́  Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας
Ὁ βασιλεὺς τῶν αἰώνων καὶ ποιητὴς
βασιλέα μέγιστον
ὡς προγνώστης καὶ Θεὸς

8  τοῦ μακαρισμοῦ ἠξιώθη: cf. Pseudo-Macarius, Sermo 28 (recensio expletior) 162.25 ed. Berthold-
Klostermann (εἰ κατηξιώθης τοῦ μακαρισμοῦ) ⏎ 10 Σὲ τεῖχος κεκτήμεθα, Θεοτόκε ἄχραντε, καὶ 
εὔδιον λιμένα καὶ ὀχύρωμα: cf. AHG Canones Januarii 2, can. 5 ode 4.23-26 ed. Proiou-Schirò (Σὲ καὶ 
τεῖχος ἐν πειρασμοῖς καὶ θείαν σκέπην ἐν περιστάσει, θεονύμφευτε, κεκτήμεθα καὶ λιμένα εὔδιον) ⏎ 
1  Ὁ βασιλεὺς τῶν αἰώνων καὶ ποιητὴς: cf. Athanasius, Oratio I contra Arianos 12.7 4-5 ed. Metzler- 
Savvidis (τῶν αἰώνων βασιλεύς ἐστι καὶ ποιητὴς); Symeon Thessalonicensis, Benedictiones, 7.1-2 ed. 
Phountoules  (ὁ τῶν αἰώνων βασιλεύς τε καὶ ποιητής)

5  scripsi: τοῦ cod. Dem
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5
ἐπὶ γῆς σε ἔθετο καλῶς,
Ἰωάννη, τὸν λαὸν 
αὐτοῦ ποιμάναντα.

10

Ἀπὸ προσκαίρου δόξης ὁ ἀγαθὸς
ἐπὶ δόξαν ἄφθαρτον 
μετεβίβασε Χριστὸς
ὡς αὐτοῦ τηρήσαντα καλῶς
ἐντολὰς τὰς θεουργεῖς,
θεομακάριστε.

15

Τοῖς προσπελάζουσι πίστει τῇ σῇ σορῷ
τῶν λειψάνων, ἅγιε,
ἰαμάτων δαψιλῶς
τὰς ἰάσεις βράβευε καὶ νῦν,
ὥσπερ πάλαι τοῦ ἐλέους
τὴν δαψίλειαν.

20
«Εὗρον Δαβὶδ τοῦ Ἰεσσαί», ὁ Θεὸς
ἔφη πάλαι, 
«ὡς καρδίαν μου ὄντως».
Ἀλλ’ ὡσαύτως νῦν καὶ σὲ
καρδίαν εὗρεν αὐτοῦ, Ἰωάννη, 
ἄλλην, παναοίδιμε.

25

30

Τὸν ἑαυτῆς δεξαμένη δημιουργὸν
ὡς αὐτὸς ἠθέλησεν
ἐξ ἀσπόρου σου γαστρὸς
ὑπὲρ νοῦν σαρκούμενον, ἁγνή,
τῶν κτισμάτων ἀληθῶς
ἐδείχθης, δέσποινα.

f. 41v 〈ᾨδὴ γ΄〉 Ἄλλος. Οὐκ ἔστιν ἅγιος, ὡς σύ, Κύριε
Ὡς Ἐζεκίας ἐπὶ γῆς
πάσῃ δικαιοσύνῃ

7-8  Ἀπὸ προσκαίρου δόξης ὁ ἀγαθὸς ἐπὶ δόξαν ἄφθαρτον: II Cor. 3.18 (ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ-δόξαν) 
⏎ 17-18 τοῦ ἐλέους τὴν δαψίλειαν: cf. Vita Euthymii patriarchae Constantinopolitani 6.37 ed. Karlin-
Hayter (ἡ δαψίλεια τοῦ σοῦ πλουσίου ἐλέους) ⏎ 19-21 «Εὗρον Δαβὶδ τοῦ Ἰεσσαί», ὁ Θεὸς ἔφη πάλαι, 
«ὡς καρδίαν μου ὄντως»: Act. Apost. 13.22 (Εὗρον Δαυὶδ τὸν τοῦ Ἰεσσαί, ἄνδρα κατὰ τὴν καρδίαν μου)

6  an ποιμαίνοντα? ⏎ 11 e corr. cod.: θεουργοὺς Dem ⏎ 22 troparium metro non congruit ⏎ 23 scripsi: 
αὐτῇ cod., αὐτὴν Dem ⏎ 32 scripsi: πᾶσι cod. Dem
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35

πεπολίτευται πάλαι,
ταῖς αὐτοῦ καὶ σὺ σαφῶς
ἐπολιτεύσω ὁδοῖς,
ἐλεῆμον Ἰωάννη πάντιμε.

40

Τὸ τοῦ ἐλέους δαψιλὲς
περιὸν τοῖς πεινῶσι
ἐχορήγεις ἀφθόνως.
Καὶ νῦν νοσούντων χορηγῶν
τῶν ἐξαιτούντων πιστῶς
μὴ ἐλλίπῃς, ἅγιε, τὴν ἴασιν.

45

Τοῦ θείου τόκου σου, ἁγνή,
πᾶσαν φύσεως τάξιν
ὑπερβαίνει τὸ θαῦμα.
Θεὸν γὰρ ὑπερφυῶς
συνέλαβες ἐν γαστρὶ 
καὶ τεκοῦσα μένεις ἀειπάρθενος.

Ἄλλος. Ἦχος πλ. δ΄. Τὴν σοφίαν τοῦ

f. 42
5

10

Ἡ σορὸς τῶν λειψάνων σου, βασιλεῦ,
μυροθήκη λειμῶνος τοῦ νοητοῦ
εὐώδης ἐπέφανεν καὶ πηγὴ ἀνεξάντλητος
ἰαμάτων χάριν ἀφθόνως βραβεύουσα,/
νοσημάτων πάθη ἀπείρων διώκουσα.
Ὅθεν ὡς ἀμέσως παρεστὼς τῇ Τριάδι
τοῖς πίστει προστρέχουσι καὶ πιστῶς ἐξαιτούμενος,
Ἰωάννη, ἑκάστοτε πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ
τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι
τοῖς ἑορτάζουσι 〈πόθῳ τὴν ἁγίαν μνήμην σου〉.

Τὴν σοφίαν τοῦ Λόγου ἐν σῇ γαστρὶ
συλλαβοῦσα ἀφλέκτως, μήτηρ Θεοῦ,
τῷ κόσμῳ ἐκύησας τὸν τῷ κόσμῳ κατέχοντα
καὶ ἐν ἀγκάλαις ἔσχες τὸν πάντα συνέχοντα,

  2 μυροθήκη λειμῶνος τοῦ νοητοῦ: cf. Joannes Mauropus, Canon Cosmae et Damiani sanctorum, Ode 
9.330-331 ed. D'Aiuto (λειμὼν ἡδύπνοε, μυροθήκη νοητή) 

34 scripsi: τῶν cod. (correctum in τὸν s.l.) Dem ⏎ 35 ὁδοὶς: ὁδὸν cod. post corr. (s.l.) ⏎  38 scripsi: περιὼν 
cod. Dem ⏎ 40 an χορηγεῖν? ⏎ 5 scripsi: ἀπείρω cod., ἀπείρως Dem ⏎ 7 scripsi: ἐξαιτούμενοι cod. Dem  
⏎ 10 add. Dem ⏎ 11 σὺ cod. ⏎ 13 an τὸν κόσμον? 
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15

20

ἐκ μαζῶν τεθήλακας τοῦ κόσμου τὸν τρέφοντα.
Ὅθεν δυσωπῶ σε, Θεοτόκε παρθένε,
καὶ πίστει κραυγάζω σοι τοῦ ῥυσθῆναι πταισμάτων  μου,
ὅταν μέλλω παρίστασθαι πρὸ προσώπου τοῦ κτίστου μου,
δέσποινα παρθένε ἁγνή, τὴν σὴν βοήθειαν τότε παράσχου μοι.
Καὶ γὰρ δύνασαι ὅσα θέλεις γὰρ καὶ βούλοιο.

Σταυροθεοτοκίον

25

f. 42v

30

Ἡ παρθένος καὶ μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ
ἐπὶ ξύλου ὁρῶσα τὸν ποιητήν,
ἔστενε δακρύουσα καὶ δεινῶς κατετρύχετο
τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα σπαράττουσα, τύπτουσα
καὶ πρὸς αὐτὸν βοῶσα πικρῶς καὶ κραυγάζουσα.
«Οἴμοι, ὦ υἱέ μου, πῶς ἐνέγκω τὸ πάθος σου,
τοὺς ἥλους καὶ τὴν λόγχευσιν ἡ ἀπόνως λοχεύσασα.
Ἀλλὰ σπεῦ/σον ἐγερθῆναι τοῦ ἰδεῖν σε, Yἱὲ καὶ Θεέ,
καὶ τοῦ θρήνου παύσασθαι καὶ πόνου,
καὶ οἱ ὑμνοῦντές σου τὰ πάθη
πταισμάτων λύσιν εὑρήσωμεν».

〈ᾨδὴ δ΄〉 Ἄλλος. Χριστός μου δύναμις

50

f. 43

Καλῶς ἐτήρησας 
τὸ εὐαγγέλιον
ὡς τοῖς πᾶσι τὰ πάντα σὺ γεγονώς,
μάκαρ, καὶ τὸν ἔλεον/
χριστομιμήτως ἐξαπλῶν,
Ἰωάννη, τοῖς αἰτοῦσί σε.

55

60

Φωνῆς ἀκήκοας
λεγούσης «εἴσελθε 
εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου σου καὶ Θεοῦ».
Ὅθεν καὶ γηθόμενος
σὺν ἀσωμάτων τοῖς χοροῖς
τῶν τιμώντων σε μνημόνευε.

51 ὡς τοῖς πᾶσι τὰ πάντα σὺ γεγονώς: I Cor. 9.22 (τοῖς πᾶσι γέγονα τὰ πάντα) ⏎ 56-57 «εἴσελθε εἰς 
τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου σου καὶ Θεοῦ»: Mat. 25.23 (εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου)

15 an τὸν κόσμον? ⏎ 51 scripsi, cf. I Cor. 9.22: ὡς υἱοῖς πᾶσιν ἄπαντα cod. Dem
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65

Ὁρᾷς τοὺς πίστει σου
καὶ πόθῳ, ἔνδοξε,
τοῖς λειψάνοις τοῖς θείοις μετὰ σπουδῆς
ἤδη προσπελάζοντας.
Διὸ χορήγει εὐμενῶς
καὶ τὴν ἴασιν κατάλληλον.

70

Νεκρόν με ἔδειξεν
φυτοῦ ἀπόγευσις,
τῆς ζωῆς δὲ τὸ ξύλον ἐκ σοῦ φανέν,
πάναγνε, ἀνέστησε
καὶ παραδείσου τῆς τρυφῆς
κληρονόμον με κατέστησεν.

〈ᾨδὴ ε΄〉 Ἄλλος. Τῷ θείῳ φέγγει

75
f. 43v

Τῆς συμπαθείας τὸ ἀκραιφνὲς
καὶ τὸ τοῦ ἐλέους δαψιλὲς
τίς ἐξειπεῖν/σου δυνήσεται;
Ὄντως γὰρ 〈Θεοῦ〉 μιμητὴς
ἐν τούτοις σαφῶς
ἐφάνης, Ἰωάννη,
{σοφέ}, θεομακάριστε.

80

85

Ἑβραίων δῆμον σὺ πρὸς Θεόν,
μάκαρ, ἐπανήγαγες σαφῶς
τούτους πανσόφῳ προνοίᾳ σου,
ὅθεν ἐγνωκότες Θεὸν
Λόγον ἀληθῆ
ἐκ ζόφου τῆς ἀπάτης
ἀνακαλούμενον.

90

Χηρῶν προστάτης καὶ ὀρφανῶν
καὶ τῶν ἐν ἀνάγκαις τηλαυγὴς
ὄντως ὡράθης ἐπίκουρος,
τῶν γυμνητευόντων λύων
τὸν καύσωνα,
κράτιστε Ἰωάννη,
θεομακάριστε.

62 scripsi: πόθου cod. Dem ⏎ 64 scripsi: προσπελάζουσι cod. Dem ⏎ 76 addidi ⏎ 79 metri causa delevi 
⏎ 80 scripsi: Ἱερέων cod., Ἰoυδαίων Dem ⏎ 87 scripsi: προστάτα cod. Dem ⏎ 88 scripsi: τηλαυγῶς 
cod. Dem
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95

100

Τοὺς Θεοτόκον σε ἐκ ψυχῆς,
δέσποινα τοῦ κόσμου ἀγαθή,
ὁμολογοῦντας διάσωσον.
Σὲ γὰρ προστασίαν
〈ἀκαταμάχητον〉
κεκτήμεθα τὴν ὄντως
θεογεννήτριαν.

f. 44 〈ᾨδὴ στ΄〉 Ἄλλος. Τοῦ βίου τὴν θάλασσαν

105

Τοῦ βίου τὴν θάλασσαν
διαπλεύσας γαληνῶς,
πρὸς τοὺς λιμένας ἔφθασας
τοὺς ἀκυμάντους, ἔνδοξε, τῆς ζωῆς
καὶ νῦν καθικέτευε
λυτρωθῆναι κινδύνων τοὺς ὑμνοῦντάς σε.

110

Τῆς ἄνω λαμπρότητος
ἀπολαύων δαψιλῶς
τοὺς ὑμνητάς σου φώτισον
καὶ τοῦ σκότους ἀπάλλαξον τῶν παθῶν
καὶ νόσων καὶ θλίψεων
καὶ ποικίλων κινδύνων, ἀξιάγαστε.

115

Ὁ μέγας ἐσκίρτησε
Κωνσταντῖνος σὲ ἰδὼν
ἐν οὐρανοῖς, μακάριε,
καὶ σὺν αὐτῷ γηθόμενος νῦν ἡμῶν
μέμνησο καὶ πρόστηθι
ἰατρὸς ἐν ἀνάγκαις ἑτοιμότατος.

120
Ἡ πάναγνος δέσποινα,
ἡ τεκοῦσα τοῖς βροτοῖς 
τὸν κυβερνήτην Κύριον
τῶν παθῶν μου τὸν ἄστατον καὶ δεινὸν
κατεύνασον τάραχον
καὶ γαλήνην παράσχου τῇ καρδίᾳ μου.

Κοντάκιον. Ἦχος β΄. Τὰ ἄνω ζητῶν
Προνοίᾳ Θεοῦ τοῦ πάντων βασιλεύοντος
ἐλαίῳ αὐτοῦ ἐχρίσθης, παναοίδιμε,

98 add. Dem ⏎  124 scripsi: τὴν καρδίαν cod. Dem
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5 f. 44v

Ἰωάννη κράτιστε, τῶν ἀνάκτων ἄναξ ὑπέρτατε·
τῶν ἰαμάτων τὴν χάριν λαβών,
νοσούντων ὑ/πάρχεις παραμύθιον.

Ὁ οἶκος

10

15

Τῶν βασιλέων τὸ ἔκλαμπρον κάλλος,
δεῦτε πάντες τῶν ὕμνων διπλοῖς τοῖς στεφάνοις
πιστῶς Ἰωάννην καταστέψωμεν.
Τοῦ γὰρ ἐχθροῦ ἐκνικήσας γενναίως τὰ ἔνεδρα,
δῶρον Θεοῦ {γὰρ} μέγα τοῖς ἀνθρώποις ἀναδέδεικται
τῶν θαυμάτων ταῖς λάμψεσι.
Παντοίων τοίνυν νοσημάτων
ἰατρὸς ἀναφανεὶς ἑτοιμότατος
καὶ τροπαιοῦχος τοῦ φιλοχρίστου στρατοῦ,
{καὶ} νοσούντων 〈ὑπάρχεις〉 παραμύθιον.

20

25

Τίς ἱκανὸς διᾶραι τὰ χείλη αὐτοῦ,
τὴν γλῶσσαν ἀξίως κινῆσαι
πρὸς εὐφημίαν τοῦ εὐσεβοῦς ἄνακτος
ἢ δυνήσηται καταγγεῖλαι τῶν ἀρετῶν αὐτοῦ
καὶ τῆς ἐλεημοσύνης τὸ πέλαγος; 
Ἀλλὰ πόθῳ καρδίᾳ τολμῶντες,
εὐφημοῦμέν σε, Ἰωάννη Δούκα μακάριε,
ὅτι τὸν δεσπότην ὁλοψύχως ἀγαπήσας,
καὶ ἐν τοῖς ὑπηκόοις τὸ φιλάνθρωπον ἔνειμας
καὶ μέγας ἐδείχθης τοῦ Κυρίου μαθητής·
νοσούντων ὑπάρχεις παραμύθιον.

f. 45 〈ᾨδὴ ζ΄〉 Δροσοβόλον
125

130

Ἀμαυροῦντά με πελάγει τῶν πταισμάτων μου
πρὸς εὔδιον λιμένα ζωῆς
καθοδήγησον, Ἰωάννη
ἔνδοξε, καλῶς
καὶ φύλαττε ψάλλοντα Χριστῷ,
«εὐλογητὸς εἶ 〈ὁ Θεὸς
ὁ τῶν πατέρων ἡμῶν».〉

7 scripsi: τὸν ὕμνον cod. Dem ⏎ 10 delevi ⏎ 15 delevi ⏎ 15 addidi ⏎ 26 e cod. British Museum Burney 
54, f. 219v ⏎ 125 an Ναυαγοῦντα?
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135

Ἐννομώτατον τὸν βίον ἐκπεράνας σου,
ἅπασαν ἀδικίαν ἐκ γῆς
ὑπερόριον, Ἰωάννη,
ἔσχες καρτερῶν,
κραυγάζων καὶ ψάλλων ἱλαρῶς,
«εὐλογητὸς εἶ 〈ὁ Θεὸς
ὁ τῶν πατέρων ἡμῶν».〉

140

145

Ἐστεφάνωσαν αἱ χάριτες τὴν κάραν σου
σύμπασαι, χαρισμάτων πλησθείς,
χαριτώνυμε, κληρονόμε
τῶν ἐν οὐρανοῖς
καὶ πάντων ἁγίων, ἐκβοῶν,
«εὐλογητὸς εἶ ὁ Θεὸς
ὁ τῶν 〈πατέρων ἡμῶν».〉

150

Ἱλαστήριον τῆς φύσεως σὺ πέφηνας,
μόνη θεομακάριστε.
Τὸν ἐπ’ ὤμων γὰρ Χερουβὶμ
καθήμενον Θεὸν
ἀγκάλαις βαστάσασα, ἁγνή,
εὐλογημένος ὁ καρπὸς
ὁ τῆς κοιλίας σου

f. 45v 〈ᾨδὴ η΄〉 Ἐκ φλογὸς

155

160

Χαρμονῆς τοῖς ἀγγέλοις,
ὡς ἔφης, πρόξενον
τὴν μετάνοιαν, σῶτερ,
τῶν προστρεχόντων σοι.
Ὅθεν, ἀγαθέ, 
τὴν οἰκτράν μου μετάνοιαν
δέξαι δυσωπεῖ σε
ὁ ἄναξ Ἰωάννης.

148-149 Τὸν ἐπ’ ὤμων γὰρ Χερουβὶμ καθήμενον Θεὸν: Is. 6.1 (εἶδον τὸν κύριον καθήμενον ἐπὶ 
θρόνου ὑψηλοῦ καὶ ἐπηρμένου)

132 scripsi: Ἐννομώτητι cod., Ἐννομότητι Dem ⏎ 140 scripsi: σύμπασα, χαρισμάτων πληθεὶς cod., 
σύμπασα χαρισμάτων πληθύς Dem ⏎ 154 scripsi: πρόξενος cod. Dem ⏎ 155 δέχου falso legit Dem ⏎ 
159 scr. Dem: δυσωπῆσαι cod. 
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165

Ὁ Χριστὸς ἐπὶ γῆς σε
σπλάγχνα αὐτοῦ χρηστότητος
εὑρηκώς, τοῖς αὐτοῦ σε
σπλάγχνοις προσήκατο.
Ταῦτα γὰρ εἰσὶ
τῆς ἀγάπης βλαστήματα,
ἣν διαφερόντως
ἐκτήσω, οὐρανόφρον.

170

175

Ἱλαρῶς τοῖς αἰτοῦσι,
μάκαρ, τὸν ἔλεον
ἐφαπλῶν, ἐπιάνθης
ψυχήν, μακάριε,
καὶ ἐν οὐρανοῖς 
νῦν τρισάγιον αἴνεσιν
χαίρων ἀναμέλπεις
ἀεὶ σὺν τοῖς ἀγγέλοις.

180

f. 46

Χρυσαυγής σε λυχνία
προδιετύπωσε
δεξαμένην ἀφράστως
φῶς τὸ ἀπρόσιτον,
γνώσει τῇ αὐτοῦ
καταυγάζον τὰ σύμπαντα,/
ὃν ὑπερυψοῦμεν
εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

〈ᾨδὴ θ΄〉 Ἄλλος. Θεὸν ἀνθρώποις ἰδεῖν.
185 Χριστοῦ τὴν δόξαν κατοπτριζόμενος

Θεὸν ὁρῶν, Θεῷ διὰ παντὸς συνηδόμενος
ὡς αὐτοῦ, μακάριε, θεράπων πιστός,
τοίνυν ἱλέωσαί μοι
ταῖς ἱκεσίαις σου

185 Χριστοῦ τὴν δόξαν κατοπτριζόμενος: ΙΙ Cor. 3.18 (τὴν δόξαν κυρίου κατοπτριζόμενοι) ⏎ 186 
συνηδόμενος: cf. Rom. 7.22 (συνήδομαι γὰρ τῷ νόμῳ τοῦ Θεοῦ)⏎ 187 θεράπων πιστός: Heb. 3.5 
(πιστὸς-ὡς θεράπων)

168 scripsi: οὐρανόφρων cod. Dem ⏎ 169 τοῖς αὐτοῦ σύ falso legit Dem ⏎ 175 scripsi: ἀναμέλποις 
cod. Dem ⏎ 177 scripsi: Χρυσαυγῆ σε λυχνία cod., Χρυσαυγῆ σε λυχνίαν Dem ⏎ 182 scripsi: 
καταυγάζων cod. Dem ⏎ 188 an τοῦτον?
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190 πλέκοντι τοὺς ὕμνους εὐλαβῶς
πίστει καὶ πόθῳ σοι./

f. 46v

195

Χριστὸν ζητήσας, Χριστὸν ἠγάπησας,
Χριστοῦ σαφῶς τὰς θείας ἐντολὰς ἐπεπόθησας
καὶ ποθήσας ἔσπευσας αὐτὰς εὐλαβῶς,
χαίρων ἀποπληρῶσαι,
ὅθεν στεφάνοις σε
τοῖς ἀμαραντίνοις ὁ Χριστός,
μάκαρ, κατέστεψε.

200

205

Ὡς φῶτα δεύτερα ὑπεστήσατο
ἡ ἀρχικὴ Τριὰς τῶν ἀσωμάτων τὰς φάλαγγας
καὶ τὴν τῶν βροτῶν φύσιν ῥυθμίζει σαφῶς
ταύταις ταῖς στρατηγίαις
χάριτι Πνεύματος, 
ἣν καὶ Ἰωάννης ἐντυχὼν
μέλπει γηθόμενος.

210

Υἱὸς καὶ Λόγος Θεοῦ ὁ ἄναρχος
σωματωθεὶς υἱὸς καὶ τῆς παρθένου γεγένηται
εὐδοκίᾳ τοῦ Πατρὸς καὶ Πνεύματος
θείου τῇ συνεργείᾳ 
ὅλην ἀνέπλασε
τὴν καταφθαρεῖσαν μου μορφὴν
ὡς παντοδύναμος.

Ἐξαποστειλάριον. Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις
Τὸν φαεινὸν λαμπτῆρα τῆς οἰκουμένης
Ἰωάννην τὸν μέγαν καὶ φροντιστὴν τῶν πενήτων
ἀνευφημήσωμεν πάντες ὡς ῥύστην τῶν ἐν ἀνάγκαις.

5
Τῶν ἐκ Θεοῦ τῷ κόσμῳ χορηγηθέντων ἀγαθῶν
σὺ εἶ †ᾧ φημὶ†, Θεοτόκε, ἀλλὰ καὶ νῦν ἐξιλεοῦ
ὑπὲρ κοινῆς σωτηρίας τὸν εὐδιάλλακτον Θεόν.

199 Ὡς φῶτα δεύτερα: cf. Greg. Naz., Or. 40, 5, 10 (Moreschini, SChr. 358, p. 204) ⏎ 1 Τὸν φαεινὸν 
λαμπτῆρα τῆς οἰκουμένης: cf. Theodorus Studites, Sermones Catecheseos Magnae, Cat. 1, 3.16 ed. 
Cozza-Luzi (οἱ φαεινότατοι λαμπτῆρες τῆς οἰκουμένης) 

202 an ταύτης?
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f. 47 Εἰς τοὺς στίχους. Στιχηρὰ τῆς ἡμέρας. Δόξα. Ἦχος πλ. β΄

5

10

Φαιδρὰ καὶ ἐπίφωτος ἀνέτειλεν σήμερον
ἡ μνήμη τοῦ βασιλέως τοῦ Χριστοῦ
λαμπρῶς καταλάμπουσα ταῖς ἀκτῖσι τῶν θαυμάτων
ἅπασαν τὴν περίγειον ἑῴαν. Δεῦτε οὖν, φιλέορτοι,
πιστῶς πανηγυρίσωμεν, δεῦτε τῇ σορῷ
τοῦ ἁγίου προθύμως πάντες προσδράμωμεν,
ὅπως τὴν ταχίστην ἴασιν ἀφθόνως παρ’ αὐτοῦ 
κομισώμεθα. Ἀεννάως γὰρ παρέχει πᾶσι
τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ ἁγίου Πνεύματος
τῶν ἰαμάτων τὰ χαρίσματα.

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Τριήμερος

15

Προσπίπτομεν οἱ δοῦλοί σου
τῇ σκέπῃ σου, πανάχραντε,
πᾶσι δίδου τὰ σωτήρια ποιεῖν
ἐκ πάσης ἐπηρείας δαιμόνων ῥυομένη
τοῦς προσφυγόντας τῷ ἐλέει σου.

Σταυροθεοτοκίον

20

Ἐπάγην μὲν ὡς ἄνθρωπος
ἐν ξύλῳ καὶ ἐσταύρωμαι
καὶ ἐν τάφῳ κατετέθην ὡς θνητός,
ὡς δὲ θεὸς ἐν δόξῃ,
μῆτερ ἁγνὴ παρθένε,
πάλιν ἀνίσταμαι τριήμερος.

5-6 ἐξιλεοῦ ὑπὲρ κοινῆς σωτηρίας τὸν εὐδιάλλακτον Θεόν: AHG Canones Septembris 23, can. 28 
ode 6.23-26 ed. Debiasi Gonzato-Schirò (Ἱλέωσαι, Δέσποινα, τὸν οἰκτίρμονα Θεὸν ἡμῖν ὡς 
εὐδιάλλακτον)

19 ὁ falso legit Dem ⏎ 20 μήτηρ Dem

Θεσσαλονίκη                                                   ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

Η Ακολουθία του αγίου Ιωάννου βασιλέως του Βατάτζη



Ελληνικά 67 (2017)

ενα ανωνυμο florilegium  
περί εκπορευσεωσ του αγίου πνευματοσ 

1. Τα βυζαντινά δογματικά florilegia

Τα δογματικά florilegia αποτελούν συλλογή αποσπασμάτων δογματικών 
πατερικών κειμένων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για διδακτικούς σκοπούς, 
κατά τις δογματικές συζητήσεις που πραγματοποιούνταν σε διάφορες πε-
ριόδους του Βυζαντίου, καθώς και στις συνόδους που συγκλήθηκαν για την 
επίλυση διαφόρων δογματικών ζητημάτων.1

Το δογματικό ζήτημα που κυριαρχούσε στο Βυζάντιο μετά το 1261 ήταν 
το ζήτημα της εκπορεύσεως του αγίου Πνεύματος, λόγω κυρίως των προ-
σπαθειών για την ένωση Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας.2 Στις συζη-
τήσεις αυτές χρησιμοποιήθηκαν δογματικά ανθολόγια σχετικά με το θέμα 
αυτό, ένα από τα οποία είναι και το ανθολόγιο που μελετούμε εδώ, στο 
οποίο ανθολογούνται συνολικά 124 κείμενα πατέρων της Εκκλησίας και εκ-
κλησιαστικών συγγραφέων. Ως προς το περιεχόμενο των ανθολογιών της 
περιόδου αυτής οι συγγραφείς χρησιμοποιούν κυρίως χωρία από τους πρώ-
τους πατέρες της Εκκλησίας, τον Βασίλειο Καισαρείας, τον Γρηγόριο Να-
ζιανζηνό, τον Γρηγόριο Νύσσης, τον Κύριλλο Αλεξανδρείας, αλλά και από 
τον Ψευδο-Διονύσιο Αρεοπαγίτη, τον Ιωάννη Δαμασκηνό, τον πατριάρχη 
Φώτιο και τον Νικόλαο Μεθώνης.3

1. Για τα florilegia βλ., γενικά, A. Kazhdan κ.ά. (επιμ.), The oxford Dictionary of Byzantium, 
New York - Oxford 1991, τ. ΙΙ, σσ. 793-794, λήμμα «Florilegium» (E. J. Jeffreys - A. Kazhdan), 
και A. Alexakis, «Byzantine Florilegia», στο Κ. Parry (επιμ.), The Wiley Blackwell Companion to 
Patristics, Chichester, W. Sussex 2015, σσ. 15-50 [στο εξής: Alexakis]. Για τα δογματικά florilegia 
βλ. Alexakis, σσ. 28-45, και του ιδίου, «Some remarks on dogmatic florilegia based mainly on the 
florilegia of the early ninth century», στο P. van Deun - C. Macé (επιμ.), Encyclopedic trends in 
Byzantium? Proceedings of the International Conference held in Leuven, 6-8 May 2009, Leuven - 
Paris - Walpole, MA 2011 [Orientalia Lovaniensia Analecta, 212], σσ. 45-56.

2. Για μια σύντομη παρουσίαση του ζητήματος του filioque βλ. Α. Εdward Siecienski, 
The Filioque: history of a Doctrinal Controversy, New York 2010 [Oxford Studies in Historical 
Theology].

3. Βλ. σχετικά Alexakis, σσ. 39-40.
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2. Η χειρόγραφη παράδοση του ανωνύμου florilegium

Με τον κοινό τίτλο: Συλλογαὶ τῶν ἁγίων Πατέρων ἃς συνελεξάμεθα μετὰ 
πάσης ἐπιμελείας καὶ ἀκριβείας περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, μαρτυροῦσαι 
κυρίως και ἀληθῶς ὅτι ἐκ τοῦ Πατρὸς μόνου ἐκπορεύεται τὸ Πνεῦμα 
τὸ ἅγιον, οὐχὶ δὲ καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ παραδίδεται ένα ανώνυμο δογματικό 
florilegium σε τέσσερις κώδικες, τους Paris. gr. 1301, Paris. gr. 1303, Paris. 
gr. 1258 και Vatic. gr. 2220, που αποτελούν αντιπροσωπευτικά δείγματα 
θεματικών συλλογών με δογματικό περιεχόμενο.4

Ο Paris. gr. 1301
Ο Paris. gr. 1301 αποτελεί μια θεματική συλλογή δογματικών έργων σχε-

τικών με την εκπόρευση του αγίου Πνεύματος. Περιέχει κείμενα των Αθα-
νασίου Αλεξανδρείας, Βασιλείου Καισαρείας, Γρηγορίου Ναζιανζηνού, Αετί-
ου Αντιοχείας, Συνεσίου Κυρήνης, Ιουστινιανού Ά, Αγαπητού διακόνου, Μαξί-
μου Ομολογητή, Αναστασίου Σιναΐτη, Ιωάννη Δαμασκηνού, Θεοδώρου Αβου-
κάρα, Φωτίου, αλλά και νεότερων συγγραφέων όπως του Ιωάννη Βέκκου και 
του Γρηγορίου Κυπρίου.5 Ο κώδικας χρονολογείται στα τέλη του 13ου αι., και 
ο γραφέας του, όπως διαπιστώθηκε, υπήρξε αντιγραφέας και άλλων κωδίκων, 
και ήταν αντίθετος στις θεολογικές απόψεις του Ιωάννη Βέκκου.6

Ο Paris. gr. 1303 
Ο κώδικας, που χρονολογείται τον 14ο αι., αποτελεί θεματική συλλογή 

δογματικών έργων σχετικών με την εκπόρευση του αγίου Πνεύματος. Πε-
ριλαμβάνει κείμενα του Νικολάου Μεθώνης, του Νικηφόρου Βλεμμύδη, του 
Θεοδοσίου Σαπωνόπουλου, του Κωνσταντίνου Μελιτηνιώτη και του Γρηγο-
ρίου Κυπρίου.7

4. Βλ. σχετικά S. Kotzabassi, «Kopieren und Exzerpieren in der Palaiologenzeit», στο A. Bravo 
García - I. Pérez Martín (επιμ.), The Legacy of Bernard de Montfaucon: Three hundred Years of 
Studies on Greek handwriting. Proceedings of the Seventh International Colloquium of Greek 
Palaeography (Madrid - Salamanca, 15-20 September 2008), Turnhout 2010 [Bibliologia, 31], σ. 478.

5. Για τον κώδικα βλ. H. Omont, Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothèque 
nationale de Paris et des Departments, τ. Ι, Paris 1886 (ανατύπ. Hildesheim - Zurich - New York 
2000), σσ. 292-293 [στο εξής: Omont].

6. Για ενδεχόμενη σχέση του γραφέα με τον Κωνσταντίνο Ακροπολίτη και τα άλλα χειρό-
γραφα που έχει αντιγράψει βλ. S. Kotzabassi, «The Sacred Arsenal and the manuscripts Monac. 
gr. 229 and Paris. gr. 1301», BZ 105 (2012) 747.

7. Για τον κώδικα βλ. Omont, σσ. 293-294· Μ. Ορφανός, Κωνσταντίνου Μελιτηνιώτου λό-
γοι αντιρρητικοί δύο, νυν το πρώτον εκδιδόμενοι, Αθήνα 1986, σσ. 44-51· S. Kotzabassi, «Some 
observations on Codex Paris. gr. 1303», στο Θ. Κορρές - Π. Κατσώνη - Ι. Λεοντιάδης - Α. Γκουτζιουκώ-
στας (επιμ.), ΦΙΛΟΤΙΜΙΑ. Τιμητικός τόμος για την καθηγήτρια Αλκμήνη Σταυρίδου-Ζαφράκα, 
Θεσσαλονίκη 2011, σσ. 307-308. Στον κώδικα αυτό οι προσθήκες σε έναν έμμετρο κατάλογο των 
βυζαντινών αυτοκρατόρων και πατριαρχών, του Νικηφόρου Ξανθοπούλου, προέρχονται από το 
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Ο Paris. gr. 1258
O κώδικας χρονολογείται τον 16ο αι. και αποτελεί απόγραφο του κώ-

δικα Paris. gr. 1301. Περιλαμβάνει όλα τα κείμενα του πρωτοτύπου του, 
εκτός από την Ἔκθεσιν κεφαλαίων παραινετικῶν του διακόνου Αγαπη-
τού (φφ. 75v-81), μια σύντομη συλλογή σχετική με τον τρόπο φυτέματος 
δέντρων, και μια ημιτελή επιστολή του Αθανασίου Αλεξανδρείας προς τον 
επίσκοπο Ρουφινιανό, που βρίσκονται στο ίδιο φύλλο (347v). Τα κείμενα 
αυτά είναι τα μόνα που δεν σχετίζονται με την εκπόρευση του αγίου Πνεύ-
ματος και αποτελούν εν μέρει μεταγενέστερες προσθήκες, και γἰ  αυτό πι-
θανότατα παραλείπονται από τον γραφέα.8

Ο Vatic. gr. 2220 
O κώδικας χρονολογείται στα χρόνια 1304-1305 και περιλαμβάνει ποι-

κίλα θεολογικά έργα από τον 4ο μέχρι τον 14ο αι., ή τμήματά τους: ανάμε-
σα σ᾽ αυτά, έργα των Αθανασίου Αλεξανδρείας, Βασιλείου Καισαρείας, Ιω-
άννη Χρυσοστόμου, Γρηγορίου Νεοκαισαρείας, Ιωάννη Δαμασκηνού, Θεο-
δώρου Αβουκάρα, Κυρίλλου Αλεξανδρείας, Αναστασίου Σιναΐτη, Νικηφό-
ρου Α ,́ Φωτίου, Μιχαήλ Ψελλού, Θεοφυλάκτου Αχρίδος, Νικήτα Χωνιάτη 
κ.ά.9 Ο κώδικας θεωρείται αντιπροσωπευτικό δείγμα επίσημων συλλογών 
εκκλησιαστικών κειμένων, οι οποίες ίσως να υπήρχαν κατατεθειμένες στις 
βιβλιοθήκες της Κωνσταντινούπολης αλλά και της Ρώμης.10

3. Η σχέση των τεσσάρων κωδίκων

Την ύπαρξη κοινού florilegium στους τρεις παρισινούς κώδικες Paris. gr. 
1301, Paris. gr. 1303 και Paris. gr. 1258 την εντόπισε αρχικά ο Schermann, 
ο οποίος και επισήμανε πως ο κώδικας Paris. gr. 1258 αποτελεί απόγραφο 
του Paris. gr. 1301.11

χέρι του ιστορικού Δούκα, οδηγώντας μας στην υπόθεση ότι το χειρόγραφο βρισκόταν τουλάχιστο 
για κάποιο διάστημα στην κατοχή του. Βλ. σχετικά S. Kotzabassi, «Der Kopist des Geschichtswerkes 
von Dukas», στο F. Berger - C. Brockmann - G. De Gregorio - M.-I. Chisu - S. Kotzabassi - B. Noack 
(επιμ.), Symbolae Berolinenses. Festschrift für Dieter harlfinger, Βerlin 1993, σσ. 307-323.

8. Για τον κώδικα βλ. Omont, σ. 278. 
9. Για τον κώδικα βλ. S. Lilla, Codices Vaticani Graeci: Codices 2162-2254 (Codices Co-

lumnenses), Città del Vaticano 1985, σσ. 224-257 [στο εξής: Lilla], και Α. Turyn, Codices graeci 
Vaticani saeculis XIII et XIV scripti annorumque notis instructi, Città del Vaticano 1964 [Codices 
e Vaticanis selecti, 28], σσ. 104-105.

10. Βλ. σχετικά A. Alexakis, Codex Parisinus Graecus 1115 and its Archetype, Washington, 
D.C. 1996 [Dumbarton Oak Studies, XXXIV], σ. 260 σημ. 29.

11. Βλ. Τ. Schermann, Die Geschichte der dogmatischen Florilegien vom V.-VIII. Jahrhun-
dert, Leipzig 1904 [Texte und Untersuchungen, XIII.1], σσ. 83-84 [στο εξής: Schermann]. Χα-
ρακτηρίζει μάλιστα τον Paris. gr. 1258 ως μια παραμορφωμένη παρουσίαση του Paris. gr. 
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Όσον αφορά τις σχέσεις των κωδίκων Paris. gr. 1301, Paris. gr. 1303 και 
Vatic. gr. 2220, το florilegium του τελευταίου περιλαμβάνει όλα τα κείμενα 
του florilegium του Paris. gr. 1301, παραλείποντας ένα σύντομο κείμενο από 
τη Βίβλον τῶν θησαυρῶν περὶ τῆς ἁγίας καὶ ὁμοουσίου Τριάδος του Κυ-
ρίλλου Αλεξανδρείας.12 Το florilegium του Paris. gr. 1303 διαφέρει από αυτά 
των υπόλοιπων δύο κωδίκων, καθώς περιλαμβάνει τρία επιπλέον κείμενα, 
δύο από τον Περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος λόγο του Γρηγορίου Ναζιανζηνού 
και ένα από την Ὁμολογίαν του Γρηγορίου Κυπρίου. Τα κείμενα αυτά απο-
τελούν πιθανόν προσθήκες του αντιγραφέα του Paris. gr. 1303, ο οποίος 
εμπλουτίζει το florilegium με κείμενα θεματολογικά συναφή με το περιεχό-
μενο της ανθολογίας.13 Τα florilegia των τεσσάρων κωδίκων παρουσιάζουν 
ελάχιστες διαφορές στα κοινά κείμενα που ανθολογούν, γεγονός που επι-
βεβαιώνει την άμεση σχέση τους.14

4. Τα κείμενα του μοναχού Αρσενίου και η χρονολόγηση του florilegium

Ο Schermann στη μελέτη του για τα δογματικά florilegia του 5ου-8ου αι. 
χρονολογεί το ανώνυμο florilegium στον 8ο αι., θεωρώντας το ως ένα από 
τα τελευταία της περιόδου πριν από το Φωτίειο σχίσμα (867).15 Ωστό-
σο, η χρονολόγηση του Schermann είναι ασφαλώς λανθασμένη, καθώς το 
florilegium περιλαμβάνει κείμενα συγγραφέων μεταγενέστερων του 8ου αι., 
όπως των Ευστρατίου Νικαίας, Ιωάννη Φουρνή και Νικολάου Μεθώνης, οι 
οποίοι δρουν τον 12ο αι.16 

1301· από τη συγκριτική μελέτη των δύο κωδίκων διαπιστώνονται παρανοήσεις, αντιγραφι-
κά σφάλματα και ορθογραφικά λάθη που προστίθενται στον Paris. gr. 1258, κάτι που δικαιο-
λογεί τον χαρακτηρισμό του Schermann για τον κώδικα αυτόν.

12. Πρόκειται για το κείμενο αρ. 24 (c).
13. Πρόκειται για τα κείμενα αρ. 66 (a), (b) και 67. 
14. Ελάχιστες επίσης είναι οι αποκλίσεις μεταξύ των αποσπασμάτων του florilegium και των  

πρωτότυπων κειμένων από τα οποία προέρχονται. Στη σύγχρονη έκδοση των επιστολών του 
Αθανασίου Αλεξανδρείας προς τον Σεραπίωνα, επί παραδείγματι, στη μόνη έκδοση που λαμβά-
νει υπόψη της τα παραδιδόμενα κείμενα από το ανώνυμο florilegium (αν και ο εκδότης δεν γνώ-
ριζε ότι το florilegium σώζεται και στους κώδικες Paris. gr. 1258, Paris. gr. 1301, Paris. gr. 1303, και 
κατά συνέπεια χρησιμοποίησε μόνο τον Vatic. gr. 2220), μπορεί κανείς να παρακολουθήσει τις 
ελάχιστες διαφορές των κειμένων του florilegium σε σχέση με τους βασικούς κώδικες οι οποίοι 
παραδίδουν το συγκεκριμένο κείμενο. Βλ. σχετικά παρακάτω τα κείμενα αρ. 6 (a)-(g).

15. Βλ. Schermann, σ. 84. Για το λεγόμενο Φωτίειο σχίσμα βλ. την παλαιότερη μελέτη  
του F. Dvornik, The Photian Schism. history and Legend, Cambridge 1948 (ανατύπ. 1970). 

16. Η λανθασμένη χρονολόγηση του Schermann οφείλεται πιθανόν στο ότι δεν ταύτισε τα 
κείμενα του florilegium, αλλά ακολούθησε τους τίτλους με τους οποίους αυτά παραδίδονται. 
Έτσι αγνοεί τα κείμενα των τριών προαναφερθέντων συγγραφέων του 12ου αι., τα οποία στο 
florilegium μας παραδίδονται άτιτλα. Το ότι ακολουθεί τους τίτλους του florilegium χωρίς να 
ταυτίζει τα κείμενα, αποδεικνύεται και από την επανάληψη της λανθασμένης ένδειξης για την 
πατρότητα του κειμένου αρ. 73 του florilegium που τιτλοφορείται Συλλογισμοὶ Εὐσταθίου, το 
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Η χρονολόγηση του florilegium εξαρτάται κυρίως από την πατρότητα των 
δύο τελευταίων κειμένων του, τα οποία αποδίδονται σε κάποιον μοναχό Αρ-
σένιο, χωρίς κάποια επιπλέον πληροφορία.17 Στους κώδικες Paris. gr. 1301, 
Paris. gr. 1303 και Paris. gr. 1258 παραδίδεται, επίσης, ένα επιπλέον κείμενο 
που αποδίδεται στον ίδιο, πιθανότατα, μοναχό Αρσένιο: Σχόλια ἀντιῤῥητικὰ 
Ἀρσενίου μοναχοῦ πρὸς τὸν αελπθψθ΄θψλωκεπτλω [= πρὸς τὸν θεοκατάρα-
τον Βέκκον], κείμενο που θεωρήθηκε αρχικά έργο του Αρσενίου Στουδίτη.18 Ο 
Laurent όμως απέκλεισε τον Στουδίτη ως συγγραφέα του έργου αυτού, καθώς, 
όπως σωστά επισήμανε, ο Paris. gr. 1301, που το διασώζει, είναι προγενέστε-
ρος του συγγραφέα.19 Συνεπώς θα πρέπει να αποκλείσουμε τον Αρσένιο Στου-
δίτη ως συγγραφέα και των δύο τελευταίων κειμένων του florilegium, τα οποία 
θα πρέπει να αποδοθούν στον μητροπολίτη Περγάμου Αρσένιο, στον οποίο ο 
Laurent απέδωσε και τα προαναφερθέντα Σχόλια ἀντιῤῥητικά.20 Επομένως 
η συγγραφή του florilegium θα πρέπει να τοποθετηθεί στο δεύτερο μισό του 
13ου αι. κ.ε., χρόνο δράσης του μητροπολίτη Αρσενίου.

5. Η δομή και τα χαρακτηριστικά του ανώνυμου florilegium

Στο συγκεκριμένο ανώνυμο δογματικό florilegium ανθολογούνται άλλο-
τε συντομότερα και άλλοτε εκτενέστερα χωρία από την Παλαιά και την 
Καινή Διαθήκη, καθώς και αποσπάσματα πατερικών κειμένων τα οποία 
αφορούν το ζήτημα της εκπορεύσεως του αγίου Πνεύματος. Συγκεκριμέ-
να, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά και στον τίτλο του, ο συγγραφέ-

οποίο ο Schermann, σ. 84, αποδίδει στον Ευστάθιο Θεσσαλονίκης, ενώ πρόκειται για κείμενο 
του Ευστρατίου Νικαίας.

17. Πρόκειται για τα κείμενα αρ. 74 και 75. Ο Lilla, σ. 254, αναφέρει πως τα κείμενα αυτά 
θα πρέπει να αποδοθούν είτε στον Αρσένιο Αυτωρειανό είτε στον Αρσένιο Στουδίτη. Για τον 
Αρσένιο Αυτωρειανό βλ. E. Trapp κ.ά. (επιμ.), Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit, 
Wien 1976-1996, αρ. 1694 [στο εξής: PLP] και για τον Αρσένιο Στουδίτη βλ. PLP 1431.

18. Βλ. σχετικά H.-G. Beck, Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich, Mün-
chen 21977 [Handbuch der Altertumswissenschaft, 12.2.1], σ. 722.

19. Βλ. σχετικά V. Laurent, «Le métropolite de Pergame Arsène, mélode et polémiste antilatin», 
RΕB 15 (1957) 128-129.

20. Για τον Αρσένιο, μητροπολίτη Περγάμου, βλ. PLP 1405. Αξιοσημείωτο είναι το γεγο-
νός ότι ο κώδικας Paris. gr. 1303 είναι ο μοναδικός που διασώζει ένα ακόμη σύντομο αντιρ-
ρητικό έργο του Αρσενίου Περγάμου, το οποίο τιτλοφορείται: τοῦ Περγάμου κυροῦ Ἀρσε-
νίου κεφάλαιον ἀντιῤῥητικὸν κατ᾿ αὐτῶν. Ο Χ. Σαββάτος, «Ἀρσενίου τοῦ Στουδίτου ἐπι-
στολὴ πρὸς τὸν Γρηγόριο Παλαμᾶ», Ελληνικά (2002) 70 σημ. 9, συγχέει τα αποδιδόμενα 
έργα στον Αρσένιο Περγάμου και τους αντίστοιχους κώδικες που τα διασώζουν. Του αποδί-
δει ένα αντιρρητικό έργο σωζόμενο σε τέσσερις κώδικες (Paris. gr. 1258, Paris. gr. 1301, Paris. 
gr. 1303, Vatic. gr. 2220), ενώ στους κώδικες αυτούς σώζονται συνολικά τέσσερα έργα του: 
στον Paris. gr. 1303 (φ. 78) το προαναφερθέν αντιρρητικό· τα Σχόλια ἀντιῤῥητικὰ Ἀρσενίου 
μοναχοῦ πρὸς τὸν αελπθψθ΄θψλωκεπτλω στους κώδικες Paris. gr. 1258 (φ. 29), Paris. gr. 1301 
(φ. 25) και Paris. gr. 1303 (φ. 35), καθώς και τα κείμενα αρ. 74 και 75 του ανωνύμου florilegium.
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ας συνέλεξε κείμενα που αποδεικνύουν ὅτι ἐκ τοῦ Πατρὸς μόνου ἐκπο-
ρεύεται τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, οὐχὶ δὲ καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ. Τα κείμενα που αν-
θολογούνται αποτελούν αυτοτελείς ενότητες στο σώμα του florilegium, 
με μόνο κοινό στοιχείο τη θεματική τους συνάφεια. Συνεπώς δεν υπάρ-
χει οποιαδήποτε αφηγηματική, γλωσσική ή υφολογική σχέση μεταξύ των 
κειμένων αυτών. 

Σχετικά με την κατάταξη των κειμένων στο florilegium παρατηρούμε πως 
αυτά ομαδοποιούνται ανά συγγραφέα.21 Τα πρώτα επτά κείμενα είναι δι-
αφορετικών συγγραφέων (Κατά Ιωάννην ευαγγέλιο. Πράξεις Αποστόλων. 
επιστολή Παύλου προς Τίτον· Κλήμης Ρώμης· Ψευδο-Διονύσιος Αρεοπαγί-
της) και ακολουθούν 15 κείμενα από διάφορα έργα του Αθανασίου Αλεξαν-
δρείας,22 4 κείμενα του Γρηγορίου Νεοκαισαρείας,23 2 κείμενα του μάρτυρος 
Ιουστίνου,24 29 κείμενα του Κυρίλλου Αλεξανδρείας25 και 1 κείμενο του Θε-
οδωρήτου Κύρρου.26 Στη συνέχεια παρουσιάζονται 18 κείμενα του Βασιλεί-
ου Καισαρείας27, 6 του Γρηγορίου Νύσσης,28 14 του Γρηγορίου Ναζιανζηνού29 
και 9 του Ιωάννη Χρυσοστόμου.30 Το florilegium ολοκληρώνεται με 6 κείμε-

21. Η κατάταξη ανά συγγραφέα πραγματοποιείται από τον συγγραφέα του ανωνύμου 
florilegium σύμφωνα με τις προσωπικές του γνώσεις για την πατρότητα του εκάστοτε ανθο-
λογούμενου κειμένου, γνώσεις οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις είναι εσφαλμένες.

22. Πρόκειται για τα κείμενα αρ. 6-11. Τα κείμενα αρ. 7 και 11 αποδίδονται λανθασμένα 
στον Αθανάσιο Αλέξανδρείας, καθώς ανήκουν στον Μάρκελλο Αγκύρας.

23. Πρόκειται για τα κείμενα αρ. 12-14. Τα κείμενα αρ. 12 και 13 αποδόθηκαν εκ των 
υστέρων στους Απολλινάριο Λαοδικείας και στον Γρηγόριο Αντιοχείας αντίστοιχα.

24. Πρόκειται για τα κείμενα αρ. 15, τα οποία όμως προέρχονται από τον Θεοδώρητο 
Κύρρου.

25. Πρόκειται για τα κείμενα αρ. 16, 17 και 19-29. Τα κείμενα αρ. 17, 19 και 20 αποδίδο-
νται λανθασμένα από τον συγγραφέα του florilegium στον Κύριλλο Αλεξανδρείας, καθώς τα 
δύο πρώτα ανήκουν στον Θεοδώρητο Κύρρου, ενώ το αρ. 20 αποτελεί τμήμα του Κατὰ Λα-
τίνων λόγου του Αθανασίου Αλεξανδρείας.

26. Το κείμενο αρ. 18 αποδίδεται λανθασμένα στον Θεοδώρητο Κύρρου, καθώς ανήκει 
στον Κύριλλο Αλεξανδρείας.

27. Πρόκειται για τα κείμενα αρ. 30-41. Ο συγγραφέας του florilegium αποδίδει λανθα-
σμένα το κείμενο αρ. 33 στον Βασίλειο Καισαρείας, καθώς πρόκειται για αμφίβολης γνησιό-
τητας έργο του Αθανασίου Αλεξανδρείας. Επίσης, τα κείμενα αρ. 32 και 37 αποδόθηκαν εκ 
των υστέρων στον Δίδυμο Αλεξανδρείας, ενώ το αρ. 36 στον Απολλινάριο Λαοδικείας.

28. Πρόκειται για τα κείμενα αρ. 42-47. Λανθασμένα αποδίδεται στον Γρηγόριο Νύσσης 
το τμήμα από την επιστολή 38 του Βασιλείου Καισαρείας (αρ. 44).

29. Πρόκειται για τα κείμενα αρ. 48-56. Tα κείμενα αρ. 56 (b)-(d) παρουσιάζονται στο florile-
gium ως ένα ενιαίο απόσπασμα προερχόμενο από κάποιον λόγο του Κυρίλλου Αλεξανδρείας (ση-
μειώνεται χαρακτηριστικά: ὁ δὲ θεῖος Κύριλλος φησὶ ὅτι), αποδεικνύεται όμως πως μόνον ένα τμή-
μα του αποσπάσματος αυτού προέρχεται από τον Κύριλλο (αρ. 56 (c)), ένα χωρίο αντλείται από τον 
Προκόπιο Γάζης (αρ. 56 (b)), ενώ το χωρίο αρ. 56 (d) δεν κατέστη δυνατόν να ταυτιστεί.

30. Πρόκειται για τα κείμενα αρ. 57-63. Τα κείμενα αρ. 59, 60, 63 αποδόθηκαν στον Σε-
βηριανό Γαβάλων, ενώ το κείμενο αρ. 61, παρόλο που αποδίδεται από τον συγγραφέα στον 
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να του Ιωάννη Δαμασκηνού,31 1 του Μαξίμου Ομολογητή,32 1 του πατριάρχη 
Φωτίου33 και 2 ανέκδοτα κείμενα του Αρσενίου Περγάμου.34 

Μεταξύ των κειμένων αυτών απαντά και ένα χωρίο από κάποιον άγνω-
στο λόγο του Ιωάννη Χρυσοστόμου Περὶ τῶν δύο διαθηκῶν, το οποίο μας 
παραδίδεται αυτούσιο μόνον από μεταγενέστερους συγγραφείς,35 καθώς 
και ένα χωρίο από κάποιον επίσης άγνωστο λόγο Περὶ τῆς ἁγίας Τριάδος 
του Γρηγορίου Νύσσης ο οποίος δεν  κατέστη δυνατόν να ταυτιστεί, αν και 
το συγκεκριμένο απόσπασμα παραδίδεται αυτούσιο στους Ανδρόνικο Κα-
ματηρό, Ιάκωβο μοναχό, Νικόλαο Υδρουντινό και στον Λόγον ἀπολογη-
τικὸν πρὸς ἐπίσκοπον Κοτρώνης, κατὰ Λατίνων περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύμα-
τος του Θεοδώρου Β΄ Λάσκαρη.36 Τέλος, αταύτιστα παραμένουν μεγάλο 
μέρος της ἑρμηνείας κάποιου λόγου του Κυρίλλου Αλεξανδρείας καθώς και 
τα σύντομα χωρία που τη συνοδεύουν.37

Μερικά από τα κοινά μορφολογικά χαρακτηριστικά που παρατηρού-
νται στο ανώνυμο florilegium είναι τα εξής: Στην αριστερή ώα, ακριβώς δί-
πλα σε κάθε κείμενο που ανθολογείται, σημειώνεται συνήθως ο συγγρα-
φέας του εκάστοτε κειμένου·38 δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, βέβαια, που 
είτε δεν σημειώνεται ο σωστός συγγραφέας, είτε το όνομα του συγγρα-
φέα παραλείπεται εντελώς από την ώα του αντίστοιχου κειμένου.39 Επίσης, 
πριν από την έναρξη κάθε ανθολογούμενου κειμένου παρατίθεται το όνομα 
του συγγραφέα, ο τίτλος του κειμένου και, σε πολλές περιπτώσεις, η αρχή 
του λόγου από τον οποίο αντλείται το εκάστοτε χωρίο, όχι όμως πάντοτε 
με ακρίβεια. Τέλος, και στους τέσσερις κώδικες που παραδίδουν το florile-

Ιωάννη Χρυσόστομο, δεν  κατέστη δυνατόν να ταυτιστεί.
31. Πρόκειται για τα κείμενα αρ. 64.
32. Πρόκειται για τα κείμενα αρ. 69. Το κείμενο αρ. 70 παραδίδεται άτιτλο στο florilegium, 

προερχόμενο από αμφίβολης γνησιότητας έργο του Μαξίμου Ομολογητή.
33. Πρόκειται για το κείμενο αρ. 71.
34. Πρόκειται για τα κείμενα αρ. 74-75. Τα κείμενα των Ευστρατίου Νικαίας (αρ. 65), Ιω-

άννη Φουρνή (αρ. 68) και Νικολάου Μεθώνης (αρ. 72) παραδίδονται άτιτλα στο florilegium. 
Για τον λανθασμένο τίτλο του κειμένου αρ. 73 βλ. παραπάνω, σημ. 16.

35. Βλ. σχετικά το κείμενο αρ. 61.
36. Πρόκειται για το κείμενο αρ. 47.
37. Πρόκειται για τα κείμενα αρ. 56 (a), (d) και (e).
38. Βλ. παρακάτω την εικόνα.
39. Για τα ανθολογημένα κείμενα αρ. 68 και 69, επί παραδείγματι, δεν σημειώνεται στην 

αριστερή ώα σε κανέναν από τους κώδικες ο συγγραφέας τους. Επίσης, χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα απόδοσης κειμένου σε λάθος συγγραφέα αποτελεί το χωρίο από το Ἐκλογαὶ μαρ-
τυρίων πρὸς Ἰουδαίους του Γρηγορίου Νύσσης (αρ. 40), στην αριστερή ώα του οποίου ση-
μειώνεται: τοῦ αὐτοῦ, ενώ προηγούνται τρία χωρία από τον Περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος λόγο 
του Βασιλείου Καισαρείας (αρ. 39 (a)-(c)). 
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gium το πρώτο γράμμα της πρώτης λέξης του τίτλου αλλά και του κειμένου 
είναι πάντοτε μεγαλύτερο και με εντονότερη μελάνη.40

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στους τρεις παρισινούς κώδικες το 
ανώνυμο florilegium βρίσκεται στα πρώτα φύλλα τους, αποτελώντας ίσως 
ένα είδος θεματικής εισαγωγής.

6. Συνοπτική καταγραφή περιεχομένων του ανωνύμου florilegium

Ακολουθεί καταγραφή των κειμένων περί εκπορεύσεως του αγίου Πνεύματος 
τα οποία ανθολογούνται στο ανώνυμο florilegium, με τον τίτλο κάθε κειμένου 
(όπως αυτό ανθολογείται), την αρχή και το τέλος του, testimonia, καθώς και 
σημείωση νεότερων εκδόσεών του.

Κείμενα

Tit. Συλλογαὶ τῶν ἁγίων Πατέρων ἃς συνελεξάμεθα μετὰ πάσης ἐπιμελείας 
καὶ ἀκριβείας περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, μαρτυροῦσαι κυρίως καὶ ἀληθῶς 
ὅτι ἐκ τοῦ Πατρὸς μόνου ἐκπορεύεται τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, οὐχὶ δὲ καὶ ἐκ τοῦ 
Υἱοῦ.

1. Τοῦ εὐαγγελίου Ἰωάννου.
Inc. Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ παράκλητος … – des. … μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ.
Ιοannes, 15.26.

2. Inc. Τῇ δεξιᾷ οὖν τοῦ Θεοῦ ὑψωθεὶς … – des. … ὑμεῖς βλέπετε καὶ ἀκούετε.
Acta Apostolorum, 2.33.

3. Inc. Ἔσωσεν ἡμᾶς ὁ Θεὸς διὰ λουτροῦ … – des. … τοῦ σωτῆρος ἡμῶν.
Epistula ad Titum, 3.5-6.

4. Ἐν τῇ κατηχήσει τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Πέτρου πρὸς τὸν αὐτοῦ μαθητὴν 
Κλήμεντα  (CPG 1015.7).

(a) Inc. Ἡ τοῦ Θεοῦ βουλὴ … – des. … εἰσαγωγῇ κακῇ.
(b) Inc. Διὸ χρὴ τοῦς φιλαλήθεις … – des. … αἰώνιον καὶ ἀΐδιον.

Ps.-Clementina, Epitome altera auctore Symeone Metaphrasta, έκδ. A. R. M. 
Dressel, Clementinorum epitomae duae, Leipzig 1859 (a) 17.1-2 (b) 17.9-18.

5. Τοῦ ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεωπαγίτου (sic) ἐν τῷ βῳ κεφαλαίῳ τοῦ περὶ 

40. Βλ. παρακάτω την εικόνα. Στον κώδικα Paris. gr. 1258 τα βασικά στοιχεία του λόγου 
(τίτλος, συγγραφέας και η αρχή του) σημειώνονται με ερυθρή μελάνη.
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τῶν θεῖων ὁνομάτων λόγου οὗ ἡ ἀρχή· περὶ ἡνωμένης καὶ διακεκριμένης 
θεολογίας καὶ τίς ἡ θεία ἔνωσις καὶ διάκρισις, μετὰ τὸ προοίμιον (CPG 6602).

(a) Inc. Ῥητέον οὖν … – des. … ὃ παρὰ τοῦ Πατρὸς ἐκπορεύεται.
Καὶ μεθ᾿ ἕτερα·

(b) Inc. Ὅτι μέν ἐστι πηγαία θεότης … – des. … νοερᾶς ἐνεργείας ἡ δύναμις.
Ps.-Dionysius Areopagita, De divinis nominibus, έκδ. B.-R. Suchla, Corpus 
Dionysiacum I. De Divinis Nominibus, Berlin - New York 1990 [Patristische 
Texte und Studien, 33] (a) 122.14-123.5 (b) 132.1-5.

6. Τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου πρὸς Σεραπίωνα περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος· ἐκ τῆς 
βας ἐπιστολῆς (CPG 2125). 

(a) Inc. Ὅθεν ἐπὶ θεότητος … – des. … ἐν μιᾷ θεότητι γινωσκομένη.
Καὶ πάλιν·

(b) Inc. Ἀποστέλλων τοὺς μαθητὰς … – des. … ὃ παρὰ τοῦ Πατρὸς 
ἐκπορεύεται.
Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τῆς πρὸς Σεραπίωνα ἐπιστολῆς ἧς ἡ ἀρχή· τὰ γράμματα τῆς 
σῆς διαθέσεως ἐπεδόθη μοι ἐν τῇ ἐρήμῳ.

(c) Inc. Οὐκοῦν εἰ ὁ Υἱὸς … – des. … καὶ ἃ εἴη ἔχει τοῦ Υἱοῦ ἐστιν. 
Καὶ πάλιν·

(d) Inc. Χρίσμα καὶ σφραγὶς λέγεται … – des. … Χριστοῦ εὐωδία ἐσμέν. 
Καὶ ἐν ἑτέροις πρὸς αὐτόν· 

(e) Ἐπειδὴ ὁ Υἱὸς εἰκών ἐστι τοῦ ἀοράτου Πατρός, ἔστι δὲ τὸ Πνεῦμα 
εἰκὼν τοῦ Πατρός.
Τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸν περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος λόγου.

(f) Inc. Εἰ γὰρ ἐφρόνουν ὀρθῶς … – des. … πιστεύουσιν εἰς αὐτόν.
Καὶ πάλιν·

(g) Inc. Καὶ γὰρ γέννημα μονογενὲς … – des. … ἀποστέλλεται καὶ δί-
δοται.
Athanasius Alexandrinus, Epistulae I et II ad Serapionem, έκδ. K. Savvidis, 
Athanasius Alexandrinus Werke, Bd. I/Teil 1: Die Dogmatischen Schriften. 
Lfg. 4: Epistulae I-IV ad Serapionem, Berlin - New York 2010 (a) 574, 6.26-31 
(b) 481, 11.35-41 (c) 553, 10.30-34 (d) 554-555, 12.1· 4-6· 8-11 (e) 569, 3.12-13 
(f) 453, 2.25-28 (g) 503, 20.26-33. 

7. Τοῦ αὐτοῦ ἐν τῷ λόγῳ οὗ ἡ ἀρχή· πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεόν (CPG 2804).
Inc. Τὸ δὲ Πνεῦμα τὸ ἅγιον … – des. … καὶ τοῦ φέροντος Υἱοῦ.

Marcellus Ancyranus, Expositio fidei, έκδ. H. Nordberg, Athanasiana I,  Helsinki 1962 
[Societas Scientiarum Fennica. Commentationes humanarum litterarum, 30], 4, 6.1-2.
8. Τοῦ αὐτοῦ ἐν μστων κεφαλαίων (CPG 2240).
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Inc. Θεὸς ἡ πάντων ἀρχὴ … – des. … καὶ τὸ Πνεῦμα ἐξ αὐτοῦ ἐκπορευτῶς.
Athanasius Alexandrinus, Testimonia e scriptura (De communi essentia Patris 
et Filii et Spiritus Sancti) [Sp.], έκδ. PG 28, 72.D5-73.A1.

9. Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ κατὰ Ἀρειανῶν αου λόγου (CPG 2093). 
(a) Inc. Τί δὲ θαυμαστὸν … – des. … εἰρημένον ἢ διὰ τὴν σάρκα.

Καὶ μετά τινα·
(b) Inc. Τοιαῦτα μὲν οὖν ἐν τοῖς Ἰουδαίοις … – des. … ὅσα ἀκούει λαλήσει.

Athanasius Alexandrinus, oratio I contra Arianos, έκδ. K. Metzler - D.-U. Hansen 
- K. Savvidis, Athanasius Werke. Bd. I/Teil 1: Die Dogmatischen Schriften. Lfg. 
2: orationes I et II contra Arianos, Berlin - New York 1998 (a) 50, 1.1-2.2 (b) 
50, 4.1-5.

10.  Ὁ αὐτὸς αὖθις πρὸς Σεραπίωνα (CPG 2125).
(a) Inc. Ἡ γὰρ ἁγία καὶ μακαρία Τριὰς … – des. … διὰ πάντων καὶ ἐν 

πάσιν.
Καὶ πάλιν·

(b) Inc. Τοῦ Πατρὸς ὄντος πηγῆς … – des. … πίνειν λεγόμεθα τὸ Πνεῦμα.
Athanasius Alexandrinus, Epistula I ad Serapionem, έκδ. K. Savvidis, 
Athanasius Alexandrinus Werke, Band I/Teil 1: Die Dogmatischen Schriften. 
Lfg. 4: Epistulae I-IV ad Serapionem, Berlin - New York 2010 (a) 488, 14.24-
29 (b) 499, 19.17-19.

11. Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ λόγου τοῦ περὶ τῆς ἐνσάρκου ἐπιφανείας τοῦ Θεοῦ 
λόγος καὶ κατὰ Ἀρειανῶν οὗ ἡ ἀρχή· οἱ κακοτέχνως τὰς θείας γραφὰς 
βουλόμενοι νοεῖν (CPG 2806).

(a) Inc. Ἐν τῷ εὐαγγελίῳ … – des. … ὤρυξαν ἑαυτοῖς λάκκους 
συντετριμμένους. 
Καὶ πάλιν· 

(b) Inc. Αὐτὸς γὰρ αὐτὸ ἄνωθεν ἔπεμπεν … – des. … εἰς τὴν ἀνθρωπό-
τητα αὐτοῦ.
Marcellus Ancyranus, De incarnatione et contra Arianos, έκδ. PG 26 (a) 997.
C12-1000.Β2 (b) 997.C1-4.

12. Τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θαυματουργοῦ  (CPG 3645).
(a) Inc. Εἴ τις ἔροιτο πῶς Θεὸς … – des. … μία ἀρχὴ ὁ Πατήρ.

Καὶ μετά τινα·
(b) Inc. Τέλειον δὲ τὸ Πνεῦμα … – des. … εἰς τοὺς υἱοθετουμένους.

Apollinaris Laodicenus, Fides secundum partem, έκδ. H. Lietzmann, Apollinaris 
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von Laodicea und seine Schule, τ. Ι, Τübingen 1904 (a) 173.17-19 (b) 181.17-19.

13. Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ λόγου τοῦ εἰς τὸ βάπτισμα (CPG 7385).
Inc. Εἰς τίνος δὲ ὄνομά … – des. … τὴν παρὰ πάντων προσκύνησιν.

Gregorius Antiochenus, homilia iv in s. Theophania, έκδ. PG 10, 1184.Β3-11.

14. Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀποκαλύψεως τῆς παρὰ τοῦ εὐαγγελιστοῦ καὶ θεολό-
γου Ἰωάννου μυσταγωγηθείσης αὐτῷ (CPG 1764).

Inc. Εἷς Θεὸς Πατὴρ λόγου ζῶντος … – des. … ζωὴ ζώντων αἰτία.
Gregorius Thaumaturgus, Confessio fidei, έκδ. E. Schwartz, Acta conciliorum 
oecumenicorum III. Collectio Sabbaitica contra Acephalos et origeniastas de-
stinata. Insunt acta synodorum Constantinopolitanae et hierosolymitanae a. 
536, Berlin 1940, 3.2-4/7-8.

15. Ἰουστίνου τοῦ φιλοσόφου καὶ μάρτυρος ἐκ τοῦ περὶ πίστεως ἴδιον κεφά-
λαιον (CPG 6218).

(a) Inc. Οὕτω τοίνυν νοοῦμεν … – des. … ὡς φῶς ἐκ φωτὸς ἐπιλάμψαν.
Καὶ μετά τινα·

(b) Inc. Ὅτι ὥσπερ ὁ Υἱὸς ἐκ τοῦ Πατρὸς … – des. … καὶ τὴν Τριάδα ἐν 
μονάδι. 
Τheodoretus ep. Cyri, Expositio rectae fidei, έκδ. J. C. T. Otto, Corpus 
apologetarum Christianorum saeculi secundi, τ. IV, Jena 31880 (a) 380.B6-7 
(b) 380.C8-D5.

16. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Κυρίλλου τοῦ τῆς ἐν Ἐφέσῳ συσταθείσης γης 

συνόδου καὶ οἰκουμενικῆς, ἐπὶ καθαιρέσει τοῦ ἀνθρωπολάτρου Νεστορίου 
(CPG 5339).

Inc. Κατ᾿ οὐδένα τρόπον σαλεύεσθαι … – des. … κατὰ τὸν τῆς οὐσίας λόγον.
Cyrillus Alexandrinus, Epistula ad Ioannem Antiochenum, έκδ. E. Schwartz, 
Acta conciliorum oecumenicorum I. Concilium universale Ephesenum 1.4: Col-
lectio Vaticana 120-139, Berlin - Leipzig 1928, 19.20-26.

17. Ὁ αὐτὸς καὶ πρὸς τὸν Θεοδώρητον ἀπολογούμενός φησιν (CPG 6214).
Ἐκ Πατρὸς μὲν ἐκπορεύεται τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἔστι δὲ καὶ τοῦ Υἱοῦ ἴδιον.

Τheodoretus Cyri, Impugnatio xii anathematismorum Cyrilli, έκδ. E. Schwartz, 
Acta conciliorum oecumenicorum I. Concilium universale Ephesenum 1.6: 
Collectio Vaticana 165-172, Berlin - Leipzig 1928, 135.2-4.
18. Μέμψις Θεοδωρήτου πρὸς αὐτόν (CPG 5222).

Inc. Ἴδιον δὲ τὸ Πνεῦμα τοῦ Υἱοῦ … – des. … ἀλλὰ τὸ ἐκ Θεοῦ.



34 Δημήτριος Νίκου

Cyrillus Alexandrinus, Apologia xii anathematismorum contra Theodoretum, 
έκδ. E. Schwartz, Acta conciliorum oecumenicorum I. Concilium universale 
Ephesenum 1.6: Collectio Vaticana 165-172, Berlin - Leipzig 1928, 134.9-15.

19. Τοῦ ἁγίου Κυρίλλου πρὸς τὴν μέμψιν ἀπολογία ἐν τῇ Θεοῦ ἀντιθέσει 
(CPG 6214).

Inc. Μεμνήμεθα δὴ τοῦ Κυρίου εἰπόντος … – des. … ὅσα ἔχει ὁ Πατὴρ ἐμά 
ἐστι.
Τheodoretus Cyri, Impugnatio xii anathematismorum Cyrilli, έκδ. E. Schwartz, 
Acta conciliorum oecumenicorum I. Concilium universale Ephesenum 1.6: 
Collectio Vaticana 165-172, Berlin - Leipzig 1928, 134.24-135.5.

20. Τοῦ αὐτοῦ περὶ τῆς ἁγίας Τριάδος (CPG 2263).
Inc. Ἡ ἁγία καὶ σεπτὴ Τριὰς … – des. … κατὰ τὸν τῆς οὐσίας λόγον.

Athanasius Alexandrinus, Sermo contra Latinos [Sp.], έκδ. PG 28, 825.Β9-D11.

21. Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ πρὸς Ἑρμείαν ζου λόγου περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος 
(CPG 5216).

(a) Inc. Ὥσπερ ἂν εἴ τις ἢ Πέτρον … – des. … καὶ αὐτὸς ὁ Υἱός.
Καὶ πάλιν ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ·

(b) Inc. Ὅτι μὲν τέτοκε ὁ Πατὴρ … – des. … διαμεμήνυκεν ἡ κλῆσις.
Καὶ πάλιν ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ·

(c) Inc. Νυνὶ δὲ γνόντες Θεὸν … – des. … ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ. 
Cyrillus Alexandrinus, De s. Trinitate dialogus vii, έκδ. G.-M. De Durand, Cyrille 
d’Alexandrie, Dialogues sur la Trinité, III: Dialogues VI et VII, Paris 1978 
[Sources Chrétiennes, 246] (a) 148.12-20 (b) 168.35-39 (c) 188.26-190.35.

22. Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τῶν συλλογιστικῶν ἀποδείξεων κεφάλαια λδ΄ (CPG 5216). 
(a) Τοῦ Θεοῦ λέγοντος· μὴ οὐχὶ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν ἐγὼ πληρῶ;

Καὶ μετά τινα·
(b) Inc. Γέγραπται γὰρ ὅτι Πνεῦμα Κυρίου … – des. … διαβαῖνον εἰς τὴν 

κτίσιν.
Cyrillus Alexandrinus, Capita argumentorum, έκδ. PG 75 (a) 1136.C9-10 (b) 
1136.C14-18.

23. Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τῶν ἀντιρρητικῶν αὐτοῦ λόγων τῶν πρὸς Ἰουλιανόν (CPG 
5233).

(a) Inc. Γεγέννηται μὲν γὰρ ὁ Υἱὸς … – des. … τὸ ἁγιάζεσθαι πεφυκὸς ὁ 
Πατήρ.
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Καὶ ἐν τῷ τέλει τοῦ αὐτοῦ τόμου φησίν·
(b) Inc. Πρόεισι γὰρ ἐξ αὐτοῦ … – des. … χορηγεῖται τῇ κτίσει.

Ἐν δὲ τῷ βῳ τῶν πρὸς τὸν αὐτὸν Ἰουλιανὸν ἀντιρρητικῶν αὐτοῦ λόγων φησίν·
(c) Inc. Ὅτι δὲ καὶ αὐτὴ τῶν στοιχείων … – des. … ἐξ αὐτοῦ ἐκπορευόμενον.

Cyrillus Alexandrinus, Contra Julianum imperatorem, έκδ. C. Riedweg, Kyrill 
von Alexandrien, Werke, Bd. I: «Gegen Julian»,Teil 1: Buch 1-5, Berlin - Boston 
2016 [Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte, NF 
20] (a) 1, 27.13-17 (b) 1, 49.19-20 (c) 2, 27.22-27. 

24. Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τῆς βίβλου τῶν θησαυρῶν (CPG 5215).
(a) Inc. Δέχου μοι πάλιν ἐντεῦθεν … – des. … τῆς μιᾶς θεότητος οὐκ ἀλλό-

τριον.
Καὶ πάλιν·

(b) Inc. Ὡς γὰρ ἐκ τῆς οὐσίας ὑπάρχον … – des. … ἀναβαίνομεν ἀξίωμα.
Καὶ πάλιν·

(c) Inc. Ὥσπερ οὖν ἐπειδήπερ εἰκών ἐστι … – des. … τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.
Καὶ πάλιν·

(d) Inc. Ἐπειδὴ δὲ ζωὴ μὲν ἔστι … – des. … τὴν φύσιν σημαίνουσα.
Καὶ αὖθις μετά τινα·

(e) Inc. Φησί που Χριστὸς Ἰουδαίοις … – des. … ὡς πρὸς αὐτὸ τυγχάνουσα.
Καὶ πάλιν· 

(f) Inc. Δείκνυται σαφῶς οὐκ ἀλλότριον … – des. … πληροῦν ὅσα καὶ βού-
λεται.
Καὶ πάλιν ἐν ἑτέροις· 

(g) Inc. Νοῦς γὰρ ὑπάρχων Χριστοῦ … – des. … ὥσπερ καὶ τὴν ἐνέργειαν.
Καὶ μετ᾿ ὀλίγα· 

(h) Inc. Ὅτε τοίνυν τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον … – des. … ἔκτρεχον ἐμφύσημα.
Καὶ πάλιν·

(i) Inc. Οὐκοῦν ἐκ τῆς οὐσίας … – des. … τοῦ κυριεύοντος ἁπάντων Θεοῦ.
Καὶ πάλιν·

(j) Inc. Νομοθετῶν τοιγαροῦν … –des. … τὸ Πνεῦμα αὐτὸ νομοθετεῖ.
Καὶ ἔτι·

(k) Inc. Οὐκοῦν εἰ σημεῖα καὶ τέρατα … – des. … τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιόν 
ἐστιν.
Καὶ πάλιν·

(l) Inc. Ἀνάγκη τὸ Πνεῦμα τῆς οὐσίας … – des. … τὸν ἀνακαινισμὸν ἐργά-
ζεται.
Cyrillus Alexandrinus, Thesaurus de sancta et consubstantial Trinitate xxxiii-
xxxiv, έκδ. PG 75 (a) 568.C2-5 (b) 569.C12-15 (c) 572.A8-15 (d) 573.C1-8 
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(e) 576.C12-577.A9 (f) 581.C13-D1 (g) 584.C7-12 (h) 585.A8-13 (i) 588.
A11-13 (j) 600.D5-7 (k) 604.Α11-Β1 (l) 608.Β3-6.

25. Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τῆς ἑρμηνείας τοῦ κατὰ Ἰωάννην (CPG 5208).
Inc. Τῶν γὰρ τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς … – des. … τοῦτο σωματικῶς ἐνε-

φύσησεν.
Cyrillus Alexandrinus, Commentarii in Iohannem, lib. ix, cap. i, έκδ. E. Pusey, 
Sancti patris nostri Cyrilli archiepiscopi Alexandrini in D. Joannis evangelium, 
τ. II, Oxford 1872, 468.11-18.

26. Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ πρὸς μοναστὰς λόγου οὗ ἡ ἀρχή· τὸ φιλομαθὲς καὶ 
φιλόπονον τῆς ἡμετέρας ἀγάπης (CPG 5355).

Inc. Τὸ Πνεῦμα προχεῖται … – des. … τῇ κτίσει διὰ τοῦ Υἱοῦ.
Cyrillus Alexandrinus, Epistula de Symbolo, έκδ. L. Wickham, Cyril of 
Alexandria, Select Letters, Oxford 1983 [Oxford Early Christian Texts], 
128.24-26.

27. Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ πρὸς Νεστόριον λόγου (CPG 5355).
Inc. Εἰ γὰρ καὶ ἔστιν ἐν ὑποστάσει … – des. … ἐκ τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός.

Cyrillus Alexandrinus, Epistula tertia ad Nestorium, έκδ. L. Wickham, Cyril of 
Alexandria, Select Letters, Oxford 1983 [Oxford Early Christian Texts], 26.18-23.

28. Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ πρὸς βασιλέα Θεοδόσιον προσφωνηματικοῦ περὶ τῆς 
ὀρθῆς πίστεως, οὗ ἠ ἀρχή· τῆς μὲν ἐν ἀνθρώποις εὐκλείας τὸ ἀνώτατω (CPG 
5218).

Inc. Ὅπερ τὸ Πνεῦμα δηλαδὴ … – des. … καθάπερ ἀμέλει καὶ ὁ Πατήρ.
Cyrillus Alexandrinus, oratio ad Theodosium imp. de recta fide, έκδ. E. 
Schwartz, Acta conciliorum oecumenicorum I. Concilium universale Ephesenum 
1.1: Collectio Vaticana 1-32, Berlin - Leipzig 1927, 67.4-9.

29. Τοῦ αὐτοῦ πρὸς Παλλάδιον (CPG 5200).
Inc. Τρεπτὸν δὲ οὕτι που τὸ Πνεῦμά ἐστιν … – des. … προχεόμενον 

Πνεῦμα.
Cyrillus Alexandrinus, De adoratione et cultu in spiritu et veritate lib. i, έκδ. 
PG 68, 148.Α7-12. 

30. Τοῦ μεγάλου Βασιλείου ἐκ τοῦ γου λόγου τῶν ἀντιρρητικῶν αὐτοῦ πρὸς 
Εὐνόμιον οὗ ἡ ἀρχή· μόλις ποτὲ κορεσθεὶς τῶν εἰς τὸν μονογενῆ βλασφημιῶν, 
ἐπὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον μετελήλυθεν (CPG 2837).
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Inc. Ἀξιώματι μὲν γὰρ δευτερεύειν … – des. … ὡς ἀλλοτρίας ὑπάρχων 
φύσεως.
Basilius Caesariensis, Adversus Eunomium lib. i, έκδ. B. Sesboüé - G.-M. de 
Durant - L. Doutreleau, Basile de Césaré, Contre Eunome, suivi de Eunome, 
Apologie, τ. II, Paris 1983 [Sources Chrétiennes, 305], 146.32-148.38.

31. Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ ιζου κεφαλαίου τῶν πρὸς Ἀμφιλόχιον (CPG 2839).
Inc. Τὸ γὰρ ὄνομα Πατρὸς … – des. … παραδεδομένην τοῦ λόγου σύ-

νταξιν.
Basilius Caesariensis, De Spiritu Sancto cap. xviii, έκδ. B. Pruche, Basile de Césaré, 
Sur le Saint-Esprit, Paris 1968 [Sources Chrétiennes, 17bis], 17, 43.13-16.

32. Τοῦ αὐτοῦ ἐν τῷ αὐτῷ ἀντιρρητικῷ (CPG 2571).
(a) Inc. Εἰκὼν μὲν Θεοῦ Χριστὸς … – des. … τῆς εἰκόνος τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ.

Καὶ πάλιν·
(b) Inc. Διὰ τοῦτο Θεοῦ μὲν λόγος … – des. … ὅ ἐστι ῥῆμα Θεοῦ.

Didimus Alexandrinus, De dogmatibus et contra Arianos [Sp.], έκδ. PG 29 (a) 
724.C10-15 (b) 732.A6-10.

33. Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ πρὸς Ἀνομοίους λόγου (CPG 2284).
(a) Inc. Ὅτι ὁ μὲν Πατὴρ γεννᾷ … – des. … τουτέστιν, ἐκπεπόρευται.

Καὶ μετ᾿ ὀλίγον·
(b) Inc. Πατέρα μὲν μὴ εἶναι … – des. … ἐπειδὴ παρ᾿ αὐτοῦ ἐκπορεύεται.

Athanasius Alexandrinus, De s. trinitate dialogus i [Sp.], έκδ. PG 28 (a) 1120.
D6-10 (b) 1156.C11-14.

34. Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τῆς πρὸς Γρηγόριον τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐπιστολῆς (CPG 2900).
Inc. Ὁ τὸ Πνεῦμα μόνον εἰπὼν … – des. … καθώς φησιν ὁ ἀπόστολος.

Basilius Caesariensis, Epistula ad Gregorium fratrem, έκδ. Υ. Courtonne, Saint 
Basile, Lettres, τ. I, Paris 1957, επ. 38, 86.67-70. 

35. Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τῆς ἑρμηνείας τοῦ λβου ψαλμοῦ. τῷ λόγῳ Κυρίου οἱ οὐρανοὶ 
ἐστερεώθησαν (CPG 2836).

Inc. Ὡς οὖν ὁ δημιουργὸς λόγος … – des. … τὰς ἐν αὐτῷ δυνάμεις συ-
νεπέφερε.
Basilius Caesariensis, homilia super Psalmum xxxii, έκδ. PG 29, 333.Β3-9. 

36. Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ κατὰ Σαβελλιανῶν καὶ Ἀρείου καὶ τῶν Ἀνομοίων λόγου 
(CPG 3674).
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(a) Inc. Ἀλλὰ μὴ χωρίσῃς Πατρὸς καὶ Υἱοῦ … – des. … κατὰ τὴν φύσιν 
ἑνότητος.
Καὶ πρὸς τὸ τέλος τοῦ λόγου φησίν·

(b) Inc. Ἀλλὰ κυρίως ὁ Υἱὸς … – des. … τὸ δὲ Πνεῦμα ἀῤῥήτως ἐκ τοῦ Θεοῦ.
Apollinaris Laodicenus, homilia contra Sabellianos et Arium et Anomoeos, 
έκδ. PG 31 (a) 612.B6-C9 (b) 616.C4-8. 

37. Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου (CPG 2571).
Inc. Εἰ τὸ Πνεῦμα μὴ πιστεύῃς … – des. … καὶ λόγος συναπιστεῖται.

Didimus Alexandrinus, De dogmatibus et contra Arianos [Sp.], έκδ. PG 29, 
737.Β3-13.
 
38. Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου (CPG 2838).

(a) Inc. Οὕτω δὴ τοιούτου ἀγαθοῦ … – des. … εἰ μὴ ἐν Πνεύματι ἁγίῳ.
Καὶ μετ᾿ ὀλίγον·

(b) Inc. Οὐδὲν ἔχον ἐν ἑαυτῷ ἐπίκτητον … – des. … ὁ Θεὸς διὰ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ.
Basilius Caesariensis, De Spiritu, έκδ. P. Henry, Études plotiniennes I. Les états 
du texte de Plotin, Paris 1938 [Museum Lessianum, 20] (a) 193.3-9 (b) 195.5-
16.

39. Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τῶν πρὸς Ἀμφιλόχιον κεφαλαίων περί τε Υἱοῦ καὶ Πνεύμα-
τος. κεφάλαιον αον (CPG 2839).

(a) Inc. Ἤδη δὲ καὶ περὶ τοῦ Πνεύματος … – des. … τῶν Πατέρων διε-
δεξάμεθα.
Καὶ μετά τινα·

(b) Inc. Ἀλλ᾿ ὅτι καὶ ἐκ τοῦ Θεοῦ εἶναι … – des. … παρακλήτου τὴν ἀγα-
θότητα.
Καὶ μετά τινα·

(c) Inc. Οὕτω δοξάζεται … – des. … οὐκ ἀφεθήσετε / οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι.
Basilius Caesariensis, De Spiritu Sancto, cap. x et xviii, έκδ. B. Pruche, Basile 
de Césaré, Sur le Saint-Esprit, Paris 1968 [Sources Chrétiennes, 17bis] (a) 10, 
24.1-4 (b) 18, 46.2-19 (c) 18, 46.32-36 / Matthaeus,12.32.
 
40. Τοῦ αὐτοῦ πρὸς τὸν αὐτόν (CPG 3221).

Inc. Οὐ λόγος οὖν ὑπάρχει … – des. … ὃ παρὰ τοῦ Πατρὸς ἐκπορεύε-
ται.
Gregorius Nyssenus, Testimonia adversus Iudaeos [Sp.], έκδ. PG 46, 193.A4-10.
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41. Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τῆς πρὸς Εὐστάθιον ἐπιστολῆς (CPG 2900).
Inc. Ἀναγκαία γὰρ ἡ ἐπισημείωσις … – des. … ὁμολογοῦμεν ἀκτίστως.

Basilius Caesariensis, Exemplar fidei, έκδ. Υ. Courtonne, Saint Basile, Lettres, 
τ. II, Paris 1961, επ. 125, 34.27-34.
 
42. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου Νύσσης ἐκ τοῦ πρώτου ἀντιρρη-
τικοῦ αὐτοῦ πρὸς Εὐνόμιον οὗ ἡ ἀρχή· οὐκ ἦν, ὡς ἔοικε, τὸ πάντας ἐθέλειν 
εὐεργετεῖν (CPG 3135). 

(a) Ὅν τρόπον προθεωρεῖται ἡ ὑπόστασις τοῦ Πατρὸς τῆς τοῦ Υἱοῦ 
ὑποστάσεως τῷ τῆς αὐτοῦ λόγου.

(b) Inc. Ὁ αὐτὸς λόγος … – des. … τῆς τοῦ Πνεύματος ὑποστάσεως. 
(a) Scholion non inveni (b) Gregorius Nyssenus, Contra Eunomium lib. i, έκδ. 
W. Jaeger, Gregorii Nysseni opera I, Contra Eunomium libros I-II, Leiden 
1960, 224.21-225.2.

43. Τοῦ αὐτοῦ πρὸς Ἀβλάβιον (CPG 3139).
Inc. Τὸ ἀπαράλλακτον τῆς φύσεως … – des. … σχέσεως μὴ ἀπειργούσης.

Gregorius Nyssenus, Ad Ablabium quod non sint tres dei, έκδ. F. Müller, Gregorii 
Nysseni opera III, opera dogmatica minora III.I, Leiden 1958, 55.24-56.10. 

44. Τοῦ αὐτοῦ ἐν τοῦ πρὸς τὸν ἴδιον ἀδελφὸν Πέτρον (sic) περὶ θείας οὐσίας 
μετὰ παραδρομὴν πολλήν (CPG 2900).

Inc. Ἐκ γὰρ τοῦ Πατρὸς ὁ Υἱὸς … – des. … καὶ μεθ᾿ ἑαυτοῦ γνωρίζων.
Basilius Caesariensis, Epistula ad Gregorium fratrem, έκδ. Υ. Courtonne, Saint 
Basile, Lettres, τ. Ι, Paris 1957, επ. 38, 84.19-85.31.

45. Τοῦ αὐτοῦ ἐν τῷ λβῳ ψαλμῷ (CPG 3221).
Inc. Οὐ λόγος οὖν ὑπάρχει … – des. … τὸν ἁγιασμὸν εἶπε καὶ τὴν συ-

ντήρησιν. 
Gregorius Nyssenus, Testimonia adversus Iudaeos [Sp.], έκδ. PG 46, 193.A4-13.

46. Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τῆς εἰς τὸν Πατέρα ἡμῶν ἑρμηνείας ἧς ἡ ἀρχή· πρὸς εὐχῆς ἡμῖν 
διδασκαλίαν ὁ θεῖος ὑφηγεῖται λόγος. Ἐν τῷ τέλει τῆς γης ὁμιλίας (CPG 3160).

Inc. Κοινοῦ δὲ ὄντος τῷ Υἱῷ … – des. … τοῦ Πνεύματος Χριστὸν 
ὀνομάσαι.
Gregorius Nyssenus, De oratione dominica orat. iii, έκδ. J. F. Callahan, Gregorii 
Nysseni opera VII.II, De oratione dominica, De beatitudinibus, Leiden - New 
York - Köln 1992, 42.21-43.9.
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47. Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ περὶ τῆς ἁγίας Τριάδος λόγου.

5

Ὅτι ὁ Πατὴρ μένει Πατὴρ καὶ Υἱὸς οὐ γίνεται· καὶ ὁ Υἱὸς μένει Υἱὸς 
καὶ Πατὴρ οὐ γίνεται οὔτε Πνεῦμα· καὶ τὸ Πνεῦμα μένει Πνεῦμα· καὶ 
Υἱὸς οὐκ ἔστιν οὔτε Πατήρ. Kαὶ ὁ Υἱὸς γεννηθεὶς ἔστι λόγος καὶ μέ-
νει Υἱός· ὁμοίως καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ὃ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορεύεται 
ἔστι Πνεῦμα ἅγιον δι᾿ οὗ πάντα ἁγιάζεται.

1-5 Cf. Andr. Camat., Sacr. Αrmament., app. I, 44,1.23-29 Bucossi; Iacob. mon., De fide, 
283 Jeffreys; Nic. Hydr., Disp. contra Jud., 13.11-16 Chronz; Theod. Lasc., De process. 
Spir. Sanct., 173.315-322 Krikones Locum non inveni.

48. Τοῦ ἐν ἁγίοις ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου ἐκ τοῦ εἰς τὰ Φῶτα λόγου 
(CPG 3010.39). 

Inc. Πατὴρ ὁ Πατὴρ καὶ ἄναρχος … – des. … καὶ τὰ τρία ἕν, ὥσπερ 
ἔφαμεν.
Gregorius Nazianzenus, In sancta Lumina, έκδ. C. Moreschini - P. Gallay, 
Grégoire de Nazianze, Discours 38-41, Paris 1990 [Sources Chrétiennes, 358], 
39, 12.10-28.

49. Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ συντακτηρίου λόγου (CPG 3010.42).
Inc. Ἕν μὲν οὖν καὶ σύντομον … – des. … τὴν παροῦσαν ὁρμὴν τῆς ὑπο-

θέσεως.
Gregorius Nazianzenus, Supremum vale, έκδ. J. Bernardi, Grégoire de Nazianze, 
Discours 42-43, Paris 1992 [Sources Chrétiennes, 384], 42, 15.1-18.18.

50. Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος λόγου (CPG 3010.31).
(a) Inc. Εἰ μὲν κτίσμα … – des. … περὶ αὐτοῦ πιστεύειν.

Καὶ μεθ᾿ ἕτερα· 
(b) Inc. Ποῦ γὰρ θήσεις τὸ ἐκπορευτὸν … – des. … μηδὲ τὰ ἐν ποσὶν εἰδέναι.

Gregorius Nazianzenus, De Spiritu Sancto, έκδ. P. Gallay - M. Jourjon, Grégoire 
de Nazianze, Discours 27-31 (Discours Théologiques), Paris 1978 [Sources 
Chrétiennes, 250] (a) 31, 6.17-19 (b) 31, 8.6-20.

51. Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ λόγου τοῦ περὶ εὐταξίας ἐν ταῖς διαλέξεσιν οὗ ἡ ἀρχή· 
ἐπειδὴ συνεληλύθατε προθύμως (CPG 3010.32). 

Inc. Δέον ἕνα Θεὸν Πατέρα γινώσκειν … – des. … καὶ ὁμόδοξον καὶ 
ὁμότιμον.
Gregorius Nazianzenus, De moderatione in disputando, έκδ. C. Moreschini - P. 
Gallay, Grégoire de Nazianze, Discours 32-37, Paris 1985 [Sources Chrétiennes, 
318], 32, 5.12-16.
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52. Τοῦ αὐτοῦ ἐν τῷ περὶ Υἱοῦ αῳ λόγῳ, οὗ ἡ ἀρχή· ἃ μὲν οὖν εἴποι τις ἂν 
ἐπικόπτων τὴν περὶ τῶν λόγων (CPG 3010.29).   

Inc. Διὰ τοῦτο μονὰς … – des. … αὐτὸς ὁ Θεὸς καὶ λόγος.
Gregorius Nazianzenus, De Filio Ia, έκδ. P. Gallay - M. Jourjon, Grégoire 
de Nazianze, Discours 27-31 (Discours Théologiques), Paris 1978 [Sources 
Chrétiennes, 250], 29, 2.13-27.

53. Τοῦ αὐτοῦ ἐν τῷ πρὸς Ἥρωνα τὸν φιλόσοφον οὗ ἡ ἀρχή· τὸν φιλόσοφον 
ἐπαινῶ (CPG 3010.25).

Inc. Ὁρίζουσι δὲ καὶ τὴν ἡμετέραν … – des. … ὑπ᾿ ἀλλήλων μαρτυρου-
μένοις.
Gregorius Nazianzenus, In laudem heronis philosophi, έκδ. J. Mossay - G. 
Lafontaine, Grégoire de Nazianze, Discours 24-26, Paris 1981 [Sources 
Chrétiennes, 284], 25, 15.18-32.

54. Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ περὶ δογμάτων καὶ καταστάσεως ἐπισκόπων λόγου 
(CPG 3010.20).

Inc. Εἰ δὲ οὐ πολυπραγμονεῖς … – des. … καὶ οὔπω τὰ μείζονα λέγω. 
Gregorius Nazianzenus, De dogmate et constitutione episcoporum, έκδ. J. 
Mossay - G. Lafontaine, Grégoire de Nazianze, Discours 20-23, Paris 1980 
[Sources Chrétiennes, 270], 20, 10.10-11.10.

55. Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος λόγου οὗ ἡ ἀρχή· ὁ μὲν περὶ 
τοῦ Υἱοῦ λόγος (CPG 3010.30).

(a) Inc. Πνεῦμα Θεοῦ λέγεται … – des. … θεωροῦντι τὸ φανταζόμενον.
Ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου·

(b) Ἐκ φωτὸς τοῦ Πατρὸς φῶς καταλαμβάνοντες τὸν Υἱὸν ἐν φωτὶ τῷ 
Πνεύματι.
Τοῦ αὐτοῦ εἰς τό· ἐγὼ ζῶ διὰ τὸν Πατέρα.

(c) Inc. Οὐχ ὡς ἐκεῖθεν αὐτῷ … – des. … ὑπάρχοντος ἀχρόνως καὶ ἀναι-
τίως.
Τοῦ αὐτοῦ.

(d) Εἰ ἐκ τοῦ Υἱοῦ, τὸ Πνεῦμα· καὶ υἱωνὸς Θεός.
Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ περὶ Υἱοῦ βου λόγου (CPG 3010.31). 

(e) Inc. Φῶς δέ, ὡς λαμπρότης ψυχῶν … – des. … τῆς διανοίας ἀνοίξωμεν. 
Gregorius Nazianzenus, De Filio IIa et De Spiritu Sancto, έκδ. P. Gallay - M. 
Jourjon, Grégoire de Nazianze, Discours 27-31 (Discours Théologiques), Paris 
1978 [Sources Chrétiennes, 250] (a) 31, 32.14-33.8 (b) 31, 3.20-21 (c) 30, 
11.11-13 (d) 31, 7.7-8 (e) 30, 20.30-38. 
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56. Ἐκ τῆς ἑρμηνείας.
(a)

5

Λάβετε Πνεῦμα ἅγιον ζωτικὸν δέ, τὸ πρῶτον ἐμφυσηθὲν ζωὴν ἐμπνεῦσαν 
καὶ ἐγένετο γάρ φησι ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν, ἢν ἐνεργούσαν· τὸ γὰρ 
ὕστερον ἐμπνευσθὲν τοῖς ἀποστόλοις οὐ ζωήν, ἀλλὰ χάριν καὶ δύναμιν 
ἐνέπνευσεν. Οὕτω μέν τινες τὸ θεολογικὸν ῥητὸν ἡρμήνευσα πρὸς τὸ 
πρότερον καὶ ὕστερον ἀναδραμόντες ἐμφύσημα.

1 Λάβετε – ἅγιον: cf. Ioan., 20.22 ‖ 1-2 τὸ πρῶτον – ζῶσαν: cf. Gen., 2.7 ‖ 3-4 
τὸ – ἐνέπνευσεν: cf. Sym. Thess., Epist., 1, 483-485 Balfour (δύναμιν τοῖς ἀπο-
στόλοις οὐ λόγῳ δέδωκε μόνον ἀλλὰ καὶ ἐνέπνευσε, δεικνὺς ὡς ἐνέθηκεν αὐτοῖς 
τὴν χάριν αὐτοῦ δι’ ἐκείνου τοῦ ἐμφυσήματος)

Interpretatio non inveni.
Ὁ δὲ θείος Κύριλλός φησι ὅτι (CPG 7430)· 

(b) Inc. Ἐξαρχῆς τὸ ζωτικὸν Πνεῦμα … – des. … οὕτος οὐκ ἔστιν.
Procopius Gazaeus, Catena in octateuchum, έκδ. K. Metzler, Eclogarum in 
libros historicos Veteris Testamenti epitome, Teil 1: Der Genesiskommentar, 
Berlin - München - Boston 2015 [Die griechischen christlichen Schriftsteller der 
ersten Jahrhunderte, NF 22], 81.93-97.

(c) Inc. Αὐτὸ ἐψυχώθη μὲν οὖν … – des. … ἐν Χριστῷ ἐμφυσᾷ (CPG 
5232.2).
Cyrillus Alexandrinus, Responsiones ad Tiberium, έκδ. L. Wickham, Cyril 
of Alexandria, Select Letters, Oxford 1983 [Oxford Early Christian Texts] 
190.18-26.

(d) Χριστὸς πάλιν μετὰ τὴν ἀνάστασιν τὴν θείαν ἀποστολὴν καὶ διὰ τοῦ 
ἐμφυσήματος αὐτὸ τὸ ἅγιον Πνεῦμα αὖθις χαρίζεται, οὕπερ ἀξιοῦνται 
πάντες κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς καθάρσεως.

2-3 ἀξιοῦνται – καθάρσεως: cf. Callist. part., Adv. Barlaamit., 2.36-37 Paidas 
(τοῖς ἀξίοις κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς καθάρσεως πιστεύομεν)

Locum non inveni.
(e)  

5

Στόμα δὲ τροπικὸν τὴν διανοητικὴν τῆς ψυχῆς κατὰ δύναμιν, οὕπερ ἀνοιγο-
μένας ἐπιφοιτῶσι ἡ χάρις τοῦ Κυρίου, τροφὴν ἐπιδίδωσι καθάπερ νεοσσῷ 
τινι κεχηνότι. Eἴληπται δὲ τοῦτο ἐκ τοῦ ψαλμοῦ· «τὸ στόμα μου», γάρ φησιν, 
«ἤνοιξα», καὶ τὰ ἐξῆς. Ὁρᾶς εἰ καὶ διάφορος ἡ τοῦ μεγάλου Κυρίλλου περὶ 
τοῦ ἐμφυσήματος ἐξήγησις πρὸς τὴν αὐτὴν συντρέχει διάνοιαν.

1 τὴν διανοητικὴν – δύναμιν: cf. Greg. Nyss., Contra Εunom., 2, 1.401.11 Jaeger ‖ 2-3 
τροφὴν – νεοσσῷ: cf. Ps. 146.9 ‖ 3-4 τὸ στόμα μου ἤνοιξα: cf. Ps. 118.131 

Locum non inveni.

57. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυστοστόμου ἐκ τοῦ αου λόγου 
πρὸς Ἀνομοίους εἰς τοὺς Μαργαρίτας (CPG 4318).
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Inc. Ὅτι μὲν γὰρ πανταχοῦ ἔστιν ὁ Θεὸς … – des. … ἐξ αὐτοῦ οὐκ ἐπί-
σταμαι.
Ioannes Chrysostomus, De incomprehensibili dei natura homilia i, έκδ. A. M. 
Malingrey, Jean Chrysostome, Sur l’incompréhensibilité de Dieu, Paris 1970 
[Sources Chrétiennes, 28bis], 1.157-164.

58. Τοῦ αὐτοῦ περὶ Τριάδος (CPG 4587).
(a) Inc. Πιστεύω εἰς ἕνα Θεὸν … – des. … καὶ Πατέρα παντοκράτορα. 

Καὶ μετά τινα·
(b) Inc. Πιστεύω εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν … – des. … μόνος οἶδεν ὁ γεννη-

θείς.
Καὶ μεθ᾿ ἕτερα·

(c) Inc. Πιστεύω καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα … – des. … ἐκ τῶν νεκρῶν ἐξανά-
στασιν.
Iohannes Chrysostomus, In illud: Simile est regnum caelorum patri familias 
[Sp.], έκδ. PG 59 (a) 584.9-14  (b) 584.20-22 (c) 584.45-49.

59. Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ λόγου τοῦ εἰς τὴν ἐνανθρώπησιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ εἰς τὸ ἑκάστῳ κλίματι ἐφεστήκεσαν ἄγγελοι οὗ ἡ ἀρχή· 
ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (CPG 4204).

Ἦλθε Χριστὸς πρὸς ἡμᾶς, ἔδωκεν ἡμῖν τὸ ἐξ αὐτοῦ Πνεῦμα καὶ ἀνέλα-
βε τὸ ἡμέτερον σῶμα.
Severianus Gabalensis, In incarnationem domini, έκδ. R. F. Regtuit, Severian of 
Gabala, homily on the Incarnation of Christ (CPG 4204), Amsterdam 1992 
(Diss.), 274.590-591.

60. Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ λόγου τοῦ εἰς τὸ μυστήριον τοῦ βαπτίσματος οὗ ἡ 
ἀρχή· πάλιν ἡμῖν ἡ τοῦ μακαρίου Δαυῒδ πνευματικὴ κιθάρα (CPG 4190).

Inc. Διὰ τοῦτο ὁ σωτὴρ δείκνυσιν ἑαυτὸν … – des. … τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον.
Severianus Gabalensis, In Psalmum 96, έκδ. PG 55, 607.55-57. 

61. Τοῦ αὐτοῦ ἐν τῷ περὶ τῶν δύο διαθηκῶν λόγῳ οὗ ἡ ἀρχή· Θεὸν ἕνα καὶ 
τὸν αὐτόν, νόμος καὶ προφήται ἐξ ἀρχὴς δεδηλώκασι.

Inc. Διὰ τοῦτο ὁ σωτὴρ δείκνυσιν ἑαυτὸν  … – des. … τὸ Πνεῦμα τὸ 
ἅγιον.
Διὰ γὰρ τὸ γενέσθαι ναὸν τῆς θείας δυνάμεως τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου τὸ θεοφό-
ρον, γίνῃ καὶ σὺ ναὸς καθ᾿ ὁμοιότητα αὐτοῦ. Δέχῃ γὰρ ἐκπεμπόμενον παρ᾿ 
αὐτοῦ τὸ Πνεῦμα. Ὡς οὖν Χριστὸν ἐπιγνοὺς ἐπέγνως Θεόν, οὕτω Πνεῦμα 
Χριστοῦ δεξάμενος ἐδέξω Θεόν.
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1-4 Cf. Io. Veccus, Epigraphae, PG 141, 617.D4-11; Greg. Palam., Λόγοι 
ἀποδεικτικοὶ Β΄, Ι, 120.10-14 Christou – Bobrinsky
Locum non inveni.

62. Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ εἰς τὸν εὐαγγελισμὸν βου λόγου κατὰ Ἀρείου (CPG 
4677).

Inc. Ἐγὼ δὲ παιδαγωγούμενος … – des. … ἐν Υἱῷ ἀναπαυόμενον. 
Iohannes Chrysostomus, Ιn annuntiationem Deiparae [Sp.], έκδ. PG 62, 
768.74-79. 

63. Τοῦ αὐτοῦ ὁμιλία περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος (CPG 4188).
Inc. Χθὲς ἡμῖν, ὦ φιλόχριστοι … – des. … εἰκὼν τῶν μελλόντων.

Severianus Gabalensis, De Spiritu Sancto, έκδ. PG 52, 813.1-818.9. 

64. Τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ ἐκ τοῦ λόγου περὶ τοῦ ἁγίου 
Πνεύματος (CPG 8043).

(a) Inc. Ἀλλὰ δύναμιν οὐσιώδη … – des. … καὶ τοῦ λόγου, ᾧ συμπαρο-
μαρτεῖ.
Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ περὶ τῆς ἁγίας Tριάδος λόγου.

(b) Inc. Καὶ μόνον τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον … – des. … ἀκαταλήπτου ὑπάρ-
χοντος.
Καὶ μετά τινα·

(c) Inc. Ὁμοίως πιστεύομεν … – des. … ἐν Υἱῷ ἀναπαυόμενον.
Καὶ παρακατιών· 

(d) Κατὰ πάντα ὅμοιον τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ, ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευό-
μενον καὶ δι᾿ Υἱοῦ μεταδιδόμενον.
Καὶ μετ᾿ ὀλίγα·

(e) Inc. Οὔτε τοῦ Υἱοῦ τῆς γεννήσεως … – des. … κινουμένη καὶ μετα-
πίπτουσα.
Καὶ περὶ τὸ τέλος·

(f) Inc. Τὸ δὲ Πνεῦμα τὸ ἅγιον … – des. … μεταδεδόσθαι ἡμῖν ὁμολο-
γοῦμεν.
Ioannes Damascenus, Expositio fidei, έκδ. B. Kotter, Johannes von Damaskos, 
Die Schriften, Bd. 2: Expositio Fidei, Berlin - New York 1973 [Patristische Texte 
und Studien, 12], (a) 7, 18-22 (b) 8, 138-141 (c) 8, 172-173 (d) 8, 181-182 (e) 
8, 281-283 (f) 8, 288-292.

65. Inc. Οἱ ἐναντίοι δὲ ὡς τὰ πάντα σκαμβοὶ τὸν ἥλιον λαμβάνουσι … – des. 
… πάντα τὰ κτίσματα ἵδρυνται.
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Eustratius Nicaensis, De processione Spiritus Sancti, έκδ.  Α.  Δημητρακόπουλος, 
Eκκλησιαστική Βιβλιοθήκη, τ. Α΄, Leipzig 1866, 51.15-52.23.
66. (a) Inc. Ὡς ἔγωγε πολλὰ … – des. … μετὰ τοῦ ὑποδείγματος (CPG 
3010.31).
Καὶ παρακατιών·

(b) Inc. Πάλιν ἥλιον ἐνεθυμήθην … – des. … τῶν εἰρημένων ἀτοπώτερον. 
Gregorius Nazianzenus, De Spiritu Sancto, έκδ. P. Gallay - M. Jourjon, Grégoire 
de Nazianze, Discours 27-31 (Discours Théologiques), Paris 1978 [Sources 
Chrétiennes, 250] (a) 31, 31.1-6 (b) 31, 32.1-9.

67. Inc. Διὰ τοῦ Υἱοῦ δὲ φάμεν τὸ Πνεῦμα … – des. … τὸ φῶς φαίνεται προϊόν.
Gregorius Cyprius, homologia, έκδ. PG 142, 251.Α11-B9.

68. Περὶ τοῦ ὅτι καὶ Υἱὸς Πατὴρ ἐστὶ καὶ διὰ τοῦτο λεγόντων ὅτι καὶ ἐξ 
αὐτοῦ τὸ Πνεῦμα.

Inc. Καὶ Πατὴρ ἔστι καὶ ὁ Υἱὸς … – des. … καὶ ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ 
ἅγιον.
Ioannes Phurnes, oratio antirrhetica de processione Spiritus Sancti, έκδ. A. 
Δημητρακόπουλος, Eκκλησιαστική Βιβλιοθήκη, τ. Α΄, Leipzig 1866, 45.28-46.5.

69. Τοῦ ἁγίου Μαξίμου ἐκ τῶν ξγ΄ ἀπόρων πρὸς τὸν θειότατον Βασίλειον τὸν 
Ἀχριδηνόν (CPG 7688). 

Inc. Tὸ γὰρ Πνεῦμα τὸ ἅγιον … – des. … ἀφράστως ἐκπορευόμενον.
Maximus Confessor, Quaestio lxiii ad Thalassium, έκδ. C. Laga - C. Steel, 
Maximi Confessoris, Quaestiones ad Thalassium II: Quaestiones LVI-LXV, 
Leuven 1990 [Corpus Christianorum. Series Graeca, 22], 155.167-170. 

70. Inc. Οὐκ ἔστιν οὖν ἐπινοήσαι … – des. … τῶν λογισμῶν καταλήψεως 
(CPG 7720).
Maximus Confessor, Fragmentum ex opera lxiii dubiorum [Sp.], έκδ. PG 90, 
1461.C5-31.

71. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Φωτίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως 
συλλογισμοί.

Inc. Εἰ ἀπλοῦν μὲν τὸ Πνεῦμα … – des. … ὃ τῆς Μακεδονίου παραφρο-
σύνης.
Photius, Epitome de Spiritus Sancti mystagogia, έκδ. PG 102, 392.Β4-393.Α4.
72. (a) Inc. Εἰ τὸ Πνεῦμα ἐκ τοῦ Πατρὸς … – des. … καὶ δυὰς ἀρχὴ τῆς 
μονάδος.
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(b) Inc. Εἰ ἓν τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον … – des. … ἀπὸ τῆς μιᾶς ἐξορίζει θεό-
τητος.

(c) Inc. Εἰ διότι ἕν εἰσιν Πατὴρ … – des. … πάλιν παρρησιάζεται ὁ Μα-
κεδόνιος.
Nicolaus Methoneaus, Adversus Latinos de Spiritu Sancto, έκδ. A. Δημητρα-
κόπουλος, Εκκλησιαστική Βιβλιοθήκη, τ. Α΄, Leipzig 1866 (a) 360.8-16 (b) 
360.20-31 (c) 363.7-15.

73. Συλλογισμοὶ Εὐσταθίου (sic).
Inc. Ἔτι ἰδιότης μὲν Πατρὸς … – des. … οὐχ ὁμοφυὲς ἐκείνοις ἐστί.

Eustratius Nicaensis, oratio secunda de Spiritu Sancto, έκδ. A. Δημητρακόπουλος, 
Εκκλησιαστική Βιβλιοθήκη, τ. Α΄, Leipzig 1866, 76.25-77.12.

74. Συλλογισμοὶ Ἀρσενίου μοναχοῦ.
Inc. Τὸ Πνεῦμα προϊὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς … – des. … καὶ τοῦ Πνεύματος ὁ Υἱός.

Arsenius metr. Pergamum, Syllogismi.
Oratio non edita.

75. Τοῦ αὐτοῦ κατὰ πεῦσιν καὶ ἀπόκρισιν διλήμματος ποιῶν ἐπὶ πλεῖστον 
τὰς πεύσεις. 

Inc. Πότερον τὸ λαμβανόμενον … – des. … καθώς φησιν ὁ πάνυ Σωφρόνιος.
Arsenius metr. Pergamum, Interrogationes ac responsiones.
Oratio non edita.

7. Τα χωρία του ανωνύμου florilegium στον κώδικα Urbani 32

Στα φφ. 117-130v του κώδικα Urbani 32 απαντά μια συλλογή πατερικών 
κειμένων με τίτλο: Καιρὸς τοίνυν ἐνταῦθα σκοπεῖν, ὅσα τὸ λέγειν ἐκ τοῦ 
Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ ἐκπορεύεσθαι τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἐπέστη τὰ πα-
ράλογα· εἰδῶς ἐνίων τῶν θορυβοῦντων ἠκούομεν, οὐκ ἐκ τοῦ Πατρὸς καὶ 
τοῦ Υἱοῦ, ἀλλ᾿ ἐκ τοῦ Πατρὸς διὰ τοῦ Υἱοῦ· τοῦτο Λατῖνοι λέγουσιν ἐκπο-
ρεύεσθαι πάντως.41 Πρώτη η Cataldi Palau επισήμανε πως κάποια από τα 
κείμενα που ανθολογούνται στη συλλογή αυτή εντοπίζονται και στο ανώ-
νυμο florilegium.42 Πρόκειται για 16 κείμενα τα οποία βρίσκονται διάσπαρ-

41. Ο κώδικας χρονολογείται το 1321 και περιλαμβάνει αποκλειστικά κείμενα θεολογικού 
περιεχομένου. Για τον κώδικα βλ. A. Cataldi Palau, Catalogo dei manoscritti greci della Biblioteca 
Franzoniana (Genova) (Urbani 21-40), Roma 1990 [Bollettino dei Classici, Suppl. 17], σσ. 90-126 
[στο εξής: Cataldi Palau] και A. Turyn, Dated Greek Manuscripts of the Thirteenth and Fourteenth 
Centuries in the Libraries of Italy, τ. Ι, Urbana - Chicago - London 1972, σσ. 145-147.

42. Η Cataldi Palau, σσ. 102-106, αναφέρει συγκεκριμένα πως στη συλλογή ανθολογού-
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τα στη συλλογή του κώδικα,43 εκ των οποίων τα 12 είναι ακριβώς τα ίδια 
με αυτά του ανωνύμου florilegium,44 ενώ τα υπόλοιπα 4 παρουσιάζονται συ-
ντομευμένα.45 Το γεγονός ότι η συλλογή αυτή συμπληρώνεται με κείμενα 
από κάποια άλλα florilegia που σώζονται μόνο στον κώδικα Vatic. gr. 2220, 
αποδεικνύει πως ο συγγραφέας της είχε υπόψη του είτε τον ίδιο τον βατι-
κανό κώδικα, είτε κάποιο κοινό πρότυπό τους.46

8. Το ανώνυμο florilegium και οι Συλλογαί του Μάρκου Ευγενικού

Μεταξύ των δογματικών έργων του μητροπολίτη Εφέσου Μάρκου Ευγενι-
κού περιλαμβάνεται και μια συλλογή βιβλικών, καινοδιαθηκικών και πατερι-
κών χωρίων με θέμα την εκπόρευση του αγίου Πνεύματος μόνον εκ του Πα-
τρός και όχι και εκ του Υιού, την οποία συνέγραψε κατά τη διάρκεια της συ-
νόδου Φερράρας-Φλωρεντίας μεταξύ του 1438-1439 και φέρει τον εκτενή 
και αναλυτικό τίτλο: Συλλογαί, ἃς συνελεξάμεθα μετὰ πάσης ἐπιμελείας 
καὶ ἀκριβείας ἔκ τε προφητῶν καὶ εὐαγγελίων, ἀποστόλων τε καὶ τῶν ἁγί-
ων Πατέρων περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, μαρτυροῦσαι κυρίως καὶ ἀληθῶς, 
ὅτι ἐκ τοῦ Πατρὸς μόνου ἐκπορεύεται τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, οὐχὶ δὲ καὶ ἐκ 
τοῦ Υἱοῦ.47 Εκτός από την ομοιότητα του τίτλου του έργου με αυτόν του ανώ-
νυμου florilegium, 57 αποσπάσματα του florilegium απαντούν αυτούσια ή 
ελαφρώς παραλλαγμένα στη Συλλογή του Μάρκου Ευγενικού, στην οποία 
ανθολογούνται συνολικά 121 κείμενα.48 Οι ομοιότητες αυτές των δυο ανθο-

νται χωρία τα οποία υπάρχουν και στο ανώνυμο florilegium του κώδικα Vatic. gr. 2220, αγνο-
ώντας πως αυτό σώζεται και σε άλλους τρεις κώδικες.

43. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειονότητα των κειμένων της συλλογής ανθολογείται με δι-
αφορετικό τίτλο από αυτόν που φέρουν στο ανώνυμο florilegium.

44. Οι αντιστοιχίες των κειμένων του florilegium και των φύλλων του κώδικα της συλλο-
γής έχουν ως εξής: αρ. 1 - φ. 119· αρ. 5 (a) - φ. 127v· αρ. 6 (a) - φ. 130· αρ. 12 (a) - φ. 128v αρ. 15 
(a), (b) και 57 - φ. 123· αρ. 16 - φ. 121· αρ. 18, 19 - 121v· αρ. 64 (a), (f) - φ. 129.

45. Οι αντιστοιχίες των κειμένων του florilegium και των φύλλων του κώδικα της συλλο-
γής έχουν ως εξής: αρ. 4 (b) - φ. 126· αρ. 17 - φ. 121· αρ. 43 - φ. 125· αρ. 64 (e) - φ. 127.

46. Για τα florilegia του κώδικα Vatic. gr. 2220, φφ. 42-56v, βλ. σχετικά Lilla, σσ. 232-236, 
και για τα κοινά χωρία με τη συλλογή του κώδικα Urbani 32 βλ. Cataldi Palau, σσ. 106-107. Η 
ίδια μελετήτρια  εντοπίζει και άλλα δυο κοινά χωρία μεταξύ των κωδίκων, βλ. σχετικά σσ. 
101-102, επιβεβαιώνοντας την άμεση σχέση τους.

47. Για τον Μάρκο Ευγενικό βλ. PLP 6193 και N. Constas, «Mark Eugenikos», στο C. G. 
Conticello - V. Conticello (επιμ.), La théologie byzantine et sa tradition, τ. ΙΙ: XIIIe-XIXe s., Turn-
hout 2002, σσ. 411-475. Για τη χρονολόγηση του έργου βλ. Κ. Μαμώνη, Μάρκος ο Ευγενικός, 
βίος και έργον, Αθήνα 1954, σσ. 48-49 [στο εξής: Μαμώνη].

48. Συγκεκριμένα ο Ευγενικός δανείζεται χωρία έργων των πρώτων Πατέρων της εκκλη-
σίας, αποφεύγοντας να χρησιμοποιήσει κείμενα νεότερων συγγραφέων που εμπεριέχονται 
στο ανώνυμο florilegium (Φώτιος, Νικόλαος Μεθώνης, Ιωάννης Φουρνής, Ευστράτιος Νικαί-
ας, Αρσένιος Περγάμου). Για τα κοινά κείμενα του ανωνύμου florilegium και της Συλλογής 



48 Δημήτριος Νίκου

λογιών μάς οδηγούν στο συμπέρασμα πως το ανώνυμο florilegium αποτέλεσε 
κύρια πηγή για τον συγγραφέα κατά τη σύνθεση της Συλλογής του.49

9. Αντιστοιχίες κειμένων florilegium - φύλλων χφφ. και κειμένων της Συλλογής 
του Μάρκου Εφέσου

Sigla
P1: Paris. gr. 1301 (XIII s.), 1-22.
P2: Paris. gr. 1258 (XVI s.), 1-25.
P3: Paris. gr. 1303 (XIV s.), 1-32.
V  : Vatic. gr. 2220 (ca. 1304-1305), 301-307v.
T  : «Testimonia a Marco Ephesio Collecta, quibus probatur, ut ait, Spiritum 
Sanctum e solo Patre Procedere», έκδ. L. Petit, Marci Eugenici, metropolitae 
Ephesi, opera anti-unionitica, Roma 1977 [Concilium Florentinum Documenta 
et Scriptores, X/2], σσ. 34-59 (= Patrologia orientalis, τ. 17, σσ. 342-367).

ΠΙΝΑΚΑΣ

Text P1 P2 P3 V Τ
1 1 1 1 301 ιβ΄
2 ιϛ΄
3 κα΄
4 (a) om.

(b) ιζ΄
5 (a) 1v 1v 301v κβ΄

(b) 1v κδ΄
6 (a)

om.
(b)
(c) 2 2
(d) 2 302
(e)
(f) κζ΄
(g) κϛ΄

7 2v 2v κη΄
8 κθ΄

βλ. αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
49. Η έλλειψη πρωτοτυπίας του έργου αυτού, αλλά και άλλων έργων του Ευγενικού που 

τοποθετούνται χρονολογικά κατά τη διάρκεια της συνόδου Φερράρας-Φλωρεντίας, δικαι-
ολογείται κυρίως λόγω του περιορισμένου χρόνου που διέθετε για να τα συγγράψει ώστε 
να τα χρησιμοποιήσει στις θεολογικές συζητήσεις της συνόδου. Βλ. σχετικά Μαμώνη, σ. 52.
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      9 (a) 2v

om.

        (b)
10 (a) 3 302v

(b)
11 (a) 3
   (b) 3 3v

12 (a)
(b)

13
14 3v ρκ΄
15 (a) 303 om.

(b) ρβ΄
16 3v 4 οζ΄
17 om.
18 4 πζ΄
19 4v πϛ΄
20 4 303v οη΄
21 (a) 4v 4v 5v 304

om.
(b) 5
(c)

22 (a)
(b)

23 (a) 6 οθ΄
(b) 5 π΄
(c) πα΄

24 (a) 5v 304v

om.
(b)
(c) om.
(d) 6v

(e) πβ΄
(f) 5v 6 7 πγ΄
(g)
(h) 305

om.
(i)
(j)
(k) 7v

(l) 6v

25 6
26 οϛ΄, πδ΄
27 ογ΄
28 οδ΄
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29 8 305v πε΄
30 7

om.

31 6v

32 (a) 8v

(b)
33 (a)

(b) 7v

34 306
35 7 λη΄
36 (a) 9 λε΄

(b) 8 λδ΄
37

om.38 (a) 7v 9v

(b) μα΄
39 (a) 306v

om.
(b)
(c) 8v 10

40
41 λζ΄
42 (a) 8 10v om.

(b) με΄
43 9 ν΄
44 307 λϛ΄
45 8v 11 om.
46 9v ριζ΄
47 11v μζ΄
48 307v νβ΄
49 9 10 12 νγ΄
50 (a) 10 11v 14 308v om.

(b) νζ΄
51 10v ξϛ΄
52 12 14v νδ΄
53 11 309 ξζ΄
54 11v 13 15v 309v ξγ΄
55 (a) 16 310v

om.(b) 13 13v 18
(c)
(d) νϛ΄
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(e) 14v

om.
56  (a) 15 18v

(b)
(c) 13v

(d) 19 311
(e)

57 15v πη΄
58 (a) πθ΄

 (b) 19v ϟ΄
(c) ϟα΄

59 14
om.60

61
62 16 311v ϟβ΄
63 20 ϟγ΄
64 (a) 17v 19v 24v 313v ργ΄

(b) 314 ρϛ΄
(c) ρζ΄
(d) 20 ρη΄
(e) om.
(f) 25 ρια΄

65

om.
66 (a) om. om. 26 om.

(b) om. om. om.
67 om. om. om.
68 18 26v 314v

69 18v 20v ϟϛ΄
70 21 27

om.

71 19 27v 315
72 (a) 21v 28

(b) 19v

(c) 22
73 28v 315v

74 20 22v 29
75 22 25 32 317v

Θεσσαλονίκη                                                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΥ
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Εικ.: Bibliothèque nationale de France, Paris. gr. 1301, φ. 6.
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ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΕΩΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (17ος-18ος αι.)

1. Εισαγωγικά

Το υπόμνημα του Θεοφίλου Κορυδαλλέως στο Περὶ ψυχῆς του Αριστοτέ-
λη προκάλεσε το ενδιαφέρον των ερευνητών της αριστοτελικής φιλοσοφί-
ας ήδη από τις αρχές του 20ού αι., καθώς αυτοί αναγνώρισαν στο υπόμνη-
μα μια προσπάθεια αυθεντικής ερμηνείας βασισμένης στους μεγάλους αρ-
χαίους σχολιαστές και απαλλαγμένης από τις θεολογικές εξαρτήσεις των 
δυτικών σχολιαστών.1 Ωστόσο, το έργο δεν έχει εκδοθεί στο σύνολό του, με 
την εξαίρεση ορισμένων κεφαλαίων, που δημοσιεύθηκαν βάσει μεμονωμέ-
νων κωδίκων από τους Α. Παπαδόπουλο-Κεραμέα και Ο. Jochem.2 Από την 
άλλη, η συστηματική μελέτη του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου 
του Μ.Ι.Ε.Τ. για την παράδοση και την κριτική έκδοση ενός αποσπάσμα-
τος του συγγράμματος δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.3 Στόχος του δημοσιεύ-
ματος αυτού είναι να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα πολύχρονης έρευ-
νας που πραγματοποιώ στο γενικότερο πλαίσιο της μελέτης της χειρόγρα-
φης παράδοσης των αριστοτελικών υπομνημάτων του Κορυδαλλέως, ώστε 
να σχηματιστεί μια πληρέστερη εικόνα των επιδράσεων που άσκησε ο νεο- 
αριστοτελισμός στη νεοελληνική ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση των 
χρόνων της Τουρκοκρατίας.4

1. Βλ. Ο. Schneider, «Eine Giessene Handschrift des Theophilos Korydalleus», BNJ 5 (1927) 
397-411, και O. Jochem, Scholastisches, Christliches und Medizinisches aus dem Kommentar des 
Theophilos Korydalleus zu Aristoteles Schrift Von der Seele, Giessen 1935. Πρόκειται για δύο 
σημαντικά δημοσιεύματα που πρόβαλαν την αξία του σχολιαστικού έργου του Κορυδαλλέ-
ως ως αυθεντικού ερμηνευτή του Αριστοτέλη.

2. Ο Παπαδόπουλος-Κεραμεύς εξέδωσε στο περ. Ιωνία (τχ. 15 και 16) μέρος του κεφα-
λαίου Περὶ τίνι τρόπῳ κέχρηται ὁ Ἀριστοτέλης ἐν τῇ περὶ ψυχῆς αὐτοῦ πραγματείᾳ, και 
ο Jochem, ό.π., σσ. 9-11, 12-23, 24-32, εκτενή αποσπάσματα από τα τρία βιβλία του έργου.

3. Το έργο μελετήθηκε στο πλαίσιο των μαθημάτων ελληνικής παλαιογραφίας, όπως 
αναφέρεται στο Δελτίο του Ι.Π.Α. του Μ.Ι.Ε.Τ. 7 (1997) 16-17.

4. Για τη χειρόγραφη παράδοση των τριών υπομνημάτων του Κορυδαλλέως στην αριστο-
τελική Λογική βλ. V. Ι. Tsiotras, «The Manuscripts of Theophilos Korydalleus’ Commentaries on 
Aristotle’s Logic», στο E. Riondato - A. Poppi (επιμ.), Cesare Cremonini. Aspetti del pensiero e 
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Βάση της έρευνας αποτέλεσαν το βιβλίο του Olivier για τις βιβλιοθήκες ελ-
ληνικών χειρογράφων και τα ευρετήρια του Wartelle και των Aργυροπούλου - 
Καρά, στα οποία αποθησαυρίζεται πλήθος χειρογράφων αριστοτελικών έρ-
γων και υπομνημάτων, ενώ την αφορμή την έδωσε μια παλαιά υπόμνηση του 
σοφού δασκάλου μου Λίνου Μπενάκη.5 Στη συνέχεια παρουσιάζονται πε-
ρισσότερα από 80 χειρόγραφα του υπομνήματος στο Περὶ ψυχῆς, παρατι-
θέμενα με χρονολογική σειρά∙ αποτυπώνουν την εντυπωσιακή διάδοση του 
κορυδαλλικού έργου σε όλη σχεδόν την έκταση του νεοελληνικού πολιτισμι-
κού χώρου, καθώς χρησιμοποιήθηκαν ως διδακτικά εγχειρίδια αριστοτελι-
κής ψυχολογίας στις σημαντικότερες ανώτερες και ανώτατες σχολές των 
χρόνων της Τουρκοκρατίας (Κωνσταντινούπολη, Βουκουρέστι, Ιάσι, Ιεροσό-
λυμα, Αλεξάνδρεια, Τύρναβος, Πάτμος, Άγιον Όρος, Λέρος, Κέρκυρα, Άρτα, 
Σμύρνη, κ.ά.). Πολλά από τα χειρόγραφα αυτά μελετήθηκαν είτε με αυτοψία 
είτε από μικροταινίες και ψηφιακές φωτογραφίες. Γι’ αυτό και εκφράζω τις 
θερμές ευχαριστίες μου στους υπευθύνους της ΕΒΕ, τον κ. Αγαμέμνονα Τσε-
λίκα (του Ι.Π.Α. του Μ.Ι.Ε.Τ) και την κ. Gabriela Dumitrescu της ΒΡΑ.

2. Το περιεχόμενο του υπομνήματος

Στα χειρόγραφα το υπόμνημα παραδίδεται είτε με τον γενικό τίτλο Τοῦ 
σοφωτάτου Θεοφίλου τοῦ Κορυδαλλέως εἰς τὰ περὶ ψυχῆς τοῦ Ἀριστο-
τέλους βιβλία ὑπομνήματα, είτε συνηθέστερα με παράλειψη του τίτλου, 
απλώς ως Προλεγόμενα εἰς τὸ περὶ ψυχῆς βιβλίον α .́ Υποδιαιρείται σε 
τρία βιβλία, ακολουθώντας τη διάρθρωση του ομώνυμου έργου του Αριστο-
τέλη, και πραγματεύεται θέματα όπως τα μέρη/μόρια της ψυχής, η ενότη-
τα της ψυχής, η αὔξησις της ψυχής, οι πέντε αισθήσεις, η φαντασία, η λο-
γική ψυχή, η μνήμη, ο ποιητικός νους, η αθανασία του λογικού νου, κτλ.6

Για τον Κορυδαλλέα, ἡ γνῶσις τῶν ὄντων τῆς περὶ ψυχῆς ἤρτηται θεω-
ρίας (Εἰς π. ψυχῆς, Προλεγόμενα), γι’ αυτό στο σύγγραμμά του δεν προ-

scritti: Atti del Convegno di Studio - Padova, 26-27 Febbraio 1999, Padova, Accademia Galileiana 
di Scienze, Lettere ed Arti, 2000, σσ. 219-248.

5. Βλ. J.-M. Olivier, Répertoire des bibliothèques et des catalogues de manuscrits grecs de 
Marcel Richard, Turnhout, Brepols, 1995∙ Α. Wartelle, Inventaire des manuscrits grecs d’Aristote 
et de ses commentateurs. Contribution à l’histoire du texte d’Aristote, Paris, Les Belles Lettres, 
1963, και R. Argyropoulos - I. Caras, Inventaire des manuscrits grecs d’Aristote et de ses commen-
tateurs. Contribution à l’histoire du texte d’Aristote. Supplément, Paris, Les Belles Lettres, 1980. 

6. Αναλυτική παρουσίαση του περιεχομένου από τον Jochem, ό.π. (σημ. 1), και τον C. 
Tsourkas, Les débuts de l’enseignement philosophique et de la libre pensée dans les Balkans. La 
vie et l’œuvre de Théophile Corydalée, Θεσσαλονίκη, Institute for Balkan Studies, 1967, σσ. 267-
352. Οι απόψεις του Τσούρκα να διαβαστούν σε συνδυασμό με τη βιβλιοκρισία του Λ. Μπε-
νάκη, «Βιβλιοκρισία», Ελληνικά 23 (1970) 399-404.
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σπαθεί να επαληθεύσει στα λεγόμενα του Σταγειρίτη το χριστιανικό δόγ-
μα περί ψυχής, αλλά να αποδείξει τη συνέπεια που υφίσταται στο αρι-
στοτελικό σύστημα ψυχολογίας:7 ἡμῖν δὲ ἡ πρόθεσίς ἐστιν οὐ τὴν ἀϊδιό-
τητα τῆς ψυχῆς ἐντεῦθεν διδαχθῆναι, ἣν πανταχοῦ τὰ θεῖα τρανῶς ἀνα-
κηρύττει λόγια […]. ὁ πᾶς βίος ἡμῖν ἐπὶ τοῦ παρόντος σκοπὸς γίνεται ἐκ 
τῆς Ἀριστοτέλους λέξεως τὴν Ἀριστοτέλους ἔννοιαν ἀνακαλύψαι (Εἰς π. 
ψυχῆς Γ,4: Jochem, σ. 13) και τὴν περὶ νοὸς πραγματείαν προθέσθαι εἱλό-
μεθα οὐχ ἵνα τὴν ἀθανασίαν τῆς ψυχῆς παραστήσαιμεν, ἣν ἀναμφισβή-
τητον ἀπὸ τῆς ἀψευδοῦς τῶν ἱερῶν λογίων θεοσοφίας, ἀλλ’ ἵνα τὴν περὶ 
αὐτῆς δόξαν τοῦ φιλοσόφου τὸν δυνατὸν ἑρμηνεύσαιμεν τρόπον (Εἰς π. 
ψυχῆς Β,5: Jochem, σ. 20). Ο Κορυδαλλεύς, ως χριστιανός αριστοτελικός, 
δέχεται την αθανασία της ψυχής, όπως προκύπτει από διάφορα σημεία 
του έργου: ἡμεῖς δὲ τῷ μὲν πρεσβεύοντι τὴν ἀϊδιότητα τοῦ νοὸς δόγμα-
τι οὐ μόνον ἀρεσκόμεθα, ἀλλὰ καὶ ἀποδεδέγμεθα ἐξ ἀρχῆς τοῦτο καὶ διὰ 
βίου ἐπαγγελλόμεθα (Jochem, σ. 23).8 Παρόμοια άποψη εκφράζεται ανεν-
δοίαστα και ρητά από τον αθηναίο διδάσκαλο σε επικήδειο λόγο που εκ-
φώνησε στην Κωνσταντινούπολη μπροστά στον πατριάρχη και τους φα-
ναριώτες άρχοντες: ἡ ψυχὴ ὡσὰν ἄϋλος χωρίζεται καὶ διαμένει ἀθάνα-
τος (Εἰς κοιμηθέντας 235).9 Με άλλα λόγια, ο Κορυδαλλεύς ακολουθεί μια 
τακτική ανάλογη με τον δάσκαλό του Cesare Cremonini, o οποίος δηλώ-
νει πολλαχού: ab Aristotele discimus opinionem, veritatem vero a theologis et 
sanctis dogmatibus discere debemus.10

Στις πηγές του Κορυδαλλέως συγκαταλέγονται οι μεγάλοι αρχαίοι σχο-
λιαστές (Αλέξανδρος Αφροδισιεύς, Ιωάννης Φιλόπονος, Σιμπλίκιος, Θεμίστι-
ος) και γιατροί (Γαληνός), ενώ απαιτείται ενδελεχέστερη έρευνα για να δια-
πιστωθεί η ενδεχόμενη επίδραση των Αράβων (ιδίως του Αβερόη), των Δυτι-

7. Βλ. Μπενάκης, ό.π., 402-403, και του ίδιου, «Η χειρόγραφη παράδοση των σχολίων 
στο Περὶ ψυχῆς του Αριστοτέλη του Νικολάου Κούρσουλα και Γεράσιμου Βλάχου», Δελτίον 
της Ιονίου Ακαδημίας 2 (1986) 141-167, ιδίως 154-155.

8. Ο Jochem, ό.π. (σημ. 1), σσ. 51-57, υποστηρίζει ότι πρόκειται για τη «διπλή αλήθεια», 
που βγάζει τον διδάσκαλο από τη δύσκολη θέση του χριστιανού αριστοτελικού. Βέβαια, 
όπως τονίζει ο Μπενάκης, ό.π., 155, ο Κορυδαλλεύς είναι αφοσιωμένος στο χριστιανικό δόγ-
μα, καθώς το επισημαίνει αυτό σε πολλά σημεία εν είδει ομολογίας πίστεως, ιδιαίτερα στο 
Εἰς π. ψυχῆς, βλ. τα χωρία στο Jochem, ό.π. (σημ. 1), σσ. 13, 20, 23.

9. Βλ. Β. Ι. Τσιότρας, «Ο Εἰς κοιμηθέντας λόγος του Θεοφίλου Κορυδαλλέως και η αρι-
στοτελική περί ψυχής θεματική του», Ο Ερανιστής 29 (2016) 5-45.

10. Όσο ζούσε ο Cremonini, είχε κατηγορηθεί ως ετερόδοξος, επειδή απέρριπτε την 
αθανασία της ψυχής. Ωστόσο ο L. A. Kennedy, «Cesare Cremonini and the Ιmmortality of the 
Ηuman Soul», Vivarium 18.2 (1980) 154-155, παραθέτει μια σειρά από χωρία που τεκμηριώ-
νουν μάλλον την αντίθετη άποψη, καταλήγοντας στο εξής συμπέρασμα (σ. 158): «through out 
his career at Padua he taught that the human soul is immortal».
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κών Σχολαστικών, αλλά και των σχολίων De anima του Cremonini.11 Γἰ  αυτό 
είναι κρίσιμο να εξακριβωθεί αν ο αθηναίος διδάσκαλος είχε πράγματι μετα-
φράσει στα ελληνικά το έργο αυτό του Cremonini.12 Βέβαια, είναι γνωστό ότι 
είχε μεταφέρει στα ελληνικά δύο άλλα έργα του Cremonini: 1. Τα σχόλια στη 
Λογική: Κατὰ Κρεμονέαν τὸν ἐν Παταβίῳ σοφώτατον ἄνδρα καὶ διδάσκα-
λον, ἐκφωνηθέντα ὑπὸ τοῦ σοφωτάτου ἐν ἱερομονάχοις κυρίου Θεοφίλου 
Κορυδαλλέως, Προοίμιον εἰς ἅπασαν τὴν τῆς Λογικῆς πραγματείαν,13 και 
2. το υπόμνημα στο De divination per somnum που παραδίδεται στον αυτό-
γραφο κώδικα Marcianus Gr. IV, 47, φφ. 152r-160r: Καίσαρος Κρεμονίου ὑπό-
μνημα εἰς τὸ περὶ τῆς καθ’ ὕπνον μαντικῆς τοῦ Ἀριστοτέλους.14

Κατά την έρευνα της χειρόγραφης παράδοσης των έργων του Κορυδαλλέως 
διαπίστωσα ότι στον κώδ. Vindobonensis Suppl. Gr. 86 (της Εθνικής Βιβλιοθήκης 
της Αυστρίας) παραδίδεται ένα ανώνυμο σύγγραμμα με τίτλο Εἰς τὰς Ἀριστο-
τέλους περὶ ψυχῆς βίβλους ζητήματα καὶ ἀποριῶν λύσεις. Αρχή (φ. 1r): Ἡ περὶ 
ψυχῆς πραγματεία πάντων τῶν ἐν τῇ φυσιολογίᾳ θεωρουμένων τὸ κυριώτε-
ρόν ἐστι … Τέλος (φ. 116r): … καὶ ταῦτα ἐν βραχεῖ ἀρκείσθω. Τέλος τῆς παρού-
σης συνάψεως. Το υπόμνημα καλύπτει μόνον τα δύο πρώτα βιβλία τού Περὶ 
ψυχῆς του Αριστοτέλη: 1. (φ. 11r) Βιβλίον α .́ Σύνοψις σύντομος τοῦ πρώτου βι-
βλίου. Αρχή: Προοιμιάζων ὁ φιλόσοφος τὴν περὶ ψυχῆς εἴδησιν…, και 2. (φ. 19r) 
Βιβλίον β .́ Ἐν ᾧ περὶ τοῦ τί ἔστι ψυχὴ ἀνιχνεύεται καὶ ἐξηγεῖται. Αρχή: Ζήτη-
μα α .́ Πότερον ἡ ψυχὴ οὐσία ἐστί; Ακολουθούν 22 ζητήματα. Αξιοσημείωτη εί-
ναι η άνιση ανάπτυξη των δύο βιβλίων. Το κείμενο αυτό είχε αποδοθεί από τον 
παλαιό βιβλιοθηκάριο της Αυτοκρατορικής Βιβλιοθήκης της Βιένης Adam Franz 
Kollar (1718-1783) στον Θεόφιλο Κορυδαλλέα: Cremonini Caesaris Quaestiones in 
Aristotelis libros de anima, a Theophilo Corydalleo in graecum versae.15 Βέβαια, ελ-

11. Βλ. Jochem, ό.π. (σημ. 1), σσ. 74-76, και Μπενάκης, ό.π. (σημ. 6) 403, για τον γενικότε-
ρο προβληματισμό σχετικά με τις πηγές, την (έντυπη ή χειρόγραφη) μορφή των κειμένων κτλ.

12. Βλ. Μπενάκης, ό.π. (σημ. 6) 403.
13. Βλ. αναλυτικά Tsiotras, ό.π. (σημ. 4), σσ. 241-242.
14. Βλ. την έκδοση του Α. Antonioni, Caesaris Cremonini in Aristotelis librum De 

divinatione per somnum commentarium: adiecta versione graeca anonyma Theophilo Corydalleo 
fortasse adiudicanda, Roma, Istituto Poligrafico e Zeccadello Stato, 1996 (ανάτυπο από το περ. 
Miscellanea Marciana 7-9, 1992-1994).

15. Για την ψηφιοποιημένη μορφή του κώδικα βλ. http://archiv.onb.ac.at:1801/view/ action 
/n mets.do?DOCCHOICE=3754678.xml& dvs = 1402496598680 ~ 603 & locale = el_GR & 
search _ terms = & adjacency = & VIEWER_URL = / view / action / nmets . do ? & DELIVERY_
RULE_ ID = 1 & use Pid 1 = true & use Pid 2 = true. Βλ. επίσης τις λεπτομερείς περιγραφές 
των Η. Hunger, Katalog der griechischen handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek. 
Supplementum graecum, Wien 1957, σσ. 59-60, και πληρέστερα Η. Hunger - Ch. Hannick, Ka-
talog der griechischen handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek 4. Supplementum 
graecum 1-201, Wien 1994, σσ. 145-146.
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λείψει μιας έκδοσης του De anima δεν ήταν εφικτό να ελεγχθεί στο πλαίσιο της 
μελέτης μου αυτής ο ισχυρισμός του Kollar.16 Το Προοίμιον του κειμένου, όπως 
το μετέγραψα από τον παραπάνω κώδικα, έχει ως εξής: 

Εἰς τὰς Ἀριστοτέλους περὶ ψυχῆς βίβλους ζητήματα καὶ ἀποριῶν λύσεις

Ἡ περὶ ψυχῆς πραγματεία πάντων τῶν ἐν τῇ φυσιολογίᾳ θεωρουμέ-
νων τὸ κυριώτερόν ἐστι, τῶν τιμίων καὶ καλῶν περιεκτικὴ οὖσα καὶ τὴν τῶν 
ὄντων γνῶσιν ῥαδιουργοῦσα καὶ τὴν τῆς φύσεως δισέφικτον ἐφικτὴν ἐπιδα-
ψιλευομένη τὴν ἀκρίβειαν. Εἰ δὲ καὶ τὸ γνῶθι σαὐτὸν χρήσιμον, παρὰ ταύ-
της ἡ τούτου ἐξήρτηται θεωρία, πῶς γὰρ ἄν τις ἑαυτὸν γινώσκει οἷος τε, τὴν 
τῆς ψυχῆς ἀγνοῶν οὐσίαν τε καὶ ὀντότητα. Δι’ ἧς ἅπαντα καὶ πρὸς τὴν τοῦ 
πρώτου ὄντος θεωρίαν ἄνεισιν ὁ νοῦς, ὅ τε κατ’ ἐφικτὸν ἑνοῦται καὶ ὁμοι-
οῦται κατὰ τὸν θεῖον Πλάτωνα. Περὶ ταύτης γοῦν καὶ οἱ τῶν ἀρχαίων ὅτι 
μάλιστα ἐμοχθήσαντο.

Από την άλλη, όμως, ο Λ. Μπενάκης, που εντόπισε τους υπόλοιπους 
κώδικες του κειμένου – χωρίς να γνωρίζει την πληροφορία του Kollar –, 
επισήμανε ότι το κείμενο αυτό συμπαραδίδεται ανώνυμα με τα σχόλια 
του Γεράσιμου Βλάχου (Γερασίμου Βλάχου τοῦ Κρητὸς εἰς τὰ περὶ ψυχῆς 
τοῦ Ἀριστοτέλους βιβλία), χωρίς όμως να υπάρχουν εξωτερικές ενδεί-
ξεις που να αποδίδουν σ’ αυτόν και το δεύτερο έργο.17 Bέβαια, δεν μπο-
ρεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να πρόκειται για νεότερη μορφή των 
σχολίων του Βλάχου – που εκπονήθηκαν κατά τα έτη 1655-1663, όταν 
αυτός διέμενε στη Βενετία.18 Ωστόσο, ένα σύντομο κείμενο περί ψυχής 
στον κώδ. Marcianus Gr. IV, 47, φφ. 161-164v (Περὶ τοῦ τρία εἶναι τὰ μό-
ρια τῆς ψυχῆς τῆς ἀνθρωπίνης καὶ τέσσαρας τὰς ἐν αὐτῇ ἀρετάς, αρχή: 
Τὸν περὶ ἀρετῶν λόγον πῶς διέθηκεν ὁ Πλάτων…), φαίνεται ότι είναι 
αυτόγραφο του αθηναίου διδασκάλου, χρονολογημένο στα χρόνια των 
σπουδών του στην Πάδοβα.19 Το κείμενο αυτό ακολουθεί αμέσως μετά 
την ιδιόχειρη ελληνική παράφραση του De divinatione per somnum, γεγο-
νός που μπορεί να σημαίνει ότι ο Θεόφιλος σχεδίαζε ένα παρόμοιο εγχεί-
ρημα ίσως και για το De anima.

16. Για τα χφφ. και το περιεχόμενο του De anima βλ. Μ. Α. Del Torre, Studi su Cesare 
Cremonini. Cosmologia e logica nel tardo aristotelismo padovano, Padova 1968, σσ. 33-49.

17. Βλ. Μπενάκης, ό.π. (σημ. 7) 160-165, ιδίως 163-164.
18. Βλ. Μπενάκης, ό.π. (σημ. 7) 164 σημ. 43.
19. Για την απόδοση του κώδικα στον Κορυδαλλέα βλ. Ε. Mioni, Bibliotecae Divi Marci 

Venetiarum Codices Graeci Manuscripti, τ. 1.2, Roma 1972, σσ. 239-240, Antonioni, ό.π. (σημ. 
14), σ. 23, και Λ. Πολίτης - Μ. Πολίτη, «Βιβλιογράφοι 17ου-18ου αιώνος. Συνοπτική καταγρα-
φή», Δελτίο του Ι.Π.Α. του Μ.Ι.Ε.Τ. 6 (1994) 313-645, ιδίως 450.
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3. Τα χειρόγραφα

Στη συνέχεια παρατίθενται με χρονολογική σειρά 92 κώδικες: 85 παραδί-
δουν το υπόμνημα στο Περὶ ψυχῆς (22 του 17ου αι., 62 του 18ου αι. και 1 
του 19ου αι.), ενώ τη μετάφραση των σχολίων του Cremonini τη διασώζουν 
7 κώδικες. Με άλλα λόγια, στα 71 χφφ. του υπομνήματος Περὶ ψυχῆς και 
της μετάφρασης του Cremonini, που καταγράφονται από τους Wartelle 
και Argyropoulos - Caras, προστίθενται άλλοι 21 κώδικες, που εμπλουτί-
ζουν την παράδοση των έργων.20 Τα δεδομένα των Inventaires ελέγχθηκαν 
και διασταυρώθηκαν, ενώ στην παρούσα καταγραφή διορθώνονται τυχόν 
αβλεψίες ή παραλείψεις. Οι κώδικες που περιλαμβάνονται στους δύο αυ-
τούς καταλόγους δηλώνονται με τον αύξοντα αριθμό τους και την ένδειξη 
W ή A-C αντίστοιχα. Για κάθε κώδικα δίδεται το περιεχόμενό του, ο τίτ-
λος του έργου, βιβλιογραφικά σημειώματα γραφέων και κτητόρων, ενώ, 
όπου είναι δυνατό, επιχειρείται μια ακριβέστερη χρονολόγηση και παρέ-
χεται πληροφόρηση για τους γραφείς και τον τόπο όπου πραγματοποίη-
σαν την αντιγραφική εργασία τους.21

I. Θεοφίλου Κορυδαλέως εἰς τὰ Περὶ ψυχῆς τοῦ Ἀριστοτέλους βιβλία ὑπομνήματα

1. Aθηνών, Σπουδαστηρίου Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας 43
φφ. 299 103x155 W: -,  A-C: - έτους 1674
Πλήρες κείμενο με τίτλο: (φφ. 4r-47v) Προλεγόμενα εἰς τὸ περὶ ψυχῆς 
βιβλίον α ∙́ (φφ. 47v-124r) Εἰς τὸ δεύτερον τῶν περὶ ψυχῆς∙ (φφ. 124v-
297v) Βιβλίον γον. Στο τέλος του έργου (φ. 297v) αναγράφεται από τον 
γραφέα: Ἐξέδοτο κατὰ τὸ ˏαχοδ´ Μουνιχιῶνος ἱσταμένου. Κτητορικό 
σημείωμα (φ. 4r): Κ(αὶ) τόδε πρὸς τοῖς ἄλλοις κτῆμα Θεοδοσίου ἱερο-
μονάχου.

2. Ιεροσολύμων, ΠΒ  116 έτους 1677
σσ. 176 308x210 W: 680 [αναφέρεται ως έτους 1617]
Πλήρες κείμενο με τίτλο: Θεοφίλου Κορυδαλλέως ὑπόμνημα εἰς τὴν 

20. Σε χφφ. του υπομνήματος αναφέρονται οι Tsourkas, ό.π. (σημ. 6), σσ. 162-163 (περι-
γράφoνται μόνον 6 χφφ. της Ρουμανικής Ακαδημίας) και Τ. Α. Γριτσόπουλος, Πατριαρχική 
Μεγάλη του Γένους Σχολή, τ. 1, Αθήνα, Βιβλιοθήκη Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, 1966, σ. 
173, ενώ ο Μπενάκης, ό.π. (σημ. 7) 165 σημ. 44, καταγράφει τους 8 αρχαιότερους κώδικες.

21. Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες επιτμήσεις: ΕΒΕ (= Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος), 
ΜΠΤ (= Μετόχι Παναγίου Τάφου), ΠΒ (= Πατριαρχική Βιβλιοθήκη), ΔΒ (= Δημοτική Βιβλιο-
θήκη), ΒΡΑ (= Βιβλιοθήκη Ρουμανικής Ακαδημίας), ΜΓΣ (= Μεγάλη του Γένους Σχολή). Πρβ. 
Γ. Kαράς, Οι επιστήμες στην Τουρκοκρατία. Χειρόγραφα και έντυπα, τ. 2: Οι επιστήμες 
της φύσης, Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1993.
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περὶ ψυχῆς πραγματείαν Ἀριστοτέλους. Σύμφωνα με βιβλιογραφικό 
σημείωμα αντιγράφεται το 1677, ενώ οι τελευταίες σσ. 164-176 έχουν 
προστεθεί αργότερα, κατά τον 18ο αιώνα. 

3. Αθηνών, ΕΒΕ 2702  έτους 1677-1682
σσ. 604 220x158 W: 62
Πλήρες κείμενο με τίτλο: Εἰς τὸ περὶ ψυχῆς τοῦ Ἀριστοτέλους ὑπομνή-
ματα. Στο άνω περιθώριο της σ. 1 o γραφέας αναγράφει: ˏαχοζ´ σεπτεμ-
βρίου τρίτῃ. Στη σ. 604 μετά την ολοκλήρωση του κειμένου: Τέλος καὶ 
τῷ Θεῷ δόξα, ἐν ἔτει ˏαχπβ´ μαρτίῳ ιβ .́

4. Ιεροσολύμων, ΠΒ  212 μέσα 17ου αι.-1691
φφ. 175 203x145 W: 693
Τίτλος: Προλεγόμενα εἰς τὸ περὶ ψυχῆς βιβλίον αον. Στο παράφυλλο της 
στάχωσης της αρχής του χειρογράφου βρίσκεται σημείωμα του σταχω-
τή: 1691 † ἐσταχώθη διαχειρὸς ἐμοῦ τοῦ ἐλαχίστ(ου) Σπυρήδων ἱερέως. 
Το υπόμνημα περιλαμβάνεται στα φφ. 1-56. Στον ίδιο κώδικα (φφ. 112-
131) παραδίδεται και η Σύνοψις εἰς γεωγραφίαν του Κορυδαλλέως.22

5. Τυρνάβου, ΔΒ 28  τέλη 17ου αι. (Τύρναβος)
φφ. 169 308x215 Α-C: 407 (18ου αι.)
Πλήρες κείμενο με τίτλο (φφ. 1r-169r): Τοῦ σοφωτάτου Θεοφίλου Κορυδαλ-
λέως προλεγόμενα ἐν τῷ περὶ ψυχῆς βιβλίῳ∙ (φφ. 3r-24v) α΄ βιβλίον, (φφ. 
25r-65v) β΄ βιβλίον, (φφ. 66r-168r) γ΄ βιβλίον. Στο φ. 1r κάτω, κτητορικό σημεί-
ωμα: Ἐκ τῶν τῆς Τυρνάβου σχολῆς καὶ τόδε σὺν τοῖς ἄλλοις. Ο ίδιος γρα-
φέας αντιγράφει στον κώδ. Τυρνάβου 27 το κορυδαλλικό υπόμνημα στο 
Περὶ οὐρανοῦ και τη Ῥητορική. Στον κώδικα αυτόν ο γραφέας (φ. 104v) ανα-
φέρει: ἠρξάμεθα τῆς τοῦ σταγειρίτου περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς τῆσδε 
ἀκροάσεως πραγματείας κατὰ τὸ ˏαχϟθ´ [1699] ἀπὸ θεογονίας ἔτος, πυα-
νεψιῶνος δεκάτῃ, ἡμέρᾳ τρίτῃ, ἐν τῷ φροντιστηρίῳ τῆς κωμοπόλεως τοῦ 
Τυρνάβου, ἐνεργοῦντος ἐν αὐτῷ τοῦ σοφολογιωτάτου ἡμετέρου εἰσηγη-
τοῦ κυρίου μάρκου τοῦ κυπρίου καὶ ὁστιαρίου τῆς μεγάλης τοῦ Χ(ριστο)ῦ 
ἐκκλησίας. Πρόκειται για τον Μάρκο Πορφυρόπουλο.23

22. Για την αναλυτική περιγραφή του χφ. βλ. Β. Ι. Τσιότρας, Η εξηγητική παράδοση 
της Γεωγραφικῆς ὑφηγήσεως του Κλαυδίου Πτολεμaίoυ. Οι επώνυμοι Σχολιαστές, Αθήνα, 
Μ.Ι.Ε.Τ., 2006, σ. 265.

23. Βλ. αναλυτικά Ζ. Μελισσάκης, Κατάλογος κωδίκων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
Τυρνάβου, Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, 2007, σσ. 164-
167. Πρβ. επίσης Καράς, ό.π. (σημ. 21), σ. 195.
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6. Aγίου Όρους, Μ. Γρηγορίου 95 (642)    17ου αι.
8ο σχ. W: 189 
Πλήρες κείμενο με τίτλο: Τοῦ σοφωτάτου Θεοφίλου τοῦ Κορυδαλλέως 
προλεγόμενα ἐν τῷ περὶ ψυχῆς. Ακολουθούν τα τρία βιβλία.

7. Αγίου Όρους, Μ. Ιβήρων 352 (4472)    17ου αι.
8ο σχ. W: 243
Περιλαμβάνει τα προλεγόμενα και τα τρία βιβλία του υπομνήματος.

8. Αγίου Όρους, Μ. Μεγίστης Λαύρας 1346 (Κ 59)  17ου αι.
φφ. 446 210x150 W: 264 (αναφέρεται ως ανώνυμο)
Περιέχεται στα φφ. 1r-301v. Τίτλος: Προλεγόμενα ἐν τῷ περὶ ψυχῆς βι-
βλίῳ α .́ Στο χειρόγραφο (φφ. 305r-446v) παραδίδεται επίσης το υπόμνη-
μα του Κορυδαλλέως στο Περὶ οὐρανοῦ του Αριστοτέλη: Ὑπόμνημα συ-
νοπτικὸν καὶ ζήτημα εἰς τὴν Περὶ οὐρανοῦ πραγματείαν, πρβ. Καράς, 
ό.π. (σημ. 21), σ. 195.

9. Αθηνών, ΜΠΤ 671      17ου αι.
φφ. 228 226x180 W: 150
Τίτλος: Προλεγόμενα ἐν τῷ περὶ ψυχῆς βιβλίῳ α .́ Πλήρες κείμενο.

10.  Αθηνών, ΜΠΤ 695      17ου αι.
σσ. 850 210x150 W: 168
Περιέχεται στις σσ. 273-847. Τίτλος: Προλεγόμενα ἐν τῷ περὶ ψυχῆς βι-
βλίῳ α .́ Στο χειρόγραφο (σσ. 1-265) παραδίδεται επίσης το υπόμνημα του 
Κορυδαλλέως στο Περὶ οὐρανοῦ: Ὑπόμνημα συνοπτικὸν καὶ ζήτημα εἰς 
τὴν περὶ οὐρανοῦ πραγματείαν. Στη σ. 1 αφιερωματικό σημείωμα: 1778 
εἰς τὸν καιρὸν τοῦ Ἱεροθέου ὑγουμένου ἀφηέρομα τοῦ δασκάλου Μυν-
ζόρητ εἰς τὸ μετόχι τοῦ ἁγίου τάφου, πρβ. Καράς, ό.π. (σημ. 21), σ. 195.

11. Βενετίας, Marcianus Gr. IV, 48    17ου αι.
φφ. 227 215x158 A-C: 448
Πλήρες κείμενο με τίτλο (φ. 1r): Τοῦ σοφωτάτου Κορυδαλλέως προλε-
γόμενα ἐν τῷ περὶ ψυχῆς βιβλίῳ α ∙́ (φφ. 1-80) βιβλίο α ,́ (φφ. 80v-227) 
βιβλίο β΄ και γ .́ Ο γραφέας είναι επιμελής.

12. Giessen, Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης 51   17ου αι.
σσ. 634 197x145 W: -, A-C:-
Ακέφαλο και κολοβό, καθώς έχουν χαθεί ο τίτλος, η αρχή των Προλεγο-
μένων, αλλά και το τέλος. Το υπόλοιπο κείμενο του υπομνήματος είναι 
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πλήρες. To χφ. αυτό, που αγοράστηκε, σύμφωνα με κτητορικό σημείω-
μα, το 1883 στην κοντινή στην Πόλη κωμόπολη Θεραπειά της Α. Θρά-
κης (Therapiae, quod oppidum in Bosporo Thracico situm est), περιήλθε 
αργότερα στην κατοχή του καθηγητή Κ. Kalbfleisch, ο οποίος τελικά το 
παραχώρησε στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Giessen (1935).24

13. Μόσχας, Κεντρικών Κρατικών Αρχείων 17  17ου αι.
φφ. 284 200x145 A-C: 237

14. Μόσχας, Ιστορικού Μουσείου, Συνοδικής Βιβλιοθήκης 17 (436/3) 17ου αι.
φφ. 284 200x145 A-C: 250

15. Πάτμου 346     τέλη 17ου-αρχές 18ου αι.
4ο σχ.  W: 1650
Τίτλος: Ὑπομνήματα εἰς τὰ περὶ ψυχῆς βιβλία.

16. Πάτμου 347     τέλη 17ου-αρχές 18ου αι.
4ο σχ.   W: 1650
Τίτλος: Ὑπομνήματα εἰς τὰ περὶ ψυχῆς βιβλία.

17. Σινά, Μ. Αγίας Αικατερίνης 1650   17ου αι.
φφ. 101 210x165 W: 2052
Στο χειρόγραφο προτάσσεται το υπόμνημα του Κορυδαλλέως στο Περὶ 
οὐρανοῦ με τίτλο: Τοῦ σοφωτάτου Θεοφίλου Κορυδαλλέως ὑπόμνημα 
συνοπτικὸν καὶ ζήτημα εἰς τὴν Περὶ οὐρανοῦ πραγματείαν, πρβ. Καράς, 
ό.π. (σημ. 21), σ. 195. Ακολουθεί το Περὶ ψυχῆς με τίτλο: Τοῦ σοφωτάτου 
καὶ λογιωτάτου Θεοφίλου Κορυδαλλέως τοῦ Ἀθηναίου εἰς τὰ περὶ ψυχῆς 
τοῦ Ἀριστοτέλους βιβλία ὑπομνήματα. Στο φ. 1r υπάρχει κτητορικό ση-
μείωμα: Ἐκ τῶν βιβλίων Ἡσαΐου ἱερομονάχου Σιναΐτου.

18. Σινά, Μ. Αγίας Αικατερίνης 1903   17ου αι.
σσ. 562   W: -, Α-C: -
Tο υπόμνημα του Κορυδαλλέως παραδίδεται ανώνυμα υπό τον τίτλο 
(σ. 1): Προλεγόμενα ἐν τῷ περὶ ψυχῆς βιβλίῳ α .́ Πλήρες κείμενο (σσ. 
1-562). Στη σ. 1 υπάρχει κτητορικό σημείωμα, που προέρχεται πιθα-
νότατα από το χέρι του γραφέα: Καὶ τόδε πρὸς τοῖς ἄλλοις Νικολάου 
παρα… [η συνέχεια διαγραμμένη].

24. Μελετήθηκε διεξοδικά και ταυτίστηκε με το έργο του Κορυδαλλέως από τους 
Schneider, ό.π. (σημ. 1), και Jochem, ό.π. (σημ. 1).
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19. Ιεροσολύμων, ΠΒ 406  έτους 1700 (Τιργοβίστε)
σσ. 204 + 442 213x163 W: 704
Πρόκειται για δύο τεύχη συσταχωμένα, προερχόμενα από τον ίδιο γραφέα. 
Προτάσσεται (α  ́τεύχος: σσ. 1-204) το υπόμνημα του Κορυδαλλέως στο Περὶ 
οὐρανοῦ με τίτλο: Ὑπόμνημα συνοπτικὸν καὶ ζήτημα εἰς τὴν Περὶ οὐρα-
νοῦ πραγματείαν, πρβ. Καράς, ό.π. (σημ. 21), σ. 199. Ακολουθεί (β  ́τεύχος: 
σσ. 1-442) το Περὶ ψυχῆς με τίτλο: Ὑπόμνημα εἰς τὸ περὶ ψυχῆς Ἀριστοτέ-
λους. Βιβλιογραφικά σημειώματα υπάρχουν στο τέλος του α  ́τεύχους (σ. 204): 
ἐγράφη ἐν Βλαχίᾳ κατὰ τὸ ˏ αχϟηον ἔτος [1698], μηνὸς αὐγούστου κεῃ, ἐν Τρι-
γοβύστῳ∙ και στο τέλος του β  ́τεύχους (σ. 442): ἐτελειώθη ἐν Τριγοβύστῳ 
μετὰ τὴν ἀπὸ Πιτεστίου ἐπάνοδον, 1700, ὀκτωβρίου ζῃ.

20. Αθηνών, ΜΠΤ 684    έτους 1701 (Βουκουρέστι)
φφ. 338   217x150 W: 157
Τίτλος: Προλεγόμενα ἐν τῷ περὶ ψυχῆς βιβλίῳ τοῦ σοφωτάτου κυρίου 
Θεοφίλου τοῦ Κορυδαλέως. Πλήρες κείμενο, που καταλαμβάνει όλο το 
χειρόγραφο. Γραφέας είναι ο Γερβάσιος ο Τραπεζούντιος, όπως αναφέ-
ρεται στα βιβλιογραφικά σημειώματα: (φ. 1r) Γερβασίου τοῦ Τραπεζου-
ντίου υἱοῦ Συμεών:- καὶ πρωτοσυγκέλου, και (μετά το τέλος του κειμέ-
νου) Τέλος παρὰ τοῦ Γερβασίου τοῦ ἐκ Ζαβουλῶν, τοῦ Τραπεζουντίου. 
Ἡ βίβλος αὕτη πέρας εἴληφεν ἔνδον τοῦ Ἰουλίου τῇ βοηθείᾳ τοῦ Χρι-
στοῦ ἐν τῷ Βουκουρεστίῳ […] ˏαψαῳ. Ο ίδιος, μαθητής του Σεβαστού 
Κυμινήτη στην Ακαδημία του Βουκουρεστίου, αντιγράφει και άλλα αρι-
στοτελικά υπομνήματα του Κορυδαλλέως (Λογικὴ και Φυσικά).25

21. Αγίου Όρους, Μ. Ιβήρων 243 (4363) έτους 1704 (Τύρναβος)
φφ. 318  8ο σχ.   W:234
Πλήρες κείμενο. Γραφέας είναι ο Νεόφυτος ιερομόναχος Χριστόπουλος 
Ιβηρίτης, μαθητής του Μάρκου Πορφυρόπουλου, σύμφωνα με το βιβλι-
ογραφικό σημείωμα: Κατὰ τὸ ˏαψοδ´ ἔτος, μηνὸς διιππεύοντος Ἰου-
νίου, κγ΄ φθίνοντος, ἡμέρᾳ ϛ ,́ ἐν τῇ κωμοπόλει Τυρνάβου τῆς Λαρίσ-
σης διὰ χειρὸς Νεοφύτου ἱερομονάχου Ἰβηρίτου. Ο ίδιος αντιγράφει 
κατά τα έτη 1697-1707, στον Τύρναβο ή στη Μ. Ιβήρων, τα σχόλια στη 
Λογικὴ (Ιβήρων 251), στην Ἐπιτομὴ Λογικῆς (Ιβήρων 244), στο Περὶ 
οὐρανοῦ (Ιβήρων 245), κ.ά.26

25. Πρόκειται για τους κώδ. ΜΠΤ 682 (Λογική), βλ. Tsiotras, ό.π. (σημ. 4), σ. 227, και 
ΜΠΤ 683 και 485 (Φυσικά), βλ.  Πολίτης - Πολίτη, ό.π. (σημ. 19), σσ. 386-387.

26. Βλ. Tsiotras, ό.π. (σημ. 4), σσ. 226, 238, και Καράς, ό.π. (σημ. 21), σ. 194. Ο συγκεκρι-
μένος γραφέας έχει αντιγράψει 9 χφφ., βλ. Πολίτης - Πολίτη, ό.π. (σημ. 19) 570.
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22. Δημητσάνας 118    έτους 1705 (Κωνσταντινούπολη)
φφ. 153 270x197 W: 422
Πλήρες κείμενο. Γραφέας είναι ο Αζαρίας Τζιγάλας, όπως καταγράφεται 
σε βιβλιογραφικό σημείωμα (φ. 150r): ˏαψε´ μουνιχιῶνος κ´ τέλος καὶ τῷ 
Θεῷ δόξα, γέγραπται παρ᾿ Ἀζαρίου ἱερομονάχου ἀρχιμανδρίτου τοῦ 
Κυζίκου∙ βλ. Πολίτης-Πολίτη, ό.π. (σημ. 19), σ. 334. Στο ίδιο φ. σημειώ-
νεται: Ἤκουσα δὲ καὶ τοῦτο παρὰ Ἰακώβου τοῦ Ἀργείου. Ο αναφερ-
θείς Ιάκωβος ο Αργείος, μαθητής του Σεβαστού Κυμινήτη και σχολάρ-
χης, «ύπατος των φιλοσόφων», στην Κωνσταντινούπολη, αντιγράφει στα 
1684 το υπόμνημα του Κορυδαλλέως στα Φυσικὰ στον κώδ. ΜΠΤ 679.27

23. Πρεβέζης, Βιβλιοθήκης Μητροπόλεως 6       έτους 1709
σσ. 300 295x210 W:-, A-C: - 
Πλήρες κείμενο. Στο παράφυλλο της αρχής του χειρογράφου αναφέρε-
ται: ˏαψθ´ ἀπριλλίου α´.

24. Αθηνών, ΕΒΕ 1144             προ του 1716
φφ. 286  210x150 W: 34
Τίτλος: Τοῦ σοφωτάτου Κορυδαλλέως προλεγόμενα ἐν τῷ περὶ ψυχῆς 
βιβλίῳ αῳ. Κολοβό, με τέλος (φ. 286): ἀλλὰ περὶ τῆς κατὰ τόπον κινή-
σεως τί τὸ κινοῦν τὸ ζῷον καὶ παροδικὴν ἐκθέμενος… Στο φ. 1r (κάτω) 
υπάρχει βιβλιογραφικό σημείωμα: Πρὸς τοῖς ἄλλοις εἰς χρῆσιν ἱεροδι-
ακόνου Φραγγίσκου Ῥίκη τοῦ Κερκυραίου. 1716.

25. Λέρου, ΔΒ 19               ετών 1724-1725 (Α. Μαύρα)
φφ. 212 201x150 W: 785
Τίτλος: Τοῦ σοφωτάτου Θεοφίλου Κορυδαλέως προλεγόμενα ἐν τῷ περὶ 
ψυχῆς βιβλίῳ. Πλήρες κείμενο. Βιβλιογραφικά σημειώματα του γραφέα 
δηλώνουν την έναρξη και την ολοκλήρωση της αντιγραφικής εργασίας: 
(φ. 5v) 1724 Νοεμβρίου 30 ἠρξάμην τοῦ γράφειν τὴν βίβλον ταύτην ἐν τῇ 
Ἁγίᾳ Μαύρᾳ. 1725 Μαρτίῳ 10, ἡμέρᾳ δῃ ἠρξάμην τοῦ διδάσκεσθαι ταύ-
την∙ (φ. 212r) Τέλος καὶ τῷ Θεῷ δόξα ἐν ἔτει 1725 Μαρτίῳ 15.

26. Λονδίνου, British Library Additional MS 41669 ετών 1728-1729 (Άρτα)
φφ. 230  175x110 A-C: 213 
Πλήρες κείμενο που καταλαμβάνει όλο το χειρόγραφο. Τίτλος: Τοῦ σο-
φωτάτου καὶ λογιωτάτου Θεοφίλου Κορυδαλέως προλεγόμενα ἐν τῷ 

27. Βλ. Πολίτης - Πολίτη, ό.π. (σημ. 19) 453, και Καράς, ό.π. (σημ. 21), σ. 170.
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περὶ ψυχῆς βιβλίῳ. Γραφέας, όπως προκύπτει από τα σημειώματα των 
φ. 2 και 230, είναι ο Γεώργιος Ιωάννου Λάμαρης, ίσως στην Άρτα, κατά 
τα έτη 1728-1729: (φ. 230r) Τέλος τῶν τριῶν τῆς περὶ ψυχῆς πραγμα-
τείας βιβλίων καὶ τῷ Θεῷ κλέος. Εἴληφε πέρας ‚αψκθ΄ Ἰανουαρίου ι ,́ 
χειρὶ Γεωργίου Ἰωάννου Λάμαρη, βλ. Πολίτης - Πολίτη, ό.π. (σημ. 19), 
σ. 392.

27. Λονδίνου, British Library Additional MS 8223 αρχές 18ου αι.
φφ.  262  290 x 200 W: 845 (αναφέρεται ως 17ου αι.)
Πλήρες κείμενο με πολλά σχόλια στα περιθώρια των φύλλων, που κα-
ταλαμβάνει όλο το χειρόγραφο. Τίτλος: Τοῦ σοφωτάτου καὶ λογιωτά-
του Θεοφίλου τοῦ Κορυδαλέως τοῦ Ἀθηναίου εἰς τὰ περὶ ψυχῆς τοῦ 
Ἀριστοτέλους βιβλία ὑπομνήματα. Στο φ. 1r παρατίθεται κτητορικό 
σημείωμα: ἐκ τῶν τοῦ Σταύρ(ου) Ἰωάννου. Το κείμενο του υπομνήμα-
τος γράφεται από τρεις γραφείς: 1. φφ. 2-131v, 2. φφ. 131v-211v, 3. φφ. 
212-262. Το χφ. έχει ψηφιοποιηθεί και είναι προσβάσιμο στο http://www.
bl.uk/manuscripts/ FullDisplay.aspx? ref= Add_MS_8223

28. Αγίου Όρους, Μ. Μεγίστης Λαύρας 1352 (K 65) έτους 1730
φφ. 293  210x150 W: 268
Γραφέας είναι o Καλλίνικος ιερομόναχος από Λήμνου, ο οποίος σημει-
ώνει: Γέγραπται καὶ τόδε διὰ χειρὸς Καλλινίκου ἱερομονάχου τοῦ ἀπὸ 
Λήμνου ἔτει ἀπὸ Χριστοῦ ˏ αψλ́ . Κατά τα έτη 1730-1734 ο ίδιος αντιγρά-
φει οκτώ χειρόγραφα, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζουν τα αριστοτελι-
κά υπομνήματα του Κορυδαλλέως στο Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς (Μ. 
Λαύρας 1372, έτ. 1733) και στα Φυσικὰ (Μ. Λαύρας 1373, έτ. 1734).28

29. Αθηνών, ΜΠΤ 691     έτους 1730
φφ. 250  212x155 W: 164
To υπόμνημα περιλαμβάνεται στα φφ. 117-250. Πλήρες κείμενο με τίτ-
λο: Προλεγόμενα ἐν τῷ περὶ ψυχῆς βιβλίῳ τοῦ σοφωτάτου Κορυδαλ-
λέως. Στο χειρόγραφο προηγούνται τα σχόλια στο Περὶ οὐρανοῦ (φφ. 
1-113): Τοῦ σοφωτάτου Κορυδαλλέως ὑπομνήματα συνοπτικὰ καὶ ζη-
τήματα εἰς τὴν περὶ οὐρανοῦ πραγματείαν. Στο φ. 118r παραδίδεται 
σημείωση για την ολοκλήρωση της αντιγραφής του Περὶ οὐρανοῦ: Πέ-
ρας εἴληφε κατὰ γραφὴν κατὰ τὸ ˏαψλον πυανεψιῶνος ηῃ, πρβ. Καράς, 
ό.π. (σημ. 21), σ. 196.

28. Βλ. Καράς, ό.π. (σημ. 21), σ. 179, και Πολίτης - Πολίτη, ό.π. (σημ. 19) 503.
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30. Uppsalensis Graecus 39a           έτους 1732 (Ιωάννινα)
φφ. 277   W: -, A-C:-
Πλήρες κείμενο με τίτλο: (φ. 1) Τοῦ σοφωτάτου Θεοφίλου τοῦ Κορυ-
δαλλέως προλεγόμενα ἐν τῷ περὶ ψυχῆς βιβλίῳ. Περιεχόμενα: (σσ. 5-62) 
Περὶ ψυχῆς βιβλίον αον∙ (σσ. 62-178) Εἰς τὸ βον τῶν περὶ ψυχῆς ὑπο-
μνημάτων Ἀριστοτέλους∙ (σσ. 179-401) Εἰς τὸ τρίτον τοῦ Ἀριστοτέλους 
περὶ ψυχῆς βιβλίον. Το χφ. γράφεται στα Ιωάννινα γύρω στα 1732 από 
τον Ιωάννη Χατζηνίκο, που αντιγράφει επίσης τα σχόλια του Κορυδαλ-
λέως στη Φυσικὴ στον κώδ. Upssalensis Graecus 39b, όπου αναγράφει: 
(φ. 342v) Εἴληφε τέρμα ἡ παροῦσα βίβλος ἐν ἔτει ˏαψλβ´ ὀκτομβρίου ϛ´ 
διὰ χειρὸς ἰωάννου χατζῆ νίκου εἰς ἰωάννινα.29

31. Πάτμου 345             έτους 1734 (Πάτμος)
φφ. 320 230x165 W: 1650
Πλήρες κείμενο. Στο φ. 320v καταγράφεται η ημερομηνία ολοκλήρω-
σης της αντιγραφής: Τέλος κ(αὶ) τῷ Θεῷ δόξα ἀμὴν ˏαψλδ’. To όνομα 
του γραφέα δεν δηλώνεται, αλλά από το ύφος της γραφής φαίνεται ότι 
πρόκειται για τον ιερομόναχο Αθανάσιο τον Χρυσοχόο τον Πάτμιο.30

32. Αθηνών, Βιβλιοθήκης Κολυβά (Μουσείο Λοβέρδου) 46 έτους 1736
φφ. 313 240x173 W: 89
Πλήρες κείμενο με τίτλο: Τοῦ σοφωτάτου καὶ λογιωτάτου Κορυδαλέως τοῦ 
Ἀθηναίου εἰς τὰ περὶ ψυχῆς τοῦ Ἀριστοτέλους βιβλία, ὑπομνήματα. Στο τέ-
λος του χειρογράφου αναφέρεται ο χρόνος της αντιγραφής: Τέλος τῆς περὶ 
γενέσεως καὶ φθορᾶς παρούσης πραγματείας (sic). Ὥσπερ ξένοι χαίρουσιν 
ἰδεῖν πατρίδα, καὶ οἱ θαλαττεύοντες ἰδεῖν λιμένα, καὶ οἱ πραγματεύοντες 
ἰδεῖν τὸ κέρδος, καὶ οἱ ἀλγοῦντες ἰδεῖν τὴν θεραπείαν, οὕτω καὶ οἱ γράφο-
ντες ἰδεῖν βιβλίου τέλος: ἔτει ˏαψμϚῳ ὀκτωβρίου λη εἴληφε πέρας.

33. Μηλεών 25              έτους 1738
φφ. 135 220x110 W: 891
Πλήρες κείμενο με τίτλο: Τοῦ σοφωτάτου καὶ λογιωτάτου Θεοφίλου 

29. Για τον γραφέα βλ. Πολίτης - Πολίτη, ό.π. (σημ. 19) 481. Η εξακρίβωση του περιεχο-
μένου των δύο χφφ., τα οποία στον κατάλογο της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης της Uppsala 
αναφέρονται γενικώς ως «υπομνήματα του Θεοφίλου Κορυδαλλέως στον Αριστοτέλη σε δύο 
τόμους», κατέστη δυνατή χάρη στην αποστολή ψηφιακών φωτογραφιών και σύντομης περι-
γραφής των δύο χφφ. από την κ. Eva Nyström, υπεύθυνη σύνταξης του νέου ψηφιακού κατα-
λόγου των ελληνικών χφφ. της Σουηδίας. Την ευχαριστώ θερμά και από εδώ.

30. Η ταύτιση του γραφέα έγινε από τον Α. Κομίνη, Πίνακες χρονολογημένων Πατμια-
κών κωδίκων, Αθήνα 1968, σ. 62, πρβ. Πολίτης - Πολίτη, ό.π. (σημ. 19) 335-336.
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τοῦ Κορυδαλλέως ὑπομνήματα ἐν τῷ περὶ ψυχῆς πρώτῳ βιβλίῳ. Χρο-
νολογικό σημείωμα: 1738 ἰουνίου ζῃ.

34. Αγίου Όρους, Μ. Μεγίστης Λαύρας 1350 (Κ 63)         έτους 1744 (Σιάτιστα)
φφ. 218 220x160 W: 267
Πλήρες κείμενο με τίτλο: Τοῦ σοφωτάτου Θεοφίλου Κορυδαλέως προλε-
γόμενα ἐν τῷ περὶ ψυχῆς βιβλίῳ. Στο τέλος του κειμένου παρατίθεται βι-
βλιογραφικό σημείωμα του γραφέα: Γέγραπται παρ’ ἐμοῦ Μιχαὴλ ἱερέως 
ἐν Σιατίστῃ κατὰ τὸ ˏαψμδ´ σωτήριον ἔτος.

35. Αλεξανδρείας, ΠΒ 333 (122)     έτους 1745 (Βουκουρέστι)
φφ. 369 210x155 A-C: 12
Πλήρες κείμενο με τίτλο: Τοῦ σοφωτάτου Θεοφίλου Κορυδαλέως, Προλε-
γόμενα ἐν τῷ περὶ ψυχῆς βιβλίῳ. Στο τέλος του κειμένου (φ. 369r) παρα-
τίθεται εκτενές σημείωμα του γραφέα: Ἐτελειώθη τὸ περὶ ψυχῆς τοῦτο 
βιβλίον ἐν τῇ ἐκλαμπροτάτῃ αὐθεντικῇ σχολῇ τοῦ ἁγίου Σάββα παραδί-
δοντος τοῦ ὑπάτου τῶν φιλοσόφων κυρίου Ἀλεξάνδρου, ἐπὶ ἡγεμονί(ας) 
τοῦ ὑψηλοτάτου αὐθέντου καὶ ἡγεμόνος πάσης Οὐγγροβλαχ(ίας) κυρίου 
κυρίου Ἰωάννου Κωνσταντίνου Νικολάου βοεβόδα τοῦ Μαυροκορδάτου. 
Κατὰ τὸ ˏαψμε´, νοεμβρίου ιγῃ. Ἰωακεὶμ ἱεροδιάκονος Μπίστης, βλ. Πολί-
της - Πολίτη, ό.π. (σημ. 19), σ. 466.

36. Βουκουρεστίου, ΒΡΑ 255 (66)    έτους 1745 (Βουκουρέστι)
φφ. 287 230x170 A-C: 91
Πλήρες κείμενο με τίτλο: Τοῦ σοφωτάτου Θεοφίλου Κορυδαλλέως προ-
λεγόμενα ἐν τῷ περὶ ψυχῆς βιβλίῳ. Γραφέας του παρόντος χειρογράφου, 
όπως και άλλων τριών κορυδαλλικών υπομνημάτων κατά τα έτη 1743-
1746, είναι ο Διαμάντης Πεταλάς Βρύλλος από τον Τύρναβο, βλ. Πολίτης 
- Πολίτη, ό.π. (σημ. 19), σ. 423: (φ. 1) ˏαψμδ´ κϛ´ τοῦ Νοεμβρίου ἠρξάμην 
τοῦ περὶ ψυχῆς∙ (φ. 277) Ἐπεραιώθη δὲ ἡ περὶ ψυχῆς πραγματεία μαθή-
σει ἐν ἔτει σωτηρίῳ ˏ αψμε´, κατὰ τὴν κβ´ τοῦ Νοεμβρίου μηνός, ἐν Βουκου-
ρεστίῳ∙ κτῆμα καὶ πόνος ἐμοῦ Διαμάντου Πεταλᾶ τοῦ [καὶ Βρύλου manu 
recentiore] ἐκ Τυρνάβου τῆς Λαρίσσης. Κτητορικά σημειώματα: (σε λευκό 
φ.) Καὶ τόδε πρὸς τοῖς ἄλλοις Παρθενίου ἱερομονάχου Σουμελιώτου Τρα-
πεζουντίου τοῦ Μεταξοπούλου, βλ. Πολίτης - Πολίτη, ό.π. (σημ. 19), σ. 
598∙ (φ. 1) Ἐκ τῶν τοῦ Ἡλιάδου Μανασσῆ ˏαψξη´ Μαḯου γ´.

37. Βουκουρεστίου, ΒΡΑ 48 (65)        έτους 1745 (Βουκουρέστι)
φφ. 367 220x160 W: 359, A-C: 82
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Πλήρες κείμενο με τίτλο: Τοῦ σοφωτάτου Θεοφίλου Κορυδαλέως προλε-
γόμενα ἐν τῷ περὶ ψυχῆς βιβλίῳ. Στο φ. 367v σημείωμα του γραφέα: Ἐπε-
ραιώθη δὲ ἡ περὶ ψυχῆς παροῦσα πραγματεία μαθήσει ἐν ἔτει σωτηρίῳ 
ˏαψμε´, κατὰ τὴν κβ´ τοῦ Νοεμβρίου μηνὸς, ἐν Βουκουρεστίῳ∙ κτῆμα καὶ 
πόνος ἐμοῦ Ματθαίου πρωτοσυγκέλου τοῦ ἐκ Πωγωνιανῆς, βλ. Πολίτης 
- Πολίτη, ό.π. (σημ. 19), σ. 550. Τίτλος και σημείωμα είναι σχεδόν πανο-
μοιότυπα με τα αντίστοιχα του κώδ. ΒΡΑ 255. Κτητορικό σημείωμα (φ. 1): 
Καὶ τόδε πρὸς τοῖς ἄλλοις Φιλοθέου ἱερομονάχου Περιστεριώτου, βλ. Πο-
λίτης - Πολίτη, ό.π. (σημ. 19), σ. 636.

38. Αθηνών, ΜΠΤ 481       έτους 1747
φφ. 316 235x170 W: 131
Πλήρες κείμενο με τίτλο: Τοῦ σοφωτάτου καὶ λογιωτάτου Θεοφίλου Κο-
ρυδαλέως τοῦ Ἀθηναίου εἰς τὰ περὶ ψυχῆς τοῦ Ἀριστοτέλους βιβλία ὑπο-
μνήματα. Σε σημείωση μετά την ολοκλήρωση του κειμένου αναγράφει ο 
γραφέας: Δῶρον προνοίας καὶ πόνος Ἰωάννου. Ἐν ἔτει ˏαψμζῳ, ἀνθεστη-
ριῶνος τρίτῃ φθίνοντος, βλ. Πολίτης - Πολίτη, ό.π. (σημ. 19), σ. 485.

39. Κεφαλληνίας, Μονής Θεμάτων 3    έτους 1748 (Μαχαλά Ξηρομέρου)
φφ. 182 295x200 W: -, A-C:-
Ακέφαλο. (φφ. 1-22) αρχή: …τὴν φαντασίαν οὔπω μέντοι δοκεῖ∙ (φφ. 22-
71) Εἰς τὸ βον βιβλίον τῶν περὶ ψυχῆς ὑπομνημάτων τοῦ Ἀριστοτέλους∙ 
(φφ. 71v-179) Ἀριστοτέλους περὶ ψυχῆς βιβλίον γον. Το χειρόγραφο, όπως 
και άλλα τρία με κορυδαλλικά υπομνήματα (Φυσικά, Λογική, Περὶ οὐρα-
νοῦ, Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς) που υπάρχουν σήμερα στη Μονή, αντι-
γράφονται από κάποιον κεφαλονίτη κωδικογράφο, τον Γεώργιο, μαθη-
τή ή διδάσκαλο σε κάποια από τις σχολές της Αιτωλοακαρνανίας (ανά-
μεσα στα έτη 1746-1748 στην κώμη Μαχαλά Ξηρομέρου). Σε σημείωση 
(φ. 179) αναγράφεται: Ἐτελειώθη κατὰ τὸ ˏαψμη´ ἔτος ἐν μηνὶ φευρουα-
ρίῳ ἡμέρᾳ ϛ´.31

40. Αγίου Όρους, Μ. Ιβήρων 246 (4366)      έτους 1750 (Ιεροσόλυμα)
φφ. 474 305x195 W: 237
Κώδικας με τρία υπομνήματα του Κορυδαλλέως: α. (φφ. 1-82) Τοῦ σοφω-
τάτου κυρίου Θεοφίλου τοῦ Κορυδαλέως, ὑπόμνημα καὶ ζήτημα εἰς τὴν 
περὶ οὐρανοῦ πραγματείαν, βλ. Καράς, ό.π. (σημ. 21), σ. 197, β. (φφ. 87-
280) Προλεγόμενα ἐν τῷ περὶ ψυχῆς βιβλίῳ αῳ τοῦ σοφωτάτου Θεοφίλου 

31. Βλ. αναλυτική περιγραφή από τον Αγ. Τσελίκα, «Τα χειρόγραφα της Μονής των Θε-
μάτων στην Κεφαλονιά», Κεφαλληνιακά Χρονικά 4 (1982) 184-188.
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τοῦ Κορυδαλέως, γ. (φφ. 282-474) Τοῦ σοφωτάτου ἐξ ἀπορρήτων ἑρμη-
νεία εἰς τὴν περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς τοῦ Ἀριστοτέλους πραγματείαν, 
βλ. Καράς, ό.π. (σημ. 21), σ. 239. Το κείμενο του Περὶ ψυχῆς είναι κολο-
βό, τελειώνει: ἀκοὴν δε, ὅπως σημαίνῃ ταὐτῷ∙ γλῶτταν δ’ ὅπως σημαίνει 
τι ἑτέρῳ. Γραφέας του χφ. είναι ο Χριστόδουλος ο Ιεροσολυμίτης, όπως 
προκύπτει από το κτητορικό σημείωμα (φ. 83r): Ἔλαβε τέλος τὸ παρὸν 
κατὰ τὸ χιλιοστὸν ἑπτακοσιοστὸν πεντηκοστὸν ἔτος τῆς ἐνσάρκου οἰκο-
νομίας ἐν τῇ λαμπρᾷ τῆς ἁγίας πόλεως ἀκαδημίᾳ ὄντος καθηγητοῦ Ἰα-
κώβου τοῦ ἐκ Πάτμου, πόνος δε τινος Ἱεροσολυμίτου ὀνόματι Χρυστοδού-
λου, δαπάνῃ δὲ ἐμοῦ τοῦ ἐν ἱερομονάχοις πολλοστοῦ πάνυ καὶ τῶν ἐν φι-
λολόγοις ἐλαχίστου Πελοποννησίου λ.θ.ρ.θ. ὅτου χάριν καὶ κτῆμά μοι τυγ-
χάνει, βλ. Πολίτης - Πολίτη, ό.π. (σημ. 19), σ. 640.

41. Ελασσόνος, Μ. Ολυμπιώτισσας 112     προ του 1751
σσ. 508 236x165 A-C: 229
Τίτλος: Προλεγόμενα ἐν τῷ περὶ ψυχῆς βιβλίῳ. Κτητορικά σημειώματα: 
(στο εσωτερικό του α´ εξωφύλλου) Καὶ τόδε πρὸς τοῖς ἄλλοις Χριστοφόρου 
ἱερομονάχου. Στο φ. α´ καταγράφεται η αγορά του χφ. αυτού αλλά και άλ-
λων έργων του Κορυδαλλέως από τον Αθανάσιο Παρασκευά: Τὸ παρὸν βι-
βλίον τὸ περὶ ψυχῆς ἔχον, ἀποκτήθη ἀντάμα μὲ τὸ περὶ οὐρανοῦ, περὶ γενέ-
σεως καὶ φθορᾶς, καὶ μὲ τὸ περὶ ἀρχῶν, καὶ συναριθμήθη ἐν τοῖς ἡμετέροις 
βιβλίοις, δόντος μοῦ τῷ Χριστοφόρῳ τῷ Σκαμνελίτῃ, ἄσπρα χίλια ἑξακόσια 
κατὰ τὸ ˏαψνα´ φευρουαρίου κδ´. Στη σ. 1 παρατίθενται κτητορικά σημει-
ώματα τριών διαδοχικών κτητόρων: α) Καὶ τόδε πρὸς τοῖς ἄλλοις Στεφά-
νου, β) Νῦν δὲ Χριστοφόρου ἱερομονάχου, γ) Νῦν Ἀθανασίου Παρασκευᾶ.

42. Ιεροσολύμων, Μ. Αβραάμ 23 (= Ν. Αναστάσεως 13) έτους 1751 (Βουκουρέστι)
φφ. 217 285x195 W: 742
Πλήρες κείμενο με τίτλο: Τοῦ σοφωτάτου καὶ λογιωτάτου κυρίου Θεοφί-
λου τοῦ Κορυδαλλέως τοῦ Ἀθηναίου, εἰς τὰ περὶ ψυχῆς τοῦ Ἀριστοτέλους 
βιβλία ὑπομνήματα. Στην αρχή του κειμένου βιβλιογραφικό σημείωμα του 
γραφέα Κωνσταντίνου, βλ. Πολίτης - Πολίτη, ό.π. (σημ. 19), σ. 528: Ἐν ἔτει 
καθ᾿ ὃ γέγραπται ˏ αψνα΄, ἀπρ(ιλίου) κα΄, παρὰ Κωνσταντίνου, μαθητοῦ τοῦ 
σοφωτάτου κυροῦ Θεοδώρου τοῦ Δακίας βου διδασκ(άλου) χρηματίσαντος. 
Πρόκειται για τον Θεόδωρο εκ Δρύστρας, διδάσκαλο στο Βουκουρέστι.

43. Αθηνών, ΕΒΕ 1311       έτους 1752-1753
σσ. 383  290x210 W: 44
Πλήρες κείμενο με τίτλο (σ. 8): Τοῦ σοφωτάτου καὶ λογιωτάτου Θεοφίλου 
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τοῦ Κορυδαλέως προλεγόμενα εἰς τὸ περὶ ψυχῆς βιβλίον. Βιβλιογραφικά 
σημειώματα στην αρχή και το τέλος του κειμένου αναφέρουν τον  χρόνο 
έναρξης και ολοκλήρωσης της αντιγραφικής εργασίας, αλλά όχι το όνο-
μα του γραφέα: (σ. 8 πάνω) ˏαψμβῳ, μαρτίου 15 ἠρξάμην τὸ παρὸν περὶ 
ψυχῆς βιβλίον καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν. (σ. 383 στο τέλος) Εἴληφε πέρας 
κατὰ τὸ ˏαψνγον ἔτος, ἐν μηνὶ ἰουνίῳ κδῃ ἡμέρᾳ ἐν ᾗ καὶ ἐγεννήθη ὁ πρό-
δρομος Ἰωάννης, ὃς τὴν τοῦ πατρὸς σιωπὴν ἐν τῷ γεννᾶσθαι ἐπιλυσάμε-
νος. Δέομαι κἀγὼ τοίνυν αὐτοῦ ἵνα τὴν τῆς ἡμετέρας διανοίας ἀμαυρότη-
τα διασκεδάσῃ. Οὗτινος τῇ πρεσβείᾳ καὶ ἄλλας βίβλους γράψασθαι ἀξι-
ωθείην. Ἀμήν.

44. Αθηνών, ΜΠΤ 701      έτους 1753 (Βουκουρέστι)
φφ. 325  215x160 W: 171
Πλήρες κείμενο με τίτλο: Τοῦ σοφωτάτου καὶ λογιωτάτου Θεοφίλου τοῦ 
Κορυδαλέως τοῦ Ἀθηναίου εἰς τὰ περὶ ψυχῆς τοῦ Ἀριστοτέλους βιβλία 
ὑπομνήματα. Ο γραφέας Στέφανος ο Πάτμιος αντιγράφει το κείμενο 
στο Βουκουρέστι, όπως δηλώνεται στα βιβλιογραφικά σημειώματα που 
υπάρχουν στο χφ.: (φ. 1r) Καὶ τόδε Στεφάνου τοῦ Πατμίου ὑπάρχει,  και 
(μετά το πέρας του κειμένου) Ἐν Βουκουρεστίῳ ˏαψνγῳ.

45. Ιασίου, Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης ΙΙ-52     μέσα 18ου αι.
  190-200x110-115 W: 667
Το κείμενο με τίτλο Τοῦ σοφωτάτου καὶ λογιωτάτου Θεοφίλου τοῦ Κορυ-
δαλλέως τοῦ Ἀθηναίου εἰς τὰ περὶ ψυχῆς τοῦ Ἀριστοτέλους βιβλία παρα-
δίδεται συνεχόμενο σε εννέα διαφορετικούς τόμους (τ. 1-9), πράγμα ασυ-
νήθιστο για την εποχή αυτή. Σε κανένα τόμο δεν υπάρχει βιβλιογραφικό 
σημείωμα με χρονολογική αναφορά, ενώ η γραφή παραπέμπει στα μέσα 
του 18ου αι. Ο κώδ. ΙΙ-52 προέρχεται πιθανώς από την Αυθεντική Ακαδη-
μία του Ιασίου.32

46. Ιεροσολύμων, ΠΒ 536   έτους 1753 (Βουκουρέστι)
φφ. 338  220x168 W: 714
Πλήρες κείμενο με τίτλο: Τοῦ σοφωτάτου καὶ λογιωτάτου Θεοφίλου τοῦ Κορυ-
δαλλέως τοῦ Ἀθηναίου εἰς τὰ περὶ ψυχῆς τοῦ Ἀριστοτέλους βιβλία ὑπομνήμα-
τα. Ο γραφέας Κωνσταντίνος ο Ζαγοραίος αντιγράφει το κείμενο στο Βουκου-

32. Βλ. Χ. Καρανάσιος, «Φιλοσοφικά και επιστημονικά ελληνικά χειρόγραφα στην Πα-
νεπιστημιακή Βιβλιοθήκη “Μ. Εμινέσκου” του Ιασίου», στο K. Βουδούρης (επιμ.), Νεοελλη-
νική φιλοσοφία, Aθήνα 2000, σσ. 130-132∙ ο V. Streinu, «Sur quelques manuscripts grecs coryda-
léens», RESEE 5 (1967) 276, εκ παραδρομής χρονολογεί τον κώδικα στα 1669.
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ρέστι, όπως δηλώνεται σε βιβλιογραφικό σημείωμα στο τέλος του χφ.: Τέλος 
τῆς ὅλης περὶ ψυχῆς πραγματείας∙ γέγραπταί μοι καὶ τόδε Κωνσταντίνῳ τῷ 
Ζαγοραίῳ ἐν Βουκουρεστίῳ διατρίβοντι ἐν ἔτει ˏαψνγ΄, παραδοθὲν παρὰ τοῦ 
σοφωτάτου διδασκάλου κυρίου Ἀλεξάνδρου τοῦ ἐκ Τυρνάβου Λαρίσσης∙ πρβ. 
Πολίτης - Πολίτη, ό.π. (σημ. 19), σ. 526.

47. Αγίου Όρους, Μ. Μεγίστης Λαύρας 824 (Η 169)  έτους 1755 (Βουκουρέστι)
φφ. 300  280x190 W: 261
Πλήρες κείμενο με τίτλο: Τοῦ σοφωτάτου καὶ λογιωτάτου Θεοφίλου τοῦ Κο-
ρυδαλέως τοῦ Ἀθηναίου εἰς τὰ περὶ ψυχῆς τοῦ Ἀριστοτέλους βιβλία ὑπο-
μνήματα. Γράφεται στο Βουκουρέστι από τον Γεώργιο Δρύστιο, πρβ. Πολίτης 
- Πολίτη, ό.π. (σημ. 19), σ. 390: (φ. 286v) Γέγραπταί μοι καὶ τόδε Γεωργίῳ τῷ 
Δρυστίῳ ἐν Βουκουρεστίῳ διατρίβοντι ἐν ἔτειˏ αψνε ,́ παραδοθὲν παρὰ τοῦ 
σοφωτάτου διδασκάλου κυρίου Ἀλεξάνδρου τοῦ ἐκ Τυρνάβου Λαρίσσης.

48. Βουκουρεστίου, ΒΡΑ 1418   έτους 1755 (Βουκουρέστι)
φφ. 274    W: -, A-C: -
Πλήρες κείμενο με τίτλο (φ. 2r): Τοῦ σοφωτάτου καὶ λογιωτάτου Θεοφί-
λου τοῦ Κορυδαλέως τοῦ Ἀθηναίου εἰς τὰ περὶ ψυχῆς τοῦ Ἀριστοτέλους 
βιβλία ὑπομνή ματα. Προλεγόμενα ἐν τῷ περὶ ψυχῆς βιβλίῳ α΄. Αρχή: Τὸ 
φυσικὸν (erasit) ἢ φυσιολογικὸν (s.v.) τῆς θεωρίας… Πάνω από τον τίτ-
λο κτητορικό σημείωμα (με λεπτή καστανή μελάνη): Καὶ τόδε Θωμᾶ τοῦ 
ἐκ Καστορίας β΄ λογοθέτου. ἀφιερώθη δὲ νῦν τῇ ἐν ἐν Ἰασίῳ Αὐθεντικῇ 
σχολῇ ὑπὸ Ἀργυρῆς συζύγου αὐτοῦ. Ο Θωμάς ήταν και ο γραφέας του 
κώδικα, όπως προκύπτει από το βιβλιογραφικό σημείωμα στο φ. 274r: Τέ-
λος τοῦ περὶ ψυχῆς βιβλίου, ἐπεραιώθη δὲ ἐν ἔτει χιλιοστῷ ἑπτακοσιοστῷ 
πεντηκοστῷ πέμπτῳ τῷ σωτηριώδει, γέγραπταί τε καὶ ἀνέγνωσται ἐμοὶ 
τῷ ἐν ἐλαχίστοις τῶν φοιτητῶν, Θωμᾷ τῷ ἐκ Καστορίας ἐκ χώρας Κρε-
πενῆς. Στο σημείωμα αναφέρεται ο Θωμάς [Δημητρίου] ως φοιτητής, αρ-
γότερα όμως θα γίνει ο ίδιος καθηγητής στο Ιάσι. Στη σχολή αυτή η σύζυ-
γός του δώρισε τους κώδικες και τα έντυπά του.33

33. Βλ. G. Cront, «L̓Académie de Saint-Sava de Bucarest au XVIIIe s. Le contenu de l e̓nseignement», 
RESEE 4 (1966) 453, και Α. Camariano-Cioran, Les académies princières de Bucarest et Jassy et 
leurs professeurs, Θεσσαλονίκη, Institute for Balkan Studies, 1974, σ. 216 σημ. 291, 558-559 (για 
τον Θωμά). Η Αργυρή δώρισε στην ίδια σχολή και τον κώδικα Ιασίου, ΠΒ 48 [ΙΙ-39] (σχόλια 
του Γεράσιμου Βλάχου στο Περὶ ψυχῆς του Αριστοτέλη), όπως αναγράφεται σε παρόμοιο 
αφιερωματικό σημείωμα (φ. 1), βλ. Καρανάσιος, ό.π., σσ. 129, 132 (για τον Θωμά), 136 σημ. 12, 
και Σ. Λάμπρος, (επιμ.), Ελληνίδες Βιβλιογράφοι και Κυρίαι Κωδίκων κατά τους μέσους αιώνας 
και επί Τουρκοκρατίας, Αθήνα, Τυπογραφείο Π. Δ. Σακελλα ρίου, 1903, σ. 33. Πρβ. Πολίτης - 
Πολίτη, ό.π. (σημ. 19), σ. 452.
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49. Ζαγοράς 50 έτους 1767 (Βουκουρέστι)
φφ. 282  230x170 W: 2257
Πλήρες κείμενο με τίτλο (σ. 8): Τοῦ σοφωτάτου Θεοφίλου Κορυδαλλέως 
προλεγόμενα ἐν τῷ περὶ ψυχῆς βιβλίῳ. Το χφ. αντιγράφηκε στο Βουκου-
ρέστι, όπως αναφέρεται σε σημειώματα: (στην αρχή) ˏαψξζ΄ Ἀπριλλίου λ΄ 
ἠρξάμην ἀκροάζεσθαι τὴν παροῦσαν πραγματείαν παρὰ τῷ διδασκάλῳ 
μοι κ. Μανασσῇ Ἡλιάδῃ ὄντι διδασκάλῳ ἐν τῇ ἐν Βουκουρεστίῳ αὐθε-
ντικῇ σχολῇ∙ (στο τέλος του χφ.) ˏαψξζ΄ Σεπτεμβρίου κθ΄ ἐπερατώθη μα-
θήσει τὸ παρὸν ἐν Βουκουρεστίῳ. Ο γραφέας ταυτίζεται με τον Γεώργιο, 
ο οποίος στον κώδ. Ζαγοράς 48 (έτους 1766, ἐν Βουκουρεστίῳ) αντιγρά-
φει τα σχόλια του Κορυδαλλέως στα Φυσικά.34

50. Αθηνών, ΕΒΕ 1152    έτους 1767 (Βουκουρέστι)
φφ. 186  240x170 W:-, Α-C: - 
Πλήρες κείμενο με τίτλο (φ. 1r): Τοῦ σοφωτάτου Θεοφίλου τοῦ Κορυ-
δαλλέως προλεγόμενα ἐν τῷ περὶ ψυχῆς βιβλίῳ. Γραφέας του χφ. είναι 
ο ιερομόναχος Νεόφυτος Καλούτζης στο Βουκουρέστι, όπως αναγρά-
φει σε σημείωμά του στο τέλος του κειμένου (φ. 185r): Γέγραπται μὲν ἡ 
περὶ ψυχῆς πραγματεία ἐν ἔτει σωτηρίῳ ˏαψξζ΄ κατὰ τὴν κε΄ τοῦ Μαΐου 
διὰ χειρὸς ἐμοῦ Νεοφύτου ἱερομονάχου Καλούτζη ἐκκλησιάρχου τῆς 
ἐπισκοπῆς Κυθήρων ἐν Βουκουρεστίῳ. O Καλούτζης αντιγράφει άλλα 
δύο κορυδαλλικά αριστοτελικά υπομνήματα (στο Περὶ οὐρανοῦ και τα 
Φυσικά), βλ. Πολίτης - Πολίτη, ό.π. (σημ. 19), σ. 568, και Καράς, ό.π. (σημ. 
21), σ. 198. Άλλα σημειώματα: (πάνω από τον τίτλο του έργου) ἐν Βου-
κουρεστίῳ αψξζῳ λ΄ τοῦ ἀπριλίου ἠρξάμην ἀκροάζεσθαι τοῦ περὶ ψυχῆς.  
Στο φ. 185r μετά το σημείωμα του πρώτου γραφέα, ένας δεύτερος γράφει: 
Ἐπαιρεώθη δὲ ἡ περὶ ψυχῆς πραγματεία μαθήσει ἐν ἔτει σωτηρίῳ ˏ αψξζ΄ 
κατὰ τὴν κε΄ τοῦ σεπτεμβρίου μηνός. Ο ίδιος γραφέας στα φφ. 185r-186r 
αντιγράφει τα κεφάλαια ιβ΄ και ιγ ,́ σημειώνοντας στο τέλος (φ. 186r): κατὰ 
τὴν κη΄ τοῦ σεπτεμβρίου.

51. Αθηνών, ΕΒΕ 2873    έτους 1767 (Σμύρνη)
φφ. 229 285x200 W: 64
Πλήρες κείμενο με τίτλο (φ. 1): Θεοφίλου Κορυδαλέως ὑπόμνημα εἰς τὸ 
περὶ ψυχῆς τοῦ Ἀριστοτέλους∙ (φ. 1) Προλεγόμενα, (φ. 3) Εἰς βιβλίον α΄, 
(φ. 30) Εἰς βιβλίον β΄, (φ. 89) Εἰς βιβλίον γ΄. Γράφεται στη Σμύρνη από 
τον γραφέα Άνθιμο: (φ. 228) Τέλος καὶ τῷ Θεῷ δόξα. Ἐν ἔτει ˏαψξζ΄ ἐν 

34. Βλ. Καράς, ό.π. (σημ. 21), σ. 184: διὰ χειρὸς Γεωργίου, και Πολίτης - Πολίτη, ό.π. 
(σημ. 19) 397.
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Σμύρνῃ, κατὰ Ἰούλιον μῆνα ἀπεγράφη ἡ παροῦσα περὶ ψυχῆς βίβλος, κδ΄∙ 
πρβ. Πολίτης - Πολίτη, ό.π. (σημ. 19), σ. 355.

52. Βουκουρεστίου, ΒΡΑ 227 (74)  προ του 1768
φφ. 483 270x180 W: 364
Πλήρες κείμενο (φφ. 1-267) με τίτλο: Τοῦ σοφωτάτου καὶ λογιωτάτου 
Θεοφίλου τοῦ Κορυδαλλέως τοῦ Ἀθηναίου εἰς τὰ περὶ ψυχῆς τοῦ Ἀρι-
στοτέλους βιβλία ὑπομνήματα. Ακολουθεί (φφ. 272-379) το υπόμνημα 
στο Περὶ οὐρανοῦ, βλ. Καράς, ό.π. (σημ. 21), σ. 198: Τοῦ σοφωτάτου κυ-
ρίου Θεοφίλου τοῦ Κορυδαλλέως ὑπομνήματα συνοπτικὰ καὶ ζητήμα-
τα εἰς τὴν περὶ οὐρανοῦ πραγματείαν. Πρόκειται για δύο τεύχη που συ-
σταχώθηκαν το 1771, όπως αναφέρεται στην αρχή του πρώτου κειμέ-
νου: ˏαψοα΄ συνεδέθη τὸ παρὸν βιβλίον τὸ περὶ ψυχῆς μὲ τὴν περὶ οὐρα-
νοῦ πραγματείαν. Κτητορικό σημείωμα του Ευγένιου Σουμελιώτη στο φ. 
483v, όπου αναφέρει τα κορυδαλλικά χφφ. που είχε στην κατοχή του: 
Καὶ τόδε τυγχάνει γ’ ὂν Εὐγενίου ἱερομονάχου τοῦ Σουμελιώτου κτῆμα 
σὺν τοῖς ἄλλοις βιβλίοις, λέγω σὺν τῇ λογικῇ μεθόδῳ Θεοφίλου Κορυ-
δαλλέως καὶ τῷ περὶ φυσικῆς ἀκροάσεως τοῦ αὐτοῦ, καὶ τῇ περὶ ψυχῆς 
πραγματείᾳ τοῦ αὐτοῦ, τοῖς τε προγυμνάσμασι τοῦ Ἀφθονίου καὶ τῇ 
εἰσαγωγῇ τῆς λογικῆς τοῦ Σουγδουρῆ καὶ τῇ Εὐγενίου Βουλγάρεως λο-
γικῇ. 1768 Ἀπριλίου πρώτῃ. Ο Ευγένιος υπήρξε μαθητής του Ηλιάδη 
Μανασσή.35

53. Φουρνά, Δημοτικού σχολείου 3  έτους 1774 (Τύρναβος)
σσ. 362 305x210 A-C: 301
Πλήρες κείμενο με τίτλο: Τοῦ σοφωτάτου Θεοφίλου Κορυδαλέως προ-
λεγόμενα ἐν τῷ περὶ ψυχῆς βιβλίῳ. Γραφέας είναι ο Ιάκωβος Φουρναίος, 
που αντιγράφει το κείμενο στα 1774 στη σχολή του Τυρνάβου, όπως ανα-
γράφεται στη σ. 1 πάνω από τον τίτλο του έργου: Ἐν ˏαψοδ΄ ἐν μηνὶ φε-
βρουαρίῳ ϛ΄ ἔναρξις τῆς τοῦ περὶ ψυχῆς βίβλου ἐπὶ τοῦ γράφειν ἐγεγόνει, 
παρ᾿ ἰακώβου φουρναίου, ἐν τῇ σχολῇ τοῦ Τυρνάβου∙ βλ. Πολίτης - Πολί-
τη, ό.π. (σημ. 19), σ. 435.

54. Αγίου  Όρους, Μ. Βατοπεδίου 398  18ου αι.
φφ. 103 210x160 W: 179 
Πλήρες κείμενο με τίτλο: Προλεγόμενα εἰς τὸ περὶ ψυχῆς βιβλίον α΄ τοῦ 
Ἀριστοτέλους∙ (φ. 65v) βιβλίον β΄, (φ. 175r) βιβλίον γ΄.

35. Βλ. Camariano-Cioran, ό.π. (σημ. 33), σ. 292, και Πολίτης - Πολίτη, ό.π. (σημ. 19) 436.
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55. Αγίου  Όρους, Μ. Βατοπεδίου 399   18ου αι.
φφ. 132 220x150 W: 180
Το χειρόγραφο περιλαμβάνει τα προλεγόμενα και τα τρία βιβλία του 
υπομνήματος.

56. Αγίου  Όρους, Μ. Βατοπεδίου 401   18ου αι.
φφ. 263 210x150 W: 182
Το χειρόγραφο με σημειώσεις στα περιθώρια και κολοβό στο τέ-
λος.

57. Αγίου  Όρους, Μ. Ιβήρων 115 (4235)  18ου αι.
φφ. 176 8ο σχ.  W: 208
Πλήρες κείμενο σε τρία βιβλία με τίτλο: Τοῦ σοφωτάτου Θεοφίλου τοῦ 
Κορυδαλλέως προλεγόμενα ἐν τῷ περὶ ψυχῆς βιβλίῳ.

58. Αγίου  Όρους, Μ. Ιβήρων 227 (4347)  18ου αι.
σσ. 525 8ο σχ.  W: 223
Πλήρες κείμενο με τίτλο: Τοῦ σοφωτάτου κυρίου Θεοφίλου τοῦ Κορυ-
δαλέως προλεγόμενα ἐν τῷ περὶ ψυχῆς βιβλίῳ∙ (σ. 6) βιβλίον α ,́ (σ. 80) 
βιβλίον β ,́ (σ. 209) βιβλίον γ .́

59. Αγίου  Όρους, Μ. Κουτλουμουσίου 212 (3285) 18ου αι.
φφ. 276 8ο σχ.  W: 253
Όλο το χειρόγραφο περιλαμβάνει τα προλεγόμενα και τα τρία βιβλία 
του υπομνήματος.

60. Αγίου  Όρους, Μ. Μεγίστης Λαύρας 1377 (Κ 90) 18ου αι.
φφ. 323  240x170 W: 272
Πλήρες κείμενο με τίτλο: Προλεγόμενα ἐν τῷ περὶ ψυχῆς βιβλίῳ α΄ τοῦ 
σοφωτάτου κυροῦ Θεοφίλου τοῦ Κορυδαλέως.

61. Αγίου  Όρους, Μ. Παντελεήμονος 244 (5751) 18ου αι.
σσ. 488 220x165 W:-, Α-C:-
Όλο το χειρόγραφο περιλαμβάνει τα προλεγόμενα (χωρίς γενικό τίτ-
λο) και τα τρία βιβλία του υπομνήματος. Αρχή: Προοίμιον. Τὸ φυσιολο-
γικὸν τῆς θεωρίας μέρος… 

62. Αθηνών, ΕΒΕ 2133   α΄ μισό 18ου αι. (Θεσσαλονίκη)
φφ. 265 215x160 W: 54
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Πλήρες κείμενο με τίτλο: Εἰς τὰ περὶ ψυχῆς τοῦ Ἀριστοτέλους ὑπομνήμα-
τα. Γράφεται στη Θεσσαλονίκη από τον ιεροδιάκονο Άνθιμο τον εκ Θερ-
μίων, αρχιδιάκονο του τότε μητροπολίτη της πόλης Ανανία, όπως ανα-
φέρεται σε σημείωμα στο φ. 265: Τέλος εἴληφε ἡ βίβλος αὕτη διὰ χειρὸς 
Ἀνθίμου ἱεροδιακόνου τοῦ ἐκ Θερμίων, τοῦ καὶ ἀρχιδιακόνου χρηματίσα-
ντος τῆς μεγαλοπόλεως Θεσσαλονίκ(ης), ἀρχιερατεύοντος τοῦ σοφωτά-
του [[Ἀνανία]] κυρίου κυρίου Ἀνανία. Μητροπολίτης Ανανίας μνημονεύε-
ται περί το 1728.36 Πρόκειται για τον κώδ. άλλοτε Γυμνασίου Θεσσαλο-
νίκης 64.

63. Αθηνών, Βιβλιοθήκης Κολυβά (Μουσείο Λοβέρδου) 94  18ου αι.
φφ. 287 325x215 W: 93
Το χφ. παραδίδει τμήμα μόνον του έργου (φφ. 1r-16v). Κτητορικό σημεί-
ωμα στο κάτω περιθώριο του φ. 1r: Καὶ τόδε σὺν τοῖς ἄλλοις Ἀκακίου ἱε-
ρομονάχου. Το τεύχος αυτό έχει συσταχωθεί με τα σχόλια του Κορυδαλ-
λέως στα Μετὰ τὰ φυσικά (φφ. 17-287): Τοῦ σοφωτάτου καὶ λογιωτάτου 
κυρίου Θεοφίλου τοῦ Κορυδαλλέως σχολαστικαὶ παρασημειώσεις εἰς τὸ 
μεῖζον α τῶν μετὰ τὰ Φυσικὰ Ἀριστοτέλους. 

64. Βουκουρεστίου, ΒΡΑ 277 (75)      18ου αι.
φφ. 193 220x160 W: 365
Πλήρες κείμενο με τίτλο (φ. 1): Προλεγόμενα ἐν τῷ περὶ ψυχῆς βιβλίῳ. 
Ὑπομνήματα τοῦ σοφωτάτου Κορυδαλλέως εἰς τὸ περὶ ψυχῆς τοῦ 
Ἀριστοτέλους.

65. Βουκουρεστίου, ΒΡΑ 280 (76)   18ου  αι.
φφ. 422 210x150 W: 366
Πλήρες κείμενο με τίτλο: Τοῦ σοφωτάτου Θεοφίλου τοῦ Κορυδαλλέως 
προλεγόμενα ἐν τῷ περὶ ψυχῆς βιβλίῳ. Στο φ. 1 σημείωμα του κτήτο-
ρα του χφ.: Ἐκ τῶν τοῦ Φωτίου Δημητριάδου Δρυστρίου.

66. Βουκουρεστίου, ΒΡΑ 507 (77)   τέλη 18ου  αι.
σσ. 602 210x160 W: 367
Πλήρες κείμενο με τίτλο (σ. 1): Τοῦ σοφωτάτου Θεοφίλου τοῦ Κορυδαλ-
λέως προλεγόμενα ἐν τῷ περὶ ψυχῆς βιβλίῳ. Το χφ. ανήκε στον Γεώργιο 
Ιωάννου εξ Αμπελακίων, τρίτο διδάσκαλο στην Ακαδημία του Αγίου Σάβ-
βα, όπως αναφέρεται σε κτητορικό σημείωμα: Ἐκ τῶν τοῦ ἐν μακαρίᾳ τῇ 

36. Βλ. Πολίτης - Πολίτη, ό.π. (σημ. 19) 352: ο Άνθιμος αντιγράφει τέσσερα χφφ., χρονο-
λογούμενα στα έτη 1720-1752.
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λήξει Γεωργίου Ἰωάννου τοῦ ἐξ Ἀμπελακίου χρηματίσαντος ἐν τῇ ἐν Βου-
κουρεστίοις σχολῇ τρίτου διδασκάλου τῶν Ἑλληνικῶν μαθημάτων καὶ εἰς 
ταύτην ἀφιερωθὲν μετὰ θάνατον αὐτοῦ.

67. Βουκουρεστίου, ΒΡΑ 1426         18ου αι. (Βουκουρέστι)
φφ. 216   W: -, A-C: -
Πλήρες κείμενο. Το έργο παραδίδεται με τον τίτλο (φ. 1r): Τοῦ σοφω-
τάτου καὶ λογιωτάτου Θεοφίλου τοῦ Κορυδαλέως τοῦ Ἀθηναίου εἰς 
τὰ περὶ ψυχῆς τοῦ Ἀριστοτέλους βιβλία ὑπο μνή ματα. Προλεγόμενα 
ἐν τῷ περὶ ψυχῆς βιβλίῳ α .́ Αρχή: Τὸ φυσικὸν ἢ φυσιολογικὸν (sic) τῆς 
θεωρίας… (όπως στον κώδ. ΒΡΑ 1418). Τα τελευταία φύλλα έχουν εκ-
πέσει.37

68. Ζαγοράς144 18ου αι.
σσ. 430 290x200 W:-, Α-C: - 
Το υπόμνημα καταλαμβάνει το πρώτο μέρος του χφ.

69. Ιεροσολύμων, ΠΒ 118   μέσα 18ου αι. (Ιεροσόλυμα)
φφ. 195 312x215 W: 682
Πλήρες κείμενο με τίτλο (φφ. 4-195): Προλεγόμενα ἐν τῷ περὶ ψυχῆς βι-
βλίῳ α΄ τοῦ σοφωτάτου κυρίου Θεοφίλου τοῦ Κορυδαλλέως. Προηγείται 
(φφ. 1-3v) απόσπασμα από το τελευταίο τμήμα του υπομνήματος στο Περὶ 
οὐρανοῦ, πρβ. Καράς, ό.π. (σημ. 21), σ. 200. Στο φ. 3v βιβλιογραφικό σημεί-
ωμα του γραφέα Ιωακείμ τού εξ Εώας: Τέλος τῆς βίβλου τῆς ὅλης τῆς περὶ 
οὐρανοῦ. Ἐγράφθη παρὰ τοῦ ἐλαχίστου τε καὶ πολλοστοῦ λίαν Ἰωακεὶμ 
ἐν ἱεροδιακόνοις τοῦ ἐξ ἑῴας. Ο Ιωακείμ αντιγράφει άλλα δύο ιεροσολυμι-
τικά χφφ. με κορυδαλλικά υπομνήματα (Φυσικά, Περὶ οὐρανοῦ) κατά τα 
έτη 1749-1751, βλ. Πολίτης - Πολίτη, ό.π. (σημ. 19), σ. 467.

70. Ιεροσολύμων, Αγίου Σάββα 113  μέσα 18ου αι. (Ιεροσόλυμα)
φφ. 283 212x163 W: 719
Πλήρες κείμενο με τίτλο: Προλεγόμενα ἐν τῷ περὶ ψυχῆς βιβλίῳ τοῦ σο-
φωτάτου κυρίου Θεοφίλου τοῦ Κορυδαλλέως. Στο τέλος βιβλιογραφικό 
σημείωμα του γραφέα Ιωακείμ Σμυρναίου: Ἐγράφη παρ’ ἐμοῦ του Σμυρ-
ναίου Ἰωακεὶμ ἱερομονάχου, τὸ μὲν δι’ ἐξόδων, τὸ δὲ δι’ ἰδίας χειρός. Στα 
χρόνια 1744-1745 αντιγράφει άλλα δύο κορυδαλλικά έργα στα Ιεροσόλυ-
μα (Ῥητορική, Φυσικά)∙ βλ. Πολίτης - Πολίτη, ό.π. (σημ. 19), σ. 468.

37. Βλ. Cront, ό.π. (σημ. 33) 453, και Camariano-Cioran, ό.π. (σημ. 33), σ. 216 σημ. 291.
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71. Ιεροσολύμων, Αγίου Σάββα 114   18ου αι.
φφ. 366 220x163 W: 720
Πλήρες κείμενο με σημειώσεις στα περιθώρια.

72. Ιεροσολύμων, Αγίου Σάββα 520   μέσα 18ου αι.
φφ. 238 222x166 W:-, Α-C: -  
Ανώνυμο, ακέφαλο χφ., καθώς περιλαμβάνει μόνο το τρίτο βιβλίο με τίτ-
λο: Περὶ ψυχῆς βιβλίον γ΄. Κεφάλαιον α΄. Αρχή: Συνάπτουσι τινὲς τῶν νε-
ωτέρων τὴν προκειμένην βίβλον…

73. Καλαβρύτων, Μ. Μεγάλου Σπηλαίου 177   18ου αι.
W:-, Α-C: -  
Πλήρες κείμενο.

74. Λάρνακας, Μητροπόλεως Κιτίου 16   18ου αι.
φφ. 312 215x153 W:-, Α-C: -  
Πλήρες κείμενο.

75. Λέρου, ΔΒ 8      18ου αι.
φφ. 297 280x200 W: 783
Πλήρες κείμενο με τίτλο: Τοῦ σοφωτάτου [Θεο]φίλου τοῦ Κορυ[δαλλέως] 
εἰς τὰ περὶ ψυχῆς [γ΄ τοῦ Ἀριστοτέλους] βιβλία ὑπ[ομνή]ματα. Προλεγό-
μενα ἐν τῷ περὶ ψυχῆς βιβλίῳ α΄. Το κείμενο αντιγράφεται από δύο γρα-
φείς (φφ. 1-82v και 83-297v).

76. Παρισιού, Bibliothèque Sainte-Geneviève 3402 18ου αι.
φφ. 230 223x160 W: 1635
Πλήρες κείμενο με τίτλο: Τοῦ σοφωτάτου Κορυδαλλέως εἰς τὸ περὶ ψυχῆς 
τοῦ Ἀριστοτέλους ὑπομνήματα. Προηγούνται Προλεγόμενα.38

Λανθάνοντα χειρόγραφα

77. Κωνσταντινουπόλεως, ΜΓΣ 7   έτους 1677
φφ. 190 290x210  W:-, Α-C: -
Τίτλος: Προλεγόμενα ἐν τῷ περὶ ψυχῆς βιβλίῳ. Τον κώδικα έγραψε, σύμ-
φωνα με βιβλιογραφικό σημείωμα, ο Ιωάννης Κομνηνός, σπουδαστής της 

38. Βλ. την παρουσίαση του C. F. Ruelle, «Un nouveau ms. de Th. Corydalleus (Commentaire 
sur le Traité de l’âme d’Aristote)», Annuaire de l’association pour l’encouragement des études 
grecques en France 15 (1881) 192-194. Χρησιμοποιήθηκε από τον Jochem, ό.π. (σημ. 1), σσ. 7-8, 
παράλληλα με τον κώδ. Giessen.
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Πατριαρχικής Σχολής, τον Σεπτέμβριο του 1677: (φ. 19r) Ἐκ τῶν οἰκείᾳ 
χειρὶ γραφεισῶν βίβλων Ἰωάννου Κομνηνοῦ 

΄
αχοζ΄ Σεπτεμβρίου γ .́39

78. Κωνσταντινουπόλεως, ΜΓΣ 29  έτους 1697
W:-, Α-C: -
Τον κώδικα έγραψε, σύμφωνα με υπάρχον βιβλιογραφικό σημείωμα, 
ο Κωνσταντίνος ο πρωταποστολάριος της Μεγάλης Εκκλησίας, τον 
Οκτώβριο του 1697, βλ. Πολίτης - Πολίτη, ό.π. (σημ. 19), σ. 527.40

79. Τραπεζούντος, Μ. Αγ. Γεωργίου Περιστερεώτη 5    17ου αι.
σσ. 526 W:-, Α-C:-
Τίτλος:  Τοῦ σοφωτάτου καὶ λογιωτάτου Θεοφίλου τοῦ Κορυδαλέως τοῦ 
Ἀθηναίου, εἰς τὰ περὶ ψυχῆς τοῦ Ἀριστοτέλους βιβλία ὑπομνήματα.41

80. Κωνσταντινουπόλεως, ΜΓΣ 25  α΄ μισό 18ου αι.
W:-, Α-C: -
Ο κώδικας, σύμφωνα με κτητορικό σημείωμα, ανήκε στον Αθανάσιο 
Κομνηνό Υψηλάντη. Έχουν εντοπιστεί επτά χφφ. αντιγραμμένα από 
αυτόν, βλ. Πολίτης - Πολίτη, ό.π. (σημ. 19), σσ. 334-335.42

81. Σμύρνης, Ευαγγελικής Σχολής 12  έτους 1743 (Σμύρνη)
2ο σχ. Α-C: 369 (δεν αναφέρεται το Περὶ ψυχῆς)
Τίτλος: Τοῦ σοφωτάτου κυρίου Θεοφίλου τοῦ Κορυδαλέως προγυμνά-
σματα ἐν τῷ περὶ ψυχῆς τοῦ Ἀριστοτέλους. Ακολουθούν τα σχόλια στο 
Περὶ οὐρανοῦ: Τοῦ σοφωτάτου κυρίου Θεοφίλου τοῦ Κορυδαλέως ὑπο-
μνήματα εἰς τὴν περὶ οὐρανοῦ πραγματείαν, βλ. Καράς, ό.π. (σημ. 21), 
σ. 197. Γραφέας είναι ο Γεώργιος o Κρης, όπως δηλώνεται σε σημείωση 
στο τέλος του χφ.: ἐν Σμύρνῃ ˏαψμγ ,́ Μαΐου ια ,́ Γεώργιος Κρὴς ὁ τοῦ ἰα-
τροῦ. Από το χφ. αυτό ο Παπαδόπουλος-Κεραμεύς εξέδωσε στο περιο-
δικό Ιωνία (τχ. 15 και 16), μέρος του κεφαλαίου Περὶ τίνι τρόπῳ κέχρη-
ται ὁ Ἀριστοτέλης ἐν τῇ περὶ ψυχῆς αὐτοῦ πραγματείᾳ.

39. Βλ. Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Δύο κατάλογοι ἑλληνικῶν κωδίκων ἐν Κωνσταντι-
νουπόλει, τῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς καὶ τοῦ Ζωγραφείου, Κωνσταντινούπολη 1909, σσ. 
9-10, και Γριτσόπουλος, ό.π. (σημ. 20), σ. 173. Ο Κομνηνός αντέγραψε επίσης (το 1676) τα σχόλια 
του Κορυδαλλέως στα Φυσικά, βλ. Πολίτης - Πολίτη, ό.π. (σημ. 19) 472, στη Λογικὴ (1673) και 
στο Περὶ οὐρανοῦ (Δεκέμβριος 1677), βλ. Β. Ι. Τσιότρας, «Αυτόγραφα λογίων διδασκάλων 17ου 
αιώνος (Ευγένιου Γιαννούλη και Ιωάννου Κομνηνού», Ο Ερανιστής 29 (2016) 289-291.

40. Βλ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, ό.π.,  σ. 17, και Γριτσόπουλος, ό.π. (σημ. 20), σ. 173.
41. Βλ. Ι. Κόλια, «Τα χειρόγραφα της Μονής αγίου Γεωργίου του Περιστερεώτη (στην 

επαρχία της Τραπεζούντας)», στο Αφιέρωμα στον καθηγητή Λίνο Πολίτη, Θεσσαλονίκη 
1979, σ. 213.

42. Βλ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, ό.π. (σημ. 39), σ. 16, και Γριτσόπουλος, ό.π. (σημ. 20), σ. 173.
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82. Αδριανουπόλεως 134 (1283)   18ου αι.
210x160 W:-, Α-C: -  
Το κείμενο παραδίδεται ανώνυμο και χωρίς γενικό τίτλο. Αρχή: Προοί-
μιον. Τὸ φυσιολογικὸν τῆς θεωρίας μέρος… Στην πλούσια βιβλιοθήκη 
της ελληνικής κοινότητας Αδριανουπόλεως (Α. Θράκης) υπήρχαν στην 
αρχή του 20ού αι. οκτώ χειρόγραφα με κορυδαλλικά έργα, από τα οποία 
έξι απόκεινται πλέον στο Ταμείο Ανταλλαξίμων του Μουσείου Μπενά-
κη (Αθηνών).

83. Παλαιάς Φώκαιας (Μ. Ασίας)
W:-, Α-C: -
Σύμφωνα με πληροφορία του Παπαδόπουλου-Κεραμέα, που είδε το 
χφ. στη βιβλιοθήκη της κωμόπολης αυτής.43

84. Νάουσας, Ευξείνου Λέσχης (= Αργυροπολιτών) 18 19ου αι.
σσ. 427 210x155 W: 1158
Προηγούνταν (σσ. 1-313) τα σχόλια στο Περὶ οὐρανοῦ και ακολουθούσε 
(σσ. 313-427) το υπόμνημα στο Περὶ ψυχῆς με τον τίτλο: Προλεγόμενα 
ἐν τῷ περὶ ψυχῆς βιβλίῳ α ∙́ βλ. Καράς, ό.π. (σημ. 21), σ. 203.

ΙΙ. Μετάφραση του In Aristotelis libros de anima του Cesare Cremonini: Εἰς 
τὰς Ἀριστοτέλους περὶ ψυχῆς βίβλους ζητήματα καὶ ἀποριῶν λύσεις.

85. Βενετίας, Marcianus Gr. IV, 47     1607/17ου αι.
φφ. 164 300x205 A-C: 447
Φαίνεται ότι πρόκειται για χφ. εν μέρει αυτόγραφο του Κορυδαλλέως, 
βλ. Πολίτης - Πολίτη, ό.π. (σημ. 19), σ. 450. Εκτός από τα αποσπάσμα-
τα από τα σχόλια στα Φυσικὰ και τη μετάφραση στο υπόμνημα του 
Κρεμονίνι στο Περὶ τῆς καθ᾿ ὕπνον μαντικῆς, στα φφ. 161-164v παρα-
δίδεται ένα σύντομο κείμενο με τίτλο Περὶ τοῦ τρία εἶναι τὰ μόρια τῆς 
ψυχῆς τῆς ἀνθρωπίνης καὶ τέσσαρας τὰς ἐν αὐτῇ ἀρετάς. Αρχή: Τὸν 
περὶ ἀρετῶν λόγον πῶς διέθηκεν ὁ Πλάτων.44

86. Καλλιπόλεως 23 (= Αθηνών, ΕΒΕ 4109)   έτους 1663
φφ. 344 145x205 W: 647 (δεν αναφέρεται το παρόν έργο)
Κώδικας ιδιόγραφος του Βησσαρίωνος Μακρή, όπως αναγράφεται σε 
βιβλιογραφικά σημειώματα (φ. α΄ και φ. 343v): Μνήσθητε τοῦ γράψα-

43. Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, «Έκθεσις περί των εν τῃ βιβλιοθήκῃ της Παλαιάς Φω-
καίας ελληνικών χειρογράφων», Όμηρος 4 (1876) 289-297.

44. Βλ. Mioni, ό.π. (σημ. 19), σσ. 239-240, και Antonioni, ό.π. (σημ. 14), σ. 23.
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ντος οἱ ἀναγινώσκοντες Βησσαρίωνος Μακρῆ τοῦ ἐξ  Ἰωαννίνων, οὗ 
καὶ κτῆμα τὸ παρὸν πρὸς τοῖς ἄλλοις τυγχάνει, ˏαχξγ .́ Στα φφ. 264r-
343r παραδίδεται ανώνυμο υπόμνημα με τίτλο Εἰς τὰς Ἀριστοτέλους 
περὶ ψυχῆς βίβλους ζητήματα καὶ ἀποριῶν λύσεις. Πλήρες κείμενο.45

87. Ιασίου, Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης 48 (ΙΙ-39)  έτους 1669
φφ. 392  8ο σχ. W: 665 (ως έργο του Γεράσιμου Βλάχου)
Πλήρες κείμενο. Έχει γραφεί στη Μονή Θεοτόκου Παλαιοπόλεως στην 
Κέρκυρα το 1669.46

88. Αθηνών, ΕΒΕ 1316    έτους 1695
φφ. 214 8ο σχ. W: 46 (ως έργο του Γεράσιμου Βλάχου)
φφ. 210-214: περιέχονται μόνο τα πρώτα ένδεκα ζητήματα (τέλος: καὶ 
ἑπομένως παρὰ τῆς ψυχῆς εἰδοποιοῦνται). Προέρχεται από τη σχολή 
της Άρτας, όπως προκύπτει από σχετικό σημείωμα (φ. 214r).47

89. Βιένης, Vindobonensis Suppl. Gr. 86   περί το 1700
φφ. 120 208x210 W: 2250 (ως ανώνυμο)
Πλήρες κείμενο. Ο βιβλιοθηκάριος της Αυτοκρατορικής Βιβλιοθήκης 
της Βιένης A. F. Kollar σε σημείωμά του στο παράφυλλο σταχώσεως 
της αρχής του χφ. αναφέρει ότι πρόκειται για ελληνική μετάφραση του 
λατινόγλωσσου έργου του Κρεμονίνι από τον Θεόφιλο Κορυδαλλέα: 
Cremonini Caesaris Quaestiones in Aristotelis libros de anima, a Theophilo 
Corydalleo in graecum versae.

90. Σκιάθου, Μ. Ευαγγελισμού 21  έτους 1742
8ο σχ.  W: 2061 (ως έργο του Γεράσιμου Βλάχου, 17ου αι.)
φφ. 253-257: περιέχονται τα πρώτα ένδεκα ζητήματα (τέλος: καὶ ἑπο-
μένως παρὰ τῆς ψυχῆς εἰδοποιοῦνται).48

91. Αγίου Όρους, Μ. Ιβήρων 241 (4361)  18ου αι.
φφ. 370 8ο σχ.  W: 233 (ως έργο του Γεράσιμου Βλάχου)
φφ. 13-85: πλήρες κείμενο.49

45. Βλ. αναλυτικά Μπενάκης, ό.π. (σημ. 7) 149-151.
46. Βλ. Μπενάκης, ό.π. (σημ. 7) 161 και Καρανάσιος, ό.π. (σημ. 32) 129-130.
47. Βλ. Μπενάκης, ό.π. (σημ. 7) 161-162.
48. Βλ. Μπενάκης, ό.π. (σημ. 7) 162.
49. Βλ. Μπενάκης, ό.π. (σημ. 7) 162.
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ΙΙΙ. Παράφραση του υπομνήματος Περὶ ψυχῆς από τον Σεβαστό Κυμινήτη

92. Τραπεζούντος, Φροντιστηρίου 9   17ου αι.
φφ. 196  250x150 A-C: 379
Λανθάνον χφ, αυτόγραφο του Σεβαστού Κυμινήτη. Περιείχε  την ερμηνευ-
τική παράφραση που συνέταξε ο τραπεζούντιος λόγιος στο υπόμνημα του 
Κορυδαλλέως στο Περὶ ψυχῆς με τίτλο: Πρῶτα σχέδια ἰδιόχειρα — Ἑρμη-
νεία κατὰ παράφρασιν εἰς τὸ περὶ ψυχῆς τοῦ Ἀριστοτέλους κατὰ τὴν τοῦ 
Θεοφίλου τοῦ Κορυδαλλέως περὶ αὐτῆς πραγματείαν, πονηθεῖσα ὑπὸ Σε-
βαστοῦ Τραπεζουντίου τοῦ Κυμινήτου. Αρχή: Προλεγόμενα. Ἡ τοῦ φυσι-
κοῦ μέρους τῆς θεωρητικῆς φιλοσοφίας διδασκαλία καὶ γνῶσις…50

4. Συμπεράσματα. Η διάδοση του υπομνήματος στις ανώτερες σχολές της 
νεοελληνικής εκπαίδευσης

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι τα ανώτερα και ανώτατα εκπαι-
δευτικά ιδρύματα, σχολές, ακαδημίες και μονές των κέντρων του Ελληνι-
σμού της Τουρκοκρατίας (Κωνσταντινούπολης, Βουκουρεστίου, Ιασίου, Ιε-
ροσολύμων, Τραπεζούντας) και ορισμένων άλλων πόλεων και νησιών (Τυρ-
νάβου, Πάτμου, Σιάτιστας, Λέρου, Σμύρνης, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Άρ-
τας, Πρέβεζας, Μηλεών, Ζαγοράς, Κέρκυρας), αλλά και οι μονές του Αγί-
ου Όρους (Γρηγορίου, Ιβήρων, Μεγ. Λαύρας, Βατοπεδίου, Κουτλουμουσίου, 
Παντελεήμονος), του Σινά και της Αλεξάνδρειας, είχαν στις βιβλιοθήκες τους 
ένα ή περισσότερα αντίτυπα του υπομνήματος του Κορυδαλλέως. Στα 84 
χφφ., από τα οποία 22 μόνο χρονολογούνται στον 17ο αι., το κείμενο παρα-
δίδεται είτε αυτοτελώς είτε, ορισμένες φορές, μαζί με τα σχόλια στο Περὶ 
οὐρανοῦ, όπως στους κώδ. Τυρνάβου 28, Μεγ. Λαύρας 1346, ΜΠΤ 695, Σινά 
1650, Ιεροσολύμων ΠΒ 406, ΜΠΤ 691, Ιβήρων 246, ΒΡΑ 227, Ιεροσολύμων 
ΠΒ 118,  Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 12.

Σε αντίθεση με άλλα έργα του Κορυδαλλέως – όπως λ.χ. τα σχόλια στη 
Λογική, η Ἐπιτομὴ Λογικῆς και η Σύνοψις εἰς γεωγραφίαν –, που παραδί-
δονται από κώδικες που χρονολογούνται στο α΄ μισό του 17ου αι., όσο ο λό-
γιος ήταν ακόμα εν ζωῄ και δίδασκε, το αρχαιότερο χρονολογημένο χφ. τού 
Περὶ ψυχῆς είναι ο κώδ. Aθηνών, Σπουδαστηρίου Βυζαντινής και Νεοελλη-
νικής Φιλολογίας 43 (του 1674).51

50. Βλ. Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, «Ελληνικοί κώδικες Τραπεζούντος», VV 19 (1912) 
234.

51. Τέτοιοι είναι οι κώδ. Ιεροσολ. Αγ. Σάββα 117 (έτους 1645 στην Αθήνα: Λογική), Μονής 
Κύκκου 35 (έτους 1639: Ἐπιτ. Λογικῆς), βλ. Tsiotras, ό.π. (σημ. 4), σσ. 223, 236∙ Αλεξανδρεί-
ας, ΠΒ 180 (έτους 1634: Φυσικά), βλ. Καράς, ό.π. (σημ. 21), σ. 168∙ Αθηνών, Μουσείου Μπε-
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Στην Ακαδημία του Βουκουρεστίου γράφτηκε μεγάλος αριθμός χφφ. 
του υπομνήματος Περὶ ψυχῆς.52 Κρίνοντας από τον τίτλο του παραδεδο-
μένου κειμένου, γίνεται φανερό ότι τα χφφ. αυτά δεν είναι όλα απόγραφα, 
το ένα του άλλου, αλλά πρέπει να διακριθούν σε τουλάχιστον δύο ομάδες:

(1) Μια πρώτη ομάδα αποτελούν 6 κώδικες: Μ. Αβραάμ 23, ΜΠΤ 701, 
Ιεροσολύμων ΠΒ 536, Μεγ. Λαύρας 824, ΒΡΑ 1418 και ΒΡΑ 227, που έχουν 
γραφτεί στο Βουκουρέστι περί τα 1751-1755 και παραδίδουν το υπόμνημα 
με τον χαρακτηριστικό τίτλο Τοῦ σοφωτάτου καὶ λογιωτάτου Θεοφίλου 
τοῦ Κορυδαλλέως τοῦ Ἀθηναίου εἰς τὰ περὶ ψυχῆς τοῦ Ἀριστοτέλους βι-
βλία ὑπομνήματα. Ο τίτλος αυτός εντοπίζεται αυτούσιος σε άλλα 8 χφφ.: 
Ιασίου ΙΙ-52, ΒΡΑ 1426, Σινά 1650, Κολυβά 46, ΜΠΤ 481, Λέρου 8, Λονδίνου 
Add. MS 8223, και Μ. Περιστερεώτη 5. Είναι εύλογο λοιπόν να εικάσουμε 
ότι πρόκειται για συγγενείς κώδικες. Από αυτούς 3 (Ιεροσολύμων ΠΒ 536, 
Μεγ. Λαύρας 824 και ΒΡΑ 227) συνδέονται με τη διδασκαλία του Αλέξαν-
δρου Τυρναβίτη (1745-1761) και έχουν γραφτεί από μαθητές του (τον Κων-
σταντίνο Ζαγοραίο το 1753 και τον Γεώργιο Δρύστιο το 1755).53 Ο κώδ. Μ. 
Αβραάμ 23, έχει γραφτεί από τον Κωνσταντίνο, μαθητή του δεύτερου κα-
θηγητή της Ακαδημίας, του Θεόδωρου εκ Δρύστρας (1751-1788), το 1751.54

(2) Μια δεύτερη ομάδα αποτελούν 9 κώδικες: παραλείπουν τον παρα-
πάνω γενικό τίτλο και αναγράφουν μόνον Τοῦ σοφωτάτου Θεοφίλου τοῦ 
Κορυδαλλέως προλεγόμενα ἐν τῷ περὶ ψυχῆς βιβλίῳ. Βέβαια, ορισμένοι 
από αυτούς είναι αρχαιότεροι από τους κώδικες της πρώτης ομάδας, όπως 
ο ΜΠΤ 684, γραμμένος το 1701 από τον Γερβάσιο Τραπεζούντιο, μαθητή 
του σπουδαίου τραπεζούντιου δασκάλου και αναμορφωτή της Ακαδημίας 
του Βουκουρεστίου Σεβαστού Κυμινήτη (1689-1702).55 Ο Κυμινήτης δίδαξε 
μεταξύ άλλων τη νεοαριστοτελική φιλοσοφία από τα υπομνήματα του Κο-
ρυδαλλέως, ενώ συνέταξε μια ερμηνευτική παράφραση στο υπόμνημά του 

νάκη, Ανταλλαξίμων 250 (έτους 1637 στην Αθήνα) και Μ. Ξενοφώντος 38 (έτους 1638: Σύν. 
εἰς γεωγρ.), βλ. Τσιότρας, ό.π. (σημ. 22), σσ. 251, 254-256.

52. Βλ. Cront, ό.π. (σημ. 33) 453-454, και Camariano-Cioran, ό.π. (σημ. 33), σσ. 215-216.
53. Βλ. Camariano-Cioran, ό.π. (σημ. 33), σσ. 388-393: σπούδασε στη σχολή της Πάτμου, 

δίδαξε στη σχολή της γενέτειράς του, του Τυρνάβου (περ. 1740-1745), και στη συνέχεια στην 
Ακαδημία του Βουκουρεστίου ως καθηγητής και σχολάρχης. Για έναν άλλο μαθητή του, τον 
Ιωάννη οικονόμο Τραπεζούντος, βλ. Λ. Μπενάκης, «Ο άλλοτε κώδιξ Φροντιστηρίου Τραπε-
ζούντος 16 και ο Ιωάννης ιερεύς και οικονόμος Τραπεζούντος», Ο Ερανιστής 5 (1967) 86-97.

54. Βλ. Camariano-Cioran, ό.π. (σημ. 33), σσ. 393-394.
55. Βλ. Camariano-Cioran, ό.π. (σημ. 33), σσ. 187, 215, 370, Μπενάκης, ό.π. (σημ. 53) 89-

90, και Α. Ε. Καραθανάσης, Οι Έλληνες λόγιοι στη Βλαχία (1670-1714). Συμβολή στη με-
λέτη της ελληνικής πνευματικής κίνησης στις παραδουνάβιες ηγεμονίες κατά την προ-
φαναριωτική περίοδο, Θεσσαλονίκη, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1982, σσ. 
86-89: δίδαξε από δικούς του κώδικες και από κώδικες των μαθητών του.
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Περὶ ψυχῆς  (Ἑρμηνεία κατὰ παράφρασιν εἰς τὸ περὶ ψυχῆς τοῦ Ἀριστο-
τέλους κατὰ τὴν τοῦ Θεοφίλου τοῦ Κορυδαλλέως περὶ αὐτῆς πραγματεί-
αν), που υπήρχε στον ιδιόγραφο – λανθάνοντα σήμερα – κώδ. Τραπεζού-
ντος, Φροντιστηρίου 9 (βλ. παραπάνω κώδ. 92).

Τρεις άλλοι κώδικες γράφονται για τις παραδόσεις του Αλεξάνδρου Τυρ-
ναβίτη από μαθητές του το 1745: ο Αλεξανδρείας 383 από τον Ιωακείμ Μπί-
στη, ο ΒΡΑ 225 από τον Διαμαντή Πεταλά Βρύλο, συντοπίτη του δασκάλου 
από τον Τύρναβο, και ο ΒΡΑ 48 από τον Ματθαίο από την Πωγωνιανή.56 Ο 
τελευταίος κώδικας είχε περάσει στην κατοχή του επόμενου καθηγητή της 
Ακαδημίας, του Μανασσή Ηλιάδη (1757-1768 και 1775-1782)∙ με την καθοδή-
γησή του κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, το 1767 αντιγράφονται οι κώδ. 
Ζαγοράς 50 (από τον Γεώργιο) και ΕΒΕ 1152 (από τον Νεόφυτο Καλούντζη), 
οι οποίοι φέρουν πανομοιότυπα βιβλιογραφικά σημειώματα που περιγρά-
φουν την εργασία τους.57 Άλλοι 3 κώδικες, όπως φαίνεται από τον τίτλο του 
έργου, ανήκουν στην ίδια ομάδα: οι ΒΡΑ 277, ΒΡΑ 280 και ΒΡΑ 507, ο οποίος 
χρησιμοποιήθηκε για τα μαθήματα του τρίτου διδασκάλου της Ακαδημίας, 
του Γεωργίου Ιωάννου από τα Αμπελάκια (1794-1797).58

Οκτώ χφφ. προέρχονται από το περιβάλλον της Πατριαρχικής Ακαδη-
μίας της Κωνσταντινούπολης: παλαιότερος είναι ο κώδ. ΜΓΣ 7 (του 1677), 
γραμμένος από τον Ιωάννη Κομνηνό (τον μετέπειτα Ιερόθεο, μητροπολίτη 
Δρύστας), όταν σχολάρχης και καθηγητής στην Ακαδημία της Πόλης ήταν 
ο Σεβαστός Κυμινήτης (1671-1682).59 Άλλα 4 χφφ. χρονολογούνται στον 17ο 
αι. (ΜΠΤ 671, ΜΠΤ 695, ΜΓΣ 23, ΜΓΣ 29 [του 1697]), 1 χφ., ο κώδ. Δημη-
τσάνας 118, έχει γραφτεί το 1705 από τον Αζαρία Τζιγάλα, που παρακο-
λουθούσε τα μαθήματα του διδασκάλου Ιάκωβου Μάνου του Αργείου, μα-
θητή του Κυμινήτη και μετέπειτα σχολάρχη της Ακαδημίας (1707-1720). 
Τέλος, 2 μόνο χφφ. ανάγονται στο πρώτο μισό του 18ου αι., οι ΜΠΤ 691 
(του 1730) και ΜΠΤ 481 (του 1747).

Στην περίφημη σχολή του Τυρνάβου δίδαξε ο Μάρκος Πορφυρόπουλος 

56. Βλ. Camariano-Cioran, ό.π. (σημ. 33), σ. 389.
57. Βλ. Camariano-Cioran, ό.π. (σημ. 33), σσ. 397-400: πρόκειται για μαθητή του Αλέξαν-

δρου Τυρναβίτη και του Θεοδώρου Δρύστρας. Από ιδιόχειρες σημειώσεις του γνωρίζουμε 
ότι παρακολούθησε τις παραδόσεις του Περὶ ψυχῆς από τον Απρίλιο έως τον Δεκέμβριο του 
1757, οπότε διορίστηκε τρίτος διδάσκαλος της σχολής, βλ. Φ. Γ. Τασιού, «Ένα σημειωματά-
ριο του Μανασσή Ηλιάδη», στο Αφιέρωμα στον καθηγητή Λίνο Πολίτη, Θεσσαλονίκη 1979, 
σσ. 65-67. Παράλληλα με τη θέση του δασκάλου συνέχισε να είναι και σπουδαστής.

58. Βλ. Camariano-Cioran, ό.π. (σημ. 33), σσ. 463-464.
59. Βλ. συνοπτικά το χρονολόγιο των δραστηριοτήτων του Κυμινήτη στον G. Podskalsky, 

Griechische Theologie in der Zeit der Türkenherrschaft (1453-1821), München 1988, σσ. 271-
272.
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ο Κύπριος (τέλη 17ου αι.), ο οποίος στη συνέχεια διατέλεσε διάδοχος του 
Κυμινήτη στο Βουκουρέστι (1702-1719). Από τη διδακτική του δραστηριό-
τητα στη θεσσαλική πόλη σώζονται δύο κώδικες γραμμένοι από μαθητές 
του, ο Τυρνάβου 28 (του 1699/1700), και ο Μ. Ιβήρων 243 (του 1704) του Νεό- 
φυτου Χριστόπουλου Ιβηρίτη.60 Εβδομήντα χρόνια αργότερα, στην ίδια 
σχολή, ο Ιάκωβος Φουρναίος αντιγράφει τον κώδ. Φουρνά 3 (του 1774), 
έχοντας πιθανώς ως αντίβολο τον πρώτο κώδικα. Τέλος, γύρω στα 1750 σε 
μια άλλη ανώτερη ελληνική σχολή, την Ακαδημία των Ιεροσολύμων, και για 
τις ανάγκες της διδασκαλίας του καθηγητή Ιάκωβου Πατμίου, ο Χριστό-
δουλος Ιεροσολυμίτης αντιγράφει το Περὶ ψυχῆς και άλλα δύο κορυδαλλι-
κά υπομνήματα στον κώδ. Ιβήρων 246, ενώ από το ίδιο ιεροσολυμιτικό πε-
ριβάλλον προέρχονται 5 ακόμη χφφ. Κατά την ίδια περίοδο άλλα 4 χφφ. 
του έργου γράφονται στα Ιεροσόλυμα από μαθητές-αντιγραφείς, από τους 
οποίους οι δύο είναι ο Ιωακείμ εξ Εώας και ο Ιωακείμ ο Σμυρναίος.

Επιβεβαιώνεται λοιπόν ότι η αριστοτελική ψυχολογία, όπως ερμηνεύτηκε 
από τον Θεόφιλο Κορυδαλλέα, προκάλεσε ζωηρό ενδιαφέρον στους κύκλους 
των ιερωμένων και λογίων, αλλά και των διδασκάλων και σπουδαστών των 
ανώτερων και ανώτατων σχολών του Νέου Ελληνισμού κατά τον 17ο και τον 
18ο αι., οι οποίοι μελέτησαν και αντέγραψαν με επιμέλεια το έργο.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΤΣΙΟΤΡΑΣ

60. Βλ. Camariano-Cioran, ό.π. (σημ. 33), σσ. 373-380, και Καραθανάσης, ό.π. (σημ. 55), 
σσ. 90-94: υπήρξε πολυγραφότατος και αυτός όπως και ο προκάτοχός του.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΑΙΣΙΩΣΗ
«ΧΡΗΣΤΙΚΩΝ» ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ*

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 άρχισα να συναντώ, αρκετά συχνότερα απ᾽ 
ό,τι στο παρελθόν, αφενός το ουσιαστικοποιημένο επίθετο «χρήστης» (π.χ. «χρή-
στης του έργου», «χρήστης του βιβλίου», «χρήστης του χειρογράφου», «χρήστης 
της έντυπης έκδοσης» κ.ο.κ., συνήθως σε αντίθεση με τους όρους «ακροατής», 
«αναγνώστης», «αναγνωστικό κοινό» κ.ο.κ., ή/και σε διεύρυνσή τους), αφετέρου 
το επίθετο «χρηστικός» (π.χ. «έργα, βιβλία, χειρόγραφα, έντυπα κτλ. χρηστικά», 
συνήθως σε αντίθεση με τα λογοτεχνικά έργα ή με άλλες, δήθεν περιχαρακωμένες 
και ειδικές, θεματικές κατηγορίες έργων). Τότε δεν υπήρχε ακόμα, στον ελλαδικό 
τουλάχιστον ορίζοντα, η επίσης γενικευτική/διευρυμένη έννοια του διαδικτυακού 
«γιούζερ» (user) ή και του επιθετικού προσδιορισμού/συνδυασμού «γιούζερ-φρέ- 
ντλι» (user-friendly, δηλαδή «εύκολου στην εκμάθηση, στη χρησιμοποίηση, στην 
κατανόηση, στη διαχείριση»: easy to learn, use, understand, or deal with), που εί-
χαν αρχίσει να χρησιμοποιούνται, στον αγγλοσαξονικό κόσμο, μόλις από το 
1972, στα χρόνια τής εντελώς αποκομμένης από τα βιβλία και τον κόσμο τους 
δικτατορικής στρατιωτικής μου θητείας.

Η αλήθεια είναι πως τους όρους «χρήστης» και «χρηστικός» τούς πρωτά-
κουσα και τους πρωτοδιάβασα μέσα σ᾽ έναν άλλο κύκλο, φιλολόγων προσα-
νατολισμένων κυρίως στη βιβλιογραφική, οικονομικοκοινωνική και ιδεολογική 
μελέτη του παλιότερου «βιβλίου» (ιδίως του εντύπου) και των λεγόμενων «μαν- 
ταλιτέ» (mentalités, «νοοτροπιών») και «ιντέ» (idées, «ιδεών»). Ήταν ο κύκλος 
των ελλαδικών και παρισινών, μα πάντα γαλλόστροφων, μελετητών που είχαν 
αποφασίσει, κυρίως κάτω από τη βαριά σκιά του Κωνσταντίνου Θησέως Δη-
μαρά, να αφιερωθούν περισσότερο ή και αποκλειστικά στην ιστορική, και όχι 
στη γλωσσοερμηνευτική και αισθητική, καθαυτό φιλολογική προσέγγιση της 
γραμματείας. Μέσα στον άλλοτε ευεργετικό, μα άλλοτε και βιτσιόζο αυτόν 
κύκλο η λέξη «χρηστικός», ειδικά για το χειρόγραφο και έντυπο γραμματεια-
κό έργο, ήταν μεν ένας όρος γενικευτικός/«σφαιρικός» και «αποδραματοποι-
ημένος», δεν είχε όμως καμία απολύτως σχέση με τη «φιλικότητα» κτλ. προς 

* Μια μορφή του κειμένου αυτού διαβάστηκε ως εισήγηση στην Ημερίδα της Εταιρείας 
Παπαδιαμαντικών Σπουδών «Εκδοτικά στον Παπαδιαμάντη. Παρελθόν, παρόν και μέλλον», 
Αθήνα, 23.2.2017.
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τον χρήστη: όλη η εκδοτική δραστηριότητα των λογίων του κύκλου αυτού πε-
ριοριζόταν τότε, όπως περιορίστηκε και αργότερα, είτε στις λεγόμενες «φω-
τοαναστατικές» εκδόσεις, είτε, συχνότερα και όχι ανεπίληπτα, στις λεγόμε-
νες «διπλωματικές ή παλαιογραφικές» εκδόσεις, είτε, τέλος, σε επανεκδόσεις 
κειμένων «κατά κώδικα ή έντυπο» μη «κριτικές». Σ᾽ αυτές τις τελευταίες η κα-
τάστρωση του κειμένου και η μέριμνα για το ίδιο ερχόταν σε δεύτερη μοίρα, 
αφού το κείμενο κατείχε θέση εντελώς διακοσμητική κάποτε, σε αντίθεση με 
τις προτασσόμενες, και συνήθως αρκετά ογκώδεις, εισαγωγές ιστορικοϊδεο-
λογικού τύπου που έδιναν έμφαση στην καταγραφή και στάθμιση «δεξιώσε-
ων»/προσλήψεων και τυχών/απηχήσεων, κάτι που επεκτεινόταν και στα συνή-
θως ανεπτυγμένα επίμετρα αποσπασμάτων «κριτικογραφίας».

Κοντολογίς, σε αντίθεση με όσα είχα μάθει στα πανεπιστημιακά μου χρό-
νια και ώς τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1970, μελετώντας τις εκδόσεις 
ή μαθητεύοντας κοντά στον Λίνο-Παναγιώτη Νικολάου Πολίτη και στον Γιώρ-
γο Πάνου Σαββίδη, οι εκδόσεις ή επανεκδόσεις του «δημαρικού» κύκλου δεν 
χαρακτηρίζονταν συνήθως μήτε από μέριμνα για ρυθμιστική ή άλλη επεξερ-
γασία ή σχολιασμό της μορφής του κειμένου, μήτε από έγνοια για εξήγηση 
και αιτιολόγηση των αρχών της έκδοσης (όταν καν υπήρχαν τέτοιες αρχές), 
αλλά μήτε και από επαρκή γλωσσική, πραγματολογική και ερμηνευτική πλαι-
σίωση που να έχει αποδέκτη τον ευρύτερο δυνατό κύκλο «χρηστών» του βι-
βλίου. Αφήνω που τέτοιες εκδόσεις ή επανεκδόσεις, αλλά και η απλή ακρόα-
ση του όρου «χρήστης» (που του θύμιζε ... χρήση χαρτιού υγείας), έκαμναν αλ-
λεργικό έναν άλλο γερό, αν και υπερσυντηρητικό, φιλόλογο-εκδότη των χρό-
νων εκείνων, τον Νίκο Μιχαήλ Παναγιωτάκη, που είχα την τύχη να τον συμ-
βουλεύομαι ήδη από τα χρόνια της ετοιμασίας της διατριβής μου, «κριτικής 
έκδοσης» και αυτής.

Δεν θέλω να επεκταθώ στις διακρίσεις της τεχνικής ορολογίας για τα εκδο-
τικά, ούτε είναι στόχος μου να τοποθετηθώ υπέρ ή κατά όλων των τύπων έκ-
δοσης που αναφέρθηκαν παραπάνω, ή και άλλων που θα μπορούσαν ακόμη 
να προστεθούν (όπως, π.χ., των λεγόμενων «συν-οπτικών», δηλαδή με παράλ-
ληλη ή αντικριστή έκδοση περισσότερων μορφών κειμένου, και άλλων διάφο-
ρων). Τελικά, νομίζω πως είναι πιο φρόνιμο να παραδεχτούμε πως ίσως κάθε 
κείμενο, ανάλογα με το είδος της παράδοσής του, υπαγορεύει και την πιο 
ταιριαστή, προσφορότερη ή χρησιμότερη, εκδοτική μέθοδο: στο κάτω κάτω, 
κάθε φιλολογική δουλειά γίνεται για να διορθώνεται, οπότε οι ατέλειες της 
δουλειάς ενός εκδότη μπορούν να αντιμετωπιστούν και να αρθούν αργότερα, 
είτε από τον ίδιο είτε από άλλους. Και, για όσους ενδιαφέρονται περισσότε-
ρο, σημειώνω απλώς πως για τα είδη και τα γνωρίσματα των εκδόσεων εξακο-
λουθώ να βρίσκω επαρκέστατη μια παλιότερη (του 1978) σχετική ανακοίνω-
ση-μελέτη του Παναγιώτη Σωτηρίου Πίστα στον συλλογικό τόμο Η διδασκα-
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λία της σύγχρονης ποίησης στη μέση εκπαίδευση, τόμο που οφειλόταν στο 
μεράκι τού πρόωρα χαμένου Νικήτα Ιωάννου Παρίση, πολύ καλού φιλόλο-
γου και αφοσιωμένου αναγνώστη και μελετητή του παπαδιαμαντικού έργου.

Επίσης, διευκρινίζω πως δεν είναι στόχος μου να παρουσιάσω εδώ αναλυ-
τικά, κρίνοντας, αξιολογώντας, παινεύοντας ή αμφισβητώντας, όλες τις ποι-
κίλες εκδόσεις παπαδιαμαντικών έργων των τελευταίων δεκαετιών, έστω και 
μόνον της περιόδου από το 1981 κ.ε. και τις απαρχές της έκδοσης των πεντά-
τομων Απάντων Παπαδιαμάντη από τον Νίκο Διονυσίου Τριανταφυλλόπουλο 
στις εκδόσεις «Δόμος».

***
Ωστόσο, η πιο πρόσφατη, και κατά τόπους βελτιωμένη/διορθωμένη, επα-
νέκδoση των «Απάντων» εκείνων, σε 15 τόμους ή τομίδια μικρότερου σχήμα-
τος στη σειρά των εκδόσεων της εφημερίδας Το Βήμα «Βιβλιοθήκη» (2011), 
που τους έχω κι αυτούς, όπως και τους πέντε τόμους του «Δόμου», χαρισμέ-
νους γενναιόδωρα από τον φίλτατο Νίκο Τριανταφυλλόπουλο, μου δίνει την 
ευκαιρία, πρώτα για έναν σύντομο σχολιασμό των όρων «χρηστική έκδοση» 
και «χρήστης», και των χαρακτηριστικών τους, και κατόπιν για το ξετύλιγμα 
μερικών προτάσεων για έναν επωφελέστερο τρόπο καταρτισμού του κειμέ-
νου και της απολύτως απαραίτητης πλαισίωσής του μέσα σε εκδόσεις που θα 
μπορούσαν να ονομαστούν πραγματικά «χρηστικές».

Σε κάθε βιβλίο της επανέκδοσης του Βήματος, φροντισμένο από άλλον 
κάθε φορά επιμελητή και εφοδιασμένο συνήθως, εκτός από τα παπαδιαμα-
ντικά κείμενα, από πίνακα περιεχομένων, μικρό προλογικό σημείωμα και μι-
κρό επιμετρικό γλωσσάρι (στο τελευταίο βιβλίο, και από ειδικό σημείωμα για 
τους τόμους 14 και 15, εφοδιασμένο και με μικρό κριτικογραφικό σημείωμα 
και συγκεντρωτικούς πίνακες περιεχομένων όλης της επανέκδοσης), προτάσ-
σεται μία κοινή σε όλα τα βιβλία σελίδα, με τίτλο «Σημείωμα για την έκδοση»· 
από την πρώτη παράγραφό της κιόλας, επιχειρείται να οριοθετηθεί η έννοια 
του «χρηστικού χαρακτήρα», σε σύγκριση πάντα προς τη «μητρική», πεντά-
τομη «κριτική» έκδοση:

Η έκδοση […] ακολουθεί το κείμενο της κριτικής έκδοσης […] και έχει χαρακτήρα 
χρηστικό. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι παραλείπεται η στιχαρίθμηση, το κριτικό 
υπόμνημα, το υπόμνημα πηγών, τα βιβλιογραφικά των κειμένων, οι πίνακες προσώ-
πων και τοπωνυμίων, καθώς και η γενική βιβλιογραφία.
Ο Παπαδιαμάντης, λοιπόν, γίνεται προσιτότερος στο ευρύ κοινό και περισσότερο 
ευμεταχείριστος, δεδομένου ότι οι τόμοι αυτής της έκδοσης […] διευκολύνουν τον 
αναγνώστη με το σχήμα και τον μικρό τους όγκο.

Στη συνέχεια, το «Σημείωμα» προσθέτει πως στην επανέκδοση «έχουν ει-
σαχθεί ορισμένες διορθώσεις γραφών», πως «η χρηστική έκδοση δεν αχρη-
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στεύει την κριτική [έκδοση], απαραίτητη πάντοτε στον απαιτητικό αναγνώ-
στη και στους μελετητές», αλλά και πως, «παρά τον χρηστικό της χαρακτή-
ρα», η νέα έκδοση διατηρεί «στο κείμενό της […] ορισμένα κριτικά σημεία 
(sigla)» ή συμβάσεις της κριτικής έκδοσης, που παρατίθενται κατόπιν και αφο-
ρούν: δήλωση γραμμάτων ή λέξεων ή χωρίων «προσθετέων», «οβελιστέων» ή 
«αμφίβολων ή δύσκολα ιάσιμων»· δήλωση χασμάτων και των (ελάχιστων) λέξε-
ων που ερμηνεύονται στο επιμετρικό γλωσσάρι.

Προσθέτουμε, σε όσα λέει το «Σημείωμα», ότι το «ευμεταχείριστος» πα-
ραπέμπει μάλλον και στο μεγαλύτερο, σε σχέση με την «κριτική» έκδοση, μέ-
γεθος των γραμμάτων στα ίδια τα παπαδιαμαντικά κείμενα, μέγεθος σίγου-
ρα πιο «φιλικό» σε «χρήστες» πρεσβύωπες ή/και ηλιοθεραπευόμενους σε πα-
ραλίες.

Πάντως, όταν εξετάσει κανείς το ίδιο το κείμενο των έργων που περιέχο-
νται σ᾽ αυτή την έκδοση με «χρηστικό χαρακτήρα» που φιλοδοξεί να κάνει τον 
Παπαδιαμάντη «προσιτότερο στο ευρύ κοινό», διαπιστώνει ότι δεν έχει αλλά-
ξει καμία από τις κεντρικές προδιαγραφές της παλιότερης «κριτικής» έκδο-
σης: έτσι, π.χ., το κείμενο εξακολουθεί να δίνεται με τη λεγόμενη «ιστορική ορ-
θογραφία» και τον «ιστορικό πνευματοτονισμό», ακόμη και στα καθαρά δη-
μώδη ή και ιδιωματικά μέρη του, η στίξη δεν είναι πάντοτε ενιαία ή ρυθμισμέ-
νη ή εκσυγχρονισμένη, ο ευθύς λόγος των προσώπων δεν διακρίνεται πάντο-
τε ξεκάθαρα από την αφήγηση ή την περιγραφή (π.χ. δεν μπαίνει μέσα σε ει-
σαγωγικά, ενώ εξακολουθεί η παλιομοδίτικη κατάχρηση της εναρκτικής παύ-
λας), κ.ά. Ακόμη και η ορθογραφία των δημωδών τμημάτων του κειμένου είναι 
αμφιλεγόμενη, αφού δεν ακολουθεί πάντα μία κανονιστική, ή έστω συγκεκρι-
μένη, νεότερη γραμματική της λεγόμενης «κοινής νεοελληνικής» ή των ιδιω-
μάτων της, ενώ για τα μεγάλα, κάποτε, τμήματα «κατασκευασμένου» αρχαϊ-
στικού, καθαρεύοντος ή ημιλόγιου λόγου (π.χ. σε ένθετες επιστολές, έγγραφα 
κτλ., ιδίως στα πρώτα μυθιστορηματικά κείμενα έως και τον «Χρήστο Μηλιό-
νη»), το αρχαιοελληνικό, μεσαιωνικό ελληνικό, και νεοελληνικό αρχαϊστικό και 
λόγιο λεξιλόγιο παραμένει αμετάφραστο ή ανερμήνευτο στα γλωσσάρια των 
αντίστοιχων τόμων.

Αν θα θέλαμε να συνοψίσουμε το κύριο πρόβλημα της επανέκδοσης αυτής, 
κληρονομημένο από την πεντάτομη «κριτική» έκδοση, μα και από εκδόσεις 
άλλων μελετητών, θα έλεγα πως συνίσταται στο ότι το «ευρύ κοινό», που μνη-
μονεύουν ή φαντασιώνονται οι πρωτεργάτες της επανέκδοσης, φαίνεται να 
είναι το σημερινό ελάχιστο αριθμητικά κοινό που καταλαβαίνει καλά τα αρ-
χαία, τα αρχαϊστικά και τα καθαρεύοντα ελληνικά χωρίς να έχει πλάι του, ή 
«κατεβασμένα» στον υπολογιστή ή στο κινητό του, λεξικά των αρχαιοελληνι-
κών και χριστιανικών/μεσαιωνικών ελληνικών και της καθαρεύουσας. Όσοι ξέ-
ρουν το πόσο έχει υποχωρήσει, από τη δεκαετία του 1980 ώς σήμερα, το επί-
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πεδο της αρχαιομάθειας και της λογιογνωσίας στην ελλαδοκυπριακή και δια- 
σπορική γενική εκπαίδευση, καθώς και όσοι μπορούν να εικάσουν μελλοντι-
κές εκπαιδευτικές προοπτικές, δεν τολμούν καν να φανταστούν πόσο πιο 
ελάχιστο θα είναι σε μερικά χρόνια τούτο το δήθεν «ευρύ κοινό». 

***
Μα ας κάνουμε, εδώ, μια παρένθεση για το ποιοι ήταν ώς σήμερα οι «χρή-
στες» του παπαδιαμαντικού έργου, και ποιοι είναι, μπορεί να είναι, ή ελπί-
ζουμε να είναι οι σύγχρονοί μας και οι μελλοντικοί «χρήστες» του. Μόνον έτσι 
μπορούμε σήμερα να προβληματιστούμε καλύτερα για τις ανάγκες όλων αυ-
τών των «χρηστών» και για τη δυνατότητα, τη χρησιμότητα/ωφελιμότητα και 
το είδος/τη μορφή «χρηστικών» εκδόσεων του συνολικού γνωστού έργου του 
Παπαδιαμάντη, ή ομάδων ή μεμονωμένων έργων του.

«Χρήστες»-αναζητητές, μελετητές, κριτές, και αναγνωστικοί, ακροαστι-
κοί, μεταφραστικοί, διασκευαστικοί, θεατρικοί, κινηματογραφικοί, μουσικοί, 
εικαστικοί, ηλεκτρονικοί κτλ. «επεξεργαστές» και, κυρίως, καταναλωτές του 
έργου αυτού υπήρξαν πάμπολλοι ώς τώρα· και, αν δει κανείς τα πληθωρικά 
δεδομένα και σημάδια της σημερινής επικαιρότητας, που συναγωνίζονται τις 
παλιότερες «βογκ» (vogues) για τον Καβάφη ή τον Σεφέρη και τις σύγχρονές 
μας για την Κική Δημουλά και τον Θανάση Βαλτινό, θα πει δικαιολογημένα 
πως τέτοιοι, ίσως και άλλου τύπου, «χρήστες» του Παπαδιαμάντη θα υπάρ-
χουν και στο μέλλον, τουλάχιστον «ίσαμε την ώρα» εκείνη που, όπως οραματί-
ζεται ο Εγγονόπουλος στο «ελληνικό ποίημά» του Μπολιβάρ, «θε ν᾽ αρχινίσει η 
Γης να κυλάει άδεια, κι άχρηστη, και νεκρή, στο στερέωμα». Ακόμη και μόνο 
να φυλλομετρήσει κανείς την επίτομη «επιλογή κριτικών κειμένων» Εισαγω-
γή στην πεζογραφία του Παπαδιαμάντη, που επιμελήθηκε πριν από δώδε-
κα ήδη χρόνια η Γεωργία Φαρίνου-Μαλαματάρη για τις Πανεπιστημιακές Εκ-
δόσεις Κρήτης, μπορεί να ανιχνεύσει τη μεγάλη ποικιλία τέτοιων «χρηστών»:

«χρηστών» που αναζητούν, θαυμάζοντας ή αναλύοντας ή απορρίπτοντας, 
τον άνθρωπο Παπαδιαμάντη (π.χ. την οικογένειά του και το περιβάλλον του, 
τις καταβολές του, τις ιδέες του, τη ζωή και τις πράξεις και τοποθετήσεις του, 
τον ερωτισμό του και το είδος του ή την έλλειψη ερωτισμού κτλ.)·

«χρηστών» που διερευνούν, αντίστοιχα, τον θεολογούντα ή θρησκευόμενο 
Παπαδιαμάντη μέσα στο συγγραφικό του έργο (π.χ. τον παραδοσιακό ή νε-
οτερικό, τον αρτηριοσκληρωτικό, τον συντηρητικό, τον κατ᾽ οικονομίαν ή τον 
συμβιβαστικό, τον βιωματικό ή βιβλιακό, τον φιλακόλουθο ή τον εκκλησιαστι-
κά κριτικό/επικριτικό, τον διάβροχο ή αδιάβροχο από τον παγανισμό κτλ.)·

«χρηστών» που έλκονται ή απωθούνται από τον φιλόσοφο, φιλοσοφούντα 
ή και θυμόσοφο Παπαδιαμάντη, ψάχνοντας τον πυρήνα ή τους πυρήνες των 
«βαθιών δομών» του ως ανθρώπου και συγγραφέα (π.χ. τον μυστικιστή τού 
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υπερφυσικού ή τον ρεαλιστή τού φυσικού, τον θεατή του κόσμου ως τραγικού, 
κωμικοτραγικού ή και κωμικού θεάτρου ή τον αγκυροβολημένο στην πίστη 
για τη θεία Πρόνοια, τον ανατολίτη ή τον ελληνοχριστιανό ενός γεωγραφικού 
και πολιτισμικού μεταιχμίου, τον απαισιόδοξο και μοιρολατρικό ή τον αισιόδο-
ξο και «ιαματικό», τον καταπιεσμένο και εμμονικό ή τον εκτονωτικό και νηφά-
λιο, τον ωμά και χειρουργικά σκληρό ή τον τρυφερά φιλεύσπλαγχνο και πα-
ρηγορητικό, τον αγγελικό ή τον εωσφορικό/δαιμονικό κτλ.)·

«χρηστών» που ενδιαφέρονται για τον φιλόλογο Παπαδιαμάντη μέσω του 
έργου του (π.χ. για τον αρχαιογνώστη, ελληνομαθή ή λατινομαθή, τον μεσαι-
ωνολόγο και βυζαντινολόγο, τον νεοελληνιστή, τον γλωσσολόγο και μελετητή 
της ορθογραφίας και της γραμματικής, των ελληνικών ιδιωμάτων, τον γνώστη 
μερικών ξένων γλωσσών κτλ.)·

«χρηστών» που σταθμίζουν τον γλωσσικά λόγιο, μικτό ή και λαϊκό-
ιδιωματικό Παπαδιαμάντη (π.χ. τον καλό ή μέτριο, τον λυρικό και εύχυμο ή 
συμβατικό, ρουτινιέρικο και άχρωμο χειριστή της καθαρεύουσας, κάποτε 
και της αρχαΐζουσας, τον προσεχτικό, πιστό και φωνογραφικό, μα αλλού και 
«στρογγυλευτικό» ή επεμβατικό, αποτυπωτή των επαρχιακών και αστικών 
ποικιλιών της «κοινής» και «ιδιωμάτων» των χρόνων του ή και παλιότερων πε-
ριόδων κτλ.)·

«χρηστών» που ασχολούνται με τον Παπαδιαμάντη μεταφραστή (π.χ. για 
τις συγκεκριμένες επιλογές του και τη σκοπιμότητα ή τυχαιότητά τους, για 
την ποιότητά του ως γνώστη όσων ξένων γλωσσών τού χρειάστηκαν στο με-
ταφραστικό του έργο, για τις αστοχίες, επεμβάσεις ή πρωτοβουλίες του, για 
την εμβέλεια ή τον στόχο των σχολίων του κτλ.)· 

«χρηστών» που επικεντρώνονται στον Παπαδιαμάντη ηθογράφο ή/και επι-
στημονικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτειακό-πολιτικό σχολιαστή της επο-
χής του ή προγενέστερων περιόδων, από τον 15ο αι. κ.ε. (π.χ. στον θαυμαστή 
ή αναλυτή ή επικριτή των λεγόμενων προβιομηχανικών ή πρωτοβιομηχανικών 
πραγματικοτήτων, στον αντιδαρβινιστή και τον αντικοινωνιστή ή, πάλι, στον 
σατιριστή δεισιδαιμονιών, προλήψεων και κοινωνικοοικονομικών, επαγγελμα-
τικών, οικογενειακών, «φυλετικών/εθνοτικών» συμπεριφορών, και των εκδηλώ-
σεων «φύλου», ή εκδηλώσεων «έμφυλων» κατά τους νεολογιστές της μοδάτης 
«πολιτικά ορθής» ξύλινης γλώσσας κτλ.)·

«χρηστών» που βαθμολογούν τις επιδόσεις ή τις ιδιαιτερότητες του Πα-
παδιαμάντη ως συγγραφέα «ρομαντικού», «ρεαλιστή» και «νατουραλιστή», 
ως συγγραφέα της διακειμενικότητας ή διαλογικότητας και καλλιτέχνη με 
παγκόσμιο βεληνεκές ή ως κολλημένο στο τέλμα μιας λογοτεχνικής «περι-
φέρειας» και «επαρχίας» ξένων γραμματειών (π.χ. ως μιμητή ή επάξιο αντα-
γωνιστή του Μοπασάν και του Τσέχοφ, ως «πρόδρομο» ή επίγονο του Βο-
κάκιου κτλ.)·
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τέλος, «χρηστών» που σταματούν σε ειδικές όψεις του συγγραφικού 
ύφους του (π.χ. στον αριστοτεχνικό φορμαλισμό του ονοματισμού/χαρακτη-
ρισμού των προσώπων, των «οδηγητικών μοτίβων» και των εσκεμμένων επα-
ναλήψεων και άλλων ρητορικών σχημάτων ή στον προχειρογράφο και βια-
στικό επετειακό αυτοσχεδιαστή, στον σμιλευτή σφαιρικών/ολοκληρωμένων 
προσώπων ή στον άτεχνο ή και βαριεστημένο ιχνογράφο ρηχών, σπασμω-
δικών και ανούσιων χαρακτήρων, στον σατιριστή ή και σαρκαστή, αλλά και 
στον γεμάτο τακτ ή διστακτικό για ουσιαστική κριτική και στηλίτευση, στον 
πνευματώδη και χιουμορίστα ή στον συγγραφέα που αφήνει το χιούμορ να 
«καθεύδει», στον μάγο, γητευτή και τολμηρό στην περιγραφή και την αφή-
γηση ή στον στεγνό ρεαλιστή, απομυθοποιητικό και γεμάτο γείωση, αυτοσυ-
γκράτηση ή και αιδώ κτλ.).

Αν υπήρχε περισσότερος διαθέσιμος χώρος, θα μπορούσα να επεκταθώ πε-
ρισσότερο στις ποικιλίες τών έως τώρα «χρηστών» του παπαδιαμαντικού έρ-
γου. Σταματώ εδώ, για να έρθω στο τελευταίο κομμάτι της εισήγησής μου, 
στις προτάσεις για το πώς και με ποια αναμενόμενη «χρησιμότητα» μπορεί να 
σχεδιαστεί ένας τύπος πραγματικά «χρηστικής» έκδοσης, που να είναι τόσο 
«εύχρηστη» και «κοινόχρηστη» όσο και «χρηστή».

***
Πρώτα για το ίδιο το παπαδιαμαντικό κείμενο σε μια τέτοια «χρηστική» έκ-
δοση:

Υποστηρίζω και έχω δοκιμάσει, εδώ και δεκαετίες, τη χρήση απλοποι-
ημένης ορθογραφίας και μιας εκλογικευμένης παραλλαγής του λεγόμενου 
μονοτονικού συστήματος τόσο σε αυτοτελή κείμενα όσο και σε ανθολογη-
μένα αποσπάσματα, δημώδη όσο και λόγια, της περιόδου από τον 14ο αι. 
ώς και τις δεκαετίες του 1830 και 1840. Παράλληλα, βέβαια, εξαιτίας της 
επιμονής ενός αθηναϊκού εκδοτικού οίκου (από τους πολλούς που δείχνουν 
λαγνεία στο οπτικό και όχι στο ακουστικό «ίνδαλμα» των λέξεων), έχω υπο-
χωρήσει και σε έκδοση με ρυθμισμένο και ενοποιημένο σύστημα «ιστορι-
κής» ορθογραφίας και με το λεγόμενο (άστοχα) «πολυτονικό» σύστημα, σε 
ένα αυτοτελές πεζογράφημα των αρχών της δεκαετίας του 1880, καθαρεύ-
ον αλλά και με ένθετα (όπως και στον Παπαδιαμάντη) δημώδη λεξιλογικά 
στοιχεία και τμήματα ευθύ λόγου. Επομένως, δεν θεωρώ μείζον ζήτημα το 
αν οι σχεδιαζόμενες «χρηστικές» εκδόσεις παπαδιαμαντικών κειμένων θα 
ακολουθούν το τονικό σύστημα των εκδόσεων του Νίκου Τριανταφυλλόπου-
λου και άλλων εκδοτών ή αν θα καταστρώνονται, πια, σε μια μορφή, «πλου-
τισμένη» και σαφέστερη (απ᾽ ό,τι η διοικητική και σχολική), του λεγόμενου 
μονοτονικού συστήματος, ή, καλύτερα ακόμη, του γλωσσολογικά (και ακου-
στικά) ορθότερου «φωνοτονικού» συστήματος που έχει προτείνει εδώ και 
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δεκαετίες ο χαλκέντερος «Φάουστ» του Α.Π.Θ. Μιχάλης Σετάτος, ο σοφό-
τερος και μετριοφρονέστερος των ελλήνων γλωσσολόγων.

Ειδικά ως προς την ορθογραφία, ακόμη και αν το λεγόμενο «ιστορικό» ή 
«παραδοσιακό» (δηλ. αλεξανδρινό και ελληνορωμαϊκό/βυζαντινό) σύστημα 
μικρογράμματης γραφής διατηρηθεί στα αρχαιόγλωσσα και στα αρχαϊστι-
κά/καθαρεύοντα τμήματα του κειμένου, δεν νομίζω πως είναι λογικό να δια-
τηρείται και στα δημώδη τμήματα, της νεοελληνικής «κοινής» και ιδιωμάτων 
της. Κι αυτό, ανεξάρτητα από το αν κάτι τέτοιο γινόταν και σε πολλές από 
τις δημοσιεύσεις των χρόνων του Παπαδιαμάντη, με τον μεγάλο σάλο ορθο-
γραφικών/γραφηματικών εκδοχών, που κάποτε φαντάζουν, σήμερα, εντελώς 
φαντασιώδεις και είναι, συχνά, και ετυμολογικά αστήρικτες ή και αστείες. 
Στα δημώδη αυτά τμήματα κειμένου, μια «χρηστική» έκδοση βολεύει να ακο-
λουθεί μια γενικά αποδεκτή παραλλαγή του ορθογραφικού συστήματος εκεί-
νων των εκσυγχρονισμένων γραμματικών εγχειριδίων που συνεχίζουν το πα-
ράδειγμα του Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Και, μολονότι δεν είμαι καθόλου ενα-
ντίον των «φωτοαναστατικών» εκδόσεων για ένα συγκεκριμένο αναγνωστι-
κό κοινό και για τους λεγόμενους «βιβλιόφιλους», δεν νομίζω πως σε μια «χρη-
στική» έκδοση λογοτεχνικών και κριτικών κειμένων, ακόμη και αυτογράφων, 
προσφέρει πια τίποτε η λεγόμενη «πιστή» ή «διπλωματική» εκδοτική μετα-
γραφή που συνηθίζεται σε έγγραφα ή, γενικά, σε αρχειακό υλικό, είτε η «ιερά-
για» (sacrosancta) προσήλωση στο αλλοπρόσαλλο, συχνά, κείμενο δημοσιευ-
μάτων φτιαγμένων ή ρυθμισμένων, τελικά, από δημοσιογράφους και στοιχειο-
θέτες του παλιού ημερήσιου και περιοδικού τύπου: κοντολογίς, σήμερα, ένας 
(φιλόλογος, συνήθως) εκδότης «είναι κρίμα κι άδικο», ακόμη και για τον ίδιο 
του τον εαυτό, να ενασμενίζεται, σαν τον Φίλιππο Ηλία Ηλιού και τους περί 
αυτόν θαυμαστές και ακολούθους, πως είναι «καλός» εκδότης μόνο και μόνο 
επειδή είναι ένας απλός «αντιγραφέας», καμαρώνοντας σαν το γύφτικο σκε-
πάρνι επειδή επιλέγει να είναι το νωθρότερο και πιο άχρηστο πιόνι στο σκάκι 
του εκδοτικού παιχνιδιού.

Όσο για το στήσιμο και την πλαισίωση του κειμένου μέσα σε μια τέτοια 
«χρηστική» έκδοση:

Βρίσκω βολικότερο το αντίκρισμα του ίδιου του κειμένου (τοποθετημένου, 
π.χ., στις αριστερές σελίδες ενός ανοιγμένου βιβλίου), με όλο, αν είναι δυνα-
τό, το απαραίτητο ερμηνευτικό, διακειμενικό και πραγματολογικό βοηθητικό 
υλικό (στις δεξιές σελίδες ή, αν αυτές δεν επαρκούν, και υποσελίδια). Στο βο-
ηθητικό αυτό υλικό μπορεί να περιλαμβάνεται, στην περίπτωση εκτενών πα-
ραθεμάτων ή «κατασκευασμένων» από τον συγγραφέα αρχαιόγλωσσων και 
αρχαϊστικών κειμένων, και πλήρης, αντικριστή μετάφρασή τους σε σημερινή 
«κοινή» νεοελληνική. Παράλληλα, δεν νομίζω πως οι «χρήστες» μιας τέτοιας 
έκδοσης εξυπηρετούνται από παραπεμπτικούς αστερίσκους ή εκθέτες είτε 
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από «ερμηνευτικές»/«οδηγητικές» πλαγιογραφήσεις εντός κειμένου, μα ούτε 
και από επιτασσόμενα λειψά γλωσσάρια κτλ.

Για να μην πολυλογώ άλλο, φτιάχνοντας σκορδαλιά χωρίς σκόρδα, μπορεί-
τε να δείτε (και να κρίνετε), εδώ, σε Επίμετρο, όσα μικρά, και τυχαία, δείγμα-
τα (Β, αρ. 1-9) τέτοιας «χρηστικής» έκδοσης έχω ετοιμάσει (με παραδείγμα-
τα μεταγραφής, και τονισμό, με μαύρα/παχιά στοιχεία, όσων σημείων χρειά-
ζονται οπωσδήποτε ερμηνεία ή σχολιασμό), και να τα συγκρίνετε με τα προ-
τασσόμενα αριθμημένα αντίστοιχα (Α, αρ. 1-9), σκαναρισμένα από την επα-
νέκδοση της σειράς του Βήματος. Διάλεξα αποσπάσματα τόσο από την πρώ-
τη φάση του παπαδιαμαντικού έργου όσο και από τις ωριμότερες. Όπου βλέ-
πετε, στα μηχανογραφημένα δείγματα μεταγραφής, «μαυρισμένες» λέξεις ή 
φράσεις ή παραγράφους κειμένου, αυτό σημαίνει πως όλα αυτά θα «διαλευ-
καίνονται» στις αντικριστές, δεξιές σελίδες, είτε με ερμηνευτικές και πραγμα-
τολογικές εξηγήσεις είτε με πλήρη, πιστή μετάφραση στη σύγχρονή μας «κοι-
νή» νεοελληνική.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να θυμίσω πως από αύριο μπαίνω στην όγδοη δεκαε-
τία της ζωής μου· Κύριος, μόνον, οίδε αν θα τη ζήσω ολόκληρη, ώστε να δώσω 
μία τουλάχιστον τέτοια «χρηστική» έκδοση έργου του Παπαδιαμάντη, με τις 
προδιαγραφές, τις απαιτήσεις ή τις δυνατότητες που σχεδίασα στα όσα είπα 
λίγο νωρίτερα. (Τη σκεφτόμουν στο πλαίσιο μιας σειράς που θέλει να εγκαι-
νιάσει σύντομα το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τρια-
νταφυλλίδη] με λογοτεχνικά κείμενα της περιόδου περ. 1774 κ.ε., και που ελ-
πίζω να μπορέσουμε να την εποπτεύσουμε, ο εμπειρότερός μου Παναγιώτης 
Πίστας κι εγώ· όταν θα ξεκινήσει, όλοι οι σοβαροί μελετητές και εκδότες είναι 
ευπρόσδεκτοι.) Αλλά κι αν δεν καταφέρω ή δεν προλάβω να δώσω μια τέτοια 
«χρηστική» έκδοση, μικρό το κακό: υπάρχουν σήμερα πολλοί, αξιολογότεροι 
ή πρακτικότεροι από εμένα, και, προπαντός, νεότεροι μελετητές και εκδό-
τες, που έχουν όλα τα φόντα να δώσουν, με μεγάλη επιτυχία, στους αυριανούς 
και τους μελλοντικούς «χρήστες», «εύχρηστες», «κοινόχρηστες», μα και «χρή-
σιμες» μαζί εκδόσεις κειμένων τού σπουδαίου αυτού ανθρώπου των γραμμά-
των μας. Και εύχομαι οι εκδόσεις αυτές να είναι τέτοιες, και έτσι εφοδιασμέ-
νες, ώστε να ικανοποιούνται όχι μόνον οι πρωτοβάθμιοι ή και ανίδεοι κατανα-
λωτές της λογοτεχνίας ως τέρψης/απόλαυσης ή και διδαχής, αλλά και οι απαι-
τητικότεροι «χρήστες», αναζητητές συγκεκριμένων πτυχών και όψεων του έρ-
γου του Παπαδιαμάντη, χωρίς να χρειάζεται να καταφεύγουν, τουλάχιστο σε 
πρώτη φάση, σε κανένα άλλο εντελώς απαραίτητο βοήθημα, γραπτό ή ακου-
στικό, «αναλογικό» ή «ψηφιακό».
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Β

1
[…εκά]στην θωπείαν και φιλοφρόνησιν της γραίας. Οι δύο νέοι γύφτοι 
εσύριζον, ετραγῴδουν αδιαλείπτως, και δεν ωμίλουν ποτέ. Ο είς ήτο 22 
ετών, ο έτερος 19. Ο είς ωνομάζετο Βούγκος και ο έτερος Μάχτος. Ούτω 
τους παρωνόμαζεν ο πατήρ, αγνοείται αν είχον και άλλα ονόματα. Η 
μήτηρ τούς απεκάλει «μεγάλον» και «μικρόν». Ως δείγμα περί του τρόπου, 
καθ᾽ όν συνεννοούντο προς άλληλα τα τέσσαρα ταύτα πρόσωπα, αρκεί να 
παράσχωμεν το εξής: Ο Βούγκος έθετε τον σίδηρον εις το πυρ και ετραγῴδει:

«Με το βαριό, με το βαριό,
ξυπνά ο γύφτος το χωριό,
το χωριό, το χωριό.
Τρα λα λά λα ρό λα ρό…

Για το σφυρί, για το σφυρί
τρελαίνεται κ᾽ η λυγερή,
λυγερή, λυγερή.
Τρα λα λά λα ρί λα ρί»

κτλ.

9
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Ο Μάχτος εσύριζεν άλλον ήχον, όστις αντέφασκε και κατά μέλος και 
κατ᾽ έννοιαν προς τον υπό του Βούγκου ᾳδόμενον. Ο γέρων εγόγγυζεν, εψι-
θύριζεν, εστέναζεν αδιακόπως, και συνάμα κατέφερε την σφύραν επί του 
άκμονος. Η μαστόρισσα εμειδία, εμόρφαζεν, εδείκνυε τους δύο κρεμαστούς 
οδόντας, και έλεγεν:

«Άκουσέ τους πώς το τερερίζουν. Μία χαρά!»
«Σκάσε, παλιόστριγλα.» εγόγγυζεν ο γέρων «Χμ!… Γμ!…»
«Σι σι σί, σι σι σί!» εσύριζεν ο Μάχτος. […]

2

[…] της ελπίδος και του φόβου, του οίκτου και του ενθουσιασμού. Η ουσία 
του περιεχομένου τής εν λόγῳ επιστολής ευρίσκεται διεσπαρμένη εν 
ανεκδότοις χρονικοίς και εν τοις συγγράμμασι των επιφανών του καιρού 
εκείνου λογίων. Μετά πολλού κόπου ένθεν κἀκείθεν περισυλλεχθέντα τα 
τεμάχια κατωρθώθη να συγκολληθώσιν εις σύνολόν τι κατά προσέγγισιν, 
όπερ χάριν περιεργείας υποβάλλω ενταύθα εις τας όψεις του αναγνώστου:

«Βησσαρίων ο Νικαίας αρχιεπίσκοπος και καρδινάλιος της αγίας 
Ρωμαϊκής και καθολικής εκκλησίας, Πλήθωνι τῳ θαυμαστῴ φιλοσόφῳ 
και νομοθέτῃ της Πέλοπος χαίρειν.

Εδεξάμην τα παρά σού γράμματα πολλήν, ως εικός, εμποιήσαντά 
μοι ευφροσύνην. Μονώτατος γαρ έτι μοι δοκείς υπολελείφθαι εν άπασι 
τοις αυτόθι φρονών. Τῳ γαρ βασιλεί και τοις περί αυτόν δαιμονία τις 
έοικεν επιδεδημηκέναι μοίρα, παρατρέπουσα και υφαιρουμένη τον 
λογισμόν, ως ανάγκῃ μεν, ῄ και τους θεούς φασι, μη πείθεσθαι, Σχολαρίῳ 
δε μάλλον πεποιθέναι. Αμέλει δε και Νοταράς ο Λουκάς, χρηστός τῳ 
βασιλεί σύμβουλος. Καίτοι τίς αν εύροι ταύτης μείζω απόνοιαν; Τα γαρ 
πράγματα επί ξυρού ακμής κείται και ο κίνδυνος επί θύραις μακρός και 
ουρανομήκης. Ποιναία επέλθοι Νέμεσις επί τους μη εθέλοντας σώζεσθαι, 
αυτούς τε λημώντας και τοις άλλοις το φως επιπροσθούντας. Δεινή τις 
ως δοκεί αχλύς και σκοτόμαινα επικάθηται επί την Ελλάδα, χρόνιος δε, 
ω Πλήθων, πάρει, των σων διδαγμάτων προίκα εμπλήσας ημάς. Εμοί δε 
συμβαίνει δικτύῳ άνεμον θηράν, τους ενθάδε πειρωμένῳ πείθειν τούς […]

3

[…Περ]πέτουαν, την προστάτιν του μοναστηρίου, ήτις είχε την έκτακτον 
όλως χάριν να δαμάζη τα άγρια θηρία. Τοιαύτην την είχεν ιδεί η αδελφή 
Πογκία εις τας οπτασίας της.
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Η Βεάτη ουδέν εκ πάντων τούτων παρεδέχετο. Τα συμπεράσματα αυ-
τής ήσαν άλλα, έμελλε δε να πλάση ολόκληρον ιστορίαν περί του πράγμα-
τος, αν δεν επροτίμα να κάμη μίαν αληθή. Προς τούτο ήρχισε να κατασκο-
πεύη περί την εσπέραν τα κατατόπια, όπου είχε μάθει ότι κατῴκει η ξένη. 
Αύτη ήτο έγκλειστος εις το υψηλότερον δώμα, κτίριόν τι πυργοειδές, μέ-
ρος έρημον, όπου σπανίως ανέβαινον αι μοναχαί. Άλλως δε η θύρα του χω-
ρίσματος τούτου ήτο από αμνημονεύτων χρόνων ερμητικώς κεκλεισμένη.

Περί την δευτέραν ώραν της νυκτός, ενώ αι μοναχαί ανεγίνωσκον εν 
τῳ καθολικῴ το απόδειπνον, η αδελφή Βεάτη εσκέφθη ότι δεν έπρεπε να 
χάση καιρόν, έλαβε εκ του μαγειρείου δᾴδα ανημμένην και ανήλθε τα τρία 
πατώματα της «κόρδας». Έφθασεν εις την θύραν του πυργοειδούς δώμα-
τος. Ώθησεν αυτήν, και εξεπλάγη ιδούσα ότι ήτο ανοικτή. Στενή κλίμαξ 
ήτο ενώπιόν της άγουσα προς το δώμα, όπου έπρεπε να κατοική η ξένη, αν 
υπήρχε τοιαύτη και δεν ήτο πλάσμα της φαντασίας. Η Βεάτη έθηκεν απο-
φασιστικώς τον πόδα επί της πρώτης βαθμίδος, και αι σεσαθρωμέναι σανί-
δες έτρεμον υπό τα γόνατά της. Ευρώς και υγρασία διέπνεε διά των χωρι-
σμάτων τούτων. Η δᾳς ήν εκράτει η μοναχή επλησίαζε να σβεσθή. Έφθασεν 
εις το ύψος της κλίμακος. Η θύρα του πρώτου χωρίσματος ενέδωκεν επί-
σης. Ήτο τούτο είδος προθαλάμου, μετ᾽ αυτόν δε είπετο ο κυρίως […]

4

[…αν]θρωπίνης σαρκός επίασε στάκτην. Διότι το δαιμονικόν τούτο πλάσμα, 
κατά παραχώρησιν Θεού γενόμενον, ήτον μόνον κατά φαντασίαν, και δεν 
υπήρχε κατ᾽ ουσίαν άνθρωπος, αλλ᾽ είχε μόνον τους χαρακτήρας έξωθεν, ώστε 
οπού δεν ηδύνατο να μείνη διά πάντα εις την ανθρωπίνην ύπαρξιν. Αφόντις 
γουν εξετέλεσεν ο πονηρός τον σκοπόν του, θέλοντας να καύση και εις αυτόν 
τον κόσμον τον παράνομον Γεμιστόν, όπως έμελλε να τον καίη αιωνίως εις τον 
μέλλοντα (η γαρ φλόγα του έρωτος είναι πείρα και εικών και τύπος του αιωνίου 
πυρός της Κολάσεως), τότε ο Θεός ωργίσθη και δεν εσυγχώρησε να έλθη εις 
δαιμονόμεικτον πείραν το πλάσμα του, αλλ᾽ εδίωξε τους πονηρούς δαίμονας 
κατακρημνίζοντάς τους εις το πυρ το εξώτερον, καθώς λέγει ο ιερός λόγος…».

Έπονται και άλλαι τινές πληροφορίαι, αλλ̓  ημείς ευλαβούμενοι διακό-
πτομεν ενταύθα την δημοσίευσιν του ανωτέρω κειμένου, και μεταβαίνομεν 
εξής εις το δεύτερον.

«Τάδε γέγραπταί μοι Δομετίῳ τῴ ευλαβεί ιερομονάχῳ, εξ ών αυτός τε εώ-
ρακα και άλλων ακήκοα διαλεγομένων. Φημί δε πάσας τας ιστορίας ή προς 
σπουδήν ή προς τερπωλήν γεγράφθαι. Η μεταξύ δε τούτων λοιπή, είη δ᾽ αν 
αύτη ή εφ᾽ εκάτερα ή επ᾽ ουδέτερα. Και το μεν πρώτον είδος Θουκυδίδης μά-
λιστα ήσκησε, το δεύτερον δε Ηρόδοτος. Το δε τρίτον άλλοις τε κἀμοί πεπεί-
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ραται.» (Ενταύθα παραλείπονται πολλά χάριν συντομίας.) «Εγένετο δε τηνι-
καύτα ανήρ ῴ όνομα Γεώργιος ο Γεμιστός, μέγας τε και πολύς ούτος εν τοις 
Έλλησιν. Ούτος ουν άλλα τε πολλά κεκαινοτόμηκεν, έν δε και […]

5

[…] Η γραία έτρεξε πάλιν εις το καλύβι, έλαβε το καλάθι της, είτα εξελθού-
σα έλυσεν εκ νέου την προβατίναν και, άγουσα αυτήν διά του σχοινίου, υπή-
γε να μαζώξη χαμολούλουδα, υψηλά εις την εσχατιάν του ελαιώνος, κατά 
μήκος του τοίχου τού κλείοντος βορειανατολικώς τον περίβολον. Τα παιδία 
έτρεξαν κατόπιν της, και ήρχιζαν να παίζωσι το κρυφτάκι και άλλα ακόμη 
παιγνίδια, όπισθεν γιγαντιαίας ελαίας, με  κορμόν τριών οργυιών αγκάλια-
σμα, ογκώδη και τραχύν, ως πολλών κορμών συμπίλημα. Οι παίδες έτρεχον, 
εκρύπτοντο αμοιβαδόν όπισθεν του κορμού, εκάλυπτον τους οφθαλμούς με 
τας παλάμας, κ᾽ εφώναζαν ο είς με τον άλλον:

«Σε είδα!»
«Θα σε πιάσω.»
«Σ᾽ έπιασα!»
«Σε βλέπου, δε με βλέπ᾽ς!»
«Πιάστε τον!»
«᾽Γώ είμι Γιάννης, κι Καλογιάννης!…»
«Παππού, πού πας;»
«Στου μοναστηράκι μ᾽.»
«Ανέβα, μήλο, κατέβα, κίτρο!»
«Εχασάχασα βελόνα!…»
Και πολλά άλλα παιδικά επιφωνήματα. Και παρακελευόμενοι αλλήλους 

εις φυγήν και εις δρόμον, έκραζον:
«Στα μπαμπακάκια να πατήσεις, να μη σε νιώσ᾽ ου γάττους!»
Η Ματή ήκουε μακρόθεν τας παιδικάς κραυγάς, κ᾽ […]

6

Η κόρη έβγαλεν από τον κόλπον της το δελτάριον, το οποίον είχεν εύρει 
χαμαί ο μικρός αδελφός της, και ανέγνωσε τα λοιπά τού περιεχομένου. Οι 
στίχοι είχον ως εξής:

Εικόν᾽ αχειροποίητη, που στην καρδιά μου σ᾽ είχα,
κ᾽ είχα για μόνο φυλαχτό μια της κορφής σου τρίχα.

Ονείρατα στον ύπνο μου μαυροφτερουγιασμένα,
σαν περιστέρι στη σπηλιά μ᾽ ετάραξαν για σένα.
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Κίνδυνο, μαύρο σύννεφο, οι μάγισσες μου λένε·
τ᾽ αηδόνια αυτά που κελαδούν μου φαίνονται να κλαίνε.

Να σε χαρεί κ᾽ η άνοιξη μαζί με τα λουλούδια,
οπού ᾽ναι σαν αμέτρητα ζωγραφιστά τραγούδια. (!)

Συ στο σκολειό δεν έμαθες να γράφεις ραβασάκια·
στα χείλη σου τα ρόδινα πού τά ᾽βρες τα φαρμάκια;

Στα μάτια τα ψιχαλιστά, πὄχ᾽ έρωτας καρτέρι,
πόσο μεθύσι μέθυσα ένας Θεός το ξέρει.

Τα μάτια τα ψιχαλιστά γύρνα σ᾽ εμέ, πουλί μου,
αγάπη μου περήφανη, αγάπη διαλεχτή μου.

Κι αυτό το ᾽μορφοδούλικο, το τιμημένο χέρι,
αν έσφιξε ή τό ᾽σφιξαν ένας Θεός το ξέρει.

Τη χάρη σου τη σπλαγχνική μη μ᾽ αρνιστείς, αρνί μου,
αγάπη μου αιώνια, αγάπη μου στερνή μου.»

Η Ματή ανέγνωσε δις και τρις το επιστόλιον τούτο, το οποίον έφερεν 
υπογραφήν «Κωστής», και έμεινε σύννους, εβυθίσθη εις λογισμούς και εις 
υποψίας καί τινες […]

7

Ο ΕΡΩΤΑΣ ΣΤΑ ΧΙΟΝΙΑ

Καρδιά του χειμώνος. Χριστούγεννα, Άις Βασίλης, Φώτα.
Και αυτός εσηκώνετο το πρωί, έρριπτεν εις τους ώμους την παλιάν πα-

τατούκαν του, το μόνον ρούχον οπού εσώζετο ακόμη από τους προ της ευ-
τυχίας του χρόνους, και κατήρχετο εις την παραθαλάσσιον αγοράν, μορμυ-
ρίζων, ενῴ κατέβαινεν από το παλαιόν μισογκρεμισμένον σπίτι, με τρόπον 
ώστε να τον ακούη η γειτόνισσα:

«Σεβτάς είν᾽ αυτός, δεν είναι τσορβάς…· έρωντας είναι, δεν είναι γέροντας.»
Το έλεγε τόσον συχνά, ώστε όλες οι γειτονοπούλες οπού τον ήκουαν του 

το εκόλλησαν τέλος ως παρατσούκλι: «Ο μπαρμπα-Γιαννιός ο Έρωντας».
Διότι δεν ήτο πλέον νέος, ούτε εύμορφος, ούτε άσπρα είχεν. Όλα αυτά 

τα είχε φθείρει προ χρόνων πολλών, μαζί με το καράβι, εις την θάλασσαν, 
εις την Μασσαλίαν.

Είχεν αρχίσει το στάδιόν του με αυτήν την πατατούκαν, όταν επρωτο-
μπαρκάρησε ναύτης εις την βομβάρδαν του εξαδέλφου του. Είχεν αποκτή-
σει, από τα μερδικά του όσα ελάμβανεν από τα ταξίδια, μετοχήν επί του 
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πλοίου, είτα είχεν αποκτήσει πλοίον ιδικόν του, και είχε κάμει καλά ταξίδια. 
Είχε φορέσει αγγλικές τσόχες, βελούδινα […]

8

«Και εγώ σοκάκι είμαι,» εμορμύρισε «…ζωντανό σοκάκι.»
Εξεπιάσθη από την λαβήν του. Εκλονήθη, εσαρρίσθη, έκλινε και έπεσεν. 

Εξηπλώθη επί της χιόνος, και κατέλαβε με το μακρόν του ανάστημα όλον το 
πλάτος του μακρού στενού δρομίσκου.

Άπαξ εδοκίμασε να σηκωθεί, και είτα εναρκώθη. Εύρισκε φρικώδη ζέ-
στην εις την χιόνα.

«Είχαν οι φωτιές έρωτα!… Είχαν οι θηλιές χιόνια!»
Και το παράθυρον προ μιάς στιγμής είχε κλεισθή. Και, αν μίαν μόνον 

στιγμήν ηργοπόρει, ο σύζυγος της Πολυλογούς θα έβλεπε τον άνθρωπον να 
πέση επί της χιόνος.

Πλην δεν τον είδεν ούτε αυτός ούτε κανείς άλλος. Κ᾽ επάνω εις την χιό-
να έπεσε χιών. Και η χιών εστοιβάχθη, εσωρεύθη δύο πιθαμάς, εκορυφώθη. 
Και η χιών έγινε σινδών, σάβανον.

Και ο μπαρμπα-Γιαννιός άσπρισεν όλος, κ᾽ εκοιμήθη υπό την χιόνα, διά 
να μη παρασταθεί γυμνός και τετραχηλισμένος, αυτός και η ζωή του και 
αι πράξεις του, ενώπιον του Κριτού, του Παλαιού Ημερών, του Τρισαγίου.

9

«Δεν έπαιρνε τίποτις απ᾽ το φαρμακείο να πιει, να του δώσουνε αντιφάρ-
μακο!» είπε μία.

«Δεν κατάπινε τίποτε σπίρτα, να του δίνανε γιατρικό να τα ξέρναε!» εί-
πεν άλλη.

«Οχ! Κρίμας!»
«Αχ! Η δόλια η μανούλα!»

***
Επάνω εις μίαν ταράτσαν ίσταντο το πρωί της άλλης ημέρας τρεις νε-

αραί γυναίκες, τέσσαρα ή πέντε κοράσια, ηλικίας μεταξύ πέντε και δέκα 
ετών και μία γεροντοτέρα. Η ταράτσα έβλεπεν είς τινα γειτονικήν αυλήν, 
αντίκριζε δε πλαγιώτερον ολίγον προς την δυτικήν θύραν, την νοτιοδυτι-
κήν γωνίαν και το μικρόν κωδωνοστάσιον του ενοριακού ναού της συνοι-
κίας.

«Νά, τον φέρνουνε!»
«Είναι κόσμος κάμποσος!»
«Νά το καπάκι· νά τα φανάρια· νά κι ο Σταυρός!»
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«Νά κ᾽ οι παπάδες!»
«Πού είναι η κάσα;»
«Ω, λουλούδια και κακό· νά τος, νά τος!»
«Πού ᾽ναι τος, μαμά; Πού ᾽ναι τος;»
Και η μικρά κορασίς ανερριχάτο προσκολλωμένη εις τον θριγκόν, κύ-

πτουσα απλήστως, με κίνδυνον να πέση.
«Δε φαίνεται καλά· είναι κόσμος μπροστά… Οχ! Δεν μπορούν να στα-

θούν παράμερα!»
«Σταθείτε, καλέ, στην άκρη!…»
«Νά, τον πάνε μες στην εκκλησιά!…»
«Καλά καλά δεν τον είδαμε.»

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης                                          ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
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ΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΥΚΟΥΤΡΗ (1901-1937).
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΙΝΩΟΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗ

Του Δασκάλου Γιάννη Δάλλα

«Φωτεινόν μετέωρον» της κλασικής φιλολογίας και «ιδανικός αυτόχειρας» 
του ελληνικού μεσοπολέμου, ο Ιωάννης Γ. Συκουτρής (Σμύρνη 1901 - Κό-
ρινθος 1937) είναι μια μορφή που δίνει ώς και σήμερα τροφή σε εγκώμια, 
σε μελετήματα, σε προβληματισμούς και σε φαντασιώσεις. Το Σεπτέμβριο 
έκλεισαν 80 χρόνια από τον θάνατό του και αυτό σημαίνει πως όλοι (σχε-
δόν) οι μαθητές και γνωστοί του, που επιφορτίστηκαν συχνά και τη διαχεί-
ριση της μνήμης του, είναι πια νεκροί. Αυτό ίσως έκανε επιτακτικότερη την 
ανάγκη να ξεθαφτεί, να καταγραφεί και να ανοίξει στην έρευνα ό,τι από-
μεινε από το προσωπικό του αρχείο, στο οποίο η παλιότερη βιβλιογραφία 
παραπέμπει ευκαιριακά και φευγαλέα, ενώ η νεότερη λίγο πολύ το αγνό-
ησε.1

Ιστορία και περιεχόμενο του αρχείου

«Τα χειρόγραφά μου όλα, ως και σημειώσεις, παρακαλώ να καούν». Έτσι έγρα-
ψε ο Συκουτρής σ’ ένα απ’ τα τελευταία του σημειώματα στον Ακροκόρινθο τη 
μέρα της αυτοκτονίας του· δεν προκύπτει όμως από πουθενά ότι δοκίμασε κα-
νένας να τηρήσει αυτό τον όρο, ούτε ξέρουμε αν έγινε ποτέ γνωστός στη χήρα 
του Χαρά.2 Το σίγουρο είναι πως τα κατάλοιπα Συκουτρή, μαζί με τη βιβλιοθή-
κη του, έμειναν στο σπίτι της Χαράς (Μαυρομματαίων 7) ώς το 1972 που πέ-
θανε και αυτή. Είναι όμως φανερό από πολλά στοιχεία ότι πρόσβαση σ’ αυτά, 
εκτός από την ίδια, είχαν και μερικοί μαθητές του, ιδίως ο Νάσος Δετζώρτζης, η 
Μαρίκα Στρομπούλη και ο ανιψιός της Χαράς Μίνως Κοκολάκης (1917-2015), 
τα γράμματα των οποίων αναγνωρίζονται, με μικρότερη ή μεγαλύτερη σιγου-

1. Οι συγκληρονόμοι του αρχείου το κατέθεσαν στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, ώστε 
να γίνει προσιτό στους μελετητές. Ίσως θα πρέπει εδώ να διευκρινιστεί ότι το λεγόμενο «αρ-
χείο Συκουτρή» που υπάρχει στο Ε.Λ.Ι.Α. δεν είναι κυριολεκτικά δικό του, αλλά συγκροτήθηκε 
από επιστολές και έντυπα που είχαν φυλάξει διάφοροι μαθητές του.

2. Το σημείωμα αυτό (προς τον Άγγελο Καλογερά) το έφερε στο φως μετά 66 χρόνια ο Π. 
Χαρτοκόλλης, Ιδανικοί αυτόχειρες. Έλληνες λογοτέχνες που αυτοκτόνησαν, Αθήνα 2003, 
σ. 136. Η μεταγραφή του δυστυχώς δεν είναι ικανοποιητική.
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ριά, σε σημειώματα, σχόλια κι εξώφυλλα διαφόρων φακέλων. Παρά τις αναδι-
φήσεις αυτές, δε διακρίνεται καμία απόπειρα να οργανωθεί ή να καταγραφεί 
συστηματικά το υλικό, που δεν πρέπει εξαρχής να ήταν και πολύ τακτοποιη-
μένο· ίσως με τον καιρό η σύγχυση να μεγάλωσε. Περισσότερο ενδιέφερε η αν-
θολόγηση «ανέκδοτων σελίδων» που θα ενίσχυαν την υστεροφημία του Συκου-
τρή, όπως εκείνες που δημοσιεύτηκαν το 1958 στο ειδικό αφιέρωμα της Νέας 
Εστίας. Επίσης, αντίγραφα τεκμηρίων που υπάρχουν ώς σήμερα στο αρχείο 
δόθηκαν, όπως φαίνεται, και σε άλλους, που ανέλαβαν την ίδια εποχή να γρά-
ψουν άρθρα για το Συκουτρή (Μ. Αλευράς, Κ. Κύρρης, Λ. Παραράς, Β. Τατά-
κης, Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος).

Κληρονόμοι της χήρας του Συκουτρή ήταν, τυπικά, οι τρεις υπέργηρες 
αδερφές της, και στην ουσία τα εφτά της ανίψια, που αποφάσισαν να χαρί-
σουν τη βιβλιοθήκη του στην Εστία Νέας Σμύρνης. Λίγες δεκάδες βιβλία του 
είχαν περάσει στο μεταξύ στη φιλολογική βιβλιοθήκη του Μίνου Κοκολάκη, 
ήδη καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και τα περισσότερα δωρήθηκαν 
μαζί της στη Μπενάκειο βιβλιοθήκη λίγο πριν από το θάνατό του (π.χ. ο δί-
τομος Πλάτων του Wilamowitz). Όσο για το αρχείο, ένα του τμήμα (περισ-
σότερο, ίσως, τεκμήρια προσωπικά) φαίνεται ότι το 1972 καταστράφηκε για 
λόγους αδιευκρίνιστους.3 Τα υπόλοιπα τα μοιράστηκαν ο Μίνως Κοκολάκης 
και η αδερφή του Μαρία (1911-1992), επίσης μαθήτρια του Συκουτρή. Από 
το μερίδιο της Μαρίας, ένα τουλάχιστον τμήμα βρέθηκε στα χέρια του κα-
θηγητή Μ. Μερακλή, που το παραχώρησε με τη σειρά του στον καθηγητή 
Γ. Χριστοδούλου.4 Τα περιεχόμενά του θα συνοψιστούν εδώ στο Παράρτη-
μα ΙΙΙ. Στο σπίτι της Μαρίας Κοκολάκη, ακατοίκητο από το 2011, απόμειναν 
ορισμένες ποσότητες αδιάθετων αντιτύπων από δημοσιεύσεις του Συκου-
τρή, αλλά ελάχιστα λείψανα με αρχειακό ενδιαφέρον. Τα κυριότερα έχουν 
και πάλι συγχωνευθεί στην υπόλοιπη συλλογή και σημειώνονται παρακά-
τω στον κυρίως κατάλογο.5 Από την ίδια επίσης πηγή προέρχεται κι ένα άλ-

3. Δε θα μάθουμε ποτέ τί χάθηκε ακριβώς. Ενδείξεις για τεκμήρια που διασώζονταν με-
ταπολεμικά και σήμερα λανθάνουν βλ. παρακάτω στα εισαγωγικά σχόλια των ενοτήτων Γ, 
Δ και Π. Επίσης ο G. Moravcsik (πρόλογος στο Jean Sycoutris, Philologie et Vie, Βουδαπέστη 
1938, σ. 8), βασισμένος οπωσδήποτε σε πληροφορίες της Χαράς, αναφέρει δίπλα στις σω-
ζόμενες «εκδόσεις» του Οιδίποδα του Σοφοκλή και των αρχαίων επιστολογράφων και άλλα 
«ouvrages inédits ou inachevés», άφαντα πια, που υπήρχαν στα τότε κατάλοιπα Συκουτρή: 
«plusieurs articles (“Rhetorik”) pour la Realencyclopädie», «une étude sur la Τεχνών Συναγωγή 
d’Aristote» (πρβ. εδώ στο λήμμα #060), διορθώσεις στο Περί Ύψους και στον Επίκτητο κτλ.

4. Πρβ. Γ. Χριστοδούλου, εισαγωγικά στο κείμενο του Συκουτρή «Γ. Αθάνα, Αγάπη στον 
Έπαχτο», Αντί, 560 (1994) 102.

5. Είναι ένα γερμανικό φυλλάδιο (#033), ένα από τα 6 φύλλα με φωτογραφίες του #065, 
μία κάρτα από την Κρήτη του P. Viereck με υπογραφή και του Σ. Μαρινάτου (#102) και 5 έγ-
γραφα του 18ου-19ου αι. (#118, 122, 124-126).
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μπουμ που ανήκε στο Συκουτρή, και εντοπίστηκε σε άλλο συγγενικό σπίτι 
το καλοκαίρι του 2017· περιγράφεται στο Παράρτημα Ι.

Ο κύριος όγκος του αρχείου ασφαλίστηκε στο σπίτι του Μίνου Κοκο-
λάκη στο Κουκάκι, αλλά τίποτε ουσιαστικό δε φαίνεται να έγινε και πάλι 
από άποψη καταγραφής ή ταχτοποίησης. Ορισμένα τεκμήρια εκδόθηκαν 
πάντως στο σχετικό αφιέρωμα του περιοδικού Αντί (1994) και άλλα εκτέ-
θηκαν στην πινακοθήκη Χατζηκυριάκου-Γκίκα του Μουσείου Μπενάκη 
(2011), όπου λίγα δωρήθηκαν και τηρούνται ακόμη στη μόνιμη συλλογή 
του (εδώ παρακάτω, Παράρτημα ΙΙ). Από την άλλη μεριά ο βιογράφος του 
Συκουτρή Δ. Αλικανιώτης, μολονότι επισκέφτηκε το σπίτι και συζήτησε με 
τον κάτοχο του αρχείου, δεν κατόρθωσε (ή δεν του επιτράπηκε) να γνωρί-
σει ουσιαστικά τα περιεχόμενά του. Πίστεψε, καθώς φαίνεται, ότι τα κυρι-
ότερα κατάλοιπα είχαν ήδη «πεταχτεί».6

Μετά το θάνατο του Μίνου Κοκολάκη (Ιούλιος 2015) εντοπίστηκαν στα-
διακά, σκόρπια σε διάφορες γωνιές του σπιτιού, τα χαρτιά που σχετίζονταν 
με το Συκουτρή, μπερδεμένα και ανάκατα με άλλο υλικό. Μόνο η συνολική 
κατάταξη και εκκαθάριση των καταλοίπων Κοκολάκη επέτρεψε, το καλο-
καίρι του 2016, να συγκεντρωθεί το αρχείο ξανά σε έξι ραφάκια και να εκτι-
μηθεί ο όγκος και η σύστασή του. Ακολούθησε, τους επόμενους μήνες, η κα-
τάταξή του σε κατηγορίες, η αποκατάσταση διαλυμένων σειρών και φακέ-
λων, η αναγνώριση και καταγραφή όλων των τεκμηρίων, η κατάργηση των 
ακατάλληλων εξωφύλλων και συσκευασιών, και η σύνταξη πλήρους ταξι-
νομικού καταλόγου. Μια και η συσκευασία του αρχείου δεν είναι οριστική, 
βάση αυτού του καταλόγου δεν είναι μονάδες φυσικές (κουτιά και φάκελοι), 
αλλά νοητές (504 αριθμημένα «λήμματα»). Τα λήμματα κατατάχτηκαν σε 16 
αριθμημένες ενότητες (Α-Π) και 78, συνολικά, υποενότητες, ενώ οι ενότητες 
σε 4 άνισες και μάλλον σχηματικές γενικές κατηγορίες (παρακάτω, Ταξινο-
μικό σχεδιάγραμμα). Τα ίδια τα λήμματα σπάνια είναι μεμονωμένα χαρτιά· 
συνηθέστερα είναι βιβλία ή τετράδια ή φυλλάδια ή σειρές αριθμημένων φύλ-
λων (με ή χωρίς παραρτήματα), ζευγάρια ομοειδών τεκμηρίων ή μικροί θεμα-
τικοί φάκελοι, που χρειάστηκε μερικές φορές (σε φακέλους με πολλά μικρά 
σημειώματα χωρίς αυτοτελή αξία) να χωριστούν σε «υπολήμματα». Η κατά-
ταξη αυτή, μάλλον πολύπλοκη για ένα αρχείο με μέτριες διαστάσεις, απηχεί 
ωστόσο την πολυπλοκότητα του ίδιου του υλικού.

Η πρώτη ενότητα (Α) περιλαμβάνει κυρίως τις δημοσιεύσεις του Συκου-
τρή, που οι περισσότερες υπάρχουν σε προσωπικά βιβλιοδετημένα αντί-

6. Δ. Αλικανιώτης, Ιωάννης Συκουτρής: Η ζωή του, 1901-1937, Αθήνα 2008, σσ. 203, 209, 
218 κτλ.
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τυπα, κάποτε με βιβλιοκρισίες ή με αυτόγραφα σχόλια. Σε άλλες ενότητες 
(Β-Δ) κατατάχτηκε ό,τι έμεινε από τα έντυπα της βιβλιοθήκης του, βιογρα-
φικά σημειώματα, προσκλήσεις, πιστοποιητικά, φωτογραφίες και άλλα 
ενθύμια, και κάπου 300 επιστολές που σώθηκαν από την αλληλογραφία 
του. Οι επόμενες 3 ενότητες (Ε-Η) αποτελούν ειδικές περιπτώσεις φιλολο-
γικών καταλοίπων: Πρωτότυπα και αντίγραφα παλιών τεκμηρίων από την 
Κύπρο, αρχαιολογικές και λαογραφικές παρατηρήσεις, ανέκδοτες εργασί-
ες διάφορων ντόπιων· σημειώσεις από τα μαθήματα καθηγητών της Γερ-
μανίας· φωτογραφίες κωδίκων από ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες.

Τα υπόλοιπα κατάλοιπα έχουν καταταχτεί θεματικά (ενότητες Θ-Ο). Εί-
ναι κυρίως αυτόγραφες εργασίες του ίδιου του Συκουτρή (κείμενα, σχεδι-
άσματα, σημειώματα), ή, πότε πότε, φοιτητών και συνεργατών του. Αφο-
ρούν την κλασική φιλολογία μα και θέματα νεότερης λογοτεχνίας ή ευρύ-
τερου θεωρητικού στοχασμού, όπου διακρίνεται και πιο έντονα η προσω-
πική κοσμοθεωρία του. Δεν αντιστοιχούν σε γενικές γραμμές με τα δημο-
σιευμένα έργα του, τα χειρόγραφα των οποίων φαίνεται ότι τα κατέστρε-
φε ή τ’ ανακύκλωνε μετά την εκτύπωσή τους. Η εξαίρεση που επιβεβαιώ-
νει τον κανόνα είναι οι ογκώδεις φάκελοι για την Ποιητική του Αριστοτέ-
λη, η οποία κυκλοφόρησε μετά το θάνατό του και δεν έχει υποστεί αυτή 
την εκκαθάριση. Βρίσκουμε απεναντίας λείψανα εργασιών των οποίων είχε 
εξαγγελθεί η έκδοση, αλλά δεν έγινε ποτέ (Σωκρατικές επιστολές, Οιδί-
πους επί Κολωνώ, Φάουστ του Γκαίτε), μεταγενέστερες έρευνες για συγ-
γραφείς και για θέματα που έμμεσα μόνο σχετίζονται με δημοσιευμένες 
μελέτες (Αντιφώντας, Θεόκριτος, Γρηγόριος Κύπριος), διαγράμματα ομιλι-
ών ή παραδόσεων που τις ξέραμε μόνο από έμμεσες μαρτυρίες (Λιπέρτης, 
Μενέξενος, Σαίξπηρ), σειρά κειμένων για τον Πλάτωνα πληρέστερη σε σύ-
γκριση με όσα είχαν εκδοθεί μεταθανάτια, και κατάλοιπα ασχολιών τελεί-
ως άγνωστων ώς τώρα, όπως το πρώιμο χειρόγραφο του Ρωσαγγλογάλ-
λου που αντέγραψε ο Συκουτρής στην Ικαρία και ωστόσο δεν το ήξεραν ώς 
πρόσφατα οι ειδικοί νεοελληνιστές.

Η εικόνα του αρχείου περιπλέκεται από πάμπολλα χαρτιά (κυρίως ση-
μειώματα) που ο Συκουτρής χρησιμοποίησε για δεύτερη και τρίτη κάπο-
τε φορά, και προέρχονται από δοκίμια και χειρόγραφα άλλων εργασιών κι 
από διάφορα έντυπα, επιστολές και δελτία, ή έχουν άσχετες και αξιοπερί-
εργες προσθήκες. Στον κατάλογο που ακολουθεί περιλαμβάνονται σπορα-
δικές πληροφορίες για τα πιο αξιόλογα από αυτά τα «παλίμψηστα».

Οι μεταθανάτιες δραστηριότητες των κληρονόμων του αρχείου πρό-
σθεσαν σ’ αυτό το υλικό κι άλλα στοιχεία: Διάφορα έντυπα ή μαρτυρίες, 
δακτυλογραφήσεις και φωτοτυπίες των πρωτότυπων πηγών, κείμενα και 



107Αρχείο Ιωάννου Συκουτρή. Κατάλοιπα της συλλογής Μίνωος Κοκολάκη

σχεδιάσματα σχετικών δημοσιεύσεων. Κατά την τελική ταχτοποίηση οι 
προσθήκες αυτές, που περιέχουν πάντως και ανέκδοτες ειδήσεις ή αντί-
γραφα από χαμένα σήμερα τεκμήρια, συγκεντρώθηκαν όσο γινόταν σε χω-
ριστή ενότητα (Π).

Ταξινομικό σχεδιάγραμμα 

Ι. Συλλογές εντύπων 

Α. Δημοσιεύματα του Συκουτρή και άλλων για τον ίδιο (υποενότητες 1-3, 
λήμματα #001-014)

Β. Άλλα βιβλία, φυλλάδια και έντυπα (υποενότητες 1-5, λήμματα #015-045)

ΙΙ. Βιογραφικά τεκμήρια 

Γ. Ενθύμια και άμεσες βιογραφικές μαρτυρίες (υποενότητες 1-5, λήμματα 
#046-071)

Δ. Ιδιωτική αλληλογραφία (υποενότητες 1-7, λήμματα #072-112)

ΙΙΙ. Φιλολογικά κατάλοιπα 

Ε. Πρωτότυπα και φωτογραφίες παλιών χειρογράφων (υποενότητες 1-5, 
λήμματα #113-136)

Ζ. Ερευνητικά σημειώματα και κείμενα από την Κύπρο, 1923-1924 (υποενό-
τητες 1-4, λήμματα #137-189)

Η. Τετράδια με σημειώσεις από τα μαθήματα της Γερμανίας, 1925-1927 
(υποενότητες 1-2, λήμματα #190-209)

Θ. Εργασίες και σημειώματα για την αρχαία ελληνική και λατινική ποίηση 
(υποενότητες 1-5, λήμματα #210-248)

 Ι. Εργασίες και σημειώματα για την αρχαία ρητορική και ιστοριογραφία 
(υποενότητες 1-4, λήμματα #249-264)

Κ. Πλατωνικές μελέτες (υποενότητες 1-6, λήμματα #265-297)
Λ. Κατάλοιπα από την έκδοση της Ποιητικής του Αριστοτέλη (υποενότητες 

1-9, λήμματα #298-362)
Μ. Άλλες εργασίες και σημειώματα για την κλασική φιλολογία (υποενότη-

τες 1-3, λήμματα #363-380)
Ν. Εργασίες και σημειώματα για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή φιλολογία 

(υποενότητες 1-3, λήμματα #381-396)
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Ξ. Εργασίες και σημειώματα για τη νεότερη φιλολογία και πνευματική ζωή 
(υποενότητες 1-4, λήμματα #397-423)

Ο. Φιλοσοφικά και άτακτα (υποενότητες 1-5, λήμματα #424-447)

ΙΙΙΙ. Μεταθανάτιο αρχείο

Π. Μεταθανάτιο αρχείο (υποενότητες 1-8, λήμματα #448-504)

Ειδικές συντομογραφίες

δγ. = δακτυλόγραφο(ς), δφ. = δίφυλλο(ς), μφ. = μονόφυλλο(ς), χ.α. = χωρίς αρίθμηση, 
χγ. = χειρόγραφο(ς), χφ. =χαρτοφάκελος

Αντί, 1994 = Αντί, τ. 560 (23.9.1994, αφιέρωμα στο Σ. με επιμέλεια της Ε. Καραντζό-
λα)

ΚΔ = [Ν. Δετζώρτζη], «Κατάλογος Δημοσιευμάτων» του Σ. (στον τόμο: Ι. Συκουτρή, 
Μελέται και Άρθρα, Αθήνα 1956, σσ. 637-652)· ο αριθμός του ΚΔ χρησιμοποιεί-
ται για τις παραπομπές σε δημοσιευμένες εργασίες του Σ.

ΚΧ = Κυπριακά Χρονικά
ΜΕΕ = Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια
Μ.Ι.Ε.Τ., 2008 = Γράμματα του Ιωάννη Συκουτρή από την Κύπρο, 1922-1924 (επιμέ-

λεια Φ. Κακριδή), Αθήνα 2008
Μ.Ι.Ε.Τ., 2014 = «Με φιλίαν παντοτινήν και άδολη». Γράμματα του Ιωάννη Συκουτρή 

στις μαθήτριές του, 1933-1937 (εισαγωγή Γ. Χριστοδούλου, επιμέλεια Ε. Ράμ-
φου), Αθήνα 2014

ΝΕ, 1958 = Νέα Εστία, τ. 738 (1.4.1958, αφιέρωμα στα 20 χρόνια από το θάνατο 
του Σ.)

Σ. = Συκουτρή(ς)

Οι υπόλοιπες συντομογραφίες θεωρούνται αυτονόητες.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Α. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΚΟΥΤΡΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ 

Περιλαμβάνονται εδώ 187 από τα 203 γνωστά δημοσιεύματα που έβγαλε 
ζώντας ο Σ. με βάση τον ΚΔ – βιβλία, αποκόμματα, ανάτυπα ή ολόκληρα 
τεύχη περιοδικών. Πρόκειται για σειρά «προσωπικών» αντιτύπων και όχι 
απλώς για τεύχη αδιάθετα, που έχουν αποκλειστεί απ’ το αρχείο. Λείπουν 
τα άρθρα στο Λεξικό Ελευθερουδάκη (που δεν έχουν άλλωστε ποτέ κατα-
γραφεί), ορισμένα στο περιοδικό Ελληνικά και 4 από τα τελευταία κείμε-
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να του 1937 (ιδίως η Φιλοσοφία της Ζωής)· επίσης τα βιβλία Ημείς και οι 
Αρχαίοι (1928)7 και Die Briefe des Sokrates und der Sokratiker (1933). Μετα-
ξύ ωστόσο των «Εφημερίδων» (#011) βρίσκονται ίσως 2 ή 3 αθησαύριστοι 
τίτλοι. Εδώ, στα «Συμποσιακά» και στα «Varia» ο Σ. πρόσθεσε συστηματι-
κά άρθρα τρίτων με κρίσεις για έργα του, διάφορες μνείες, αλλά και κεί-
μενα προσωπικών επιθέσεων σε βάρος του, οπότε το πεδίο της ενότητας 
γίνεται ευρύτερο απ’ ό,τι μιας συλλογής «Απάντων». Πάντως, οι τόμοι αυ-
τοί δε διακρίνονται για τη νοικοκυροσύνη τους. Η αποδελτίωση βασίστη-
κε εν μέρει στους ιδιόχειρους καταλόγους περιεχομένων που έχει προτά-
ξει ο ίδιος ο Σ.

1. Αυτοτελείς τόμοι 

#001. Δύο βιβλιοδετημένοι τόμοι του περιοδικού Κυπριακά Χρονικά (Α΄-Β΄, 
1923-1924· Γ΄-Ε΄, 1925-1927). Στη ράχη επιγραφή: «Ι. Γ. Συκουτρής». Πε-
ριέχουν μεταξύ άλλων (κατά τον ΚΔ) 53 δημοσιεύματα του Σ. Μετά τη 
σ. Β΄ 166 λυτό απόκομμα: Ι. Κ. Περιστιάνη, «Κρίσεις επί των Παλαιογρα-
φικών Συκουτρή».

#002. Βιβλιοδετημένο αντίτυπο του Συμποσίου του Πλάτωνα στην έκδοση 
Συκουτρή (1934). Στα περιθώρια ιδιόχειρες διορθώσεις και συμπληρώ-
σεις του Σ.  Πίσω στα παράφυλλα πρόσθετες σημειώσεις.

#003. Η έκδοση Συκουτρή των λόγων του Δημοσθένη από τον οίκο Teubner 
της Λιψίας (τόμ. II 1, 1937· απείραχτη).

2. Σύμμικτοι τόμοι (Varia)

#004. «Varia Ι» (26 Χ 19 εκ.). Δεμένα μαζί 22 αριθμημένα έντυπα τεύχη (1923-
1930)· στην αρχή χγ. κατάλογος. Περιεχόμενο: ΚΔ 23, 71, 75, 79, 83-85, 
93-96, 98-100, 111 (με άλλη σειρά) και 7 βιβλιοκρισίες κτλ. για έργα του Σ.

#005. «Varia ΙΙ» (24 Χ 18 εκ.). Δεμένα μαζί 37 αριθμημένα έντυπα τεύχη 
(1920-1931)· στην αρχή χγ. κατάλογος. Περιεχόμενο: ΚΔ 25, 50-51, 57-
58, 63-66, 68-70, 72-74, 76-78, 86-92, 97, 106-110, 114, 126 (με άλλη 
σειρά), δυο εκθέσεις του Μαργαρίτη Ευαγγελίδη για το Σεβαστοπούλειο 
Αγώνα (1920-1921) και μερικά άρθρα τρίτων.

#006. «Varia ΙΙΙ» (25 Χ 18 εκ.). Δεμένα μαζί 44 αριθμημένα έντυπα τεύχη (1930-
1932)· στην αρχή χγ. κατάλογος. Περιεχόμενο: ΚΔ 106 IV, 115-118, 124-
125, 127-142 (με άλλη σειρά) και 17 βιβλιοκρισίες κτλ. για έργα του Σ. 

#007. «Varia IV» (24 Χ 18 εκ.). Δεμένα μαζί 23 αριθμημένα έντυπα τεύχη 

7. Ένα του αντίτυπο με την αφιέρωση «Στα αγαπημένα μου ανηψάκια» παραμένει ωστό-
σο στα χέρια των κληρονόμων.
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(1930-1934)· στην αρχή χγ. κατάλογος. Περιεχόμενο: ΚΔ 113, 143, 145-
154 (με άλλη σειρά) και 10 βιβλιοκρισίες ή άρθρα με μνείες του Σ. 

#008. «Varia V» (25 Χ 18 εκ.). Δεμένα μαζί 30 αριθμημένα έντυπα τεύχη 
(1930-1935· τα υπ᾽ αρ. 21 κ.ε. είναι της Νέας Εστίας). Περιεχόμενο: ΚΔ 
123, 159-161, 163, 166-169, 172-176, 179-181 (με άλλη σειρά), άρθρο H. 
Lehmann για τη λέξη «Drogist» (1930), δημοσιεύματα τρίτων για το Νι-
κόλαο Μουζάλωνα (1934-1935), βιβλιοκρισίες κτλ. 

#009. «Varia VI» [α] (25 Χ 18 εκ.). Δεμένα μαζί 21 αριθμημένα έντυπα τεύ-
χη (1936-1937· τα υπ᾽ αρ. 14-16, 18 κ.ε. είναι της Νέας Εστίας). Περιε-
χόμενο: ΚΔ 73 (μτφ.), 182-192, 196 (με άλλη σειρά), βιβλιοκρισίες και άρ-
θρα με μνείες του Σ. 

#010. «Varia VI» [β] (32 Χ 24 εκ.). Δεμένα μαζί 20 αριθμημένα έντυπα τεύχη 
(1932-1935· τα υπ᾽αρ. 14 κ.ε. είναι των Νεοελ. Γραμμάτων). Περιεχόμενο: 
ΚΔ 156, 158, 177-178, βιβλιοκρισίες για το Συμπόσιο και μνείες ή επικρί-
σεις του Σ.

ΣΗΜ. Η σειρά και αρίθμηση των τευχών είναι του Σ. και περιέχει αρκετές 
ασυνέπειες. Ορισμένα τεύχη είναι διπλά.

3. Λευκώματα και φυλλάδια

#011. «Δημοσιεύματα εφημερίδων». Φθαρμένο ντοσιέ 32 Χ 23 εκ. με 21 λευ-
κά δίφυλλα, όπου κολλήθηκαν ακατάστατα αποκόμματα διάφορα (και 
λίγα χγ. αντίγραφα άρθρων) από εφημερίδες της Κύπρου, Αθήνας και 
Πάτρας (1923-25, 1930-36), αλλά και επιστημονικά περιοδικά (1930-
1933). Περιεχόμενο: ΚΔ 37, 43-45, 49, 119-122, 158· μνείες και κρίσεις 
για Σ. και για άλλους· ειδήσεις για κάμποσες ομιλίες του· άρθρα «Ελεγ-
ξικλή Παρρησιάδη» [ =Σ.;] για τους φιλοσόφους Barth και Volkelt (1924)· 
επιστολή του Σ. για το Εθνικό Θέατρο (Εστία, 21.9.1933). Παρεμβάλλο-
νται σημειώματα-σελιδοδείκτες της Χαράς Σ. Στο σκισμένο εξώφυλλο 
μεταξύ άλλων αντίγραφο τίτλου (εξίτηλο) από την Ευαγγελική Σάλπιγ-
γα του Μακαρίου Καλογερά, Λιψία 1758 (πρβ. ΚΔ 57, σ. 417). 

#012. Αντίτυπα κυπριακών εφημερίδων (1923-1924) με άρθρα του Σ. (ΚΔ 
23, 37, 43, 45, 49): Αγωγή, φ. 50/51· Σάλπιγξ, φ. 2077-2078 (αποκόμμα-
τα) και άσχετο δισέλιδο του 1924· Νέον Έθνος, φ. 1566, 1570, 1573 (σκι-
σμένο)· Αλήθεια, φ. 2244-2246 (το αρ. 2245 και σε δεύτερο αντίτυπο).

#013. Αντίτυπο του περιοδικού Κυπριακά Γράμματα (έτος Α΄, τ. 10, 1.2.1935) 
με επιστολή του Σ. για την έκδοση του Συμποσίου (ΚΔ 170), που θα έπρε-
πε να είχε μάλλον κολληθεί στα κενά φφ. 42-43 του επόμενου (#014). 

#014. «Συμποσιακά». Βιβλιοδετημένο λεύκωμα 30 Χ 23 εκ. με 312 αριθ-
μημένα φύλλα (τα μισά σχεδόν κενά), όπου έχουν κολληθεί φυλλάδια ή 
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αποκόμματα και μερικά χγ. διαφόρων και του Σ. (ΚΔ 161-162, 164-165, 
173, 195, 197-200): (α) «Κρίσεις περί της εκδόσεως» [του Συμποσίου], 
1934-1936 (φφ. 15-85)· (β) «Μετά 2½ έτη», 1936-1938 (φφ. 139-227). 
Στα φφ. 2-5, 124-128 τα περιεχόμενα (γραφή Σ.). Στο φ. 159 αναφορά 
Σ. προς την Ακαδημία (δγ., 25.10.1936)· στο φ. 174 αυτόγραφο Γ. Ξενό-
πουλου· στο φ. 211 κ.ε. ανέκδοτο κείμενο Χ. Κακούρη. Στα φφ. 197-198 
και 203-204 (άρθρα Σ. και του Ι. Σταματάκου, Ιούνιος 1937) τα πρωτό-
τυπα σώζονται ξεκολλημένα και στη θέση τους κολλήθηκαν φωτοτυπίες. 
Στο τέλος (φ. 225 κ.ε.) τρία κείμενα μεταθανάτια που πρόσθεσε ο Μίνως 
Κοκολάκης σε φωτοτυπίες.

ΣΗΜ. Το λεύκωμα «Συμποσιακά» είναι η βασική πηγή του ομώνυμου άρ-
θρου του Μίνου Κοκολάκη στο Αντί, 1994 (πρβ. #486).

Β. ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ, ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ 

Όπως δηλώθηκε ήδη, η βιβλιοθήκη του Σ. χαρίστηκε το 1972 στην Εστία 
Νέας Σμύρνης. Μερικά όμως βιβλία πέρασαν στη βιβλιοθήκη Μίνου Κοκο-
λάκη και δωρήθηκαν μαζί της στη Μπενάκειο Βιβλιοθήκη, εκτός από λίγα 
που είχαν εξαιρεθεί για διάφορους λόγους. Απ’ αυτά προέρχονται τα #015, 
016 και 035. Τα κυπριακά πολιτικά φυλλάδια και το άρθρο του Körte (#030) 
είχαν μπει σε φάκελο με διάφορα ανάτυπα του Σ., ενώ τα υπόλοιπα (εκτός 
από το #033) λίγο-πολύ ήταν σκόρπια στο υλικό του αρχείου. Μερικά γερ-
μανικά μονόφυλλα χρησίμευαν ως πρόχειρο εξώφυλλο για σημειώματα του 
Σ., το ίδιο και το #045 που περιείχε υλικό για τον Πλάτωνα. Διπλώματα, 
προσκλήσεις κι άλλα έντυπα που αφορούν προσωπικά το Σ., ή δημοσιεύ-
ματα με ιδιόχειρα σχόλια που συνδέονται με χειρόγραφες εργασίες του, 
δεν έχουν καταταχτεί εδώ, παρά στους αντίστοιχους θεματικούς φακέλους.

1. Φιλολογικά συγγράμματα από τη βιβλιοθήκη Συκουτρή 

#015. Συμπόσιο του Πλάτωνα (Platonis Symposium in usum scholarum, εκδ. 
O. Jahn, Βόννη 1864). Με υπογραφή του Σ. και σφραγίδα «Βιβλιοθήκη Ι. 
Συκουτρή», 1926. Στο εσώφυλλο το όνομα E. Richter (1888).

#016. Ησίοδος (hesiodi Carmina, εκδ. A. Rzach, Λιψία 1902). Σε παράφυλλο 
υπογραφή του Σ. και η ένδειξη: «Εν Σμύρνῃ τη 24 Μαρτίου 1916»· μέσα: 
«Ιωάννης Γ. Αντιφών Συκουτρής, 1915». Στο τέλος με μολύβι γνωμικά. 
Στη ράχη τα γράμματα: «Γ, Ι. Δ.».

#017. Βιβλίο για το Φάουστ (K. Strecker, Goethes Faust, Μπίλεφελντ/Λιψία 
[περ.1920]). Με υπογραφή του Σ., 1934.
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ΣΗΜ. Άλλο βιβλίο με σημειώσεις του Σ. υπάρχει στο φάκελο με τις μελέτες 
του για το Γκαίτε (#401).

2. Κυπριακά πολιτικά φυλλάδια και λαϊκά στιχουργήματα 

#018. Appel du peuple de Chypre au monde civilisé pour que justice lui soit 
faite (Λευκωσία 1912).

#019. The political crisis in Cyprus: official papers (Λευκωσία 1912).
#020. Cyprus Papers (τυπογραφείο «Ελευθερίας», Λευκωσία 1918).
#021. Cyprus trusts in British justice (Hesperia Press, Λονδίνο 1919).
#022. Καταστατικόν της Πολιτικής Οργανώσεως Κύπρου (Λευκωσία 1921).
#023. Το ποίημα του Δημήτρη Μιχαήλη, φονευθέντος εντός λάκκου εν Αγίῳ 

Θεοδώρῳ την 10ην Σεπτεμβρίου 1922. Ποίημα συνταχθέν υπό Παντελή 
Ηλία Κόνη εξ Αγίου Θεοδώρου (Βαρώσια 1922).

#024. Οι άγριοι φόνοι και ο απαγχονισμός των φονέων Στύλλη Κοκκινοτρι-
μιθιώτη και Χαλίτ Μαύρου εκ Λευκωσίας, και πώς επέρασεν η ζωή των 
στην φυλακήν. Ποίημα υπό Νικολάου Πετροπουλάκη (Λευκωσία 1923).

#025. Ποίημα ερωτικόν υπό Σιάλου Παπά Μιχαήλ (αόμματος) εκ Πατρικίου 
(Καρπασίας), βραβευθέν εν πανηγύρει Κατακλυσμού Βαρωσίων, και φό-
ρος εις τους αγάμους (Λευκωσία 1923).

#026. Η ανάστασις του Αγίου Λαζάρου (εκδότης Κ. Γ. Ρώσσος, Λευκωσία 1924).
#027. The Cyprus cause: Cyprus to the Labour Government (Λεμεσός 1924).

3. Διάφορα έντυπα μονόφυλλα και φυλλάδια 

#028. Διαφημιστικά και βιβλιοκατάλογοι γερμανικών εκδοτικών οίκων (7 
έντυπα του 1926-1929 και 1 του 1934). 

#029. Αγγελίες και προκηρύξεις φοιτητικών οργανώσεων της Γερμανίας: (α) 
Από «δημοκρατικούς» για τη μεταρρύθμιση των φοιτητικών συλλόγων 
[1927]· (β) για γιορτές κομμουνιστών στο Βερολίνο [1927]· (γ) για επιτυ-
χίες και διαλέξεις εθνικοσοσιαλιστών (1929)· (δ) πρόγραμμα θερινών εκ-
δηλώσεων των συλλόγων του Βερολίνου (1929).

#030. Δύο συνεχόμενα 16σέλιδα (στήλες 705-768) από τη Realencyclopädie der 
classischen Altertumswissenschaft [XV 1, 1931] με το άρθρο «Menandros» 
του A. Körte. Σφραγίδα της βιβλιοθήκης του Σ., ιδιόχειρη αφιέρωση του K.

#031. Το προπολεμικόν θέατρον. Δύο φυλλάδια (12+11 σελίδες) με έντυπες 
περιλήψεις διαλέξεων του Σίλβιο Nτ’ Αμίκο [D’Amico] στο Ιταλικό Ινστι-
τούτο (6 και 8.12.1932· πρβ. το φυλλάδιο του Μποντενπέλλι, #036).

#032. Έντυπα δίφυλλα: (α) Ε. Ζούζουλα, Συνέδριον προστασίας μητρότη-
τος: Τρεις γνώμαι περί της διευκολύνσεως του έργου της καλής μητρός 
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[1930]· (β) ανάτυπο του B. Lavagnini με κρίσεις βιβλίων ελληνικής μουσι-
κολογίας (1936).   

#033. Dresden am Abend. Έκδοση χρωματουργείων Otto Baer, περ. 1935· 
φωτογραφικό λεύκωμα (15 φύλλα). Με χγ. αφιέρωση στο Σ. [1937;] του 
A. Petzold (πρβ. Μ.Ι.Ε.Τ., 2014, σ. 237). 

#034. Τα Νέα («Απογευματινή εφημερίς των Καλαμών»), φ. 73/3.3.1937.
ΣΗΜ. Το φυλλάδιο για τη Δρέσδη (#033) βρέθηκε εκτός αρχείου και στο 
σπίτι της Μαρίας Κοκολάκη στα Ιλίσια.  

4. Δακτυλογραφημένα φυλλάδια και δημοσιεύματα 

#035. «Κατάλογος αλφαβητικός της βιβλιοθήκης Ιω. Ψυχάρη... ». Έκδοση της 
Βιβλιοθήκης της Βουλής, Α΄ (ψηφία Α-Η, 148 φύλλα, 1931). Στα περιθώρια 
σποραδικά σημειώθηκαν με μολύβι σύμβολα κωδικά, μάλλον του Σ.  

#036. «“Νοβετσεντίσμο” (Η φιλολογία του 20ου αιώνος)». Περίληψη ομιλί-
ας του φασίστα λόγιου Μ. Μποντενπέλλι [Bontempelli] στο Ιταλικό Ιν-
στιτούτο (4 φύλλα, 9.3.1933).

#037. «Καταστατικόν της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών» στη Λευκωσία (3 
φύλλα, 17.4.1936).

#038. Ενημερωτικό δελτίο (Bulletin hebdomadaire de documentation) του ελ-
ληνικού υπουργείου των Εξωτερικών στα Γαλλικά, με αφιέρωμα στο Γε-
ράκι της Λακωνίας (5 φύλλα, 6.6.1936). 

#039. Διακήρυξη πολιτικών αρχών ακαθόριστης «κινήσεως», ανώνυμη και 
αχρονολόγητη (2 φύλλα). Αρχή: «Διατρέχομεν περίοδον καθολικής πα-
ρακμής… ».

5. Κάρτες, αποκόμματα, σπαράγματα 

#040. «Φιλοσοφικά Συμπόσια», έντυπη καρτούλα με σατιρικό «μενού» δια-
νοητικών «πιάτων» (23.11.1933).

#041. Μικρό απόκομμα (ίσως της Καθημερινής) για μια επίσκεψη του «Κύ-
κλου» του Σ. στον Κωστή Παλαμά.

#042. Απόκομμα της εφημ. Τύπος με υβριστική επιστολή του Β. Καρανταΐ-
ρη για τον Παλαμά (28.2.1936).

#043. Σκισμένη προμετωπίδα από τα Σχόλια εις τον Θουκυδίδην του Κ. 
Γκαρπολά (τόμ. Β΄, Αθήνα 1841).

#044. Κομμένο «Προοίμιον» με ομοιότυπο επιστολής του Δ. Βικέλα από τον 
Περσέα του Κίγξλεϋ, εκδ. Ι. Σιδέρη [1912].

#045. Σκισμένο εξώφυλλο του περιοδικού Ελληνική Αγωγή (τ. 2/3 [1934]) με 
εικόνα αρχαίων εφήβων.
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Γ. ΕΝΘΥΜΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

Μερικά από τα σκόρπια κι ετερογενή αυτά τεκμήρια είναι αξιολογότατα, 
όπως το πρόγραμμα της γιορτής που έγινε στο Μουραδιέ (Γκιαούρκιοϊ) λίγο 
μετά την είσοδο του ελληνικού στρατού το 1919, τα αυτόγραφα του Παλα-
μά και το μυστήριο λεύκωμα του 1925. Θα περίμενε όμως κανένας πολύ πε-
ρισσότερα· λείπει π.χ. κάθε ίχνος απ’ τα σχολικά ενδεικτικά του Σ., που είχαν 
δημοσιευθεί σε φωτογραφίες στη Νέα Εστία του 1958.

1. Αυτοβιογραφικά και εργογραφικά σημειώματα 

#046. «Βιογραφικόν σημείωμα», 8.10.1924 (χειρόγραφο, 4 φύλλα).
#047. «Βίος», 2.1.1930: (α) Ακέφαλο χγ. (φφ. 7-14) με λάθος χρονολογία 

(1929)· (β) ατελής δακτυλογράφηση (φφ. 1-20), πλήρης και με σωστή τη 
χρονολογία· (γ) δεύτερο αντίτυπό της κολοβό (φφ. 1-4).

#048. «Υπόμνημα προς την Φιλοσοφικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών», 
13.12.1933 (έντυπο 63 σελίδων, με λίγες διορθώσεις του Σ.). Συρραμμένο 
μαζί με απόκομμα του άρθρου του Τ[έλλου] Ά[γρα] για το Σ. στη ΜΕΕ.

#049. «Συμπλήρωμα του εντύπου υπομνήματος Ιωάννου Συκουτρή, 1933-
1935», 20.11.1935 (δγ., τρία αντίτυπα από διαφορετικές δακτυλογρα-
φήσεις, όλα από 6 φύλλα· το ένα χωρίς ημερομηνία).

#050. Πρόχειρες εργογραφίες, 1936-1937: (α) «Δημοσιεύματα του ιδίου» (2 αυ-
τόγραφα φύλλα)· (β) «Τα μετά το Υπόμνημα […] κυριώτερα δημοσιεύματα», 
εργασία τρίτων σε 4 εκδοχές (δύο χγ. και δύο δγ.), μάλλον μεταθανάτια.

2. Διπλώματα, συστάσεις, πιστοποιητικά 

#051. Πρωτότυπο διδακτορικό δίπλωμα του Σ. από το πανεπιστήμιο Αθη-
νών, 20.5.1925 (έντυπο 60 Χ 48 εκ. σε ρολό). Με υπογραφές του πρύ-
τανη Κ. Ζέγγελη, του κοσμήτορα Σ. Κουγέα και του γενικού γραμματέα 
Κ. Παλαμά.

#052. Δίπλωμα εταίρου του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, 9.12.1932 
(έντυπο δίφυλλο 37 Χ 28 εκ. σε ρολό· το κείμενο μόνο στην πρώτη σελίδα 
και στα λατινικά). Με υπογραφή του προέδρου του Th. Wiegand.

#053. Μονόφυλλη και ιδιόχειρη «βιογραφία» του Σ., με ενσφράγιστη βεβαί-
ωση ποινικού μητρώου και θεώρηση στα Γαλλικά του Π. Αργυρόπουλου 
ως γενικού γραμματέα του υπουργείου των Εξωτερικών, 20.8.1925.

#054. Φύλλο με αντίγραφα συστατικών επιστολών των καθηγητών Maas 
και Wilamowitz, 11/12.1.1929.

#055. «Πιστοποιητικόν έγγραφον» με μορφή ευχαριστήριου γράμματος από 
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τον κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής των Αθηνών Α. Κεραμόπουλλο ενό-
ψει της επιλογής του Σ. ως καθηγητή στην Πράγα, 10.5.1933 (δγ., 2 φφ.).

#056. Ανυπόγραφα αντίγραφα ή σχέδια συστατικών επιστολών του πε-
ριφερειάρχη της πρωτεύουσας Κ. Κοτζιά προς τους δημάρχους Βερο-
λίνου και Δρέσδης ενόψει του ταξιδιού του Σ. στη ναζιστική Γερμανία, 
24.7.1937 (δγ., 2+1 φφ.).

ΣΗΜ. Βλ. και #373. Τα κείμενα των Maas και Κεραμόπουλλου τα δημοσίευ-
σε ο Σ. στο έντυπο «Υπόμνημα» του 1933 (σσ. 4-6).

3. Προσκλήσεις και προγράμματα διαφόρων εκδηλώσεων 

#057. «Επέτειος εορτή» του Εθνικού Ομίλου Μουραδιέ και απονομή σχολικών 
ενδεικτικών, 26.5.1919: (α) Χγ. πρόσκληση με υπογραφή του Σ. ως προ-
έδρου· (β) χγ. πρόγραμμα με υπογραφή της «παρθεναγωγού» Ε. Βλάχου 
και σφραγίδα «Εφορεία των Σχολών Κοινότητος Χαμηδιέ» [=Μουραδιέ]. 
Μαζί: «Βιβλία του Συλλόγου», σημείωμα (7 τίτλοι).

#058. «Οργάνωσις των εκ Τουρκίας φοιτητών»· συνεδρίαση του Δ.Σ., 
22.11.1920 (πρόσκληση σε μπιλιετάκι του συλλόγου «Ανατολή»). Υπογρά-
φει ο γραμματέας [Πάμφιλος] Κωνσταντινίδης (μνεία του και στο #106).

#059. «Φιλολογική Ημερίς» της Στ΄ τάξης του Ιεροδιδασκαλείου Λάρνακος, 
22.4.1923 (χγ. πρόσκληση – πρόγραμμα, ανυπόγραφο φύλλο). Μαζί: (α) 
Μερικός πίνακας διδασκόντων και μαθημάτων στο Ιεροδιδασκαλείο (χγ., 
2 φύλλα)· (β) εξώφυλλο τετραδίου με εξίτηλη ετικέττα «Μισθολόγιον Ιερο-
διδασκαλείον (;) 1913-1914».

#060. «Aristoteles Συναγωγή Τεχνών»· ομιλία Σ. στο Φιλολογικό Σύλλογο Βερολί-
νου, 25.4.1927 (πρόσκληση και μια επιστολή του O. Morgenstern, 29.3.1927). 
Μαζί: Έντυπη λίστα μελών του συλλόγου στην 60ή του επέτειο, 14.12.1929.

#061. Φάκελος με υλικό από το Γ΄ Διεθνές Βυζαντινολογικό Συνέδριο στην Αθή-
να, Οκτώβριος 1930 (εγκύκλιοι των οργανωτών, προγράμματα και προ-
σκλήσεις για παράλληλες εκδηλώσεις, έντυπες περιλήψεις ανακοινώσεων).

#062. Προσκλήσεις  για ομιλίες του Σ.: (α) «Άγνωστοι συγγραφαί του ιστοριο-
γράφου Λέοντος του Διακόνου», έντυπη, 10.12.[1932]·  (β) «Ο Χίος ιστορι-
κός Θεόπομπος και η Ατλαντίς του Πλάτωνος», έντυπη, 28.1.1936· (γ) «Η 
σημασία της παραδόσεως», χγ. σε έντυπη φόρμα, 12.2.[1936].

#063. Πρόσκληση από τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών σε «αλληγορικήν 
παράστασιν επί της Ακροπόλεως» (μάλλον για τα 100χρονα του Πανεπιστη-
μίου), 19.4.[1937]· από πίσω σημείωμα Σ. για το τύπωμα αδήλου κειμένου του.

ΣΗΜ. Πάμπολλες περιλήψεις από το συνέδριο του 1930 (#061) υπάρχουν 
σε δεύτερη χρήση σε άλλους φακέλους.
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4. Αναμνηστικές φωτογραφίες 

#064. Ένα άλμπουμ 21 φύλλων (31 Χ 22 εκ.) με 224 κολλημένες φωτογραφί-
ες. Περιεχόμενο: Εκδρομικές παρέες κτλ. στην Αττική, Πελοπόννησο, Στε-
ρεά και νησιά (1921-1926)· καθηγητές με φοιτητές το 1921 [αποφοίτηση 
Χαράς Σ.]· στο τέλος αχρονολόγητες με το Σ. μάλλον από τη Γερμανία, 
αλλά και το Παρίσι [1928].

#065. Έξι φύλλα άλλου άλμπουμ (33 Χ 23 εκ.) με 14 κολλημένες φωτογρα-
φίες. Περιεχόμενο: «Γερμανία 1927-29» (8 φωτογραφίες)· «Κρήτη, Ιούλιος 
1931» (μία)· πορτραίτα του Σ. (5).

#066. Φάκελος με 12 φωτογραφίες, ξεκολλημένες από άγνωστο άλμπουμ (οι 
7 με σχόλια ή χρονολογίες, 1919-1937). Περιεχόμενο: Πορτραίτα του Σ., 
εκδρομές/ξεναγήσεις, παρέες στη Λάρνακα (1923) και το Μόναχο (1937).

ΣΗΜ. Αρκετές απ’ αυτές δημοσιεύτηκαν στη ΝΕ, 1958 και στο Μ.Ι.Ε.Τ., 
2008 (προφανώς από αντίτυπα της Όλγας Κομνηνού).

5. Ποικίλα ενθύμια 

#067. Νεανικό χειρόγραφο λεύκωμα άγνωστης (60 φύλλα, 21 Χ 13 εκ.). 
Αφιέρωση με τα στοιχεία: «Πύργος, Γενάρης του 1925. Η αδερφή σου». 
Μετά απαντήσεις διαφόρων σε ζητήματα βιοσοφικά, μερικές με χρονο-
λογία (1925, 1929). Μεταξύ τους: Στέλιος Σπεράντσας, Τέλλος Άγρας, 
«Φιλοστέφανος Σμυρναίος» [=Σ., μάλλον κατά το 1929]. 

#068. Δερμάτινη θήκη με αυτόγραφα ποιήματα του Κ. Παλαμά: (α) «Στο Ι [sic] 
Συκουτρή», 4 στίχοι, σε κάδρο (αρχή: «Και του Δωδεκαλόγου σου φωτίζουν 
οι σελίδες... »)· (β) «Στο θάνατο του Συκουτρή» (24.9.1937), 12 στίχοι, σε ζε-
λατίνα (αρχή: «Του αρχαίου του λόγου φώτιζες τέλεια την τρανοσύνη… »).

#069. Ενυπόγραφη γεροντική φωτογραφία του καθηγητή Wilamowitz δί-
πλα σε κεφάλι Δία από την αρχαία Κυρήνη [1928;]· κάτω τετράστιχο τυ-
πωμένο αρχαιοελληνικό του επίγραμμα (σε κάδρο, 19 Χ 15 εκ.).

#070. Μπρούντζινο μετάλλιο του Εγκυκλοπαιδικού Λεξικού Ελευθερουδά-
κη με επιγραφή «τῳ συνεργάτῃ Ι. Συκουτρῄ εις ανάμνησιν», 1931 (διά-
μετρος 6 εκ., μέσα σε μεταγενέστερο κουτάκι).

#071. Μπρούντζινη πλακέττα για την 100ετηρίδα του Παν/μίου Αθηνών, 
1937 (10 Χ 7 εκ., στην αρχική της θήκη).

ΣΗΜ. Τα σχόλια του «Φιλοστέφανου» (#067) εκδόθηκαν στο «Αντί», 1994. 
Πανομοιότυπο του #068β στη ΝΕ, 1958.
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Δ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Δεν έχουν περιληφθεί εδώ συστατικές επιστολές και μερικές προσκλήσεις (ενό-
τητα Γ), μεταθανάτια αντίγραφα (ενότητα Π), και φυσικά οτιδήποτε δεν ανή-
κει στα χρόνια του Σ. (ενότητες Ε και Π). Μερικά απομεινάρια αλληλογραφί-
ας βρίσκονται και σε άλλους φακέλους σε δεύτερη χρήση (#205, 216, 242, 251, 
258, 296, 306, 324, 327, 374, 384, 399, 403, 434, 447)8. Από τους σωζόμενους φα-
κέλους οι εξής οφείλονται στο Σ.: Αναγνωστόπουλος, Κυδωνόπουλος, Κυριαζής, 
Άμαντος, Λορεντζάτος, Lüdeke, «Πράγας». Στα υπόλοιπα κυπριακά υπήρχε μάλ-
λον σύγχυση. Τα πιο πολλά από τα γράμματα της Μικρασίας (αλλά και άλλα 
ολότελα άσχετα) είχαν χωθεί όπως-όπως σε μεταγενέστερο φάκελο με την ένδει-
ξη «Σμύρνη-Μουραδιέ». Τα χαρτιά του Teubner (#105) βρέθηκαν μαζί, αλλά δεν 
υπήρχε φάκελος. Δυο του Σικελιανού, ο Κουγέας, η πρώτη επιστολή του #104 και 
οι περισσότερες των άλλων ξένων είχαν μπει μεταθανάτια με αντίγραφά τους κι 
άλλο υλικό σε πρόχειρους φακέλους που αντιπροσώπευαν (όπως δείχνουν και 
σημειώσεις στα πρωτότυπα) είδος «ανθολογίας» με στόχο τη δημοσίευση. Τα 
υπόλοιπα λίγο-πολύ βρέθηκαν σκόρπια. Στο ανέκδοτο χειρόγραφο του Μίνου 
Κοκολάκη (#484) βρίσκουμε παραθέματα από δεκάδες επιστολές που έλαβε ή 
έγραψε ο Σ. και σήμερα λανθάνουν, ίσως γιατί καταστράφηκαν το 1972. 

1. Αυτόγραφα γράμματα του Ι. Συκουτρή 

#072. Τρισέλιδο γράμμα από την Αθήνα προς το Νικόλαο Ψάλτογλου, 
4.11.1919 (πρβ. παρακάτω, #078).

#073. Πρωτοχρονιάτικη κάρτα με άποψη του Παναθηναϊκού Σταδίου προς 
το στρατιώτη Χ. Καρπούζη, 27.12.1921.

#074. Τρισέλιδο γράμμα από την Αθήνα σε μαθητές του στην Κύπρο με ανα-
φορές στους «διωγμούς» του, 5.6.1924.

#075. Σημείωμα αχρονολόγητο [1936;] για το Ν. Δετζώρτζη, που συνόδευε 
κείμενο «πραγματείας» (ίσως του ΚΔ 186).

ΣΗΜ. Μία εξίτηλη κάρτα του Σ. προς την κουνιάδα του Ευαγγελία Λορε-
ντζάτου (Λιψία, 28.2.1926) παραμένει στους κληρονόμους. 

2. Μικρασιατική αλληλογραφία 

#076. Διάφοροι αποστολείς από τη Σμύρνη, το Μουραδιέ και αλλού (12 γράμ-
ματα, 17.10.1918 ώς 4.9.1921· το πρώτο, σε λόγιο θεατρινίστικο ύφος, αφο-
ρά αποστολή βιβλίων από το βιβλιοπωλείο Κοντολέοντος της Σμύρνης).

8. Επίσης τα διαβιβαστικά των Γ. Ξενόπουλου και Χ. Κακούρη (#014), το εξειδικευμένο 
γράμμα του Β. Ζαχαριάδη (#164) και το υλικό των Παραρτημάτων Ι και ΙΙΙ Δ..
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#077. Δ. Γουγουσάκης (μαθητής στη Σμύρνη) και διάφοροι συγγενείς του 
στο Μουραδιέ και τη Σμύρνη (16 γράμματα και ένα προσκλητήριο γά-
μου, 5.7.1919 ώς 2.3.1920).

#078. Οικογένεια Ν. Ψάλτογλου από το Μουραδιέ (19 γράμματα, 15.7.1919 
ώς 15.2.1921· το ένα από τη Μαγνησία).

#079. Κ. Φεραρολάκης ή Σκουλάς και Γ. Κατσιγεράκης, χωροφύλακες στο 
Μουραδιέ (17 γράμματα, ορισμένα κοινά και των δύο, 18.7.1919 ώς 
1.4.1920· τα 3 τελευταία του Φ. από την Αθήνα, τα 4 του Κ. από τη Μα-
γνησία).

#080. Γ. Παπανικολάου ή Γεωργιάδης από το Μουραδιέ, κατόπιν χωροφύ-
λακας στη Σμύρνη, Θείρα και Καραχάτι (26 γράμματα από 23.10.1919 
ώς 22.1.1921, και 1 ακέφαλο πρωιμότερο μάλλον· πολλά σε «πατριωτι-
κά» επιστολόχαρτα).

#081. Σταύρος Τσιλιώτης, μαθητής διδασκαλείου από τη Σμύρνη (22 γράμ-
ματα, 10.12.1919 ώς 11.5.1921).

#082. Σωκράτης Αναγνωστόπουλος, Σμυρνιός μαθητής στην Αμπέτειο σχολή 
Καΐρου (20 γράμματα, 6.1.1920 ώς 22.8/4.9.1921· το πρώτο από τη Σμύρ-
νη· τα πιο πολλά σε επιστολόχαρτα του θείου του γιατρού Α. Αναγνωστό-
πουλου). 

3. Κυπριακή αλληλογραφία 

#083. Διάφοροι αποστολείς από την Κύπρο (8 γράμματα, 26.2.1923 ώς 
21.7.1924· το πρώτο του Δημ. Λιπέρτη μαζί με αντίγραφο [όχι ιδιόχειρο] 
του ποιήματός του «Οι καλοΰροι» [sic]).

#084. Χρίστος Σιάντωνας (1 γράμμα από τα Λιμνιά, 13.6.1923· 5 από τη Λάρ-
νακα, 13.6.1924 ώς 26.10.1924· 1 από τα Λειβάδια, 15.11.1924· 2 από την 
Αθήνα, 28.3.1927 και 1.7.1927).

#085. Κώστας Μοιράνθης (5 πολυσέλιδα γράμματα από τη Λευκωσία, 19.12.1923 
ώς 15.4.1924· 1 κατοπινό δίχως χρόνο ή τόπο, αλλά προφανώς από το Κάτω 
Δίκωμο όπου ήταν δάσκαλος· τα αρ. 3 και 5 έχουν και ποιήματά του).

#086. Νεοκλής Κυριαζής (18 γράμματα από τη Σκάλα [= Λάρνακα], 5.6.1924 
ώς 30.4.1930)· στο ένα της 26.10.1924 συνυπογράφει με άλλους και ο Π. 
Κυδωνόπουλος.

#087. Παναγιώτης Κυδωνόπουλος (11 γράμματα από τα Βαρώσια [= Αμμό-
χωστο], 14.10.1924 ώς 24.8.1928· επιπλέον 1 ακέφαλο που αναγγέλλει 
το γάμο του [1927;] και 3 καρτούλες,  7.9.1928 ώς 1.5.1929).

#088. Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κύριλλος (2 γράμματα, 1 μπιλιέτο με ευχές 
και 1 κάρτα, 11.12.1924 ώς 4.5.1927).

#089. Λουκής Πιερίδης (7 γράμματα από τη Λάρνακα, 7.11.1925 ώς 
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7.7.1930). Μαζί τους και δακτυλόγραφο γράμμα του Λ. Φιλίππου από 
την Πάφο, 19.2.1931.  

ΣΗΜ. Γράμματα του Σ. προς τον Μοιράνθη εκδόθηκαν στη ΝΕ, 1958. Άλλη 
επιστολή του Σιάντωνα κατέχει ο κ. Γ. Χριστοδούλου.

4. Ελλαδική αλληλογραφία 

#090. Γράμμα του φοιτητή Δ. Συνοίκη με θέμα τις συνθήκες και τα μαθήμα-
τα στη Φιλοσοφική Αθηνών (27.1.1919). 

#091. Γράμμα του καθηγητή της Φιλοσοφικής Σ. Κουγέα (6.2.1923) και 
κάρτα του καθηγητή Σ. Μενάρδου (2.2.1924).  

#092. Γράμμα σε ύφος ιδιόρρυθμο δυσανάγνωστου λόγιου· ζητάει πανεπι-
στημιακές επετηρίδες κ.ά. (26.8/8.9.1924). 

#093. Έξι γράμματα και μία κάρτα (σταθμός Κηφισιάς) του Π. Λορεντζά-
του (7.4.[1927;] ώς 12.6.1929).  

#094. Εφτά γράμματα ή κάρτες του Κ. Άμαντου (7.11.1928 ώς 13.4.1930· 
υποσχέσεις στο Σ. για καθηγεσία).

#095. Φάκελος με σύντομο γράμμα του καθηγητή Α. Αδαμαντίου από τον 
Άγιο Αντρέα (26.8.1930).

#096. Φάκελος με δακτυλόγραφο γράμμα του εκδότη της εφημ. Ελεύθερος 
Άνθρωπος Κ. Αθάνατου (1.11.1930).

#097. Γράμματα μαθητών/φοιτητών: Α. Δρακόπουλος, 10.2.1931· κολοβό, 
5.9.1931· μαθήτριες του Γβ΄ [Αρσακείου], 7.1.1933· 2 ανώνυμες φοιτή-
τριες, 2 και 5.12.1935 (η πρώτη σχολιάζει απόψεις του Σ. για τη Γαλλι-
κή Επανάσταση). 

#098. Αλληλογραφία Α. Σικελιανού: (α) Κάρτα με το άγαλμα Απόλλωνα 
της Ολυμπίας (10.1.1933)· (β) δύο γράμματα σε δίφυλλα (31.5.1933, 
15.1.1935) και ένα σε 3 δίφυλλα (27.3.1935). 

#099. Σύντομο γράμμα του Κωνσταντίνου Τσάτσου (πρόσκληση σε γεύμα 
της Φιλοσοφικής Ομάδας, 28.2.1933).

#100. Γράμμα του Κ. Μ. Μιχαηλίδη με σχόλια για τη διένεξη Σ. με το Λίνο 
Πολίτη κ.ά. ([Πέτρα Μολύβου], 15.3.1936).

#101. Έξι μπιλιέτα με ποικίλα μηνύματα των Δ. Πελεκίδη (30.12.1920), 
Α. Παπαδόπουλου [1929;]9, Κ. Ανδρουλιδάκη (21.5.1930), Δ. Αιγινήτη 
[1932;], Σ. Ανδριώτου (Εύδηλος, 31.12.1935· πίσω σημειώσεις του Σ.), Μ. 
Αβραμίδη (άγραφο). 

ΣΗΜ. Το ένα γράμμα του Σικελιανού (27.3.1935) δημοσιεύτηκε στο Αντί, 1994. 

9. Το σημείωμα Παπαδόπουλου θα πρέπει ν’ αφορά το χγ. της μελέτης του Σ. Ο ψυδο-
λουκιάνειος Ωκύπους.
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5. Ευρωπαϊκή αλληλογραφία 

#102. Διάφοροι ξένοι φιλόλογοι (20 γράμματα και κάρτες, 21.2.1924 ώς 
29.9.1937): J. Bidez (3), L. Castiglioni (3), F. Dölger (2), H. Grégoire, D. 
Hesseling, W. Jaeger, A. Körte (3), P. Maas, Ε. Oberhummer, W. Schadewaldt, 
P. Viereck, U. von Wilamowitz, T. Zielinski. Η ταξινόμηση χρονολογικά· το 
τελευταίο (του Dölger) συλλυπητήριο προς τη Χαρά Συκουτρή. 

#103. Αλληλογραφία των Hedvig, Arthur και Kathi Lüdeke από Βερολίνο κ.ά.: 
(α) Μπιλιέτο, 16 κάρτες και 6 γράμματα της H., 20.8.1927 ώς 8.6.1930 
(της 2.10.1929 με σημείωμα τρίτου· της 9.1.1930 στα ελληνικά μαζί με 
δγ. μετάφραση δημ. τραγουδιού: «Charos und die schöne Annezù»)· (β) 4 
γράμματα του A. και κάρτα της K., 13.8.1928 ώς 31.12.1929. 

#104. Αλληλογραφία του καθηγητή Theοdor Hopfner με θέμα την πρόσκληση 
Σ. στο γερμανικό πανεπιστήμιο της Πράγας (4 γράμματα από την Πρά-
γα με τους φακέλους τους και 1 κάρτα, 11.3.1933 ώς 15.2.1934· επιπλέ-
ον 1 άδειο χφ. από το Ρόζεμπερκ της Βοημίας, σταλμένο στις 14.7.1933).

#105. Συμβόλαιο του Σ. με τον οίκο Teubner για την έκδοση λόγων του 
Δημοσθένη (4.12.1928) και 8 επιστολές του οίκου από τη Λιψία: (α) 6 
προς το Σ., 5.12.1935 ώς 1.8.1936 (οι 4 με τους φακέλους τους, η μία 
της 29.6.1936 πεντάφυλλη)· (β) 2 προς τη χήρα του Χαρά (29.4.1938, 
15.5.1939) με 9 αποκόμματα βιβλιοκρισιών για την έκδοση.

ΣΗΜ. Βλ. και #060 (επιστολή Morgenstern). Η «πρόσκληση» hopfner 
(11.3.1933) έχει δημοσιευτεί στη ΝΕ, 1958.

6. Γράμματα διαφόρων σε τρίτους παραλήπτες 

#106. Αντίγραφο δήλωσης 15 φοιτητών «εξ Αλυτρώτων» προς την Εθνική Μι-
κρασιατική Άμυνα ότι τάσσονται στις διαταγές της και ορίζουν συντονιστή 
τους το Σ. (24.3.1922)· σχετικό ευχαριστήριο γράμμα της Άμυνας (5.4.1922).

#107. Δακτυλόγραφο πατριαρχικό γράμμα του Κωνσταντινουπόλεως Με-
λετίου [Μεταξάκη] προς τη διεύθυνση του ιεροδιδασκαλείου Κύπρου 
[Λάρνακας] με την υπόσχεση ότι δε θα κλείσει (13.3.1923). 

#108. Γράμμα στ’ Αγγλικά από το βιβλιοπωλείο Asher του Βερολίνου προς 
το Λ. Πιερίδη στη Λάρνακα, με ειδήσεις για την αντιγραφή περιηγητικών 
κειμένων του Otto von der Groeben (4.1.1924).

#109. Γράμμα «Σίτσας» [συζύγου Γ. Μέγα] από το Βερολίνο προς τη Χαρά 
Σ. με χαιρετισμούς και ειδήσεις (6.2.1930).

#110. Δυο επιστολές στα Γαλλικά του Πολωνού επιτετραμμένου στην Αθήνα 
Z. Wierski προς την «Ligue Gréco-Polonaise» και τον πρόεδρό της Κ. Βαρ-
βαρέσσο, με αρκετά συνημμένα αλλά χωρίς μνεία του Σ. (31.10.1934).



121Αρχείο Ιωάννου Συκουτρή. Κατάλοιπα της συλλογής Μίνωος Κοκολάκη

7. Αδειανοί ταχυδρομικοί φάκελοι εισερχόμενης αλληλογραφίας 

#111. Φάκελοι σταλμένοι από διάφορα ιδρύματα του εξωτερικού προς το 
Πανεπιστήμιο ή την Ακαδημία Αθηνών, 1925-1936 και αχρονολόγητοι 
(18 φάκελοι, οι 2 χωρίς παραλήπτη). 

#112. Διάφοροι φάκελοι με παραλήπτη το Σ., 1928-1936 και αχρονολόγητοι 
(25 φάκελοι). Πάνω στον αρ. 1 (19.12.1928) σημείωμα της Χαράς προς 
το Σ., σχετικό και με την H. Lüdeke· ο αρ. 20 (από τη Βοδλειανή βιβλιο-
θήκη, 30.8.1935) θα περιείχε τις μελέτες του E. Lobel για τα χγ. του Αρι-
στοτέλη (βλ. ΚΔ 204, σσ. 12*-13*).

ΣΗΜ. Το αρχικό περιεχόμενο αυτών των φακέλων (γράμματα ή έντυπα) έχει 
κατά κανόνα χαθεί. Ο Σ. τους χρησιμοποίησε για να φακελώσει πρόχειρα μέ-
ρος του αρχείου του, γράφοντας συνήθως πάνω τους ενδείξεις με χρωματιστό 
μολύβι («Θουκυδίδης», «Λορεντζάτος», «Αισθητική», «Χειρόγραφον» κτλ.). Κατά 
την ταξινόμηση φάνηκε ότι μόνο εν μέρει σχετίζονταν πια οι ενδείξεις αυτές με 
το περιεχόμενο και οι περισσότεροι φάκελοι, στενόχωροι άλλωστε και φθαρμέ-
νοι, αντικαταστάθηκαν ή αποδείχτηκαν περιττοί. Διατηρήθηκαν ωστόσο γιατί 
έχουν κάποιο ενδιαφέρον, είτε για την προέλευση, είτε για μερικές τους σημει-
ώσεις, είτε ως άμεσες μαρτυρίες των διαφόρων διευθύνσεων του Σ.

Ε. ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΑΛΙΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ

Εκτός από το #136, τα τεκμήρια αυτής της κατηγορίας βρέθηκαν εν γένει 
σε κατάσταση αταξίας, προπάντων ο δεύτερος νομοκάνονας που τα φύλλα 
του είχαν σκορπίσει. Τα μεμονωμένα έγγραφα από την Κύπρο ήταν πρόχει-
ρα βαλμένα σε ενιαίο φάκελο από το Μίνω Κοκολάκη. Τα πέντε από το σπί-
τι της Μαρίας Κοκολάκη βρέθηκαν πεταμένα κατάχαμα μετά από διάρρη-
ξη (2012)· ο συσχετισμός τους με το αρχείο του Σ. είναι εύλογος, μολονότι 
υποθετικός. Ένα ακόμα μονόφυλλο που βρέθηκε στο αρχείο, δημοσιευμένο 
από το Β. Λαούρδα στα Ελληνικά του 1935 (τόμ. 8, σσ. 348-349), επιστρά-
φηκε το 2016 στην Ακαδημία Αθηνών όπου ανήκε.

1. Κυπριακοί κώδικες

#113. Δερματόδετος σαρακοφαγωμένος κώδικας (27,5 Χ 20,5 εκ.) από τη 
μονή Αρχαγγέλου της Λακατάμιας (;) «διά χειρός Ιερεμίου ιερομονάχου», 
με χρονολογία «ˏζκδ΄ [μ]αρ[τί]ου θ΄» [9.3.1517]. Περιέχει ακολουθία της 
«συνάξεως των Αρχαγγέλων», μία «διήγηση θαυμάτων» και πολλές ενθυ-
μήσεις. (Αναλυτική περιγραφή: ΚΔ 51, κεφ. Ε΄).

#114. Ακέφαλος και μαυρισμένος νομοκάνονας του 1558 (15,5 Χ 10,5 εκ.) 
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από χωριό της Πιτσιλιάς· στο τέλος του έχουν προσαρτηθεί δύο παρακλη-
τικοί κανόνες προς την Παναγία. (Αναλυτική περιγραφή: ΚΔ 51, κεφ. ΣΤ΄).

#115. Ακέφαλος και διαλυμένος νομοκάνονας του 17ου (;) αι. (21 Χ 16 εκ.). Σώζο-
νται τα φφ. [16]-204 (η αρίθμηση είναι σχεδόν ανύπαρκτη μέχρι το φ. 31), αλλά 
λείπουν ενδιάμεσα 20 φύλλα. (Η περιγραφή του Σ., ό.π., είναι ανεπαρκής).  

ΣΗΜ. Η χρονολογία στον κώδικα του 1517 από αυτοψία (2016). Οι επιφυ-
λάξεις που διατύπωσε ο Σ. φαίνονται αβάσιμες.

2. Λυτά έγγραφα από την Κύπρο

#116. Αυτοσχέδιο κατάστιχο (5 δίφυλλα 50 Χ 19 εκ.) με ετήσιους ισολογι-
σμούς των εσόδων-εξόδων του «τόπου» της Κύπρου επί μουχασίλη Χα-
τζή Ομέρ αγά (1767-1771). Ανάλυση των συνεισφορών κατά περιοχές, 
θεωρήσεις του αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου και των τριών μητροπολιτών 
και σφραγίδες της αρχιεπισκοπής.

#117. Επιστολή δυσανάγνωστου αλλά εγγράμματου Κύπριου στον «κυρίτζη 
Φραντζέσκο», με πληροφορίες για την έκδοση συστατικών γραμμάτων 
από υψηλόβαθμους Τούρκους κ.ά. (6.11.1772).

#118. Ιδιόχειρο προικοσύμφωνο γραμμένο στη Λάρνακα από το Δημήτριο 
Χατζή Πιερή για το γάμο της κόρης του Μαριούς με τον Ελευθέριο, γιο 
του Φραντζέσκου Χατζή Ελευθερίου, ο οποίος συνυπογράφει (9.5.1778).

#119. Άδειος φάκελος που κατά γαλλική περίληψη περιείχε τουρκική δια-
ταγή προς τον καδή της Λευκωσίας και το μουχασίλη, ώστε να φροντί-
ζουν να εισπράττει ο πρόξενος της Αγγλίας Α. Βοντιτζιάνος εμπορικά 
τέλη (26.8.1812). 

#120. Πέντε έγγραφα με υπογραφή του μητροπολίτη Κιτίου Μελέτιου σχε-
τικά με τα χωριά Πελέντρια και Ζωοπηγή της Λεμεσού (προσταγή, 
6.3.1816· πωλητήριο και ομολογία, 6.12.1816· επιστολή στο Σπυρίδωνα 
Βάρδα, 10.10.1819· πωλητήριο, 14.3.1820). Μαζί δύο δίφυλλα με μετα-
γραφές ή περιλήψεις των ίδιων και άλλων εγγράφων από το Σ.

#121. Επίσημο διαζευκτήριο ανάμεσα στο Μαλτέζο γιατρό Φραντζέσκο 
Γαϊτάνο Σκοτ και την Τσιριγώτισσα γυναίκα του Θεοδώρα Πασχάλη, με 
υπογραφή του αρχιεπισκόπου Πανάρετου κι επισημείωση στα Ιταλικά 
του προξένου της Αγγλίας Βοντιτζιάνου, που είχε προβάλει τη σχετική 
«αξίωση» (10/22.1.1838). 

#122. Διαθήκη (20.4.1838), χρεωστική ομολογία (9.6.1838) και πιστοποιητικό θα-
νάτου (27.6.1838) της Χριστινούς Ν. Λιάκου από την «Κυνόσουρα» Πάφου, 
όλα σε δίφυλλο καμωμένο στη Λάρνακα, με ονόματα αρκετών μαρτύρων. 

#123. Δυο αχρονολόγητοι κατάλογοι, ένας με χωράφια από το Μοναγρούλ-
λι (κατά σημείωση Σ.) και ένας με ελιές.
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ΣΗΜ. Πρβ. και #165. Τα #118, 122 βρέθηκαν εκτός αρχείου και στο σπίτι 
της Μαρίας Κοκολάκη στα Ιλίσια.

3. Λυτά έγγραφα από την Ικαρία και τη Χίο

#124. Ενσφράγιστο γράμμα του ηγούμενου και των μοναχών της Πάτμου, 
που διορίζουν στην Ικαρία επίτροπο τον κυρ Σταμάτη Ρεΐζη Μαλαχία, 
προκειμένου να εισπράττει τα «πάχτητα» της Μεσαριάς (26.9.1809).

#125. Ενσφράγιστο γράμμα του υγειοαστυνομολιμενάρχη Ικαρίας Ζ. Πα-
παγιάννη, που ορίζει διεξοδικά τα καθήκοντα των «παρατηρητών» ή 
«φυλάκων» στα χωριά του νησιού (20.3.1829).

#126. Αναφορά Κ. Πετζάκου [=Πετσάκου] στον «βεζύρη» του Αιγαίου Μεχμέτ 
Ραγί[π] πασά. Διεκδικεί την αποζημίωση που χρωστάει στα ορφανά του εγ-
γόνια ο φονιάς του πατέρα τους υγειονόμος Αχμέτ (Φανάρι, 28.11.1849).  

#127. Δύο χαρτιά από τα Καρδάμυλα Χίου: (α) Χρεωστική ομολογία Κ. Φα-
τζή [= Φατσή], 17.11.1821· (β) βεβαίωση ότι οι Ι. και Μ. Φατζής έδωσαν 
100 γρόσια στους «γέροντες» και παρέλαβαν τα «μούλκια» του αδερφού 
τους, 11.11.1831.

ΣΗΜ. Τα πρώτα τρία έγγραφα βρέθηκαν εκτός αρχείου και στο σπίτι της 
Μαρίας Κοκολάκη στα Ιλίσια.

4. Φωτογραφίες βυζαντινών και άλλων κειμένων 

#128. [Γρηγορίου Κυπρίου], «Λόγος εις τον άγιον Διονύσιον τον Αρεοπαγί-
την» και «Λόγος εις την αγίαν του Χριστού μεγαλομάρτυρα Μαρίναν» 
(Βατικανό, Palatinus gr. 374, φφ. 152v-179r, 27 λήψεις). Πρβ. ΚΔ 57.

#129. [Νικηφόρου Γρηγορά], «Βίος του εν αγίοις πατριάρχου Κωνσταντι-
νουπόλεως Αντωνίου τού την μονήν του Καυλέως συστησαμένου» (Ρώμη, 
Angelicus gr. 82, φφ. 31v-43r, 12 λήψεις). 

#130. Συνοδικός τόμος της εκλογής του πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γερ-
μανού Γ΄ (Οξφόρδη, Baroccianus 142, φφ. 266r-268v, 6 λήψεις). Πρβ. ΚΔ 136.

#131. Έξι επιστολές του μοναχού Λαζάρου σε ιερωμένους «επί της βασι-
λείας Μιχαήλ Παλαιολόγου του λατινόφρονος» (Μιλάνο, Ambrosianus P. 
261 sup., φφ. 20v-26r, 6 λήψεις). 

#132. Εφτά επιστολές του μητροπολίτη Εφέσου Ιωάννη Χειλά σε λόγι-
ους και αξιωματούχους του Βυζαντίου (Παρίσι, Parisinus gr. 2022, φφ. 
150r-156r, 13 λήψεις).

#133. Μιχαήλ Αποστόλη, «Λόγος παραινετικός εκ Γορτύνης εις Ιταλίας Ρώμης 
[sic]» (Βατικανό, Ottobonianus gr. 192, φφ. 299v-310r, 11 λήψεις). Με το χάρ-
τινο κολλάρο του φωτογραφείου Sansaini και το τιμολόγιό τους (7.6.1929).
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#134. Φωτογραφίες των λόγων Γοργία «Υπέρ Παλαμήδους απολογία» και Αλ-
κιδάμαντα «Οδυσσεύς κατά Παλαμήδους προδοσίας» (Βρετανικό Μουσείο, 
κώδικας Burney 95, φφ. 154v-162r, 8 λήψεις σε μεγάλο μέγεθος 40 Χ 29 εκ.).

#135. Δύο φωτογραφίες γερμανικών εγγράφων του 18ου αι., που σχε-
τίζονται με μέλη της αλσατικής οικογενείας Reich von Reichenstein zu 
Inzlingen: (α) γενεαλογικό δέντρο· (β) πιστοποιητικό ευγενείας.

ΣΗΜ. Χειρόγραφα του Σ. με μεταγραφές του λόγου του Αποστόλη (#133) 
διασώζονται σήμερα στη συλλογή Χριστοδούλου. 

5. Πανομοιότυπη έκδοση του Παρισινού κώδικα των λόγων του Δημοσθένη

#136. Δυο ίδιες θήκες 46 Χ 32 εκ., με συνολικό πάχος 10 εκ. Τίτλος εξωφύλλου: 
«Demosthenis Orationum codex Σ» (= ms. gr. 2934 της Εθνικής Βιβλιοθήκης του 
Παρισιού). Φωτογράφοι: Berthaud Frères, επιμέλεια: H. Omont (Παρίσι 1892-
1893). Περιεχόμενα: Ι. Πρόλογος γαλλικά (σσ. 1-8), περιγραφή λατινικά (σσ. 
9-28), πίνακες (σσ. 29-31), φωτογραφίες των φφ. 1-271· ΙΙ. Φωτογραφίες των 
φφ. 272-534. (Οι σσ. 1-32 σε λυτά δίφυλλα, τα άλλα μονόφυλλα).

ΣΗΜ. Το τεκμήριο το σχολιάζει ο Β. Λαούρδας στη ΝΕ, 1958 (σ. 455). Άλλες 
δυο φωτογραφίες από κώδικα του Δ. στο #259.

Ζ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΑ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (1923-1924)

Τα περισσότερα κυπριακά κατάλοιπα του Σ. βρέθηκαν σε πλήρη αταξία μέσα 
σε τρία κλειστά πακέτα, μαζί με μεταθανάτια χαρτιά και διάφορα άσχετα. 
Κατατάχτηκαν εδώ μονάχα όσα γράφτηκαν στην Κύπρο από το Σ. ή για λο-
γαριασμό του, όσο ζούσε στο νησί. Αποκλείστηκαν τα έντυπα (ενότητες Α και 
Β), τα προσωπικά κι επαγγελματικά (ενότητες Γ και Δ), τα παλιότερα χειρό-
γραφα (ενότητα Ε) και όλα τα κατάλοιπα των εργασιών που μπορεί να ξεκί-
νησαν από κυπριακά ερεθίσματα, αλλά συνεχίστηκαν ή δημοσιεύτηκαν αλ-
λού· περιλαμβάνονται έτσι τα απόγραφα λόγων του Γρηγορίου Κυπρίου και 
του Ψελλού από το χειρόγραφο της Λευκωσίας (#171 κ.ε.), αλλά όχι οι φάκε-
λοι με την υπόλοιπη επεξεργασία που τους έκανε ο Σ. για τη διατριβή του και 
άλλες εργασίες (#381 κ.ε.). Αποκλείστηκαν επίσης τα χειρόγραφα που η σχέ-
ση τους με την Κύπρο είναι μόνο χρονολογική (#429).

1. Κατάλοιπα του αρχείου των «Κυπριακών Χρονικών»

#137. Βιβλιοδετημένο κατάστιχο 26 Χ 21 εκ. Προμετωπίδα: «Κυπριακά 
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Χρονικά / Εν Λάρνακι / Εισερχόμενα / 1923». Μόνο 39 εισερχόμενα κα-
ταγράφονται (8.2.1923 ώς 22.4.1923), κυρίως χγ. άλλων για δημοσίευ-
ση. Γυρίζοντας ανάποδα τον τόμο, ο Σ. πρόσθεσε αργότερα ποικίλα κρι-
τικά και φιλολογικά σημειώματα (τα 4 σε λυτά χαρτάκια).

#138. Χειρόγραφο Α. Νικολαΐδη, «Η Τουρκοκρατία Κύπρου: Ο πασσάς της Κύ-
πρου» (6.2.1923, 7 φύλλα· μετάφραση μαρτυρίας του E. D. Clarke [1801]).

#139. Χειρόγραφο Λ. Φιλίππου, «Νικόφρονος του Χαλκιδέος [sic]: Τα κατά 
την ίδρυσιν της Ν. Πάφου και τον ιδρυτήν αυτής» (20.2.1923, 5 φύλλα).

#140. Χειρόγραφο Δ. Κουτουμάνου, «Κυπριακή φυσιογνωσία: Αι επιστημο-
νικαί παρατηρήσεις επί της αλυκής Λάρνακος» ([29.3.1923], 3 φύλλα).

#141. Χειρόγραφο G. J[effery], «Doric temples in Cyprus and the raison d’être 
of a temple in Classic times» (3 φύλλα). Μαζί ένα κείμενο με μολύβι του Σ.: 
«Δωρική αρχιτεκτονική εν Κύπρῳ» (2 φύλλα).

#142. Δισέλιδο της αθηναϊκής εφημερίδας Εμπρός (8.7.[1923]) με το άρθρο του 
Δ. Καραχάλιου «Προϊστορικαί επιστολαί των βασιλέων της Κύπρου: Γ΄, επι-
στολή έκτη», με συντομογραφικές οδηγίες του Σ. για την ανατύπωσή του.

ΣΗΜ. Τα #138-140 γράφτηκαν στα «Εισερχόμενα» χωρίς να εκδοθούν. Το 
άρθρο του Jeffery στα ΚΧ (Α΄, σ. 165 κ.ε.) είναι αλλιώτικο.

2. Συλλογές λαογραφικού υλικού από διάφορους Κύπριους

#143. Χειρόγραφα Γ. Αβραάμ (Λιμνιά Αμμοχώστου). Διάφορα λαογραφικά 
(17 φύλλα).

#144. Χειρόγραφο Μ. Αριστοκλέους (μαθητή). Αγγειοπλαστική και άλλα 
(15 φύλλα).

#145. Χειρόγραφο Γ. Ζαχαριάδη (Λάρνακα). Αφηγήματα και ανέκδοτα (6 
φύλλα).

#146. Χειρόγραφα Σ. Ιερείδη (Οίκος Μαραθάσας). Διάφορα λαογραφικά, 
ιδίως ποιήματα (56 φύλλα).

#147. Χειρόγραφο Γ. Κανναβά - Χ. Παπακυριακού (Αγία Φύλαξη). Παροι-
μίες (4 φύλλα).

#148. Χειρόγραφο Ν. Κληρίδη (Αγρός Λεμεσού). «Συλλογή κυπριακών πα-
ροιμιών και αποφθεγμάτων» (61 φύλλα).

#149. Χειρόγραφο Λ. Κύρρη (μαθητή). Τραγούδια (δίστιχα, «τ’ Άη-Γιωρκού»· 
3 φύλλα).

#150. Χειρόγραφο Σ. Λοϊζίδη. «Στόκκος» (παρατσούκλι), παραμύθια (1 φύλλο).
#151. Χειρόγραφο Κ. Μιχαηλίδη (μαθητή). Παροιμίες (14 φύλλα).
#152. Χειρόγραφο Α. Νεοφύτου. Τοποθεσίες στα Λεύκαρα (2 φύλλα).
#153. Χειρόγραφο Α. Νικολαΐδη (Βαρώσια, πρβ. #138). «Το τάξιμον εις τα 

παιδικά παίγνια» (5 φύλλα). 
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#154. Χειρόγραφο Ν. και Μ. Νικολαΐδη. Εικοσιένα τραγούδια (ιδίως παρα-
λογές) και 444 παροιμίες (71 φύλλα).

#155. Χειρόγραφο Θ. Πανταζή (Λυθροδόντας). Παροιμίες (10 σκισμένα φύλλα).
#156. Χειρόγραφα Χ. Παπαδόπουλου (Βαρώσια). Συστηματική λαογραφι-

κή και ανθρωπολογική ανάλυση, εκκλησιαστικά (αποτύπωση επιγρα-
φών), λεξιλογικά (3 τετράδια με 113 φύλλα).

#157. Χειρόγραφο Ι. Περιστιάνη (Κερύνεια). Πρόλογος σε κυπριακό γλωσ-
σάρι (3 φύλλα).

#158. Χειρόγραφο Π. Πολυχρονάκη (Κάτω Ζώδια). Διάφορα λαογραφικά 
(10 φύλλα).

#159. Χειρόγραφα Β. Τοχνίτη. Παραμύθια, παιχνίδια (42 φύλλα).
#160. Χειρόγραφο Γ. Χαβιαρά (μαθητή). Παροιμίες (12 φύλλα).
#161. Χειρόγραφο Γ. Χατζηιωάννου. Τοπωνυμικά Ακανθούς (4 φύλλα).
#162. Χειρόγραφο Θ. Χατζηκωνσταντίνου (Μοναγρούλλι Λεμεσού). «Μύθοι 

διά παπάδες» κ.ά. διάφορα (17 φύλλα).
#163. Χειρόγραφο δυσανάγνωστου με τραγούδια κ.ά. (17 φύλλα) και ανώ-

νυμα διάφορα (9 φύλλα).
#164. Παροιμίες (διάφορα): Ακέφαλη καταγραφή αδήλου (18 φύλλα)· ιδιό-

χειρες καταγραφές του Σ. (5 φύλλα)· τυπωμένο οχτασέλιδο από τα ΚΧ 
με σημειώσεις· γράμμα του Β. Ζαχαριάδη (Κερύνεια 21.3.1924) και άλλα 
7 σημειώματα.

#165. Ανθολόγιο διαφόρων καταγραφών με γητειές (12 φύλλα). Μαζί: (α) 
αντίγραφα του Σ. (7 φύλλα) και χαρτάκι με παραπομπές· (β) ανορθό-
γραφο και σκισμένο φύλλο με γιατροσόφια (Τουρκοκρατίας;).

#166. Φάκελος με ακατάστατα σημειώματα για κυπριακούς γλωσσικούς 
ιδιωματισμούς κτλ. (του Σ. και άλλων).

#167. Τετράδιο με ιδιόχειρη εργογραφία του μουσικολόγου Χ. Αποστολίδη, 
1903-1922 (πίσω σημειώσεις του Σ.).

ΣΗΜ. Το υλικό έχει μπει σε 6 υποφακέλους κατά τα επώνυμα των συλλογέ-
ων: «Α-Ι», «Κ-Λ», «Μ-Ν», «Π», «Τ-Χ», Διάφορα.

3. Αντίγραφα και σημειώσεις από κυπριακά χειρόγραφα

#168. Δυο τετράδια των 32 φύλλων με τίτλο «Αντίγραφον». Αποσπάσματα 
του κώδικα 1 της αρχιεπισκοπής: (α) Σημειώματα·  διάλογος Πάπα και 
Πέτρου· «Πίναξ»· χρονικό Ρωμαίων αυτοκρατόρων από τον Ιούλιο Καίσα-
ρα ώς το Δέκιο (η γραφή εν μέρει του Σωφρόνιου Ιερείδη)· (β) «Συνέχεια» 
(Γερμανοί αυτοκράτορες, 983-1658).

#169. Ιταλικό τετράδιο με 40 περίπου φύλλα (τα περισσότερα άγραφα) και 
τίτλο «Αντίγραφα»: «Κώδιξ Μητροπόλεως Κιτίου» (λίστες με διάφορα 
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είδη)· «Κώδιξ Αρχιεπισκοπής 1» (ύμνος από το φ. 1, εγκώμια κτλ. και κα-
τάλογος σουλτάνων από τα φφ. 82-96 του πρωτοτύπου)· «Κώδιξ Κιτίου» 
(πράξεις 18oυ αι., κυρίως από τις σσ. 1-4 και 20-21).

#170. Διάφορα φύλλα λυτά με αντίγραφα πράξεων του 18oυ αι., προφανώς 
από τον ίδιο κώδικα της μητροπόλεως του Κιτίου (κυρίως από τις σσ. 
6-18, 53-69, 82-99).

#171. Γρηγορίου Κυπρίου, «Λόγος εις τον μέγαν Διονύσιον τον Αρεοπαγίτην» 
(αντίγραφο από τα φφ. [27]r-58v του κώδικα 18 της αρχιεπισκοπής): Φφ. [1]-
[5] (με άλλο χέρι) και κατόπιν φφ. 1-17 (του Σ.), με μικρή επικάλυψη. Υπάρχει 
μια σύγχυση στην απόδοση της πρωτότυπης φυλλαρίθμησης. Πρβ. ΚΔ 57.

#172. «Του αυτού εις την αγίαν μεγαλομάρτυρα Μαρίναν» (από τον ίδιο κώ-
δικα, φφ 59r-81r): Φύλλα 7 μεγάλα χωρίς αρίθμηση (40 Χ 30 εκ.) και κα-
τόπιν άλλα 11 μικρά αριθμημένα. Πρβ. ΚΔ 57.

#173. Μιχαήλ Ψελλού, «Βίος και πολιτεία του οσίου πατρός ημών Αυξεντί-
ου» (από τον ίδιο κώδικα, φφ. 108r-154v):  Φφ. 1-[20] (τα δυο τελευταία 
σε δίφυλλο). Πρβ. ΚΔ 58.

#174. Αντίγραφο ακολουθίας και βίων του προφήτη Αββακούμ και του ομώ-
νυμου οσίου «εν τῳ όρει της Καλαμιθείας ασκήσαντος», σε παλιό τετρά-
διο από το Φτερικούδι με σημειωμένα παράφυλλα και υπογραφή του 
δασκάλου Μ. Μουσουλίδη (30.12.1923). Μέσα λυτό σημείωμα Σ. για την 
ακολουθία του οσίου Βαρνάβα. Πρβ. ΚΔ 41 σ. 50 κ.ε.

#175. Σημειώσεις για τις γλωσσικές και παλαιογραφικές ιδιορρυθμίες αδή-
λου «κυπριακού χειρογράφου» σε γλώσσα δημώδη με ηθικοθρησκευτικό 
περιεχόμενο (7 φύλλα).

#176. Δίφυλλο απόσπασμα κυπριακής ακολουθίας που είχε μετατραπεί σε 
εξώφυλλο του #177.

#177. Δελτία με καταγραφές Κύπριων «βιβλιογράφων» (= κωδικογράφων): 
(α) Ομοιόμορφα φύλλα για 28 βιβλιογράφους, κυρίως αθωνικών και κυ-
πριακών χειρογράφων (μεταγράφονται τα βιβλιογραφικά σημειώματα)· 
(β) διάφοροι τύποι πιο πρόχειρων σημειωμάτων (26 χαρτιά).

ΣΗΜ. Τα αντίγραφα του κώδικα 18 (#171 κ.ε.) είχε δηλώσει ο Σ. ότι «απω-
λέσθησαν» (σχετική υποσημείωση στον ΚΔ, αρ. 57).

4. Αυτόγραφα σημειώματα κυπριακής τοπογραφίας, ιστορίας και αρχαιολογίας

#178. Ομοιόμορφα σημειώματα με μπλε μελάνι (42) για διάφορες πόλεις και 
περιοχές (Αμμόχωστος, Λευκωσία, Μόρφου, Λεμεσός, Πάφος) και τόπους 
ιστορικούς (Καντάρα, Σαλαμίς, Κούριον, Αμαθούς, Άγιος Νεόφυτος), με 
λίγα γενικά περί ναοδομίας κ.ά. και διάφορα σχεδιαγράμματα.  

#179. Σειρά σημειωμάτων (21) για διάφορα μνημεία της Καρπασίας.
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#180. Σημειώματα διάφορα (17) για χωριά και τόπους στη Λεμεσό και αλλού 
(μερικά σε χαρτιά χρησιμοποιημένα).

#181. Σημειώματα για παλιές εκκλησίες και γραπτές ενθυμήσεις σε δύο χωριά 
της Λεμεσού: (α) Καλό Χωριό (7 σημειώματα)· (β) Καπηλειό (αυτοσχέδιο τε-
τράδιο με 4 μολυβογραμμένα εξίτηλα φύλλα).

#182. «Λεύκαρα». Αγγλικό τετράδιο με πολλές σημειώσεις για εκκλησίες. Μαζί 
λυτό δίφυλλο: «Σταυρός Λευκάρων». 

#183. Γραψίματα για ξωκκλήσια κοντά στο Δάλι: (α) Μονόφυλλα για τον Άγ. 
Γεώργιο και τον Άγ. Δημητριανό στο Αγρίδι· (β) σημειώματα με αρ. 7-28 (Άγ. 
Δημητριανός, Άγ. Επιφάνιος Λουρουτζίνας, τοπωνύμια κ.ά.)· (γ) κείμενο και 
σημειώματα από μπλοκάκι για τους Δώδεκα Αποστόλους στο Πέρα Χωριό· 
(δ) σχέδια κατόψεων και των 4 ναών.

#184. Τρεις ομάδες με ομοιόμορφα εξίτηλα σημειώματα από ισάριθμα γαλάζια 
φακελάκια για ναούς των εξής περιοχών: (α) Μαραθάσα (Μουτουλλάς, Πε-
δουλάς, Καλοπαναγιώτης, Λαμπαδιστής)· (β) Κακοπετριά και Άγ. Νικόλα-
ος Στέγης· (γ)  Άγιος Θεόδωρος Πιτσιλιάς, Άγιος Γιάννης και η Αγία Μαύρα 
στο Πέρα Πεδί (όλα μαζί 44 σημειώματα).  

#185. Μπλοκάκι με σκαριφήματα και σημειώσεις για ναό που δεν ονομάζεται, 
αλλά είναι ασφαλώς ο Αρχάγγελος της Λακατάμιας. Μαζί 2 αντίγραφα αρ-
χιεπισκοπικών γραμμάτων (1705, 1713) και 3 σχετικά ιστορικά σημειώματα.

#186. Σύμμικτα αποσπασματικά σημειώματα (τοπογραφικά, χρονογραφικά, 
βιβλιογραφικά) που βρέθηκαν σκόρπια σε διαφόρους φακέλους· έχουν πρό-
χειρα καταταχτεί σε 4 ομάδες (περίπου 50 φύλλα). 

#187. Πέντε ομοιόμορφα φακελάκια με βιβλιογραφικά δελτία για Κύπριους 
μεσαιωνικούς ιεράρχες (ταξινόμηση Σ.).

#188. Έξι φακελάκια με ελάχιστα σημειώματα: Γλωσσικά· Λαογραφικά (στί-
χοι για το Διγενή κ.ά. εντελώς εξίτηλα)· Κύπρος, τόπος εξορίας (παραθέμα-
τα)· Εxcerpta Cypria (αποσπάσματα και πληροφορίες για τον περιηγητή P. 
Lucas)· Λεύκαρα· Βοντιτσιάνος (πρβ. #119-121). 

#189. Δύο ομοιόμορφα δίφυλλα με καταγραφές κυπριακών και άλλων βιβλίων.

Η. ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  
ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ (1925-1927) 

Τα παρακάτω τετράδια έχουν όλα διαστάσεις περίπου 21 Χ 16,5 εκ. και ανή-
κουν σε τρεις κύριους τύπους, που σχετίζονται και με την προέλευσή τους. 
Της Λιψίας έχουν όλα λεπτό μπλε εξώφυλλο, δέσιμο με κλωστή, χειροποίη-
τες ετικέττες και χάρτινο ντύσιμο, εκτός απ’ το πρώτο που είναι παλιότερο 
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(και το μόνο με φύλλα όχι ριγέ). Του Βερολίνου τα #200-203 (χειμερινού εξα-
μήνου, 1926-1927) έχουν σκούρο πλαστικό εξώφυλλο και πιο μεγάλο πάχος 
(50 φύλλα), τα άλλα (κυρίως εαρινού εξαμήνου, 1927) είναι σαν της Λιψίας 
αλλά με συρραφίδες και όχι ριγέ. Χρονολογίες και θέματα ταιριάζουν γενικά 
με όσα ξέρουμε (ιδίως από το χγ. #484) για τα μαθήματα που παρακολου-
θούσε ο Σ. – δεν υπάρχει καμιά ένδειξη ότι συνέχισε να συχνάζει σε φοιτητι-
κά αμφιθέατρα μετά το 1927. Ασφαλώς θα υπήρχαν και τετράδια που χάθη-
καν· άλλα που είναι της ίδιας περιόδου, αλλά δε συσχετίζονται φανερά με συ-
γκεκριμένα μαθήματα ή καθηγητές, κατατάχτηκαν στις θεματικές τους ενό-
τητες (#212, 260, 368, 392).

1. Μαθήματα καθηγητών του πανεπιστημίου της Λιψίας (1925-1926)

#190. «Körte 3». Λυρικοί ποιητές: [Σόλωνας], Τυρταίος, Θέογνις, Αλκαίος, 
Σαπφώ, Ανακρέοντας (τα τελευταία φύλλα είναι λυτά). Το μοναδικό 
όπως φαίνεται του χειμερινού εξαμήνου (1925-1926).

#191. E. Bethe: Ελληνική Μυθολογία, 1926. Μέσα του (όπως και σ’ άλλα τε-
τράδια) ροζ στυπόχαρτο, όπου γράφτηκαν με μολύβι στα παλαιοτουρ-
κικά δύο παραλλαγές γνωστών τραγουδιών (το πατριωτικό «Dağ başını 
duman almış…» και το παθιάρικο «Aman doktor canım doktor…»), το όνο-
μα «Κιοπρουλή» κ.ά. δυσανάγνωστα (πρβ. #194, 254, 432).

#192. E. Bethe: Καλλίμαχος, χ.χ. (και με διάφορα χάσματα). Στο τέλος δυο 
πρόσθετα δίφυλλα.

#193. E. Bethe: Θεόκριτος, 1926 (μεταφέρθηκε από τον ομώνυμο φάκελο).
#194. R. Heinze: «Altlatein», 1926. Στην αρχή αραβικά (ή παλαιοτουρκικά) 

το όνομα «Αμπντουλλάχ ιμπν Αμπντουρραχμάν». Στο τέλος πολλά λυτά 
φύλλα.

#195. R. Heinze: Λουκανός [1], 1926. Μαζί ένα πρόσθετο δίφυλλο και άλλα 
χαρτάκια.

#196. R. Heinze: Λουκανός 2, 1926. Μαζί ένα πρόσθετο δίφυλλο.
#197. R. Heinze: Προπέρτιος, 1926. Στο τέλος κάμποσα λυτά φύλλα.
#198. A. Körte: Δημοσθένης [1], 1926. Στο τέλος δυο πρόσθετα δίφυλλα.
#199. A. Körte: Δημοσθένης 2, 1926. Στο τέλος δυο πρόσθετα δίφυλλα.
ΣΗΜ. Το τετράδιο «Körte [1]» (πρβ. #190) είναι στη συλλογή Χριστοδούλου, 
και σκέτα εξώφυλλα άλλων στα #250-252.

2. Μαθήματα καθηγητών του Πανεπιστημίου του Βερολίνου (1926-1927)

#200. U. von Wilamowitz: Λόγοι του Περικλή («Reden des Perikles»), 1926-1927.
#201. Werner Jaeger: Πλάτωνας, 1926-1927.
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#202. F. Milkau: Ιστορία της βιβλιοθηκονομίας («Geschichte des Bibliothekswe-
sens»), 1926-1927. Μαζί ένα πρόσθετο φύλλο και 3 καρφιτσωμένα χαρτάκια.

#203. E. Norden: Τάκιτος [1], 1926-1927. Μαζί άλλα 4 φφ. καρφιτσωμένα. 
#204. E. Norden: «Ερμηνεία εις Τάκιτον», 1926-1927.
#205. E. Norden: Βιργίλιος, 1927. Στο τέλος πρόσθετες σημειώσεις σε φύλ-

λο επιστολής των εκδόσεων Δημητράκου (2.7.1927, σε φανταχτερό επι-
στολόχαρτο) με θέμα την εκτύπωση [του βιβλίου του Zielinski Ημείς και 
οι αρχαίοι].

#206. L. Deubner: Ιστορία της κωμωδίας, 1927.
#207. L. Deubner: Αριστοφάνης [Βάτραχοι], 1927 (ακρωτηριασμένο). 
#208. U. vonWilamowitz: Αριστοφάνης (Όρνιθες), 1926 [sic].
#209. W. Jaeger: Αισχύλος, 1927 (ακρωτηριασμένο, αλλά με ένα πρόσθετο 

φύλλο).
ΣΗΜ. Ένα ακόμη τετράδιο του Wilamowitz («Kultur der Kaiserzeit», 1927) 
έχει δοθεί και εκτίθεται στο Μουσείο Μπενάκη.

Θ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  
ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ 

Δεν είναι τελείως εξακριβωμένη η χρονολόγηση και η αλληλουχία όλων των εγ-
γράφων, πράγμα που δυσκόλεψε την αντικειμενική τους ταξινόμηση. Οι κυρι-
ότεροι φάκελοι πάντως (Θεόκριτος και Οιδίποδας) είναι περίπου σύγχρονοι: Ο 
Σ. δίδαξε και τα δυο στο Πανεπιστήμιο το 1931-1932, τα εξώφυλλα υποφα-
κέλων του Θεόκριτου έχουν την ένδειξη «1932/1933», το μελέτημα Θεοκρίτεια 
εκδόθηκε το 1933, και την ίδια εποχή ο Σ. ισχυριζόταν ότι είχε τον Οιδίποδα 
«σχεδόν έτοιμον» (#048, σ. 61). Το υλικό για το ρεαλισμό και τους μίμους ήταν 
εξαρχής μέσα στο φάκελο «Θεόκριτος» (όπως ήταν μονολεκτικά ο αρχικός του 
τίτλος), επιλογή που ανάγεται μάλλον στον ίδιο το Σ. Το περιεχόμενο όμως τα-
ξινομήθηκε απ’ την αρχή και αφαιρέθηκαν μερικά μάλλον άσχετα, καθώς και 
το τετράδιο του 1926 (#193). Το υλικό του Οιδίποδα ήταν πιο σκόρπιο, εν μέρει 
λόγω της απόπειρας να εκδοθεί μεταθανάτια ένα τμήμα του (πρβ. #462)· τα 
άλλα σημειώματα για το δράμα βρέθηκαν σε χαώδη κατάσταση. Και εδώ το 
κύριο σώμα πρέπει να είναι του 1932 περίπου, αλλά οι διάφορες αναλύσεις πε-
ριεχομένου δεν πρέπει να είναι της ίδιας χρονιάς, και υπάρχουν μερικά χαρτιά 
που παραπέμπουν σε βιβλία του 1933-1934 (χρονιά που ξαναδίδαξε ο Σ. αρ-
χαία τραγωδία)· όσο για τα χειρόγραφα των Ικέτιδων και του Αίαντα, φαίνεται 
ότι ανήκουν στο 1934-1935. Τα σημειώματα για την Οδύσσεια κτλ. (#247-248), 
αν και σήμερα φαντάζουν κάπως ασυνάρτητα, θα σχετίζονται έστω εν μέρει με 
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τις διαλέξεις του Σ. στον «Ασκραίο» (1936-1937). Περιέργως δε βρέθηκε ίχνος 
από τις παραδόσεις του Σ. για την Αντιγόνη και την Ιλιάδα, οι οποίες έχουν εκ-
θειαστεί δημόσια από μαθητές του.

1. Πρώιμα φυλλάδια και τετράδια (1921-1930)

#210. «Ιωάννου Γ. Συκουτρή, Σμυρναίου, φοιτητού της Φιλολογίας. Περί της 
προς τον XVI του Ορατίου επωδόν σχέσεως της II εκλογής του Ουεργι-
λίου (φροντιστηριακή μελέτη)». Ενυπόγραφο φυλλάδιο με 40 αριθμημέ-
να φύλλα, 1921 («Φεβρουαρίου ισταμένου»). Με κόκκινο λίγες σημειώσεις 
από άγνωστο διορθωτή.

#211. «Παρατηρήσεις τινές εις του Βακχυλίδου τους Ηιθέους. Έγραψεν Ιωάν-
νης-Αντιφών Γ. Συκουτρής Σμυρναίος». Ενυπόγραφο φυλλάδιο με εξώφυλ-
λο και 23 αριθμημένα φύλλα, 31.1.1922.

#212. «Αρχίλοχος». Τέσσερα αριθμημένα τετράδια του τύπου Λιψίας [1925-
1926· βλ. εισαγωγικά σχόλια στην ενότητα Η] με σημειώσεις και εικασί-
ες για τον ποιητή και για στίχους του. Στο αρ. 4 συγκεντρωμένα και πρό-
σθετα σημειώματα.

#213. «Σημειώσεις εις τα Καλλιμάχου επιγράμματα (εκδ. Wilamowitz 31907)». 
Δυο σελιδαριθμημένα 16σέλιδα ολότελα αχρονολόγητα (γραμμένες μόνο 
οι σσ. 1-20). Κυρίως ερμηνευτικά και μετάφραση αποσπασμάτων. 

2. Θεόκριτος και μίμοι

#214. Διάγραμμα μελέτης ή διδασκαλίας (14 αριθμημένα φύλλα): Ρεαλι-
σμός, Μίμος, Θεόκριτος, Ηρώνδας, Επίλογος.

#215. Καθαρογραμμένη και αξιόλογη αλλά κολοβή πραγματεία σε 26 αριθ-
μημένα δίφυλλα (103 γραμμένες σελίδες): «Ρεαλισμός και νατουραλι-
σμός εις την αρχαίαν λογοτεχνίαν» (φφ. 1-23α)· «Μίμος» (φφ. 23γ-26).

#216. Μίμος (διάφορα): (α) Δύο σημειώματα· (β) στίχοι του Σώφρωνα (από-
σπασμα 4)10 σε κατάλοιπο σύστασης για υποψήφιο Λατινικών· (γ) Ηρών-
δα, Διδάσκαλος (μετάφραση του Σ. και αντίγραφό της με άλλο χέρι, 3+5 
φφ.). 

#217. «Εισαγωγή εις τον Θεόκριτον»: (α) Βίος, Έργα, Διάλεκτος· (β) «Ιστο-
ρία του κειμένου» (3+3 αριθμημένα δφ.).

#218. Σημειώματα και χαρτάκια (βιβλιογραφία, στοχασμοί, παραπομπές) 
κυρίως για το Θ., αλλά και άλλους βουκολικούς ποιητές (Μόσχο, Βιργί-
λιο, Πολιτιανό, Chénier κτλ.)· κατατάχτηκαν πρόχειρα σε 5 ομάδες (πε-

10. Δημοσιεύτηκε το 1933 (Απρίλιος) και μάλλον θα ήταν γνωστό στο Σ., όταν έγραφε για 
το Σώφρωνα στο #215 (φφ. 24δ-25α).
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ρίπου 50 φύλλα). Αρκετά σε χαρτιά ήδη γραμμένα (έντυπα του Βυζαντι-
νολογικού Συνεδρίου του 1930 και χειρόγραφα διάφορα).

#219. Εικοσιτέσσερα σύντομα βιβλιογραφικά δελτία για ισάριθμα θεοκρί-
τεια ποιήματα (λείπουν τα 8 των #221-228).

#220. Φύλλο αρ. 1 της εφημ. Ο Μαθητής (4.12.1932). Στη σ. 2: «Δάφνις και 
Κόρη» (= Ειδύλλιο XXVII), μτφ. Α. Φωτιάδη.

#221. Εισαγωγή και σχόλια (9 δίφυλλα) και μετάφραση (7 φύλλα) του Ει-
δυλλίου I (Θύρσις). Μαζί λυτό σημείωμα.

#222. Εισαγωγή και σχόλια (7 δίφυλλα) και μετάφραση (3 φύλλα) του Ει-
δυλλίου III (Κώμος). Μαζί 2 σημειώματα.

#223. Εισαγωγή και σχόλια (3 δίφυλλα) και μετάφραση (3 φύλλα) του Ει-
δυλλίου IV (Νομείς).

#224. Εισαγωγή και σχόλια (5 δίφυλλα) του Ειδυλλίου VII (Θαλύσια). Στο 
τέλος 4 σημειώματα.

#225. Εισαγωγή, σχόλια και μετάφραση (5 δίφυλλα ή μονόφυλλα) του Ει-
δυλλίου X (Εργατίναι).

#226. Εισαγωγή και σχόλια (5 δίφυλλα) και μετάφραση (4 φύλλα) του Ει-
δυλλίου XI (Κύκλωψ).

#227. Εισαγωγή και σχόλια (4 δίφυλλα) και μετάφραση (3 φύλλα) του Ει-
δυλλίου XIV (Κυνίσκας έρως). Μαζί 5 σημειώματα.

#228. Εισαγωγή, σχόλια και μετάφραση (9 δίφυλλα) του Ειδυλλίου XV 
(Αδωνιάζουσαι). Μαζί 3 σημειώματα.

ΣΗΜ. Το υλικό είναι σε 3 υποφακέλους (#214-216, 217-220, 221 κ.ε.)· στους 
δυο τελευταίους και λείψανα αρχικών εξωφύλλων.

3. Οιδίπους επί Κολωνώ

#229. Αριθμημένα σημειώματα (6 και 1 χ.α.) από έργο του C. Robert [oidipus, 
1915] σε κομμένα εξώφυλλα ουγγρικών βιβλίων. Σε άλλο σημείωμα στο-
χασμός του Σ. για τη σχέση των αρχαίων Ελλήνων με το τοπίο. 

#230. Τέσσερα δφ. με μικρά δοκίμια: Τοπογραφία του Κολωνού· Σκηνή· 
Χρονολογία· Μύθος· Λατρεία του Οιδίποδος.

#231. Τρία δίφυλλα με μετρικές αναλύσεις (γενικά για τον ιαμβικό τρίμετρο 
και ανάλυση χορικών ώς το στ. 1249).

#232. «Κριτικά» (8 αριθμημένα φύλλα): Εισαγωγή στον Πρόλογο (φφ. 1-3α) 
και σχόλια στους στ. 1-116 (πρβ. #233).

#233. «Ερμηνευτικά» (δίφυλλα αριθμημένα 1-32, αλλά φύλλα μόνο 58, λόγω 
ανώμαλης αρίθμησης): Σχόλια ερμηνευτικά στους στ. 1-719, και από το 
φ. 8δ μαζί και κριτικά και εισαγωγικά σε διάφορες σκηνές (δηλ. συνεχίζει 
και το #232). Στο δίφυλλο 25 λυτό σημείωμα για τους στ. 466 κ.ε., 481.
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#234. Νεοελληνική μετάφραση των στ. 1-719 (φύλλα ή δίφυλλα αριθμημέ-
να ανώμαλα, 1-19) και 4 πρόσθετα φύλλα με παραλλαγές ή σχεδιάσμα-
τα των στ. 84 κ.ε., 236 κ.ε., 337 κ.ε., 668 κ.ε.

#235. Πρόχειρη ανάλυση περιεχομένου («σημειώσεις παραδόσεων») για 
τους στ. 1-667 (14 φύλλα εν μέρει αριθμημένα).

#236. Πρόχειρη ανάλυση περιεχομένου όλης της τραγωδίας σε 15 αριθμη-
μένα κομμένα εξώφυλλα (κυρίως τσέχικα).

#237. Πρόχειρη ανάλυση περιεχομένου για τους στ. 1-1210 σε 12 φύλλα μι-
κρά ή μεγάλα, χωρίς αρίθμηση. Μαζί: (α) Ένα φύλλο πρόχειρο για τους 
στ. 1456 κ.ε.· (β) ένα δίφυλλο ριγέ για τους στ. 1670-1750.

#238. Διάφορα σημειώματα, εν μέρει σε χρησιμοποιημένα χαρτιά: (α) Κριτι-
κά, μετρικά, ερμηνευτικά, κυρίως για τους στ. 1044 κ.ε. (22 φφ.)· (β) βι-
βλιογραφικές παραπομπές (8 σημειώματα, το ένα σε απόκομμα αυτό-
γραφου του Σ. που αναφέρεται σε φοιτητική «απεργία»). Μερικά σημει-
ώματα αφορούν το βιβλίο Stasimon του W. Kranz [1933].

ΣΗΜ. Διατηρείται στο φάκελο τμήμα του αρχικού εξωφύλλου, με κατοπινή 
αδρομερή καταγραφή των #230-234 (1.4.1947).

4. Διάφορα σημειώματα και κείμενα για την αρχαία τραγωδία

#239. Διάφορες χειρόγραφες βιβλιογραφίες ώς το 1931 (1 δίφυλλο και 7 
λυτά φύλλα).

#240. Ανάτυπο με βιβλιοκρισία του M. Pohlenz για το βιβλίο Die griechische 
Tragödie του E. Howald (1930). 

#241. Αριθμημένα σημειώματα σε διάφορα χρησιμοποιημένα χαρτιά 
(τα νεότερα είναι του 1931) σχετικά με μελέτες των φιλολόγων Bethe, 
Friedländer, Lesky, Pohlenz και Wolff (22 φφ. λείπουν ενδιάμεσα άλλα 8).

#242. Αριθμημένα εν μέρει σημειώματα για το δράμα, την αρχή της τραγω-
δίας κ.ά. σχετικά (22 φύλλα, τα 20 σε κατάλοιπα χειρογράφου του άρ-
θρου του Σ. για τον Ευαγόρα [ΚΔ 68, 1927] και ένα σε πρόσκληση του Ι. 
Καλιτσουνάκη από το Βερολίνο για τσάι, 21.9.1926).   

#243. Διάφορα σκόρπια σημειώματα για την τραγωδία (24 φύλλα, τα 14 σε 
κατάλοιπα δοκιμών της νεκρολογίας του Wilamowitz [ΚΔ 134, 1931], τα 
4 σε κομμάτια μαθητικών γραπτών [Αρσακείου], κτλ.).

#244. Σημειώματα για τραγικούς ποιητές: (α) Αισχύλος (8 διάφορα φύλλα)· 
(β) Σοφοκλής (10 φύλλα, τα 8 σε κατάλοιπα της μελέτης του Σ. για τις 
επιστολές των Σωκρατικών [ΚΔ 144, 1933]). Μαζί: «Περί πνευματικού 
πολιτισμού και αρχαίας Ελλάδος», αντίγραφο φοιτητικού γραπτού (;) 
του Χ. Πούντζα για το Σοφοκλή (28.3.1934).

#245. Ανάλυση των Ικέτιδων του Αισχύλου (9 αριθμημένα φύλλα + 2 χ.α.). 
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Μαζί ένα φύλλο με στίχους των Δαναΐδων (αρχή: «Ερᾴ μεν αγνός ουρα-
νός τρώσαι χθόνα… »). Πρβ. τον αρχικό φάκελο (1934) στο #112, αρ. 17.

#246. Απόσπασμα άγνωστου χειρογράφου με αυτοτελή ανάλυση του Αίαντα 
του Σοφοκλή (7 δφ., φύλλα αρ. 50-64· παραλείφθηκε ο αρ. 52). Μαζί: (α) 
Χγ. φύλλο χωρίς αριθμό για το ρόλο της Αθηνάς στον Πρόλογο του Αία-
ντα· (β) «Τεχνικά ευρήματα [του Σοφοκλή]», 2 φύλλα με τους αρ. 46-47.

ΣΗΜ. Το κείμενο για τον «Αίαντα» δημοσιεύτηκε στη ΝΕ, 1958 (όπου έχουν 
ωστόσο περικοπεί τα φφ. 50-53α και το τέλος).

5. Σημειώματα για παλιότερους επικούς η λυρικούς ποιητές

#247. Ποικίλα σημειώματα (23) για τον Οδυσσέα και την Οδύσσεια.
#248. Σημειώματα διάφορα και εν μέρει δυσνόητα για τον Ησίοδο (8), το 

Σόλωνα (7) και άλλους αρχαϊκούς ποιητές (7). Τα δυο του Ησιόδου σε 
κομμένα εξώφυλλα από βιβλία του 1936.

ΣΗΜ. Παρόμοια σημειώματα βρίσκονται και στη συλλογή Χριστοδούλου.

Ι. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Τα χειρόγραφα των πολλών δημοσιεύσεων του Σ. για τον Αντιφώντα, τον Ισο-
κράτη, το Δημοσθένη, το Γοργία, τον Ξενοφώντα και άλλους έχουν προφα-
νώς καταστραφεί, μα κατάλοιπά τους βρίσκονται συχνά στην πίσω όψη άλ-
λων σημειωμάτων (#241, 249, 439 κ.ά.). Η θηριώδης συλλογή δελτίων για 
τον Αντιφώντα είχε χωριστεί από το Σ. με άγνωστα κριτήρια σε 4 τουλάχιστο 
φακέλους με εξώφυλλα από τετράδια του τύπου της Λιψίας (1925-1926, βλ. 
ενότητα Η)· ο χωρισμός διατηρήθηκε, αλλά έγινε ένα εσωτερικό νοικοκύρε-
μα. Παρόμοια ισχύουν για τους δύο φακέλους περί ρητορικής «καταστάσε-
ως» (#253-256), που φαίνονται ίσως λίγο μεταγενέστεροι. Τα κατάλοιπα Δη-
μοσθένη (#257-259) βρέθηκαν σκόρπια· το #261 (εκτός απ’ τα πρόσθετα «β») 
σε σκισμένο φύλλο της εφημερίδας Πρωΐα της 25.4.1931, που επιβεβαιώνει 
τη χρονολόγηση της άγνωστης αυτής εργασίας· τα #262-264 σε παλιούς φα-
κέλους (ο Θουκυδίδης σε ασυνήθιστη τάξη και με μεταθανάτια σχόλια). Λίγες 
σημειώσεις του Σ. «για τη ρητορική τέχνη», με αναφορές στον Αναξιμένη (το 
Λαμψακηνό, πρβ. #256) και τη Συναγωγή τεχνών του Spengel (1828), έχουν 
δωρηθεί από το Μίνω Κοκολάκη στο Μουσείο Μπενάκη, ενώ αρκετό σχετι-
κό υλικό υπάρχει στη συλλογή Χριστοδούλου. Για τον Πλούταρχο και άλλους 
της ρωμαϊκής περιόδου βλ. παρακάτω, υποενότητα Μ2.
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1. Σημειώματα για τον Αντιφώντα (1926-1927)

#249. «Αντιφών Β». Εξώφυλλο τετραδίου του τύπου Λιψίας με 139 λυτά ση-
μειώματα από μελέτες ξένων φιλολόγων, τα οποία κατατάχτηκαν σε 
τρεις υποφακέλους βάσει του επωνύμου τους: (α) A-J (20 μελετητές)· 
(β) K-Z (21 μελετητές)· (γ) διάφορα (15 φύλλα). Μερικά είναι στην πίσω 
όψη χγ. της «Απαρνημένης» (ΚΔ 64), Νοέμβριος 1925 (σημείωμα Croiset 
4) και άλλα του «Ευαγόρα» (ΚΔ 68), στα Γερμανικά ή στα Ελληνικά.

#250. «Αντιφών Γ». Εξώφυλλο τετραδίου του τύπου Λιψίας με παλιότερη ένδειξη 
«Heinze, Προπέρτιος 2» (1926) και 189 λυτά σημειώματα σε τέσσερις υποφα-
κέλους: (α) B-G (12 μελετητές)· (β) H-L (11 μελετητές)· (γ) M-Z (17 μελετη-
τές)· (δ) διάφορα (24 φύλλα). Ορισμένα σε ήδη χρησιμοποιημένα χαρτιά (χγ. 
του «Ευαγόρα» κ.ά. του 1926)· το σημείωμα Dareste σε χειρόγραφο απομεινά-
ρι άγνωστης ομιλίας του Σ. με τίτλο «Η φιλοσοφική λογοτεχνία».

#251. [Αντιφών Δ]. Εξώφυλλο τετραδίου του τύπου Λιψίας με 53 λυτά σημειώματα 
(22 μελετητές με επώνυμα A-W και 7 άλλα διάφορα φύλλα· στο ένα και αρχή 
επιστολής του Σ. από Λιψία, 3.7.1926). Επίσης: (α) 22 διάφορα δελτία για τον 
Αντιφώντα από μπλοκάκια, που περιέχονταν στο #029β· (β) ακρωτηριασμένο 
τετράδιο με σημειώσεις από μελέτες των Linder, Wendland, Graffunder. 

#252. Δύο τεκμήρια που βρέθηκαν χώρια, αλλά εντάχθηκαν στον ίδιο φά-
κελο με το #251: (α) Τετράδιο «Αντιφώντος τετραλογίαι» (περίληψη άρ-
θρου του Dittenberger)· (β) εξώφυλλο «Körte 2» με λίγα σημειώματα για 
τον Bohlmann.  

ΣΗΜ. Ο φάκελος «Αντιφών Α» βρίσκεται στη συλλογή Χριστοδούλου.

2. Σημειώσεις και κείμενα ρητορικής θεωρίας (1927-1928)

#253. «Erledigt». Εξώφυλλο τετραδίου του τύπου Βερολίνου Β με 51 κομμέ-
να και μπερδεμένα φύλλα 21 Χ 16,5 εκ. και συρραμμένο εξάφυλλο, κυρί-
ως με σημειώσεις για αρχαίους ρητοροδιδάσκαλους (Σώπατρος, Αψίνης, 
Κουϊντιλιανός κτλ.) και αποδελτιώσεις των όρων «κατάστασις», «μεγα-
λοπρέπεια» κ.ά. Έχουν πρόχειρα καταταχτεί σε 4 ομάδες.

#254. Διάφορα μικρότερα σημειώματα από τον ίδιο φάκελο (περίπου 35), 
κυρίως αποδελτιώσεις ρητορικών όρων. Πολλά είναι σε δεύτερη χρή-
ση: Χγ. για το επίγραμμα Κιτίου (ΚΔ 76)· απόδειξη πληρωμής για τον 
A. Lüdeke (#103), 8.3.1927· φράση στα παλαιοτουρκικά για το Σ. (πρβ. 
#191), κ.ά. Αποσπάστηκε απ’ το φάκελο η πρόσκληση #060.

#255. Δυο σειρές με σκόρπια φύλλα απ’ το άρθρο για το Σπεύσιππο (ΚΔ 74, 
1928): (α) 11 φύλλα χειρόγραφα, τα 5 με νέες σημειώσεις για τον όρο 
«κατάστασις»· (β) 11 φύλλα τυπογραφικού δοκιμίου, τα 2 με σημειώσεις 
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για τον Αψίνη. Βρέθηκαν μαζί με τα επόμενα μέσα σε κάλυμμα από εξώ-
φυλλο τετραδίου του τύπου Βερολίνου Β.

#256. «Έτοιμα – Κατάστασις»: (α) Ατέλειωτο κείμενο για τη χρήση του όρου 
από τον Αψίνη (φφ. 1-5), γραμμένο σε λείψανα άρθρου για τον Προκό-
πιο (ΚΔ 69, 1927)· (β) κεφάλαια για τους Αψίνη, Ερμογένη, Συριανό (φφ. 
1-14 και 4 εμβόλιμα)· (γ) «Σώπατρος» (11 φύλλα, α-ε και εμβόλιμα)· (δ) 
προσθήκες: Αναξιμένης, Σικελιώτης (6 φύλλα).

3. Κατάλοιπα εργασιών για το Δημοσθένη (1928-1929)

#257. «Der demosthenische Epitaphios» (ΚΔ 78). Τυπογραφικό δοκίμιο (σσ. 1-17, 
9.3.1928) με μικροδιαφορές από το δημοσιευμένο. Μαζί τρύπιο φύλλο (αρ. 
50) από το χγ. της απάντησης του Σ. στο Στέφανο Τραχίλη (ΚΔ 127, 1931).

#258. «Demosthenes Papyri». Γερμανικό τετράδιο 72 φύλλων. Περιέχει επίσης 4 πρό-
σθετα φύλλα και 3 σημειώματα σε χαρτιά του 1928-1929 (ατέλειωτο γράμμα 
του Σ. στα Γερμανικά με ειδήσεις για το σχέδιο της έκδοσης, 24.7.1928· σημεί-
ωμα του Γ. Μέγα· δελτίο παραγγελίας από γερμανική βιβλιοθήκη).

#259. «Δημοσθένης». Ελληνικό τετράδιο με 12 φύλλα, σχεδόν άγραφο. Στην 
αρχή: «Υποθέσεις», «Testimonia» (3 σελίδες,  προγραμματισμός εργασι-
ών). Πίσω: «Χασμωδίαι εν XXVI» (= Κατ’ Αριστογείτονος Β). Μαζί 2 φω-
τογραφίες από τον Αμβροσιανό κώδικα D. 112 sup. (φφ. 161-162): «Υπό-
θεσις του κατά Κόνωνος αικίας λόγου».

ΣΗΜ. Για την έκδοση Δημοσθένη πρβ. και #003, 105, 136, 450.

4. Τετράδια και φάκελοι για διάφορους συγγραφείς

#260. Τετράδιο 96 φύλλων (1925) με σημειώσεις για το ρήτορα Ανδοκίδη. 
Τα πιο πολλά φύλλα άγραφα· πίσω: «Γενικά (Körte)» [1926]. Επιπλέον 
2 σημειώματα, το ένα σε φύλλο γερμανικής ρεκλάμας για στυλογράφο.

#261. Μελέτη για το Λυσία [1931]: «Die Nikiasrede des Lysias», ατέλειωτο καθαρο-
γραμμένο χγ. (φφ. 1-[16] με εμβόλιμο φ. 11α κι άλλα 2 άχρηστα). Μαζί: (α) 19 
σημειώματα, παραθέματα κτλ., μερικά σε δεύτερη χρήση (χγ. ΚΔ 115, 124)· (β) 
δύο φύλλα από άγνωστο χγ. (αρ. 25-26) για τον Ολυμπιακό του Λυσία.

#262. Σχολιασμός και μετάφραση των δημηγοριών Κορινθίων και Αθηναίων 
στο Θουκυδίδη, Α §67-78 [1933;]: (α) Σχόλια (50 φύλλα ή χαρτάκια χω-
ρίς σελιδαρίθμηση)· (β) μετάφραση (§68-71 σε 3 δίφυλλα και §72-78 σε 
7 μονόφυλλα). Ο αρχικός φάκελος (1936) είναι στο #111 αρ. 16.

#263. Έντεκα σημειώματα για τον Ξενοφώντα και για την Κύρου Ανάβαση. 
Αρχικός φάκελος: #111, αρ. 13.

#264. «Μαθήματα διάφορα». Σημειώσεις αττικών ρητόρων (20 φύλλα και 4 
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δίφυλλα ποικίλα και άτακτα, κυρίως για τον Ισοκράτη και το Δημοσθέ-
νη). Από φάκελο με την άσχετη ένδειξη «Κον Χατζιδάκιν» (#112, αρ. 18).

ΣΗΜ. Ασήμαντα σημειώματα για το Γοργία και το Δείναρχο και πίνακες 
εξεταστέας ύλης (;) βρίσκονται στο #447.

Κ. ΠΛΑΤΩΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Το υλικό της ενότητας είναι κυρίως από τη διετία 1933-1934, όταν η έγνοια του Σ. 
για τον Πλάτωνα αποκορυφώθηκε με την έκδοση του Συμποσίου και τις πανεπι-
στημιακές του διδασκαλίες. Το τετράδιο #265 ίσως είναι λίγο πιο παλιό, τα #282-
283 και ο Μενέξενος (#290 κ.ε.) είναι ολοφάνερα του 1936-1937. Συμφωνεί μ’ αυτά 
η μαρτυρία των πολλών ξαναχρησιμοποιημένων και χρονολογήσιμων σημειωμά-
των, που κι εδώ τα καταγράφω μόνο ενδεικτικά. Από το Συμπόσιο σώθηκαν ανέ-
παφα στον αρχικό τους φάκελο κυρίως το αρχαίο κείμενο και το κριτικό του υπό-
μνημα. Ό,τι άλλο βρέθηκε σε φάκελο παλιό ήταν σε πλήρη σύγχυση και όλα τα 
σημειώματα των υποενοτήτων 2 και 6 ταξινομήθηκαν από την αρχή. Τα ολοζώ-
ντανα βιογραφικά σχεδιάσματα της υποενότητας 3 και οι αναλύσεις του Φαίδρου 
βρέθηκαν δίπλα σε δακτυλογραφήσεις τους, οι οποίες είναι ασφαλώς μεταθανά-
τιες και εντάχθηκαν έτσι στην ενότητα Π· ένα μέρος τους έχει δημοσιευτεί. Σχόλια 
μεταθανάτια έχουν και τα χειρόγραφα, και ανήκουν όπως φαίνεται τα περισσότε-
ρα στη μαθήτρια του Σ. Μαρίκα Στρομπούλη, που ανέλαβε γύρω στο 1957 να ξε-
διαλέξει τα «δημοσιεύσιμα». Η σειρά των #272-276 (που θα είναι μόνο υποσύνο-
λο απ’ όσα ανέπτυξε στους φοιτητές του ο Σ.) δεν προκύπτει καθαρά απ’ τα χει-
ρόγραφα – κράτησα τη σειρά της δακτυλογράφησης, που έχει ενιαία σελιδαρίθ-
μηση. Το #277 δακτυλογραφήθηκε χωριστά κι εκδόθηκε με τον αυθαίρετο τίτλο 
«Απόσπασμα από την Εισαγωγήν εις τον Φαίδωνα», μα κοιτώντας το προσεκτικό-
τερα θα δούμε πως ανήκει στην ίδια σειρά με τα άλλα, και ο Σ. στα σωζόμενα κεί-
μενα τονίζει συχνά (#268, 272, 273) ότι κεντρική σημασία στο «Βίο» του Πλάτω-
να είχε το μάθημα για το θάνατο του Σωκράτη. Βέβαια, στο «Θάνατο» η βιογρα-
φική αυτή πρόθεση καταντάει απλό εφαλτήριο της ιδεαλιστικής εσχατολογίας 
του Σ. Κάτι ανάλογο βλέπουμε στο ανέκδοτο μάθημα «Κοινωνία», με τον άτεγκτο 
ελιτισμό του, που η Στρομπούλη έκρινε με το δίκιο της ότι «δεν είναι δημοσιεύσι-
μο, όμως είναι πολύτιμο για τον μελετητή της προσωπικότητος του Συκ.» (#458).

1. Βιβλιογραφικές σημειώσεις

#265. «Platonica». Τετράδιο του ίδιου τύπου με το #258 (τα πρώτα 4 φύλλα 
κομμένα). Συστηματική βιβλιογραφία για τον Πλάτωνα και ειδικά για το 
Συμπόσιο.  
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#266. Διάφορα πρόσθετα σημειώματα και χαρτάκια από τις σελίδες του 
προηγούμενου τετραδίου.  

#267. Τέσσερα αριθμημένα δίφυλλα με σημειώσεις για τα μεσαιωνικά χει-
ρόγραφα του Πλάτωνα.  

2. Ποικίλα σημειώματα για τον Πλάτωνα

#268. Δύο σπουδαία σημειώματα για τη δομή και τους στόχους των μαθη-
μάτων του Σ. για τον Πλάτωνα.  

#269. Σημειώματα για το περιβάλλον και τη ζωή του Πλάτωνα: (α) Διάφο-
ρα (9)· (β) «Πλάτων και Αθήναι» (11), σε διάφορα λείψανα τυπογραφι-
κών δοκιμίων του 1933-1934· (γ) ταξίδια του Π., σύγκριση αρχαίων και 
σύγχρονων ταξιδιών και μετάφραση τμήματος της Επιστολής Ζ΄ (11), σε 
χαρτιά από μπλοκάκι και κομμένα εξώφυλλα βιβλίων.

#270. Σημειώματα για το έργο και τη σκέψη του Πλάτωνα: (α) «Γενικά χά-
ριν Συμποσίου» (20), από ομώνυμο φάκελο (#112 αρ. 14)· (β) δέκα κομ-
μένα εξώφυλλα με διάφορες διδακτικές σημειώσεις· (γ) αριθμημένα ση-
μειώματα (1-9) σε εξώφυλλα και άχρηστες καρτέλες απ’ τη βιβλιοθήκη 
της Ακαδημίας, κυρίως για την έννοια του Αγαθού.

#271. Διάφορα μικρά σημειώματα: (α) Αριθμημένες καρτέλες (1-14 και 1 εμ-
βόλιμη) για τη σωκρατική ειρωνεία και άλλα γνωρίσματα των διαλόγων 
του Π.· (β) διάφορες καρτέλες (σύνολο 17) εν μέρει αριθμημένες (Αθή-
να, Γοργίας, Απολογία, Ταξίδι κ.ά.)· (γ) σημειώματα για τον έρωτα και το 
Φαίδρο (11)· (δ) ποικίλα (8).

ΣΗΜ. Ο αρχικός φάκελος (από τον Κ. Εμμανουήλ· 1935;) είναι στο #112 αρ. 
15· περιείχε ακόμα τα #045, 267, 280α, 416, 44411.   

3. Κείμενα μαθημάτων για τη ζωή και το περιβάλλον του Πλάτωνα

#272. «Πλάτωνος βίος» (12 αριθμημένα φύλλα): «Πηγαί» (φφ. 1-6), «Οικογέ-
νεια» (φφ. 7-12). Στο φ. 9 καρφιτσωμένο λείψανο εγκυκλίου της 8.1.1934 
με παραπομπή. 

#273. «Σωκράτης» (6 αριθμημένα δίφυλλα· το αρ. 3 μονόφυλλο και μάλλον 
παρέμβλητο).

#274. «Αλκιβιάδης» (4 αριθμημένα δίφυλλα).
#275. «Χαρμίδης» (και Κριτίας· 5 αριθμημένα δίφυλλα).
#276. «Η κοινωνία» (16 αριθμημένα φύλλα).
#277. «Θάνατος» [του Σωκράτη]. Εφτά μονά φύλλα, που αριθμούνται όμως 

11. Πάνω του σχόλιο Στρομπούλη: «Σημειώσεις […] που τις εκμεταλλεύτηκε στο Συμπό-
σιο»· μα αυτό ισχύει το πολύ για το #270α.
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ανά δίφυλλο, αρ. 1-4· επιπλέον δίφυλλο εξώφυλλο με σημειώσεις της 
Στρομπούλη (1957). Στο τέλος προστέθηκε (αρχικά βρισκόταν στο #276) 
περίεργο μονόφυλλο σε τόνο προφητικό, ίσως ξένο παράθεμα (αρχή: 
«Δεν είναι οίκτος που αισθάνεσαι… »).

ΣΗΜ. Τα #272 και #274 δημοσιεύτηκαν το 1950 (ΚΔ 207 και 206) και το 
#277 στη ΝΕ, 1958.

4. Διάφορα κατάλοιπα για το Συμπόσιο και για τα Συμποσιακά

#278. Έντυπα φύλλα με το πρωτότυπο κείμενο από την έκδοση Budé [επι-
μέλεια L. Robin, 1929], σσ. 1-92, με ιδιόχειρες επεμβάσεις και διορθώ-
σεις του Σ. (Ο αρχικός φάκελος των #278-279 είναι στο #111, αρ. 15).

#279. Κριτικό υπόμνημα του Σ. («apparatus») σε 32 αριθμημένα χειρόγραφα 
φύλλα (στο φ. 25 πρόσθετο χαρτάκι).

#280. Αδέσποτα φύλλα: (α) Αποσπάσματα προσχεδίου του κριτικού υπο-
μνήματος (5 φύλλα)· (β) πρωτόλεια μετάφραση (πολύ αλλιώτικη από 
τη δημοσιευμένη) της αρχής του Συμποσίου (δίφυλλο ίδιου τύπου με 
το #237β, μέσα στο οποίο βρέθηκε)· (γ) σημειώσεις από άρθρο του W. 
Gilbert για το λόγο της Διοτίμας (1+2 γαλάζια φύλλα).  

#281. Απόσπασμα του τόμου 55 [1935] του περιοδικού Journal of hellenic 
Studies, σσ. 236-278· στις σσ. 266-267 κριτική του F. H. Marshall για την 
έκδοση του Συμποσίου.

#282. «Σημειώσεις Συμποσίου» [1936-1937]. Φάκελος με διάφορα χαρτιά 
για τα Συμποσιακά, αντίγραφα του κεφ. ΙΙ 4 της Εισαγωγής, βιβλιογρα-
φία 1933-1936 και σημειώσεις από θεολογικά βιβλία των Χ. Ανδριώτη 
και Γ. Παπαμιχαήλ.

#283. Έντεκα διάφορα φύλλα με χειρόγραφα σχεδιάσματα των δυο μεγά-
λων άρθρων του Σ. για τα Συμποσιακά (ΚΔ 195 και 200), με διαφορές 
από τα δημοσιευμένα.

ΣΗΜ. Για το Συμπόσιο και τα Συμποσιακά βλ. και #002, 010, 013-014, 456, 
473-474 κτλ.

5. Ερμηνεία και μετάφραση του Φαίδρου

#284. «Αισθητική ανάλυσις»: Μεθοδολογική εισαγωγή, φφ. αρ. 1-8. Δίφυλ-
λο εξώφυλλο με σχόλιο της Μ. Στρομπούλη και μαζί το αρχικό εξώφυλλο 
των #284-287 με χρονολογία «1933/34» και σχόλιο της ίδιας (3.8.1957).

#285. «Πρόλογος 227-230»: (α) Εισαγωγικά, φφ. 9-13· (β) ανάλυση, φφ. 1-4 
(κολοβή· αλλά και η σύνδεση των δυο μερών είναι κάπως ανώμαλη). Και 
τα δυο μαζί σε δίφυλλο εξώφυλλο με σχόλια της Μ. Στρομπούλη.
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#286. «Λυσίου λόγος» (συνέχεια της ανάλυσης), φφ. 1-11 (το 8 λευκό)· επι-
πλέον ένα πρόσθετο σημείωμα.

#287. «Διάλογος 234c-237a» (επεκτείνεται και παρακάτω στο λόγο του Σω-
κράτη μα σταματάει απότομα), δίφυλλα αρ. 1-8. Επιπλέον ένα σημείω-
μα και 10 «σημειώσεις άχρηστες» σε τυπογραφικά δοκίμια του Συμπο-
σίου (1934).

#288. Ερμηνευτικά σχόλια για τα τμήματα 227a-235c και 241a-254b του 
Φαίδρου (36 φύλλα χωρίς αρίθμηση). 

#289. Νεοελληνική μετάφραση του Φαίδρου ώς το 257c (περίπου τα 4/7 
του έργου), σε 35 αριθμημένα δίφυλλα ή μονόφυλλα. Μαζί ένα δίφυλλο 
με προτερινή εκδοχή της αρχής του διαλόγου.

ΣΗΜ. Το #285 εκδόθηκε στη ΝΕ, 1958 (με διακριτικές εξομαλύνσεις). Ο αρ-
χικός φάκελος των #288-289 είναι στο #111, αρ. 12.

6. Ερμηνεία και μετάφραση του Μενέξενου

#290. Διάφορες εισαγωγικές σημειώσεις (5 γεμάτα φύλλα) και μικρές βιβλιο-
γραφίες (4 φύλλα).

#291. Προσωπογραφικές σημειώσεις για το Μενέξενο, ιδίως με βάση τον 
Λύσι (7 φύλλα και πρόσθετο σημείωμα).

#292. Σημειώματα διάφορα για το στόχο, την τεχνική, την πατρότητα και το 
νόημα του Μενέξενου (16 φύλλα).

#293. Σημειώματα πρόχειρα και διάφορα παραθέματα για τα αρχαία εγκώ-
μια της Αττικής (10 φύλλα).

#294. Σημειώματα για το θέμα της «Μητέρας Γης» κτλ. (φφ. 1-18 και 1 εμ-
βόλιμο).

#295. Σημειώσεις για την πολιτική σκέψη του Πλάτωνα με βάση την Πολιτεία 
κ.ά. (φφ. 1-15 και 3 πρόσθετα).

#296. Ερμηνευτικά σχόλια για όλο το Μενέξενο (23 φύλλα χ.α. και 10 παρέν-
θετα σημειώματα· το ένα σε μήνυμα Ν. Λούβαρη για άδηλο άρθρο του Σ. 
στο περ. Νέοι Δρόμοι, 18.11.1936). Τα τελευταία σχόλια πολύ φτωχά.

#297. Νεοελληνική μετάφραση όλου σχεδόν του Μενέξενου σε τρεις ασυνε-
χείς ομάδες φύλλων: (α) 234a-239b (φφ. 1-9)· (β) 239a-244d (8 φύλλα χω-
ρίς αρίθμηση)· (γ) 246a-249e (φφ. α-δ).

ΣΗΜ. Μερικά σημειώματα των #292-296 έχουν γραφτεί σε λείψανα σχεδί-
ων για τις αλλαγές στο Πανεπιστήμιο (πρβ. #420 κ.ε.).
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Λ. ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Τα ογκώδη κατάλοιπα (περίπου 2.000 φύλλα) του τελευταίου βιβλίου του Σ. 
δεν έχουν μελετηθεί από κανέναν, ενώ είναι σε θέση να φωτίσουν εν μέρει ερω-
τήματα κρίσιμα, όπως οι λόγοι για τους οποίους η Ποιητική κυκλοφόρησε μόνο 
μεταθανάτια και με μισή την Εισαγωγή της, οι ιδέες του Σ. για την περιβόητη 
«κάθαρση», και ίσως οι σχέσεις του με το προσωπικό της Ακαδημίας Αθηνών 
που επέβλεπε και το έργο· πράγματα που τα θίγει επίσης στο γνωστό σημεί-
ωμά του από τον Ακροκόρινθο πριν την αυτοκτονία του (#467), δίχως να μπλέ-
κεται σε «μικροπρεπείς» λεπτομέρειες. Οπωσδήποτε το ανέκδοτο υλικό της 
Εισαγωγής (υποενότητα 4) είναι απ’ τα κυριότερα τεκμήρια του αρχείου, ενώ 
στα κατάλοιπα των τυπογραφικών δοκιμίων (υποενότητα 9) βρίσκουμε νόστι-
μα δείγματα φιλολογικής «μικροπρέπειας». Πριν από την ταξινόμηση το υλικό 
είχε περίπου ως εξής: Σε ένα χοντρό πακέτο είχαν χωθεί όπως όπως τα περισ-
σότερα τυπωμένα δοκίμια, το έντυπο κείμενο (#342) και λίγα άλλα· ένα χαρτο-
νένιο δίφυλλο με τον τίτλο «Χαρτί» (!) περιείχε τα τελικά χειρόγραφα, και άλλο 
με τίτλο «Χαρτί πρόχειρο» τα #298-326 (όχι πλήρη), #343 και #348· τα ανέκ-
δοτα σχεδιάσματα για την Εισαγωγή και άλλα μπερδεμένα ήταν μέσα σε φύλ-
λα της εφημ. Εστία (1935)· βρέθηκαν, τέλος, τρεις ταχυδρομικοί φάκελοι: «Ίδε» 
(#327)· «Χφα Ποιητικής» (κυρίως της Εισαγωγής, ενώ άλλα παρόμοια βρέθη-
καν χύμα)· «Αρχαίον και Νεώτερον Δράμα» (κυρίως τα #329, 330 και 334, μέ-
ρος του #328 κι άλλα διάφορα). Το #344 και μερικά άλλα ήταν, περιέργως, 
στο υλικό για τους επιστολογράφους (υποενότητα Μ1). Η ύπαρξη του φακέ-
λου «Νεώτερον Δράμα» έχει κάποιο ενδιαφέρον· έχουμε αχνές ενδείξεις ότι ο Σ. 
σχεδίαζε αρχικά να κλείσει την Εισαγωγή μ’ ένα «συγκριτικό» κεφάλαιο, όπως 
είχε κάνει στο Συμπόσιο· έπειτα άλλαξε γνώμη, και στο φάκελο τελικά συσσω-
ρεύτηκαν σκόρπια σημειώματα και για άλλα θέματα της Εισαγωγής. Στην και-
νούργια κατάταξη προτιμήθηκε να μπουν στην αρχή τα σημειώματα και τα 
σχόλια που δε συσχετίζονται άμεσα με τα τελικά κείμενα (υποενότητες 1-3) 
και μετά (αν και είναι σαφές πως γράφτηκε στο τέλος) το υλικό της εισαγω-
γής (4-5), και κατά σειρά οι διάφορες εκδοχές του κειμένου, της μετάφρασης, 
των παραρτημάτων και των υπομνημάτων (6-8)· τέλος, τα συγκεντρωτικά σε-
λιδοποιημένα δοκίμια (9). Βρέθηκαν πλήθος αντίτυπα από όμοια δοκίμια, αδι-
όρθωτα ή με αντιφατικές υποδείξεις, γιατί έβγαιναν σώματα χωριστά για το Σ. 
(που υπέβαλλε τις τελικές διορθώσεις), τον επιμελητή Καλιτσουνάκη, το γραμ-
ματέα της Ακαδημίας Οικονόμο, και ίσως άλλους – το τί διασώθηκε κάθε φορά 
φαίνεται ώς ένα βαθμό θέμα τύχης. Έγινε, αναγκαστικά, μια μικρή εκκαθάρι-
ση όσων δεν είχαν σημειώσεις αξιόλογες.
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1. Αντίγραφα των σχολίων του Σίμου Μενάρδου

#298. Οχτώ φύλλα με σχόλια για το κεφάλαιο I της Ποιητικής (γραφή του Σ.)
#299. Δεκαοχτώ δίφυλλα με αριθμημένες σελίδες (1-[72]), που αντιγράφουν 

τα σχόλια των τετραδίων «Δ» και «Ε» για τα κεφάλαια VI [2] ώς IX 7 (γρα-
φή αδήλου).

#300. Εικοσιπέντε δίφυλλα με αριθμημένες σελίδες (1-98), που αντιγράφουν 
τα σχόλια των τετραδίων «ΣΤ», «Ζ» και «Η» για τα κεφάλαια IX 7 ώς 
XVIII 1 (ίδια γραφή με τα προηγούμενα).

ΣΗΜ. Τα πρωτότυπα τετράδια ήταν 15 (Ποιητική, σ. 271), επομένως τα πε-
ρισσότερα λείπουν. 

2. Φάκελοι με σημειώσεις για το κείμενο της Ποιητικής

#301. Δίφυλλο εξώφυλλο και 9 φύλλα (αρ. 2, 4, 6, 7, 9, 12 και χ.α.) για το κε-
φάλαιο I.

#302. Δίφυλλο εξώφυλλο και 4 φύλλα (αρ. 2-4 και χ.α.) για το κεφάλαιο II.
#303. Δίφυλλο εξώφυλλο και 11 φύλλα (αρ. 2-[5] και χ.α.) για το κεφάλαιο III.
#304. Δίφυλλο εξώφυλλο και 17 φύλλα (αρ. 1-3, 5, 7-15 και χ.α.) για το κε-

φάλαιο IV.
#305. Δίφυλλο εξώφυλλο και 11 φύλλα (αρ. 1-4, 6 και χ.α.) για το κεφάλαιο V.
#306. Δίφυλλο εξώφυλλο και 23 φύλλα (αρ. 1-13 και χ.α.) για το κεφάλαιο 

VI· το ένα από πρόσκληση για συγγραφή του άρθρου «Ακαδημία Αθη-
νών» στη ΜΕΕ, 9.12.1933 (σχετική υπενθύμιση της 17.4.1934 στο #315).

#307. Δίφυλλο εξώφυλλο και 6 φύλλα (αρ. 2-5 και χ.α.) για το κεφάλαιο VII.
#308. Δίφυλλο εξώφυλλο και 6 φύλλα (αρ. 1-3 και χ.α.) για το κεφάλαιο VIII.
#309. Δίφυλλο εξώφυλλο και 17 φύλλα (αρ. 2-4, 7-9 και χ.α.) για το κεφά-

λαιο IX· το ένα είναι από κομμένη πρόσκληση πανεπιστημιακού «τεΐου», 
14.10.1933 (το άλλο μισό στο #311).

#310. Δίφυλλο εξώφυλλο και 1 φύλλο για το κεφάλαιο X.
#311. Δίφυλλο εξώφυλλο και 6 φύλλα (αρ. 1-4 και χ.α.) για το κεφάλαιο XI.
#312. Δίφυλλο εξώφυλλο και 5 φύλλα (αρ. 1-4 και χ.α.) για το κεφάλαιο XII.
#313. Δίφυλλο εξώφυλλο και 4 φύλλα (αρ. 4-6 και χ.α.) για το κεφάλαιο XIII.
#314. Δίφυλλο εξώφυλλο και 7 φύλλα (αρ. 1-7) για το κεφάλαιο XIV.
#315. Δίφυλλο εξώφυλλο και 12 φύλλα (αρ. 2-9 και χ.α.) για το κεφάλαιο XV.
#316. Δίφυλλο εξώφυλλο και 27 φύλλα (αρ. 1-8 και χ.α.) για το κεφάλαιο XVI.
#317. Δίφυλλο εξώφυλλο και 12 φύλλα (αρ. 2-7 και χ.α.) για το κεφάλαιο 

XVII· το ένα σε χρησιμοποιημένο δελτίο δανεισμού της Εθνικής Βιβλιοθή-
κης, 17.11.1934 (τελευταίο χρονολογήσιμο ολόκληρης της υποενότητας).

#318. Δίφυλλο εξώφυλλο και 13 φύλλα (αρ. 1-9 και χ.α.) για το κεφάλαιο XVIII.
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#319. Δίφυλλο εξώφυλλο και 9 φύλλα (αρ. 1-4 και χ.α.) για το κεφάλαιο XIX.
#320. Δίφυλλο εξώφυλλο και 16 φύλλα (αρ. 2-14 και χ.α.) για το κεφάλαιο XX.
#321. Δίφυλλο εξώφυλλο και 11 φύλλα (αρ. 1-9 και χ.α.) για το κεφάλαιο XXI.
#322. Δίφυλλο εξώφυλλο και 9 φύλλα (αρ. 1-9) για το κεφάλαιο XXII.
#323. Δίφυλλο εξώφυλλο και 7 φύλλα (αρ. 1-6 και χ.α.) για το κεφάλαιο 

XXIII.
#324. Δίφυλλο εξώφυλλο και 12 φύλλα (αρ. 1-8 και χ.α.) για το κεφάλαιο 

XXIV· στο ένα και σχέδιο (;) επιστολής στα Γερμανικά για τα έξοδα των 
διορθώσεων αδήλου κειμένου, 5.6.1934.

#325. Δίφυλλο εξώφυλλο και 19 φύλλα (αρ. 3-6, 8-19 και χ.α.) για το κεφά-
λαιο XXV.

#326. Δίφυλλο εξώφυλλο και 7 φύλλα (αρ. 1-6 και χ.α.) για το κεφάλαιο 
XXVI.

ΣΗΜ. Αρκετά φύλλα χ.α. έχουν λείψανα εργασιών για τις σωκρατικές επι-
στολές ή το Λέοντα Διάκονο (ΚΔ 144-145, 1933).  

3. Διάφορα σημειώματα για τον Αριστοτέλη και το δράμα

#327. Βιβλιογραφικές σημειώσεις και χαρτάκια σε διάφορα μεγέθη (20 φύλ-
λα, ορισμένα σε δεύτερη χρήση· μεταξύ τους και 2 σημειώματα για το Σ. 
με υπογραφές δυσανάγνωστες).  Αρχικός φάκελος: #112, αρ. 19.

#328. Σημειώσεις και στοχασμοί για την τραγικότητα, την ηδονή και την 
κάθαρση (15 φύλλα, ορισμένα σε δεύτερη χρήση· μερικά έχουν επιση-
μάνσεις που τα συσχετίζουν με συγκεκριμένα κεφάλαια της Εισαγωγής).

#329. Σημειώματα διάφορα για την κωμωδία και για το γέλιο (18 φύλλα, τα 
περισσότερα σε δεύτερη χρήση).

#330. Σειρά σημειωμάτων όπου συγκρίνονται ποικίλα γνωρίσματα του αρ-
χαίου και του νεότερου δράματος (29 λευκά ομοιόμορφα φύλλα με διά-
φορους τίτλους και 3 πρόσθετα, τα 2 σε κατάλοιπα συνέντευξης του Σ. 
[ΚΔ 177, 1935]).

ΣΗΜ. Μερικά σημειώματα στο #328 είναι συναφή με του #243. Ο αρχικός 
φάκελος των #328-330 είναι στο #112, αρ. 20.

4. Ανέκδοτα κείμενα και σχεδιάσματα για την Εισαγωγή του βιβλίου

#331. «Έκβασις, Περιπέτεια, Τραγ[ικός] Ήρως, Αναγνώρισις». Μονόφυλλο 
προσχέδιο με τίτλο «Μέρη του μύθου» και διεξοδικό σχεδίασμα σε 14 
αριθμημένα φύλλα (1-12 και 2 εμβόλιμα). Ως εξώφυλλο σελίδα της Εστί-
ας [13.8.1935;].

#332. «Κάθαρσις». Διεξοδικό σχεδίασμα σε 15 αριθμημένα φύλλα (1-10 
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και 5 εμβόλιμα). Μαζί: (α) 13 σχετικά σημειώματα (με μολύβι παρα-
πομπές σε αντίστοιχα φύλλα του χγ.)· (β) 3 έντυπα φύλλα (Deutsche 
Literaturzeitung, 15.2.1931) με κριτική του A. Rostagni για σχετική εργα-
σία του H. Otte. Ως εξώφυλλο σελίδα της Εστίας (8.8.1935).

#333. Ολοκληρωμένο κείμενο για την εποποιία (13 αριθμημένα φύλλα). 
#334. Σχεδίασμα κειμένου για τις διάφορες εκδόσεις της Ποιητικής (11 φύλ-

λα χωρίς αρίθμηση). Μαζί ένα μεγάλο και μισοδιαλυμένο σημείωμα για 
την έκδοση του Bywater κ.ά.

ΣΗΜ. Τα κεφάλαια αυτά δεν εκδόθηκαν. Το κάπως παρόμοιο υλικό για τα 
«Ήθη» (κεφ. ΙΙ Β 5) ταξινομήθηκε παρακάτω (#339).

5. Χειρόγραφα και τυπογραφικά δοκίμια για το δημοσιευμένο τμήμα της 
Εισαγωγής

#335. Προλεγόμενα: Σχέδιο της σελίδας τίτλου (με χρονολογία 1936)· φύλ-
λο με προκαταρτικά· χειρόγραφο Προλόγου με ημερομηνία «Μάρτιος 
1936» (φφ. 1-8 και 2 εμβόλιμα).

#336. Τελικά χγ. του κεφαλαίου Ι: Υποκεφάλαια 1-7 (φφ. 1-24· μετά το φ. 
11 άλλα 7 εμβόλιμα του υποκεφ. 2, αρ. 1-7) και 8 (φφ. 1-4). Τα υποκεφά-
λαια 3-4 είναι αντίστροφα απ’ ό,τι στην έκδοση.

#337. Τελικά χγ. του κεφαλαίου ΙΙ Α [Περί ποιήσεως]: Υποκεφάλαια 1 (16 
φύλλα), 2 (16 φύλλα), 3 (10 φύλλα), 4 (15 φύλλα και στο φ. 3 άλλα 4 εμ-
βόλιμα τυπωμένα), 5 (14 φύλλα), 6 (10 φύλλα και το εμβόλιμο 5α), 7 (6 
φύλλα). Μαζί: (α) Φύλλο από άλλη εκδοχή του υποκεφ. 2· (β) σχήμα για 
το υποκεφ. 5· (γ) η αρχή του υποκεφ. 8 (κομμένα φύλλα).

#338. Τελικά χγ. των πρώτων φύλλων από το κεφάλαιο ΙΙ Β (Περί τραγῳδί-
ας): Υποκεφάλαια 1 (5 φύλλα, αρ. 1-5) και 2-3 (5 φύλλα με διπλή αρίθ-
μηση, 1-5 και 6-10).

#339. Σχεδιάσματα του υποκεφαλαίου 5 κ.ε. του ΙΙ Β: (α) «Ήθη» (φύλλο 
χ.α.)· (β) «Ημείς σήμερον» (για τη σχέση ήθους-μύθου, φύλλα αρ. 7-9)· (γ)  
σχεδιάγραμμα για το «Μύθο» (φ. 10)· (δ) ατέλειωτα φφ. (αρ. 12 και χ.α.).

#340. Ασελιδοποίητα τυπογραφικά δοκίμια των υποκεφαλαίων 6 (φφ. 1-4) 
και 7 ώς τη σ. 147* της έκδοσης (φφ. 5-13)· το φ. 4 τελειώνει με κόμμα 
και δίνει εντύπωση χάσματος (το ίδιο στην έκδοση, αλλά με τελεία).

#341. Ακέφαλο τελικό χγ. του υποκεφαλαίου 7, φφ. 9-21 (αντίστοιχα με τις 
σσ. 138*-148* της έκδοσης).

ΣΗΜ. Ορισμένα φύλλα είναι σε δυο κομμάτια. Ο αρχικός φάκελος των 
#335-338 είναι στο #112, αρ. 21.
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6. Χειρόγραφα και τυπογραφικά δοκίμια του αρχαίου κειμένου και του κρι-
τικού υπομνήματος

#342. Φάκελος με την ένδειξη «Γ. Οικονόμον» και έντυπα φύλλα (σσ. 29-75) 
του αρχαίου κειμένου στην έκδοση Budé [επιμέλεια J. Hardy, 1932], με ιδι-
όχειρες διορθώσεις του Σ. Η σ. 72 ξανά σε παρέμβλητο χειρόγραφο.

#343. «Apparatus πρόχειρα». Χειρόγραφα φύλλα κριτικού υπομνήματος με 
αρ. 29-75, που αντιστοιχούν στις σελίδες της έκδοσης του Hardy (#342). 
Λείπουν τα φφ. 33, 42, 48 και 53.

#344. Τρία αδέσποτα δίφυλλα από άλλη εκδοχή κριτικού υπομνήματος με βάση 
την «παραδοσιακή» φυλλαρίθμηση του κειμένου: [14]52a, [14]53b, [14]55a 
(περίπου αντίστοιχα με τα φφ. 43-45, 48-49, 53-54 του προηγουμένου).

#345. Καθαρογραμμένο κριτικό υπόμνημα σε φφ. με τους αρ. 29-75 (πλήρες). 
Γραφή της Χαράς Συκουτρή (αλλά τα φφ. 73-75 του Σ.). Το φ. 72 σε δυο 
κομμάτια. Στην αρχή πρόσθετο φύλλο: «Sigla» («η πρώτη σελίς»).

#346. Ασελιδοποίητα τυπογραφικά δοκίμια του αρχαίου κειμένου: (α) Κεφάλαια 
I ώς XI 3 (12 φύλλα σε 4 παρτίδες με μικρή επικάλυψη στο κεφ. III)· (β) κεφά-
λαια XX 2 μέχρι τέλους (12 φύλλα). Με λίγες μολυβιές του Ι. Καλιτσουνάκη. 

#347. Ασελιδοποίητα τυπογραφικά δοκίμια του κριτικού υπομνήματος: (α) 
Κεφάλαια I ώς VI 2 (5 φύλλα, αλλά τα 4 είναι παραλλαγές του ίδιου κει-
μένου με ποικίλες διορθώσεις)· (β) κεφάλαια XX 2 ώς XXV 8 (1+3 φύλλα). 

 ΣΗΜ. Τα φύλλα των #342 και #345 έχουν πάνω-πάνω διακριτικά σκισίμα-
τα (μάλλον του στοιχειοθέτη).

7. Χειρόγραφα και τυπογραφικά δοκίμια της μετάφρασης και των παραρ-
τημάτων

#348. Αντίγραφο της μετάφρασης του Σίμου Μενάρδου (91 αριθμημένες 
σελίδες) από δύο άδηλους γραφείς (ο δεύτερος από το κεφ. VIII, σ. 28 
κ.ε.). Παρεμβλήθηκαν με το χέρι του Σ. αριθμοί κεφαλαίων, παραγρά-
φων, υποσημειώσεων, καθώς και διάφορες διορθώσεις. Οι πιο πολλές σε-
λίδες διαγραμμένες με μολύβι.

#349. Καθαρογραμμένη μετάφραση με το χέρι της Χαράς Συκουτρή, χωρι-
σμένη σε κεφάλαια με διπλή αρίθμηση των φύλλων, ανά κεφάλαιο και 
αθροιστικά (φφ. 1-106). Λείπουν τα φφ. 66-67 (= κεφάλαιο XVIII 3-4).

#350. Ασελιδοποίητα τυπογραφικά δοκίμια της μετάφρασης: (α) Κεφάλαια 
I ώς X (11 φύλλα σε 4 παρτίδες, μερικά με διορθώσεις· για τα 4 από αυ-
τά κι άλλο αντίτυπο)· (β) κεφάλαια XIII ώς XXVI (20 διάφορα φύλλα, με-
ρικά με διορθώσεις).  

#351. «Testimonia de parte deperdita» (χγ., γραφή Σ., 4 φύλλα).
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#352. «Τα κατάλοιπα του Σ. Μενάρδου περί Ποιητικής» (χγ. κείμενο Σ., φφ. 
1-26· τα υπ᾽ αρ. 12 και 25 σε 2 κομμάτια).

#353. Ασελιδοποίητο τυπογραφικό δοκίμιο των #351-352 σε 12 αριθμημένα 
φύλλα (αντίτυπο του Ι. Καλιτσουνάκη).

ΣΗΜ. Τα φύλλα των #349 και #352 με σκισίματα πάνω πάνω (μάλλον του 
στοιχειοθέτη).

8. Χειρόγραφα και τυπογραφικά δοκίμια του ερμηνευτικού υπομνήματος

#354. Χειρόγραφα σχόλια για τα κεφάλαια I (13 φύλλα), II (6 φύλλα), III (8 
φύλλα), IV (19 φύλλα), V (6 φύλλα), VI (13 φύλλα)· τα φύλλα του ΙΙ δί-
χως αρίθμηση.

#355. Χειρόγραφα σχόλια για τα κεφάλαια VII (5 φύλλα), VIII (3 φύλλα), IX 
(15 φύλλα), X (1 φύλλο), XI (5 φύλλα), XII (4 φύλλα), XIII (8 φύλλα), XIV 
(9 φύλλα), XV (10 φύλλα)· τα φύλλα του XIV δίχως αρίθμηση.

#356. Χειρόγραφα σχόλια για τα κεφάλαια XVI (13 φύλλα), XVII (6 φύλλα), 
XVIII (9 φύλλα), XIX (3 φύλλα), XX (11 φύλλα), XXI (8 φύλλα), XXII (7 
φύλλα).

#357. Χειρόγραφα σχόλια για τα κεφάλαια XXIII (13 φύλλα), XXIV (13 
φύλλα), XXV (27 φύλλα), XXVI (9 φύλλα).

#358. Ασελιδοποίητα τυπογραφικά δοκίμια του ερμηνευτικού υπομνήμα-
τος: (α) Κεφάλαια I ώς V (22 φύλλα, 3 παρτίδες, το ένα φ. και σε δεύτε-
ρο αντίτυπο)· (β) κεφάλαια XIX 2 ώς XXII 5 (12 φύλλα, 2 παρτίδες)· (γ) 
κεφάλαια XXIII 4 ώς XXIV 11 (7 φύλλα). Με λίγες διορθώσεις και διά-
φορα σχόλια, κυρίως του Καλιτσουνάκη.12

ΣΗΜ. Τα φύλλα των χειρογράφων με σκισίματα πάνω πάνω, και ορισμένα 
σε δυο κομμάτια.

9. Σελιδοποιημένα τυπογραφικά δοκίμια για ολόκληρο το έργο

#359. Δοκίμια 4 16σέλιδων από τα 9 της Εισαγωγής (αρ. 4-[7], φφ. [= σσ.] 
49*-112*). Με λίγες διορθώσεις και σχόλια, κυρίως του Καλιτσουνάκη· 
στο φ. 81* και ημερομηνία (20.11.1936). Το φ. 79* λείπει. Μαζί 2 φύλ-
λα με σημειώσεις του Σ.: (α) παλιότερη διόρθωση του φ. 49*· (β) δεύτε-
ρο αντίτυπο του φ. 81*.

#360. Δοκίμια των 16σέλιδων αρ. 1-6 του κυρίως έργου (πλήρη, φφ. 1-96). 
Με υπογραφές του Γ. Οικονόμου και σποραδικές διορθώσεις. Στα υπ᾽ αρ. 

12. Στο φ. 6: «γίνεται μεγάλη χρήσις του ρεαλισμός [...] και φωνάζουν»· αλλού: «θα σε πά-
ρουν στο ψιλό» (για τη λ. «μεζέδες»).
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1-4 βεβαίωση του Σ. ότι ολοκληρώθηκε ο έλεγχος. Μαζί: (α) Προηγούμε-
νη εκδοχή του αρ. 5 με διορθώσεις του Σ.· (β) πρόσθετα αντίτυπα με σχό-
λια του Καλιτσουνάκη και διορθώσεις διάφορες.

#361. Δοκίμια των 16σέλιδων αρ. 7-12 του κυρίως έργου (πλήρη, φφ. 97-192). 
Τα υπ᾽ αρ. 7, 8, 10 και 12 με υπογραφή του Οικονόμου και τη λ. «τυπωθή-
τω» (το 12 όχι). Σποραδικές διορθώσεις. Μαζί: (α) Αδέσποτο τελικό τετρα-
σέλιδο, σσ. 141-144· (β) άλλη διόρθωση του αρ. 10 από άδηλο καθαρολόγο.

#362. Δοκίμια των 16σέλιδων αρ. 13-18 του κυρίως έργου (πλήρη, φφ. 193-
282). Με υπογραφές του Οικονόμου σκέτες και ελάχιστες διορθώσεις. 
Μαζί: (α) Τελευταία διόρθωση του αρ. 13 από το Σ. (στην αρχή: «το τυ-
πωθήτω να δώσῃ ο κ. Χατζιδάκις» κ.ά.)· (β) άλλα αντίτυπα των φφ. 241-
263, με διορθώσεις και σχόλια του Ι. Καλιτσουνάκη.

ΣΗΜ. Το πρώτο φ. κάθε 16σέλιδου συνήθως ξανά και ως τελευταίο του προ-
ηγούμενου (κάποτε και με το όνομα του παραλήπτη του).

Μ. ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Το σημαντικότερο κομμάτι της ενότητας είναι, προφανώς, τα ανέκδοτα χγ. για 
τις (κατά κανόνα ψευδεπίγραφες) επιστολές του Σωκράτη και των Σωκρατι-
κών. Σποραδικά, όπως είδαμε, σώζονται και κατάλοιπα των σχετικών δημοσι-
εύσεων του Σ. (#244, 255, 301 κ.ε., κτλ.). Η έκδοση όμως των αρχαίων κειμέ-
νων (#363-364), αν και έτοιμη από το 1928 (#048, σσ. 28-29), δεν κυκλοφόρη-
σε ποτέ. Τα #365-366 προέρχονται από άγνωστη και μάλλον πρωιμότερη ελ-
ληνική παραλλαγή του βιβλίου του 1933 (ΚΔ 144), που εντέλει ξαναμεταφρά-
στηκε ελληνικά πολύ αργότερα από τον Δ. Ιακώβ (2001). Οι διαφορές των δύο 
κειμένων είναι σημαντικές. Το υπόλοιπο υλικό της ενότητας βρέθηκε χύμα ή σε 
μικρά φακελάκια (το #374 ανακατεμένο με τα κατάλοιπα του Ψελλού, #393). 

1. Κείμενα και σημειώματα για την αρχαία επιστολογραφία

#363. «Epistolographi Graeci. Edidit Joannes Sykutris. Fasc. 1: Socratis et Socrati-
corum quae feruntur epistulae». Εξώφυλλο· σημείωμα· τίτλος κτλ. (3 φύλλα)· 
κριτική έκδοση: «Socratis epistulae» (φφ. 1-18)· «Socraticorum epistulae» (φφ. 
19-58 και εμβόλιμο)· «Appendix» (4 σειρές αποσπασμάτων, φφ. 59-70). Ατέ-
λειωτο (;).

#364. Συνέχεια [τεύχος 2]: «Themistoclis epistulae». Τίτλος κτλ. (2 φ.)· κείμε-
νο (φφ. 1-54 και τα εμβόλιμα 27α, 28α).

#365. Χειρόγραφη εισαγωγή στις επιστολές των Σωκρατικών. Κείμενο με 
17 σημειώσεις (φφ. 1-8· οι σημ. 3-17 στο τέλος). Η αρχή και σε δακτυλό-
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γραφα φύλλα (αρ. 1-3), αβέβαιης χρονολογίας (σημειώσεις υποσελίδιες).
#366. Συνέχεια: «Σωκράτους επιστολαί». Κείμενο της μελέτης του Σ. (φφ. 

1-25) και 72 σημειώσεις (φφ. 1-9).
#367. Φάκελος με σημειώματα (ιδίως παραπομπές σε χειρόγραφα) για διάφο-

ρες αρχαίες συλλογές επιστολών. (Το ένα σε φύλλο προκήρυξης Γερμανών 
σοσιαλιστών φοιτητών κατά της δικτατορίας του Primo de Rivera, 1929).

2. Τετράδια και σημειώματα για διάφορους λογίους της ρωμαϊκής περιόδου

#368. Τετράδιο παρόμοιο με το #260, με μεταφρασμένα αποσπάσματα και 
σχόλια στον Επίκτητο (Λιψία 1925). Μαζί ένα φακελάκι με σημειώματα 
που βρέθηκαν στις σελίδες του.

#369. Οχτώ πρόχειρα φύλλα με σκόρπιες κριτικές σημειώσεις στα Γερμα-
νικά για το Περί του Σωκράτους δαιμονίου του Πλουτάρχου (ίσως του 
1926-1927, γιατί βρέθηκε μαζί με το #447 αρ. 2).

#370. «Σημειώσεις Κοραή εις Πλουτάρχου Ηθικά». Δυο παρόμοια 20φυλλα 
τετράδια από χέρι αδήλου, που αντιγράφουν κυρίως διορθώσεις του Κ. 
στην έκδοση Hutten (Τυβίγγη 1797) και συγκεκριμένα στους τόμους 8-9 
(το πρώτο) και 10-11 (το δεύτερο). Προφανώς από τις εργασίες στη βι-
βλιοθήκη της Χίου για την 100ετηρίδα του Κοραή (1933). 

#371. «Περί του ακούειν του Πλουτάρχου. Αλίκη Κοκκαλά 1935». Τετράδιο 
80 φύλλων με μετάφραση στην καθαρεύουσα.

#372. «Κλεάρχου αποσπάσματα». Δέκα φύλλα με αριθμημένα χωρία του Αθή-
ναιου για τον Κλέαρχο το Σολέα (κείμενο και κριτικό υπόμνημα). Μαζί 
άλλα 10 σημειώματα με μολύβι σχετικά με τον Κλέαρχο, αρκετά εξίτηλα.

#373. Φακελάκι και 5 χαρτιά με σημειώσεις διάφορων γραφών από τις Εικόνες 
του Φιλόστρατου (προοίμιο και κεφάλαια 1-18), μάλλον από το χγ. 1114 της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης. Τα περισσότερα με μολύβι. Το ένα είναι δίφυλλο με σύ-
σταση του Ι. Μαρσέλλου προς ανώνυμο «υπουργό» υπέρ του Σ., Λευκωσία 
18.5.1924.  

#374. «Ιουλιανός ο Παραβάτης (Σημειώσεις και περικοπαί)». Φακελάκι με 
17 σημειώματα (ανώμαλη αρίθμηση, αρ. 1-10α) σε άχρηστα δελτία βιβλι-
οκαταλόγου. Μαζί 3 δίφυλλα με σχόλια για επιστολές του Ι. και άλλα 4 
σημειώματα (το ένα στην πίσω όψη ατέλειωτης γερμανικής επιστολής 
προς άδηλη «Fräulein Doktor», 1.7.1927).

3. Σύμμικτα και ποικίλα 

#375. Χειρόγραφα φύλλα από εκτενέστερη εκδοχή του άρθρου «Κριτική» 
(ΚΔ 128, 1931), με υλικό κυρίως ανέκδοτο: Αρ. 7, 15-16, 19 και [30]-36 
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(«Ιστορική επισκόπησις» και «Η κριτική των κειμένων εκτός της κλασικής 
φιλολογίας»).

#376. «Έννοιαι αρχ[αίων] Ελλήνων». Εξώφυλλο του Συμποσίου (1934) με 15 
δελτία («Αγαθόν», «Ανδρεία», «Αρετή» κτλ.) σε φύλλα περιλήψεων του 
Βυζαντινολογικού Συνεδρίου του 1930, μαζί με 4 άλλα σημειώματα.

#377. «Πνεύμα αρχαίας Ελλάδος: Βιβλιογραφία». Εξώφυλλο όπως του #376 
και 12 σημειώματα (τίτλοι ώς το 1935).

#378. Ανθολόγιο αρχαίων χωρίων που περιέχουν παράγωγα της λέξης «δημι-
ουργός» (4 δίφυλλα και 1 μονόφυλλο)· αφορά κυρίως συγγραφείς που αρ-
χίζουν από «Φιλ-».

#379. Διάφορα αυτόγραφα χαρτάκια με ερμηνείες χωρίων, συντακτικές πα-
ρατηρήσεις κ.ά., φύλλο από γλωσσάρι και άλλο με σχόλια στο Συμπόσιο 
του Πλάτωνα (172c-182a)· βρέθηκαν σκόρπια σε αντίτυπο Σ. («Ιούνιος 
1920») του Ερμηνευτικού Λεξικού (έκδοση 1918) του Γ. Βερναρδάκη. (Το 
βιβλίο παραμένει στα χέρια των κληρονόμων). 

#380. Εννέα πρόχειρα σημειώματα για ελληνιστικά κυρίως επικήδεια επι-
γράμματα διαφόρων ζώων. Το ένα σε κατάλοιπο σχεδίου του άρθρου 
για τους Ιχνευτές (ΚΔ 172, 1935). Αρχικός φάκελος (1935): #112, αρ. 22.

ΣΗΜ. Βλ. και #137 (φιλολογικά σημειώματα), 416 (πνευματική ζωή), 447 
(αδέσποτα σημειώματα).

Ν. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ  
ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

Άμεσα ή έμμεσα η ενασχόληση του Σ. με το Βυζάντιο έχει την αφορμή της στις 
κυπριακές εμπειρίες του, και τα τεκμήρια της παρακάτω ενότητας αλληλοσυ-
μπληρώνονται με εκείνα των #168-177. Στο αρχείο φαίνεται με τρόπο που δεν εί-
ναι τόσο ορατός στις δημοσιεύσεις του η εξέλιξη από τις άτυχες εκδοτικές προ-
σπάθειες του 1924 για το Γρηγόριο Κύπριο και το Μιχαήλ Ψελλό στην έρευ-
να περισσότερων χειρογράφων και άλλων κειμένων και μετά σε μια ιστορικότε-
ρη προσέγγιση, η οποία έδωσε τις δημοσιεύσεις για τους Αρσενιάτες και τη βυ-
ζαντινή επιστολογραφία. Το υλικό της διατριβής του Σ. για τον Ψελλό (υποενό-
τητα 1) βρέθηκε απείραχτο σε κλειστό πακέτο. Τα τεκμήρια για το Γρηγόριο, 
που εκτείνονται όπως φαίνεται σε όλη την επταετία 1924-1931, ήταν πιο σκόρ-
πια – τα χαρακτηριστικά φακελάκια του #386 βρέθηκαν όλα σχεδόν στο υλικό 
για τον Αντιφώντα (#249), και στο φάκελο του #390 βρέθηκαν χωμένα πλήθος 
άσχετα κυπριακά τεκμήρια. Το #393γ ήταν μέσα στο #387 και το #395 μέσα στο 
#166! Το ενδιαφέρον του Σ. για κείμενα του Ψελλού που σχετίζονται με «βρεφύλ-
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λια» (#393α-β) είναι αξιοσημείωτο, αν λογαριάσουμε όσα έχουν γραφτεί για την 
ατεκνία του. Χειρόγραφα άλλα σε δεύτερη χρήση βρέθηκαν λίγα (π.χ. στα #256, 
430, 439 και στην υποενότητα Λ2). Πρβ. επίσης #062, 128 κ.ε.

1. Έκδοση του βίου του οσίου Αυξεντίου

#381. Φθαρμένο γερμανικό ντοσιέ: «Ιωάννου Γ. Συκουτρή Σμυρναίου. Εναί-
σιμος επί διδακτορίᾳ διατριβή, 1924». Περιεχόμενο: Εισαγωγή (φφ. α΄-
κ΄)· «Βίος και πολιτεία του οσίου πατρός ημών Αυξεντίου, συγγραφείς 
παρά του σοφωτάτου Ψελλού» (κριτική έκδοση, φφ. 1-101)· πίνακες ονο-
μάτων και λέξεων (λυτό δίφυλλο, φφ. 102-103).

#382. Αντίγραφο του κειμένου του Βίου σε 115 αριθμημένα φύλλα με το χέρι 
της Χαράς Συκουτρή και σημειώσεις αδήλου, που το αντιπαρέβαλε μάλ-
λον με το αντίστοιχο κείμενο του κώδικα 78 της αθωνικής μονής Εσφιγ-
μένου.

#383. Αντίγραφο του κειμένου του Βίου σε φύλλα με ελλιπή αρίθμηση (ώς το 
40), με σημειώσεις και με τετρασέλιδο υστερόγραφο του «ιατρού» Σπυρί-
δωνα Λαυριώτη (15.4.1926), που το αντιπαρέβαλε με το κείμενο του κώ-
δικα Γ 99 της Μεγίστης Λαύρας (φφ. 21-70).

#384. Δυο σημειώματα για τα χγ. Βατοπεδίου και Βατικανού του ίδιου Βίου 
σε κατάλοιπα δύο παρόμοιων επιστολών: (α) Της μητέρας του Σ. (κολο-
βή), 13.3.[1924;]· (β) του αδερφού του Ν. Συκουτρή (ακέφαλη). Και οι 
δυο σχολιάζουν την αποστολή «προσφυγικού βιβλιαρίου» στο Σ.

ΣΗΜ. Η έκδοση του Σ. βασίζεται προπάντων στο χγ. της Λευκωσίας (#173). 
Δημοσιεύτηκε μονάχα η Εισαγωγή (ΚΔ 58, 1925).

2. Εργασίες για το Γρηγόριο Κύπριο και τους Αρσενιάτες

#385. «Γρηγορίου του Κυπρίου: Ομιλίαι εις τον άγ. Διονύσιον και την αγ. Μα-
ρίναν, νυν πρώτον εκδιδόμεναι υπό Ιω. Συκουτρή, δ.φ.». Φφ. 1-22. Μόνο η 
Εισαγωγή με τις προσθήκες της (ΚΔ 57, 1924). Μαζί 2 δίφυλλα με αρχές 
των λόγων για τον άγ. Διονύσιο και του Ι. Σταυράκιου για την αγ. Θεοδο-
σία (αντίγραφα από την Κύπρο, βλ. #171). 

#386. Σημειώματα για το Γρηγόριο από γαλάζια φακελάκια [1924-1926]: (α) 
Σχετικά με την πατριαρχεία του, το σχίσμα των Αρσενιατών κ.ά. (22 ση-
μειώματα)· (β) σχετικά με τις επιστολές του (17 σημειώματα)· (γ) 12 φα-
κελάκια με λίγα δελτία για ισάριθμους κληρικούς κτλ. των χρόνων του Γ. 
(πρβ. #187) και ένα δελτίο για τον Ευθύμιο Μαδύτων.

#387. Απόδετο βιβλίο του Σωφρόνιου Ευστρατιάδη: Γρηγορίου του Κυπρίου 
[…] επιστολαί και μύθοι, Αλεξάνδρεια 1910. Με πολλές ιδιόχειρες σημει-
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ώσεις και διορθώσεις του Σ. Μαζί δυο σημειώματα για τον Αθανάσιο Λε-
πενδρινό μέσα σε άσχετη πρυτανική εγκύκλιο (11.10.1924).

#388. «Διορθωτικά εις Βυζαντινούς συγγραφείς [...] Α΄: Εις Γρηγόριον τον Κύ-
πριον» (μόνο για τις επιστολές του). Ανέκδοτο χγ. με 51 αριθμημένα φύλλα 
(τα αρ. 1-10 είναι εισαγωγή και σε αλλιώτικο χαρτί). Αχρονολόγητο, αλλά 
μετά το #385 και πριν από το #389. Με λίγα κατάλοιπα άλλων παραλλα-
γών και 5 σημειώματα με παραπομπές.

#389. Πέντε φύλλα (σσ. 1-10) με σημειώσεις από την έκδοση επιστολών του 
Γρηγορίου προς τον Ι. Σταυράκιο (E. Kurtz και M. Treu, Πετρούπολη 1902). 
Βρέθηκε με άλλα σκόρπια φύλλα μέσα στο #029α [φθινόπωρο 1927].

#390. «Πατριάρχης Γρηγόριος Κύπριος 1283-89». Σχεδίασμα πραγματείας 
(φφ. 1-10) και 10 φύλλα παραθεμάτων (α-κ). Τα υπ᾽ αρ. 1-8 γραμμένα σε 
δοκίμια βιβλιοκρισίας (ΚΔ 116, 1930)· τα άλλα σε έντυπα του Βυζαντινο-
λογικού  Συνεδρίου (1930). Μαζί: (α) «Επίμετρον» (σχεδιάσματα, 3 φύλ-
λα)· (β) 4 σημειώματα, τα 3 σε καρτέλες απ’ τη βιβλιοθήκη της Ακαδημί-
ας· (γ) αρχή αφηγήματος για το Φραγκόπουλλο Τσάκωνα. Αρχικοί φάκε-
λοι: #111 αρ. 10, #112 αρ. 4 (1929).

#391. Εννέα φύλλα με σημειώσεις για σύγγραμμα του μοναχού Μεθοδίου, 
γραμμένες σε χγ. κατάλοιπα του άρθρου για το Σπεύσιππο (ΚΔ 74), και 
άλλα σημειώματα για τους Αρσενιάτες. Αρχικός φάκελος: #112 αρ. 3 (1928).

ΣΗΜ. Πρβ. και #011, 128. Στο #386γ το φακελάκι «Μοσχάμπαρ» περιείχε 
και άσχετα σημειώματα για το Γοργία (1929).

3. Εργασίες για διάφορους ιστορικούς και λογίους 

#392. «Codices». Τετράδιο του τύπου Λιψίας [1926· βλ. εισαγωγικά σχόλια 
στην ενότητα Η] με σημειώσεις για το κείμενο του χρονικού του Ιωσήφ 
Γενέσιου στον κώδικα 16 της Λιψίας (φφ. 248-285).

#393. Κατάλοιπα εργασιών για τον Ψελλό: (α) Μετάφραση του λόγου Εις 
τον αυτού έκγονον έτι νήπιον όντα (5 φύλλα)· (β) κείμενα των επιστο-
λών 72 και 157 κ.ά. σημειώσεις (η μία σε πρόσκληση της 31.10.[1936])· 
(γ) φύλλο με κριτικά σχόλια σε πραγματείες του Ψ. [από την έκδοση F. 
Boissonade, De operatione daemonum…, 1838, σσ. 107-126].

#394. «Κυπριακός κώδιξ των χρονικών Μιχαήλ του Γλυκά και Γεωργίου μονα-
χού». Τελικό χειρόγραφο της δημοσίευσης του 1925 (ΚΔ 59), κακοδιατηρημέ-
νο και κολοβό, με 46 αριθμημένα φύλλα (λείπει περίπου το 1/5 του άρθρου).

#395. Τρία αριθμημένα φύλλα με απόσπασμα αφήγησης σε γλώσσα αρχα-
ΐζουσα για το Μανουήλ Χρυσολωρά και τους συνεχιστές του, ίσως από 
πανηγυρικό που εκφωνήθηκε στην Κύπρο.

#396. Τρία φύλλα με αντίγραφο του τίτλου και του προοιμίου του έργου Με-



τάφρασις των αφορισμών του Ιπποκράτους του Μάρκου [Πορφυρόπου-
λου] του Κύπριου [περ. 1700], με βάση κάποιο άδηλο χειρόγραφο.

ΣΗΜ. Περισσότερα σημειώματα του Σ. για τον Ψελλό (#393) κατέχει ο κ. Γ. 
Χριστοδούλου.

Ξ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ

Η ενότητα είναι αρκετά ετερογενής. Τα #397-399 βρέθηκαν σε φάκελο του 
1973 με δυσερμήνευτο σχόλιο του Μίνου Κοκολάκη: «Ι. Συκουτρή: Goethe, 
Προμηθεύς (Σημειώσεις εις Karl Heinemann: Die tragischen Gestalten der 
Griechen in der Weltliteratur». Κατά τη βιβλιογραφία ο Σ. δίδαξε Γκαίτε στο 
«Φιλολογικό Κύκλο» το 1933-1934, αλλά μερικά απ’ τα σημειώματα αυτά εί-
ναι μάλλον του ’35. Για το Φάουστ (#400) ο Σ. είχε γράψει βιβλίο ολόκληρο, 
που το 1937 ήταν (υποτίθεται) έτοιμο να εκδοθεί· άγνωστο τι απέγιναν τα 
χειρόγραφα. Τα σημειώματα για τα τρία έργα του Σαίξπηρ (ο Σ. ασχολήθηκε 
με πολύ περισσότερα) βρέθηκαν με τους αρχικούς τους φακέλους και χρονο-
λογούνται αναμφίβολα στα 1936-1937. Από τα υπόλοιπα είναι αξιοσημείω-
τα τα #405-407, αντίγραφα προεπαναστατικών στιχουργημάτων από χειρό-
γραφο που ανήκε άλλοτε στη μονή Λευκάδας της Ικαρίας και ο Σ. το μελέτη-
σε μάλλον το καλοκαίρι του 1934. Το χειρόγραφο αυτό έμεινε ωστόσο άγνω-
στο ακόμη και στον εκδότη και μελετητή του Ρωσαγγλογάλλου Κ. Θ. Δημα-
ρά, και το «ανακάλυψε» πιο πρόσφατα ο Α. Τσελίκας («Ικαριακά χειρόγρα-
φα», Δελτίο του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου 7, 1997).

1. Γκαίτε και Σαίξπηρ

#397. Σημειώσεις από μελέτες για τον Προμηθέα του Γκαίτε (18 φ.): (α) Με-
τάφραση στοχασμών του Γ. σε κομμένο εξώφυλλο (1934) κ.ά. γενικά· (β) 
στοιχεία από διάφορα κείμενα (στο ένα φ. και σημειώσεις ψυχολογίας)· 
(γ) από το έργο Πανδώρα του Βολταίρου· (δ) από το άρθρο του O. Walzel 
«Das Prometheussymbol von Shaftesbury zu Goethe».

#398. Σχέδια μαθημάτων για τον Προμηθέα (24 φ.): (α) «Πρόλογος» κτλ.· (β) 
βιογραφικά του Γ.. (γ) «Ανάλυσις» (σημειώματα αρ. 1-10)· (δ) μετάφραση 
στίχων του πρωτοτύπου (1 φύλλο από την πράξη Α΄ και 5 από την πρά-
ξη Γ΄).

#399. Πέντε ομάδες πρόσθετων σημειωμάτων για τον Προμηθέα και την 
Πανδώρα του Γκαίτε (25 φ.), τα πιο πολλά σε χρησιμοποιημένα χαρτιά 
(1933-1935). Το προτελευταίο («Πανδώρα 5») σε επιστολή του Εμμ. Δαυ-
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ίδ (Θεσ/νίκη 17.2.1935) για την έκδοση του Θεοφράστου και την «άλλη 
εργασία» [Συμπόσιο Πλουτάρχου].

#400. Σχεδίασμα εισαγωγής του Σ. στο Φάουστ του Γκαίτε (13 φ.). Μαζί 
του και 4 πρωτόγραφα φύλλα με ανάλυση της έμμετρης «Αφιέρωσης» 
που προτάσσει στο έργο ο Γκαίτε.

#401. Βιβλίο για το Φάουστ: Torau-Bayle, Le symbolisme du second Faust de 
Goethe, Παρίσι [1933]. Σε μερικά περιθώρια δυσανάγνωστες σημειώσεις 
του Σ. και άλλες μολυβιές.

#402. Δύο σειρές με αριθμημένα σημειώματα για τη διδασκαλία του Ιούλι-
ου Καίσαρα του Σαίξπηρ (αρ. 1-26 και 1-24, με άλλα 4 χ.α. στο τέλος). Η 
κατάταξη μερικών σημειωμάτων δεν είναι βέβαιη. 

#403. Τέσσερις σειρές με 35 σημειώματα (εν μέρει αριθμημένα) για το Όπως 
αγαπάτε του Σαίξπηρ. Το ένα στην πίσω όψη πρόχειρου μηνύματος από 
την πρυτανεία του Πανεπιστημίου, 12.4.1937.

#404. Πέντε σημειώματα για διάφορα πρόσωπα της Τρικυμίας του Σαίξπηρ. 
ΣΗΜ. Οι αρχικοί φάκελοι των #397-399 και #402-404 είναι στα #111 αρ. 
17-18 και #112 αρ. 10 και 24.

2. Εργασίες για τη νεοελληνική φιλολογία

#405. «Σύνταξις διά στίχων περί του πολέμου Πόνε Πάρτη μετά των Ρουσ-
σών» (1.3.1813, 21 στροφές). Αρχή: «Πέδιλα χρυσά φορούσα / κ’ εν 
Ολύμπῳ προχωρούσα... » (αντίγραφο σε δίφυλλο της Αθηνάς [Βιτσικουνά-
κη;] και δεύτερο διορθωμένο του  Σ. σε 7 φύλλα). Μαζί ένα σημείωμα του 
Σ. σε απόκομμα του 1934.

#406. «Ηθοποιία παθητική ως εκ προσώπου της Ελλάδος» (2 φύλλα με αντι-
γραμμένες μόνο τις πρώτες 7 από τις 53 στροφές). Αρχή: «Ήλιε συ / που 
νύκτα και ημέρα… ».

#407. Είδος χειρόγραφης κριτικής έκδοσης του Ρωσαγγλογάλλου με βάση τα 
χειρόγραφα «Ρ» [Ικαρίας] και «Α» [Αγίου Όρους κατά την έκδοση του Ε. 
Κουρίλα], σε 20 φύλλα χωρίς αρίθμηση. Στο τέλος αντιγράφεται το «βιβλι-
ογραφικόν σημείωμα» του γραφέα του «Ρ» Α. Τεϊρμεντζόγλου (16.5.1815).

#408. Είκοσι σημειώματα εν μέρει αριθμημένα για την παρουσίαση του Κύ-
πριου ποιητή Δ. Λιπέρτη (1936, πρβ. Μ.Ι.Ε.Τ., 2014, σ. 156). Μαζί αντίτυ-
πο βιβλίου του Γ. Αλιθέρση (Δ. Θ. Λιπέρτης, 1934) με κολλημένο σχετικό 
απόκομμα της Καθημερινής (27.4.1936) και μία φωτογραφία του Λ. στο 
εξώφυλλο. Αρχικός φάκελος (1936): #112 αρ. 23.

#409. Χειρόγραφο εγκώμιο του Σ. για τον Δ. Καμπούρογλου (8 μεγάλα φύλ-
λα 33 Χ 21 εκ.), μάλλον από τις εκδηλώσεις για τα 80 του χρόνια (1932). 
Αρχή: «Εις ένα πανηγυρισμόν ανθρώπου των γραμμάτων… ». 
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#410. Καθαρογραμμένο δίφυλλο με εισήγηση του Σ. προς την Ακαδημία Αθη-
νών ν’ αναλάβει την επανέκδοση των κυπριακών μελετών του Σ. Μενάρ-
δου, αξιοποιώντας και τα χειρόγραφά του (10.12.1933).

#411.  Δυο εκατοντάφυλλα τετράδια με τον τίτλο «Πεζογραφία» (ΙΙ και ΙΙΙ). 
Στην ετικέτα του ΙΙ περίεργη σημείωση για τους «προπάππους». Περιέ-
χουν αντίγραφο, από χέρι αδήλου, ανολοκλήρωτης πραγματείας και άλ-
λων σημειώσεων για τη νεοελληνική γλώσσα, ασφαλώς του Σ. Μενάρδου. 
Με τη φυλλαρίθμηση του πρωτοτύπου (αρ. 53-157).

#412. Χειρόγραφα κατάλοιπα επιστολικού δοκιμίου του Σ. προς άδηλο καθη-
γητή (Γ. Χατζιδάκη;), όπου εκθέτει ιδέες του για το γλωσσικό ζήτημα: (α) 
Γραφή Σ. (φφ. 12-15)· (β) διορθωμένο αντίγραφο της Χαράς Συκουτρή με 
προσθήκες του Σ. (φφ. 10-25) και αρχική ημερομηνία 22.9.1933, όπου το 
«22» διορθώθηκε σε «23».

#413. Αντίγραφο όλου του δοκιμίου για το γλωσσικό ζήτημα (#412) σε 12 δα-
κτυλόγραφα φύλλα (χ.α. και αρ. [1]-11). Δύο σώματα (το ένα συρραμμέ-
νο), όπου κατατάχτηκαν ανάκατα τα φύλλα δυο διακριτών εκδοχών, μιας 
με χγ. και μιας με δγ. διορθώσεις. Αβέβαιο πότε δακτυλογραφήθηκαν (με-
ταγενέστερο και λειψό τους αντίγραφο στο #463).

ΣΗΜ. Το δοκίμιο για το γλωσσικό εκδόθηκε στο Αντί (1994) με βάση το 
πρώτο (το συρραμμένο) δακτυλόγραφο σώμα. 

3. Σημειώσεις για διάφορα θέματα της πνευματικής ζωής

#414. Τετράδιο 72 φύλλων με σημειώσεις του Σ. από τις διαλέξεις του E. Spran- 
ger στο Βερολίνο για την ιστορία των γερμανικών πανεπιστημίων («Die 
deutsche Universität im 19. Jahrhundert und in der Gegenwart», 1929).

#415. Σχεδίασμα εισαγωγικού μαθήματος του Σ. σε σπουδαστές Πολιτικών 
Επιστημών (14.2.1933) με θέμα τη σημασία του «φιλολογικού μαθήματος» 
για τους ίδιους (2 δίφυλλα).

#416. Δυο σχεδόν ταυτόσημες σειρές με σημειώματα από διάλεξη του Σ. για την 
πνευματική ζωή στην αρχαιότητα και σήμερα και το ρόλο των γυναικών (η 
πρώτη με 12 φύλλα χ.α., η δεύτερη με 13 αριθμημένα). Βρέθηκαν μαζί με τα ση-
μειώματα του Πλάτωνα, ένδειξη πως ανήκουν στην ίδια περίοδο (1933-1934).

#417. Σχεδιαγράμματα μελέτης για το θέμα «Κράτος και πνευματική ζωή» 
(κυρίως: Ελευθερία της σκέψεως, Εκπαίδευσις, Κρατικός έλεγχος, Γλωσσι-
κόν ζήτημα). Σύνολο 16 φύλλα (το ένα κομμένο εξώφυλλο του 1934).

#418. Σχεδιάσματα κειμένου για την εξέλιξη της πνευματικής ζωής (6 ασύν-
δετα φύλλα), που συγγενεύουν θεματικά με το δοκίμιο του 1936 στο περι-
οδικό Νέα Εστία (ΚΔ 185).

#419. Πρωτότυπο ερωτηματολόγιο (φφ. 1-4) από τη συνέντευξη του Σ. για 
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την πνευματική κίνηση στην Ελλάδα, που δημοσιεύτηκε στα Νεοελληνικά 
Γράμματα του 1935 (ΚΔ 177). Μαζί ένα φύλλο με πρόχειρες σκέψεις του 
Σ. για το αν υπάρχει στην Ελλάδα «επιστήμη».

ΣΗΜ. Αποφθέγματα για τη φιλολογία έχει το #439 και σπαράγματα από το 
μάθημα «Φιλολογία και Ζωή» (1931) τα #261, 447.

4. Προτάσεις για την αναμόρφωση του Πανεπιστημίου Αθηνών (1936)

#420. «Σχέδιον τροποποιήσεως του Οργανισμού του Πανεπιστημίου καταρτισθέν 
εν συνεργασίᾳ μετά των κ.κ. Κ. Τσάτσου και Χ. Λέφα επί Υπουργού Ν. Λούβαρι 
και κατ’ εντολήν αυτού. Ιούνιος 1936». Χάρτινος φάκελος και ανυπόγραφα δα-
κτυλόγραφα φύλλα (αρ. [1]-27) με διάφορες χειρόγραφες προσθήκες.  

#421. Τρία φύλλα και 5 δίφυλλα με δακτυλόγραφες εισηγήσεις και πίνακες 
εδρών και μαθημάτων της Νομικής σχολής.

#422. Χειρόγραφα σχέδια του Σ.: Διάταξη για τους φοιτητικούς συλλόγους 
(φφ. 1-3) και προγράμματα μαθημάτων της Φιλοσοφικής σχολής (7 με-
γάλα φύλλα και 1 πρόχειρο σημείωμα).

#423. «Παρατηρήσεις περί αναδιοργανώσεως του Πανεπιστημίου. Υπεβλή-
θησαν εις τον Υπουργόν κ. Γεωργακόπουλον κατά Νοέμβριον του 1936 
κατόπιν προσκλήσεως αυτού διαβιβασθείσης δια του καθηγητού Ξ. Ζο-
λώτα». Χάρτινος φάκελος και δακτυλόγραφα φύλλα σε 2 παρτίδες (αρ. 
[1]-11 και [1]-13), με ιδιόχειρες διορθώσεις του Σ.

ΣΗΜ. Λιγοστά άλλα κατάλοιπα αυτών των ασχολιών υπάρχουν στα #292-
296 και 447.

ο. ΦίΛοσοΦίκα καί ατακτα

Τα φιλοσοφικά, ψυχολογικά και ώς ένα βαθμό και κοινωνικά ενδιαφέροντα του 
Σ. είναι γνωστά, αλλά δεν υφίσταται ξεκάθαρη τομή ανάμεσα σε «φιλολογικά» 
και «φιλοσοφικά»  γραψίματα· η υπαρξιακή εμμονή για τον έρωτα και το θά-
νατο διαπνέει αρκετές εργασίες του για τον Πλάτωνα, οι απόψεις του για το 
ρεαλισμό και την ποιητικότητα διαπλέκονται με τις έρευνες για τον Αριστο-
τέλη και το Θεόκριτο. Η ενότητα τούτη περιλαμβάνει υλικό που οι «φιλολογι-
κές» αφορμές του δεν είναι έκδηλες ή είναι διάχυτες και δεν επιτρέπουν την κα-
τάταξή του στις γραμματολογικές κατηγορίες των προηγούμενων ενοτήτων. 
Αυτό ισχύει άλλωστε και για τα λίγα «άτακτα» και σύμμικτα της υποενότητας 
5. Τα λήμματα #427, 434 και 439 προέρχονται από φακέλους που συγκρότη-
σε ο Σ.· σημειώματα διάφορα που εντάχθηκαν στα #432-437, 440 και 447 βρέ-
θηκαν μέσα στο υλικό του Θεόκριτου, αλλά η σχέση τους κρίθηκε υπερβολικά 
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μακρινή· το 432β ήταν το εξώφυλλο μέρους του #417· το #435 ήταν μέσα στο 
#327· το #444 και αρκετά του #447 είχαν μπει στο φάκελο με τα πλατωνικά 
σημειώματα· το αναπάντεχο #446γ εντοπίστηκε μέσα στο υλικό για την Κύ-
προ. Το χαοτικό #440 προήλθε κυρίως από δυο πακετάκια, δίχως ιδιαίτερες δι-
αφορές μεταξύ τους, τα οποία ήταν μέσα σε εξώφυλλα της έκδοσης του Συ-
μποσίου (1934)· στο ένα ο Σ. είχε γράψει «Ρητά», το άλλο είχε μόνο μεταθανά-
τιες ενδείξεις. Αποσπάστηκαν από αυτά, λόγω της ιδιαίτερης υφής και σημα-
σίας τους, τα #432γ-δ. Πολλά, φυσικά, βρέθηκαν χύμα.

1. Περιλήψεις από διάφορα βιβλία φιλοσοφίας και ψυχολογίας

#424. Τετράδιο 50 φφ. με τίτλο «Ψυχολογία». Αναλυτική περίληψη του Th. 
Ribot, Psychologie des sentiments, 91904.

#425. Τετράδιο 50 φφ. με τίτλους «Σοσιαλισμός» (διαγραμμένο), «Ψυχολο-
γία» και «Marx». Περιλήψεις των βιβλίων: [P.] Lafargue, Le déterminisme 
économique de Karl Marx, 1909 (ελάχιστα)· Th. Ribot, Les maladies de 
la personnalité, 1884· F. Queyrat, La logique chez l’enfant et sa culture, 
41911· Th. Ribot, Essai sur l’imagination créatrice, 41914, και Psychologie 
de l’attention, χ.χ.  Στο τέλος «βιβλιολογία» σχετικά με το μαρξισμό.

#426. Τετράδιο 40 φφ. με τίτλο «Φιλοσοφία της θρησκείας Β΄». Ακέφαλη πε-
ρίληψη βιβλίου που δε δηλώνεται, αλλά είναι η Religionsphilosophie του 
H. Höffding (Λιψία 1901). Μαζί ένα φύλλο με ρητά από το ίδιο βιβλίο. 

#427. Εννέα μικρά αριθμημένα δίφυλλα με περίληψη του βιβλίου του A. 
Rey, La philosophie moderne, 1908. Στο τέλος βιβλιογραφία που φαίνεται 
άσχετη (αρκετά του Le Bon). Αρχικός φάκελος [1930]: #112 αρ. 6.

ΣΗΜ. Για το μαρξισμό υπάρχουν και τα σχετικά σημειώματα στο #447, αρ. 26-27.

2. Εργασίες και σημειώματα κοινωνικής και ηθικής φιλοσοφίας

#428. Τετράδιο 24 φφ. «Περί ανισότητος» (γραμμένα φύλλα μόνο 11). Υπερά-
σπιση της «αριστοκρατίας» βιαστική και αρχαΐζουσα (ασφαλώς νεανική). 
Αρχή: «Ζήτημα όπερ ουδέποτε θαπετέλει [sic] έρευναν ανθρώπων ευφυών, 
ουδέ θα παρήγεν αυτούς εις αλλοκότους θεωρίας… ».

#429. «Πίθηκος και άνθρωπος. Υπό Ι. Αντιφώντος Γ. Συκουτρή δ.φ. 1923». Εξώ-
φυλλο και 8 αριθμημένα φύλλα (ατέλειωτο). Αρχή: «Δεν υπάρχει σήμερον 
άνθρωπος μορφωμένος, που ν’  αγνοῄ το όνομα του Darwin… ».

#430. Σχεδιάσματα κοινωνικής ψυχολογίας: «Φλερτ» (3 φύλλα)· «Γάμος» (1 
φύλλο από κατάλοιπα του χγ. για τον Weber, ΚΔ 143)· «Sport» (4 δυσανά-
γνωστα φύλλα από το χγ. για τη βυζαντινή επιστολογραφία, ΚΔ 135).

#431. Αποσπάσματα από τη Φιλοσοφία της Ζωής (ΚΔ 194, 1937): [Ι. Το νόημα 
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της ζωής], φφ. 15-16 (γραφή Μίνου Κοκολάκη;)· «ΙΙ. Περί το πρόβλημα της 
ευτυχίας», φφ. 1-5 (πρωτόγραφο του Σ., ταλαιπωρημένο).

#432. Αδέσποτα διάφορα: (α) «Φιλοσοφία και προσωπικότης» (αρχή δοκιμίου, 
1 φύλλο)13· (β) «Tradition-Produktion» (σε τμήμα διφύλλου που γράφει στα 
παλαιοτουρκικά και το όνομα «Μεχμέτ Κιοπρουλή»)· (γ) σχεδιάσματα ομι-
λίας (;) για την ευδαιμονία, τον πόνο, τον έρωτα (3 φύλλα)· (δ) σκοτεινό και 
δυσανάγνωστο σχεδίασμα σε κομμένο τσέχικο εξώφυλλο, είδος νουθεσίας 
ή εξομολόγησης για τη μοίρα, το θάνατο, τη μοναξιά.

#433. Βιβλιογραφικά σημειώματα: Έρωτας, γάμος, θρησκεία, θετικισμός 
κτλ. (4 φύλλα από τις έντυπες περιλήψεις του Βυζαντινολογικού Συνε-
δρίου του 1930 κι ένα πρόχειρο χαρτάκι).

3. Σημειώσεις για την αισθητική και τη λογοτεχνική θεωρία

#434. Μικρά ή μεγάλα σημειώματα με βιβλιογραφία για το ρεαλισμό, το λυ-
ρισμό και άλλα θέματα αισθητικής σε ποικίλα χρησιμοποιημένα χαρτιά 
της περιόδου 1929-1933 (33 φύλλα). Αρχικός φάκελος: ΚΔ #112, αρ. 11.

#435. Σημειώσεις περιεχομένων για τα βιβλία των J. Volkelt System der 
Aesthetik και O. Walzel Gehalt und Gestalt im Kunstwerk des Dichters, σε 
κομμένα εξώφυλλα άλλων βιβλίων (3 φύλλα).

#436. Σημειώσεις αισθητικής θεωρίας, κυρίως σε έντυπα του Βυζαντινολογι-
κού Συνεδρίου του 1930 (6 φύλλα).

#437. «Κάτι για το ρεαλισμό». Κρίσεις ανώνυμου μαρξιστή για ομιλία (;) του 
Σ., στην οποία εντοπίστηκαν τα «ελαττώματα του ρεαλισμού» (σσ. 1-5). 
Στο τέλος παραπομπή του Σ. σε άρθρο για τον Ηρώνδα.

ΣΗΜ. Στο #434 μεταξύ άλλων ατέλειωτο γράμμα στα Γερμανικά, 17.6.1933 
(τιμητική εκδήλωση για τον καθηγητή Schubart).

4. Συλλογές αποφθεγμάτων και διαφόρων στοχασμών

#438. «Σκέψεις και αποφθέγματα». Ελληνικό τετράδιο των 100 φύλλων (τα 
περισσότερα άγραφα). Στην αρχή ρητό του Νίτσε και μετά άλλες 8 σελί-
δες με στοχασμούς, κατά κανόνα ανώνυμους και μάλλον του ίδιου του Σ.

#439. «Φιλολογία και ζωή». Ποικίλα χαρτιά με κυρίως γερμανικά παραθέ-
ματα για την αξία και μέθοδο της φιλολογίας, αλλά και άλλα παρόμοια 
με του #440. Πολλά σε κατάλοιπα χειρογράφων από τις εργασίες του Σ. 
(1927-1931) και σε άλλα χαρτάκια ή έντυπα της ίδιας περιόδου. Αρχικός 
φάκελος (1931): #112 αρ. 7.

13. Η γραφή κι η γλώσσα δεν είναι του Σ. και το χαρτί αυτό, παρά το θέμα του, δεν είναι 
βέβαιο αν σχετίζεται με το αρχείο του.
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#440. Ποικίλα χαρτιά με βιοσοφικά αποφθέγματα όλων των εποχών, στο-
χασμούς και στίχους (Παλαμά, Σολωμού και αδήλων). Θέματα: Πίστη, 
αλήθεια, έρωτας, θάνατος, γυναίκα, ομορφιά, ευτυχία, παιδεία κ.ά. Πολ-
λά είναι σε φύλλα περιλήψεων του Βυζαντινολογικού Συνεδρίου (1930) 
και σε άλλα κατάλοιπα της περιόδου 1931-1936.

5. Διάφορα άτακτα 

#441. Επικήδειος «Λόγος εις Δημήτριον Βάσην» (4 αριθμημένα φύλλα), Αθήνα 
22.1.1921. Στο τέλος υπογραφή του Σ.

#442. Τετράδιο με τον τίτλο «Ι. Νικολούδης / Δημηγορίαι Περικλέους». Περι-
έχει μονάχα λίγα φύλλα λευκά και κατάλογο βυζαντινών αυτοκρατόρων 
(324-1453) με το χέρι του Σ.

#443. «Χάρτης της νήσου Ικαρίας» (έντυπος, 1:50.000, έκδ. Γ. Ν. Πουλια-
νού, Εύδηλος 3.8.1929). Με πολλές ιδιόχειρες προσθήκες και σημειώ-
σεις του Σ. Επιπλέον 2 φφ. με χειρόγραφες περιγραφές θέσεων και μο-
νοπατιών.

#444. Σημειώσεις για την ιστορία των Δελφών (4 φύλλα). Δύο φφ. είναι από 
χγ. για το Λέοντα Διάκονο (ΚΔ 145, 1933).

#445. Τρία χαρτιά με στίχους: (α) «Χαρμίδης» (πρβ. #275). Δφ. με υπογραφή 
«Θάλεια Κ. (πρωτοετής φιλολογίας)». Ποίημα σε 33 ιαμβικούς 11σύλλα-
βους (αρχή: «Φωτός αχτίδα χάιδεψε τα πλήθη... »)· (β) σατιρικό οχτάστι-
χο του Σ. (αρχή: «Παχουλή μου σερβιτόρα / της αγάπης σου η μπόρα… »· 
(γ) σχέδια σατιρικών στίχων από το Μόλυβο [1936]. 

 #446. Τρία χαρτιά για το ταξίδι του Σ. στη ναζιστική Γερμανία (1937, πρβ. 
#056): (α) Δφ. με σημειώσεις για τα ιδρυτικά του Πανεπιστημίου Αθηνών 
(ίσως για λόγο στο Μόναχο)· (β) σύνοψη του προηγουμένου και σχέδιο 
προσλαλιάς στο δήμαρχο [του Βερολίνου] Lippert· (γ) φύλλο με σημειώσεις 
για τα τάγματα εργασίας [Reichsarbeitsdienst].

#447. Αδέσποτα και σύμμικτα σημειώματα (συνολικά 35) για ποικίλα φιλολο-
γικά ή βιβλιογραφικά ή άλλα θέματα. Τα κυριότερα: 1. Αρχή αίτησης του Σ. 
από τη Γερμανία [1926] σχετικά με την υποτροφία του (;) – 2. Γράμμα του 
παρισινού βιβλιοπώλη Dorbritz για τόμους του Πλάτωνα κ.ά. (8.11.1926) 
με πλήθος φιλολογικά σημειώματα του Σ. – 3. Τιμολόγιο (1931) με στο-
χασμό για το διάλογο στην αρχαία λογοτεχνία – 4-5. Δυσνόητες σκέψεις 
για το ποιητικό συναίσθημα και σχόλια στον Όμηρο – 10. Σημειώσεις για 
το Δείναρχο – 17. Κομμάτι αναφοράς για τα χγ. του Ρωμανού του Μελω-
δού – 19. Σημειώσεις για το Ν[ίτσε] – 25. Αρχή γράμματος προς ποιητή 
[Σικελιανό], 16.6.1933 (πρβ. #098) – 26. Σημείωμα «ακροατή» επικριτικό 
για το Σ. (8.11.1933) και σχέδιο απάντησης (;): «Γιατί πολεμώ το Μαρξι-
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σμό» – 27. Σκέψεις για το σοσιαλισμό – 28-29. Πίνακες εξεταστέας ύλης 
(;) ρητόρων κτλ. – 32. Απελπισμένο μήνυμα του τυπογράφου Καραμάλη 
(;). (Προστέθηκε με αρ. 36 φακελάκι με αταύτιστα σπαράγματα).

ΣΗΜ. Το μήνυμα «Καραμάλη» βρέθηκε με άλλα του 1936-1937 μέσα σε φά-
κελο που φαίνεται να τον αναφέρει (#112 αρ. 25).

Π. ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΟ ΑΡΧΕΙΟ
 

Γενικά οι μεταθανάτιες προσθήκες βρέθηκαν ανάμικτες με τα χαρτιά του Σ., αλλά 
κρίθηκε προτιμότερο να ταξινομηθούν χωριστά. Οι υποενότητες 1 και 8, και εν μέ-
ρει οι 6 και 7, περιλαμβάνουν έντυπα. Είναι ξεκάθαρο όμως ότι και άλλα τεκμήρια 
των υποενοτήτων 2 ώς 7 προορίζονταν για δημοσίευση, ή σχετίζονται με την προ-
εργασία του επετειακού τεύχους της Νέας Εστίας (#496) και άλλων εκδόσεων που 
ματαιώθηκαν. Τα πολλά αντίγραφα και μάλιστα οι δακτυλογραφήσεις κειμένων 
και επιστολών του Σ. (υποενότητα 2) δεν είναι διόλου εύκολο να χρονολογηθούν. 
Μερικές δακτυλογραφήσεις που έμοιαζαν να μην είναι μεταθανάτιες, αλλά έγιναν 
μάλλον με πρωτοβουλία του Σ., ταξινομήθηκαν ήδη σε άλλες ενότητες (#047, 049, 
365, 413, 423). Τα χειρόγραφα αντίγραφα #467-469 παίζουν πλέον ρόλο πρωτο-
τύπων, αφού τα αυτόγραφα λανθάνουν. Ανέκδοτα αποσπάσματα κειμένων του Σ. 
έχουν επίσης τα #484 και 490, κι ορισμένες άλλες μαρτυρίες έχουν κάποιο ενδια-
φέρον. Για μεταθανάτια τεκμήρια σε άλλες ενότητες, που δε βόλευε ή δε γινόταν 
να αποσπαστούν απ’ τις σειρές όπου ανήκαν, βλ. #014, 050, 068, 102, 105· πρό-
σθετα μεταθανάτια σχόλια υπάρχουν στα #262, 277, 284 και αλλού.

1. Έντυπες νεκρολογίες (1937-1938)

#448. Φωτοτυπημένα άρθρα για το θάνατο του Σ. από αθηναϊκές εφημερί-
δες και νεκρολογίες των Ν. Τωμαδάκη, Μ. Ροδά, Δ. Βεζάνη και «AL.» (η 
τελευταία Γαλλικά από το Messager d’Athènes, 5.11.1937).

#449. Δίφυλλο από την εφημερίδα La Bourse Egyptienne, 9.10.1937 (νεκρο-
λογία με το ψευδώνυμο «Scarabée»).

#450. «Απόσπασμα εκ του τεύχους των λόγων της Ακαδημίας Αθηνών» (ανά-
τυπο με νεκρολογία του Ι. Καλιτσουνάκη, 21.10.1937· τυπικά το θέμα 
της είναι η παρουσίαση «της κριτικής του Δημοσθένους εκδόσεως»).

#451. Νέα Εστία, τ. 262/15.11.1937 (λόγος του Τέλλου Άγρα στο φιλολογι-
κό μνημόσυνο του «Ασκραίου», 3.11.1937).

#452. Εύριπος (Χαλκίδας), φ. 3208/20.11.1937 (περιγραφή τοπικού φιλολο-
γικού μνημοσύνου με λόγο του Γ. Καλλία).

#453. Τα Προπύλαια, τ. 1/Μάρτιος 1938 (νεκρολογία του Π. Παπαληγούρα 
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και η αρχή της μετάφρασης της επιστολής Ζ΄ του Πλάτωνα από την Η. 
Κορμπέτη, που αφιερώθηκε στη μνήμη του Σ.). 

#454. Ν. Δετζώρτζη, Ο Ιωάννης Συκουτρής ως διδάσκαλος (ομιλία της 
29.3.1938 σε ανατύπωση από το περιοδικό Νέα Γράμματα, με αυτόγρα-
φη αφιέρωση «του αγαπητού μου Μίνου Κοκολάκη»).

#455. Leipziger Vierteljahrsschrift für Südosteuropa, τ. 2(1)/Απρίλιος 1938 
(νεκρολογία του A. Körte). Μαζί με το τεύχος λυτά διαφημιστικά του εκ-
δότη Harrassowitz.

#456. Απόκομμα από το περιοδικό Νεοελληνικά Γράμματα με επιστολή του 
Κ. Ι. Μοσχόπουλου «για το Συμπόσιο» (3.8.1938)  και φωτοτυπία της 
μαζί με την απάντηση αδήλου (Δ. Φωτιάδη;).

#457. Φωτοτυπημένα κείμενα: (α) Σ.Μαρινάτου, ομιλία στον «Ασκραίο» (πρβ. 
#451) από τα Μικρασιατικά Χρονικά, τόμ. 1/1938· (β) G. Moravcsik, από τη 
γαλλική μετάφραση του Φιλολογία και Ζωή (Βουδαπέστη, Σεπτέμβριος 1938).

2. Μεταθανάτια αντίγραφα κειμένων του Συκουτρή

#458. «Περί Πλάτωνος» (= #272-276). Δύο δακτυλόγραφα αντίτυπα με δίφυλ-
λα εξώφυλλα, διορθώσεις και σχόλια της Μαρίκας Στρομπούλη και άλ-
λων. Διπλή φυλλαρίθμηση, κατά κεφάλαια και αθροιστικά (αρ. 1-71)· από 
το δεύτερο αντίτυπο μόνο τα φφ. 6-8, 60-[61]. Τα φφ. 1-16, 22-27 με άλλη 
γραφομηχανή (στα αρ. 1-7 λογότυπος της Τράπεζας της Ελλάδος). Από το 
φ. 60 κ.ε. ανάμιξη ανόμοιων δακτυλογραφήσεων με επικαλύψεις και χειρό-
γραφες συμπληρώσεις. 

#459. «Θάνατος» (= #277). Δακτυλόγραφα φύλλα αρ. [1]-11 (διορθωμένα). 
Στην αρχή με μολύβι: «Φαίδωνος». 

#460. «Αισθητική ανάλυσις» (= #284, από το Φαίδρο). Δακτυλόγραφα φύλλα 
αρ. [1]-8 (διορθωμένα).

#461. «Πρόλογος 227-230» (= #285, από το Φαίδρο). Δακτυλόγραφα φύλλα 
αρ. [1]-11 (διορθωμένα).

#462. «Οιδίπους επί Κολωνῴ»: «Πρόλογος» και μετάφραση των στ. 607-629, 
668-693 (σύνθεση αποσπασμάτων από τα #232, 234). Δακτυλόγραφα φύλ-
λα αρ 1-5. Μαζί: (α) Τα ίδια σε 4 φύλλα τυπογραφικών δοκιμίων της Νέας 
Εστίας [1958], όπου όμως δεν εκδόθηκαν· (β) χαρτάκι με ανέκδοτες σημει-
ώσεις από την ανάλυση του Αίαντα (#246). 

#463. «Γλωσσικόν ζήτημα» (αντίγραφο των φφ. 1-5 του #413 σε 3 δακτυλόγρα-
φα φύλλα χ.α.). Πρβ. Αντί, 1994 (σ. 96).

#464. «Παρακλαυσίθυρα». Δακτυλόγραφα φύλλα αρ. [1]-16, ασφαλώς αντί-
γραφο (με τα τυπογραφικά του λάθη) από το ομώνυμο δημοσίευμα στην 
εφημερίδα Βραδυνή του 1934 (ΚΔ 158).
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#465. «Βιβλιογραφικά σημειώματα» (για το βιβλίο του Zielinski La religion de 
la Grèce antique). Δακτυλόγραφα φύλλα αρ. [1]-4, ασφαλώς αντίγραφο από 
το δημοσίευμα του 1926 (ΚΔ 65). 

#466. Άτιτλο αντίγραφο ανάλυσης της αφιέρωσης του Φάουστ (#400) σε 3 
αριθμημένα δακτυλόγραφα φύλλα.

#467. Χειρόγραφο αντίγραφο της «φιλολογικής διαθήκης» του Σ. (Ακροκόριν-
θος, 21.9.1937) σε τρία φύλλα από τετράδιο (γραφή Χαράς Σ.). Επιπλέον 
2 διαφορετικά δακτυλόγραφα αντίγραφα. (Δημοσιεύτηκε στη ΝΕ, 1958). 

#468. Χειρόγραφο αντίγραφο επιστολής του Σ. [προς τον Κ. Μ. Μιχαηλίδη] σε 
δυο δίφυλλα από τετράδιο, 25.1.1937. Επιπλέον δακτυλόγραφο αντίγρα-
φο χωρίς διορθώσεις σε 3 αριθμημένα φύλλα. (Δημοσιεύτηκε στη ΝΕ, 1958). 

#469. Χειρόγραφα αντίγραφα δυο επιστολών του Σ. προς μητροπολίτη [Μη-
θύμνης Διονύσιο], 25.1.1937 και αχρονολόγητο (Ιουνίου 1937). Γραφή Κ. Μ. 
Μιχαηλίδη. Επιπλέον 3 φύλλα με αποσπάσματά τους (γραφή αδήλου).

#470. Δακτυλόγραφα αντίγραφα επιστολών του Σ. προς την Αγλαΐα Φακάλου: 
(α) Από το Έλγκερσμπουργκ της Γερμανίας, 3.8.1937 (με χάσματα)· (β) [από 
την Ικαρία, 8.8.1933] (μικρό απόσπασμα). Πρβ. Μ.Ι.Ε.Τ., 2014, σσ. 56 και 234.

ΣΗΜ. Για τις δημοσιεύσεις των #458, 459, 461, 463 βλ. τα λήμματα των 
πρωτότυπων χγ. (ενότητες Κ και Ξ). 

3. Αντίγραφα και μεταφράσεις ξένων επιστολών, εγκωμίων και κρίσεων

#471. Τρία ζευγάρια χειρόγραφων φύλλων με απόσπασμα του γράμματος 
του Σ. Κουγέα (#091) και αντίγραφα των δύο από τα γράμματα του Α. 
Σικελιανού (#098). Γραφή Χαράς Συκουτρή.

#472. «Μεταφρασθείσαι επιστολαί». Χειρόγραφα φύλλα με ελληνικές εκ-
δοχές επιστολών ή τμημάτων τους από το #102 (Bidez, Dölger, Grégoire, 
Jaeger, Körte, Maas, Wilamowitz). Μερικά επαναλαμβάνονται. Γραφή Χα-
ράς Σ. και άλλων.

#473. Δακτυλόγραφα φύλλα με διάφορες κρίσεις (κυρίως ξένων φιλολόγων) 
για την έκδοση του Συμποσίου. Αντιγραφές από διαφημιστικό των εκδόσε-
ων Κολλάρου [1936] που βρίσκεται στο φ. 83 των «Συμποσιακών» (#014).

#474. Δακτυλόγραφο αντίγραφο λιβέλλου του Ι. Σταματάκου κατά Σ. 
(18.6.1937, πρβ. #014) σε 7 αριθμημένα φύλλα. Μαζί 3 κείμενα (1959): 
(α) Απόκομμα Νέας Εστίας (τεύχος 763) με «εξηγήσεις» του Σταματά-
κου· (β) απάντηση Β. Λαούρδα σε μορφή τυπογραφικού δοκιμίου (δεν 
εκδόθηκε;)· (γ) δακτυλόγραφη ανώνυμη καταγγελία κατά Σταματάκου.  

#475. Τρία δακτυλόγραφα φφ. με τμήματα των νεκρολογιών των Ι. Καλι-
τσουνάκη (#450) και Π. Παπαληγούρα (#453).

#476. Δίφυλλο χγ. με τμήματα γερμανικών επιστολών των A. Lesky (Βιέννη 
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29.7.1957) και J. Kroll (Κολωνία 7.4.1957), με επαίνους για το Σ. Μαζί δακτυ-
λόγραφο φύλλο με ελληνική τους μετάφραση. (Τα πρωτότυπα λανθάνουν).

#477. Δύο χαρτονένιες χειροποίητες αφίσες 76 Χ 52 εκ. με καλλιγραφημένα 
τα ποιήματα του Κ. Παλαμά «Στο θάνατο του Συκουτρή» (24.9.1937, βλ. 
#068) και του Α. Σικελιανού «Ιωάννης Συκουτρής» (1.11.1937). 

4. Μνημεία και βιβλιοκατάλογοι

#478. Φωτοτυπίες 4 εγγράφων του 1940-1941 από τα αρχεία Μίνου και 
Μαρίας Κοκολάκη για την ταφή του Σ. στο Α΄ Νεκροταφείο και την αγο-
ρά οικογενειακού τάφου από τη σύζυγό του.

#479. Φάκελος με μπλοκάκια και δεσμίδες από δελτία, όπου έχουν κατα-
γραφεί από διάφορους στοιχεία δημοσιευμάτων του Σ. και άλλων, κυρί-
ως από τα «Varia» (#004-010) και τα «Συμποσιακά» (#014).  

#480. «Αποκαλυπτήρια προτομής Ιωάννου Συκουτρή» (Νέα Σμύρνη, 
7.6.1970). Φάκελος του φωτογραφείου Κ. Μεγαλοκονόμου με έντυπη 
πρόσκληση του δημάρχου, 5 φωτογραφίες απ’ την εκδήλωση και 1 μι-
κρότερη μόνο της προτομής. (Μία ακόμη φωτογραφία έχει δοθεί και 
εκτίθεται στο Μουσείο Μπενάκη).

#481. «Βιβλιοθήκη Ιωάννου και Χαράς Συκουτρή. (Δωρεά 18.10.1972 στην 
Εστία Ν. Σμύρνης)». Πρόχειρη καταγραφή 3.801 τίτλων από «φιλολό-
γους», σε 15 θεματικές ενότητες. Επιπλέον φάκελος με λίγα έγγραφα 
(επιστολή προέδρου της Εστίας στην αδερφή της Χαράς Ελένη Κοκολά-
κη, απάντηση Μίνου Κοκολάκη, απόκομμα της εφημ. Βραδυνή).

5. Διάφορα βιογραφικά σχεδιάσματα και χειρόγραφα

#482. Διάφορα εν μέρει αριθμημένα φύλλα με σχεδιάσματα και σημειώσεις 
της Χαράς Συκουτρή για το βιογραφικό του συζύγου της (πρώτη δημοσί-
ευση: ΚΔ 205, 1939). Τα πρώτα φύλλα ακολουθούν το κείμενο του #046. 

#483. Διάφορα αχρονολόγητα: (α) Δίφυλλο χειρόγραφο αδήλου ολιγογράμμα-
του γύρω από τα νεανικά χρόνια του Σ.· (β) προσχέδια Χαράς Συκουτρή για 
την ιστορία των Συμποσιακών· (γ) περίληψη διάλεξης «κ. Γεωργιάδη» για τη 
θέση του Σ. στα πνευματικά ρεύματα (2 δακτυλόγραφα φύλλα).

#484. «Ιωάννης Συκουτρής (1901-1937): Ξεφυλλίζοντας την αλληλογραφία 
του». Ανέκδοτο χγ. του Μίνου Κοκολάκη σε 40 φύλλα (αρ. 1-38 και 2 εμ-
βόλιμα), ίσως του 1947-1948.

#485. «Ιωάννης Συκουτρής». Φωτοτυπημένο χγ. του Μίνου Κοκολάκη για το 
Συμπλήρωμα της ΜΕΕ [1962], φφ. 1-7. Μαζί φωτοτυπημένα δοκίμια και το 
τεύχος 218 της ΜΕΕ με το τελικό κείμενο, όπου έγιναν πολλές περικοπές.
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#486. «Συμποσιακά: Το χρονικό μιας εκστρατείας». Πρωτότυπο χειρόγρα-
φο του Μίνου Κοκολάκη σε 40 αριθμημένα φύλλα, που δημοσιεύτηκε 
στο αφιέρωμα του Αντί για το Συκουτρή (#500β, 1994).  

#487. «Ιωάννης Συκουτρής, 1901-1937». Δακτυλόγραφες αναμνήσεις της 
Μ. Στρομπούλη-Αποστολοπούλου (23.2.1988) σε 24 αριθμημένα φύλλα 
(δημοσιεύτηκαν στο #500α). Μαζί φωτοτυπημένο «μήνυμα του Βασίλη 
Γόντικα» (χήρου της Η. Κορμπέτη) σε εκδήλωση του 1997, μέσα σε φά-
κελο της Στρομπούλη και με ιδιόχειρες εξηγήσεις της.  

6. Αλληλογραφία και μελέτες για το Συκουτρή στην Κύπρο (αρχείο Χαράς 
Συκουτρή)

#488. Πέντε γράμματα του Κώστα Κύρρη προς τη Χαρά Συκουτρή, με ειδή-
σεις για πηγές και για κατάλοιπα του Σ. στην Κύπρο κτλ. (8.9.1955 ώς 
11.7.1957). Μαζί ένα γράμμα του Π. Κυδωνόπουλου (29.5.1957).

#489. «Ο Ιωάννης Συκουτρής και η Κύπρος». Δακτυλόγραφη εργασία του Κ. 
Κύρρη, φφ. 1-26 (Αμμόχωστος, Ιούλιος 1957). Στάλθηκε στην Αθήνα με 
το γράμμα της 11.7.1957 (#488) για να πλαισιώσει την έκδοση των επι-
στολών του Σ. προς τον Κ. Μοιράνθη στη Νέα Εστία (#496), αλλά τελικά 
εκδόθηκε αλλού (βλ. #492 και 495).

 #490. Σχέδιο επιστολής της Χαράς Σ. προς τον Κύρρη (γραφή Μίνου Κοκο-
λάκη), που αναγγέλλει την έκδοση «αναμνηστικού τόμου» για τη σχέση 
του Σ. με την Κύπρο και ζητά συνεργασία [13.2.1967]. Μαζί: (α) Δυο απα-
ντήσεις του Κ. (5 και 25.3.1967)· (β) 3 γράμματα του Π. Κυδωνόπουλου 
(23.2.1967 ώς 10.4.1967), όπου επισυνάπτονται άλλα γράμματα του Ι. 
Τσικνόπουλου και 4 επώνυμες μαρτυρίες για τη δράση του Σ. στην Κύπρο. 

#491. Ποικίλα σημειώματα της Χαράς (1955-1967) με στοιχεία από τα 
#488-490 και σειρά δγ. σχεδίων επιστολών σε διάφορους Κύπριους (7 
ώς 11.4.1967), ώστε να στείλουν αρχειακό υλικό (σώζεται χγ. προσχέδιο 
Μίνου Κοκολάκη). Απάντηση βρέθηκε μόνο του Ι. Παπαγγέλου (= Γιάννη 
Λεύκη), Λεμεσός 21.4.1967 (!). 

#492. Έντυπα άρθρα: (α) Κυπριακά Γράμματα, τ. 155, 1948 (Θ. Σοφοκλέους), 
σταλμένο από τον Π. Κυδωνόπουλο (29.5.1957, #488)· (β) Παιδεία και Ζωή, 
τ. 34, 1955 (Θ. Ξύδης) και μαζί σε απόκομμα άρθρο του Ξ. για το Σ. στη 
Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια [1967]· (γ) Κυπριακά Χρονικά, λυτά 
16σέλιδα (έκδοση του #489, 1963), σταλμένα από τον Κύρρη (5.3.1967, 
#490)· (δ) Γ. Λεύκη, Απ’ αφορμή μια κριτική του καθηγητή Ι. Συκουτρή, φυλ-
λάδιο (1966), σταλμένο από τον Λ. (21.4.1967, #491).

ΣΗΜ. Τα πρωτότυπα κείμενα του Λεύκη στη Σάλπιγγα (1923) υπάρχουν 
στο #011 μαζί με τα αντίστοιχα του Σ. (ΚΔ 37).
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7. Διάφορα κατάλοιπα εκδοτικών αφιερωμάτων (αρχείο Χαράς Συκουτρή)

#493. Διαγράμματα και σημειώματα σχετικά με την έκδοση του τόμου Μελέ-
ται και Άρθρα (1956) και του επετειακού τεύχους της Νέας Εστίας (1958)· 
για το δεύτερο και αρκετές αναφορές σε κείμενα που παραλείφθηκαν. 

#494. Νέο Σχολείο, τ. 82-84 (1957). Στη σ. 735 κ.ε. φλύαρη παρουσίαση του 
Μελέται και Άρθρα από τον Α. Γκρόζα. 

#495. Δεύτερο αντίτυπο του #489 με πλήθος διαγραφές, διορθώσεις του Ν. 
Δετζώρτζη και δυσμενή χειρόγραφα σχόλια. 

#496. Αδιάθετο αντίτυπο του αφιερώματος της Νέας Εστίας (τ. 738, 1.4.1958). 
Μαζί: «Έρως θανάτου», απόκομμα μάλλον από το Βήμα με σχόλια Ε. Παπα-
νούτσου (κυρίως για τη μτφ. του ΚΔ 78 και την έκδοση των #277 και #467).

#497. Γράμματα 9 γνωστών της Χαράς Σ. με ευχαριστίες και σχόλια για το 
«τεύχος» (#496), 7.4.1958 ώς 14.6.1958.

#498. Τέσσερις ομάδες φύλλων με ονόματα και διευθύνσεις παραληπτών, μάλ-
λον για αντίτυπα των Δοκιμίων του Σ. (1939) και των εκδόσεων του 1956 
και 1958 (το τελευταίο φύλλο είναι κατάλογος με «μέλη του Κύκλου»). 

8. Δημοσιεύματα απο τη συλλογή του Μίνου Κοκολάκη (1972-2015)

#499. Διάφορα τεύχη της Νέας Εστίας με κείμενα για το Σ.: 1232-1234 (με-
λέτη Ν. Τωμαδάκη, 1978)· 1238 (μαρτυρία Π. Καλδή, 1979)· 1447 (μελέ-
τη Γ. Κουρνούτου, 1987). 

#500. Αυτοτελείς εκδόσεις: (α) Ιωάννης Συκουτρής – Πενήντα χρόνια από 
το θάνατό του [1988]· (β) Αφιέρωμα του περ.  Αντί (τ. 560, 23.9.1994)· 
(γ) Δ. Αλικανιώτη, Ιωάννης Συκουτρής – Ο φιλόλογος και ο στοχαστής 
[1997]· (δ) Α. Χριστοφιλοπούλου, Ιωάννης Συκουτρής – Η ζωή του, 1901-
1937 (παρουσίαση δεύτερου βιβλίου του Α., 2008). 

#501. Φωτοτυπημένα κεφάλαια για το Σ. από τα βιβλία: Ι. Σικιαρίδη-Μαλό-
βρουβα, Φωνές από τα τείχη της Τροίας (1974)· Π. Μαστροδημήτρη, Αναφο-
ρά στους αρχαίους (1994)· Π. Χαρτοκόλλη, Ιδανικοί αυτόχειρες (2003). 

#502. Φωτοτυπημένα άρθρα για το Σ.: Γ. Χριστοδούλου (από το Παγκόσμιο Βιο-
γραφικό Λεξικό, 1988)· Β. Λεντάκη (από το περ. Ελληνικά, 1997)· Β. Μανδη-
λαρά (από τη Ν. Εστία, 2009)· αφιέρωμα της Φωνής των Βολιμιωτών, 2002. 

#503. Αποκόμματα και φωτοτυπίες από διάφορα άρθρα σε εφημερίδες και 
περιοδικά (επετειακά, μαρτυρίες, επιφυλλίδες, παρουσιάσεις βιβλίων, 
διάφορες μνείες του Σ.), 1972-2015 (και ένα μεμονωμένο του 1964).

#504. «Ιωάννης Συκουτρής (1901-1937)», ντοκυμανταίρ του Λ. Δανίκα 
(1989): Βιντεοκασέττα, κασέττα ήχου, σημείωμα, προσπέκτους και λίγα 
αποκόμματα για διάφορες προβολές (1989, 2004, 2007). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Ι. Συλλογή με καρτ-ποστάλ από το αρχείο Συκουτρή  (από πρόχειρη αυτο-
ψία τον Ιούλιο του 2017)

Άλμπουμ με 33 φύλλα 27,3 Χ 22,3 εκ., με ειδικές εγκοπές για τις κάρτες. 
Σκληρό καφέ εξώφυλλο με παράσταση λουλουδιών. Στο εσώφυλλο σημείω-
ση: «Ιωάννου Αντιφώντος Γ. Συκουτρή Σμυρναίου δ.φ. / 1922». Περιέχει 152 
έγχρωμες κάρτες (κυρίως γερμανικές) και 3 λυτά φύλλα με άλλες εικόνες. 
Όλες σχεδόν δείχνουν έργα ευρωπαϊκής ακαδημαϊκής ζωγραφικής του 17ου-
20ου αι. (μία μονάχα είναι φωτογραφία γλυπτού). Αρκετές ο Σ. τις έχει αριθ-
μήσει και συχνά προσθέτει ελληνική μετάφραση του τίτλου κάθε έργου. Του-
λάχιστον έξι απ’ τις κάρτες, όλες προς το τέλος, έχουν από πίσω πρωτοχρο-
νιάτικες ευχές από διάφορους και άλλα μηνύματα του 1921-1922 (δεν ελέγ-
χθηκαν όλες, γιατί σκίζονται οι εγκοπές). Ενδεικτικά: Π. Βέκογλους (;), Alfort 
[Παρίσι], 22.4.1921 και Α. Δαμπαλακίδου, 25.12.1921 (λογαριασμοί αγοράς 
βιβλίων)· Μ. Στυλιανόπουλος, Βρυξέλλες 31.12.1921 (εύχεται «αληθή δόξαν»).

ΙΙ. Τεκμήρια από το αρχείο Συκουτρή  στο Μουσείο Μπενάκη / Πινακοθη-
κη Ν. Χατζηκυριάκου-Γκίκα (αντιγραφή από τις λεζάντες της έκθεσης)

1. Σημειώσεις του Συκουτρή από τα μαθήματα του μεγάλου Γερμανού φιλο-
λόγου Βιλαμόβιτς, στον κύκλο του οποίου ανήκε ο νεαρός Έλληνας (1927).

Βλ. τη σημείωση στην υποενότητα Η2.
2. Ο Μάνος Κατράκης σε εκδήλωση μνήμης για το Συκουτρή στη Νέα Σμύρ-
νη. Η προτομή είναι έργο του γλύπτη Γιάννη Παππά.

Βλ. παραπάνω, λήμμα #480.
3-4. Σημειώσεις του Συκουτρή για τη ρητορική τέχνη και την προσωκρατι-
κή φιλοσοφία.

Βλ. εισαγωγικά σχόλια στην ενότητα Ι. Η αναφορά σε «προσωκρατική 
φιλοσοφία» οφείλεται μάλλον σε σύγχυση ανάμεσα στον Αναξιμένη το 
Λαμψακηνό και τον ομώνυμο Μιλήσιο φιλόσοφο.

ΙΙΙ. Τεκμήρια από το αρχείο Συκουτρή στη συλλογή του Γεωργίου Α. Χριστο-
δούλου (με βάση τη χειρόγραφη καταγραφή του ίδιου) 

Τα τεκμήρια καταγράφονται συνοπτικά και με τη σειρά των ταξινομικών 
ενοτήτων και υποενοτήτων του κυρίως καταλόγου. Δεν αποδελτιώθηκαν τα 
έντυπα (ενότητες Α-Β) και τα μεταθανάτια (ενότητα Π). Ευχαριστώ κι από 
εδώ τον κ. Χριστοδούλου για την πρόθυμη παραχώρηση του καταλόγου του 
και την άδεια για την επεξεργασία του.
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Γ. Ενθύμια και άμεσες βιογραφικές μαρτυρίες
Δεν αναφέρεται σχετικό υλικό.

Δ. Ιδιωτική αλληλογραφία
1. Αυτόγραφη επιστολή του Σ. προς τον εκδότη της κυπριακής Αγωγής Χ. 
Παπαδόπουλο (1924).
3-5. Φάκελος με γράμματα του Γ. Μέγα από τη Γερμανία (1928-1930) και 
μεμονωμένες επιστολές των Ι. Κακριδή, Χ. Σιάντωνα, Μ. Σοφοκλέους, Ε. 
Φωτιάδη και [K.] Kumaniecki (οι πρώτες 3 είναι του 1924).

Ε. Πρωτότυπα και φωτογραφίες παλιών χειρογράφων
4. Φωτογραφίες του χγ. της Οξφόρδης με το λόγο του Λέοντα του Διακόνου 
προς τον αυτοκράτορα Βασίλειο Β΄.

Ζ. Ερευνητικά σημειώματα και κείμενα από την Κύπρο (1923-1924)
«Φυλλάδα» του αγίου Ιωάννη του Λαμπαδιστή, αφήγηση για τη γιορτή του 
αγίου Κασσιανού, αντίγραφο κώδικα από τα Λεύκαρα και άλλα κυπριακά 
χειρόγραφα.

Η. Τετράδια με σημειώσεις από τα μαθήματα της Γερμανίας (1925-1927) 
1. Τετράδιο και φύλλα σημειώσεων από τις παραδόσεις (;) των καθηγητών 
Körte (Λυρικοί) και Heinze. 

Θ. Εργασίες και σημειώματα για την αρχαία ελληνική και λατινική ποίηση 
1. «Έλληνες Λυρικοί […] Ερμηνευτικά εις Αλκμάνα απόσπ. 5» (αυτόγραφο 
τετράδιο του 1921).
4. Σημειώσεις για τους Πέρσες, τον Προμηθέα Δεσμώτη, την Ιφιγένεια εν 
Ταύροις και άλλα δράματα.
5. Διάφορες σειρές σημειώσεων για τον Όμηρο, τον Ησίοδο και τους αρχαί-
ους λυρικούς.

Ι. Εργασίες και σημειώματα για την αρχαία ρητορική και ιστοριογραφία 
1. «Αντιφών Α». Σημειώματα με μολύβι μέσα σε εξώφυλλο τετραδίου από 
παραδόσεις του Heinze.
2. Σημειώματα για τους όρους «προκατάστασις» και «προκατασκευή».
3. Πολυσέλιδο τετράδιο για το Δημοσθένη.
4. Διάφορες σειρές σημειώσεων για τον Παλαμήδη και για την Ελένη του 
Γοργία, τον Οικονομικό και το Συμπόσιο του Ξενοφώντα, τον Ισοκράτη, το 
Θεόπομπο και γενικότερα τη ρητορική και την ιστοριογραφία. 
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Κ. Πλατωνικές μελέτες 
Σημειώσεις για την πλατωνική Πολιτεία και για το μύθο της Ατλαντίδας.

Λ. Κατάλοιπα από την έκδοση της Ποιητικής του Αριστοτέλη 
Δεν αναφέρεται σχετικό υλικό.

Μ. Άλλες εργασίες και σημειώματα για την κλασική φιλολογία 
2. Σημειώσεις για τον Ηρώδη τον Αττικό.
3. Ακαθόριστα παλαιογραφικά, γραμματολογικά κτλ.

Ν. Εργασίες και σημειώματα για τη βυζαντινή και τη μεταβυζαντινή φιλολογία 
3. Πλήθος διορθωτικά σημειώματα στον Ψελλό, μεταγραφή θεολογικού κει-
μένου και δυο αντίγραφα του Λόγου παραινετικού του Μιχ. Αποστόλη.

Ξ. Εργασίες και σημειώματα για τη νεότερη φιλολογία και πνευματική ζωή
1. Σημειώσεις για την Ιφιγένεια εν Ταύροις του Γκαίτε (;) και πολύ υλικό για 
το Σαίξπηρ (κυρίως για τις τραγωδίες Μάκβεθ και Ρωμαίος και Ιουλιέτα).
2. Χγ. (1922) για την ποίηση του Αθάνα (εκδόθηκε στο Αντί, 1994), κατάλο-
γος των διηγημάτων του Παπαδιαμάντη και χγ. της βιβλιοκρισίας για τα 
Δημοτικά μας τραγούδια του Αποστολάκη (ΚΔ 91).
3. Χγ. για το Ημείς και οι αρχαίοι του Zielinski (ΚΔ 80), κείμενο διάλεξης για 
τη σχέση καλλιτέχνη και κοινωνίας και δύο σχεδιάσματα με τον τίτλο «Δη-
μιουργοί και φορείς πολιτισμού».

Ο. Φιλοσοφικά και άτακτα
2. Σημειώσεις από διάλεξη (;) για την ιστορία της φιλοσοφίας.
3. Ποικίλα σημειώματα για τη θεωρία της τέχνης (πρβ. και Ξ3).
4. Σκόρπια δελτία με ρήσεις του Νίτσε και τετράδιο με γνωμικά.
5. Διάφορα άλλα σημειώματα με ασαφέστερη θεματολογία.
ΣΗΜ.: Σώθηκε επίσης και φοιτητικό τετράδιο της Χαράς Μ. Πετυχάκη (Συ-
κουτρή) από το φροντιστήριο του Θ. Βορέα με θέμα τη μετεμψύχωση (1918).
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

Κάθε αριθμός αντιστοιχεί σε λήμμα του κυρίως καταλόγου. Τα Παραρτήμα-
τα συμβολίζονται: ΠΑ = Παράρτημα Ι (συλλογή καρτ-ποστάλ)· ΠΒ = Πα-
ράρτημα ΙΙ (Μουσείο Μπενάκη)· ΠΓ-ΠΟ = Παράρτημα ΙΙΙ (υλικό Χριστο-
δούλου), ενότητες Γ-Ο. Αποδελτιώθηκαν τα ονόματα τόπων, προσώπων, 
ιδρυμάτων ή συλλόγων, καθώς και οι τίτλοι λεξικών και περιοδικών. Με με-
ρικές εξαιρέσεις που κρίθηκαν αναγκαίες, τίτλοι και κυριώνυμα των άλλων 
συγγραμμάτων δεν ευρετηριάστηκαν ξεχωριστά, και οι σχετικές αναφορές 
έχουν συγκεντρωθεί στο όνομα του συγγραφέα τους. Παραλείπονται αφη-
ρημένες έννοιες και τα ονόματα Αθήνα, Βυζάντιο, Ελλάδα, Έλληνες, Ι. Συ-
κουτρής. Απ’ τις εισαγωγικές παρατηρήσεις και σημειώσεις των διαφόρων 
ενοτήτων αποδελτιώθηκαν λίγοι όροι, που σχετίζονται με πρόσθετες πλη-
ροφορίες για συγκεκριμένα λήμματα του καταλόγου (αριθμοί με αστερί-
σκο). Σε αγκύλες μπήκαν ορισμένες έμμεσες αναφορές. Τα νεότερα ανθρω-
πωνύμια διαφόρων Ευρωπαίων, τα ξενόγλωσσα περιοδικά κτλ. μεταγράφο-
νται όλα κι ευρετηριάζονται με βάση το λατινικό αλφάβητο στο τέλος του 
ευρετηρίου. Για όσα εμφανίζονται και στα ελληνικά στο κείμενο του κατα-
λόγου, υπάρχει λήμμα παραπεμπτικό (π.χ. «Γκαίτε βλ. Goethe»). Τα ονόμα-
τα των Ελλήνων και των Ρωμαίων και όλα τα τοπωνύμια ευρετηριάστηκαν 
μόνο στην ελληνική εκδοχή τους.

Α΄ Νεκροταφείο (Αθηνών) 478
Αββακούμ 174
Αβραάμ, Γ. 143 
Αβραμίδης, Μ.101
Αγγλίας πρόξενος βλ. Βοντιτζιάνος
Αγία Μαύρα βλ. Πέρα Πεδί
Αγία Φύλαξη (Λεμεσού) 147
Άγιον Όρος  [177, 382-384], 407
Άγιος Αντρέας (Αττικής;) 095
Άγιος Γεώργιος βλ. Δάλι 
Άγιος Γιάννης 184· βλ. και Λαμπαδιστής
Άγιος Δημητριανός βλ. Αγρίδι
Άγιος Επιφάνιος βλ. Λουρουτζίνα
Άγιος Θεόδωρος 023, 184
Άγιος Νεόφυτος 178
Άγιος Νικόλαος Στέγης 184
Άγρας, Τ. 048, 067, 451 
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Αγρίδι 183
Αγρός (Λεμεσού) 148
Αγωγή (Κύπρου) 012, ΠΔ
Αδαμαντίου, Α. 095
Αθάνας, Γ. ΠΞ
Αθάνατος, Κ. 096
Αθηνά 246, 405
Αθήναιος 372
Αιγαίο 126
Αιγινήτης, Δ. 101
Αισχύλος 209, 244-245, [ΠΘ]
Ακαδημία Αθηνών 014, 111, 270-271, 306, 390, 410, 450
Ακανθού 161
Ακροκόρινθος 467 
Ακρόπολη (Αθήνας) 063
Αλεξάνδρεια 387
Αλήθεια (Λεμεσού) 012 
Αλιθέρσης, Γλ. 408
Αλικανιώτης, Δ. 500
Αλκαίος 190
Αλκιβιάδης 274
Αλκιδάμας 134
Αλκμάνας ΠΘ
Αλσατία  [135] 
Αμαθούντα 178
Άμαντος, Κ. 094
Αμμόχωστος (Βαρώσια) 023, 025, 087, 143, 153, 156, 178, 489
Αμπέτειος σχολή 082
Αμπντουλλάχ ιμπν Αμπντουρραχμάν 194
Άμυνα βλ. Εθνική Μικρασιατική Άμυνα
Αναγνωστόπουλος, Α. 082
Αναγνωστόπουλος, Σ. 082
Ανακρέοντας 190
Αναξιμένης 256, ΠΒ*
Ανατολή (σύλλογος) 058
Ανδοκίδης 260
Ανδριώτης, Χ.  282
Ανδριώτου, Σ.  101
Ανδρουλιδάκης, Κ.  101
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Αννεζού 103
Αντί  014*, 098*, 413*, 463, 486, 500, ΠΞ
Αντιφώντας (ρήτορας)  249-252, 386*, ΠΙ
Αντώνιος Β΄ (πατριάρχης Κων/λεως) 129
Απόλλωνας (άγαλμα) 098
Αποστολάκης, Γ.  ΠΞ 
Αποστόλης, Μ.  133, ΠΝ
Αποστολίδης, Χ. 167
Αποστολοπούλου, Μ. βλ. Στρομπούλη
Αργυρόπουλος, Π.  053 
Αριστοκλέους, Μ.  144
Αριστοτέλης: Ποιητική  [112], 298-362 - Συναγωγή Τεχνών  060
Αριστοφάνης 207-208 
Αρσάκειο 097, 243
Αρσενιάτες 386, 391
Αρχάγγελος βλ. Λακατάμια 
Αρχίλοχος  212
Ασκραίος 247-248*, 451, 457
Ατλαντίδα  062, ΠΚ
Αττική  064, 293
Αυξέντιος (όσιος) 173, 381-384
Αχμέτ (υγειονόμος)  126
Αψίνης 253, 255-256
Βακχυλίδης  211
Βαρβαρέσσος, Κ. 110 
Βάρδας, Σ.  120
Βαρνάβας (όσιος)  174
Βαρώσια βλ. Αμμόχωστος 
Βάσης, Δ.  441
Βασίλειος Β΄ (αυτοκράτορας)  ΠΕ
Βατικανό  128, 133, 384
Βατοπέδι  384
Βεζάνης, Δ.  448
Βέκογλους, Π.  ΠΑ 
Βερναρδάκης, Γ.  379  
Βερολίνο  029, 056, 060, 103, 108-109, 200-209, 242, 253-256, 414, 446
Βήμα, Το (Αθηνών) 496 
Βιβλιοθήκη της Βουλής  035
Βιέννη 476



171Αρχείο Ιωάννου Συκουτρή. Κατάλοιπα της συλλογής Μίνωος Κοκολάκη

Βικέλας, Δ.  044
Βιλαμόβιτς βλ. Wilamowitz
Βιργίλιος (Ουεργίλιος)  205, 210, 218
Βιτσικουνάκη, Α.  405
Βλάχου, Ε.  057
Βοδλειανή βιβλιοθήκη 112· βλ. και Οξφόρδη
Βοημία  104
Βολταίρος βλ. Voltaire
Βοναπάρτης βλ. Bonaparte
Βόννη  015
Βοντιτζιάνος, Α.  119, 121, 188  
Βορέας, Θ.  ΠΟ*
Βουδαπέστη  457
Βραδυνή, Η (Αθηνών) 464, 481
Βρετανικό Μουσείο 134
Βρυξέλλες  ΠΑ
Βυζαντινολογικό Συνέδριο Αθηνών, Γ´ (1930) 061, 218, 376, 390, 433, 436, 

440
Γαϊτάνος βλ. Σκοτ 
Γαλλική Επανάσταση 097 
Γενέσιος, Ι.  392
Γεράκι (Λακωνίας)  038 
Γερμανία  028-029, 056, 064-065, [102-105, 168], 190-209, [414], 446, 447, 

470, ΠΔ, ΠΗ· βλ. και Βερολίνο, Δρέσδη, Λιψία, Μόναχο
Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο 052
Γερμανός Γ΄ (πατριάρχης Κων/λεως)  130
Γεωργακόπουλος, Κ.  423
Γεωργιάδης (ομιλητής)  483
Γεωργιάδης, Γ. βλ. Παπανικολάου
Γεώργιος (άγιος)  149
Γεώργιος (μοναχός)  394
Γκαίτε βλ. Goethe
Γκαρπολάς, Κ.  043
Γκιαούρκιοϊ βλ. Μουραδιέ
Γκρόζας, Α.  494
Γλυκάς, Μ.  394
Γόντικας, Β.  487 
Γοργίας  134, 271, 386*, ΠΙ
Γουγουσάκης, Δ.  077 
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Γρηγοράς, Ν.  129
Γρηγόριος Κύπριος  128, 385-390
Δάλι  183
Δαμπαλακίδου, Α. ΠΑ
Δανίκας, Λ.  504 
Δαρβίνος βλ. Darwin
Δαυίδ, Ε.  399
Δείναρχος  447
Δέκιος  168
Δελφοί  444
Δετζώρτζης, Ν.  075, 454, 495
Δημητράκος, Δ.  (εκδόσεις)  205
Δημοσθένης  003, 105, 136, 198-199, 257-259, 264, 450, [496], ΠΙ
Δίας (άγαλμα)  069
Διγενής (ακρίτας)  188 
Δίκωμο, Κάτω 085
Διονύσιος (άγιος)  128, 171, 385
Διονύσιος (Mηνάς, μητροπολίτης Μηθύμνης)  469
Διοτίμα  280
Δρακόπουλος, Α.  097
Δρέσδη  033, 056
Δώδεκα Απόστολοι βλ. Πέρα Χωριό
Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν (Ελευθερουδάκη) 070 
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος  317, 373
Εθνική Μικρασιατική Άμυνα  106
Εθνικό Θέατρο 011
Εθνικός Όμιλος Μουραδιέ  057
Έλγκερσμπουργκ  470
Ελεγξικλής Παρρησιάδης (ψευδώνυμο)  011
Ελευθερία (Κύπρου)  020
Ελεύθερος Άνθρωπος  096
Ελληνικά  502
Ελληνική Αγωγή  045
Εμμανουήλ, Κ.  268-271*   
Εμπρός (Αθηνών) 142 
Επίκτητος  368
Ερμογένης  256
Εστία (Αθηνών)  011, 331-332
Εστία Νέας Σμύρνης  481
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Εσφιγμένου μονή  382
Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών  037
Ευαγγελίδης, Μ.  005 
Ευαγόρας βλ. Ισοκράτης 
Εύδηλος  101, 443
Ευθύμιος Μαδύτων  386
Ευριπίδης βλ. Ιφιγένεια εν Ταύροις  
Εύριπος (Χαλκίδας)  452
Ευστρατιάδης, Σ.  387
Εφέσου, μητροπολίτης βλ. Χειλάς
Ζαχαριάδης, Β.  164
Ζαχαριάδης, Γ.  145
Ζέγγελης, Κ.  051
Ζολώτας, Ξ.  423
Ζούζουλα, Ε.  032
Ζώδια, Κάτω 158
Ζωοπηγή 120
Ηρώδης Αττικός  ΠΜ
Ηρώνδας  214-216, 437
Ησίοδος  016, 248, ΠΘ
Θάλεια Κ.  445
Θείρα  080
Θεμιστοκλής  364
Θέογνις 190
Θεοδοσία (αγία) 385
Θεόκριτος  193, 214-228
Θεόπομπος  062, ΠΙ
Θεόφραστος  399
Θεσσαλονίκη  399
Θουκυδίδης  043, 111*, 262
Ιερείδης, Σ.  146, 168
Ιερεμίας (ιερομόναχος)  113
Ιεροδιδασκαλείο Λάρνακας  059, 107 
Ικαρία [101], 124-126, 405-407*, 443, 470
Ιουλιανός  374 
Ιούλιος Καίσαρας 168, 402
Ιπποκράτης  396
Ισοκράτης  [242, 249-250], 264, ΠΙ
Ιταλικό Ινστιτούτο (Αθηνών)  031, 036



174 Μιχάλης Μ. Κοκολάκης

Ιφιγένεια εν Ταύροις  ΠΘ, ΠΞ
Ιωσήφ Γενέσιος βλ. Γενέσιος
Καθημερινή (Αθηνών) 041, 408
Κάιρο  082 
Καίσαρας βλ. Ιούλιος
Κακοπετριά  184
Κακούρης, Χ.  014
Κακριδής, Ι. Θ. ΠΔ
Καλαμάτα  [034]
Καλαμιθεία  174
Καλδής, Π.  499
Καλιτσουνάκης, Ι.  242, 346, 353, 358-360, 362, 450, 475
Καλλίας, Γ.  452
Καλλίμαχος  192, 213 
Καλό Χωριό (Λεμεσού)  181
Καλογεράς, Μ.  011
Καλοπαναγιώτης  184
Καμπούρογλου, Δ.  409
Κανναβάς, Γ.  147
Καντάρα  178
Καπηλειό (Λεμεσού)  181
Καραμάλης (τυπογράφος)  447
Καρανταΐρης, Β.  042
Καραχάλιος, Δ.  142
Καραχάτι  080 
Καρδάμυλα  127
Καρπασία  025, 179
Καρπούζης, Χ.  073
Κασσιανός (άγιος)  ΠΖ
Κατράκης, Μ. ΠΒ
Κατσιγεράκης, Γ.  079
Κάτω Δίκωμο βλ. Δίκωμο
Κάτω Ζώδια  βλ. Ζώδια
Καυλέως, μονή  129
Κεραμόπουλλος, Α.  055
Κερύνεια  157, 164
Κηφισιά  093
Κίγξλεϋ βλ. Kingsley
Κιοπρουλή, Μ. 191, 432
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Κίτι, Κιτίου μητρόπολη  120, 169-170, 254
Κλέαρχος ο Σολέας  372
Κληρίδης, Ν.  148
Κοκκαλά, Α.  371
Κοκκινοτριμιθιώτης, Σ.  024
Κοκολάκη, Ελένη  481
Κοκολάκη, Μαρία  478
Κοκολάκης, Μίνως  014, 431, 454, 478, 481, 484-486, 490-491
Κολλάρος, Ι. (εκδόσεις)  473 
Κολωνία  476
Κολωνός  230
Κόνης, Π.  023
Κοντολέων, Β. (βιβλιοπωλείο)  076
Κοραής, Α.  370
Κόρινθος  [262, 467]
Κορμπέτη, Η.  453, 487
Κοτζιάς, Κ.  056
Κουγέας, Σ.  051, 091, 471
Κουϊντιλιανός  253
Κούριον  178 
Κουρνούτος, Γ.  499
Κουτουμάνος, Δ.  140
Κρήτη  065
Κριτίας  275
Κυδωνόπουλος, Π.  086-087, 488, 490, 492
Κύθηρα βλ. Τσιρίγο
Κύκλος βλ. Φιλολογικός Κύκλος
Κυνόσουρα (= Κισσόνεργα;) 122
Κυπριακά Γράμματα  013, 492
Κυπριακά Χρονικά   001, 137-142, 164, 492
Κύπρος  [001], 011-013, 018-027, [037, 059, 066], 074, 083-089, 107, [108], 

113-123, 137-189, [254, 373, 381*], 385, 394-396, [408, 410], 488-492, 
[ΠΔ], ΠΖ

Κυρήνη  069
Κυριαζής, Ν.  086
Κύριλλος Γ΄ (αρχιεπίσκοπος Κύπρου)  088
Κύρρης, Κ.  488-492, [495]
Κύρρης, Λ.  149
Κωνσταντινίδης, Π.  058
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Κωνσταντινούπολη  107, 129-130
Λάζαρος (άγιος)  026
Λάζαρος (μοναχός)  131
Λακατάμια  113, 185
Λαμπαδιστής (Άγιος Ιωάννης ο) 184, ΠΖ
Λαούρδας, Β.  136*, 474
Λάρνακα (Σκάλα)  059, 066, 084, 086, 089, 107-108, 118, 122, 137, 140, 145
Λειβάδια  084
Λεμεσός  027, 120, 148, 162, 178, 180-181, 491
Λεντάκης, Β.  502
Λέοντας Διάκονος  062, 301-326*, 444, ΠΕ
Λεπενδρινός, Α.  387
Λευκάδας μονή  405-407*
Λεύκαρα  152, 182, 188, ΠΖ
Λεύκης, Γ.  491-492
Λευκωσία  018-026, 037, 085, 119, 178, 373, 381*
Λέφας, Χ.  420
Λιάκου, Χ.  122
Λιμνιά (Αμμοχώστου)  084, 143
Λιπέρτης, Δ.  083, 408 
Λιψία  003, 011, 016-017, 105, 190-199, 212, 249-251, 368, 392, 426
Λοϊζίδης, Σ.  150 
Λονδίνο  021· βλ. και Βρετανικό Μουσείο 
Λορεντζάτος, Π.  093, 111*
Λούβαρις, Ν.  296, 420
Λουκανός  195-196
Λουκιανός βλ. Ωκύπους
Λουρουτζίνα  183
Λυθροδόντας  155
Λυσίας  261, 286
Μαγνησία  078-079
Μακάριος βλ. Καλογεράς
Μαλαχίας βλ. Ρεΐζης
Μαλόβρουβα βλ. Σικιαρίδη-Μαλόβρουβα 
Μάλτα  [121]
Μανδηλαράς, Β.  502 
Μαραθάσα 146, 184
Μαρίνα (αγία)  128, 172, 385
Μαρινάτος, Σ.  457
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Μάρκος Κύπριος βλ. Πορφυρόπουλος
Μαρξ βλ. Marx
Μαρσέλλος, Ι.  373 
Μαστροδημήτρης, Π.  501
Μαύρος, Χ.  024
Μέγα, Σ. 109 
Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια  048, 306, 485
Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια 492
Μεγαλοκονόμος, Κ. (φωτογραφείο)  480
Μέγας, Γ.  109, 258, ΠΔ
Μεγίστη Λαύρα  383
Μεθόδιος (μοναχός)  391
Μελέτιος (μητροπολίτης Κιτίου)  120
Μελέτιος Δ΄ (πατριάρχης Κων/λεως)  107 
Μένανδρος  030
Μενάρδος, Σ.  091, 298-300, 348, 352-353, 410-411
Μενέξενος 291
Μεσαριά (Ικαρίας)  124
Μεταξάκης βλ. Μελέτιος Δ΄
Μεχμέτ Ραγίπ πασάς  126 
Μηθύμνης, μητροπολίτης βλ. Διονύσιος
Μικρασία  [058], 076-082, [106]· βλ. και Σμύρνη
Μικρασιατικά Χρονικά  457
Μιλάνο 131, [259]
Μιχαήλ Η´ Παλαιολόγος 131
Μιχαήλης, Δ.  023
Μιχαηλίδης, Κίμων 100, 468-469
Μιχαηλίδης, Κώστας 151
Μοιράνθης, Κ.  085, 489
Μόλυβος 100, 445· βλ. και Μήθυμνα
Μοναγρούλλι 123, 162
Μόναχο  066, 446
Μόρφου  178
Μοσχάμπαρ, Γ.  386*
Μοσχόπουλος, Κ.  456
Μόσχος 218
Μουζάλων, Ν.  008
Μουραδιέ (Γκιαούρκιοϊ)  057, 076-080
Μουσουλίδης, Μ. 174
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Μουτουλλάς  184
Μπίλεφελντ 017
Μποντενπέλλι βλ. Bontempelli
Νέα (Καλαμάτας) 034
Νέα Γράμματα  454
Νέα Εστία  008-009, 136, 246*, 277*, 285*, 418, 451, 462, 467-468, 474, 

489, 493, 496-499, 502
Νέα Πάφος βλ. Πάφος 
Νέα Σμύρνη  480-481, ΠΒ
Νέο Σχολείο  494 
Νεοελληνικά Γράμματα  010, 419, 456
Νέοι Δρόμοι  296
Νέον Έθνος  012
Νεοφύτου, Α.  152 
Νικίας  [261]
Νικολαΐδης, Α.  138, 153
Νικολαΐδης, Μ.  154
Νικολαΐδης, Ν.  154
Νικολούδης, Ι.  442 
Νικόφρονας  139
Νίτσε βλ. Nietzsche
Ντ’ Αμίκο βλ. D’Amico
Ξενόπουλος, Γ.  014
Ξενοφώντας  263, ΠΙ
Ξύδης, Θ.  492
Οδυσσέας  247· βλ. και Αλκιδάμας
Οιδίποδας  [229], 230
Οικονόμος, Γ.  342, 360-362
Οίκος (Μαραθάσας) 146
Ολυμπία  098
Όλυμπος  405
Όμηρος  [247], 447, ΠΘ
Οξφόρδη  [112], 130, ΠΕ
Οράτιος  210
Οργάνωσις των εκ Τουρκίας φοιτητών  058
Ουεργίλιος βλ. Βιργίλιος
Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό  502
Παιδεία και Ζωή  492
Παλαιολόγος βλ. Μιχαήλ Η´
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Παλαμάς, Κ.  041-042, 051, 068, 440, 477
Παλαμήδης  134, ΠΙ 
Παναθηναϊκό Στάδιο  073
Πανάρετος (αρχιεπίσκοπος Κυπρου)  121 
Πανδώρα  397, 399
Πανεπιστήμιο Αθηνών  048, 051, 055, 063, 071, [090-097], 111, 292-296*, 

[309, 387], 403, 420-423, 446
Πανταζής, Θ.  155
Παπαγγέλου, Ι.  491
Παπαγιάννης, Ζ.  125
Παπαδιαμάντης, Α.  ΠΞ 
Παπαδόπουλος, Άνθιμος  101
Παπαδόπουλος, Χαράλαμπος ΠΔ
Παπαδόπουλος, Χριστόφορος 156 
Παπακυριακού, Χ.  147 
Παπαληγούρας, Π.  453, 475
Παπαμιχαήλ, Γ.  282  
Παπαμιχαήλ, Σ.  025
Παπανικολάου, Γ.  080
Παπανούτσος, Ε.  496 
Παππάς, Γ. ΠΒ
Παρίσι  064, 132, 136, 401, 447, ΠΑ
Παρρησιάδης βλ. Ελεγξικλής
Πασχάλη, Θ.  121 
Πάτμος 124 
Πάτρα  011
Πατρίκι (Καρπασίας)  025
Πάφος  089, 122, 139, 178 
Πεδουλάς  184
Πελεκίδης, Δ.  101
Πελέντρια  120
Πελοπόννησος  064
Πέρα Πεδί  184
Πέρα Χωριό  183
Περικλής  200, 442
Περιστιάνης, Ι.  001, 157
Πετζάκος, Κ.  126
Πέτρα (Λέσβου)  100
Πετροπουλάκης, Ν.  024
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Πέτρος (άγιος)  168
Πετρούπολη  389 
Πετσάκος βλ. Πετζάκος 
Πετυχάκη, Χ. βλ. Συκουτρή, Xαρά
Πιερίδης, Λ.  089, 108
Πιερίδης βλ. και Χατζή Πιερή
Πιτσιλιά  114, 184
Πλάτωνας  062, 201, 265-297, 416, 447, 458· Απολογία 271 - Επιστολή 

Ζ΄ 269, 453 - Λύσις 291 - Μενέξενος 290-297 - Πολιτεία 295, ΠΚ - Συ-
μπόσιον 002, 010, 013-015, 265, 270, 278-283, 287, 376-377, 379, 440*, 
456, 473-474, 483, 486 - Φαίδρος 271, 284-289, 460-461 - Φαίδων 277*, 
[459, 496] - Χαρμίδης 275, 445

Πλούταρχος  369-371, 399
Πολίτης, Λ.  100
Πολιτιανός βλ. Poliziano
Πολιτική Οργάνωσις Κύπρου  022
Πολυχρονάκης, Π.  158
Πολωνία [110]
Πόνε Πάρτης βλ. Bonaparte
Πορφυρόπουλος, Μ.  396
Πουλιανός, Γ.  443
Πούντζας, Χ.  244
Πράγα  055, 104
Προκόπιος  256
Προμηθέας  397-399, ΠΘ   
Προπέρτιος  197, 250
Προπύλαια  453
Πρωΐα  261*
Πύργος (Ηλείας;)  067
Ρεΐζης Μαλαχίας, Σ.  124 
Ροδάς, Μ.  448
Ρόζεμπερκ (Βοημίας)  104
Ρωμανός Μελωδός  447 
Ρώμη  129, 133, [168]· βλ. και Βατικανό
Ρωσαγγλογάλλος  407
Ρώσσος, Κ.  026
Σαίξπηρ βλ. Shakespeare
Σαλαμίνα (Κύπρου)  178
Σάλπιγξ (Λεμεσού)  012, 492
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Σαπφώ  190
Σεβαστοπούλειος Αγώνας  005
Σιάντωνας, Χ.  084, ΠΔ
Σιδέρης, Ι.  044
Σικελιανός, Α.  098, 447, 471, 477
Σικελιώτης, Ι.  256
Σικιαρίδη-Μαλόβρουβα, Ι.  501 
Σκάλα βλ. Λάρνακα
Σκοτ, Φ. Γ.  121
Σκουλάς βλ. Φεραρολάκης
Σμύρνη  016, 076-077, 080-082
Σόλοι βλ. Κλέαρχος
Σολωμός, Δ.  440
Σόλωνας  190, 248
Σοφοκλέους, Θ.  492
Σοφοκλέους, Μ.  ΠΔ
Σοφοκλής 244, 246· Αίας 246, 462 - Οιδίπους επί Κολωνῴ 229-238, [280], 

462 - Ιχνευταί 380
Σπεράντσας, Σ.  067
Σπεύσιππος  255, 391
Σπυρίδων Λαυριώτης, μοναχός  383
Σταματάκος, Ι.  014, 474
Σταυράκιος, Ι.  385, 389
Σταυρός Λευκάρων  182
Στέγη βλ. Άγιος Νικόλαος 
Στερεά Ελλάδα  064
Στόκκος (παρατσούκλι)  150
Στρομπούλη, Μ.  270*, 276*, 277, 284-285, 458, 487
Στυλιανόπουλος, Μ.  ΠΑ
Συκουτρή, [Ειρήνη] (μητέρα του Ι.)  384 
Συκουτρή, Χαρά  011, 064, 102, 105, 109, 112, 345, 349, 382, 412, 467, 471-

472, 481-483, 488, 490-491, 497, ΠΟ*
Συκουτρής, Ν.  384
Συμποσιακά βλ. Πλάτωνας - Συμπόσιον
Συνοίκης, Δ.  090 
Συριανός  256
Σωκράτης  273, 277, 287, 363, 366, 369
Σωκρατικοί  244, 301-326*, 363, 365
Σώπατρος  253, 256
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Σώφρωνας  216 
Τάγματα Εργασίας βλ. Reichsarbeitsdienst
Τάκιτος 203-204
Τεϊρμεντζόγλου, Α.  407
Τοχνίτης, Β.  159
Τράπεζα της Ελλάδος  458
Τραχίλης, Σ.  257 
Τσάκωνας (Φραγκόπουλλος)  390
Τσάτσος, Κ.  099, 420
Τσικνόπουλος, Ι.  490
Τσιλιώτης, Σ.  081
Τσιρίγο (Κύθηρα)  [121]
Τυβίγγη  70
Τύπος (Αθηνών)  042
Τυρταίος  190
Τωμαδάκης, Ν.  448, 499
Υπουργείο Εξωτερικών  038, 053
Φακάλου, Α.  470
Φανάρι (Ικαρίας)  126
Φατζής Ι., Κ. και Μ.  127
Φατσής βλ. Φατζής
Φεραρολάκης, Κ. 079
Φιλ-  (συγγραφείς από Φιλ-)  378
Φιλίππου, Λ.  089, 139
Φιλολογικός Κύκλος  041, 498
Φιλολογικός Σύλλογος Βερολίνου  060
Φιλοσοφική Ομάδα  [040], 099
Φιλοσοφική Σχολή βλ. Πανεπιστήμιο Αθηνών
Φιλοστέφανος Σμυρναίος (ψευδώνυμο)  067
Φιλόστρατος  373
Φραγκόπουλλος βλ. Τσάκωνας
Φραντζέσκος («κυρίτζης»)  117
Φτερικούδι  174
Φωνή των Βολιμιωτών  502
Φωτιάδης, Α.  220
Φωτιάδης, Δ.  456
Φωτιάδης, Ε.  ΠΔ
Χαβιαράς, Γ.  160
Χαλκίδα  [139], 452
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Χαμηδιέ βλ. Μουραδιέ 
Χαρμίδης 275, 445
Χαρτοκόλλης, Π.  501
Χατζή Ελευθερίου, Ε.  118
Χατζή Ελευθερίου, Φ.  [117], 118
Χατζή Ομέρ αγάς  116
Χατζή Πιερή, Δ.  118
Χατζή Πιερή, Μ.  118
Χατζηιωάννου, Γ.  161 
Χατζηκωνσταντίνου, Θ.  162 
Χατζιδάκις, Γ.  264, 362, 412
Χειλάς, Ι.  132
Χίος  062, 127, 370
Χορίκιος  [261] 
Χριστοδούλου, Γ. 502
Χριστοφιλοπούλου, Α.  500 
Χρύσανθος (αρχιεπίσκοπος Κύπρου)  116
Χρυσολωράς, Μ.  395
Ψάλτογλου, Ν.  072, 078
Ψελλός, Μ.  173, 374*, 381-384, 393, ΠΝ
Ψυχάρης, Ι.  035 
Ωκύπους  101*

Asher, A. (βιβλιοπωλείο)  108 
Baer, O.  033
Barth, P.  011
Berthaud (φωτογράφοι) 136
Bethe, E.  191-193, 241
Bidez, J.  102, 472
Bohlmann, A.  252
Boissonade, F.  393  
Bonaparte (Πόνε Πάρτης), Napoléon  405
Bontempelli, Μ.  036
Bourse Egyptienne  449 
Budé (εκδόσεις)  278, 342
Bywater, I.  334 
Castiglioni, L.  102
Chénier, Α.  218
Clarke, E.  138
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Croiset, A.  249
D’Amico, S.  031
Dareste, R.  250
Darwin, Ch.  429
Deubner, L.  206-207
Deutsche Literaturzeitung  332
Dittenberger, W.  252
Dölger, F.  102, 472
Dorbritz, E. (βιβλιοπωλείο)  447
Friedländer, P.  241
Gilbert, W.  280
Goethe (Γκαίτε), J. W.: Ιφιγένεια ΠΞ - Πανδώρα 399 - Προμηθέας 397-399 - 

Φάουστ 017, 400-401, 466
Graffunder, P.  251
Grégoire, H.  102, 472
Groeben, O.  108
Hardy, J.  342-343
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ο πεθερός του πρώτου και παππούς του δεύτερου Μίνως Πετυχάκης (Φωτογραφι-
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LE VOYAGE DE JULES SLOWACKI EN ORIENT À TRAVERS 
L’HEPTANÈSE (1836-1837). RENCONTRES, SÉJOUR 

ET CRÉATION LITTÉRAIRE  

Dans le courant du XiXe siècle et surtout jusqu’à leur union à la Grèce les îles 
Ioniennes constituaient un des carrefours du romantisme européen où plusieurs 
poètes et littérateurs, Grecs et étrangers, ont vécu, séjourné mais également ef-
fectué des visites. Cette particularité du romantisme septinsulaire révéla sa vé-
ritable dynamique et fut exprimée à la fois via d’importantes œuvres poétiques 
ainsi que par des actes à l’exemple des épisodes littéraires. Dans ce cadre, le récit 
de voyage du poète polonais Jules Slowacki (Juliusz Słowacki, 1809-1849) dans 
les îles Ioniennes, considéré comme un pèlerinage aux sources, et sa rencontre 
avec le poète national grec Dionisios Solomos (1798-1857), présentent un intérêt 
particulier, bien que l’authenticité de l’événement continue à être contestée.

Malgré le dynamisme progressif ainsi que le développement constant, à tra-
vers la publication systématique de plusieurs études relatives, la question du 
voyage de Jules Slowacki en Orient (aux Lieux Saints) à travers les îles Ioniennes, 
la Grèce continentale et les îles de la mer Egée a été traitée jusqu’à présent de 
manière incomplète par la critique littéraire polonaise.1 Cela pourrait apparaître 
aujourd’hui comme le résultat d’une mauvaise organisation et d’un traitement 
incorrect des sources connues, bien que la plupart des divers obstacles liés à ce 
sujet est désormais levée. Dans ce cadre, il est important de souligner le fait que 
la constitution du récit concernant le voyage de Slowacki en Orient est restée soit 
défectueuse, soit fictive d’après le morcellement commenté avant sa publication, 

* Article présenté initialement sous forme de communication au colloque international 
«L’union de l’Heptanèse à la Grèce (1864): résonances culturelles d’une manœuvre diplomatique», 
Paris, I.NA.L.C.O., 14-15 Novembre 2014, organisé par Sandrine Maufroy, Stéphane Sawas et 
Maria Tsoutsoura à l’occasion des 150 ans de l’union de l’ Heptanèse à la Grèce.

1. Bien que la bibliographie en polonais sur la vie, l’activité et les œuvres de Jules Slowacki reste 
abondante, nous nous bornons à renvoyer le lecteur aux études majeures de E. Sawrymowicz - S. 
Makowski - Z. Sudolski, Kalendarz życia i twórczości Juliusza Słowackiego [= Calendrier de la 
vie et de l’activité de Jules Slowacki], Wroclaw 1960, pp. 781-793, et de M. Kalinowska, Juliusza 
Słowackiego: Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu. Glosy [= Jules Slowacki: Voyage de Naples à la 
Terre Sainte. Voix], Gdansk 2011, pp. 417-423, qui regroupent de manière exhaustive la majorité 
des références bibliographiques disponibles (imprimés, manuscrits, archives etc.).
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auquel furent soumises les archives personnelles du poète, initialement par ses 
gérants, puis par ses héritiers etc.2

Pour toutes ces raisons, nous préférons effectuer d’abord une présentation sys-
tématique des sources disponibles, en nous référant au périple méditerranéen du 
poète polonais, afin de transmettre aux lecteurs une image complète du matériel 
littéraire aujourd’hui accessible.3 Ainsi, selon nos données nous pouvons présen-
ter, dans le cadre de cet article, les sources suivantes susceptibles de contribuer 
à la construction du récit en fournissant des informations crédibles sur le plan 
historique:

(a) Le journal de voyage du poète (Dziennik) couvrant la période de son 
voyage en Orient, c’est-à-dire du vendredi 2 septembre 1836 (départ d’Otrante 
pour Corfou) jusqu’au 17 juin 1837 (retour de Tripoli [au Liban] à Livourne), où 
sont compris, sous forme laconique, l’itinéraire (Itinerarium) de deux compa-
gnons, les notes du voyage (Notatki), ainsi que les œuvres complètes composées 
par le poète lui-même pendant son voyage.4 D’autre part, dans ce même journal 

2. À ce point il faut mentionner que, selon le dernier testament de Slowacki daté du 9 février 
1849, comme héritiers furent désignés sa mère Salomé Januszewska-Slowacka (1792-1855) ainsi 
que son oncle maternel Théophile Januszewski (1798-1865). Toutefois, lors de la mort du poète 
à Paris le 3 avril 1849, ce sont ses deux amis intimes Charles Pétiniaud-Dubos (1823-1906) et 
Sigismond Felinski (1822-1895) qui étaient présents à ses côtés et c’est le second qui a récupéré 
directement l’ensemble des archives manuscrites de Slowacki. Peu après, c’est ce même Sigismond 
Felinski qui déclara dans une de ses lettres à Théophile Januszewski que «tout mon intérêt pour ce 
matériel est que les manuscrits ne soient ni perdus ni gaspillés parce que je suis convaincu qu'un 
jour les gens sauront les apprécier aux niveaux linguistique et artistique comme des chefs-d'œuvre»; 
voir Z. Sudolski, «Listy Zygmunta Szczęsnego Felińskiego do Theofila Januszewskiego» [= «Lettres 
de Sigismond Szczęsny Felinski à Théophile Januszewski»], dans S. Makowski, W kręgu rodziny i 
przyjaciół Słowackiego. Szkice i materialy [= Dans le cercle de la famille et des amis de Slowacki. 
Esquisses et matériaux], Warszawa 1967, pp. 173-174, et E. Grzęda (wstep i komentarz), Juliusz 
Słowacki: Album rysunkowe z Podrózy na Wschód [= Jules Slowacki: Album de dessins du voyage 
en orient], Wroclaw 2009, p. 10.

3. Ibid., p. 11: description détaillée de la gestion (héritage, collecte, conservation, donation, 
édition/publication) des archives complètes du poète de la part de ses héritiers et d’autres gérants 
de ce matériel.

4. Ce Journal de Voyage (Dziennik podrózy na Wschód) était conservé à la Bibliothèque Kra-
sinski de Varsovie (ms. 5217) jusqu’en 1939, quand il fut prêté au Lycée de Kremenets pour l’expo-
sition qui devait être inaugurée le 4 septembre 1939 et qui était organisée à la mémoire des 130 ans 
de la naissance de Jules Slowacki. Le déclenchement de la Seconde Guerre Mondiale empêcha le re-
tour à Varsovie de toutes les pièces exposées, qui, par conséquent, restèrent cachées dans différents 
endroits afin d’être récupérées dans leur majorité plus tard, entre 1943 et 1959. La partie initiale 
de ce même journal de voyage, considéré entre temps comme perdu, fut retrouvé en 2001 parmi les 
collections des archives russes dites spéciales (Archiwum Specjalnego KGB), lorsque il fut décidée 
l’extraction de tout élément abrité, considéré comme «hétérogène» parmi les inventaires et les ca-
talogues de ces collections; cependant, cette partie initiale du journal demeure toujours conservée 
aux mêmes archives, bien qu’extraite de ces collections. À ce sujet consulter l’étude de H. Głebocki, 
«Zaginiony raptularz Juliusza Słowackiego z podrózy na Wschód (1836-1837) – odnaleziony po 70 
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de voyage sont compris un nombre important de dessins autographes (croquis, 
portraits et toiles sur huile) de Slowacki originaires des endroits visités (Corfou, 
Mycènes etc.).5 Après la mort du poète en 1849, son journal de voyage en Orient 
connut le même destin malheureux de ses archives personnelles et fut ainsi sou-
mis à une séparation partielle de feuilles et de dessins, d’où résulta une série 
de publications lacunaires.6 Au contraire, sa publication diplomatique (et com-
mentée à la fois) aurait permis d’offrir aux lecteurs un récit de voyage complet 
ainsi que de leur transmettre une véritable image des paysages méditerranéens au 
XIXe siècle;7

(b) la correspondance personnelle du poète (avec sa mère Salomé Januszews-
ka et son amie Englantyna Pattey) datant de la période de son voyage, et qui fut 
vraiment restreinte (6 lettres au total, c’est-à-dire 5 lettres envoyées contre une 
lettre reçue).8 Malgré ce fait, nous devrions accorder une importance particulière 

latach w zbiorach rosyjskich» [= «Le calendrier perdu de Jules Slowacki depuis son voyage en Orient 
(1836-1837), retrouvé après 70 ans parmi les collections russes»] dans Kalinowska, op. cit. (note 
1), pp. 161-186. D’autre part, il faut signaler que plusieurs documents originaux (manuscrits et cor-
respondance) provenant des archives du poète, sont aujourd’hui conservés parmi les collections du 
Musée Littéraire Jules Slowacki de Kremenets (Ukraine). Voir l’article de Dora Kacnelson, «Odwie-
dziny w Muzeum J. Słowackiego w Krzemieńcu» [= «Visite au musée de J. Slowacki à Krements»], 
Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Mickiewicza 8 (1973) 123-132.

5. Ces dessins (rysunki) sont d’une importance majeure, représentant des paysages visités par 
les deux compagnons à Corfou et en Grèce continentale (Mycènes), et ils figurent dans le Journal 
de Voyage (ms. 5217, voir ci-devant) du poète. Jusqu’à aujourd’hui nous ignorons le nombre exact 
des dessins qui se réfèrent à Corfou et à la Grèce continentale; d’après la description détaillée de 
ce document dans la bibliographie existante nous avons pu énumérer 4 dessins autographes de Slo-
wacki. D’autre part, mentionnons qu’un nombre important de dessins (22) se rapportant à l’Egypte, 
la Palestine et la Syrie sont conservés dans la collection manuscrite cotée I 5463 de la Bibliothèque 
Ossolineum (Wroclaw) et intitulée Album rysunkowego z podróży na Wschód [= Album de dessins 
du voyage en orient]. Consulter à ce sujet Grzęda, op. cit. (note 2), pp. 23-89.

6. Ainsi on trouve l’itinéraire publié, avec la partie des notes concernant le voyage en Orient 
mais qui couvrent seulement la période du 12 octobre 1836 (depuis l’île de Syros) jusqu’au 30 
avril 1837 (arrivée à Damas), dans J. Krzyżanowski, Juliusz Słowacki: Dzieła [= Jules Slowacki: 
Œuvres], t. 11: Dziennik podrózy na Wschód [= Journal de voyage en orient], Wroclaw 1952, 
pp. 185-190. Il s’agit d’une édition diplomatique, qui reste toutefois incomplète puisque la partie 
initiale de ce journal de voyage (itinéraire avec notes), à savoir celle qui se réfère au voyage depuis 
le départ d’Otranto (2 septembre 1836) jusqu’à l’arrivée dans l’île de Syros (28 septembre 1836), 
en est absente.

7. Afin de couvrir cette lacune documentaire et bibliographique, nous proposons au lecteur 
de recourir à l’étude des Sawrymowicz - Makowski - Sudolski, op. cit. (note 1), qui regroupe sous 
forme de journal détaillé et exhaustif la vie entière du poète, en la séparant chronologiquement en 
divers périodes et épisodes.

8. Sawrymowicz - Makowski - Sudolski, op. cit. (note 1), p. 768. Ainsi, de ces trois lettres qui 
furent envoyées par Jules Slowacki à sa mère (deux) et à Englantyna Pattey (une) lors de son voyage 
en Orient, deux ont été écrites et postées à partir de Beyrouth et la troisième a été écrite sur le bateau 
de retour et postée à Livourne au retour du poète en Europe.
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à cette source restée fort intéressante, car trois de ces lettres (deux envoyées à 
Salomé Januszewska et celle d’Englantyna Pattey au poète) ont été «perdues»;9

(c) le Journal officiel des États-Unis des îles Ioniennes (Εφημερίς Επίσημος 
του Ηνωμένου Κράτους των Ιονικών Νήσων / Gazzetta Uffiziale degli Stati 
Uniti delle Isole Jonie) qui servira de source administrative et où sont publiées 
les listes des passagers des transports maritimes ainsi que leur arrivée et leur 
départ dans ces îles. Cette source est d’une très grande utilité, car elle révèle en 
effet le parcours détaillé du voyage de deux Polonais (Zenon Brzozowski et Jules 
Slowacki) dans les îles Ioniennes et vers la Grèce, ainsi que celui de leurs compa-
gnons de voyage à l’échelle locale.10

D’autre part, bien que nous disposions actuellement d’une liste très détaillée 
de toutes les œuvres littéraires du poète polonais, composées durant son voyage 
en Orient,11 nous ne pouvons nullement les considérer comme des sources histo-
riques, faute de preuves, comme ce fut le cas jusqu’à présent, et par conséquent 
nous ne pouvons nullement lancer une recherche de ce genre à travers des élé-
ments fictifs ou peu crédibles. Dans ce cadre, nous pouvons évoquer l’exemple 
de l’épisode de la «visite supposée» de Jules Slowacki à la maison du «poète na-
tional» grec à Zakynthos, selon Gustave Maver,12 qui se base seulement sur une 
description de l’intérieur de cette maison pour affirmer que le poète polonais 
avait déjà visité ce lieu.13 Toutefois, nous préférons reconsidérer ce point et ne pas 

9. Voir A.Małecki, Juliusz Słowacki: Jego życie i dzieła w stósunku współczesnéj epoki [= Jules 
Slowacki: Sa vie et ses œuvres dans le cadre de l’époque contemporaine], vol. 2, Lwów 1881, pp. 
70-90. Dans ce cadre, la recherche concernant la correspondance personnelle de Slowacki devrait 
être élargie sur le plan chronologique, car elle est susceptible d’offrir plusieurs éléments-clés relatifs 
au voyage en Orient du poète (impressions du voyage, établissements de liens avec des facteurs 
locaux, expression de sentiments, niveaux de relations, déplacements de personnes, transactions 
financières etc.) et utiles à une exploitation scientifique, toujours dans une perspective historique. 

10. Εφημερίς Επίσημος του Ηνωμένου Κράτους των Ιονικών Νήσων / Gazzetta Uffiziale 
degli Stati Uniti delle Isole Jonie 298 (Κέρκυρα, 29 Αυγούστου 1836 / Corfù, 10 Settembre 1836), 
p. 1 et suiv.

11. Sawrymowicz - Makowski - Sudolski, op. cit. (note 1), p. 752.
12. Sawrymowicz - Makowski - Sudolski, op. cit. (note 1), p. 263, et G. Maver, «Da Napoli 

a Zante: osservazioni marginali sul “Viaggio In Oriente” di J. Slowacki», dans Juliusz Słowacki 
(1809-1849). Księga zbiorowa w stulecie zgonu [= Jules Slowacki (1809-1849]. ouvrage collectif 
pour le centenaire de sa mort], Londres 1951, pp. 324-327. Voir aussi G. Maver, «Slowacki - Σολω-
μός», Ιόνιος Ανθολογία 117-119 (juillet 1937) 33-36, et G. Th. Zoras, «Διονύσιος Σολωμός και 
Ιούλιος Σλοβάτσκι» [= «Dionisios Solomos et Jules Slowacki»], Επτανησιακά Μελετήματα… [= 
Études heptanésiennes…], vol. 2, Athènes 1959, pp. 41-49.

13. J. Kleiner, Juliusz Słowacki:Dzieła Wsystkie [= Jules Slowacki: œuvres complètes], t. 9, 
Wroclaw 1956, p. 36. Ainsi, selon le poème IV (strophe 7, vers 36-42), intitulé «Grecja» [= «Grèce»], 
de la collection Podróży do Ziemi Świętej [= Voyage à la Terre Sainte], la description de la maison 
de Solomos par Slowacki se concentre sur le jardin et les arbres du terrain, ainsi que sur une très 
brève énumération de l’ameublement intérieur (canapé, fenêtre, petite table, lit) sans insister sur 
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le concevoir sur une base purement fictive (littéraire), et proposer plutôt une ap-
proche différente de type historique (réelle) sur laquelle le récit pourrait acquérir 
une véritable authenticité textologique.

C’est grâce au talent de persuasion d’Alexandre Holynski (1816-1893), écri-
vain et ami personnel de Jules Slowacki, que le poète polonais réalisa ce voyage 
en Orient (Grèce, Egypte, Jérusalem) après l’avoir rejeté plusieurs fois auparavant, 
obtempérant aux dissuasions de son oncle maternel Théophile Januszewski qui 
le considérait comme une aventure trop effrayante.14 Ainsi, et selon le modèle de 
Chateaubriand et de son épopée chrétienne,15 Slowacki, accompagné par son ami 
Zenon Brzozowski (1806-1887), va parcourir durant une dizaine de mois (2 sep-
tembre 1836-16 juin 1837) plusieurs territoires en Méditerranée Orientale selon un 
itinéraire très détaillé et fixé d’avance.16 Plus particulièrement, selon Slowacki, l’iti-
néraire de leur périple fut arrangé depuis le séjour commun de trois compagnons à 
Rome et composé comme suit: Otranto - Corfou - Zante - Patras  - Vostitsa - mon. 
Mega Spileon - Tripolis [de Morée] - Napoli di Romania - Argos - Corinthe - 
Athènes - Syra (Hermopolis) - Alexandrie - Caire - Siout - Nil-Dendérah - Thèbes 
- Medinet Abou - Philae-Thèbes - Caire - El Arish - Gaza - Jaffa - Ramallah - Jé-
rusalem - Mont des Oliviers - Bethléem - mon. Saint Sava - Mer Morte - Jéricho 
- Béthanie - Jérusalem - Beéroth - Naplouse - Sébaste - Jénine - Nazareth - Cana 
- Tibériade - lac Génésareth - Damas - Beyrouth - mon. Saint Antoine de Padoue 
(prov. de Kersouan) - Beyrouth - Tripolis [Liban] - Livourne.17

Dans ce cadre, c’est la correspondance de Slowacki qui nous fournit les traces 
d’une description de son état psychique peu avant la concrétisation de ce grand 
projet de voyage en Orient. Ainsi le poète, dans sa lettre du 24 août 1836 adres-
sée à sa mère, écrivait: 
Je pense que ce voyage sera utile pour moi-même s’il détermine seulement la force de 

d’autres détails en particulier. Toutefois, nous ne trouvons aucune trace, dans les sources, de cette 
visite supposée rendue au domicile du poète zantiote, puisqu’il s’agit, très probablement, d’une pure 
hypothèse. Voir Sawrymowicz - Makowski - Sudolski, op. cit. (note 1), p. 263.

14. Selon Małecki, op. cit. (note 9), p. 70.
15. François-René vicomte de Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem et de Jérusalem à 

Paris en allant par la Grèce, et revenant par l’Egypte, la Barbarie et l’Espagne, t. 1-3, Paris 1811. 
Toutefois, il vaudrait mieux considérer le voyage de Jules Slowacki en Orient comme celui d’un 
littérateur-voyageur qui désirait plutôt se ressourcer que celui d’un artiste-voyageur qui s’y déplaça 
afin d’approfondir ses connaissances du monde oriental selon le modèle des missions scientifiques 
occidentales du XVIIIe siècle. Voir l’étude d’I. Apostolou, L’orientalisme des voyageurs français 
au XVIIIe siècle. Une iconographie de l’orient méditerranéen, Paris, PUPS, 2009, pp. 43-70.

16. D’après Małecki, op. cit. (note 9), p. 71.
17. Au sujet de l’itinéraire consulter Sawrymowicz - Makowski - Sudolski, op. cit. (note 1), pp. 

261-291. Ainsi, selon le plan initial de ce voyage, il était prévu que les deux amis (J. Slowacki et Z. 
Brzozowski) aillent voyager seuls dans les îles Ioniennes et en Grèce continentale avant de rejoindre 
plus tard Alexandre Holynski (1816-1893) à Dendérah en Egypte.
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[mon] caractère qui nécessite d'entreprendre et exécuter des tâches combinées avec des 
difficultés significatives. J’en ai assez, je devrais [avoir] le bénéfice de celui-ci [du voyage]. 
Voir de nouveaux pays, de nouvelles personnes, vivre avec eux, être porté par une cara-
vane de chameaux et penser à la mort au tombeau du Christ. Je serai là pour prier avec 
le cœur pour ceux que j’aime. Souvenirs et images pleins [avant de] revenir à la tranquille 
solitude européenne.18 

Le même soir à minuit, le poète quitte Naples pour Otranto et avec son com-
pagnon Zenon Brzozowski ils vont s’embarquer le 2 septembre 1836 sur un petit 
voilier, le «San Spiridon», pour passer à Corfou et là, sur le pont de ce voilier, 
ils feront la connaissance d’Anastasio Volterra, originaire de Zante, qui sera le 
premier à discuter avec les deux voyageurs au sujet de Solomos qu’il connaissait 
bien, puisqu’il avait déjà traduit en italien son hymne à la Liberté.19 Suite à 
cette conversation, Volterra se proposa comme intermédiaire afin de faire faire la 
connaissance de Solomos aux deux voyageurs polonais dès l’arrivée du voilier à 
Corfou, mais cela demeura sans résultat.20

Alors les voyageurs polonais arrivèrent par voie maritime à Corfou le 4 
septembre 1836, après une longue traversée de 28 heures, comme cela est 
annoncé au Journal officiel des États-Unis des îles Ioniennes: «ARRIVI 
DI PASSEGGIΕRI CON PUBBLICI BASTIMENTI. Ai 4 corr. da Otranto. 
Nobili Signori […] ed. Anastasio Voltera. Signori Zenone Brzozoneski, Giulio 
Slowacki».21 À Corfou, les deux compagnons de voyage ne restèrent que quatre 
jours en attendant de nouveaux passeports, afin de poursuivre leur périple à bord 
du bateau à vapeur l’«heptanèse», sur lequel ils partirent en direction de Zante 

18. Małecki, op. cit. (note 9), p. 71.
19. Selon G. Barone, Dionisio Solomos, poeta e scritore Greco ed italiano, Napoli 1910, p. 137. 

Cependant, cette information reste erronée, puisque c’est Gaetano Grasseti (1778-1836) qui était le 
premier à traduire l’hymne à la Liberté de Solomos en italien; cette traduction d’Inno alla Libertà 
par Grasseti fut en effet publiée à Missolonghi en 1825. Voir K. Tiktopoulou, Ο ΄Υμνος εις την 
Ελευθερίαν του Διονυσίου Σολωμού και οι τρεις πρώτες μεταφράσεις του / The hymn to the 
Liberty by Dionysios Solomos and the first three translations, Athènes, Greek Parliament - Centre 
of the Greek Language, 1999, pp. 141-148. D’autre part et après Grasseti, ce serait Niccolo Volterra 
en quatrième qui traduit en italien l’hymne à la Liberté de Solomos et lequel sera publiée en effet à 
Corfu en 1843. Toutefois le passager de l’«heptanèse» Anastasio Volterra semblerait provenir de la 
même famille que le traducteur de Solomos, Niccolò Volterra, mais il reste cependant évident qu’il 
s’agit de deux personnes bien distinctes entre elles. 

20. Il est bien connu que Solomos n’était pas très sociable et restait plutôt méfiant face à des 
visiteurs étrangers, selon Maver, «Da Napoli…», op. cit. (note 12), pp. 327-328.

21. Eφημερίς Επίσημος του Ηνωμένου Κράτους των Ιονικών Νήσων / Gazzetta Uffiziale 
degli Stati Uniti delle Isole Jonie 298 (Κέρκυρα, 29 Αὐγούστου 1836 / Corfù, 10 Settembre 1836), 
p. 1 et suiv.
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le 8 septembre 1836. De leur séjour à Corfou peu de détails nous sont connus22 
et les données dont nous disposons actuellement et témoignant de leur présence 
sont les deux premiers dessins qui représentent les deux côtés d’un certain endroit 
fortifié quelque part sur l’île, portant la légende «Corfou - 7 Sept. 1836».23 
Αprès Corfou, Jules Slowacki et Zenon Brzozowski continuèrent leur périple en 
direction de Patras via Zante, en s’embarquant sur l’«Heptanèse», comme aussi 
Anastasio Volterra et Dionisios Solomos, passagers pour Zante, selon le Journal 
officiel des États-Unis des îles Ioniennes: «PARTENZE DI PASSAGGIERI CON 
PUBΒLICI BASTIMENTI. Agli 8 do per Patrasso. Signori Zenone Brzozoneski, 
Giulio Slowacki […] do per Zante. Nobili Signori […] Anastasio Volterra […] 
Nobili Signori […] Co(nte) Dionis(io) Solomos […]».24 Toutefois, il faut signaler 
à ce point que les deux voyageurs polonais ignoraient initialement la présence 
de Solomos sur ce même bateau, car ils ne s’étaient jamais rencontrés plus tôt à 
Corfou; ils n’en seront informés qu’à bord, probablement par le même Anastasio 
Volterra.25 Par la suite, et lors de l’escale effectuée par l’«Heptanèse» à Zante, 
l’épisode de la visite de Slowacki à la maison de Solomos, inventé par quelques 
littérateurs postérieurs, accorda au récit un prestige important mais en le privant 
de crédibilité.26 Par conséquent, le récit de voyage dans les îles Ioniennes sera 

22. Jusqu’à aujourd’hui, aucune recherche sérieuse n’a été entreprise à cet égard afin de localiser 
et de suivre les traces des deux voyageurs polonais lors de leur séjour dans l’île de Corfou.

23. Au sujet de la publication de ces deux premiers dessins, consulter l’étude de Kalinowska, op. 
cit (note 1), p. 117. Une description détaillée du contenu entier du ms coté 5217 de la Bibliothèque 
Krasinski (Varsovie) avec la mention exacte de tous les dessins inclus est donnée par Kleiner, op. cit. 
(note 13), pp. 7-10, qui se base pour sa part sur l’étude antérieure de M. Kridl (wydał), J. Slowacki: 
Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu (z autografu Biblioteki Krasińskich) [= J. Slowacki: Voyage de 
Naples à la Terre Sainte d’après le manuscrit autographe de la Bibliothèque Krasinski], Warszawa, 
1925.

24. Voir infra p. 194 et note 21. Toutefois, ce sera la présence du capitaine Francesco Gavazzo 
ou Galasso qui marquera l’esprit de Slowacki puisque, du voyage à Zante il fera référence à lui 
comme étant quelqu’un d’ «obèse, joyeux, spirituel et sage» selon Maver, «Da Napoli…», op. cit. 
(note 12), p. 325 et aussi Kleiner, op. cit. (note 13), p. 27 (Podróży do Ziemi Świętej, poème III, 
strophe 3, verset 17).

25. Cependant il serait utile de noter qu’il n’y a eu aucune mention ni confirmation dans le 
journal de voyage de Slowacki concernant sa rencontre avec Solomos sur le bateau l’«heptanèse» 
en direction de Zante. Sur cet épisode consulter relativement l’article de W. Amarantidou, «Ο Józef 
Dunin-Borkowski ένας μεγάλος ξεχασμένος Φιλέλληνας ποιητής», dans Κων. Δημάδης (éd.), 
Πρακτικά Δ´ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών. Ταυτότητες στον ελληνικό 
κόσμο (από το 1204 έως σήμερα), vol. Β ,́ Αθήνα, 2011, p. 112 et note 2.

26. Voir infra pp. 192-193 et note 13. Nous ne possédons actuellement aucun témoignage 
crédible (écrit ou oral) sur le fait que les deux voyageurs polonais ont fait la connaissance de 
Solomos sur l’«Heptanèse», et qu’ils étaient descendus du bateau à Zante afin de rendre visite à 
Solomos, ou que Solomos les a bien invités chez lui. Ainsi le doute qui persiste sur l’authenticité 
de cet événement (la rencontre) a déjà été exprimé par la critique littéraire polonaise comme 
suit: «Il a personnellement rencontré le poète grec en route pour aller de Corfou à Zakynthos, et 
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plutôt bref pour les deux voyageurs polonais; le voyage ne dura que six jours 
(quatre à Corfou et deux sur mer entre Corfou et Patras) et se termina avec 
leur arrivée à Patras le 10 septembre 1836.27 Par la suite, l’itinéraire des deux 
voyageurs polonais en Grèce continentale suivra le schéma prévu initialement ;28 
les empreintes de leur parcours dans les îles Ioniennes seront marquées par une 
description littéraire plutôt maigre, relative au paysage et composée ultérieurement 
par Slowacki lui-même.29

L’errance poétique de Jules Slowacki en Orient n’est pas une reconstitution folklo-
rique, mais elle devrait être plutôt considérée comme une ascèse, car elle contribua 
à la revivification spirituelle du poète à travers ses concepts esthétiques (nature 
et esprit tragique, tragédie, épopée) mais aussi métaphysiques (surtout les valeurs 
classiques, telles que l’héroïsme et la nature politique) au moment de son besoin de 
se ressourcer. Ce ressourcement, qui se traduit par la recherche de modèles d’ins-
piration pour Slowacki, s’inscrit dans un ensemble comprenant deux cycles d’ex-
périences vécues, associés aux intérêts et aux valeurs romantiques de son époque. 
Plus particulièrement, il s’agit de deux périodes temporelles, dont chacune se com-
pose de plusieurs éléments hétéroclites et postérieures l’une à l’autre, à savoir:

(a) L’expérience polonaise du poète (1813-1830), qui couvre les années de 
ses études scolaires et universitaires (Kremenets, Vilnius), durant lesquelles il 

probablement le visita durant le séjour du navire à Zakynthos», d’après Sawrymowicz - Makowski -  
Sudolski, op. cit. (note 1), p. 734. Ce renseignement sert aujourd’hui à révéler l’incertitude de la 
thèse de la rencontre supposée entre Solomos et Slowacki et de la visite rendue par les voyageurs 
polonais à la maison du poète zantiote, soutenue par Monika Mikuła, «Grecki i polski Korsarz. 
Lambro Juliusza Słowackiego i Lambros Dionizjosa Solomosa» [= Les Corsaires grecs et polonais. 
Le poème Lambro de Jules Slowacki et le poème Lambros de Dionisios Solomos], dans M. 
Borowska - M. Kalinowska - J. Ławski - K. Tomaszuk (éd.), Filhellenizm w Polsce. Rekonesans [= 
Le Philhellénisme en Pologne. Reconnaissance], Warszawa 2007, p. 254. Et de la même, «Moje 
życie jest tylko fragmentem. Wyimek z życia Dionizjosa Solomosa. Rok 1836 – rok spotkania z 
Juliuszem Slowackim» [= Ma vie est seulement un fragment. Extrait de la vie de Dionisios Solomos. 
Année 1836 – année de la rencontre avec Jules Slowacki], dans M. Borowska - M. Kalinowska - K. 
Tomaszuk (éd.), Filhellenizm w Polsce. Wybrane tematy [= Le Philhellénisme en Pologne. Thèmes 
choisis], Warszawa 2012, pp. 145-153.

27. Ceci nous est connu grâce à la liste de toutes les étapes du voyage, établie dans le journal de 
voyage de Slowacki, et où Patras suit Corfou.

28. A savoir: Vostitsa (12 septembre) - mon. Mega Spileon (13 septembre) - Tripolis [de Morée] 
(16 septembre) - Napoli di Romania (17 septembre) - Argos (18 septembre) - Corinthe (19 septembre) 
- Athènes (20-26 septembre) - Syros (28 sept. - 11 oct.) - Alexandrie etc., selon Sawrymowicz - 
Makowski - Sudolski, op. cit. (note 1), pp. 262-291.

29. Au sujet de la composition des troisième et quatrième poèmes de la collection poétique 
Voyage de Naples à la Terre Sainte qui se réfèrent au voyage des deux polonais dans les îles Ioniennes 
(Corfou, Sainte Maure, Zante), consulter l’étude de Sawrymowicz - Makowski - Sudolski, op. cit. 
(note 1), pp. 752.
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aspirera aux valeurs universelles du romantisme grâce à la lecture des œuvres 
des instigateurs littéraires (Chateaubriand, Lord Byron, Lamartine) qui ont dé-
clenché le réveil en Europe de l’intérêt général pour l’Orient.30 Ainsi Slowacki, 
implanté dans cet environnement d’orientalisme littéraire, recevra ses premières 
influences directes pour ce monde lointain et imaginaire via le contact personnel 
avec le noble polonais Waclaw Rzewuszki (1784-1831), connu plus généralement 
sous le nom d’«émir Rzewuski» en raison de plusieurs de ses expéditions dans 
la péninsule arabe pour l’achat de chevaux pur-sang.31 D’autre part, il faut aussi 
accorder une importance particulière aux paramètres du climat spirituel et litté-
raire et de l’aspect de certains centres urbains directement liés avec l’existence du 
poète, comme Kremenets, sa ville natale, mais aussi Odessa, lieu de ses vacances 
durant sa période universitaire.32 

Dans ce cadre, une première appréciation de cet orientalisme littéraire est 
perçue dans ses œuvres poétiques de la période 1829-1831; il s’étend thémati-
quement sur plusieurs poèmes en série, à l’exemple de Jan Bielecki [= Jean Bie-
lecki, 1830], hymn [= L’hymne, 1830], Arab [= L’Arabe, 1830], Zmija [= La 
vipère, 1831] et Mnich [= Le moine, 1831].33 Plus particulièrement, dans l’Arabe, 
composé en novembre 1830 et publié en avril 1832 à Varsovie,34 Slowacki fait 
prévaloir la domination des passions sur les sentiments humains en présentant 
un héros central de type byronien,35 c’est-à-dire souffrant et autodestructeur, qui 

30. Ainsi, le jeune Jules Slowacki commença à suivre des cours d’anglais à partir de février 1829 
et, selon son premier professeur, un certain Mac Donald d’origine britannique, «il devrait être en 
mesure de comprendre les écrits de Byron ainsi que ses héros après trois mois». Pourtant, ce ne fut 
pas le cas, car son biographe nota qu’après une courte période de leçons, celui-ci fut gagné par la 
mélancolie et comprenait mal le byronisme; voir Małecki, op. cit. (note 9), vol. 1, pp. 29-30.

31. Le Comte Waclaw Seweryn Rzewuszki, né à Lvov et mort à la bataille de Daszow le 14 
mai 1831, était un aristocrate polonais passionné par l’Orient, par les chevaux et la littérature. Il 
effectua plusieurs voyages d’exploration ainsi que des missions en Orient au début du XIXe siècle et 
fut l’un des pionniers de l’introduction du modèle de vie et de comportement orientaux en Pologne 
et en Ukraine durant l’époque romantique. Consulter à ce sujet l’article de Joseph Chelhod, «Le 
voyage en Orient du comte Wenceslas Rzewuski effectué durant les années 1818-1819», Arabica 
42.3 (1995) 404-418. D’autre part, il faut aussi signaler que le domaine de la famille Rzewuski, 
c’est-à-dire le château de Pidhirtsi (actuellement en Galicie ukrainienne), fut géré par le grand-père 
de Jules Slowacki et par conséquent le contact entre le jeune poète et le comte était aussi direct que 
possible.

32. D’après Małecki, op. cit. (note 9), pp. 24-25, Slowacki choisit de passer ses vacances 
universitaires dans la région d’Odessa suite à des recommandations médicales relatives à des 
problèmes pectoraux dont il souffrait.

33. Ibid., pp. 120-196. Il s’agit en effet de la période qui précède l’émigration de Slowacki en 
France (1831-1833), en Suisse (1833-1835) et en Italie (1835-1836).

34. Voir relativement J. Kleiner, Juliusz Słowacki: Dzeje twórczosci [= Jules Slowacki: Actes de 
créativité], t. 1, Kraków 2003, pp. 130-137.

35. De même, l’imitation des héros byroniens est caractéristique pour Slowacki dans son poème 
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se venge contre la nature mais aussi contre l’humanité. L’intention initiale du 
poète, étant de discréditer le monde spirituel des humains, n’est concrétisée que 
par l’usage du style byronien de vers lâchés (loose verses), où chaque strophe peut 
constituer toutefois une histoire indépendante.36 

D’autre part, et pendant la période de l’insurrection polonaise de novembre 
1830, Slowacki manifestera aussi son intérêt particulier pour la création poé-
tique de Solomos et suivra la grandeur du poète zantiote à travers le destin eu-
ropéen de son œuvre plus connu à l’époque, l’hymne à la Liberté (1823).37 Plus 
particulièrement, le poète polonais aura l’occasion de connaître cette œuvre à 
partir de la traduction française de Stanislas Julien;38 malgré les imperfections du 
texte français, l’œuvre de Solomos sera son modèle d’appui pour sa propre créa-
tion poétique, intitulée oda do wolności [= odes à la liberté] et publiée en 1830, 
où le républicanisme patriotique est exalté en association avec le (néo)classicisme, 
lequel est à son tour glorifié comme une valeur traditionnelle de l’humanité;39

(b) l’expérience orientale du poète (1836-1837), qui se limite chronologique-
ment à la période de son voyage en Orient mais qui s’étend littérairement à l’en-

Lambro (1833), les héros faisant référence directe à Lambros Katsonis (1752-1804) que Slowacki 
put connaître à partir de deux œuvres: en premier lieu, la publication de Zuleika et Sélim ou La 
Vierge d’Abydos de Lord Byron (composé initialement en 1813 en anglais, traduit en français par 
Léon Thiessé (1793-1854), et publié à Paris en 1816 chez Plancher), puis la traduction polonaise 
de la même œuvre par W. Ostrowski, Dziewicza z Abydos [= La vierge d’Abydos], Warszawa 
1821. Voir à ce sujet J. M. Querard, La France littéraire ou Dictionnaire Bibliographique des 
Savants, historiens et Gens de Lettres de la France ainsi que de littérateurs étrangers qui ont 
écrit en français, plus particulièrement pendant les 18e et 19e siècles, t. 9, Paris 1838, p. 433. Il 
faut signaler également les deux autres traductions polonaises de La Vierge d’Abydos, à savoir 
celle d’A. E. Odyniec, Narzeczona z Abydos [= La jeune mariée d’Abydos], Leipzig, 1838 et de 
A.Zawadzki, Narzeczona z Abydos, Warszawa, 1846, bien que Slowacki ne put directement être 
influencé par ces deux derniers textes, étant donné le décalage chronologique. En second lieu, nous 
ne devons pas négliger la publication de la traduction française complète de Don Juan de Lord 
Byron à Paris en 1830. Consulter l’étude de Paulin Paris, Œuvres complètes de Lord Byron avec 
notes et commentaires, t. 1, Paris 1830, pp. 75-488. 

36. Idem et d’après Małecki, op. cit. (note 9), pp. 179-180.
37. Consulter relativement l’étude de K. Tiktopoulou, op. cit. (note 19), et celle de Michał 

Bzinkowski, «ELEUTHERIA E THANATOS! The idea of freedom in Modern Greek poetry during the 
war of independence in 19th century. Dionysios Solomos’ “Hymn to Liberty”», Terminus 1 (2004) 
123-133.

38. Dionysios Sοlomos, Dithyrambe sur la Liberté, traduit du Grec Moderne par Stanislas Ju-
lien, Paris, Firmin-Didot, 1825. La traduction française de Stanislas Julien, que Slowacki connais-
sait depuis son jeune âge, marqua un de ses premiers pas vers sa connaissance de la création poé-
tique de Solomos; voir Sawrymowicz - Makowski - Sudolski, op. cit. (note 1), p. 734. 

39. La composition et la publication de cette œuvre de Slowacki s’inscrit dans le cadre histo-
rique et politique de l’insurrection polonaise du 29 novembre 1830 contre l’armée tsariste, qui se 
terminera par une défaite en octobre 1831 après une série de longues batailles et la prise de Varsovie 
par les Russes le 8 septembre 1831.
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semble de ses œuvres dès cette époque (poèmes, pièces théâtrales, dessins), pos-
térieures, dans leur majorité, aux dates de ce voyage. Ainsi, l’accomplissement 
littéraire de ce périple en Orient sera inclus en totalité dans son œuvre intitulée 
Podróż do Ziemi Świetej z Neapolu [= Voyage de Naples à la Terre Sainte], qui 
parut à Lvov en 1866 et comprend huit poèmes qui furent écrits pendant ainsi 
qu’après le voyage en Orient,40 Il s’agit en effet d’une publication très tardive et 
posthume, dans laquelle ces huit poèmes constituent – selon le modèle byronien 
– des unités thématiques indépendantes (autonomes).41 Ce mimétisme littéraire 
facilitera la tâche de Slowacki qui voudra jouir d’une liberté de création et pro-
céder plutôt, à travers le modèle romantique, à la composition et à l’association 
d’un ensemble d’images (poèmes) et de paroles (vers), chacune de ces images 
étant indépendante (strophe).

Une présentation analytique du contenu pourrait donner le classement sui-
vant: (i) poème I: «Wyjazd z Neapolu» [= «Départ de Naples»], (ii) poème III: 
«Statek  parowy» [= «Bateau à vapeur»], (iii) poème IV: «Grecja» [= «Grèce»], 
(iv) poème V: «Podróz  konna» [= «Voyage à cheval»], (v) poème VI: «Nocleg w 
Vostizy» [= «Veille de nuit à Vostitsa»], (vi) poème VII: «Megaspileon klasztor» [= 
«Le monastère de Mega Spileon»], (vii) poème VIII: «Grób Agamemnona» [= «Le 
tombeau d’Agamemnon»] et (ix) poème IX: sans titre.42 Ainsi, l’ordre présenté 
par ces poèmes est proposé selon une logique de cohésion linéaire suivant en 
effet la suite chronologique du voyage. Chacun de ces poèmes est composé d’un 
nombre différent de plusieurs strophes qui, à leur tour, sont largement détermi-
nées par un enjambement de sens continu relatif à des centaines d’éléments hété-
roclites associés entre eux (mythologie, épopée chrétienne, personnes héroïques, 
paysage des endroits visités, personnes rencontrées, noms d’hôtels etc.).

La construction complexe de cette collection poétique ne répond que vague-
ment à ce que l’on pourrait en espérer.43 C’est ce qui apparaît quand on exa-

40. Plus précisément, les poèmes I-III furent composés entre le 28 septembre et le 12 décembre 
1836, les poèmes IV-VII entre le 15 décembre 1836 et le 21 janvier 1837 et les poèmes VIII-IX 
avant le 5 décembre 1839 à Paris. Voir Sawrymowicz - Makowski - Sudolski, op. cit. (note 1), 
pp. 752-753. La publication de Lvov (1866) suit la disposition du texte du Journal de Voyage 
[= Dziennik podrózy] de Slowacki selon le ms. 5217 de la Bibliothèque Krasinski, Varsovie, avec une 
numérotation (erronée) des poèmes, formulée ainsi initialement par le poète lui-même. Voir Kleiner, 
op. cit. (note 13), pp. 7-10.

41. C’est le cas du septième poème, intitulé «Grób Agamemnona» [= «Le tombeau d’Agamem-
non»], qui parut d’abord accompagné du texte de la tragédie de Slowacki Lilla Weneda, à Paris en 
1840. Il fut ensuite inclus dans l’édition de Lvov en 1866. 

42. Selon Kleiner, op. cit. (note 13), p. 430.
43. Ainsi, l’île de Corfou n’est mentionnée qu’une seule fois par le poète (poème III, strophe 17, 

v. 99), contrairement aux îles de Zante et de Leucade (Sainte-Maure), mentionnées trois et quatre 
fois respectivement (poème IV, strophe 1, v. 2; strophe 6, v. 32; strophe 33, v. 195, et poème III, 
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mine la question du paysage heptanésien, laquelle fut plutôt faiblement traitée 
par le poète qui ne commenta le décor zantiote que de façon très brève, se limi-
tant à l’évocation de sites construits/édifices (forteresse à la montagne, la maison 
du poète [Solomos]), de certains éléments naturels (la mer, le ciel) ainsi que de 
quelques animaux (grillons de nuit, sauterelles). Car la priorité de Slowacki était 
d’évoquer le territoire grec (heptanésien et continental) comme un sol d’héroïsme 
et de sacrifice, offrant en parallèle une source de rejaillissement métaphysique.44 
Par conséquent, il faut signaler que la production poétique émergée de ce voyage 
en Orient contribua à l’enrichissement du vécu du poète mais resta plutôt définie 
d’après sa nature idéologique et politique.

Légendaire, mais aujourd’hui contredit, cet épisode littéraire des rencontres 
heptanésiennes laisse à désirer quant à son authenticité, permettant simultané-
ment l’ouverture de nouvelles perspectives au transfert culturel et à la recherche 
scientifique, à condition de respecter les normes et les règles en vigueur. Les îles 
Ioniennes continuèrent à être l’un des pôles de revivification spirituelle, de ren-
contres et d’importante production littéraire en Orient méditerranéen tout au 
long du XIXe siècle, en favorisant les contacts des élites européennes, contraire-
ment à la volonté des régimes politiques très autoritaires.

Université de Wroclaw                                              KYRIAKOS PAPOULIDIS

strophe 17, v. 100; strophe 19, v. 111; strophe 25, vv. 145, 150). Pour la description de la maison de 
Solomos, voir infra pp. 192-193 et note 13.

44. Dans ce cadre, Slowacki évoque dans son quatrième poème plusieurs héros de l’Antiquité 
(Miltiade, Thémistocle, Léonidas), de la Révolution Grecque (Tzavelas, Botzaris, Ypsilantis, 
Kanaris, Miaoulis), ainsi que des noms de champs de bataille (Chéronée, Thermopyles, Lépante, 
Missolonghi et Navarin), désireux de les comparer avec ceux de l’insurrection polonaise de 1794 
(défaite de l’armée insurrectionnelle polonaise commandée par Tadeusz Kościuszko (1746-1817), à 
la bataille de Maciejowice le 10 octobre 1794 contre l’armée tsariste.
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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

Bente Kiilerich - Hjalmar Torp, The Rotunda in Thessaloniki and its Mosaics / Η 
Ροτόντα της Θεσσαλονίκης και τα ψηφιδωτά της. Greek translation by Karina 
Lampsa, Athens, Kapon Editions, 2016, pp. 64 with 45 illustrations.

It is well known that research on the monuments of Greece owes a great deal to 
the interest and work of foreign scholars, and the results are more auspicious when 
good cooperation with Greek archaeologists is achieved.1 It is an hopeful sign that 
two Norwegian professors, Bente Kiilerich and Hjalmar Torp, have returned to the 
Rotunda of Thessaloniki and summarized in this short volume their many years of 
involvement with an important monument of Late Antiquity. However, questions of 
chronology and interpretation of the building and its masterpieces of mosaic decora-
tion remain open, and scholarly-scientific research has not reached generally-accepted 
conclusions. This book does not exhaust the issues the Rotunda raises; neither its pre-
sentation nor the accompanying commentary is exhaustive. It does, however, suggest 
the direction in which archaeological research on monuments in Greece is headed.

Research on the monument 

When Ch. Texier visited Thessaloniki, the Rotunda was still a Muslim mosque and 
the visible mosaics in the lower zone of the dome did not have the brightness they 
have today, at least before the destructive earthquake in Thessaloniki (1978).2 Texier, 
influenced by the “sanctity” exuded by the frontally-posed male orants, proposed 
they be identified as Christian martyrs because their names corresponded to those of 
martyrs under Decius and Diocletian, and dated both the building and the mosaics, 
considering them as belonging to a single work, to the reign of Constantine at the 
beginning of the 320s.

After the mosaics were cleaned in 1889, D. V. Ainalov in 1900-1901 demonstrat-
ed their iconographic relationship to the Alexandrian and Roman artistic tradition.3 

1. Ἄνευ τῶν ξένων πολλά τινα δυστυχῶς ἡμεῖς οἱ Ἕλληνες ἀδυνατοῦμεν νὰ πράξωμεν, 
ἀλλὰ καὶ ἄνευ ἡμῶν εὐτυχῶς οἱ ξένοι πλείονα ἀδυνατοῦσι. (Without foreigners, we Greeks are 
unfortunately unable to accomplish much; but also without us, foreigners are unable to successfully 
accomplish even more.) From a letter of Petros N. Papageorgiou to Stefanos Dragoumis, 7 June 
1907, see P. N. Nigdelis, Πέτρου Ν. Παπαγεωργίου τοῦ Θεσσαλονικέως Ἀλληλογραφία 
(1880-1912), Thessaloniki 2004, p. 229.

2. Ch. Texier - R. P. Pullan, L’architecture byzantine, London 1864, p. 145.
3. D. V. Ainalov, The hellenistic origins of Byzantine Art, ed. C. Mango, Brunswick, N.J., 
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Relying on the similarities of the buildings depicted in the mosaics of the Rotunda 
to works of the 2nd-4th centuries, and accepting Texier’s view on identification of 
the depicted figures as martyrs of the pre-Constantinian period, Ainalov supported a 
dating for the mosaics to the reign of Constantine.

E. Hébrard refrained from taking the Rotunda as a Constantinian work.4 Relying 
on urban planning criteria, he expressed the view that the Rotunda was a Galerian 
building (305-311) due to its proximity to the Arch of Galerius, the Palace, and the 
Hippodrome, and that in the late 4th - early 5th c. it was enlarged and decorated 
with mosaics as part of its transformation into a Christian church. Ch. Diehl defini-
tively assigned the mosaics to the Christian sphere.5 He accepted Texier’s interpreta-
tion of the orants, and dated the mosaics to the early 5th c., pointing to their stylistic 
affinity with the Greco-Roman tradition which remained preserved in works of the 
4th and 5th centuries.

H. Grégoire, relying on the archaeological investigations of Ejnar Dyggve 
(March-June 1939), advanced the ideas of N. P. Kondakov (1909) and H. Koethe 
(1933) about the funerary (mausoleum) character of the Rotunda, expressing the 
opinion that it was Galerius’ mausoleum.6 His view was accepted by many scholars, 
among them E. Dyggve and his students H. P. L’Orange and H. Torp.7 Since then, 
research has been confined to the determination of the date when the Galerian Ro-
tunda was transformed into a Christian church and its mosaics were simultaneously 
constructed. This correlation and its constant repetition created a bipolar scheme of 
methodological interdependency as a leap of faith (acte de foi), in accordance with 
which the dating of the Rotunda's conversion to a Christian church was determined 
on the basis of the iconographic interpretation and stylistic analysis of the mosaics, 
and the dating and interpretation of the mosaics was determined on the basis of 

Rutgers University Press, 1961. 
4. E. Hébrard, “Les travaux du Service Archéologique de l’Armée d’Orient à l’Arc de Triomphe 

‘de Galère’ et à l’église Saint-Georges de Salonique”, BCh 44 (1920) 15-40.
5. Ch. Diehl - M. Le Tourneau - H. Saladin, Les monuments chrétiens de Salonique, Paris 

1918, pp. 30-31.
6. H. Grégoire, “La Rotonde St. Georges à Thessalonique et le mausolée de Galère”, Byzantion 

14 (1939) 333-334.
7. E. Dyggve had entrusted to L’Orange, assisted by Torp, the publication of the marble revet-

ments and the lower zone mosaics of the Rotunda under a permit granted by the Archaeological 
Society in 1938 (E. Dyggve, “Recherches sur le palais impérial de Thessalonique”, in Studia ori-
entalia Ioanni Pedersen, København 1953, p. 68). In this capacity, Torp followed the uncovering 
of the mosaics in the top of the Rotunda’s dome, which was done in February 1953 (to coincide 
with the IX International Congress of Byzantine Studies in Thessaloniki) by a team from the Ar-
chaeological Society at Athens headed by artist-conservator Fotis Zachariou. N. Moutsopoulos, Η 
Ροτόντα του Αγίου Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη, Thessaloniki 2013, p. 261, incorrectly states 
that “Hjalmar Torp worked on the mosaics in the Rotunda with L’ Orange as his collaborator; Fotis 
Zachariou worked alongside them.”
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when it was deemed to have been converted into a Christian church. Since neither 
of these dates is known, proposed dates present a deviation of nearly two centuries, 
from the late 4th to the early 6th c.8

The impasse of linking the mosaics with the transformation of the Rotunda into 
a Christian church appeared during the work to reveal the mosaics at the summit 
of the dome (1953) when clamps were found which secured the mortar in which 
the tesserae had been set to the masonry.9 The fact that the clamps were anchored 
from the outset in the masonry proved that the mosaic was contemporary with the 
masonry, and not later.10 In light of this, Dyggve and Torp expressed the view that the 
dome of the Rotunda had two construction phases, and that following the death of 
Galerius in 311, the Rotunda remained roofless and abandoned until its conversion 
to a Christian church under Theodosius I (379-395), when the dome was completed 
and the mosaic decoration was done throughout the building.11

This Christian-centric interpretation of the mosaics in the Rotunda was shaken 
when A. Grabar, stressing the presence of secular iconographic themes associated 
with imperial worship, expressed the opinion that the lower zone mosaic decoration 
of the Rotunda might be earlier than its conversion to a Christian church.12 But this 
interpretation was shaken anew when E. Kleinbauer, in some well-researched and 
documented articles, revealed the Roman imperial origins of the iconographical mo-
tifs and showed that the male orants were not Christian martyrs or saints, but living 
persons, donors of the Christian church or its mosaics, which he dated to 450-475.13 

8. For an aggregation of proposed dates, see Α. Mentzos, “Reflections of the interpretation and 
dating of the Rotunda of Thessaloniki”, Egnatia 6 (2001-2002) 73.

9. H. Torp, “Quelques remarques sur le mosaïques de l’église Saint Georges à Thessalonique”, 
Proceedings of the IX International Congress of Byzantine Studies, Thessaloniki 1953, Ι, Athens 
1955, p. 491. The authors wrongly write that “some of the iron clamps [are] still visible in the 
middle zone of the cupola”(p. 54). What in fact can be seen today in this part of the dome are small 
tubes for grout which the conservators left to project slightly beyond the masonry.

10. The impasse is clear from Moutsopoulos’ inability (op. cit. [note 7], p. 265) to understand 
how clamps were set in the masonry of a dome constructed with formwork. If he had accepted that 
the mosaics were not Christian, there would have been no problem of understanding.

11. H. Torp, op. cit. (note 9), p. 491. Idem, “The date of the conversion of the Rotunda at 
Thessaloniki into a church”, Papers from the Norwegian Institute at Athens, 1, 1991, pp. 13-18. 
Torp’s views were followed by the architect K. Theocharidou, “Η Ροτόντα της Θεσσαλονίκης. 
Νέα στοιχεία και αποσαφηνίσεις με αφορμή τις αναστηλωτικές εργασίες”, ΔΧΑΕ 16 (1991-
1992) 57-75.

12. A. Grabar, “À propos des mosaïques de la coupole de Saint-Georges à Salonique,” Cahiers 
Archéologiques 17 (1967) 59-81.

13. E. W. Kleinbauer, “The iconography and the date of the mosaics of the Rotunda of Hagios 
Georgios, Thessaloniki”, Viator 3 (1972) 32. Idem, “The orants and the mosaic decoration of the 
Rotunda at Thessaloniki: Martyr Saints or Donors?”, Cahiers Archéologiques 30 (1982) 25-45. 
Mentzos, op. cit. (note 8) 57-82, has also entered the realm of doubts. Given the obvious imperial 
character of the mosaics’ iconography, especially the interpretation of the representation of the male 
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His views did not enjoy wide acceptance, and research remained committed to the 
Christian-centric interpretation of the mosaics and the “sanctity” of the depicted 
figures. Nevertheless, the impasse became clear the more research ascertained the 
imperial character of the mosaics’ iconography and the absence of Christian icono-
graphic parallels.

On the other hand, the interpretation of the Rotunda as the mausoleum of Gale-
rius languished when it was established that Galerius was probably buried in his 
birthplace of Romuliana (Gamzigrad, Serbia). Ćurčić, once more highlighting the 
Rotunda’s similarities to descriptions of the mausoleum of Constantine in Constan-
tinople and other Christian Constantinian monuments (the mausoleum of Helena 
at Tor Pignatarra in Rome [328], the mausoleum of Konstans in Centcelles [337-
350], the mausoleum of Konstantina (Santa Costanza) in Rome [354]), expressed 
the opinion that the Rotunda was built between 322 and 324 by Constantine as his 
mausoleum.14 As regards its mosaic decoration, he followed the views of Dyggve/
Torp that they were added in the late 4th c. when Theodosius I transformed the 
Rotunda into a Christian church.

The archaeological documentation of conservation work on the mosaics during 
the decade 1997-2007 showed that the mosaics were not subsequent to, but contem-
porary with the building, and that the two (building and mosaics) must henceforth be 
examined in tandem.15 The view that the mosaics were constructed when the Rotun-
da was converted into a Christian church has been rejected by the undersigned and P. 
Mastora.16 On the basis of onsite observations, they have claimed that the Rotunda, 
both building and mosaic decoration, is a (single) whole built by Constantine as his 

figure advancing at the summit of the dome as an adventus, Mentzos connected the decoration of 
the Rotunda with the presence of the imperial family in Thessaloniki in 424-436, and particularly 
with the marriage of Valentinian III to Eudokia, which was planned for Thessaloniki but ultimately 
celebrated in Constantinople (pp. 76-79). See also L. Nasrallah, “Empire and Apocalypse in 
Thessaloniki: Interpreting the Early Christian Rotunda”, Journal of Early Christian Studies 13 
(2005) 465-508.

14. Sl. Ćurčić, Some observations and questions regarding Early Christian architecture in 
Thessaloniki, Thessaloniki, 9th Ephoreia of Byzantine Antiquities, 2000. 

15. Work was carried out by the 9th Ephoreia of Byzantine Antiquities.
16. Ch. Bakirtzis - P. Mastora, “Are the mosaics in the Rotunda in Thessaloniki linked to its 

conversion into a Christian church?”, IX International Symposium ‘Niš and Byzantium’, Niš, 3-5 
June 2010, Niš 2011, pp. 33-45. Ch. Bakirtzis, “Rotunda” in Mosaics of Thessaloniki, 4th-14th 
century, Athens 2012, pp. 51-117. Ch. Bakirtzis - P. Mastora, “Σχετίζονται τὰ ψηφιδωτὰ τῆς Ρο-
τόντας Θεσσαλονίκης μὲ τὴ μετατροπή της σὲ χριστιανικὸ ναό;”, Προθήκη 1 (2016) 26-34. P. 
Mastora, “Το Μαυσωλείο του Κωνσταντίνου στη Θεσσαλονίκη. Ο των αγίων σύλλογος: Στρα-
τιωτικοί, εκκλησιαστικοί και αυλικοί στα ψηφιδωτά της Ροτόντας”, Διακλαδική Επιθεώρη-
ση. Περιοδικό Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου 36 (July-October 2016) 71-95 (http://
www.geetha.mil.gr/media/adispo/ADISPO8.html). Ch. Bakirtzis - P. Mastora, The Mausoleum of 
Constantine in Thessaloniki (forthcoming).
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mausoleum in 316-324, when he dominated the Balkans and turned Thessaloniki 
into the center of military preparations against Licinius. Concerning the iconography 
of the mosaics, they supported a retreat from the Christian-centric interpretation. 
They explained that the beginning of the impasse posed by the Christian-centric in-
terpretation of the Rotunda mosaics was the “certainty” (repeated from the 19th c. 
onward) that the mosaics were Christian and belonged to the era of the conversion 
of the Rotunda into a Christian church.17 A “Christian” character is lent the whole 
by the “sanctity” of the orants as a group and en face, by the fact that many are bish-
ops and presbyters, by the cross-shaped military standard (signum) of Constantine, 
considered post eventum a Christian symbol, and by the “crosses” on the roof of 
the buildings in the NW and SW panels, which are small portable standards (signa). 
Certainly the removal of the non – and less – “Christian” mosaics from the second 
zone and central medallion when the Rotunda was converted to a Christian church, 
and the preservation of all those which could be read as “Christian” determined their 
Christian-centric interpretation. Taking into consideration that imperial elements 
prevail in the mosaic decoration of the Rotunda, they characterized the “Christian” 
themes as unformed and still in the process of becoming established, and connected 
them with Constantine’s religious and social policy. The mosaics of the Rotunda, 
they maintained, were masterpieces, a unique and key monument in which Roman 
art came to an end and Byzantine art began.

In their book B. Kiilerich and H. Torp do not take a position on this issue, that is, on 
whether, why, and to what extent the mosaics of the Rotunda were Christian and 
whether they were associated with the conversion of the Rotunda into a Christian 
church. On the contrary, they take a position favoring an exclusively Christian-cen-
tric interpretation of the monument and its decoration, read the mosaics from this 
standpoint, and repeat their previously-published views, some of which they fail to 
note. Into these views they insert ideas which have been advanced in the meantime, 
resulting in vagueness and confusion being added to the impasses of the Christian-
centric interpretation of the mosaics. Let us consider some examples: 

Building/construction history of the Rotunda 
(1) The authors repeat that the erection of the Rotunda was associated with the 
building program of the Galerian palatial complex in Thessaloniki. “The construc-
tion of the building may have already started by 298, but it is more likely that it 
began around 305. The Roman Rotunda was probably intended to serve as a temple 
for the imperial cult. When planned, it may also have been intended as Galerius’ 

17. See Mastora, “Μαυσωλείο”, op. cit., 87-88.
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mausoleum. When the emperor died in 311, the Rotunda was still unfinished” (pp. 
9-10), until Theodosius I (379-395) roofed it and converted it into an imperial 
church dedicated to Christ and the martyrs.

First of all, for a building the size of the Rotunda in a city built to imperial speci-
fications like Thessaloniki to be left unfinished, uncovered, and abandoned for about 
70-80 years, without anyone from the Constantinian dynasty – which carried out 
enormous building projects – undertaking to roof and employ it, and only the faith-
ful Christian Theodosius I completing the work of the Christian-opposed Galeri-
us, goes against common sense. Dyggve and Torp’s witticism about two building/
construction phases for the dome, of which the first was Galerian and the second 
Theodosian and contemporary with the mosaic decoration, does not stand for static, 
architectural and lighting reasons, which prove that the dome of the Rotunda was 
a uniform entity (structure-mosaics).18 The authors do not elaborate, instead men-
tioning only that “at the time of its conversion into a church, the brick dome was 
finished” (p. 10). However, the question of whether and to what extent a building 
as prominent as the Rotunda first received decoration when it was converted to a 
Christian church remains open. 

(2) The authors repeat the old idea of Hébrard/Dyggve that the Rotunda was 
connected with the Galerian palace by a monumental colonnaded processional way, 
the existence of which has yet to be proved through excavation. Reconstruction 
drawings 5 and 6 (p. 11), may serve to impress readers, but it is well known that 
they have no evidential value. The walled sacred area around the Rotunda is equally 
hypothetical.

(3) In chapter “The Roman Rotunda” the authors consider that “the large arched 
windows and the smaller openings at the spring of the dome lightened the massive 
construction”(p. 8). But such a major, critical, and costly construction project would 
not have been done purely for aesthetic reasons. Recent research interprets these 
many large openings, as well as the absence of a funerary crypt, as basic features of 
the Christian Constantinian mausolea, and related to the entry of light in a new at-
titude towards death and the afterlife.19

(4) Since according to the authors the mosaics are contempory with the Rotun-
da’s conversion into a Christian church, the “collapse” of the east section of the dome 
and its mosaics must be due to some reason post-dating the Rotunda’s conversion to 
a church and the construction of the mosaics. The addition of a large, high sanctuary 
is a major construction-addition and ideological intervention with consequences for 

18. Bakirtzis - Mastora, Niš and Byzantium IX, op. cit. (note 16), p. 34, Bakirtzis, “Rotunda”, 
op. cit. (note 16), p. 115, Mastora, “Μαυσωλείο”, op. cit. (note 16) 75-76.

19. M. Johnson, The Roman imperial mausoleum in Late Antiquity, Cambridge, Cambridge 
University Press 2009.
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the building’s static equilibrium and it is practically shouting that it was the reason 
for the “collapse” and subsequent rebuilding of the east section of the dome.20 Due 
to this impasse, the authors enlist earthquakes, to which they attribute whatever they 
do not understand or cannot explain. The first earthquake in the first half of the 6th 
c. and the second around 620 “justified” important building interventions. However, 
the authors do not include among these the “collapse” and rebuilding of the east sec-
tion of the dome other than in laconic and vague fashion in the book’s Timeline: “ca 
620: Building phase IV: The choir and ambulatory are destroyed in an earthquake; 
the dome is repaired”. The same ambiguity is employed in referring to the mosaic 
decoration in the east section of the dome, which was destroyed in the dome’s “col-
lapse”: “The one (panel) to the east, above the choir, is lost; it was possibly destroyed 
in the vast earthquake around 620. The mosaic panel is replaced by a now darkened 
painted imitation.” They do not explain that the wall painting does not date to the 
7th c., but to 1889.21 Thus we see that by their silences and ambiguous statements, 
the authors avoid all those points in the Rotunda’s building history that bring their 
theories to an impasse.

(5) Among the interventions to the building after the earthquake in the first half 
of the 6th c. the authors include the addition of an octagonal baptistery west of the 
south entrance. In fact this building remains to be fully excavated. It is as yet only 
hypothesized to have been a baptistery.

Interpretation of the mosaics 
First zone: Dogmatic themes 
“Three dogmatic themes, each depicted twice (including the lost east panel), are pre-
sented in the architectural imagery.22 The first theme consists of a large jeweled cross 
crowned by a dove and placed in front of a basin of water. The second theme is a 

20. It is confirmed by the static engineers who worked to stabilize the Rotunda after the 1978 
earthquake, see Moutsopoulos, op. cit. (note 7), p. 131. Moutsopoulos, however, following the 
model “Galerian Rotunda–Christian mosaics”, assumed that the east section of the dome collapsed 
due to an earthquake, which he sometimes dates to 1037 (pp. 66, 260) and sometimes to 1591 (p. 
32). Ch. Bakirtzis (“Ἡ Ἁγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως”, Εἰκονοστάσιον 7 [October 2016] 
39) and P. Mastora (“Μαυσωλείο”, op. cit. [note 16] 78), relying on onsite observations, do not 
believe that this was an “accidental collapse” of the east section of the Rotunda’s dome due to poor 
calculations by the engineers who assumed responsibility for the important project of the building’s 
conversion; on the contrary, it was a scheduled demolition for reasons of safety and its rebuilding 
for static reasons, along with the sanctuary.

21. During conservation work on the mosaics, it was ascertained that the east section of the 
dome has received painting following its rebuilding, see Μάστορα, “Μαυσωλείο”, op. cit. (note 
16) 78.

22. H. Torp, “Dogmatic themes in the mosaics of the Rotunda at Thessaloniki”, Arte Medievale, 
n.s. 1.1 (2002) 11-34. 
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codex displayed on a finely adorned chair. The third theme is represented by the (all 
but lost) priest Romanos standing in prayer in front of a choir screen. The first theme 
refers to baptism and thereby to the Holy Trinity. The codex in the second theme is 
the Gospel book. In the third theme, the choir and the officiating priest symbolize the 
Heavenly Church” (pp. 42-45).

However, in this same mosaic we see different things. 23 In the first theme it is not 
a dove in the sense of the Holy Spirit as the authors leave us to understand, but a disc 
(emblema) in which a bird, perhaps a dove, is depicted. The emblema is attached to 
the top of the “cross” by a pin and the cross itself stands on a marble base. Therefore, 
this is not a cross in the sense of the Christian symbol as the authors implicitly sug-
gest, but rather a cross-shaped wooden object covered with gold leaf and precious 
stones. This cross-shaped object, as depicted in the N and S panels of the Rotunda, 
perfectly accords with the construction of the military standard (signum) of Con-
stantine as described by Eusebius of Caesarea, and bore no relation to the “Christian 
labarum.” As for the basin, the shading of the flowing waters shows that this is a 
river and not a basin that could be associated with the Baptism. In the second theme, 
the chair and the codex, it is not the bishop’s throne and the Gospel, but the sella 
curulis on which the Romans placed the book of the Law. In this way, they indirectly 
declared the presence of the emperor as supreme judge. The crown decorated with 
precious stones which hangs above the sella curulis in the Rotunda recalls imperial 
rather than Christian art, as shown in depictions of the sella curulis on Roman coins. 
The third theme is a barrier with perforated closure panels in an apse, which could 
be any barrier with typical panels of the Constantinian age, and not only the templon 
of a sanctuary in a Christian church. There is no purely Christian symbol – at least, 
no surviving Christian symbol – in the entire representation.

The buildings of the Heavenly Jerusalem
(1) In chapter “The martyr zone. The golden architecture” the authors focus on the 
description of the architecture in the first zone of the mosaic decoration, some of 
which reflects real buildings (p. 2), while elsewhere they refer to “fantastic golden 
architecture” (p. 55). They rightly point out the multiple viewing points with various 
perspectives (p. 2), but do not interpret the spiritual/intellectual character of this de-
sign: “These various perspectives render the mosaic scenery particularly intriguing”. 
Generalizing what they call “the stage-set (scenae frons) architecture” and assigning 
it uses comparable to those depicted in it, they end up with the theatrical interpreta-
tion that, since Christian martyrs are depicted, the architecture depicts the Heavenly 
Jerusalem. Should they not first have demonstrated that those depicted are in fact 

23. Bakirtzis - Mastora, Niš and Byzantium IX, op. cit. (note 16), pp. 37-38. Idem, Προθήκη 
1, op. cit. (note 16) 28-29. Mastora, “Μαυσωλείο”, op. cit. (note 16) 84-87.
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Christian martyrs? However, there is no documentation in the book that they are ei-
ther martyrs or saints (see below, paragr. 1); rather, this is simply taken for granted by 
the authors. But is this the case? Themes from the imperial repertoire, e.g. suspended 
imperial crowns adorned with precious stones and the portrait of Constantine car-
ried by Nikes in a pediment (see below, paragr. 2), etc. leave no room for our intuiting 
a transcendent Heavenly Jerusalem. On the contrary, the earthly world with a clear 
Roman imperial identity is depicted in this zone.

(2) The authors maintain that the relief representation in the pediment of the 
building in the NE panel is “a bust of Christ supported by two angels.” Grabar has 
demonstrated the impossibility of this Christian interpretation.24 Furthermore, the 
authors characterize the two flying figures, which are not wearing haloes, as angels 
simply because they are carrying Christ. That is, the unknown is interpreted through 
the unknown. However, the physical features of the depicted male do not recall Christ 
but Constantine, who is being carried in an imago clipeata held by two Nikes.25

The martyrs 
(1) As regards the identification of the martyrs, the authors largely follow the views 
of Texier, whose views, however, have been questioned. The authors do not refer to 
Texier, because they have accepted a priori that the figures were saints or martyrs. 
For this identification, however, there is no evidence other than Texier’s identifica-
tion, which has itself been doubted – in other words, a vicious cycle. Nevertheless, 
the authors accept that “the presentation of the martyrs is not intended as a liturgi-
cal calendar” (p. 39). But did anyone ask themselves why they are saints? Or which 
saints they are, and why they fell into oblivion, as the authors claim (p. 36)? 

(2) Referring to the inscriptions, they say (p. 30) that “each saint is accompanied 
by an inscription stating the name (in the genitive case), profession (also in the geni-
tive case) and festal month (in the dative case).”26 However, in the photo opposite 
p. 31 ones clearly reads: Βασιλί/σκου στρα(τιώτου) / μηνὶ Ἀπρι/λίου,27 where the 
month is written not in the dative but in the genitive. Don’t the authors owe readers 
an explanation?

(3) Commenting on the clothing worn by the men depicted, the authors char-

24. Grabar, op. cit. (note 12) 76-77.
25. See Bakirtzis - Mastora, Niš and Byzantium IX, op. cit. (note 16), p. 45. Idem, Προθήκη 

1, op. cit. (note 16) 45. Mastora, “Μαυσωλείο”, op. cit. (note 16) 84.
26. H. Torp, “An interpretation of the Early Byzantine martyr inscriptions in the mosaics of 

the Rotunda at Thessaloniki”, Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia, n.s. 10.24 
(2011) 11-41.

27. In the Greek version of the book, ΑΠΡΙΛΙΟΥ changes to ‘Ἀπριλίῳ’ (dative) in the sense that 
the authors in the Greek edition of their book consider the genitive ‘Ἀπριλίου’ an orthographical 
mistake by the mosaicist.
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acterize the soldiers as “elect members of the imperial guard” (p. 32). They are im-
pressed by the detailed rendering of their clothing and “the marks of distinction on 
the shoulders of the soldiers’ tunics” (p. 32), that is segmenta, concluding that “the 
saints in the heavenly court follow the fashions of the earthly court” (p. 34). They 
even bring “the meticulous rendering of garments on the missorium of Theodosius 
(Thessaloniki, 388)” (p. 34) as an example for comparison. However, does anyone 
wonder why the men depicted in such detail are saints or martyrs and not living 
“elect members” of the imperial court at the time, and why it is the Heavenly and 
not the earthly court depicted in the Rotunda’s mosaic? 

(4) In chapter “The martyr portraits” the authors mention the dignity which char-
acterizes the faces of those depicted and their classification into three age-groups.28 
The authors characterize the faces of the orants as portraits and connect them to 
sculpted portraits of Late Antiquity, Fayum portraits, and other works dated be-
tween the 2nd and 4th centuries, saying that “the saints’ portraits are firmly situated 
in the antique tradition. No formulas for representing individual saints or classes of 
saints had yet been established” (p. 38). They discern in these portraits individual 
and age-indicative features: “the holy men are depicted in a manner that stresses 
their individuality, no saints being alike” (p. 39). They then engage in circular reason-
ing to connect the portraits of the orants with depictions of martyrs “based on the 
martyrs’ physical appearance or fictitious portraits derived from antique generalized 
types” (p. 39).29 To justify the individual characteristics of those depicted, they claim 
that “the artists of the Rotunda intended to distinguish each saint from his compan-
ion” (p. 39). But why? Does anyone wonder why the orants in the Rotunda depict 
saints or martyrs and not actual persons, as Kleinbauer had maintained?30

(5) As concerns the reasons for the choice of the martyrs depicted in the dome of 
the Rotunda, the authors express the view that the writing of their name in the geni-
tive case is connected with the veneration of their relics (p. 39), which were deposited 
in subterranean crypts within a hypothetical walled sacred area.31 In other words, 

28. They follow observations by Ch. Bakirtzis - P. Mastora - N. Pitsalidis, “The conservation 
of the mosaics of the Rotunda in Thessaloniki. An act of discovery”, in The 10th Conference 
of ICCM, Palermo, 21-26 october 2008, Palermo 2014, pp. 214-215, esp. 217-218, leaving the 
reference out of the Bibliography (p. 63).

29. The view on generalized types was supported by B. Kiilerich, “Picturing ideal beauty. The 
Saints in the Rotunda of Thessaloniki”, Antiquité Tardive 15 (2007) 321-336, who makes reference 
to idealized beauty without taking into consideration that the segmenta worn on their shoulders 
indicate soldiers in service to the emperor. Mastora, “Μαυσωλείο”, op. cit. (note 16) 94, explains 
that these were historical figures whose depiction reflected the ideology of the age and not the 
idealized beauty of sanctity.

30. Bakirtzis - Mastora, Niš and Byzantium IX, op. cit. (note 16), p. 42, idem, Προθήκη 1, op. 
cit. (note 16) 33, maintained that they were members of the Constantinian elite.

31. Mastora, “Μαυσωλείο”, op. cit. (note 16) 93, states they were chosen on the basis of criteria 
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the Rotunda inscriptions are to be completed as follows: (Λείψανα τοῦ) Βασιλίσκου, 
etc. Apart from the unprecedented completion of the epigraphic type, the correlation 
of the semi-unknown crypts with the relics of the saints shown in the dome is not 
based on excavation evidence and is purely hypothesis, as is the continuation of the 
authors’ reasoning that “holy men, including the lost figures, were selected in order 
to represent all the East Roman administrative dioceses, that is, the dioceses in Theo-
dosius’ part of the Empire and they therefore function as symbolic representations 
of the territories”.32

The second zone 
As I stated in paragr. 4 [p. 209], in cases of an impasse the authors enlist earthquakes, 
to which they attribute what ever they do not understand or cannot explain, as 
for example the absence of mosaics from the second zone: “the middle zone of the 
cupola is now a vast area of brickwork almost devoid of mosaics. The bare area 
and the cracks in the masonry give evidence of the many earthquakes that over the 
centuries have damaged the building” (p. 14). Referring to the “mosaic fragments of 
sandal-clad feet on a green field” in the second zone, they avoid characterizing the 
male figures dressed in white because in their opinion they are angels who following 
the model of western art are “beautiful, almost feminine youths” (p. 52). “The angels 
must be imagined as rejoicing at the epiphany of Christ in the medallion” (p. 16).33

The medallion
Having assumed a priori a Christian-centric stance, the authors repeat the long-held 
view that at the top of the Rotunda, no one but Christ could be depicted in the me-
dallion held aloft by four angels.34 However, since they know that a depiction of a 
full-figure, semi-nude Christ could not be justified at the top of a church, and there 
are no parallels, they compare his representation in the Rotunda with the statue of 
Constantine which the emperor himself erected in the forum of Constantinople in 
330 in the type of Sol Invictus, adding that “this statue probably influenced the rep-
resentation of this particular type of Christ in the Rotunda mosaics” (p. 50). But they 

set by the emperor. The crypts were excavated in 1918. We know of them from a brief mention by 
Hébrard, op. cit. (note 4).

32. Torp, op. cit. (note 26).
33. On the angels, they are repeating Μ. Soteriou, “Προβλήματα τῆς εἰκονογραφίας τοῦ 

τρούλλου τοῦ ναοῦ Ἁγ. Γεωργίου Θεσσαλονίκης”, ΔXAE 6 (1970-1972) 191-203, and the 
restoration drawing by Manolis Korres; on the dance movements of the male figures, they repeat 
Bakirtzis - Mastora, Niš and Byzantium IX, op. cit. (note 16), p. 42, and Bakirtzis, “Rotunda”, op. 
cit. (note 16), p. 114.

34. H. Torp, Mosaikkene i St. Georg-Rotunden i Thessaloniki, Oslo 1963, pp. 34-37. Mastora 
discusses Nikes/Archangels in “Μαυσωλείο”, op. cit. (note 16) 88-89.
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do not explain why in the triumph of the Church under Theodosius I, there appeared 
a need in his imperial church in Thessaloniki, where the ecclesiastical policy of this 
faithful believer-emperor who established Christianity and Orthodoxy as the empire’s 
sole religion was depicted, to portray Christ as Sol Invictus – the Sun god Helios.35

The south vault
In chapter “The silver vault,” the authors refer to the mosaic in the south entrance-
way vault, which they believe is contemporary with the other mosaics in the Ro-
tunda. They interpret it as a glimmering silver baldacchino (canopy) spread above 
Theodosius’ head upon entering the Rotunda, who saw in its center a vision of the 
Cross, a brilliant stavrophaneia (p. 20).36 In the opinion of the authors, the mosaic 
resembles a rich silk Sasanian textile. However, I do not understand why the authors 
do not take under advisement technical in situ observations, in accordance with 
which the mosaic of the south vault postdates the others.37 Also, it is unclear why the 
emperor should have had above his head during his entrance to the imperial church 
a representation that reminded him of the traditional enemies of the Roman state. As 
regards the religious and political message contained in the themes of this mosaic, the 
authors should have consulted a separate article published in 2013.38

Aesthetic assessments
(1) In the chapter “The martyrs” the authors refer to “the fully preserved fifteen 
saints, their height varies from 2.28 to 2.40 metres, measured from the tip of the 
shoes to the top of the head, hair included. It is thus worth noting that in the period 
when the mosaics of the saints were made, the artists had not yet developed canoni-
cal proportional norms” (p. 30) without taking into consideration either that the 
figures were visible from the floor level of the Rotunda or the curved surface on 
which they were depicted. The authors thus devalue the artists whose mosaics they 
elsewhere characterize as “magnificent,” “extraordinary,” etc. 

35. Bakirtzis - Mastora, Niš and Byzantium IX, op. cit. (note 16), pp. 42-43. Idem, Προθή-
κη 1, op. cit. (note 16) 34. Bakirtzis, “Rotunda”, op. cit. (note 16), p. 116, Mastora, “Μαυσω-
λείο”, op. cit. (note 16) 88-89, express the opinion that it was not Christ, but Constantine himself 
in an adventus portrayal, and this is an earlier example of the typology of the missing statue of 
Constantine in Constantinople.

36. I do not understand the meaning they attribute to this term. According to Lampe, A 
Patristic Greek Lexicon, its interpretation is “Feast of the Exaltation of the Cross” or “Procession 
headed by a cross”.

37. E. Kourkoutidou, “Τα ψηφιδωτά της Θεσσαλονίκης και ο Γιάννης Κολέφας”, in Γιάν-
νης Κολέφας, Athens 1990, pp. 45-47.

38. P. Mastora, “Ὁρᾶς πόσην μεταβολὴν ὁ σταυρὸς κατειργάσατο. Iδιάζουσα προσθή-
κη σταυρού σε παραστάσεις παγανιστικής εικονογραφίας”, Εικονοστάσιον 4 (June 2013) 
91-101.
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(2) It is gratifying to find that two Scandinavian scholars have discovered light. 
The chapter “Aesthetic aspects of the mosaics” is consumed by long descriptions of 
tesserae, colors, and color combinations which they had the opportunity to view up 
close following the cleaning of the mosaics thanks to the scaffolding and the permis-
sion granted them by the Archaeological Service. In their description, they employ 
principles from the Western European art historical vocabulary, the culmination of 
their meditations on the subject being that the Rotunda’s mosaicists resembled the 
French pointillists Georges Seurat and Paul Signac (p. 56). They do not, however, 
explain whether the mosaicists of the Rotunda were Impressionists. And if they were 
not, then what was it they were doing?

(3) The authors’ insistence on reference to the gold and silver tesserae attests to 
how important their production was for the composition of the Rotunda mosaic. 
However, nowhere is the quality of the light reflected by the gold and silver tesserae 
evaluated or interpreted, so that their reference to these categories of tesserae be-
comes not just quantitative but also qualitative.

(4) The continuously-repeated relationship between color and light is two-dimen-
sional, because the authors consider it symbolic. They say: “Through the symbolic 
use of colour, the saints are visualized not in a transient moment of historical reality, 
but in a timeless existence of ideal beauty” (p. 58). This conflicts with all they wrote 
about the portraits with individual characteristics, etc. in the preceding chapter, but 
I suspect that through the symbolic use of light everything changes accordingly. And 
in case the orants described by the authors in so illusionistic a fashion are not saints 
or martyrs, how is the lengthy process of their luminous description to be explained? 
Perhaps if instead of divine and again divine which the authors repeat in the final 
paragraph of this chapter, they wrote imperial, their views would be less likely to 
conclude in an impasse.

Dating 
The authors say that “since there are no stylistic or iconographic parallels to these 
extraordinary mosaics, the controversy over their chronology (between the early 4th 

and early 6th c.) is unsurprising” (p. 19). There are no parallels only in the sense 
that there are no Christian parallels. This is why the authors make comparison to 
older pagan works which herald the Christian ethos, e.g. they compare the head of 
an “angel” to the bronze head of Constantine or one of his sons in the Capitoline 
Museum in Rome, and the faces of the orants to Late Antique portraits of Alexander 
the Great and philosophers (pp. 36, 38), Fayum portraits, and others. Does anyone 
wonder on what the authors are actually basing their dating of the Rotunda mosaics 
to the late 4th c. during the reign of Theodosius I? Perhaps the authors themselves 
are not convinced, because apart from the continuous use of possibly, perhaps, and 
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may, on p. 38 they write “if the date in the reign of Theodosius I is correct”, causing 
readers’ confusion about their views.

Consequently, their argument (pp. 19-20) about a rebuttal of opinions on the 
date of the mosaics and the conversion of the Rotunda into a Christian church after 
Theodosius I, to the 5th and 6th centuries becomes superfluous only by thinking that 
in these cases the Rotunda remained uncovered, abandoned, and devoid of interior 
decoration for between 80 and 200 years! This also means that the physicochemical 
method of analysis of mortars from the Rotunda, on whose basis B. Fourlas dated 
the Rotunda mosaics to after 428 (terminus post quem),39 overturning all dates for 
Thessaloniki’s Early Christian mosaics, must either answer this question or search 
out the mistake in the process of analysis of the mortars, which were soaked in fixa-
tives, including their not having come from the Rotunda’s dome, even the Rotunda 
itself, to judge from the differences which their macroscopic description presents 
from the actual mortars in the Rotunda.

From the range of possible dates for the mosaics, the authors omit to deal at all 
with “the few modern scholars” who maintain a date for the Rotunda in the age 
of Constantine, because in their view they simply “follow Texier’s idea” (p. 9). But 
about 150 years have passed since Texier was writing, including the Balkan Wars 
and two World Wars, and in 1907 Texier’s study was already considered outdated 
even by the standards of the day.40 The Rotunda has long ceased to be a mosque; it 
has received care and attention from the Greek Archaeological Service; it has been 
conserved, and the conclusions of modern scholars rely on close in situ observa-
tions.

Indeed, one might even construe the first paragraph of their conclusions (p. 61) as 
a Constantinian view on the Rotunda mosaics, a view with which they flirt but which 
they want to prove they oppose. One wonders why the authors prefer (pp. 44-45) the 
Rotunda mosaics to be understood as a monument to Theodosius’ Trinitarian faith, 
as defined in the imperial Edict of 380, and not as a celestial confirmation of the creed 
formulated at Nicaea in 325 in the presence of the emperor Constantine the Great. 
The entire book has a certain Constantinian air, and we cannot preclude the possibil-
ity of a future publication by the authors dedicated to the Constantinian Rotunda, so 
that they too will join those “few modern scholars” who follow Texier’s idea.

Before concluding my remarks on the book, I must regretfully note the poor 
quality of the Greek translation, both in choice of terms and in expression. The 
difference from the English edition is so great that it is as if they are two different 
books, despite the haste that governed the publication of both. Therefore, one 

39. Β. Fourlas, Die Mosaiken der Acheiropoeitos-Basilika in Thessaloniki, 1, Berlin - Boston 
2012, pp. 178-179.

40. Nigdelis, op.cit. (note 1), p. 229.
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must wonder what this book offers (in both its Greek and English versions), since 
it is useful neither “as an introduction to the Rotunda” nor “as a guide when 
visiting the building”, nor even as an update on “the current state of research on 
the monument” (p. 6). This is a book which, cloaked in the mantle of European 
authority, cites in English mundane theories couched in ambiguity and confusion, 
without considering what has resulted in the meantime onsite – findings which 
modify and/or invalidate the theories presented.

What was behind the rushed publication of this book? The authors’ explana-
tion “after a visit to Thessaloniki around New Year 2015/2016, it inspired us to 
write this book about Rotunda and its magnificent mosaic decoration” (p. 6) is 
unpersuasive. The (actual) occasion for this book was the availability on the part 
of Kapon Editions of photographs taken following the years-long, specialized, 
painstaking and costly cleaning of the mosaics by the 9th Ephoreia of Byzantine 
Antiquities, of which I was the Ephor from 1996 to 2007, and I am obliged to all 
those who worked on this project from 1978 onwards to mention and confirm 
the above characterizations.

The results of a half-century of work by the Archaeological Service were pre-
sented in the volume Mosaics of Thessaloniki, 4th-14th centuries (Athens, Kapon 
Editions, 2012), the result of the collaboration of three successive Ephors of the 
9th Ephoreia of Byzantine Antiquities between 1976 and 2007: Eutychia Kourk-
outidou-Nikolaidou (1976-1981, 1986-1996), Chrysanthi Mavropoulou-Tsioumi 
(1981-1986), and the undersigned (1996-2007), who dedicated it to their teacher 
Stylianos Pelekanidis, Ephor of Byzantine Antiquities of Thessaloniki and Professor 
of Byzantine Archaeology at the Aristotle University of Thessaloniki. No comparable 
undertaking of such diligence, efficiency, and above all genuine collaboration and 
continuity over the course of 40 years is known to me from elsewhere. And of course 
the book owes, to a certain extent, appropriate acknowledgement of the persistence, 
patience, and professional expertise of Kapon Editions, skills which could not have 
been exploited without the earlier hard work of the 9th Ephoreia of Byzantine An-
tiquities and major expenditure of Greek and European Union taxpayers.

And here there arises the following serious ethical issue: nowhere in the book do 
the authors or the publisher acknowledge the hard work and tremendous expense 
that had gone before, which allowed the authors to carry out close observations in 
situ and write their book, and which made it possible for the publisher to issue it 
with photos whose photography had been paid for in the case of the 2012 volume, 
though not of course for their time-consuming, specialized, difficult and costly prepa-
ration, something well understood by all professionals. Making these photographs 
available at will, without approval by the Archaeological Service and without pay-
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ment of the statutory fee for their use is not within the rights of Kapon Editions, even 
after five years.41

As for Torp’s notes and plans, which for years allowed him to claim a share of the 
Rotunda pie, Torp himself stated in the Athenian newspaper Η Καθημερινή/Kathi-
merini (9.11.2016) that these were burned by Ejnar Dyggve’s wife, and that he did 
not manage to save them. Unfortunately, Ingrid Mølle-Dyggve, herself an architect 
who took part in her husband’s work on the Rotunda, is no longer alive to confirm 
or deny Torp’s claims, which for this reason he believes can be safely repeated. We 
must therefore continue our decades-long wait for his volume La Rotonde palatiale 
à Thessalonique containing the material he collected in 1953. Unless, that is, Kapon 
Editions is willing – with a view toward profit, of course– to once again make avail-
able to Torp the photographs which he himself does not have in his possession, and 
for which he never worked, apart from his contempt for the “natives” laboring for 
this end and his disdain for the Greek Archaeological Service and its personnel, who 
continue selflessly, with professionalism and a scientific approach, to actually rescue 
monuments of the world archaeological and cultural heritage.42

Thessaloniki                                                               CHARALAMBOS BAKIRTZIS

Αἰλίου Ἀριστείδη, Πρὸς Πλάτωνα, Ὑπὲρ ῥητορικῆς. Εἰσαγωγὴ - Κείμενο - Με-
τάφραση - Ἑρμηνευτικὸ ὑπόμνημα Δημήτρης Καραδήμας, Ἀθήνα, Καρδαμίτσα, 
2016 [Κλασικὴ Βιβλιοθήκη Καρδαμίτσα], σελ. 555.

Στὸ βιβλίο μεταφράζονται καὶ σχολιάζονται οἱ δύο λόγοι τοῦ Αἰλίου Ἀριστείδη 
Πρὸς Πλάτωνα ὑπὲρ ῥητορικῆς. Ὁ Καραδήμας εἶναι μέλος Δ.Ε.Π. τοῦ Τμήμα-
τος Φιλολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Ἀθηνῶν καὶ τὸ βιβλίο αὐτὸ ἀποτελεῖ διδακτικὸ 
σύγγραμμα. Θὰ περίμενε λοιπὸν κανεὶς ὅτι ἡ ἐργασία αὐτὴ θὰ ἦταν ἀπαλλαγ-
μένη ἀπὸ σοβαρὰ λάθη, ἂν ληφθεῖ μάλιστα ὑπόψη ὅτι ὑπάρχουν ἔγκριτες μετα-
φράσεις τοῦ κειμένου αὐτοῦ στὴ διεθνὴ βιβλιογραφία, ἀλλὰ καὶ ἡ σχετικὴ βιβλι-

41. See the review of Kiilerich-Torp’s book by P. Mastora in the newspaper of Thessaloniki 
Μακεδονία/Makedonia (13.11.2016) 50-55. 

42. Letter of Petros N. Papageorgiou to Stefanos Dragoumis, 7 June 1907, see Nigdelis, op. cit. 
(note 1), p. 230: Οὐχὶ σπανίως οἱ ξένοι, παντοιοτρόπως ὑφ’ ἡμῶν καὶ τῶν καθ’ ἡμᾶς ἐπιστημο-
νικῶς τρεφόμενοι, καθυβρίζουσιν ἔπειτα ἀνέδην ἡμᾶς καὶ τὰ ἡμέτερα, τὸν φθόνον αὐτῶν καὶ 
τὸ μῖσος ἐπιτηδείως συγκαλύπτοντες εἰς τὸν μανδύα τοῦ φιλελληνισμοῦ. (It is not rare for for-
eigners that, having nurtured their scientific knowledge through us and our heritage, then they shame-
lessly insult us and ours, artfully covering their envy and hatred under the cloak of Philhellenism.)
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ογραφία δὲν εἶναι καθόλου μικρή. Μάλιστα ὁ Καραδήμας εἶναι ἔνθερμος ὑπε-
ρασπιστὴς τῆς διδασκαλίας τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν ἀπὸ τὸ πρωτότυπο στὸ γυ-
μνάσιο, ἄρα θὰ πρέπει νὰ γνωρίζει εἰς βάθος τὴν ἀρχαία ἑλληνική. Ὅμως λάθη 
ὑπάρχουν πολλὰ καὶ σοβαρά, τόσο στὴ μετάφραση, ὅσο καὶ στὰ σχόλια.

Δίνω πρῶτα, ἐντελῶς ἐνδεικτικά, ὁρισμένες παρατηρήσεις στὴ μετά-
φραση. 

σ. 155 Ἀκοῦς ἕναν φίλο σου, καὶ μάλιστα αὐτὸν ποὺ θεωροῦσε τὸν ἴδιο ἄνθρωπο μὲ ἐσένα ὡς 
τὸν πιὸ σοφὸ καί, θὰ προσθέσω, καὶ αὐτὸν ποὺ ἀφιέρωσε τὰ ἔργα του στὸ ἴδιο πρόσωπο. Ὁ 
Καραδήμας μεταφράζει ἔτσι τὸ καὶ τῷ αὐτῷ τοὺς λόγους ἀνατιθέντος (κεφ. 62), ἴσως ἔχο-
ντας ὑπόψη τὴ μετάφραση τοῦ Behr: attributed his discourses to the same man. Οὔτε ὅμως ὁ 
Behr οὔτε ὁ Αἴλιος Ἀριστείδης ἐννοοῦν ὅτι ὁ Πλάτων καὶ ὁ Αἰσχίνης ἀφιέρωναν τὰ ἔργα τους 
στὸν Σωκράτη, λὲς κι ἦταν σύγχρονοι λογοτέχνες ἢ (ἀκόμη χειρότερα) ὑποψήφιοι διδάκτο-
ρες· ἁπλῶς ὁ συγγραφέας μᾶς λέει ὅτι οἱ σωκρατικοὶ ἀπέδιδαν τοὺς λόγους τους στὸν Σω-
κράτη, ἔβαζαν δηλαδὴ τὰ λόγια τους, τὶς σκέψεις τους στὸ στόμα τοῦ δασκάλου τους.
σ. 159 καὶ νὰ πιστεύουμε ὅτι μποροῦν νὰ ἐξυμνοῦν τοὺς θεοὺς ὡς προστάτες τους. 
Ποιά σχέση μὲ τὸ «ἐξυμνοῦν» ἔχει ἄραγε τὸ εἰς προστάτας ἔχειν ἀνενεγκεῖν τούς γε 
που κρείττονας τοῦ πρωτοτύπου (κεφ. 75); 
σ. 161 Ὅλοι λένε γιὰ τὸν Σωκράτη ὅτι διαβεβαίωνε πὼς τὸ «δαιμόνιο» τοῦ φανέρω-
νε διάφορα σημάδια. Ἔτσι μεταφράζεται τὸ οὐ γάρ ἐστιν ὅστις οὐ λέγει περὶ Σω-
κράτους ὅτι φάσκοι τὸ δαιμόνιον αὐτῷ σημαίνειν τοῦ πρωτοτύπου (κεφ. 79). Μὲ τὸν 
ἴδιο τρόπο μεταφράζει καὶ ὁ Behr. Θεωρῶ προτιμότερη μία διαφορετικὴ μετάφρα-
ση: «Λένε γιὰ τὸ Σωκράτη πώς, ὅ,τι κι ἂν ἔλεγε [ὅ,τι φάσκοι], τοῦ τὸ ἔδειχνε μὲ σημά-
δια (προηγουμένως) τὸ δαιμόνιο». Δηλαδὴ ἐκλαμβάνω ὡς ἀντικείμενο τοῦ λέγει ὄχι τὸ 
ὅτι φάσκοι ... ὡς εἰδικὴ πρόταση, ἀλλὰ τὸ εἰδικὸ ἀπαρέμφατο σημαίνειν, τοῦ ὁποίου 
ἀντικείμενο εἶναι ἡ ἀναφορικὴ πρόταση ὅ,τι φάσκοι.
σ. 187 νὰ μὴν δίνετε καμία ἀξία στὴν τέχνη καί, ἐπιπλέον, νὰ τὴ ρίχνετε στὸ στόμα 
τῶν πολλῶν. Τὸ πρωτότυπο ἔχει ἀλλὰ καὶ προφέρειν αὐτὸ τοῖς πολλοῖς (κεφ. 133). 
Ἐδῶ ὁ νεοέλληνας μεταφραστὴς ἐπηρεάσθηκε σαφῶς ἀπὸ τὴ σωστὴ μετάφραση τοῦ 
Behr, ὅμως δὲν κατάλαβε τὸν ἀγγλισμὸ to cast this practise in the teeth, ποὺ δὲν σημαί-
νει αὐτὸ ποὺ νομίζει ὁ Καραδήμας, ἀλλὰ πετῶ (στὴν προκειμένη περίπτωση τὴν ἰδιό-
τητα τῆς τέχνης ὡς μομφή) στὰ μοῦτρα τῶν χειρωνάκτων καὶ ὅσων ἐξασκοῦν τὶς βά-
ναυσες λεγόμενες τέχνες.
σ. 146 Ποιός, ὅμως, ἄνθρωπος, εἶναι διαρκῶς ἰδιαίτερα ἀκριβής. Ἡ μετάφραση τοῦ 
Behr εἶναι: sufficiently accurate. Τὸ ἀκριβὴς ἢ διαρκὴς τοῦ πρωτοτύπου (κεφ. 146) μπο-
ροῦσε, ὡστόσο, νὰ ἀποδοθεῖ ὡς ἀκριβὴς καὶ ἐπαρκής.
σ. 205 Γιατί ὑπάρχουν, βέβαια, αὐτοὶ ποὺ βρίσκονται σὲ πολὺ μεγάλο κίνδυνο, πρὸς 
τοὺς ὁποίους τὸ ἀκροατήριο δείχνει ὀργισμένο. Τὸ εἰσὶ τοῦ πρωτοτύπου (εἰσὶ μὲν 
γὰρ οἱ μάλιστα δή που κινδυνεύοντες οἷς χαλεπῶς ἔχει τὸ ἀκροατήριον, κεφ. 183) 
μεταφράζεται ὡς ὑπαρκτικό, ἐνῶ εἶναι συνδετικό. Ἡ σωστὴ ἀπόδοση: «Ἐκεῖνοι ποὺ 
περισσότερο κινδυνεύουν εἶναι ὅσοι ἔχουν νὰ ἀντιμετωπίσουν τὴν ὀργὴ τοὺ ἀκροα-
τηρίου».
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σ. 305 προάγοντάς τους μὲ τὸν τρόπο ποὺ ταιριάζει νὰ προάγεται ἡ ἀνθρώπινη 
φύση. Ἡ μετάφραση αὐτὴ τοῦ κεφ. 379 (κοσμεῖ τὸν ἔχοντά τε καὶ τοὺς χρωμένους 
αὔξουσα τὸ προσῆκον αὔξεσθαι κατὰ τὴν φύσιν ἀνθρώπῳ) δὲν εἶναι ἀκριβής. Ἡ 
ἀκριβὴς ἀπόδοση εἶναι: «αὐξάνοντας αὐτὸ ποὺ ταιριάζει νὰ αὐξάνεται σύμφωνα μὲ 
τὴν ἀνθρώπινη φύση» (δηλαδὴ αὐξάνοντας μέσα στοὺς ἀνθρώπους τὸν λόγο).
σ. 319 κι ἔπαψαν νὰ εἶναι ὅλοι ἐχθροὶ μεταξύ τους ὁλόγυρα. Ἔτσι μεταφράζεται τὸ 
ἐπαύσαντο δὲ ἐχθροὶ πάντες ὄντες ἀλλήλοις ἐν κύκλῳ τοῦ κεφ. 398. Τὸ κύκλῳ ὅμως 
σημαίνει νὰ εἶναι ἐχθροὶ οἱ ἄνθρωποι ὁ ἕνας τοῦ ἄλλου (δηλαδὴ σὲ μία ὁμάδα τριάντα 
ἀτόμων, νὰ εἶναι ἐχθρὸς ὁ πρῶτος τοῦ δεύτερου, ὁ δεύτερος τοῦ τρίτου ... καὶ ὁ τρια-
κοστὸς τοῦ πρώτου). Τὸ ὁλόγυρα εἶναι ἐντελῶς παραπλανητικό. 

Στὴν εἰσαγωγὴ δὲν σχολιάζεται καθόλου τὸ ὕφος τοῦ κειμένου. Μόνο σὲ 
ἕνα σημεῖο, στὴν σ. 10 τοῦ προλόγου, ὁ λόγος τοῦ Ἀριστείδη στὸ συγκεκρι-
μένο ἔργο χαρακτηρίζεται δοκιμιακός. Τί σημαίνει αὐτό; Ὅτι ὁ Ἀριστείδης 
ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὸ ὕφος τῆς ἀρχαίας διατριβῆς; Καὶ πῶς τεκμηριώνεται 
ὁ ἰσχυρισμὸς αὐτός;

Τὰ σχόλια περιέχουν πράγματα αὐτονόητα καὶ γνωστά, καὶ στὶς καλύτε-
ρες περιπτώσεις ἀποτελοῦν μιὰ ἐκτενὴ παράφραση τοῦ σχολιαζόμενου χωρίου. 
Σπάνια δίνονται κάποιες ἐπεξηγήσεις γιὰ τὴν ἐπιλογὴ τῶν γραφῶν τοῦ κειμέ-
νου. Συνήθως διαβάζουμε ἁπλῶς ὅτι μία λέξη ἀποτελεῖ προσθήκη τοῦ ἑνὸς ἢ τοῦ 
ἄλλου παλαιοῦ φιλολόγου. Μάλιστα σὲ ἕνα σημεῖο (σ. 481) ὁ Καραδήμας γρά-
φει ὅτι μία συγκεκριμένη λέξη ἀποτελεῖ προσθήκη τοῦ Φωτίου, λὲς καὶ ὁ Φώτι-
ος παρενέβη στὸ κείμενο τοῦ Ἀριστείδη ὅπως π.χ. ὁ Reiske (βλ. σ. 382: προσθή-
κη τοῦ Reiske), ἐνῶ τὸ σωστὸ εἶναι ὅτι στὴ Βιβλιοθήκη τοῦ Φωτίου παραδίδεται 
αὐτὴ ἡ ἀποκλίνουσα (ἀπὸ τὴν ἄμεση παράδοση τοῦ κειμένου) γραφή. Ἀκόμη 
καὶ οἱ παραπομπὲς στὰ ἀρχαῖα κείμενα δὲν δίνονται μὲ τρόπο ἑνιαῖο, π.χ. πότε 
διαβάζουμε Ἀριστοτ., Μετὰ τὰ φυσικὰ (σ. 361), πότε Ἀριστότ., Μετὰ τὰ Φυσικὰ 
(σ. 376), πότε Θουκυδ. (σ. 514), πότε Θουκ. (σ. 526), πότε Θουκυδίδης (σ. 475), 
πότε Κατὰ σοφ. (σ. 445), πότε Κατὰ τῶν σοφιστῶν (σ. 525). Ὁ μεταφραστὴς 
εἶναι προσεκτικὸς στὴ διάκριση γνησίων καὶ νόθων ἔργων τῶν ἀρχαίων συγ-
γραφέων, π.χ. τὴ Βιβλιοθήκη τὴ θεωρεῖ νόθο ἔργο τοῦ Ἀπολλοδώρου, θέτοντας 
μάλιστα τὸ ὄνομά του σὲ ἀγκύλες (σωστά, βλ. σσ. 352 καὶ 428), τὸ Περὶ εὑρέσε-
ως νόθο ἔργο τοῦ Ἑρμογένη (σ. 364), καὶ τὸν Προμηθέα δεσμώτη νόθο ἔργο τοῦ 
Αἰσχύλου (σ. 505). Ὅμως ἀλλοῦ γράφει: Ἀριστοτ., Περὶ κόσμου (σ. 492) καὶ Ἰσο-
κράτη, Πρὸς Δημόνικον (σ. 504). Ὁ Καραδήμας θὰ τὰ θεωρεῖ προφανῶς γνήσια 
ἔργα τῶν δύο συγγραφέων. Ἐπίσης, στὴ σ. 466 μᾶς βεβαιώνει ὅτι κατὰ τὸν Μά-
ξιμο τὸν Τύριο ὁ Σωκράτης σιώπησε καὶ δὲν ὑπερασπίσθηκε καθόλου τὸν ἑαυ-
τό του. Ὁ Μάξιμος ὁ Τύριος δὲν λέει φυσικὰ ὅτι ὁ Σωκράτης σιώπησε, ἀλλὰ ὅτι 
φέρθηκε στὴ δίκη του προκλητικά, ἀδιαφορώντας γιὰ τὸν κίνδυνο ποὺ διέτρε-
χε. Καὶ τὸ πιὸ ἐνδιαφέρον εἶναι ὅτι στὴ σ. 474 διαβάζουμε: ὁ Πλάτων ἀναφέρε-
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ται στὴν σωτηρία τῆς Σικελίας ἀπὸ τοὺς Καρχηδονίους μὲ τὴν νίκη στὴ μάχη 
τῆς Ἱμέρας (480 π.Χ.), ἀλλὰ ἐνδεχομένως ἀναφέρεται καὶ σὲ ἄλλες πολεμικὲς 
ἐπιχειρήσεις τοῦ Διονυσίου τοῦ Α΄ πρὶν ἢ καὶ μετὰ τὴν σημαντικὴ αὐτὴ νίκη. 
Μὰ ὁ Διονύσιος δὲν εἶχε κὰν γεννηθεῖ, ὅταν ὁ Θήρων, τύραννος τοῦ Ἀκράγα-
ντος, καὶ ὁ Γέλων, τύραννος τῶν Συρακουσῶν, νίκησαν τοὺς Καρχηδονίους. Πῶς 
λοιπὸν μποροῦσε νὰ ἀναλάβει ἐπιχειρήσεις ἐναντίον τῶν Καρχηδονίων πρὶν ἀπὸ 
τὸ 480 π.Χ.; Ἐκτὸς ἂν ὁ Καραδήμας ἔχει ἀνακαλύψει νέα στοιχεῖα ἐπὶ τοῦ θέμα-
τος, ὁπότε ἐπιφυλάσσομαι.

Δὲν θὰ ἤθελα νὰ ἐπιμείνω σὲ παραπομπὲς τοῦ τύπου τῆς σ. 511, ὅπου δια-
βάζουμε: Bλ. Εἰσαγωγή – στὸ σημεῖο αὐτὸ ὑπάρχει ἡ ὑποσημείωση 107 στὴ 
ὁποία σημειώνεται: Βλ. τὴν Εἰσαγωγή, καθὼς καὶ Karadimas (1996), 230-232. 
Oὔτε καὶ σὲ λάθη ἢ ἀστοχίες τοῦ τύπου τῆς σ. 18: τοῦ Λουκίου Βέρου (Λεύ-
κιος Βῆρος μεταγράφεται στὰ ἑλληνικά), τῆς σ. 489: Ἀλεξ. Νουμηνίου, Περὶ 
ῥητορικῶν ἀφορμῶν (πρόκειται ἀσφαλῶς γιὰ τὸν ρητοροδιδάσκαλο Ἀλέξαν-
δρο τὸν τοῦ Νουμηνίου υἱόν), ἢ τῆς σ. 486: Ἡ χωρητικότητα ἑνὸς κανονικοῦ 
ἐμπορικοῦ πλοίου ἦταν περίπου γύρω στοὺς 70 τόνους.

Ἂς καταλήξουμε ὅμως μὲ κάτι πιὸ ἐπαινετικό. Ὅπως καὶ οἱ παλαιοὶ καθη-
γητὲς τῆς Φιλοσοφικῆς Ἀθηνῶν, ὁ Καραδήμας ἔχει ἕναν ἐνθουσιασμὸ γιὰ τὸ 
ἀντικείμενό του κι αὐτὸ εἶναι ἐπαινετέο. Στὸ τέλος τοῦ προλόγου του (σ. 11) 
μᾶς βεβαιώνει ὅτι τρέφει μὲν ἀπόλυτο σεβασμὸ γιὰ τὸν Πλάτωνα, ὅμως στὴν 
πορεία τῆς συζήτησης κάποιες φορὲς παίρνει τὸ μέρος τοῦ Ἀριστείδη. Θε-
τικὴ τὴ βρίσκω αὐτὴ τὴ στάση, εἶναι δεῖγμα μιᾶς οὐσιαστικότερης ἐπαφῆς 
τοῦ ἐρευνητῆ μὲ τὸ ἀντικείμενό του, ποὺ καταλήγει στὴ μέθεξη. Ἂς θυμη-
θοῦμε τὸν ἀείμνηστο Κ. Μερεντίτη, ὁ ὁποῖος διακρινόταν γιὰ τὸν ζῆλο του 
γιὰ τὰ ἀντικείμενα τῆς ἔρευνάς του· γνωρίζουν οἱ παλαιότεροι τί ἔχει γράψει 
γιὰ τὸν Πίνδαρο, τὸν Ἡρόδοτο καὶ τὸν Σολωμό. Ἂς ἀναλογισθοῦμε ἐπίσης μὲ 
πόσο ἐνθουσιασμὸ μιλᾶ γιὰ τὸν Ὁράτιο, ὅταν συνοψίζει τὰ πορίσματα τῆς δι-
ατριβῆς της ἡ νῦν κοσμήτορας τῆς Φιλοσοφικῆς E. Caramalengou, Le sentiment 
de la nature dans les odes d’horace, Athènes 1982, σ. 117, χαράσσοντας τὶς ἀκό-
λουθες ὡραῖες γραμμές: Depassant les intentions du poète, d’un artiste dont la 
poésie ne serait que le reflet d’une époque, son art rejoint l’a-temporel. Σήμερα ὁ Κα-
ραδήμας θεωρεῖ σωστὸ νὰ πάρει τὸ μέρος τοῦ Αἰλίου Ἀριστείδη, ἑνὸς λογίου 
ἐραστῆ τῆς μοναξιᾶς, ὁ ὁποῖος, ὅπως εὔστοχα γράφει ὁ ἴδιος στὴ σ. 42 σημ. 
131, πιστεύει πὼς ὁ ρήτορας «δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ ἐμφανίζεται μπροστὰ στὸ 
κοινό του, ἀλλὰ ἀρκεῖ νὰ ἀσχολεῖται μὲ τὴν τέχνη του κατὰ μόνας».

Πανεπιστήμιο Αθηνών                                                ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ
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E. A. Paschos - Christos Simelidis, Introduction to Astronomy by Theodore Meto-
chites (Stoicheiosis Astronomike 1.5-30), Singapore - Hachensack, N.J., Word Sci-
entific, 2017, σελ. 390.

Σὲ ἕναν ἐκδοτικὸ οἶκο, ὁ ὁποῖος δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ φιλολογικὲς ἐκδό-
σεις, ἐμφανίσθηκε τελικὰ ἡ ἔκδοση αὐτὴ μέρους μόνον τῆς Στοιχειώσεως 
Ἀστρονομικῆς τοῦ Θεοδώρου Μετοχίτη. Ὁ Σιμελίδης ἐξέδωσε τὸ κείμενο, 
προτάσσοντας μιὰ πολὺ ἰσχνὴ εἰσαγωγὴ σχετικὴ μὲ τὰ χειρόγραφα, ἐνῶ ὁ 
Πάσχος τὸ μετέφρασε, προσθέτοντας καὶ ὁρισμένα ἐπιπλέον σχόλια στὸ τέ-
λος τοῦ βιβλίου. Ὅπως ρητὰ ἀναφέρεται στὴ σ. 24, ὁ Σιμελίδης βασίσθηκε 
στὰ συμπεράσματα τοῦ B. Bydén, ὁ ὁποῖος εἶχε ἤδη ἐκδώσει τὰ εἰσαγωγικὰ 
κεφάλαια τῆς πραγματείας αὐτῆς, σχετικὰ μὲ τὶς σχέσεις τῶν χειρογράφων 
μεταξύ τους. Δὲν γνωρίζω κατὰ πόσον ὁ ἐκδότης ἔλεγξε μὲ προσωπικὴ ἔρευ-
να τὰ συμπεράσματα αὐτὰ ἢ τὰ υἱοθέτησε μὲ τρόπο ἀξιωματικό. Ὅπως καὶ 
νὰ ἔχει τὸ πράγμα, ἡ ἔκδοση βρίθει σφαλμάτων κάθε εἴδους. Ὡστόσο, τὰ 
σφάλματα ἐκεῖνα ποὺ πείθουν τὸν ἀναγνώστη ὅτι ἡ ἔκδοση εἶναι μάλλον 
ἀδύνατον νὰ χρησιμοποιηθεῖ ἀπὸ ὁποιονδήποτε μελετητή, εἶναι ἐκεῖνα τῆς 
στίξης. Αὐθαίρετα τοποθετημένα, τὰ σημεῖα στίξης καταστρέφουν τὴν νο-
ηματικὴ ἀλληλουχία τῶν προτάσεων καὶ συσκοτίζουν τὴν συντακτικὴ πλο-
κή τους. Δίνω παρακάτω σχετικὰ παραδείγματα, παραπέμποντας σὲ κεφά-
λαιο καὶ στίχο τῆς ἔκδοσης.

6, 61-64 οἱ δὴ παράλληλοι πάντες οὔτε εἰς δύο ἶσα τέμνοντες τὴν σφαῖραν οὔτε τὸ 
ταύτης κέντρον ἴδιον ἔχοντες, ὥσπερ ὁ μέγιστος ἐν αὐτῇ κύκλος, ὅμως οἱ πάντες 
ἐν τῇ ταύτης περιφορᾷ τοὺς αὐτοὺς ἔχοντες πόλους ἰσοταχῶς περιστρέφονται. 
Πρέπει προφανῶς νὰ γραφεῖ οἳ δὴ παράλληλοι πάντες τέμνοντες...
7, 97-102 Τὰ μὲν τῶν σοφῶν ἐκείνων ἀνδρῶν τοιαῦτα, παρίστησι δὲ τοὺς λόγους 
αὐτῶν ἀληθεῖς ἄλλα τὲ μυρία. καὶ πάντες ἴσασιν, ὅσοις νοῦς ἐπόπτης μετ’ αἰσθή-
σεως ὑπουργοῦ, καὶ ὃ νῦν προέκειθ’ ἡμῖν πρὸ βραχέος διεξιοῦσι περὶ τῆς δευτέρας 
φορᾶς τῶν οὐρανίων σωμάτων καὶ ἀντιστρόφου τῇ πρώτῃ, τῇ ἀπὸ δυσμῶν δηλονό-
τι πρὸς ἀνατολάς. Μὲ τὴ στίξη ποὺ υἱοθετεῖται, τὸ παρίστησι ἀποκόπτεται ἀπὸ τὸ 
δεύτερο ὑποκείμενό του, δηλαδὴ τὴν ἀναφορικὴ πρόταση ὃ νῦν προέκειθ’. Ἡ πρό-
ταση καὶ πάντες ἴσασιν-ὑπουργοῦ εἶναι βέβαια παρενθετική. Φυσικὰ καὶ ἡ μετά-
φραση τῆς σ. 79 εἶναι ἐντελῶς ἐσφαλμένη: These are the opinions of those wise men and 
the correctness of their remarks is supported in many other ways. For all those who set as a 
priority in their mind to explain the observations must deal with a topic that we formulated 
earlier. Προφανῶς τὸ διεξιοῦσι (must deal) γίνεται ἀντιληπτὸ ὡς ὁριστικὴ πληθυντι-
κοῦ, ἐνῶ εἶναι μετοχή.
10, 15-18 καὶ εἰ ἄρα ἐγκεκλιμένος καταλαμβάνεται πρὸς τὴν ὀρθὴν σφαῖραν καὶ 
τὸν τῆς ὀρθῆς σφαίρας ὁρίζοντα. διαιρεῖ μέν γε καὶ αὐτὸς ἕκαστος ἡστινοσοῦν 
οἰκήσεως ὁρίζων τό τε ὑπὲρ γῆν ἡμισφαίριον τὸ οὐράνιον καὶ τὸ ὑπὸ γῆν. Μὲ τὴ 
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στίξη τοῦ ἐκδότη ἡ ὑποθετικὴ πρόταση ἀποκόπτεται ἀπὸ τὴν ἀπόδοσή της (διαι-
ρεῖ μέν γε). 
10, 59-65 οἷον καθ’ ὑπόθεσιν τῷ ὑποκειμένῳ τμήματι τῆς γῆς, τῷ ἐν τῇ οὐρανίᾳ 
σφαίρᾳ παραλλήλῳ, τῷ διὰ τῆς ἀρχῆς τοῦ δωδεκατημορίου τῶν Διδύμων καὶ τῆς 
ἀρχῆς τοῦ Λέοντος. ὁ γὰρ αὐτὸς παράλληλός ἐστιν, ὡς ἔστι ῥᾴδιον κατανοῆσαι, 
διὰ τῆς ἀρχῆς τῶν δύο εἰρημένων τμημάτων τοῦ ζωδιακοῦ, τῶν Διδύμων καὶ τοῦ 
Λέοντος. δὶς ὁ ἥλιος κατὰ κορυφὴν γίνεται. Πάλι καταστρέφεται ὁ φυσικὸς εἱρμὸς 
τῆς πρότασης μὲ τὴ στίξη τοῦ ἐκδότη: ἡ πρόταση ὁ γὰρ αὐτὸς - καὶ τοῦ Λέοντος 
εἶναι παρενθετική. 
12, 128 Ὡς ἐντεῦθεν ἀκολουθεῖν. Ἡ συμπερασματικὴ αὐτὴ πρόταση ὄχι μόνο ἀπο-
κόπτεται μὲ τελεία ἀπὸ τὴν κύρια πρόταση ποὺ προηγεῖται, ἀλλὰ τὸ Ὡς στὴν ἔκδο-
ση εἰσάγει νέα παράγραφο. 
17, 62-64 ἤτοι ἐν ἴσοις χρόνοις ἶσα τοῦ τοιούτου περιφερείας διέξεισι. Μάλλον πρέ-
πει νὰ γραφεῖ ἴσας ἀντὶ ἶσα, βλ. ἀμέσως παρακάτω, στίχ. 69-71 ἴσας περιφερείας ... 
περιοδεύων .. τὰς ἴσας καταλογίζεται κινεῖσθαι.
17, 92-95 Καὶ τοίνυν ἐνταῦθα τριγώνου τοῦ μηθ ἡ ἐκτὸς γωνία ἡ ὑπὸ ηθκ δυσὶ ταῖς 
ἐντὸς καὶ ἀπεναντίας τῇ τε ὑπὸ θημ καὶ τῇ ὑπὸ ημθ ἴση ἐστίν, ἀλλ’ ὑπὸ ημθ, του-
τέστιν ἡ ὑπὸ λμθκ, ὑποτείνει περιφέρειαν τοῦ ἐκκέντρου ὡς ὑπόκειται, ἐφ’ οὗ φέ-
ρεται ὁ ἀστὴρ μοιρῶν δέκα. Ἴσως πρέπει νὰ γραφεῖ ἀλλ’ 〈ἡ 〉 ὑπὸ ημθ, τουτέστιν. 
17, 140-150 Ἡ αὐτὴ καὶ ἴση διαφορὰ ἐξανάγκης ἀκολουθεῖν ἀποδείκνυται τῶν τε 
ὁμαλῶν καὶ ἀνωμάλων κινήσεων ἑκάστου ἀστέρος, ἤτοι τῶν ἐπὶ τοῦ ἐκκέντρου 
αὐτοῦ θεωρουμένων καὶ ἐπὶ τοῦ ὁμοκέντρου τῷ ζωδιακῷ, ἴση μέν γε οὖσα ἡ τοιαύ-
τη διαφορὰ διὰ τὴν ἐκκεντρότητα, ὡς λέγομεν, ἐπί τε τῶν ἀπογείων καὶ τῶν περι-
γείων τῶν ἐκκέντρων. ἐπὶ μὲν τῶν ἀπογείων ἔστιν ἀφαιρετική, ... ἐν δὲ τοῖς περι-
γείοις τῶν ἐκκέντρων ἡ τοιαύτη διαφορά ἐστι προσθετική. Ἡ σωστὴ στίξη εἶναι: ... 
τῷ ζωδιακῷ. ἴση μέν γε οὖσα ... καὶ τῶν περιγείων τῶν ἐκκέντρων, ἐπὶ μὲν τῶν ἀπο-
γείων ἔστιν ἀφαιρετική. Διαφορετικὰ ἡ μετοχὴ οὖσα μένει μετέωρη. 
17, 158-160 καὶ τὰ μὲν περὶ τῆς διὰ τὴν ἐκκεντρότητα τῶν κύκλων ἀνωμαλίας 
τοῦτον ἔχειν τὸν τρόπον καὶ ἱκανῶς ἐμοὶ δοκεῖν εἴρηται καὶ διηυκρίνηται. Μήπως 
τὸ ἔχειν δὲν εἶναι ἀντικείμενο τοῦ εἴρηται, ἀλλὰ πρέπει νὰ γραφεῖ ἔχει;
17, 186-188 ἐπεὶ δὲ ἐν ᾧ τὸ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου ἀπὸ τοῦ α ἐπὶ τὸ β κινεῖται, κινεῖται 
καὶ  ὁ ἀστὴρ ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου καὶ γίνεται ἐπὶ τοῦ σημείου. ὁ ἀστὴρ προστίθησι τῇ 
κινήσει τοῦ ἐπικύκλου. Μὲ τὴν τελεία πρὶν ἀπὸ τὸ δεύτερο ὁ ἀστὴρ ἡ δευτερεύουσα 
αἰτιολογικὴ πρόταση (ἐπεὶ δὲ... ἐπὶ τοῦ σημείου) ἀποκόπτεται ἀπὸ τὴν κύρια.
18, 31-33 τὰ αὐτὰ συμβαίνει καὶ ἡ αὐτὴ τῆς ἀνωμάλου τοῦ ἡλίου κινήσεως πρὸς τὴν 
ὁμαλὴν διαφορά. εἴπερ μόνον ὑποθεῖτό τις τὴν διάστασιν. Ἡ τελεία πρέπει φυσικὰ 
νὰ μετατραπεῖ σὲ κόμμα. Ἴδιο σφάλμα ὑπάρχει καὶ στὸ κεφ. 20, 75-76 κἂν εἴ τις εὖ 
μάλα καὶ ἀσφαλέστατα τὰς ὁμαλὰς αὐτῶν κινήσεις εἰδὼς εἴη. εἰ μή τις ὑποθεῖτο 
ὅθεν δεῖ ψηφοφορεῖν αὐτόν. 
18, 49-54 νοείσθω τὸ κέντρον αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ α καὶ ἡ ἀπὸ τοῦ κέντρου αὐτοῦ τοῦ 
κατὰ τὸ α ἐπὶ τὴν περιφέρειαν αὐτοῦ κατὰ τὸ θ σημεῖον ἢ τὸ ν ἢ ἕτερον ὁτιοῦν ἔστω 
ἴση τῇ μεταξὺ τῶν εἰρημένων δύο σημείων ἐπὶ τῆς ἄλλης ὑποθέσεως τῆς κατὰ τὸν 
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ἔκκεντρον, τοῦ κ δηλαδὴ καὶ τοῦ μ. κεκινήσθω δὲ ὁ ἐπίκυκλος ἀπὸ τοῦ α ἐπὶ τὸ β. 
Ὑποψιάζομαι ὅτι στὸ σημεῖο αὐτὸ ὑπάρχει στὸ κείμενο lacuna, μετὰ τὴ λέξη ὁτιοῦν. 
Τελείως ἐνδεικτικὰ θὰ πρότεινα: ὁτιοῦν 〈διάστασις〉 ἴση τῇ μεταξὺ τῶν εἰρημένων. 
Βλ. τί λέει ὁ συγγραφέας στὸ κείμενο λίγο παραπάνω, στίχ. 42-44: διάστασις δὲ 
ἔστω ἀπὸ τοῦ κ κέντρου ἐπὶ τὸ μ κέντρον καθ’ ὑπόθεσιν τμημάτων δύο ἢ τριῶν. Σὲ 
αὐτὸ τὸ χωρίο μάλλον ἀναφέρεται ἡ μετοχὴ εἰρημένων τοῦ στίχ. 52.
19, 18-19 Καὶ μετὰ τὴν τούτων διασάφησιν ... εἶθ’ οὕτω χωρῆσαι. Πρὶν τὸ Καὶ δὲν 
ὑπάρχει μόνον τελεία, ἀλλά, ἐντελῶς αὐθαίρετα, δημιουργεῖται νέα παράγραφος, 
μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴν μπορεῖ νὰ ἀντιληφθεῖ κανεὶς ὅτι τὸ ἀπαρέμφατο χωρῆσαι 
ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ προηγούμενο ἀναγκαῖόν ἐστι στὸν στίχ. 13.
19, 21-24 ἰστέον δὴ ὅτι οἱ ἀστρονόμοι τοῖς αἰγυπτιακοῖς χρῶνται ἔτεσιν ἐν πάσαις 
ταῖς ψηφοφορίαις καὶ ἐπιλογισμοῖς τῶν κινήσεων τῶν ἀστέρων. ἐμοὶ δοκεῖν ὅτι ἐξ 
ἀρχῆς εἰς τοῦτο τὸ μάθημα πλέον τῶν ἄλλων ἐσχόλασαν Αὐγύπτιοι καὶ Χαλδαῖοι. 
Ὁ ἐκδότης δὲν ἀντιλαμβάνεται προφανῶς ὅτι τὸ ἐμοὶ δοκεῖν χρησιμοποιεῖται πα-
ρενθετικὰ καὶ ὅτι ἡ πρόταση εἶναι αἰτιολογική, ἐξαρτώμενη ἀπὸ αὐτὰ ποὺ προη-
γοῦνται. Ἡ μετάφραση στὴ σ. 163 It is my opinion that from the very beginning the 
Egyptians and the Assyrians more than any people studied this field εἶναι ἀτυχής.
19, 69-83 ἐπεὶ γοῦν τοῖς μὲν Αἰγυπτίοις οὕτως εἰς ὁλοκλήρους καὶ τελείας ἡμέ-
ρας τὸ ἔτος ἀπαρτίζεται... Ἕλλησι δὲ καὶ Ῥωμαίοις οὐχ οὕτως ἔχει, ἀλλὰ νῦν μὲν 
ἀρξάμενον ... χρῄζει καὶ προσθήκης τεταρτημορίου ἡμέρας· νῦν δὲ περιοδεῦσαν 
... χρῄζει καὶ προσθήκης ἡμίσεος μέρους ἡμέρας· καὶ αὖθις περιοδεῦσαν ... χρῄζει 
καὶ προσθήκης ἑτέρας εἰς ἀποκατάστασιν ἡμίσεος καὶ ἔτι τετάρτου μορίων ἡμέ-
ρας· καὶ αὖθις τετράκις παριοδεῦσαν τὸ ἔτος εἰς τὴν ἐξαρχῆς ἐκείνην καὶ πρώτην 
ὥραν χρῄζει ἐπ’ αὐτῇ εἰς ἀπαρτισμὸν καὶ ἔτι ἡμέρας ὁλοκλήρου. καὶ ἔστιν οὕτω 
διόλου ἡ ἀποκατάστασις ἄνισος τῶν ῥωμαϊκῶν καὶ ἑλληνικῶν ἐτῶν καὶ πολὺ τὸ 
διάφορον ἔχουσα, εὐεπελογιστότερον ἐστὶ τῇ ἐπιστήμῃ τὸ ἀεὶ ὡσαύτως καὶ ὡρι-
σμένον. Πάλι ὁ ἐκδότης δὲν ἀντιλήφθηκε ὅτι ἡ τεράστια αἰτιολογικὴ πρόταση ἔχει 
ἀπόδοσή της τὴν κύρια, ἡ ὁποία ξεκινᾶ μὲ τὴν φράση εὐεπιλογιστότερόν ἐστι. Ἑπο-
μένως ἡ τελεία μετὰ τὴν λέξη ὁλοκλήρου πρέπει νὰ μετατραπεῖ σὲ κόμμα.
20, 115-122 ἐπεὶ γὰρ εἰκὸς ἦν μετὰ τὴν ὑποτεθεῖσαν καὶ δεδομένην ἀρχὴν χρο-
νικὴν τῆς ἑκάστου τῶν ἀστέρων κινήσεως, ἔπειθ’ ὕστερον χρόνων ἴσως πολλῶν 
παραδραμόντων ψηφοφορίας γίνεσθαι πρὸς εὕρεσιν ποῦ τῶν τοῦ ζωδιακοῦ μερῶν 
καὶ τμημάτων ἢ ὁ ἥλιος καταλαμβάνεται ἢ ἡ σελήνη ἤ τις τῶν πέντε πλανωμένων. 
καὶ λοιπὸν ἦν ἐργῶδες καὶ ἐπίπονον καθ’ ἕκαστον ἔτος ἐπιλογίζεσθαι τὰς κινή-
σεις ἑκάστου τῶν τοιούτων ἀστέρων. εὐμεθόδως ἔταξαν καὶ συνέθεντο... Καὶ πάλι 
ἡ κύρια πρόταση εὐμεθόδως ... ἀποκόπτεται ἀπὸ τὶς αἰτιολογικὲς προτάσεις ποὺ 
προηγοῦνται. Εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ αἰτιολογικὴ πρόταση καὶ λοιπὸν - τῶν τοιού-
των ἀστέρων, καθὼς περιβάλλεται ἀπὸ δύο τελεῖες, ἀπομονώνεται καὶ ἀπὸ τὴν κύ-
ρια ποὺ ἀκολουθεῖ καὶ ἀπὸ τὶς προηγούμενες αἰτιολογικὲς μὲ τὶς ὁποῖες συνδέεται 
παρατακτικά. Ὁ μεταφραστὴς φυσικά, παρασυρμένος ἀπὸ τὸν ἐκδότη, μετέφρασε 
στὴ σ. 179 τὴν πρόταση αὐτή ὡς ἑξῆς: In addition, it requires a lot of work and effort to 
calculate the position of each star for each year. 
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20, 268-270 τὴν χρονικὴν ἀρχὴν ὑποτίθενται ἐν τῷ πρώτῳ ἔτει, ὁ μέν, καθὼς προ-
έφημεν, Ναβονασάρου, ὁ δὲ Φιλίππου νεομηνία τοῦ πρώτου μηνὀς, ὃν Αἰγύπτιοι 
Θὼθ καλοῦσιν. Πρέπει νὰ γραφεῖ νεομηνίᾳ.
23, 36-46 κατὰ μέρος δὲ διὰ τῶν αὐτῶν ἀποδείξεων γραμμικῶν ἀνευρὼν ὅση δια-
φορὰ ἀφαιρετική, ὡς ἔφημεν, ἀνήκει ταῖς τοσαῖσδε μοίραις τῆς ὁμαλῆς κινήσεως 
τοῦ ἡλίου ... καὶ ὅση αὖθις διαφορὰ ἀνήκει ταῖς τοσαῖσδε μοίραις ... ἢ ἄλλαiς ὅσαις 
δή τισιν ἀπὸ τοῦ περιγείου φερομένου πρὸς τὴν ἀνώμαλον αὐτοῦ κίνησιν, τὴν ἐπὶ 
τοῦ ζωδιακοῦ δηλονότι θεωρουμένην.

Ταῦτα ἐπιλογισάμενος καὶ ἀνευρών, ὡς ἔφην, δείξεσι γραμμικαῖς πολὺ τὸ 
πιστὸν ἐχούσαις, ἔπειτα ἐκτίθεται κανόνα ἴδιον ἕτερον. Ἀκόμη μία φορὰ ἡ τελεία 
πρὶν ἀπὸ τὸ ἐπιλογισάμενος καταστρέφει τὴ συνάφεια μεταξὺ τῆς κύριας πρότα-
σης καὶ τῆς χρονικῆς μετοχῆς ἀνευρὼν ποὺ προηγεῖται. Καὶ νὰ σκεφτεῖ κανεὶς ὅτι ὁ 
Μετοχίτης, σὰν νὰ ἤθελε νὰ προφυλάξει τὸν ἀναγνώστη ἀπὸ τὸ συντακτικὸ μπλέξι-
μο, ἐπανέλαβε τὴν μετοχὴ ἀνευρών!
23, 56-58 ἀνευρίσκειν τὰς ἐν πᾶσι τμήμασι καὶ τόποις τῆς ἀπὸ τῆς ἀπογείου 
ὁμαλῆς τοῦ ἡλίου κινήσεως διαφορᾶς. Νὰ γραφεῖ διαφοράς. 
24, 29-38 ὡς ἀποκαθίστασθαι πάλιν μέχρι τῶν ρπ μοιρῶν ... καὶ ἀναπληροῦσθαι τὸ 
πλεῖστον ἔλλειμμα ... καὶ συναποκαθίστασθαι ... καὶ ἐπὶ τοῦ οἰκείου ἐκκέντρου κύ-
κλου.

Καὶ πάλιν ἀπὸ τοῦ τοιούτου περιγείου προχωροῦντα τὸν ἥλιον ... πλείονα κα-
ταλαμβάνεσθαι ποιούμενον τὴν ἀνώμαλον αὐτοῦ κίνησιν. Ἐδῶ ἡ τελεία (καὶ ἡ πα-
ράγραφος) ἀποκόπτει τὴν τελευταία συμπερασματικὴ πρόταση ἀπὸ τὶς προηγού-
μενες. Μάλιστα ὅλες ἀνεξαίρετα οἱ συμπερασματικὲς προτάσεις ἐξαρτῶνται ἀπὸ 
τὸ ὡς τοῦ στίχου 29.
25, 28-29 τὸ πρῶτον ἔτος τῆς ἀρχῆς Φιλίππου τοῦ Ἀριδαίου, τοῦ μετὰ Ἀλέξανδρον 
τὸν μέγαν βασιλέα Μακεδόνων. Μάλλον πρέπει νὰ γραφεῖ βασιλέως (ἀναφέρεται 
στὸν βασιλιὰ τῆς Μακεδονίας Φίλιππο Γ΄ τὸν Ἀριδαῖο, ἑτεροθαλὴ μὲν ἀδελφὸ καὶ δι-
άδοχο τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου, καθυστερημένο ὅμως).
26, 1-6 Ἐπεὶ δὲ τὰ τοιαῦτα κατὰ τὸ εἰκὸς προδιελάβομεν, ἱκανῶς ἐμοὶ δοκεῖν καὶ 
τὴν τοιαύτην ἀρχὴν ὑπεθέμεθα ... καὶ αὐτοὺς τοὺς κανόνας προεξεθέμεθα ... σα-
φηνίσαντες καὶ διευκρινήσαντες καὶ τοὺς σκοποὺς καὶ τὰς μεθόδους αὐτῶν. ῥη-
τέον ἤδη λοιπόν. Ὁ ἐκδότης δὲν κατάλαβε ὅτι ἡ κύρια πρόταση δὲν εἶναι τὸ ἱκανῶς 
ἐμοὶ δοκεῖν καὶ τὴν τοιαύτην ἀρχὴν ὑπεθέμεθα (ὅπως δηλώνει ἡ ἐσφαλμένη μετά-
φραση τῆς σ. 235: Since all these [topics] were presented appropriately, it appears befitting 
for me to accept this starting point for [carrying out] the calculations), ἀλλὰ ἡ πρόταση 
ῥητέον. Ἡ τελεία πρὶν ἀπὸ τὸ ῥητέον πρέπει καὶ πάλι νὰ ἀπαλειφθεῖ.
27, 86-89 ἐπεὶ δὲ ὁ τοιοῦτος κανὼν τῶν ἐπιφανῶν πόλεων ὡς εἰκὸς πεπλατυσμένος 
ἐστί, καὶ ἡ νῦν κατ’ ἐπιτομὴν αὕτη σύνταξις ἐκδίδεται πρὸς τὰς κατὰ τὴν μεγαλό-
πολιν τήνδε καθ’ ἡμᾶς γενησομένας ψηφοφορίας. τοσοῦτο μόνον νῦν προσθέντες 
ἀρκεσθησόμεθα. Πάλι ἡ συνάφεια αἰτιολογικῆς πρότασης καὶ κύριας καταστρέφε-
ται μὲ τὴν ὕπαρξη τῆς τελείας μετὰ τὸ ψηφοφορίας. Προφανῶς ὁ ἐκδότης θεωρεῖ 
ὡς κύρια τὴν πρόταση καὶ ἡ νῦν κατ’ ἐπιτομήν... Ὅμως αὐτὸ ποὺ θέλει νὰ πεῖ ὁ Με-
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τοχίτης εἶναι: ἐπειδὴ ὁ κανόνας τοῦ Πτολεμαίου καὶ τοῦ Θέωνα ἔχει πολλὰ στοιχεῖα, 
ἐνῶ τὸ δικό μου κείμενο περιορίζεται μόνο στὰ στοιχεῖα τῆς Κωνσταντινούπολης, θὰ 
ἀρκεσθῶ νὰ προσθέσω μόνο τὸ ἑξῆς (γιὰ νὰ βρίσκει κανεὶς εὔκολα τὰ σχετικὰ μὲ τὶς 
ἄλλες πόλεις στοιχεῖα, παρακάτω μιλᾶ γιὰ τὴν Ἀλεξάνδρεια).
27, 270-276 ἐπεὶ γοῦν καθ’ ἕκαστον, ὡς λέγομεν, κλίμα ὡς πρὸς τὰ βορειότερα 
προϊόντες θεωροῦμεν τὰς ὑπὲρ γῆν περιφερείας τῶν κύκλων μείζους τῶν ὑπὸ γῆν 
καὶ συνεχῶς ἀεὶ μείζους, κἀντεῦθεν ἐξανάγκης καὶ αἱ παρ’αὐταῖς ἡμέραι μείζους 
εἰσὶ τῶν νυκτῶν, ὅταν τῶν ὑπὲρ τὸν ἰσημερινὸν βορειοτέρων ὁ ἥλιος ἅπτηται. πά-
ντως καὶ καθ’ ἕκαστον κλίμα ἀναλόγως ἀπ’ ἀνατολῆς εἰς δύσιν πλεῖον διάστημα 
χρόνου ἐστίν. Τὸ ἴδιο πρόβλημα: παραγνώριση τῆς λειτουργίας μιᾶς ἁπλῆς αἰτιολο-
γικῆς πρότασης καὶ αὐθαίρετος χωρισμός της ἀπὸ τὴν κύρια μὲ τελεία.
30, 37-38 ἐν τοῖς ἑξῆς ἐροῦμεν, ἐγκαίρως ἐμοὶ δοκεῖ. Ἂν λάβουμε ὑπ’ ὄψιν τὴ συνή-
θεια τοῦ συγγραφέα, πρέπει μάλλον νὰ γράψουμε ἐμοὶ δοκεῖν.

Μπορεῖ τὸ κείμενο νὰ παρουσιάζει νοηματικὲς δυσχέρειες γιὰ ὅποιον δὲν 
διαθέτει γνώσεις ἀστρονομίας, ὡστόσο, ἡ συντακτικὴ δομὴ του εἶναι πολὺ 
ἁπλή, διότι ὁ Μετοχίτης γράφει, δὲν πρέπει νὰ τὸ λησμονοῦμε, ἕνα διδα-
κτικὸ ἐγχειρίδιο. Ἡ ἔκδοση τῶν Ε. Α. Πάσχου - Χρ. Σιμελίδη δὲν ἔχει νὰ προ-
σφέρει τίποτε στὸν μελετητή, ἐφ’ ὅσον τὰ λάθη της, μερικὰ μόνον ἀπὸ τὰ 
ὁποῖα παραθέσαμε προηγουμένως, εἶναι τέτοιας ὑφῆς καὶ τέτοιας ἐκτάσε-
ως. Ὁ ἐκδότης τοῦ μέλλοντος μπορεῖ μὲ ἀσφάλεια νὰ τὴν ἀγνοήσει.

Πανεπιστήμιο Αθηνών                                               ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ

Chronographiae quae Theophanis continuati nomine fertur libri I-IV. Recensuerunt 
anglice verterunt indicibus instruxerunt Michael Featherstone et Juan Signes-
Codoñer, nuper repertis schedis Caroli de Boor adiuvantibus, Boston - Berlin, De 
Gruyter, 2015 [Corpus Fontium Historiae Byzantinae, LIII, Series Berolinensis], 
σελ. 358.

Ἡ νέα ἔκδοση τῶν τεσσάρων πρώτων βιβλίων τῆς Συνέχειας τοῦ Θεοφάνη 
ἔρχεται ἀναμφισβήτητα νὰ καλύψει ἕνα πολὺ σημαντικὸ κενὸ τῆς ἔρευνας. 
Τὸ κείμενο ἔχει ἐκδοθεῖ μὲ μεγάλη προσοχὴ καὶ ἐπιμέλεια καὶ ἡ παλιὰ ἔκδο-
ση τοῦ Bekker βελτιώνεται σὲ πολλὰ σημεῖα. Παρὰ τὴν ἀρνητικὴ κριτικὴ ποὺ 
διατυπώθηκε ἀπὸ ὁρισμένες πλευρές, δὲν μποροῦμε νὰ ἀρνηθοῦμε τὴν ἀξία 
τῆς νέας ἔκδοσης ἑνὸς ἀπὸ τὰ πιὸ σημαντικὰ μνημεῖα τῆς βυζαντινῆς ἱστορι-
ογραφίας. Ἂν οἱ ἐκδότες δὲν μπόρεσαν νὰ ἐπισημάνουν ὅλες τὶς πηγὲς ποὺ 
λανθάνουν ἔτσι κι ἀλλιῶς, αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ προσαφθεῖ ὡς μομφὴ ἐναντίον 
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τους, ἐφ’ ὅσον δὲν εἶναι καθῆκον τοῦ ἐκδότη νὰ διερευνήσει ἐξαντλητικὰ τὶς 
πηγὲς τοῦ κειμένου ποὺ ἐκδίδει. Τὸ ἔργο αὐτὸ μπορεῖ νὰ ἀναληφθεῖ ἀργότε-
ρα ἀπὸ ἄλλους μελετητές. Ἡ δουλειὰ τοῦ ἐκδότη εἶναι νὰ δώσει ἕνα κατὰ τὸ 
δυνατὸν καθαρὸ καὶ σωστὸ κείμενο καὶ σὲ αὐτὸ ἡ προσπάθεια τῶν ἐκδοτῶν 
μπορεῖ, νομίζω, νὰ θεωρηθεῖ ἐπιτυχής.

Παραθέτω στὴν συνέχεια μερικὲς δικές μου προτάσεις γιὰ τὴ βελτίωση 
τῆς ἔκδοσης.

Α, 2, 10 (σ. 14) ἀποπήδησον τούτων διὰ τραχέων. Μάλλον θὰ πρέπει νὰ γραφεῖ διὰ 
ταχέων. Πρβλ. Α, 13, 7 (σ. 40) ἐξεβοήθει διὰ ταχέων.
Α, 19, 13-14 (σ. 48) καὶ δικαιοσύνης λέγεσθαι μὲν ἐραστὴς ἐβούλετο, οὐκ ἐγίνετο δέ, 
πλὴν ἀντεποιεῖτο ταύτης, καὶ πολλὰς τῶν κρίσεων δι’ ἑαυτοῦ ἐξεπέραινε κατὰ τὸν 
Λαυσιακὸν ἐγκαθήμενος. Κατὰ τὴν ἄποψή μου, τὸ κείμενο ὅπως παραδίδεται περιέχει 
μιὰ λογικὴ ἀντίφαση: ὁ Λέων ὁ Ε΄ ἤθελε νὰ ὀνομάζεται ἐραστὴς τῆς δικαιοσύνης, χωρὶς 
νὰ εἶναι στὴν πραγματικότητα, ὅμως παρ’ ὅλα αὐτὰ τὴν ἐπιδίωκε. Ἡ λογικὴ αὐτὴ 
ἀντίφαση αἴρεται, ἂν προστεθεῖ ἕνα οὐ μετὰ τὴ λέξη δικαιοσύνης: Δὲν ἤθελε ἁπλῶς νὰ 
λέγεται ἐραστὴς τῆς δικαιοσύνης, χωρὶς νὰ εἶναι στὴν πραγματικότητα, ἀλλὰ ὄντως 
τὴν ἐπιδίωκε.
Α, 20, 25-27 (σσ. 50-52) οἷς καί τινα γραφὴν ὁ Λέων νεαρᾶς τινος καὶ μιαρᾶς ἐξερχο-
μένην πίστεως ἀναγράψαι κελεύσας. Μάλλον πρέπει νὰ γραφεῖ ἐξεχομένην.
Α, 21, 17-21 (σ. 54) ὡς γοῦν χρόνου προϊόντος οὐκ ἐνεδίδου τῆς ἀθυροστομίας οὐδὲ 
τοῦ τωθασμοῦ, ἀλλ’ οἷόν τις κυματίας πᾶσαν ἀκαίρως ἰλὺν ἐξέβρασσε ποταμός, 
ἠπείλησε τῷ Λέοντι πανώλειαν καὶ ἄλλ’ ἄττα, ὑφ’ ὧν θυμὸς ἐτρέφετο πονηρός, ἀνε-
πέμπετο δὲ ταῦτα πρὸς βασιλέα, ἀνάρπαστος γίνεται ἐξ αὐτῆς. Μὲ τὸν τρόπο μὲ 
τὸν ὁποῖο ἐκδίδεται τὸ κείμενο ἡ πρόταση ἀνάρπαστος γίνεται ἐξ αὐτῆς, ἂν καὶ κύ-
ρια, ὅπως καὶ ἡ προηγούμενη (ἀνεπέμπετο δὲ ταῦτα πρὸς βασιλέα), δὲν συνδέεται 
μὲ ὅσα προηγοῦνται. Προτείνεται ἡ διόρθωση τοῦ ἠπείλησε σὲ ἠπείλει δὲ. Μὲ τὸν 
τρόπο αὐτὸν ὅλες οἱ προτάσεις ποὺ προηγοῦνται τῆς λέξης ἀνάρπαστος εἶναι δευτε-
ρεύουσες χρονικές, παρατακτικὰ συνδεόμενες ἡ μία μὲ τὴν ἄλλη. 
Α, 24, 11-13 (σ. 58) ὡς δὲ κατὰ τὸ δωμάτιον εἰσῄει καὶ  〈αὐ〉τοῦ τὸν κατάκριτον ἐν 
σκίμποδι τῷ τοῦ παπίου περιδεξίως, τὸν δὲ παπίαν ἐπ’ ἐδάφους κοιμώμενον εὕρι-
σκεν. Τὸ χειρόγραφο τῆς Βατικανῆς Βιβλιοθήκης παραδίδει καὶ τοῦ τὸν κατάκριτον, 
ἡ διόρθωση ποὺ εἰσάγεται στὴν ἔκδοση ἀνήκει στὸν De Boor. Προτείνεται ἐδῶ ἡ πολὺ 
ἁπλούστερη διόρθωση καὶ τοῦτον κατάκοιτον. Ὁ Σκυλίτζης (21, 95) παραδίδει εἶδε 
γὰρ τὸν μὲν κατάκριτον. Ὅμως ὁ Γενέσιος (17, 19-20) ἔχει μία παραλλαγή ἡ ὁποία 
φαίνεται νὰ ἐνισχύει τὴν διόρθωσή μας: καταλαμβάνει τὸν Μιχαὴλ εἰς τὴν τοῦ παπί-
ου κλίνην καθεύδοντα, χαμαὶ δὲ τὸν παπίαν παρευναζόμενον.
Β, 8, 44 (σ. 76) ἡμεῖς δὲ πρὸς τὰ ἑξῆς προσβῶμεν τῆς ἱστορίας. Ἴσως πρέπει νὰ γρα-
φεῖ προβῶμεν.
Β, 19, 35-36 (σσ. 102-104) πότερον δὲ τοῦτ’ ἐγένετο παρὰ τὴν αὐτοῦ ἐκείνου δια-
φορὰν καὶ μεταβολὴν ἐπὶ τὸ χεῖρον. Μήπως πρέπει νὰ γραφεῖ διαφθοράν; Πρβ. 
Μάρκου Αὐρηλίου, Τὰ εἰς ἑαυτὸν 9, 21: διαφθορὰς καὶ μεταβολάς.
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Β, 21, 8-9 (σ. 108) οὐ γὰρ ἅπασα πρὸς πᾶσαν γῆς ἀρετὴν ἐπιτηδεία τε καὶ εὔφορος. 
Ἴσως πρέπει νὰ γραφεῖ γῆ, ὄχι γῆς.
Β, 23, 8-11 (σ. 114) πᾶσάν τε ταύτην τὴν νῆσον κατέτρεχον καί τινας τῶν παρακει-
μένων οὐκ ἔλαττον, ὡς καὶ ἐν αὐταῖς ἐγκατοικῆσαι αὐτούς, τοὺς οἰκήτορας καὶ 
αὐτόχθονας δουλωσάμενοι. Οἱ ἐκδότες μεταφράζουν: they overran the whole island 
and several of those lying nearby no less, so that they settled to live on them, enslaving the 
inhabitants and natives. Δηλαδὴ τὸ ἐγκατοικῆσαι μεταφράζεται ὡς ἀμετάβατο. Ὅμως 
ἔτσι δὲν δικαιολογεῖται ἡ αἰτιατικὴ αὐτούς ὡς ὑποκείμενο τοῦ ἀπαρεμφάτου ἐγκα-
τοικῆσαι. Προτείνεται ἡ διόρθωση ἐγκατοικίσαι αὑτούς. 
Γ, 9, 25-30 (σ. 140) ἀλλὰ πρῶτον μὲν ἄρτι τοῖς ὁρίοις τῶν βαρβάρων προβὰς ἐξέπλη-
ξέ τε πάντας καὶ τοῖς ἐρωτήσεως χάριν αὐτῷ ὑπηντηκόσιν καὶ ὅπως ἔχοι πυθομέ-
νοις μόνον ὁ βασιλεὺς τῇ δαψιλείᾳ τῶν δώρων καὶ τοῦ χρυσίου θαυμάσαι τούτους 
ἐποίησεν. τότε δὴ πλησιάσας τῷ Ἰσμαὴλ καὶ κατὰ πρόσωπον στάς, καὶ ἀπαγγείλας 
τοὺς ἐκ βασιλέως λόγους αὐτῷ, ἐπεὶ ἀπηγγέλκει, ἄπεισι πρὸς 〈τὸ 〉 τῆς ἀναπαύσε-
ως καταγώγιον. Τὸ μὲν μένει μετέωρο, ὁπότε ἐπιβάλλεται ἡ διόρθωση τοῦ τότε δὴ 
σὲ τότε δέ.
Γ, 17, 1-2 (σ. 154) Ἐπεὶ δὲ καὶ τὸν τῆς κεφαλῆς κόσμον ὀλίγον πως ἐκ φύσεως ἔφερε 
καὶ ψιλὸς τὰς τρίχας ὑπῆν. Τὸ χειρόγραφο τοῦ Βατικανοῦ παραδίδει ὑπήν. Ἡ χρήση 
τοῦ ρήματος ὑπῆν δημιουργεῖ στὴν προκειμένη περίπτωση μεγάλη δυσκολία, περισ-
σότερο ἀναμενόμενη θὰ ἦταν ἡ χρήση τοῦ ἁπλοῦ ἦν. Ὡς μία δυνατότητα προτείνεται 
ἐδῶ ἡ διόρθωση καὶ ψιλὴν τὰς τρίχας ὑπήνην (γένι μὲ ἀραιὲς τρίχες).
Γ, 20, 11-12 (σ. 160) μαθεῖν περὶ τοῦ Θεοφόβου ζητοῦσιν αὐτοῖς εἰ ἔστι που τις ἐκ βα-
σιλικῆς φυλῆς καταγόμενος. Μήπως τὸ ἔστι πρέπει νὰ διορθωθεῖ σὲ ἔτι; Ὡστόσο, ὁ 
Σκυλίτζης (66, 88) παραδίδει: ὡς ἔστι τις ἐκ βασιλικῆς φυλῆς καταγόμενος ἐν Βυ-
ζαντίῳ.

Πανεπιστήμιο Αθηνών                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ

Αineias/Aeneas Tacticus, Stadtverteidigung/Poliorketika. Griechisch-deutsch. He-
rausgegeben und übersetzt von Kai Brodersen, Berlin - Boston, De Gruyter, 2017 
[Sammlung Tusculum], σελ. 200.

Ἡ πραγματεία τοῦ Αἰνεία τοῦ Τακτικοῦ, συγγραφέα κατὰ πάσα πιθανό-
τητα τοῦ 4oυ αἰώνα π.Χ., εἶναι ἴσως ἕνα ἀπὸ τὸ πιὸ περιφρονημένα κείμε-
να τῆς κλασσικῆς γραμματείας. Παραδίδεται οὐσιαστικὰ μόνον ἀπὸ τὸν 
κώδικα Laurentianus LV, 4, ἕνα κάκιστο χειρόγραφο, ἀπὸ τὸ ὁποῖο, ἐν τού-
τοις, ἀντλοῦμε τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν γνώσεών μας γιὰ τὰ στρατιω-
τικὰ ἐγχειρίδια τῆς ἀρχαιότητας καὶ τοῦ Βυζαντίου. Παρὰ τὴν ὕπαρξη τῆς 
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καλῆς ἔκδοσης τοῦ A. Dain, ἡ ὁποία, ἴσως γιὰ πρώτη φορὰ στὰ νεότερα 
χρόνια, ἔδωσε ἕνα ἀξιόπιστο κείμενο, ἡ πραγματεία αὐτή, ἐνδεχομένως 
λόγω τοῦ κάπως ἐξειδικευμένου ἀντικειμένου στὸ ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμέ-
νη, δηλαδὴ τοῦ τρόπου ἄμυνας μιᾶς πόλης ποὺ βρίσκεται σὲ πολιορκία, δὲν 
ἔχει βρεῖ τὴν ἀπήχηση ποὺ θὰ τῆς ἄξιζε: δὲν εἶναι μόνον τὸ πρῶτο στρατιω-
τικὸ ἐγχειρίδιο ποὺ σώζεται ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα, παραδίδοντας ἕνα πλή-
θος ἄγνωστων πληροφοριῶν γιὰ τὴν στρατιωτικὴ τέχνη καὶ ἱστορία τῆς πε-
ριόδου, ἀλλὰ λόγω τοῦ ἀνεπιτήδευτου ὕφους καὶ τῆς ἁπλῆς γλώσσας τοῦ 
συγγραφέα της ἀποτελεῖ ὁπωσδήποτε καὶ ἕνα σημαντικότατο γλωσσικὸ 
μνημεῖο τῆς ἐποχῆς της.

Ἡ μετάφραση εἶναι πολὺ ἐπιμελημένη, ἀκριβὴς καὶ ἀξιόπιστη. Καίτοι δὲν 
εἶμαι εἰδικὸς γιὰ τὸ θέμα καὶ τὴν ἐποχή, θὰ ἀποτολμήσω νὰ διατυπώσω ὁρι-
σμένες εἰκασίες γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ κειμένου, οἱ ὁποῖες ἐνδεχομένως 
θὰ συνέβαλλαν καὶ στὴ βελτίωση τῆς μετάφρασης.

10, 23 (σσ. 62-63) πόλεως δ’ ὁμηρευομένης, ὅταν ἐπ’ αὐτὴν στρατεία γίγνηται, τοὺς 
γονεῖς τῶν ὁμηρευόντων καὶ τοὺς ἐγγὺς τὰ γένη μεθίστασθαι ἐκ τῆς πόλεως. Ἴσως 
πρέπει νὰ γραφεῖ ἔγγιστα γένει.
26, 8 (σ. 130) καὶ οὐ δεῖ προθυμεῖσθαι ἐν ταῖς περιοδείαις εὑρίσκειν τινὰς τῶν προ-
φυλασσόντων ἀμελεστέρως διακειμένους διὰ ὕπνον ἢ κάματον. οὐ γὰρ συμφέρει 
οὕτω διακείμενον τὸ στράτευμα ἔτι ἀθυμότερον καθιστάναι-εἰκὸς δὲ ὅταν εὑρεθῇ 
αἰσχρόν τι ποιῶν ἀθυμεῖν-, ἀλλὰ μᾶλλον πρὸς θεραπείαν τε καὶ ἀνάληψιν αὑτῶν 
τραπέσθαι. Ὁ Αἰνείας στὸ σημεῖο αὐτὸ ἐπισημαίνει ὅτι, ὅταν ὁ στρατὸς ἔχει ἡττηθεῖ 
στὴ μάχη καὶ τὸ ἠθικό του εἶναι πεσμένο, αὐτοὶ ποὺ προβαίνουν σὲ ἐπιθεωρήσεις εἶναι 
καλύτερα νὰ «κάνουν τὰ στραβὰ μάτια», διότι, ἂν ἀνακαλυφθεῖ ἀπὸ αὐτοὺς κάποια 
ἀμέλεια ἢ κάποια παρανομία, εἶναι φυσικὸ τὸ ἤδη ἄσχημο ἠθικὸ τοῦ στρατεύματος 
νὰ χειροτερεύσει. Ὁ μεταφραστὴς δίνει τὴ σωστὴ μετάφραση (σ. 131): es ist nämlich 
nicht nützlich, Truppen, die in dieser Verfassung sind, noch mutloser zu machen-zu erwart-
en ist ja, dass sie mutlos werden, wenn jemand ertappt wird, der etwas Schändliches tut. 
Ὅλες οἱ ἐκδόσεις τοῦ Αἰνεία ποὺ μπόρεσα νὰ ἐλέγξω ἔχουν αἰσχρόν τι ποιῶν. Ἐπειδή, 
ὡστόσο, δὲν κάνει κάτι αἰσχρὸ ὅλο τὸ στράτευμα, ἀλλὰ ἕνας μόνον στρατιώτης ποὺ 
θὰ συλληφθεῖ ἐνδεχομένως ἐπ’ αὐτοφώρῳ ἀπὸ τοὺς ἀξιωματικοὺς ποὺ κάνουν ἐπιθε-
ώρηση, προτείνω νὰ γραφεῖ: ὅταν εὑρεθῇ αἰσχρόν τις ποιῶν: ὅταν βρεθεῖ κάποιος νὰ 
κάνει κάποιος κάτι αἰσχρό, εἶναι φυσικὸ ὅλο τὸ στράτευμα νὰ δυσαρεστεῖται. Ἔτσι 
γίνεται σαφέστερο ποιό εἶναι τὸ πραγματικὸ ὑποκείμενο τοῦ ρήματος εὑρεθῇ.
27, 15 (σσ. 136-138) γενομένης δὲ ἡμέρας χρὴ τοὺς φύλακας  〈μὴ〉 εὐθὺ ἀφιέναι ἐκ 
τῶν φυλακείων πρὶν ἢ τὰ ἔξω προερευνηθέντα ἐμφανισθῇ καὶ καθαρὰ εἶναι πολε-
μίων. καὶ οὕτω ἀπιέναι τοὺς ἀπὸ τῶν φυλακῶν μὴ ἅμα πάντας, ἀλλὰ κατὰ μέρη, 
ὅπως ἀεί τινες ἐπὶ τοῖς φυλακείοις διατελῶσιν. Ὁ μεταφραστὴς ἀποδίδει τὸ ἀφιέ-
ναι ὡς ἑξῆς: darf man die Wachen nicht sofort von den Wachtposten entlassen. Ὑποψιάζο-
μαι, ὡστόσο, ὅτι τὸ ἀφιέναι πρέπει νὰ διορθωθεῖ σὲ ἀπιέναι. Τὸ ἀπαρέμφατο ἀπιέ-
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ναι ὑπάρχει καὶ στὴ συνέχεια, ἐνῶ ἡ διόρθωση εἶναι εὐεξήγητη ἀπὸ παλαιογραφικὴ 
ἄποψη.
37, 5-6 (σ. 174) χρὴ δὲ ἂν γνωσθῇ καθ’ ὅν τινα τόπον ὀρύσσουσιν, ἀνθυπορύσσειν καὶ 
ἀντιοῦσθαι καὶ ἐμπιμπράναι  〈τὸ〉 ἐν τῷ ὀρύγματι μαχόμενον. (6) παλαιὸν δέ τι λέγε-
ται  〈...〉 Ἄμασιν Βαρκαίους πολιορκοῦντα ἐπεὶ ἐπεχείρει ὀρύσσειν. α. Τὸ ἂν γνωσθῇ 
ἀποτελεῖ διόρθωση τοῦ ἀγνώσσειν τοῦ χειρογράφου τῆς Λαυρεντιανῆς Βιβλιοθήκης. 
Προτείνεται ἐδῶ ἡ διόρθωση ἀγνῶσιν, ἡ ὁποία εἶναι κοντύτερα στὸ παραδεδομένο. 
Ἡ ἔννοια εἶναι: πρέπει νὰ φτιάχνουν ἀντίθετο λαγούμι σὲ ὅποιο σημεῖο φτιάχνουν 
ὄρυγμα οἱ ἀντίπαλοι, ἐνῶ οἱ ἐχθροὶ βρίσκονται σὲ ἄγνοια. Τὸ ἀγνῶσι ἀναφέρεται στὸ 
ἐννοούμενο τούτοις, ποὺ εἶναι ἀντικείμενο τοῦ ἀνθυπορύσσειν. β. Ὁ μεταφραστὴς 
ἀποδέχεται ὅτι μετὰ τὸ λέγεται ὑπάρχει στὸ χειρόγραφο χάσμα. Ὅμως εἶναι πολὺ πι-
θανὸ τὸ ἐπεὶ νὰ πρέπει ἁπλῶς νὰ ὀβελισθεῖ· πρόκειται μάλλον γιὰ ἀπόπειρα πρώτης 
γραφῆς τοῦ ἐπεχείρει. Μὲ τὸν ὀβελισμὸ τοῦ ἐπεὶ δὲν ὑπάρχει πλέον λόγος νὰ ὑποθέ-
σουμε ὅτι ὑπάρχει χάσμα. Ἐνδεχομένως πρέπει νὰ γραφεῖ ἐπιχειρεῖν.
37, 8 (σ. 174) καὶ οἷς μὲν προσήκει τὰ ἐκ τῶν ἐναντίων τεχνάσματα [καὶ] ἐναντιού-
μενα. Ὁ κώδικας τῆς Φλωρεντίας παραδίδει καὶ ἀντιώμεθα . Τὸ ἐναντιούμενα εἶναι 
διόρθωση τοῦ Casaubon, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ τὸ ὑπόμνημα τῆς ἔκδοσης τοῦ Dain. 
Προτείνεται ἐδῶ ἡ διόρθωση ἀντιώματα. Ἡ λέξη δὲν μαρτυρεῖται. Ὅμως τὸ ρῆμα 
ἀντιοῦσθαι ἀπαντᾶ λίγο παραπάνω σὲ ἀπολύτως ὅμοια συμφραζόμενα. Ἐπίσης τὰ 
οὐσιαστικὰ ποὺ λήγουν σὲ -μα εἶναι συχνὰ στὸ ἔργο τοῦ Αἰνεία. Ποιός μπορεῖ νὰ ἀπο-
κλείσει νὰ χρησιμοποίησε ὁ Αἰνείας τὴ λέξη αὐτή;

Πανεπιστήμιο Αθηνών                                               ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ



† ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΤΑΤΟΣ (1929-2017)

Ο ομότιμος καθηγητής του Α.Π.Θ. και αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ινστιτού-
του Νεοελληνικών Σπουδών (Ιδρύματος Μανόλη Τριανταφυλλίδη) Μιχάλης 
Σετάτος γεννήθηκε στις 25 Μαρτίου 1929 στη Θεσσαλονίκη και πέθανε στις 
3 Ιουλίου 2017 στην ίδια πόλη.

Εκεί έζησε τα παιδικά και μαθητικά του χρόνια και ολοκλήρωσε τις εγκύ-
κλιες σπουδές, φοιτώντας στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, όπως και δεκάδες άλλες μορφές της επιστημονικής, πνευμα-
τικής, καλλιτεχνικής και επιχειρηματικής ζωής αυτής της πόλης: απόφοιτος 
του 1947 μαζί με άλλους 18, ήταν συμμαθητής του Δημήτρη Ν. Μαρωνίτη, με 
τον οποίο ήταν αργότερα και συμφοιτητής, ενώ αρκετά χρόνια μετά και συ-
νάδελφος στην ίδια πανεπιστημιακή σχολή και στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών 
Σπουδών. Γυμνασιακούς καθηγητές του στα φιλολογικά μαθήματα είχε, με-
ταξύ άλλων, τον καλό λογοτέχνη και κριτικό Γιώργο Θέμελη και τους αφοσι-
ωμένους δημοτικιστές Κωνσταντίνο Μπότσογλου και Γιώργο Μιχαλόπουλο.

Την ίδια χρονιά που τελείωσε το λύκειο (τότε γυμνάσιο) γράφτηκε στη Φι-
λοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου από νωρίς έδειξε 
το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για τη γλώσσα και τη γλωσσολογία. Στους καθη-
γητές του συγκαταλέγονταν κορυφαίοι επιστήμονες και δάσκαλοι: Νικόλαος 
Ανδριώτης, Ιωάννης Θ. Κακριδής, Εμμανουήλ Κριαράς, Στίλπων Κυριακίδης, 
Μιχαήλ Λάσκαρις, Ανδρέας Ξυγγόπουλος, Λίνος Ν. Πολίτης, Αγαπητός Τσο-
πανάκης κ.ά. Από τη Φιλοσοφική Σχολή αποφοίτησε το 1951.

Από το 1959 ώς το 1965 πραγματοποίησε, με υποτροφία, μεταπτυχια-
κές σπουδές στη Γαλλία. Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 δίδαξε, μάλιστα, 
νέα ελληνικά στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου. Η μακρόχρονη παραμο-
νή του κυρίως στο Παρίσι άνοιξε νέους ορίζοντες για τον ίδιο, καθώς του δό-
θηκε η δυνατότητα να εμβαθύνει στη γλωσσολογία, τόσο ως προς τη διαχρο-
νική εξέταση της γλώσσας και των γλωσσών όσο και ως προς τη συγχρονι-
κή της/τους μελέτη. Στους δασκάλους του συγκαταλέγονταν ο E. Benveniste, 
ο P. Chantraine, ο M. Lejeune και άλλοι κορυφαίοι γλωσσολόγοι και φιλόλογοι. 
Στο Παρίσι ήρθε επίσης σε επαφή με κλάδους της επιστήμης άγνωστους ώς 
τότε στην Ελλάδα: κοινωνιογλωσολογία, πραγματολογία, κειμενογλωσσολο-
γία, σημειολογία, αλλά και με θεωρίες που τις ενσωμάτωσε αργότερα στη 
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διδασκαλία του. Τέλος, η γόνιμη αυτή παραμονή έθεσε τις βάσεις για τη δι-
εύρυνση της μοναδικής, για Έλληνα επιστήμονα, εκπληκτικής του γλωσσο-
μάθειας, και για την καλλιέργεια άλλων συναφών ή παράλληλων ενδιαφερό-
ντων, όπως η λογοτεχνία, οι ανατολικές σπουδές, ο κινηματογράφος κ.ά., κα-
θώς και για την παροιμιώδη φιλαναγνωσία και βιβλιοφιλία του.

Το 1965 επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και εκπόνησε στο Α.Π.Θ. τη διδα-
κτορική του διατριβή με τίτλο Τα ετυμολογικά σημασιολογικά ζεύγη λόγιων 
και δημοτικών λέξεων της κοινής νέας ελληνικής (1969), με επόπτη τον Νικό-
λαο Ανδριώτη. Στο ενδιάμεσο βοήθησε τον δάσκαλό τοιυ, μαζί με άλλους συμ-
φοιτητές του, στη σύνταξη της β´ έκδοσης του Ετυμολογικού λεξικού της κοι-
νής νεοελληνικής (Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 1967), ενώ εργάστηκε 
και στο Σπουδαστήριο Γλωσσολογίας.

Το 1970 ξεκίνησε την ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία: εκλέχθηκε έκτακτος 
και στη συνέχεια (1975) τακτικός καθηγητής της Γλωσσολογίας στη Φιλοσο-
φική Σχολή του Α.Π.Θ. Δίδαξε ώς το 1995 ένα τεράστιο εύρος μαθημάτων, 
όπως Γενική Γλωσσολογία, Σημασιολογία, Κειμενογλωσσολογία, Σημειολογία, 
Ινδοευρωπαϊκή Γλωσσολογία, Ινδοευρωπαϊκές γλώσσες, Σανσκριτικά, Σημιτι-
κές γλώσσες κ.ά. Μεταφύτευσε έτσι στο Α.Π.Θ., κριτικά και μεθοδικά, τις πιο 
σύγχρονες και πρωτοποριακές εξελίξεις της ευρωπαϊκής γλωσσολογικής επι-
στήμης, προσδίδοντας από την πρώτη κιόλας δεκαετία της διδακτικής παρου-
σίας του στο πανεπιστήμιο θεαματική ευρύτητα και αλματώδη βήματα πρω-
τοπορίας στα αντικείμενα της επιστήμης αυτής. Η Σημασιολογία, η Κειμενο-
γλωσσολογία, η Σημειολογία είναι επιστημονικές περιοχές με τις οποίες η ελ-
ληνική επιστήμη ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή χάρη στον ίδιο· επομένως, δί-
καια θεωρείται, από όσους γνωρίζουν τα πράγματα και δεν μένουν στην επιφά-
νεια ή στο κυνήγι της αυτοπροβολής, ο θεμελιωτής της σύγχρονης γλωσσολο-
γίας στην Ελλάδα. Αυτή η ευρύτητα και το βάθος του πνεύματος και των γνώ-
σεών του, σε συνδυασμό με την ανιδιοτέλεια και την απουσία κάθε έπαρσης, 
συνετέλεσαν ώστε γύρω του να αναπτυχθεί ένας εύρωστος Τομέας Γλωσσολο-
γίας, που και σήμερα θεραπεύει πλήθος ειδικοτήτων και επιστημονικών αντι-
κειμένων. Για την αύξηση των γλωσσολογικών αντικειμένων και των ωρών δι-
δασκαλίας τους μέσα στο πρόγραμμα του Τμήματος Φιλολογίας ύστερα από 
το 1982, καθώς και για τη δημιουργία πτυχίου με ειδίκευση στη Γλωσσολογία, 
ο Μ. Σετάτος έδωσε επίμονα πολλές και δύσκολες μάχες.

Συνδυασμένες στον ίδιο άνθρωπο δύο υποτιθέμενες διαφορετικές πλευρές 
της μελέτης της γλώσσας, η συγχρονική και η διαχρονική, γίνονταν ένα, και δι-
αμορφώνονταν σε ό,τι αποκρυσταλλώθηκε ως παράδοση στον Τομέα Γλωσσο-
λογίας του Α.Π.Θ.: το δίλημμα συγχρονία ή διαχρονία υπάρχει τελικά για να 
ξεπεραστεί. Η ολοκληρωμένη μελέτη της γλώσσας (και η ολοκληρωμένη ομορ-
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φιά αυτής της μελέτης) μπορεί να προκύψει αν δεχθούμε την πρόκληση να 
απαντήσουμε σ’ αυτό το δίλημμα αθροιστικά: συγχρονία και διαχρονία. 

Το 1973 εκλέχτηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Νε-
οελληνικών Σπουδών, διαδεχόμενος στη θέση αυτή τον Νικόλαο Ανδριώτη, 
του οποίου υπήρξε, όπως τονίστηκε και παραπάνω, ο λαμπρότερος μαθητής 
και συνεχιστής. Αυτονόητα πιστός δημοτικιστής, ενστερνίστηκε τα οράματα 
του Μανόλη Τριανταφυλλίδη και υπηρέτησε το Ίδρυμά του, από τη θέση του 
Προέδρου, του Αντιπροέδρου ή του απλού μέλους του Διοικητικού του Συμ-
βουλίου, επί 44 χρόνια. 44 χρόνια πριν το Ινστιτούτο δεν μετρούσε πολύ δρό-
μο από την ολοκλήρωση του πρώτου του στόχου: τη δημοσίευση των Απά-
ντων του Μ. Τριανταφυλλίδη. Ο Μ. Σετάτος ανήκει σε εκείνη τη γενιά που 
τόλμησε να ξεκινήσει τη σύνταξη ενός μεγάλου και σύγχρονου Λεξικού της 
κοινής νεοελληνικής και το επόπτευσε μέχρι την ολοκλήρωσή του, μαζί με τον 
Κυριάκο Τσαντσάνογλου και τον Δημήτρη Λυπουρλή. Εκείνη την εποχή έγι-
νε για πρώτη φορά και το άνοιγμα του Ιδρύματος στην έκδοση βιβλίων για 
τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, ενώ δική του ήταν η πρωτο-
βουλία και η πρόταση να μεταφραστεί η Μικρή νεοελληνική γραμματική του 
Μ. Τριανταφυλλίδη σε ξένες γλώσσες, 14 σήμερα στον αριθμό – την ικανότη-
τα των μεταφραστών και την ποιότητα των μεταφράσεων μπορούσε και τις 
έλεγχε, χάρη στην τεράστια γλωσσομάθειά του (37 γλώσσες, στις αρχαίες, 
μεσαιωνικές και νεότερες μορφές τους), ο ίδιος. Όπως και ο Τομέας Γλωσσο-
λογίας του Α.Π.Θ. ώς το 1995, έτσι και το Ινστιτούτο των τριών ατόμων του 
1973 ήταν πολύ διαφορετικό όταν μπήκε για πρώτη φορά σ’ αυτό ο Μ. Σετά-
τος και αγνώριστα βελτιωμένο το καλοκαίρι του 2017, όταν ο αδόκητος θά-
νατος τον απομάκρυνε οριστικά από αυτό.

Ο Μ. Σετάτος ήταν μεν άνθρωπος αθόρυβος και χαμηλού προφίλ, αλλά 
δεν ήξερε να διοχετεύει τη σοφία του μόνο στα μαθήματα και στα χαμηλό-
φωνα μα παραγωγικότατα σεμινάριά του. Δημοσίευσε και πλήθος μελετών 
για την ελληνική γλώσσα και για άλλα θέματα (βλ. παρακάτω, Εργογραφία). 
Ειδικά οι Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα, η περιοδική έκδοση στην οποία 
δημοσιεύονται τα Πρακτικά των Ετήσιων Συναντήσεων του Τομέα Γλωσσο-
λογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., περιέχουν, σχεδόν σε όλα τα 
τεύχη τους, ένα άρθρο του κορυφαίου αυτού Έλληνα γλωσσολόγου. Κάτι πα-
ρόμοιο συνέβαινε και στις Επετηρίδες της Φιλοσοφικής Σχολἠς και, αργότε-
ρα, του Τμήματος Φιλολογίας, καθώς και με άλλα επιστημονικά ή/και φιλολο-
γικά-παιδαγωγικά περιοδικά, όπως τα Ελληνικά (στα οποία δημοσιεύτηκαν 
τόσο οι πρώτες βιβλιοκρισίες του, 1966, όσο και η πρώτη επιστημονική εργα-
σία του, 1967) και ο Φιλόλογος, του οποίου ήταν και μέλος της συντακτικής 
επιτροπής ή σύμβουλος ύλης ώς το τέλος της ζωής του. 
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Οι διατριβές που επόπτευσε είναι δεκάδες: κατάλογός τους συντάσσεται 
ήδη από τον γράφοντα, ώστε να φανεί πόσοι νεότεροι ερευνητές ωφελήθηκαν 
από τα διδάγματά του και από την επιστημοσύνη του αλλά και από το εύρος 
των θεμάτων που είχε την ικανότητα να ελέγχει.

Η ευρυμάθειά του όμως δεν εξαντλήθηκε στη γλωσσολογία και τη φιλο-
λογία, ούτε μόνο στην ιστορία, τη μυθολογία, τη φιλοσοφία, τη θεωρία της 
επιστήμης (υπήρξε, επίσης, μέλος της Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρείας, της 
Εταιρείας Σλαβικών Μελετών και άλλων φορέων με αντικείμενο την ελληνι-
κή γλώσσα και τον πολιτισμό)· περιλάμβανε και επιστήμες όπως η σύγχρονη 
φυσική και η βιολογία. Όποτε μιλούσε γι’ αυτά, οι γνώσεις του έβγαιναν από 
το στόμα του με μια μοναδική φυσικότητα, φυσικότητα που από τη μια μαρ-
τυρούσε μιαν απίστευτη ευστροφία και από την άλλη οφειλόταν σε μια βαθιά 
σεμνότητα. Τα ενδιαφέροντά του δεν περιορίζονταν στην επιστήμη: μεγάλη 
του αγάπη ήταν, όπως σημειώθηκε και παραπάνω, ο κινηματογράφος, που 
τον παρακολουθούσε συστηματικά στο Παρίσι, βλέποντας και δυο και τρεις 
ταινίες κάθε μέρα, ενώ και στη Θεσσαλονίκη η παρουσία του στις κινηματο-
γραφικές αίθουσες ήταν πολύ τακτική. Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολου-
θούσε, επίσης, αθλητισμό: ποδόσφαιρο, μπάσκετ και κυρίως στίβο.

Κανείς όμως δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η μεγάλη του αγάπη ήταν 
το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Πέρα από την πολυετή θητεία του 
στο Δ.Σ. του Ιδρύματος, η οποία συνοδευόταν από βαθιά προσήλωση στην 
προσωπικότητα και στο έργο του ιδρυτή του, η αγάπη του αυτή εκδηλώθη-
κε πρώτα πρώτα με την επιθυμία του να κληροδοτήσει στο Ίδρυμα τη σπά-
νια βιβλιοθήκη του, ένα πραγματικό μνημείο χιλιάδων βιβλίων, τα οποία ο 
ίδιος περιγράφει ως εξής στην ιδιόχειρη διαθήκη του: «Γλωσσολογικά, σημει-
ολογικά, πολιτισμικής ανθρωπολογίας, θεωρίας της λογοτεχνίας, φιλοσοφι-
κά, κοινωνιολογικά, ψυχολογικά, επιστημολογίας και θεωρητικά θετικών επι-
στημών, θρησκειολογικά, ιστορικά και θεωρίας της ιστορίας, όπως και λογο-
τεχνικά και μη, σε ποικίλες γλώσσες: αρχαία ελληνικά και λατινικά, ινδοευ-
ρωπαϊκών γλωσσών παλαιών και νέων, σημιτικών γλωσσών, ουραλοαλταϊκών 
γλωσσών, κινεζικά, ιαπωνικά κτλ.». Στο Ινστιτούτο περιέρχεται, επίσης, ύστε-
ρα από επιθυμία του και τη σύμφωνη γνώμη της αγαπημένης του αδελφής, 
και το αρχείο του, με αδημοσίευτα κείμενα, η αξιοποίηση των οποίων αποτε-
λεί αυτονόητο μα και επιθυμητό καθήκον για το Ίδρυμα.

Ήδη το Ινστιτούτο αφιέρωσε το «1ο Διεθνές Συνέδριο για την Κοινή, τις κοι-
νές και τη διαμόρφωση της κοινής νεοελληνικής» (Θεσσαλονίκη, 3-4 Νοεμβρί-
ου 2017) στη μνήμη του, όχι μόνο για την πολυετή προσφορά του στο Ίδρυμα 
αλλά και επειδή o Μ. Σετάτος αφιέρωσε τον μεγαλύτερο όγκο της πολυετούς 
επιστημονικής δουλειάς του στη μελέτη και την περιγραφή της κοινής νεοελλη-



233Νεκρολογίες

νικής. Ο Τομέας Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. αφιερώ-
νει, επίσης, στη μνήμη του την 39η Ετήσια Συνάντηση Εργασίας του (Θεσσα-
λονίκη, 20-21 Απριλίου 2018), καταλήγοντας στη σχετική Πρόσκληση: «Με δε-
δομένη την ευρύτητα των ενδιαφερόντων του εκλιπόντος, προσκαλούμε άρθρα 
που θα πραγματεύονται οποιαδήποτε θεματική της Γλωσσολογίας».
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257-258.

5. Μη δημοσιευμένα κείμενα

Στο αρχείο του Μιχάλη Σετάτου, το οποίο, όπως αναφέρθηκε, κληροδοτείται 
στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, βρέθηκαν ώς τώρα αρκετά αδημοσί-
ευτα κείμενά του – η αναζήτηση, βεβαίως, συνεχίζεται. Σε μερικά από αυτά 
παραπέμπει ο ίδιος σε άλλες δημοσιεύσεις του, π.χ. «Επιτονίσεις και επιτο-
νισμοί στην κοινή νεοελληνική», «Κανόνες και κανονικότητες: εξαιρέσεις και 
πολυτυπία/ποικιλία», «Μεταφορά και παρομοίωση από γλωσσολογική και 
σημειολογική άποψη», «Το απαρέμφατο της ποντιακής διαλέκτου», «Το σύ-
στημα των τόνων και ο νόμος της τρισυλλαβίας στην κοινή νεοελληνική» κ.ά. 
Τα κείμενα αυτά πρόκειται να δημοσιευθούν από το Ινστιτούτο, στον ιστότο-
πο του οποίου θα είναι διαθέσιμη η Εργογραφία του Μιχάλη Σετάτου, με συ-
μπληρώσεις και νέες πληροφορίες που θα προκύπτουν στο εξής.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και                                    Γ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών 
(Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), του Α.Π.Θ.





† ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΑΗ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ (1953-2017)

Στις 20 Φεβρουαρίου 2017 πέθανε 63 ετών η Αναστασία Δανάη Λαζαρί-
δου. Με τον θάνατό της η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Γε-
νεύης έχασε μια καλή εργάτρια των ελληνικών γραμμάτων, η διεθνής κοι-
νωνία των ελλήνων και αλλοδαπών νεοελληνιστών μια τιμημένη, αγαπη-
τή συνάδελφο, το ευρύτερο κοινό μια διακεκριμένη εκπρόσωπο του σύγ-
χρονου ελληνισμού και ο υποφαινόμενος μια πολύτιμη, απαιτητική συ-
νεργάτιδα.

Στα χρόνια της πανεπιστημιακής θητείας (1991-2107) το νεοελληνικό 
τμήμα της Φιλοσοφικής μας Σχολής αναπτύχθηκε σημαντικά· από επικου-
ρικό που ήταν στην αρχή (Langue et littérature grecques modernes) έγινε πτυ-
χιακό με την ονομασία Langue, littérature et civilisation grecques modernes 
και το πρόγραμμα των σπουδών διευρύνθηκε στον γενικότερο πολιτιστι-
κό τομέα.

Με την ιδιότητα της επιμελήτριας (chargée d’enseignement) η Λαζαρίδου 
εργάστηκε κατά τρόπον υποδειγματικό· το πάθος για τη διδασκαλία συ-
γκίνησε φοιτητές και ακροατές και η επίδοσή της στην έρευνα εντυπωσί-
ασε τους ομότεχνους. Ο αγαπημένος της ποιητής ήταν ο Σολωμός. Η ιτα-
λομάθειά της τη βοήθησε στη σχολαστική εξέταση των αυτογράφων του 
εθνικού ποιητή· στον βίο και στο έργο του αφιέρωσε περισπούδαστες με-
λέτες που θα μείνουν στη σολωμική βιβλιογραφία. Τα ενδιαφέροντά της 
ωστόσο ήταν πολλαπλά: με την ίδια ευαισθησία, με το ίδιο επιστημονι-
κό πνεύμα μελέτησε την τέχνη των κυπρίων ποιητάρηδων, το ανέκδοτο 
σύγγραμμα του Φαναριώτη Ιακωβάκη Ρίζου Νερουλού για την «Τουρκική 
Χάρτα» και το Μυθιστόρημα της κυρίας Έρσης του Ν. Γ. Πεντζίκη. 

Ιδιαίτερη φροντίδα έδωσε στη μετάφραση νεοελληνικών κειμένων. Στο 
δεκαπενθήμερο «Εργαστήρι λογοτεχνικής μετάφρασης» άσκησε στη συλ-
λογική δουλειά πλειάδα φοιτητών και ενθάρρυνε τους καλύτερους να κά-
νουν έργο προσωπικό. Έτσι, κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις «Melchior», 
Γενεύη, με προλεγόμενα δικά της, φροντισμένες γαλλικές μεταφράσεις 
των τριών Ημερολογίων καταστρώματος του Σεφέρη, του Λεμονοδάσους 
του Κ. Πολίτη και του Η γιαγιά μου η Αθηνά του Ταχτσή.

Ο Κ. Θ. Δημαράς κάποτε μίλησε για «σχολή της Γενεύης». Αν ευσταθεί 
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ο όρος αυτός, μπορούμε να πούμε ότι η Α.-Δ. Λαζαρίδου εντάσσεται επά-
ξια σε μια τέτοια σχολή, στην οποία αποτύπωσε τη δική της σφραγίδα. 
Το μαρτυρεί και η Εργογραφία που ακολουθεί. Τη συνέταξε, με τη συνηθι-
σμένη της επιμέλεια, η αφοσιωμένη μαθήτρια, φίλη και βοηθός της Xionia 
Saskia Petroff.

Γενεύη                BERTRAND BOUVIER

Στις 20 Φεβρουαρίου 2017, αφού είχε πολεμήσει επί είκοσι χρόνια με γεν-
ναιότητα, εγκαρτέρηση και μυστικότητα την ανίατη νόσο χωρίς ποτέ να 
καταθέσει τα όπλα, η διακεκριμένη νεοελληνίστρια της Γενεύης Αναστα-
σία Δανάη Λαζαρίδου έφυγε από αυτή τη ζωή αφήνοντας πίσω της μια 
πλούσια πνευματική κληρονομιά. Η πορεία και το έργο της αποτελούν την 
πιο εύγλωττη μαρτυρία της πολύπτυχης προσωπικότητάς της, της ολόψυ-
χης αφοσίωσής της στις νεοελληνικές σπουδές και στην έρευνα, και της με-
γάλης αξίας της προσφοράς της στον επιστημονικό κόσμο και σε όσους τη 
γνώρισαν.

Γεννημένη στον Πειραιά, η Α. Δ. Λαζαρίδου αποφοίτησε από το Γυμνά-
σιο της Ιταλικής Σχολής Αθηνών το 1971. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της 
Γενεύης (1971-1976) φιλοσοφία, αρχαία ελληνικά και ιστορία των αρχαί-
ων θρησκειών (licence ès Lettres)· συμπλήρωσε την ακαδημαϊκή της μόρφω-
ση με δεύτερο πτυχίο στη νεοελληνική φιλολογία (1978). Εγκαινίασε τη δι-
δακτική της σταδιοδρομία το 1976 με μαθήματα γαλλικών, λατινικών και 
ιστορίας στο Κολέγιο της Γενεύης (Cycle d’orientation), διδάσκοντας πα-
ράλληλα – αμισθί – τη γαλλική γλώσσα στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 
της Γενεύης (Université Ouvrière de Genève, Centre de formation continue des 
adultes). Το 1979-1980 εργάστηκε στο γραφείο τύπου του Γενικού Προξενεί-
ου της Ελλάδος στη Γενεύη. Στη συνέχεια δίδαξε μετάφραση (από τα γαλ-
λικά στα ελληνικά) στο πλαίσιο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπου-
δών του Κέντρου Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.) στην Κέρκυρα 
και του Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης για μεταφραστές της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο (1980-1981). Από το 1997 
ώς το 2002 δίδαξε νεοελληνική γλώσσα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του 
Ινστιτούτο Ανωτέρων Σπουδών Ορθοδόξου Θεολογίας στο Σαμπεζύ της Γε-
νεύης (Centre Orthodoxe du Patriarcat Œcuménique, Chambésy).
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Από το 1981 η Α. Δ. Λαζαρίδου δίδασκε ως chargée d’enseignement νεο-
ελληνική γλώσσα, φιλολογία, ιστορία και πολιτισμό, ιστορία της ελληνι-
κής γλώσσας, λογοτεχνική μετάφραση (από τα ελληνικά στα γαλλικά) και 
μεταφρασεολογία στο Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημί-
ου της Γενεύης, όπου είχαν υπηρετήσει ως chargés de cours και ύστερα ως 
professeurs ordinaires ο αείμνηστος Samuel Baud-Bovy (από το 1931 ώς το 
1957) και ο διάδοχός του Bertrand Bouvier (από το 1957 ώς το 1995), κα-
θώς και ο Χρήστος Παπάζογλου ως αναπληρωτής καθηγητής (chargé de 
cours, από το 1995 ως το 2001). Ύστερα από τον πρόωρο θάνατο του δι-
αδόχου τού B. Bouvier στην ίδια έδρα, και αργότερα καθηγητή και του 
Νεοελληνικού Ινστιτούτου της Σορβόννης, Μιχάλη Λασιθιωτάκη (Michel 
Lassithiotakis) το 2012, η Α. Δ. Λαζαρίδου ανέλαβε και τη γενική διεύθυνση 
του Τμήματος, που την κράτησε ώς τον θάνατό της.

Η πολύπλευρη επιστημονική εξειδίκευσή της, η πρωτότυπη – συχνά και 
πρωτοποριακή – ερευνητική και ακαδημαϊκή δραστηριότητά της είναι εμ-
φανείς στην εργογραφία που παρατίθεται στο τέλος αυτής της νεκρολο-
γίας. Αλλά και η διδασκαλία της ξεχώριζε για το εύρος των θεμάτων (νεο-
ελληνική λογοτεχνία του 19ου, του 20ού και των αρχών του 21ου αι., ιστο-
ρία του νεοελληνικού πολιτισμού, φαναριωτική και επτανησιακή διανόη-
ση και γραμματεία, ιστορία της νεοελληνικής γλώσσας, νεοελληνική ιστο-
ρία, λογοτεχνική μετάφραση και μεταφρασεολογία) και των ιστορικών πε-
ριόδων που κάλυπτε, κάποτε και από τον Μεσαίωνα μέχρι σήμερα, για 
τη συναρπαστική ζωντάνια των μαθημάτων της, για την αφοσίωση με την 
οποία παραστεκόταν στους φοιτητές κατά τις σπουδές τους, εμψυχώνο-
ντας και εμπνέοντας τον καθένα στο δικό του δρόμο, ενθαρρύνοντας με 
πίστη την εφευρετικότητα των εκκολαπτόμενων φιλολόγων, ευτυχισμένη 
κάθε φορά που ο διάλογος γινόταν καρποφόρος και άνοιγε καινούργιους 
ορίζοντες αναζήτησης, εμβάθυνσης, γνώσης. Είχε δημιουργήσει και διηύ-
θυνε για τρεις δεκαετίες το Εργαστήριο Λογοτεχνικής Μετάφρασης του 
Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών, που γρήγορα έγινε φυτώριο ταλέντων 
και δημοσίευσε μεταφρασμένα έργα σε διάφορα περιοδικά και έντυπα. 
Χάρη στον ενθουσιασμό της και με τη βοήθειά της, οι φοιτητές δημιούρ-
γησαν το 1995 το δίγλωσσο περιοδικό λογοτεχνίας, τέχνης και πολιτισμού 
Αέρηδες/Aéridès (5 τεύχη ώς το 1998), που γνώρισε σημαντική επιτυχία και 
αναγνώριση και στην Ελλάδα. Η Α. Δ. Λαζαρίδου φρόντιζε πάντα να διευ-
ρύνει το πρόγραμμα σπουδών και με προβολές ελληνικών ταινιών, διαλέ-
ξεις, συναντήσεις με Έλληνες λογοτέχνες και νεοελληνιστές, ξεναγήσεις 
σε εκθέσεις ζωγραφικής ή αφιερωμένες στην ιστορία του Ελληνισμού.
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Στο πλαίσιο του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών, συμμετείχε ενεργά 
στην προετοιμασία εκπαιδευτικών ταξιδιών στην Ελλάδα και στη διοργά-
νωση ή συνδιοργάνωση των εξής τεσσάρων διεθνών συνεδρίων στο Πανεπι-
στήμιο της Γενεύης:

(1) La réception des auteurs de langue française en Grèce / Le bon usage du 
système monotonique [Η πρόσληψη των γαλλόφωνων συγγραφέων στην Ελ-
λάδα / Η ορθή χρήση του μονοτονικού], 10o Διεθνές Συνέδριο των Νεοελλη-
νιστών των Γαλλόφωνων Πανεπιστημίων (1986).

(2) André Calvos [Ανδρέας Κάλβος], με αφορμή τα 200 χρόνια από τη γέν-
νηση του ποιητή (1992).

(3) ...ΡΟΔΑΝΟΥ ΘΕΙΟΝ ΚΑΡΑ... Genève et la Grèce moderne [Η Γενεύη και η 
νεότερη Ελλάδα] (2003).

(4) Samuel Baud-Bovy (1906-1986), néohelléniste, ethnomusicologue, musi-
cien [Σαμουήλ Μπω-Μποβύ (1906-1986), νεοελληνιστής, εθνομουσικολό-
γος, μουσικός] (2006).

Ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών 
(1995), μέλος της πρώτης Διοικητικής Επιτροπής της και, στη συνέχεια, 
αναπληρωματικό μέλος της μέχρι το 2017, καθώς και ιδρυτικό μέλος της 
Ελβετικής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών (1997) και πρόεδρός από το 
1998 κ.ε., η Α. Δ. Λαζαρίδου πίστευε με πάθος στην αξία των νεοελληνι-
κών σπουδών ως αυτοτελούς ακαδημαϊκού κλάδου σε διαρκή διεπιστημο-
νικό διάλογο με τις άλλες ευρωπαϊκές γραμματείες και τις ανθρωπιστικές 
επιστήμες. Από το 1995 υπερασπίστηκε με σθένος το Τμήμα Νεοελληνι-
κών Σπουδών της Γενεύης – του οποίου παρέμεινε η μόνιμη στυλοβάτης μέ-
χρι την τελευταία της πνοή – απέναντι στη διαρκή απειλή ακρωτηριασμού 
ή και ολοκληρωτικής εξαφάνισής του, που εξακολουθεί να πλανάται ακό-
μη και σήμερα λόγω της στυγνής περικοπής δαπανών στους προϋπολογι-
σμούς των ελβετικών Α.Ε.Ι.· ωστόσο, παρά τη μάχη που έδωσε για να το δι-
ασώσει ακέραιο, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα πρώτου κύκλου (Master of 
Arts) καταργήθηκε δυστυχώς αμέσως μετά τον θάνατό της το 2017, αφήνο-
ντας το Τμήμα λειψό και μονάχα με προπτυχιακό πρόγραμμα, με αποτέλε-
σμα το Πανεπιστήμιο της Γενεύης να στερηθεί τον πλήρη κύκλο νεοελλη-
νικών σπουδών που ήταν μοναδικός στην Ελβετία από την ίδρυσή του, το 
1927, χάρη στη δωρεά του Ηπειρώτη Χρίστου Λαμπράκη στη μνήμη της 
γυναίκας του, της léonie maunoir.

Οι συνεχείς προσπάθειες της Α. Δ. Λαζαρίδου για μια πολυπρισματική 
προσέγγισης του Ελληνισμού δεν περιορίζονταν στον ακαδημαϊκό χώρο: ανέ-
πτυξε σημαντική εκδοτική δραστηριότητα ως επιμελήτρια της σειράς νεοελ-
ληνικής λογοτεχνίας «Archipel» στον ελβετικό εκδοτικό οίκο «Melchior», που 
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από το 1995 ώς το 2000 δημοσίευσε τρία έργα σπουδαίων Ελλήνων λογοτε-
χνών σε γαλλική μετάφραση: το Λεμονοδάσος του Κοσμά Πολίτη, τη συλλο-
γή πεζών κειμένων Η γιαγιά μου η Αθήνα... του Κώστα Ταχτσή και – σε δί-
γλωσση έκδοση – το Ημερολόγιο καταστρώματος Α ,́ Β ,́ Γ΄ του Γιώργου Σε-
φέρη· αξίζει να υπογραμμιστεί πως ο εκδότης του «Melchior» και οι τρεις με-
ταφραστές των παραπάνω έργων είναι πρώην φοιτητές του Τμήματος Νεοελ-
ληνικών Σπουδών της Γενεύης. Αργότερα, η Α. Δ. Λαζαρίδου ανέλαβε ως αρ-
χισυντάκτρια την επιμέλεια και την έκδοση του τετράγλωσσου επιστημονι-
κού-λογοτεχνικού περιοδικού Ψηφίδες της Ελβετικής Εταιρείας Νεοελληνι-
κών Σπουδών, καθώς και των Τετραδίων του Τμήματος Νεοελληνικών Σπου-
δών (Cahiers de l’Unité de grec moderne) του Πανεπιστημίου της Γενεύης.

Με τον δυναμισμό που τη χαρακτήριζε, αφιέρωνε επίσης πολύ χρόνο 
στα κοινά, συμμετέχοντας ενεργά στη διοργάνωση διαφόρων πολιτιστικών 
εκδηλώσεων από τους ελληνικούς ή φιλελληνικούς συλλόγους της Γενεύ-
ης – υπήρξε μεταξύ άλλων πρόεδρος του Ελληνοελβετικού Συλλόγου Ιωάν-
νης-Γαβριήλ Εϋνάρδος – και της γειτονικής Λωζάνης: μουσικοποιητικές βρα-
διές, θεατρικές παραστάσεις, προβολές κινηματογραφικών ταινιών και ντο-
κιμαντέρ, εκθέσεις, φεστιβάλ βιβλίου, διαλέξεις, στρογγυλές τράπεζες. Το 
2000-2001 επιμελήθηκε στη Δημόσια Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη της Γε-
νεύης (B.P.U., σήμερα B.GE.) την έκθεση της Ελβετικής Εταιρείας Νεοελλη-
νικών Σπουδών «Georges Séféris (1900-1971), lectures et leçons de lieux» [«Γιώρ-
γου Σεφέρη (1900-1971), αναγνώσεις και μαθήματα τόπων»] με φωτογραφί-
ες και σχετικά κείμενα του ποιητή. Κατά το διάστημα 2009-2012 η Α. Δ. Λα-
ζαρίδου δεν δίστασε να πάρει το λόγο σε ραδιοφωνικές εκπομπές και δελτία 
ειδήσεων της γαλλόφωνης Ελβετίας, για να σχολιάσει με τη δέουσα κριτική 
ματιά την ελληνική επικαιρότητα. Ακόμη και στις τελευταίες μέρες της, στο 
νοσοκομείο, διακρινόταν για το πάθος και την ακατανίκητη χαρά που φώτι-
ζαν τις συζητήσεις της με γιατρούς, νοσοκόμες και νοσοκόμους, κάθε φορά 
που μπορούσε να τους χαρίσει αυτοσχέδια μαθήματα νεοελληνικής γλώσ-
σας και ιστορίας του Ελληνισμού.

Ελπίζουμε η εργογραφία που ακολουθεί (με επιλογή δημοσιευμένων και 
αδημοσίευτων εργασιών της)1 να εμπνεύσει τους νεότερους και μελλοντι-
κούς νεοελληνιστές, να αποτελέσει έναυσμα για περαιτέρω έρευνα και να 
συμβάλει έτσι – έστω και έμμεσα – στην προώθηση των νεοελληνικών σπου-
δών στην οποία είχε αφιερώσει τη ζωή της η Αναστασία Δανάη Λαζαρίδου.

1. Βλ. και https: //www. unige. ch / lettres / meslo / files / 6214 / 8999 / 3282 / CV _ lazaridis. 
pdf, http: // www. eens. org / wordpress / wp - content /uploads / 2017/02 / Anastasia - Danae % 
CC % 81 - Lazaridis - CV. pdf.
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ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ (ΕΠΙΛΟΓΗ)

1. Δημοσιεύματα

1. «Ο “ελληνισμός” του Καβάφη», στον τόμο Actes du VIIe Congrès in-
ternational des néo-hellénistes des universités francophones (Paris 19-20 
mai 1983) [Πρακτικά του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου των Νεοελληνιστών 
των Γαλλόφωνων Πανεπιστημίων, (Παρίσι 19-20 Μαΐου 1983)], Paris, 
Publications Langues’O, 1984, σσ. 167-209.

2. [Σε συνεργασία με τον B. Bouvier] «Improvisateurs chypriotes: une journée 
avec les poètes populaires des Kokkinochoria» [«Κύπριοι αυτοσχεδια-
στές: μια μέρα με τους λαϊκούς ποιητές των Κοκκινοχωρίων»], στον τόμο 
Contribution de Chypre à la civilisation néo-hellénique. Actes du VIIIe 
Congrès international des néo-hellénistes des universités francophones 
(Montpellier 10-12 mai 1984) [Συμβολή της Κύπρου στο νεοελληνικό πο-
λιτισμό. Πρακτικά του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου των Νεοελληνιστών των 
Γαλλόφωνων Πανεπιστημίων (Μονπελιέ 10-12 Μαΐου 1984)], Montpellier 
1986, σσ. 22-34.

3. «Ο Σολωμός των “Στοχασμών”», Διαβάζω 213 (12.4.1989) 73-84.
4. «Paesaggi dell’infanzia: la guerra come “limes” nell’opera di Christòforos 

Milionis» [«Τοπία των παιδικών χρόνων: ο πόλεμος ως “μεθόριος” στο 
έργο του Χριστόφορου Μηλιώνη»], Letterature di Frontiera – Littératures 
Frontalières 1,2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1991: Le letterature di frontiera: per 
una cultura della Pace, Trieste settembre 1990 [Πρακτικά του Διεθνούς Συ-
νεδρίου Οι λογοτεχνίες της μεθορίου: για έναν πολιτισμό της Ειρήνης, 
Τεργέστη Σεπτέμβριος 1990]) 177-189.

5. «Μεταπολεμική λογοτεχνία. Η κατάθεση του Χριστόφορου Μηλιώνη», 
στον τόμο La littérature grecque de l’après-guerre. Thématique et formes 
d’écritures. Actes du ΧΙΙe Colloque international des néo-hellénistes des 
universités francophones (Strasbourg 3-5 mai 1990) [Η μεταπολεμική ελ-
ληνική λογοτεχνία. Θεματική και μορφές γραφών. Πρακτικά του 12ου 
Διεθνούς Συνεδρίου των Νεοελληνιστών των Γαλλόφωνων Πανεπιστημί-
ων (Στρασβούργο 3-5 Μαΐου 1990)], Paris, Inalco, 1992, σσ. 113-123.

6. «Τέσσερα ποιήματα του Γιώργου Σεφέρη», στον τόμο Μίκης Θεοδωρά-
κης: Επιφάνια, Μαουτχάουζεν, Το Άξιον Εστί, Αθήνα, Ε.Ρ.Τ., 1993, σσ. 
28-31.

7. «La charte de la typographie grecque» [«Η χάρτα της ελληνικής τυπογρα-
φίας», παρουσίαση του έργου του Κωνσταντίνου Σ. Στάικου Η χάρτα της 
ελληνικής τυπογραφίας: η εκδοτική δραστηριότητα των Ελλήνων και η 
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συμβολή τους στην πνευματική αναγέννηση της Δύσης], Print 17 (1993) 
30-31.

8. «Ο ιερομόναχος Διονύσιος και οι Ελεύθεροι Πολιορκισμένοι. Παρατηρή-
σεις πάνω στο Α΄ σχεδίασμα», στον τόμο A. D. Lazaridis - V. Barras – T. 
Birchler (επιμ.), ΒΟΥΚΟΛΕΙΑ: Mélanges offerts à Bertrand Bouvier [ΒΟΥΚΟ-
ΛΕΙΑ: Σύμμεικτα προσφερόμενα στον Bertrand Bouvier], Genève, Édition 
des Belles-Lettres, 1995, σσ. 293-302 (αναθεωρημένη μορφή ανακοίνω-
σης που εκφωνήθηκε στη Συνάντηση στη Ζάκυνθο για τα Νεοελληνικά 
Γράμματα: Διονύσιος Σολωμός (1798-1857) και δημοσιεύτηκε αργότερα 
στον τόμο 2+7 Εισηγήσεις για το Διονύσιο Σολωμό, Αθήνα, «Περίπλους» 
- ΥΠ.ΠΟ., 1997, σσ. 69-75).

9. Συνεργασία στον τόμο του Ekk. W. Bornträger, Φρασεολογικό λεξικό 
της νέας ελληνικής – Dizionario fraseologico del greco moderno, Wien, 
«Phoibos», 1995, 268 σελ.

10. «Για τους ποιητάρηδες της Κύπρου», στον τόμο La langue, la littérature, 
l’histoire et la civilisation chypriotes. Actes du ΧΙΙΙe Colloque international 
des néo-hellénistes des universités francophones (Nancy 13-15 mai 1993) [Η 
γλώσσα, η λογοτεχνία, η ιστορία και ο πολιτισμός της Κύπρου. Πρακτικά 
του 13ου Διεθνούς Συνεδρίου των Νεοελληνιστών των Γαλλόφωνων Πανε-
πιστημίων (Νανσύ 13-15 Μαΐου 1993)], Besançon 1995, σσ. 252-258. 

11. «louis gaulis, Six poèmes pour Chypre – Έξι ποιήματα για την Κύπρο» 
(μετάφραση), Σημείο [Λευκωσίας] 3 (1995) 30-37. 

12. «Τα νεοελληνικά γράμματα στην Ευρώπη», στον τόμο Οι νεοελληνικές 
σπουδές στην Ευρώπη. Πρακτικά της Συνάντησης των Ευρωπαίων Νεο-
ελληνιστών (Αθήνα 31 Μαρτίου - 4 Απριλίου 1995), Αθήνα, ΥΠ.ΠΟ., 1996, 
σσ. 379-383. 

13. Προοίμιο στη γαλλική μετάφραση του έργου Costas Tachtsis, Grand-
mère Athènes [Κώστας Ταχτσής, Η γιαγιά μου η Αθήνα κι άλλα κείμενα] 
από τον F. Emam, Genève, «Melchior» 1996 [Archipel], σσ. 7-19. 

14. Μα ποιός ήταν ο Καβάφης;», Αέρηδες/Aéridès 2 (Μάρτιος 1996) 44-48 
(αναθεωρημένη μορφή ομότιτλης μελέτης που δημοσιεύτηκε στο περιο-
δικό Periplous 3 (Μάρτιος 1984)· μεταγενέστερη δημοσίευση στα γαλλι-
κά σε μετάφραση H. Genoud: «Mais qui était Cavafis?», Αέρηδες/Aéridès 
3 (Φθινόπωρο 1996) 81-85. 

15. «Le voyage au Mont-Athos d’Antonin Proust» [«Το ταξίδι του Antonin 
Proust στο Άγιον Όρος»], στον τόμο Voyage dans l’espace grec et voyageurs 
européens en Grèce du XVe au XXe siècle. Actes du XIVe Colloque 
international des néo-hellénistes des universités francophones (Rennes 18-
20 mai 1995) [Ταξίδι στον ελληνικό χώρο και ευρωπαίοι περιηγητές στην 
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Ελλάδα από τον 15ο ώς τον 20ό αιώνα. Πρακτικά του 14ου Διεθνούς Συ-
νεδρίου των Νεοελληνιστών των Γαλλόφωνων Πανεπιστημίων (Ρεν 18-20 
Μαΐου 1995)], Rennes 1997, σσ. 207-217. 

16. [Σε συνεργασία με τον B. Bouvier] «Ανέκδοτο σύγγραμμα του Ιακωβά-
κη Ρίζου Νερουλού», στον τόμο Αστ. Αργυρίου - Κ. Α. Δημάδης - Α. Δ. 
Λαζαρίδου (επιμ.), Ο Ελληνικός Κόσμος ανάμεσα στην Ανατολή και τη 
Δύση 1453-1981, Πρακτικά του 1ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελλη-
νικών Σπουδών (Βερολίνο 2-4 Οκτωβρίου 1998), τ. 2, Αθήνα, «Ελληνικά 
Γράμματα», 1999, σσ. 51-63. 

17. «Calvos et Solomos face à Byron» [«Ο Κάλβος και ο Σολωμός απέναντι 
στον Βύρωνα»], στον τόμο Mélanges offerts à Astérios Argyriou [Σύμμει-
κτα προσφερόμενα στον Αστέριο Αργυρίου], Paris, «L’Harmattan», 2000, 
σσ. 193-231 (αναθεωρημένη και συμπληρωμένη γαλλόγλωσση μορφή 
ανακοίνωσης που εκφωνήθηκε στα ελληνικά στο Διεθνές Συνέδριο του 
Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Γενεύης Αν-
δρέας Κάλβος, 1992, του οποίου τα Πρακτικά δεν εκδόθηκαν). 

18. Προοίμιο στο βιβλίο Georges Séféris, Journal de bord I, II, III [Γιώργος Σεφέ-
ρης, Ημερολόγιο καταστρώματος Α΄, Β΄, Γ΄], δίγλωσση έκδοση, μετάφρα-
ση στα γαλλικά V. Barras, Genève, «Melchior», 2000 [Archipel], σσ. 9-13.

19. «Γ. Σεφέρη, Πάντα πλήρη θεών: για μια σκηνοθεσία του πανάρχαιου 
μύθου», στον τόμο Le sentiment religieux dans la littérature néo-grecque. 
Actes du XVIe Colloque international des néo-hellénistes des universités 
francophones (Strasbourg 27-29 mai 1999) [Το θρησκευτικό αίσθημα στη 
νεοελληνική λογοτεχνία. Πρακτικά του 16ου Διεθνούς Συνεδρίου των 
Νεοελληνιστών των Γαλλόφωνων Πανεπιστημίων (Στρασβούργο 27-29 
Μαΐου 1999)], Paris, Inalco, 2001, σσ. 265-279.

20. «Μετάφραση και αυτογνωσία: η περίπτωση του Κωστή Παλαμά», στον 
τόμο Γλωσσομεταφραστικά σύμμεικτα. Μνήμη Γιάγκου Σιώτη, Αθήνα 
2002, σσ. 149-165 (αναθεωρημένη και συμπληρωμένη μορφή ανακοί-
νωσης με τίτλο «Ο Παλαμάς μεταφραστής γαλλικών ποιημάτων» που 
εκφωνήθηκε στο 10ο Διεθνές Συνέδριο των Νεοελληνιστών των Γαλλό-
φωνων Πανεπιστημίων που διοργάνωσε το Τμήμα Νεοελληνικών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου της Γενεύης με τίτλο La réception des auteurs de 
langue française en Grèce / Le bon usage du système monotonique [Η πρό-
σληψη των γαλλόφωνων συγγραφέων στην Ελλάδα / Η ορθή χρήση του 
μονοτονικού], 1986, και του οποίου τα Πρακτικά δεν εκδόθηκαν).

21. «“Σε ούλα τα πάντα είναι χόρταση και δεν είναι χόρταση”: η φρονιμάδα της 
μέθης στο διήγημα Τρελή βραδιά του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη», στον 
τόμο La vigne et le vin dans la langue et la littérature néo-helléniques. Actes du 
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XVIIe Colloque international des néo-hellénistes des universités francophones 
(Dijon 10-12 mai 2001) [Το αμπέλι και το κρασί στη νεοελληνική γλώσσα 
και λογοτεχνία. Πρακτικά του 17ου Διεθνούς Συνεδρίου των Νεοελληνι-
στών των Γαλλόφωνων Πανεπιστημίων (Ντιζόν 10-12 Μαΐου 2001)], Paris, 
Publications Langues’O, 2003, σσ. 359-373. Βλ. και παρακάτω, αριθ. 50.

22. Μετάφραση στα ελληνικά των δύο ποιημάτων του E. Montale «Ossi 
di seppia [«Κόκαλα σουπιάς»] (II)», «Mediterraneo [«Μεσόγειος»] (IV)», 
Ύλαντρον [Λευκωσίας] 4 (Μάιος 2003) 36-37.

23. [Επιμέλεια έκδοσης και διεύθυνση] Andréas Calvos: odes / Georges Séféris: 
Santorin–Rêve–hélène–Sur scène, IV  / odysséas Élytis: orientations [Αν-
δρέας Κάλβος: Ωδαί / Γιώργος Σεφέρης: Σαντορίνη–Όνειρο–Ελένη–Επί 
σκηνής Δ΄  /  Οδυσσέας Ελύτης: Προσανατολισμοί], δίγλωσση έκδοση, 
συλλογική γαλλική μετάφραση μελών του Εργαστηρίου Λογοτεχνικής 
Μετάφρασης του Τμήματος Νεοελληνικών του Πανεπιστημίου της Γε-
νεύης με βάση ποιήματα μελοποιημένα από τον Η. Ανδριόπουλο, Genève, 
Υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ (Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας της Μόνι-
μης Αντιπροσωπείας της Ελλάδος στη Γενεύη), Φθινόπωρο 2003, 97 σελ.

24. «Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου (1801-1832): η παλαιά βάρβαρος 
γνώμη και η διαμόρφωση της ατομικής συνείδησης στα Επτάνησα, στις 
αρχές του 19ου αιώνα», στον τόμο Η Ελλάδα των νησιών από τη Φρα-
γκοκρατία ώς σήμερα. Πρακτικά του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ευρω-
παϊκής Ευαιρείας Νεοελληνικών Σπουδών (Ρέθυμνο 10-12 Μαΐου 2002), 
τ. 1, Αθήνα, «Ελληνικά Γράμματα», 2004, σσ. 209-226.

25. «Corps angélique ou corps démoniaque? Splendeur et misère de la corporéité 
dans l’œuvre de Denis Solomos» [«Κορμί αγγελικό ή κορμί δαιμονικό; Λα-
μπρότητα και αθλιότητα της σωματικότητας στο έργο του Διονυσίου Σο-
λωμού»], στον τόμο Le corps dans la langue, la littérature, l’histoire, les 
arts et les arts du spectacle. Actes du XVIIIe Congrès des néo-hellénistes 
des universités francophones (Nanterre 15-17 mai 2003) [Το σώμα στη 
γλώσσα, τη λογοτεχνία, την ιστορία, τις τέχνες και τις τέχνες του θεά-
ματος. Πρακτικά του 18ου Διεθνούς Συνεδρίου των Νεοελληνιστών των 
Γαλλόφωνων Πανεπιστημίων (Ναντέρ 15-17 Μαΐου 2003)], Paris, Société 
Culturelle Néo-Hellénique, 2005, σσ. 409-420.

26. «À l’ombre d’Homère? La jeune poésie grecque de Dionysios Solomos» [«Στη 
σκιά του Ομήρου; Η νεανική ελληνική ποίηση του Διονυσίου Σολωμού»], 
στον τόμο A. Kolde - A. Lukinovich - A.-L. Rey (επιμ.), Κορυφαίῳ ἀνδρί. 
Mélanges offerts à André hurst [Κορυφαίῳ ἀνδρί. Σύμμεικτα προσφερό-
μενα στον André hurst], Genève, Droz, 2005 [Recherches et Rencontres, 
22], σσ. 167-190.
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27. «Jeux du double et du miroir dans La Femme de Zante de Dionysios 
Solomos» [«Παιχνίδια του σωσία και του καθρέφτη στη Γυναίκα της Ζά-
κυθος του Διονυσίου Σολωμού], στον τόμο Le double dans la littérature 
néo-hellénique. Actes du XIXe Colloque international des néo-hellénistes 
des universités francophones (Nancy 23-25 Μαΐου 2005) [o σωσίας στη 
νεοελληνική λογοτεχνία. Πρακτικά του 19ου Διεθνούς Συνεδρίου των 
Νεοελληνιστών των Γαλλόφωνων Πανεπιστημίων (Νανσύ 23-25 Μαΐου 
2005)], Besançon, «Praxandre», 2006 [Lapithos], σσ. 350-375.

28. «Splendeur et misères, larmes et joie: la ville de Constantinople vue par 
Gérard de Nerval» [«Λαμπρότητα και αθλιότητες, δάκρυα και χαρά: η 
πόλη της Κωνσταντινούπολης όπως την είδε ο Ζεράρ ντε Νερβάλ»], στον 
τόμο Constantinopla. 550 años de su caída – Κωνσταντινούπολη. 550 χρό-
νια από την άλωση. Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου που οργανώθη-
κε στη Γρανάδα (4-6 Δεκεμβρίου 2003) από το Κέντρο Βυζαντινών, Νεο-
ελληνικών και Κυπριακών Σπουδών της Γρανάδας, τ. 3, Granada, Centro 
de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas – Universidad de Granada, 
2006, σσ. 343-365.

29. [Σε συνεργασία με τον B. Bouvier] «Ελβετία», κεφ. 7 του 2ου μέρους («Τα με-
γάλα κέντρα του Απόδημου Ελληνισμού σήμερα») του τόμου Οι Έλληνες στη 
Διασπορά (15ος-21ος αι.), Αθήνα, Βουλή των Ελλήνων, 2006, σσ. 150-153.

30. «Georges Vizyinos, Sortilèges et maléfices [Γεώργιος Βιζυηνός, Μάγια και βα-
σκανίες = Νεοελληνικά Διηγήματα], γαλλική μετάφραση G. Decorvet, Paris, 
«La Différence», 2003», Cahiers Balkaniques 35 (2006) 255-257 (βιβλιοκρισία).

31. [Επιμέλεια έκδοσης] Maria Beloyanni (texte), Maria Fakidi et Dora Minaïdi 
(photographies), Vestiges de la Grèce antique dans leur cadre naturel – 1. 
L’Attique et les îles [Μαρία Μπελογιάννη (κείμενο), Μαρία Φακίδη και 
Ντόρα Μηναΐδη (φωτογραφίες), Αρχαία σημάδια μέσα στο τοπίο τους 
– 1. Η Αττική και τα νησιά], γαλλική μετάφραση Χ. S. Petroff, Bussigny, 
Rossolis, 2006, 188 σελ.

32. «Μορφές του επτανησιακού Διαφωτισμού: ο Ερμάννος Λούντζης, η αυτο-
βιογραφία και η διερεύνηση των λογοτεχνικών ειδών», στον τόμο Ο ελ-
ληνικός κόσμος ανάμεσα στην εποχή του Διαφωτισμού και στον εικοστό 
αιώνα. Πρακτικά του 3ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπου-
δών (Βουκουρέστι 2-4 Ιουνίου 2006), τ. 1, Αθήνα, «Ελληνικά Γράμματα», 
2007, σσ. 229-247.

33. «Νεοελληνική λογοτεχνία και λογοτεχνική μετάφραση: ώρα απολογι-
σμών ή σχεδιασμών;», στον τόμο 1ο Παγκόσμιο Συνέδριο Νεοελληνικών 
Σπουδών – Αθήνα 3-5 Ιουλίου 2008, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Γραπτές 
εισηγήσεις, Αθήνα, Δήμος Αθηναίων, 2008, σσ. 33-38.
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34. «“(...) δεν οράς το όριο, το ατμίζον χάος και τα σούσφα τα αεροπόρα; 
Θέλεις να χαθούμε όλοι;”: Frontières mouvantes et péril en la demeure dans 
l’histoire des métamorphoses de Yannis Pannou (1998)» [«“(...) δεν οράς 
το όριο, το ατμίζον χάος και τα σούσφα τα αεροπόρα; Θέλεις να χαθούμε 
όλοι;”: Κινούμενα σύνορα και κίνδυνος από την παραμικρή καθυστέρηση 
στην Ιστορία των μεταμορφώσεων του Γιάννη Πάνου (1988)»], στον τόμο 
D’une frontière à l’autre: mouvements de fuites, mouvements discontinus 
dans le monde néo-hellénique. Actes du ΧΧe Colloque international des 
néo-hellénistes des universités francophones (Lille 24-26 mai 2007) [Από το 
ένα στο άλλο σύνορο: τάσεις φυγής, λύσεις συνέχειας στον νεοελληνικό 
κόσμο. Πρακτικά του 20ού Διεθνούς Συνεδρίου των Νεοελληνιστών των 
Γαλλόφωνων Πανεπιστημίων (Λίλη 24-26 Μαΐου 2007)], Αθήνα-Lille, Γα-
βριηλίδης - Presses universitaires du Septentrion, 2009, σσ. 447-464.

35. «Un cours de littérature grecque moderne à Genève: Jacovaky Rizo Néroulos 
et le philhellénisme genevois» [«Ένα μάθημα νεοελληνικής λογοτεχνίας 
στη Γενεύη: ο Ιακωβάκης Ρίζος Νερουλός και ο φιλελληνισμός της Γε-
νεύης»], Ψηφίδες 1 (Ιούνιος 2010) 9-35 (αναθεωρημένη μορφή μελέτης 
που πρωτοδημοσιεύτηκε στον κατάλογο της έκθεσης Grèce 1770-1844. 
Lumières et Liberté [Ελλάδα 1770-1844. Διαφωτισμός και Ελευθερία], 
Genève 2009, σσ. 87-113. Και τα δύο δημοσιεύματα αποτελούν αναθεω-
ρημένη και συμπληρωμένη μορφή ανακοίνωσης που εκφωνήθηκε στο Δι-
εθνές Συνέδριο του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημί-
ου της Γενεύης ...ΡΟΔΑΝΟΥ ΘΕΙΟΝ ΚΑΡΑ... Genève et la Grèce moderne [...
ΡΟΔΑΝΟΥ ΘΕΙΟΝ ΚΑΡΑ... Η Γενεύη και η νεότερη Ελλάδα], 2003, και του 
οποίου τα Πρακτικά δεν εκδόθηκαν). 

36. «Ρετίφ ντε λα Μπρετόν και Ρήγας Βελεστινλής: ταυτότητες μιας αισθη-
ματικής αγωγής», στον τόμο Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 
1204 έως σήμερα). Πρακτικά του 4ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνι-
κών Σπουδών (Γρανάδα 9-12 Σεπτεμβρίου 2010), τ. 4, σσ. 343-359 (http : 
// www . eens . org / wordpress / wp - content / uploads / 2012 / 05 / Identities - in 
- the - Greek - world - Granada - 2010 - Congress - Vol _4 - 2011-isbn _ 978 - 
960 - 99699 - 6 - 31 . pdf). 

37. «Elisabeth Moutzan Martinengou et Ermannos Lountzis: deux projets au-
tobiographiques à Zante au XIXe siècle, ou comment se déclinent les iden-
tités masculin/féminin sur une petite île grecque» [«Η Ελισάβετ Μουτζάν-
Μαρτινέγκου και ο Ερμάννος Λούντζης: δύο αυτοβιογραφικά προγράμ-
ματα στη Ζάκυνθο του 19ου αιώνα, ή πώς αποκλίνουν οι ταυτότητες αν-
δρικό/γυναικείο σ᾽ ένα μικρό ελληνικό νησί»], στον τόμο Masculin/Féminin 
dans la langue, la littérature et l’art grecs modernes. Actes du ΧΧΙe Colloque 
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international des néo-hellénistes des universités francophones (Lyon 28-30 
mai 2009) [Αρσενικό/Θηλυκό στη νεοελληνική γλώσσα, λογοτεχνία και 
τέχνη. Πρακτικά του 21ου Διεθνούς Συνεδρίου των Νεοελληνιστών των 
Γαλλόφωνων Πανεπιστημίων (Λυών 28-30 Μαΐου 2009)], Lyon 2011, σσ. 
85-104. 

38. «Un étrange banquet méta-panta-physique, ou devinez qui vient dîner ce 
soir…: les tribulations du sujet dans l’histoire des métamorphoses de Yannis 
Panou» [«Ένα περίεργο μετα-παντα-φυσικό συμπόσιο, ή μαντέψτε ποιος 
έρχεται να δειπνήσει απόψε...: οι δυστυχίες του υποκειμένου στην Ιστο-
ρία των μεταμορφώσεων του Γιάννη Πάνου»], στον τόμο M. Chehab - A. 
Lambropoulos (επιμ.), AutoBioPhagies [ΑυτοΒιοΦαγίες], Bern, Peter Lang, 
2011, σσ. 103-117 (αναθεωρημένη μορφή ανακοίνωσης που εκφωνήθη-
κε στο Διεθνές Συνέδριο AutoBioPhagies του Τμήματος Γαλλικών και Ευ-
ρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, Λευκωσία 31 Οκτωβρί-
ου-2 Νοεμβρίου 2008).

39. «Ο Σεφέρης, η Κύπρος και ο Δάντης: παρατηρήσεις στο ποίημα “Ο Δαί-
μων της πορνείας” (Ημερολόγιο καταστρώματος, Γ΄)», στον τόμο Πρα-
κτικά του Δ´ Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου, Λευκωσία 29 Απριλίου-3 
Μαΐου 2008, τ. 3, Λευκωσία, Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, 2012, σσ. 
385-398. 

40. [Σε συνεργασία με τον B. Bouvier] Jacovaky Rizo Néroulos, Analyse 
raisonnée de l’ouvrage intitulé Charte Turque / Ιακωβάκη Ρίζου Νερουλού, 
Κριτική ανάλυση του συγγράμματος που επιγράφεται Τουρκική Χάρτα, 
Αθήνα, Μ.Ι.Ε.Τ., 2013, 356 σελ. 

41. [Σε συνεργασία με τη Χ. S. Petroff] «Yorgos Ioannou, Thaurokathapsies» 
[«Γιώργος Ιωάννου, Ταυροκαθάψια»], γαλλική μετάφραση, hétérographe: 
revue des homolittératures ou pas 10 (Φθινόπωρο 2013) 16-19. 

42. «Τάλαρα, κολονάτα, τσεκίνια και πεντάρες: σολωμικές κληρονομιές», 
στον τόμο Γ. Π. Πεφάνης (επιμ.), Η λάμψη του χρήματος στη νεοελληνι-
κή λογοτεχνία. Από την Κρητική Αναγέννηση στην αυγή του 21ου αιώνα, 
Αθήνα, Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, 2014, σσ. 247-261. 

43. «Quelles élites pour quel peuple dans les îles Ioniennes au début du XIΧe 
siècle? Quelques réflexions à la lecture de l’Éloge de Foscolo (1827) de 
Dionysios Solomos et de sa Correspondance (1816-1856)» [«Ποιες ελίτ 
για ποιoν λαό στα Επτάνησα των αρχών του 19ου αιώνα; Μερικές σκέ-
ψεις διαβάζοντας το Εγκώμιο του Φόσκολου (1827) και την Αλληλογρα-
φία (1816-1856) του Σολωμού»], στον τόμο Les élites grecques modernes, 
XVIIIe-XXe siècle: identités, modes d’action, représentations. Actes du ΧΧΙ-
ΙΙe Colloque international des néo-hellénistes des universités francophones 
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(Paris 27-29 juin 2013) [Οι νεοελληνικές ελίτ, 18ος-20ός αιώνας: ταυτό-
τητες, τρόποι δράσης, απεικονίσεις. Πρακτικά του 23ου Διεθνούς Συνε-
δρίου των Νεοελληνιστών των Γαλλόφωνων Πανεπιστημίων (Παρίσι 27-
29 Ιουνίου 2013)], Cahiers Balkaniques τχ εκτός σειράς (2015) 145-157 
(και https://ceb.revues.org/5642). 

44. «“...από τα κόκκαλα βγαλμένοι”; Α. Κάλβος, Δ. Σολωμός, Ι. Ρίζος Νερου-
λός: Φαναριώτες και Επτανήσιοι στη δίνη της κρίσιμης επαναστατικής 
δεκαετίας (1820-1830)», στον τόμο Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον 
ελληνικό κόσμο (1204-2014). Οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία. 
Πρακτικά του 5ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Θεσ-
σαλονίκη 2-5 Οκτωβρίου 2014), τ. 2, σσ. 821-838 (http://www.eens.org/
EENS_congresses/2014/books/tomo2.pdf).

45. [Σε συνεργασία με τη Χ. S. Petroff] «Ménis Koumandaréas, Les Sonnailles» 
[«Μένης Κουμανταρέας, Τα κουδούνια»], γαλλική μετάφραση, Desmos 
48 (Νοέμβριος 2015) 31-36.

46. «Samuel Baud-Bovy, Poésie de la Grèce moderne», στον τόμο B. Bouvier - A. 
D. Lazaridis - Hionia S. Petroff (επιμ.), Samuel Baud-Bovy (1906-1986), 
néohelléniste, ethnomusicologue, musicien [Σαμουήλ Μπω-Μποβύ (1906-
1986): νεοελληνιστής, εθνομουσικολόγος, μουσικός], Genève, Droz, 2016 
[Recherches et Rencontres, 34], σσ. 33-46. 

47. «Comment nourrir une héroïne? Sémiotique de la nourriture dans le roman 
Ersi (1922) de G. Drosinis et Le roman de Madame Ersi (1952-1966) de 
N. G. Pentzikis» [«Πώς να τραφεί μια ηρωίδα; Σημειωτική της τροφής 
στο μυθιστόρημα Έρση (1922) του Γ. Δροσίνη και στο Μυθιστόρημα της 
κυρίας Έρσης (1952-1966) του Ν. Γ. Πεντζίκη»], στον τόμο Manger en 
Grèce. XXIVe Congrès pluridisciplinaire des néo-hellénistes francophones 
(Strasbourg 27-29 mai 2015) [Το τρώγειν στην Ελλάδα. 24ο Διεπιστη-
μονικό Συνέδριο των Γαλλόφωνων Νεοελληνιστών (Στρασβούργο 27-29 
Μαΐου 2015)], Cahiers Balkaniques τχ. εκτός σειράς (2016) (https://ceb.
revues.org/6449). 

48. «Bref historique de l’Unité de Grec moderne et du Legs Lambrakis – Faculté 
des lettres de l’Université de Genève» [«Σύντομο ιστορικό του Τμήματος 
Νεοελληνικών Σπουδών και της Δωρεάς Λαμπράκη – Φιλοσοφική Σχολή 
του Πανεπιστημίου της Γενεύης»], Cahiers de L’Unité de grec moderne 1.1 
(Δεκέμβριος 2016) 3-11. 

49. [Σε συνεργασία με τη Χ. S. Petroff για τη θεώρηση της μετάφρασης] 
«Alexandre Papadiamandis, Folle nuit» [«Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, 
Τρελή βραδιά»], δίγλωσση έκδοση γαλλικής μετάφρασης του Εργαστη-
ρίου Λογοτεχνικής Μετάφρασης του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών 
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του Πανεπιστημίου της Γενεύης, Cahiers de L’Unité de grec moderne 1.1 
(Δεκέμβριος 2016) 12-36. 

50. «“De tout on peut avoir son soûl ou pas du tout”: la sagesse de l’ivresse dans 
la nouvelle Folle nuit d’Alexandre Papadiamandis» [«“Σε ούλα τα πάντα εί-
ναι χόρταση και δεν είναι χόρταση”: η φρονιμάδα της μέθης στο διήγη-
μα Τρελή βραδιά του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη»], γαλλική μετάφρα-
ση Χ. S. Petroff, Cahiers de L’Unité de grec moderne 1.1 (Δεκέμβριος 2016) 
37-54 (αναθεωρημένη και συμπληρωμένη μορφή μελέτης που πρωτοδη-
μοσιεύτηκε στα ελληνικά το 2003, βλ. παραπάνω, αριθ. 21). 

51. [Σε συνεργασία με τη Χ. S. Petroff] «Yorgos Ioannou, Les serpents d’eau» 
[«Γιώργος Ιωάννου, Οι νεροφίδες»], γαλλική μετάφραση, Cahiers de 
L’Unité de grec moderne 1.1 (Δεκέμβριος 2016) 56-66. 

52. [Σε συνεργασία με τη Χ. S. Petroff] Chryssoxéni Prokopaki, Long manteau 
blanc [Χρυσοξένη Προκοπάκη, Λευκό μακρύ παλτό], γαλλική μετάφρα-
ση, Lausanne, Paulette Éditrice, 2017, 84 σελ.

2. Αδημοσίευτες εργασίες

1. «L’enseignement du pronom personnel» [«Η διδασκαλία της προσωπικής 
αντωνυμίας»], ανακοίνωση στο VIe Congrès international des néo-hellénistes 
des universités francophones (Aix-en-Provence 6-8 mai 1982) [6ο Διεθνές 
Συνέδριο των Νεοελληνιστών των Γαλλόφωνων Πανεπιστημίων (Αιξ-αν-
Προβάνς 6-8 Μαΐου 1982)], του οποίου τα Πρακτικά δεν εκδόθηκαν.

2. «Ο Σολωμός μεταφραστής», ανακοίνωση στο συνέδριο Le problème de 
la traduction. XIe Colloque international des néo-hellénistes des universités 
francophones (Barcelone 7-9 mai 1987) [Το πρόβλημα της μετάφρασης. 
11ο Διεθνές Συνέδριο των Νεοελληνιστών των Γαλλόφωνων Πανεπιστημί-
ων (Βαρκελώνη 7-9 Μαΐου 1987)], του οποίου τα Πρακτικά δεν εκδόθη-
καν. 

3. «La littérature grecque moderne et la traduction littéraire» [«Η νεοελληνική 
λογοτεχνία και η λογοτεχνική μετάφραση»], ανακοίνωση σε Διεθνές Συνέ-
δριο του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. (Αθή-
να Μάιος 1994), του οποίου τα Πρακτικά δεν εκδόθηκαν.

4. «Η Επτανησιακή λογοτεχνία», ανακοίνωση στο συνέδριο Autour de la 
langue grecque moderne. XVe Colloque international des néo-hellénistes des 
universités francophones, (Paris 29-31 mai 1997) [Γύρω από τη νεοελληνική 
γλώσσα. 15ο Διεθνές Συνέδριο των Νεοελληνιστών των Γαλλόφωνων Πα-
νεπιστημίων (Παρίσι 29-31 Μαΐου 1997)], του οποίου τα Πρακτικά δεν 
εκδόθηκαν.

5. «Οι νεοελληνικές σπουδές στην Ελβετία», ανακοίνωση στη Συνάντηση των 
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Νεοελληνιστών της Ευρώπης, της Αμερικής, της Αυστραλίας και της Νέας 
Ζηλανδίας, Αθήνα, ΥΠ.ΠΟ., 1999, της οποίας τα Πρακτικά δεν εκδόθηκαν.

6. «Regards croisés sur deux siècles de littérature grecque moderne (du ΧΙΧe 
siècle à nos jours)» [«Διασταύρωση απόψεων για δύο αιώνες νεοελληνι-
κής λογοτεχνίας (από τον 19ο αιώνα ώς σήμερα)»], διάλεξη στον Cercle 
des dirigeants d’entreprises (CDE) [Κύκλο των διευθυντών επιχειρήσεων], 
Genève 25.1.2002.

7. «Τα νέα ελληνικά στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης και στην Ελβετική Συνο-
μοσπονδία: παρούσα κατάσταση και προτάσεις για το μέλλον, στα πλαί-
σια των ευρωπαϊκών ακαδημαϊκών εξελίξεων», διάλεξη στη Διάσκεψη των 
Εδρών Νεοελληνικών Σπουδών στα Ξένα Πανεπιστήμια, Θεσσαλονίκη 20-
24.3.2003.

8. «L’émergence de la Grèce moderne: comment a-t-on conjugué l’héritage du 
passé avec la réalité du XIXe siècle?» [«Η ανάδυση της νεότερης Ελλάδας: 
πώς συνδυάστηκε η κληρονομιά του παρελθόντος με την πραγματικότη-
τα του 19ου αιώνα;»], διάλεξη στον Cercle diplomatique de Berne, Résidence 
de l’Ambassade de Grèce [Διπλωματικό Κύκλος της Βέρνης, Πρεσβεία της 
Ελλάδος], Berne 27.4.2004.

9. «Georges Séféris (1900-1971) et Odysséas Élytis (1911-1996)» [«Γιώργος Σε-
φέρης (1900-1971) και Οδυσσέας Ελύτης (1911-1996)»], διάλεξη στην 
ποιητική βραδιά Trois poètes de la Grèce moderne. De la vision d’une patrie 
renaissante à la conquête de la modernité européenne: itinéraires d’Andréas 
Calvos, Georges Séféris et odysséas Élytis [Τρεις Νεοέλληνες ποιητές. Από 
το όραμα μιας αναγεννώμενης πατρίδας ώς την κατάκτηση της ευρωπα-
ϊκής νεοτερικότητας: διαδρομές του Ανδρέα Κάλβου, του Γιώργου Σεφέ-
ρη και του Οδυσσέα Ελύτη], Αναγνωστική Εταιρεία της Γενεύης, Genève 
27.5.2004.

10. «L’impossible émancipation d’une femme de lettres de l’Heptanèse au début 
du XIXe siècle: le cas d’Elisabeth Moutzan-Martinengo (1801-1832)» [«Η 
ακατόρθωτη χειραφέτηση μιας γυναίκας των γραμμάτων στην Επτά-
νησο των αρχών του 19ου αιώνα: η περίπτωση της Ελισάβετ Μουτζάν-
Μαρτινέγκου (1801-1832)»], διάλεξη στο Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας, 
Genève 23.2.2005.

11. «Elisabeth Moutzan-Martinengou (1801-1832), une femme de lettres des îles 
Ioniennes» [«Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου (1801-1832): μια γυναί-
κα των γραμμάτων από τα Επτάνησα»], διάλεξη στον Cercle des Amitiés 
internationales (Rencontres du lundi) [Κύκλο για τις Διεθνείς Φιλίες (Συνα-
ντήσεις της Δευτέρας)], Villa Rigot, Genève 30.4.2007.

12. «Rigas et son École des amants délicats: les Lumières grecques et les enjeux 
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d’une éducation sentimentale» [«Ο Ρήγας και το Σχολείον των ντελικάτων 
εραστών: ο νεοελληνικός Διαφωτισμός και τα διακυβεύματα μιας αισθημα-
τικής αγωγής»], διάλεξη στον κύκλο διαλέξεων Nuits des Délices στο πλαί-
σιο της έκθεσης Grèce 1770-1844. Lumières et Liberté [Ελλάδα 1770-1844. 
Διαφωτισμός και Ελευθερία], Μουσείο Βολταίρου, Genève 25.6.2009.

13. «Jacovaky Rizo Néroulos: historien de la Grèce moderne» [«Ιακωβάκης Ρί-
ζος Νερουλός: ιστορικός της νεότερης Ελλάδας»], ανακοίνωση στο συ-
νέδριο hellénisme: ruptures et continuité. ΧΧΙΙe Colloque international des 
néo-hellénistes des universités francophones, (Montpellier 26-28 mai 2011) 
[Ελληνισμός: ρήξεις και συνέχεια. 22ο Διεθνές Συνέδριο των Νεοελληνι-
στών των Γαλλόφωνων Πανεπιστημίων (Μονπελιέ 26-28 Μαΐου 2011)], 
του οποίου τα Πρακτικά δέν εκδόθηκαν.

14. «La poésie d’Odysséas Élytis» [«Η ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη»], διάλεξη 
στη μουσικοποιητική βραδιά Φόρος τιμής στον Οδυσσέα Ελύτη, Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας, Genève 18.11.2011.

15. «Genève et la Grèce: un dialogue par-delà le temps et l’espace» [«Η Γενεύη και 
η Ελλάδα: ένας διάλογος υπεράνω χρόνου και χώρου»], διάλεξη στο Πα-
νεπιστήμιο της Γενεύης, Genève 7.12.2012.

16. «Ιστορικό της Δωρεάς Λαμπράκη και της Έδρας Νεοελληνικών Σπουδών 
στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης», διάλεξη στο πλαίσιο των πολιτιστικών 
εκδηλώσεων του Συλλόγου Βουργαρελιωτών Αττικής στη μνήμη του Χρί-
στου Ν. Λαμπράκη, Βουργαρέλι 11.8.2013.

17. «La poésie de Constantin P. Cavafis» [«Η ποίηση του Κωνσταντίνου Π. Κα-
βάφη»], διάλεξη στη μουσικοποιητική βραδιά Φόρος τιμής στον Κωνστα-
ντίνο Π. Καβάφη, Πανεπιστήμιο της Γενεύης, Genève 29.10.2013.

18. «Στο κάτοπτρο του Ugo Foscolo: Διονυσίου Σολωμού απόλογοι», ανακοίνω-
ση στο συνέδριο Ελληνική λογοτεχνία – Μνήμη Στυλιανού Αλεξίου. Διεθνές 
Συνέδριο του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Κρήτης και της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών) (Ηράκλειο 
- Ρέθυμνο 14-16 Νοεμβρίου 2014), του οποίου τα Πρακτικά δεν εκδόθηκαν.

19. [Σε συνεργασία με τον B. Bouvier και τη Σ. Λεωνίδη] Επιμέλεια δίγλωσ-
σης έκδοσης χειρόγραφων επιστολών του Ιωάννη Καποδίστρια και προς/
για τον Ιωάννη Καποδίστρια, του Αρχείου του Ινστιτούτου Ρωσικής Λογο-
τεχνίας (Οικίας Πούσκιν) της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών στην Πόλη 
του Αγίου Πέτρου (η έκδοση δεν πραγματοποιήθηκε).

20. «De quelques déclinaisons de la notion de “crise” en langue grecque» [«Σχετι-
κά με διάφορους ορισμούς της έννοιας “κρίση” στην ελληνική γλώσσα»], 
ανακοίνωση στην ημερίδα La crise: glissement, secousses, faille, répliques [Η 
κρίση: γλίστρημα, δονήσεις, ρωγμή, ανταποκρίσεις], του Τομέα Μεσογει-
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ακών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών και του Τομέα Ασιατικών Σπου-
δών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Γενεύης, Genève 
19.2.2016.

Πανεπιστήμιο της Γενεύης                                  XIONIA SASKIA PETROFF





Βιβλία και δημοσιεύματα που στάλθηκαν στη διεύθυνση των Ελληνικών

Andrea Cornaro, historia Candiana. Μία αφήγηση του Δ΄ Βενετοτουρ-
κικού πολέμου (1570-1573). Κύπρος - Ναύπακτος. Εισ. - έκδ. κειμένου - 
απόδοση στα ελληνικά - σημειώσεις - Παράρτημα Στέφανος Κακλαμάνης, 
Λευκωσία 2017 [Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών. Πηγές και Μελέτες της 
Κυπριακής Ιστορίας, 78], σελ. 667 [ISBN: 978-9963-0-8143-1].

Η εκδοτική των κειμένων της νεοελληνικής γραμματείας. Ημερίδα 
αφιερωμένη στη μνήμη της Ε. Παχίνη-Τσαντσάνογλου και του Γ. Π. Σαβ-
βίδη, Θεσσαλονίκη, 27.4.2015, Θεσσαλονίκη, Ινστιτούτο Νεοελληνικών 
Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), 2017, σελ. 166 [ISBN: 978-
660-231-178-3].

Dorotei Getov, A Catalogue of the Greek Manuscripts at the Ecclesiastic 
historical and Archival Institute of the Patriarchate of Bulgaria, vol. II, Turn-
hout, Brepols Publishers, 2017, σελ. 347+150 πίν. [ISBN: 978-2-55601-7].

Evelina Mineva, The Byzantine hagiographic and hymnographic Texts on 
St Parasceve of Epibatai, Sofia, Institute for Literature, Bulgarian Academy of 
Sciences, 2017, σελ. 286 [ISBN: 978-619-7372-04-5].





OΔHΓIEΣ  ΠPOΣ  TOYΣ  ΣYNEPΓATEΣ  TOY  ΠEPIOΔIKOY

Bεβαιωθείτε 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.

Αφήστε περιθώρια τουλάχιστον τριών εκατοστών σε όλες τις πλευρές 
της σελίδας. Πληκτρολογήστε το κυρίως κείμενο (συμπεριλαμβανομένων 
των τμημάτων που θα τυπωθούν με μικρότερα στοιχεία) και τις σημειώ-
σεις (στο κάτω μέρος της σελίδας με συνεχή αρίθμηση) με διπλό διάστιχο 
και κατά προτίμηση με τη γραμματοσειρά Times New Roman (unicode) και 
στείλτε την ηλεκτρονική του μορφή με την ένδειξη «για το περιοδικό Ελλη-
νικά» στην ηλεκτρονική δ/νση d.kapsala@ems.gr. 

O 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 υποσημειώσεις. Δεν παρατίθεται χωριστή Βιβλιογραφία στην αρχή ή 
στο τέλος του άρθρου.

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

Eκτενή πεζά παραθέματα παρατίθενται εκτός κειμένου σε ιδιαίτε-
ρη παράγραφο χωρίς εσοχή αριστερά ή δεξιά και με μικρότερα στοιχεία. 
Eκτενή ποιητικά παραθέματα παρατίθενται εκτός κειμένου, κεντραρισμέ-
να και με μικρότερα στοιχεία.

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 
πλάγια, τα λατινικά όρθια (και τα δύο χωρίς εισαγωγικά)· σε ξενόγλωσ-
σα άρθρα, τα ελληνικά παραθέματα τυπώνονται όρθια, τα λατινικά πλά-
για (πάλι χωρίς εισαγωγικά). Tα εκδοτικά σύμβολα (παρενθέσεις, αγκύλες 
κτλ.) που βρίσκονται μέσα σε κείμενο με πλάγια στοιχεία τυπώνονται όρ-
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θια. Μη χρησιμοποιείτε παχειά ή έντονα στοιχεία (bold). Σε κείμενα τυπω-
μένα με πλάγια στοιχεία η έμφαση δηλώνεται με αραίωση.

Eπιδιώκετε τη σαφήνεια και τη συνέπεια στον τρόπο που παραπέμπε-
τε. Πολύ σύντομες παραπομπές, σε σελίδα, στίχο, κ.τ.ό. μπορούν να ενσω-
ματώνονται στο κείμενο (σε παρένθεση).

Oι τίτλοι άρθρων σε περιοδικά, εφημερίδες ή εγκυκλοπαίδειες, κεφα-
λαίων βιβλίων, σύντομων ποιημάτων, ανέκδοτων έργων και αρχείων τυπώ-
νονται με όρθια στοιχεία ανάμεσα σε διπλά εισαγωγικά («…»). Oι τίτλοι 
περιοδικών, εφημερίδων, βιβλίων (εκτός από εκείνα της Bίβλου), διδακτο-
ρικών διατριβών, εκτενών ποιημάτων που αποτελούν αυτοτελή έργα (π.χ. 
Eρωτόκριτος) και θεατρικών έργων τυπώνονται με πλάγια στοιχεία χωρίς 
εισαγωγικά. Oι τίτλοι σειρών τυπώνονται με όρθια στοιχεία ανάμεσα σε 
ορθογώνιες αγκύλες αμέσως μετά τον τόπο, τον εκδοτικό οίκο και τη χρο-
νολογία έκδοσης του βιβλίου.

Aποφεύγετε, όπου είναι δυνατόν, τους ρωμαϊκούς αριθμούς και τα ελλη-
νικά ψηφία, χρησιμοποιώντας αραβικούς αριθμούς· έτσι: Θουκ. 1.5.3· IEE, 
τ. 7, σ. 120· αλλά: Immisch, ό.π., σ. lvii· Πτολεμαίος A.́ Το ίδιο σιχύει και στο-
ςυ 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 πασίγνω-
στοι με τον εξελληνισμένο τύπο τους. Τόποι έκδοσης σε παλαιότερες εκ-
δόσεις καλό είναι να μετατρέπονται στη σημερινή τους μορφή· έτσι: όχι εν 
Αθήναις αλλά Αθήνα, όχι εν Παρισίοις αλλά Παρίσι.

Aποφεύγετε τις δυσνόητες και εξεζητημένες συντομογραφίες. Για τίτ-
λους περιοδικών της κλασικής και της βυζαντινής φιλολογίας, ιστορίας και 
αρχαιολογίας χρησιμοποιήστε τις συντομογραφίες του Année philologique. 
Eλληνικές 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., op. cit., sq(q)., i.e., q.v., sc(il)., s.v., viz., ms., mss., f., ff. τυπώνονται με όρ-
θια στοιχεία.

Δείγματα παραπομπών και υποσημειώσεων:
1. Όμ. T 512, υ 45, 908, φ 12· Hσ. Θεογ. 620-21· Σοφ. o.T. 12· πρβ. Θουκ. 

1.5.3, 4.7.2 [ή: 1,5,3· 4,7,2]· Aνακρ. 346.9 PMG, Aριστ. Ποιητ. 1449a21-b12, 
Πίνδ. απ. 48 Bowra, Tερ. Eun. 820, P. oxy. 1265 απ. 16.7· Παλαμάς, Φλογ. 
2.47· Kαβάφης, «Kαισαρίων» 9.

2. A. D. Knox, «Herodes and Callimachus», Philologus 81 (1926) 234 (πρβ. 
και T. B. L. Webster, WS 79, 1966, 117 κ.ε.) [καλύτερα όμως να αποφεύγο-
νται τα «κ.ε.», «sq.», «ff.» και τα όμοια, και να δίνεται η ακριβής παραπο-
μπή].
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3. Bλ., π.χ., Λ. Πολίτης, oδηγός καταλόγου χειρογράφων, Aθήνα 1961 
[Γενικόν Συμβούλιον Bιβλιοθηκών της Eλλάδος, 17], σ. 45 και εικ. 6.

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

5. J. Caius, «Of English Dogs», μτφρ. A. Fleming, στο E. A. Arber (επιμ.), 
An English Garner, Λονδίνο 1877-83, τ. 3, σσ. 225-268.

6. Bλ. Λ. Πολίτης, «“Aλαφροΐσκιωτε καλέ”. H χρήση μερικών επιθέτων 
στο Σολωμό», στον τ. Aντίχαρη. Αφιέρωμα στον καθηγητή Στ. Kαρατζά, 
Aθήνα 1984, 13-23 (= Λ. Πολίτης, Γύρω στο Σολωμό, Aθήνα 1985, 499-518).

7. É. Legrand, Bibliothèque grecque vulgaire, 10 τ., Παρίσι 1880-1913 
(ανατ. Aθήνα 1974)· Aρ. Kαμπάνης, Iστορία της νεοελληνικής λογοτεχνί-
ας, Αθήνα 51948.

8. Α. Κουμαριανού - Λ. Δρούλια - E. Layton (επιμ.), Το ελληνικό βιβλίο 
1476-1830, Αθήνα, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 1986.

9. St. Eftymiadis (επιμ.), The Ashgate Researche Companion to Byzantine 
hagiography, τ. 1: Period and Places, τ. 2: Genres and Contexts, Farnham, 
Ashgate, 2011-2014.

10. Ι. Ν. Καζάζης - Τ. Καραναστάσης κ.ά. (επιμ.), Επιτομή του Λεξικού 
της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους 1100-1669 του Εμμανουήλ Κριαρά, 
2 τ., Θεσσαλονίκη, Κ.Ε.Γ., 2001-2003.
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