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"ΝΕΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ"
ο ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΝΔΗΛΟΤΜΕΝΑ TOT
ΣΤΑ 1675

Η

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΟΥ «νέοι Έλληνες» σε έντυπο βιβλίο το
οποίο δημοσιεύτηκε στο τελευταίο τέταρτο του 17ου αιώνα και ή διε
ρεύνηση του ιδεολογικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο εκκολάφθηκε ό νε
ολογισμός αυτός, αποτελεί το στόχο αυτής της μελέτης.
Ι
Το 1675 εκδίδεται στη Βενετία το βιβλίο Ίστορίαι παλαιού και πάνυ ωφέλι
μοι της περίφημου πόλεως Άθήνης... παρά του λογιωτάτου εν ιερεϋσι κυρί
ου Γεωργίου Κονταρη από τα Σερβία... Ένετίησιν (αχοε.
Το έντυπο είναι γνωστό και βιβλιογραφημένο,1 ενώ αντίτυπα του έχουν
εντοπιστεί σε βιβλιοθήκες του ελλαδικού χώρου: Αθήνα, 2 Θεσσαλονίκη,3
"Αγιο "Ορος*4 αλλά και σε βιβλιοθήκες του εξωτερικού: Παρίσι,5 Μόσχα,6
Σόφια. 7 Γνωστός είναι και ό συγγραφέας του, ό Γεώργιος Κονταρής: δά1. 'Ανδρέας Παπαδόπουλος Βρετός, Νεοελληνική Φιλολογία -ήτοι Κατάλογος των
από πτώσεως της Βυζαντινής αυτοκρατορίας μέχρι εγκαθιδρύσεως της εν 'Ελλάδι Βασι
λείας τυπωθέντων βιβλίων παρ' Ελλήνων εις την όμιλουμενην, η εις την άρχαίαν ελληνικήν
γλώσσαν, Μέρος Β', 'Αθήνα 1857, σ. 35, άρ. 62' Ε. Legrand, Bibliographie
Hellénique...
XVII siècle..., τ. 2, Παρίσι 1894, σ. 318-321, άρ. 528.
2. 'Εθνική Βιβλιοθήκη και Γεννάδειος* βλ. Οωμάς Ι. Παπαδόπουλος, Ελληνική Βι
βλιογραφία (1466-1800), τ. 1, 'Αθήνα 1984, σ. 234, άρ. 3159.
3. Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης' βλ. Χ. Γ. Πατρινέλης,
«Γεώργιος Κονταρής, λόγιος του ΙΖ' αιώνα άπο τά Σέρβια», Ή Κοζάνη και ή περιοχή της.
Ιστορία - Πολιτισμός, Κοζάνη 1997, σ. 460 σημ. 3.
4. Μ. Μεγίστης Ααύρας, μ. Καρακάλλου, μ. Ξηροποτάμου και Σκήτη 'Αγίας "Αννης
- Κυριακόν βλ. Θωμάς Ι. Παπαδόπουλος, Βιβλιοθήκες 'Αγίου 'Όρους. Παλαιά ελληνικά
έντυπα, 'Αθήνα 2000, σ. 61.
5. Βιβλιοθήκη της École des langues orientales· βλ. E. Legrand, Bibliographie
Hellénique... XVIIsiècle...,
δ.π., σ. 321.
6. Βιβλιοθήκη του Συνοδικού Τυπογραφείου της Μόσχας* βλ. Ε. Legrand,
Bibliographie Hellénique... XVIIsiècle...,
δ.π.
7. 'Εθνική Βιβλιοθήκη «Kiril i Metodij»' Manio Stojanov, Livres Grecs anciens en
Bulgarie, Σόφια 1978, σ. 33, άρ. 121β.
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σκάλος, κωδικογράφος, χρυσοκεντητής, συγγραφέας και μεταφραστής,
επιμελητής εκδόσεων στή Βενετία, βιβλιόφιλος, ιερέας και στή συνέχεια
επίσκοπος Σερβίων και μητροπολίτης Σμύρνης, δπως εύστοχα τον χαρα
κτηρίζει ό τελευταίος μελετητής του, ό Χ. Γ. Πατρινέλης.8
Το έντυπο, πού δεν είναι συνταγμένο σε λόγια γλώσσα άλλα στην κοινή
ελληνική, δεν αποδίδει ενα πρωτότυπο έργο του Κονταρή άλλα ενα συμπίλημα άπό διάφορα, ιταλικά και ελληνικά, έργα σχετικά με τήν ιστορία της
αρχαίας 'Αθήνας. Το δτι δεν πρόκειται για πρωτότυπο έργο το δηλώνει
ρητά ό ίδιος ό Κονταρής με δσα αναγράφει στή σελίδα τίτλου του βιβλίου
του: [ Ίστορίαι παλαιαί...] αίτινες έσυναθροίσθησαν εκ πολλών και διαφό
ρων βιβλίων Ελληνικών τε κοά Ιταλικών?
Αντίθετα, πρωτότυπα είναι δσα ό Κονταρής αναφέρει στην αφιερω
τική επιστολή του προς τον χορηγό της έκδοσης, τον Πέτρο Γάσπαρη,10 και
προς τον φίλο του χορηγού Γιαννούλη Πουλημένο, άλλα και δσα παρουσιά
ζει στον Πρόλογο του προς τους αναγνώστες του* ενδιαφέρουσες είναι και
δσες σκέψεις και κρίσεις παρεμβάλλει σε δσα μεταφράζει άπό τις πηγές πού
χρησιμοποιεί. 'Ανάμεσα σε αύτα τα πρωτότυπα τμήματα τού έργου του
προβάλλει και ό νεολογισμός «νέοι 'Έλληνες».
II
Ό Κονταρής λοιπόν δεν αποκαλεί τους 'Έλληνες της εποχής του Ρωμιούς ή
Γραικούς, ούτε απλώς 'Έλληνες,11 άλλα τους ονομάζει «νέους 'Έλληνες».
Να διευκρινίσουμε αμέσως πώς ό επιθετικός προσδιορισμός «νέοι» δεν έχει
να κάνει με τήν ηλικία, διότι στην επίμαχη φράση περιέχεται και το ουσια
στικό ((παίδες»: ό συγγραφέας απευθύνεται στους «παΐδας τών νέων Ελλή
νων», κατά συνέπεια, καθώς θα πρέπει να αποκλειστεί μια διπλή αναφορά
σε ηλικιακά δεδομένα, γίνεται φανερό πώς «νέους Έλληνες» αποκαλεί τους
'Έλληνες της εποχής του. Μία ακόμα επιβεβαίωση είναι πώς, στην ίδια
φράση, τους αντιπαραθέτει στους «παλαιούς 'Έλληνες»: «'Από δλα τα σκο8. «Γεώργιος Κονταρής...)), ο.π., σ. 460* περισσότερα βιογραφικά στοιχεία βλ. πιο
κάτω στο κείμενο.
9. Βλ. Χ. Γ. Πατρινέλης, ο.π., σ. 468 σημ. 24, σχετικά με τήν κυριότερη πηγή πού
χρησιμοποίησε ό Κονταρής· πβ. και 'Αλεξάνδρα Σφοίνη, Ξένοι συγγραφείς
μεταφρασμένοι
ελληνικά, 15ος-17ος αιώνας, Αθήνα 2003, σ. 111-112.
10. Ή ιδιότητα του Γάσπαρη ώς χορηγού της έκδοσης προβάλλει άπό τή σελίδα τίτ
λου του βιβλίου: «Ίστορίαί παλαιαί... έσυνανασθροίσθησαν... συνετέθησαν... Αιά δαπάνης
8έ του ευγενέστατου Κυρίου Πέτρου Γάσπαρι ετυπώθησαν...».
11. Βλ. περισσότερα για το θέμα στή συνέχεια της μελέτης.
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τεινά και αίνιγματώδη ζητήματα όπου είχαν οι παλαιοί των Ελλήνων σο
φοί, ώ φιλομαθείς τών νέων Ε λ λ ή ν ω ν παίδες, το πλέον δυσκολογρίκητον και απορίας γέμον ήτον τούτο. "Ηγουν το γνώθι σαυτόν». Με τη φράση
αύτη ανοίγει τον Πρόλογο του προς τους αναγνώστες του,12 εισάγοντας, για
πρώτη δσο γνωρίζω φορά, τον συνδυασμό δύο ορών σε έντυπο, δρων οι
όποιοι πολύ αργότερα, και ύστερα άπό τη μεγάλη χρήση, θα συντεθούν σε
μία λέξη.
Ποια σχέση δμως έχουν αυτοί οι «νέοι 'Έλληνες» με τους «παλαιούς»;
"Αμεση και οργανική, υποστηρίζει ό Κονταρής, διότι ανήκουν στο ίδιο γέ
νος. Ό σκοπός άλλωστε για τόν όποιο αποφάσισε να παρουσιάσει τό πόνη
μα αυτό πού αναφέρεται στους παλαιούς 'Έλληνες είναι ακριβώς αυτός: να
κάνει τα παιδιά τών νέων Ελλήνων να γνωρίσουν «έαυτά», να συνειδητο
ποιήσουν δηλαδή «άπό τι εύγενικόν και περίφημον γένος» κατάγονται και
με τόν τρόπο αυτό να αναλογιστούν τις υποχρεώσεις πού έχουν. Ή προ
τροπή είναι ρητή: «επειδή ειμεσθεν απόγονοι τοιούτων μεγάλων και σοφών
ανδρών, πρέπον είναι να τους μιμούμεσθεν εις δλα τα καλά ήθη, και να μή
κάμνωμεν ουδαμώς πράγματα εκείνων ανάξια». Και τήν προτροπή τήν συ
νοδεύει ή επισήμανση ενός κινδύνου: «δταν δεν μιμούμεσθεν τους προγόνους
εις τήν μάθησιν, εις τήν φρόνησιν και εις τήν άνδρείαν, τότε δεν λεγόμεσθεν
τών Ελλήνων απόγονοι, άλλα μάλιστα τινών ούδαμινών ετέρων βαρβά
ρων».13
Τέλος, ό Κονταρής δεν παραλείπει να τονίσει τήν «σχεδόν» μοναδικό
τητα του έθνους τών Ελλήνων σε γενναία έργα και άνδραγαθίες. Στό βιβλίο
μου, δηλώνει, ό αναγνώστης θα βρει «τοιαύτα γενναία έργα και τοσαύτας
άνδραγαθίας τών ημετέρων προγόνων, όπου σχεδόν εις ούδένα έθνος θέ
λει εύρη τινάς όμοιας, εάν ανάγνωση τών εθνών πάντων τάς παλαιάς, και
νέας Ιστορίας, τάς άπό κτίσεως Κόσμου γενομένας μέχρι τήν σήμερον».14
Γιατί δμως μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ως νεολογισμό τόν συνδυα
σμό τών δρων «νέοι 'Έλληνες» πού εμφανίστηκε σε έντυπο στα 1675;
III
Ρωμιοί, 'Έλληνες, Γραικοί: με ενα άπό τα τρία αυτά ονόματα χαρακτηρίζο
νταν δσοι έζησαν μέσα στον κλοιό της οθωμανικής κυριαρχίας στό διάστη12. Ίστορίοα παλαιαι..., σ. 7, χ.ά.
13. Ό.7Γ., σ. 7-8, χ.ά. δλα τα παραπάνω χωρία.
14. Ό.7Γ., σ. 8, χ.ά.
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μα των τεσσάρων περίπου αιώνων πού μεσολάβησαν άπο την 'Άλωση ως
την Ελληνική Επανάσταση. 1 5 Με τους ίδιους λίγο πολύ δρους χαρακτηρί
ζονταν και όσοι ορθόδοξοι χριστιανοί έζησαν στις βενετοκρατούμενες πε
ριοχές.16
Το όνομα Νέοι 'Έλληνες (ΝεοΕ'λληνες —και με Ολα τα παράγωγα
του) ό Στέφανος Α. Κουμανούδης το εντοπίζει να εμφανίζεται σε έντυπο
μόλις το 1854: «ΝεοΕ'λλην, ό. ΝεοΕ'λληνες, οι. Γερμ. Neugriechen. Ά . Π.
Βρετ. [18]54...», σημειώνει στη Συναγωγή νέων λέξεων υπό Λογίων πλασθεισών άπο της 'Αλώσεως μέχρι των καθ' ημάς.11 Και εννοεί βέβαια τον
'Ανδρέα Παπαδόπουλο Βρετό και το έργο του Νεοελληνική Φιλολογία ήτοι
Κατάλογος των άπο πτώσεως της Βυζαντινής αυτοκρατορίας μέχρι εγκα
θιδρύσεως της εν Έλλά8ι Βασιλείας τυπωθέντων βιβλίων παρ' Ελλήνων εις
την όμιλουμένην, η εις την άρχαίαν ελληνικην γλώσσαν, Μέρος Α', 'Αθήνα
1854, στο οποίο ό Βρετός, στον «Προς τον άναγνώστην» πρόλογο του, χρη
σιμοποιεί τον τύπο «Νεοελλήνων».18
Γενική πάντως είναι ή εντύπωση πώς ό νεολογισμός δημιουργείται
μετά τήν ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους τό 1832. Αυτή τή γενικά απο
δεκτή άποψη τήν έχουν αποτυπώσει και τα νεότατα Αεξικά της Νεοελλη
νικής Γλώσσας πού δημοσιεύτηκαν τό 1998. Λιτό τό λήμμα στο Λεξικό της
κοινής Νεοελληνικής του Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη: «Νεοέλληνας ό:
'Έλληνας τής νεότερης Ελλάδας»* 19 περισσότερο λεπτομερειακό τό λήμμα
15. Βλ. πρόχειρα Κ. Θ. Δημαράς, «Το σχήμα του Διαφωτισμού», Ιστορία του
Ελληνικού "Εθνους, τ. 11, 'Αθήνα 1975, σ. 348-350 [= Νεοελληνικός Διαφωτισμός, 'Αθήνα
1977, σ. 82-86 και 473-474 (το ίδιο κείμενο εμπλουτισμένο με σημειώσεις)].
16. Βλ. τις τελευταίες για το θέμα εργασίες, δημοσιευμένες και οι δύο στον τελευταίο
τόμο του περιοδικού Θησαυρίσματα: Χρύσα Μαλτέζου, ((Οι 'Έλληνες μέτοικοι στή Βενετία
μετά τήν "Αλωση. Ταυτότητα και εθνική συνείδηση», Θησαυρίσματα 35 (2005), 175-184
και Σωτήρης Κουτμάνης, (("Οψεις τής εγκατάστασης των Ελλήνων στή Βενετία το 17ο
αιώνα», στο ϊ8ιο, 309-339. Στις μελέτες αυτές σημειώνεται και ή προηγούμενη για τό θέ
μα βιβλιογραφία, δπως και στοιχεία για τους δρους πού χρησιμοποιούν οι βενετικές αρχές
γιά νά χαρακτηρίσουν τους ορθόδοξους Ρωμιούς, Γραικούς ή 'Έλληνες υπηκόους τής Γα
ληνότατης.
17. 'Αθήνα 1900, σ. 691. Στο ίδιο λήμμα ό Κουμανούδης αναφέρει και άλλες, μεταγε
νέστερες, χρήσεις του δρου. Στον Κουμανούδη οφείλεται ή γραφή ((ΝεοΕ'λλην» κτλ.
18. 'Ανδρέας Παπαδόπουλος Βρετός, Νεοελληνική Φιλολογία ήτοι Κατάλογος..., σ.
κβ'. Ή φράση του είναι: «συγγράμματα των άκμασάντων νεοελλήνων συγγραφέων».
19. 'Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θεσσαλονίκης. 'Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών
["Ιδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη], Λεξικό της κοινής Νεοελληνικής, θεσσαλονίκη 1998,
σ. 905.
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στο Λεξικό της Νέας Ελληνικής γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη: «Νεοέλ
ληνας (ό), ό 'Έλληνας από την εποχή της ιδρύσεως του νέου ελληνικού κρά
τους (1832) μέχρι σήμερα* ό δρος χρησιμοποιήθηκε συχνά άπο 'Έλληνες και
ξένους για να άντιδιασταλουν οι σύγχρονοι 'Έλληνες προς τους αρχαίους
κυρ [ίως] άλλα και τους βυζαντινούς, με μια τάση για χειραφέτηση άπο τήν
αρχαιοελληνική παράδοση και προβολή της άξιας του νεότερου ελληνι
σμού».20 Για δ,τι δμως άφορα τή χρονολόγηση της χρήσης του δρου προκει
μένου να διακριθούν οι σύγχρονοι άπο τους αρχαίους Έλληνες, θα πρέπει να
δεχτούμε πώς το δριο post quem για τή χρήση του άπο τους 'Έλληνες μελε
τητές είναι, κατά τον συντάκτη του Λεξικοί), το 1854, άφου στο ίδιο λήμμα
σημειώνεται πώς «ή λ [έξη] μαρτυρεΐται άπο το 1854» —σιωπηρή αναφορά
στή λεξικογραφική εργασία του Κουμανούδη Συναγωγή νέων λέξεων.
Βέβαια το χρονολογικό δριο της εμφάνισης του δρου «Νεοέλληνες» σε
έντυπο πρέπει, νομίζω, να μετατεθεί σαράντα χρόνια νωρίτερα, άπό τό 1854
στο 1815. Τή μετάθεση αυτή τήν επιβάλλει ενα τεκμήριο πού ήρθε στην
επιφάνεια μόλις τό 1964. Συγκεκριμένα* τότε δημοσιεύτηκε ό χειρόγραφος
κώδικας του Ιωάννη Οικονόμου, στον όποιο είχε συγκεντρώσει επιστολικά
κυρίως κείμενα.21 Ανάμεσα στα κείμενα αυτά ήταν και μια έπιστολιμαία
διατριβή του Παναγιώτη Σοφιανόπουλου προς τόν Ιωάννη Βηλαρά, γραμ
μένη στα 1815, «διατριβή» στην όποια χρησιμοποιούνται οι δροι «Νεοέλλη
νες, νεοελληνικόν Γένος κτλ.». 22 Στό τέλος του κειμένου αναγράφεται ή
φράση: «Κόρφοι — εν τή τυπογραφία της διοικήσεως», φράση πού οδηγεί

20. Γ. Μπαμπινιώτης, Λεξικό της Νέας Ελληνικής γλώσσας, 'Αθήνα 1998, σ. 1181.
Παρόμοιου περιεχομένου είναι το λήμμα και στή δεύτερη έκδοση του Αεξικού ('Αθήνα 2002).
21. Ιωάννου Οικονόμου Ααρισσαίου, 1783-1842, Έπιστολαι διαφόρων 'Ελλήνων λο
γίων, ανωτάτων κληρικών, Τούρκων διοικητών, εμπόρων και έσναφιών (1759-1824)...
'Ανέκδοτος χειρόγραφος κώδικας. Μεταγραφή, Παρακολούθηση, Πρόλογος, Γιάνη Α.
Αντωνιάδη. Φιλολογική παρουσίαση, Μελέτη, Πίνακες, Μ. Μ. Παπαϊωάννου, 'Αθήνα 1964.
22. Τό κείμενο του Σοφιανόπουλου στις σελίδες 220-227' οι δροι στις σ. 222, 223,
225, 226. Ό Αέανδρος Βρανούσης, «'Ιδεολογικές ζυμώσεις και συγκρούσεις», Ιστορία του
Ελληνικού Έθνους, τ. 11, 'Αθήνα 1975, σ. 442-443 αναφέρει τό τεκμήριο αυτό χωρίς να
σημειώσει τόν αποδέκτη της έπιστολιμαίας διατριβής. Τό Ονομα του όμως αποκαλύπτεται
εύκολα άπό όσα ό ίδιος ό Βρανούσης παραθέτει στην 'Έκθεση του, «Νέαι προσκτήσεις του
Μεσαιωνικού Αρχείου», Έπετηρίς Μεσαιωνικού 'Αρχείου 14 (1964), 294. *Ας σημειωθεί
πώς τήν επόμενη χρονιά, τό 1816, εντοπίζουμε τόν όρο «Νεοελληνική» και σε ιδιωτική
επιστολή: τόν χρησιμοποιεί ό 'Ιωάννης Οικονόμου σε επιστολή του προς τόν 'Ιωάννη Βη
λαρά (Ιωάννου Οικονόμου Ααρισσαίου, 1783-1842, Έπιστολαί.., σ. 265-267* ό όρος στή σ.
266).
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στην πεποίθηση οτι τό κείμενο πού σώζεται στον κώδικα του Οικονόμου
άντιγράφηκε άπό έντυπο, μολονότι από το έντυπο αυτό δημοσίευμα δεν
έχει, ώς σήμερα, εντοπιστεί κάποιο αντίτυπο του. 23
Κατά συνέπεια, ό συνδυασμός των ορών «νέοι 'Έλληνες» πού συνα
ντούμε εκατόν σαράντα χρόνια πριν, στο έντυπο του 1675, είναι πράγματι
ένας νεολογισμός και αξίζει να διερευνήσουμε τό περιβάλλον μέσα στο
οποϊο εκκολάφθηκε.24 Και πρώτα να αναζητήσουμε τη σχέση πού συνέδεσε
τό συγγραφέα με τό χορηγό της έκδοσης.

23. Βλ. Λ. Βρανούσης, «Νέαι προσκτήσεις...», ο.π., και Φίλιππος Ήλιου, Ελληνική
Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα. Βιβλία — Φυλλάδια, τ. 1: 1801-1818, 'Αθήνα 1997, σ. 431
αρ. 1815.66.
24. Συναφής άλλα 6χι ταυτόσημος είναι και ό δρος «νεώτεροι "Ελληνες». Είναι συ
ναφής διότι περιέχει και αυτός τό στοιχείο του «νέου», άλλα ό συγκριτικός βαθμός στον
οποίο εκφέρεται δεν αφήνει να διακρίνουμε πάντα αν υποδηλώνεται Ινας χρονολογικός
απλώς προσδιορισμός ή κάτι περισσότερο, Ινας νεολογισμός. Κλασικό παράδειγμα, τό ση
μείωμα του Ίανοϋ Λάσκαρη, γραμμένο μεταξύ 1489 και 1492, στο οποϊο δήλωνε ότι ανα
ζητούσε χειρόγραφα με «ιστορικά ν ε ω τ έ ρ ω ν Ε λ λ ή ν ω ν και ει τι άλλο νέον ιστορικόν
ευρέθη». Δεν ονομάζει όμως τους Έλληνες της εποχής του «νεώτερους», δπως θα μπο
ρούσε να υποθέσει κάποιος απομονώνοντας μόνο αυτή τή φράση* με τον δρο «νεώτερους
Έλληνες» ό Λάσκαρης εννοεί συγγραφείς του 12ου και 13ου αιώνα: τόν 'Ιωάννη Ζωναρά,
τον Νικήτα Χωνιάτη και τόν Νικηφόρο Γρήγορα, χειρόγραφα με έργα των όποιων αναζη
τούσε τόν 15ο αιώνα στην 'Ανατολή. Τή φράση αυτή του Λάσκαρη τήν έχει χρησιμοποιή
σει σε μελέτες του ό Διονύσιος Ζακυθηνός (π.χ. «Αι έλληνικαί σπουδαί γέφυραι προς τήν
Δύσιν», Πρακτικά της Ακαδημίας 'Αθηνών 45 (1970), 'Αθήνα 1971, σ. 129, υποδεικνύο
ντας και τήν πηγή άπό τήν οποία τήν αντλεί, και ό ίδιος, «Χαλκοτύποις σελίσιν... Τά πε
ντακόσια ετη του ελληνικού βιβλίου», Πρακτικά της 'Ακαδημίας Αθηνών 53 (1978), 'Αθή
να 1979, σ. 614 σημ. 1 χωρίς άμεση παραπομπή στην πηγή [= Μεταβυζαντινά και Νέα
Ελληνικά, 'Αθήνα 1978, σ. 395 και 311 σημ. 1 αντίστοιχα). 'Όσοι ωστόσο χρησιμοποίησαν
τή δεύτερη μελέτη του Ζακυθηνοϋ και δεν έκαναν τόν κόπο να προσφύγουν στην πηγή πού
έμμεσα υποδεικνύει γιά να διαβάσουν τό πλήρες κείμενο και νά κατανοήσουν τό πραγματι
κό του νόημα, υποστηρίζουν πώς ό δρος «νεώτεροι Έλληνες» έκανε τήν εμφάνιση του στά
τέλη του 15ου αιώνα γιά νά χαρακτηρίσει τους 'Έλληνες της εποχής εκείνης. Βλ. τή μελέ
τη του Β. Knös, Un ambassadeur de l'Hellénisme —Janus Lascaris— et la tradition
gréco-byzantine dans l'Humanisme français, Ούψάλα - Παρίσι 1945, σ. 35 σημ. 2 και κυ
ρίως τή μελέτη άπό τήν όποια αντλεί τήν πληροφορία και ό Knös (Μ. Ε. Gerland, Das
Studium der byzantinischen Geschichte von Humaninismus bis zur Jetzzeit, 'Αθήνα
1934, σ. 27) γιά του λόγου τό αληθές. 'Αντίθετα, ό δρος «νεώτεροι Έλληνες» πού χρησιμο
ποιούν οι Δημητριεΐς στή Γεωγραφία τους αναφέρεται στους Έλληνες της εποχής τους*
βλ. Δανιήλ [Φιλιππίδη] και Γρηγορίου [Κωνσταντά], Γεωγραφία Νεωτερική, τ. 1, Βιέννη

1791, σ. 135, 139 και 141.
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IV
Το βιβλίο πού περιέχει το νεολογισμό τυπώθηκε, δπως είδαμε, στη Βενε
τία. Ό συγγραφέας όμως του έργου, ό Γεώργιος Κονταρής, δηλώνεται στη
σελίδα τίτλου του βιβλίου ώς «ιερεύς... άπό τα Σέρβια», ενώ ό φερόμενος ώς
χορηγός της έκδοσης στη σελίδα τίτλου του βιβλίου Πέτρος Γάσπαρης,
στην επιγραφή της αφιερωτικής επιστολής πού ό Κονταρής προτάσσει στο
έργο του, μαζί με τον φίλο του Γιαννούλη Πουλημένο χαρακτηρίζονται ώς
Αθηναίοι («τοις εκ πόλεως Άθήνης»). Τό ερώτημα λοιπόν πού ανακύπτει
είναι, πώς έτυχε να συνεργαστούν αυτοί οι 'Αθηναίοι με τον ιερέα άπό τα
Σέρβια;
Ή αφορμή για τή συνεργασία τους φαίνεται να ήταν τό γεγονός πώς οι
δύο άπό αυτούς, ό Γεώργιος Κονταρής και ό Πέτρος Γάσπαρης, βρίσκονταν
εκείνη τήν εποχή στή Βενετία. Ό Πέτρος Γάσπαρης ήταν 'Αθηναίος στην
καταγωγή άλλα έμπορος πού διέμενε στην πρωτεύουσα της Γαληνότατης*
ήταν μάλιστα εξέχον μέλος τής ελληνικής κοινότητας Βενετίας, αφού τήν
6η 'Απριλίου του 1674 εκλέχθηκε governatore τής αδελφότητας του 'Αγίου
Νικολάου.25 'Ενώ ό άπό τα Σέρβια καταγόμενος Γεώργιος Κονταρής βρι
σκόταν στή Βενετία τουλάχιστον άπό τό 1668, αφού γνωρίζουμε άπό τήν
ιστορία τής Φλαγγινιανής Σχολής πώς υπηρετούσε εκεί ώς επόπτης στο
διάστημα άπό τό 1668 ώς τό 1675.26 Τό τρίτο πρόσωπο, ό επίσης 'Αθηναίος
Γιαννούλης Πουλημένος, φίλος του Γάσπαρη, φαίνεται πώς κατοικούσε
στην 'Αθήνα, αφού ό Κονταρής στην αφιερωτική επιστολή του προς τους
χορηγούς τής έκδοσης δηλώνει πώς δεν τον γνωρίζει προσωπικά: ((με τους
αισθητούς οφθαλμούς καθόλου τον τιμιώτατον κύριον Γιαννούλην [Πουλημένον] δεν τόν έγνώρισα».27 Φαίνεται πώς ή συνεργασία έγινε ανάμεσα στον

25. Ελληνικό 'Ινστιτούτο Βενετίας, Παλαώ 'Αρχείο, reg. 193 (capitolare VI), φ. 66ν.
Ευχαριστώ τον κύριο Σωτήρη Κουτμάνη πού ερεύνησε, ύστερα από παράκληση μου, το
'Αρχείο του 'Ινστιτούτου και μου γνωστοποίησε αύτη τήν πληροφορία.
26. Βλ. Άθαν. Ε. Καραθανάσης, Ή Φλαγγίνειος Σχολή της Βενετίας, Θεσσαλονίκη
1975, σ.137-138.
27. Στην έκδοση τής Βενετίας σ. 2, χ.ά.* σ. 318 στην αναδημοσίευση του κειμένου
τής επιστολής από τον Ε. Legrand, Bibliographie Hellénique... XVII siècle..., δ.π. Τήν
αθηναϊκή καταγωγή τους τή θεμελιώνουν και δσα ό Κονταρής αναφέρει στή συνέχεια θέλο
ντας να τονίσει τήν άμεση σχέση τους με τους «παλαιούς» 'Έλληνες: «οι παλαιοί τών
Ελλήνων και υμέτεροι πρόγονοι, ώ τιμιωτάτη ξυνωρίς», γράφει απευθυνόμενος και στους
δύο 'Αθηναίους, «δεν ήσαν τόσον πρόθυμοι εις άλλον έργον... δσον εις τό να άμείβωνται
πλουσιοπαρόχως με μεγάλα χαρίσματα εκείνους όπου να ήθελαν άριστεύση οπωσδήποτε
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Κονταρή και τον Γάσπαρη* τό όνομα του Γιαννούλη Πουλημένου αναφέρ
θηκε στο βιβλίο για χάρη του πραγματικού χορηγού της έκδοσης, του Γά
σπαρη.
Το δεύτερο λοιπόν θέμα πού τίθεται είναι να διερευνήσουμε πώς προέ
κυψε αύτη ή συνεργασία των δύο αυτών προσώπων.
V
Ή διαμονή στον ίδιο τόπο αποτελεί ασφαλώς πρόσφορη συνθήκη για να
αναπτυχθεί μια συνεργασία* αν δμως θέλουμε να βρούμε τή βαθύτερη αίτια
αυτής τής συνεργασίας, πρέπει, νομίζω, να δούμε το σκοπό τόν οποίο ήθελε
να υπηρετήσει τό βιβλίο και να ερμηνεύσουμε γιατί ό χορηγός πείστηκε να
αναλάβει τή δαπάνη τής έκδοσης του. Ή μήπως ακολουθήθηκε ή αντίστρο
φη πορεία; Ποιος, σε τελευταία ανάλυση, είχε τήν πρωτοβουλία για τή συ
νεργασία αυτή; "Αραγε ό Κονταρής αποφάσισε να γράψει ενα ιστορικό βι
βλίο και μετά αναζήτησε κάποιον χορηγό ή πρόκειται για βιβλίο γραμμένο
κατά παραγγελία του χορηγού;
Δεν σώζονται άλλα στοιχεία πού να μας βοηθούν να απαντήσουμε σε
αυτό τό ερώτημα, εκτός άπό δσα προσφέρει τό ίδιο τό βιβλίο και άπό κά
ποια τεκμήρια πού προκύπτουν άπό τή μετέπειτα συμπεριφορά τών δύο
αυτών προσώπων. ,λΑς επιχειρήσουμε λοιπόν πρώτα μιά, κεφαλαιώδη
έστω, ανάλυση τού περιεχομένου του βιβλίου.
Σε ενα πρώτο επίπεδο, τό βιβλίο παρουσιάζει τήν ιστορία τής αρχαίας
'Αθήνας άπό τήν εποχή τού Κέκροπος ως τήν εποχή τού Διονυσίου τού
«Άρειοπαγίτου». Σε ενα δεύτερο, θέλει να τονίσει και να τονώσει τήν ιστο
ρική μνήμη τών «νέων Ελλήνων». Σε ενα τρίτο, δεν χάνει ευκαιρία να πα
ρουσιάσει τα δεινά άπό «τον καιρόν όπου έπάρθη, Θεού παραχωρήσει, τό
βασίλειον [τό βυζαντινό δηλαδή κράτος] άπό τους χριστιανούς και εδόθη
εις των Ιουρκων τας χείρας». Ια ιοια αυτά οεινα τα υφίσταται και ή
'Αθήνα: «Τότε [στα χρόνια τής "Αλωσης] έπάρθησαν και αϊ λοιπαί χώραις
τής Ελλάδος, ομού με τάς 'Αθήνας, άπό τους Άγαρηνούς, οι όποιοι ταΐς
έξουσιάζουσι και τυραννούσι μέχρι τήν σήμερον με διάφοραις τυραννίδαις,

δια τήν π α τ ρ ί δ α των». Για το καλό της πατρίδας σας χορηγήσατε χρήματα προκειμένου
νά εκδοθεί αυτό το βιβλίο, άρα ό έπαινος σας ανήκει (ο.π., σ. 5, χ.ά. και Ε. Legrand, ο.π.,
σ. 318-319).
28. Ίστορίαι παλαιαι..., σ. τμθ'-τν' (στις σελίδες αυτές και τα επόμενα χωρία πού
παραθέτω).
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ώς άπιστοι και άνελεήμονες τύραννοι». Ό συγγραφέας όμως δεν μένει στη
διαπίστωση* κλείνοντας το πόνημα του, εύχεται ό Θεός να τιμωρήσει τους
Τούρκους τυράννους και να αποδώσει στους 'Έλληνες της εποχής του τήν
ελευθερία «εν τω παρόντι καιρώ... και εν τω μέλλοντι ζωήν μακαρίαν και
αίώνιον». 'Όσον άφορα τις υποχρεώσεις των νέων Ελλήνων, πρέπει να συ
νειδητοποιήσουν τήν καταγωγή τους, τήν ιστορία τους, και να μιμηθούν
τους προγόνους τους στή μάθηση, στή φρόνηση και στην ανδρεία.
Τήν πρώτη και εύλογη υπόθεση πώς το βιβλίο γράφτηκε άπό τον Κονταρή και βρήκε πρόθυμο χορηγό τον 'Αθηναίο στην καταγωγή, έμπορο
στο επάγγελμα και εξέχον μέλος τής ελληνικής κοινότητας τής Βενετίας
Πέτρο Γάσπαρη, έρχονται να τήν κλονίσουν τα τεκμήρια πού προκύπτουν
άπό τή μετέπειτα συμπεριφορά των δύο αυτών προσώπων.
Τήν ίδια χρονιά, το 1675, ό Κονταρής, ό οποίος στο μεταξύ έχει γίνει
ιερομόναχος με τό όνομα Γρηγόριος, υπογράφει μαζί με τον μοναχό Παχώμιο μια άλλη αφιερωτική επιστολή σε ενα άλλο βιβλίο, πού εκδίδεται και
αυτό στή Βενετία.29 Ή αφιερωτική επιστολή δεν απευθύνεται αυτή τή φορά
σε έναν πού καταγόταν άπό τήν τουρκοκρατούμενη 'Αθήνα, ήταν έμπορος
και διέμενε και δραστηροποιούνταν στή Βενετία, άλλα σε κάποιον πού κα
ταγόταν, ζούσε και δραστηροποιούνταν στο χώρο τής οθωμανικής κυριαρ
χίας. Πρόκειται για τον «φιλοθεάμονα και μουσοτρόφον» «άρχοντα» Μανολάκη, «τής μεγάλης βασιλείας τών Τούρκων κορυφοκρεοδόχω», δπως χα
ρακτηρίζεται στην επιγραφή τής επιστολής.30

29. Πρόκειται για το βιβλίο Μαργαρίτας ήτοι Λόγοι διάφοροι του εν άγίοις πατρός
ημών Ιωάννου, αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως,
του Χρυσοστόμου..., Βενετία 1675*
βλ. Ε. Legrand, Bibliographie Hellénique... XVII siècle..., δ.π., σ. 323-326. Ή αφιερω
τική επιστολή στις σ. 3-4 χ.ά. και Ε. Legrand, ο.π., σ. 323-325.
30. Ό Μανουήλ Γεδεών, Ιστορία τών του Χρίστου πενήτων, 1453-1913, 'Αθήνα
1939, σ. 100, θέτει, χωρίς να άπαντα, το ερώτημα αν ταυτίζεται ό Μανολάκης ό Καστο
ριανός με τον Μανολάκη τον «κορυφοκρεοδόχο», το πρόσωπο στο οποίο αφιερώνεται αυτό
τό βιβλίο. Συνέχεια στο ερώτημα πού έθεσε ό Γεδεών δεν έχει, όσο γνωρίζω, δοθεί. Στό
κείμενο πάντως τής αφιερωτικής επιστολής του αναγνωρίζεται ότι επέδειξε ιδιαίτερη φρο
ντίδα για τήν εκπαίδευση («συ δε ωκοδόμησας φροντιστήρια»), ιδιότητα με τήν όποια έχει
κατεξοχήν συνδέσει τό Ονομα του ό Μανολάκης ό Καστοριανός. Βιογραφικά και βιβλιογρα
φία γιά τον τελευταίο βλ. Μ. Ι. Μανούσακας, «Συμβολή εις τήν ίστορίαν τής εν Κωνσταντινουπόλει Πατριαρχικής Σχολής. Τά κατά τήν Γδρυσιν τής Σχολής Μανολάκη του Κα
στοριανού επί τή βάσει και νέων ανεκδότων πηγών», 'Αθήνα 54 (1950), 4 σημ. V Γ. Π.
Κουρνοϋτος, «Σχολεία τής τουρκοκρατούμενης Καστοριάς», Γέρας 'Αντωνίου Κεραμοπούλου, 'Αθήνα 1953, σ. 429 σημ. 1* Τάσος Άθ. Γριτσόπουλος, Πατριαρχική Μεγάλη του Γε-
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Το δεύτερο βιβλίο πού εκδόθηκε το 1675 δεν ήταν βέβαια ιστορικού
περιεχομένου άλλα θρησκευτικού, και αύτύ μπορεί να δικαιολογήσει ίσως
κάποια αλλαγή ύφους και νοημάτων στην αφιερωτική επιστολή. Υπάρχουν
δμως και ιδεολογικού τύπου αλλαγές, πού δύσκολα μπορούν να ερμηνευτούν
μέσα στο διάστημα λίγων μηνών πού μεσολάβησε ανάμεσα στην έκδοση
τών δύο αυτών κειμένων.31 Για παράδειγμα, ή έννοια τού «έθνους», πού
χρησιμοποιείται στο πρώτο βιβλίο και αποδίδει ίσως τήν χρησιμοποιούμε
νη στα βενετοκρατούμενα μέρη έννοια της nazione, αντικαθίσταται εδώ άπο
τήν περισσότερο παραδοσιακή έννοια τού «γένους»* κυρίως δμως εξαφανί
ζεται ό έντονος άντιτουρκικός τόνος πού κυριαρχεί στο βιβλίο για τήν ιστο
ρία της αρχαίας 'Αθήνας. Τήν υπόθεση πώς οι αλλαγές αυτές προδίδουν τήν
ικανότητα προσαρμογής πού φαίνεται πώς διέθετε ό Κονταρής, τήν ενισχύ
ουν τεκμήρια πού προκύπτουν άπο τή μετέπειτα ζωή του: εννέα περίπου
χρόνια ύστερα άπο τήν έκδοση τού βιβλίου αυτού, επιστρέφει στην «τουρ
κοκρατούμενη» Ελλάδα και εκλέγεται, μετά το 1684, επίσκοπος Σερβίων
και στή συνέχεια, στα 1690, μητροπολίτης Σμύρνης.32
Τα πιο πάνω δεδομένα μας επιβάλλουν να δοκιμάσουμε και τήν αντίθε
τη υπόθεση: μήπως ή επιλογή τού θέματος τού βιβλίου και κυρίως ό έντο
νος άντιτουρκικός τόνος του οφείλονται στις ιδεολογικές πεποιθήσεις τού
χορηγού, πεποιθήσεις πού ό ευπροσάρμοστος Κονταρής εύκολα ανέλαβε να
τις υπηρετήσει;
Τα αντίστοιχα τεκμήρια άπο τή ζωή τού Γάσπαρη μπορούν να υπο
στηρίξουν αυτή τήν υπόθεση: δταν το 1687, δώδεκα χρόνια μετά τήν έκδο
ση τού βιβλίου, οι Βενετοί πολιόρκησαν τήν 'Αθήνα, τόσο ό χορηγός της
έκδοσης Οσο και ό αδελφός του Δημήτριος Γάσπαρης βοήθησαν τα βενετικά
στρατεύματα να τήν καταλάβουν, ώστε να απαλλαγεί άπο τήν τουρκική τυνους Σχολή, τ. 1, 'Αθήνα 1966, σ. 216-217 και Δ. Γ. ^Αποατολόπουλος, Ή εμφάνιση της
Σχολής του Φυσικού Δικαίου στην «τουρκοκρατούμενη)) ελληνική κοινωνία. (Η ανάγκη
μιας νέας 'Ιδεολογίας, 'Αθήνα 1980, σ. 85-86, δπου τα σχετικά με τις οικονομικές σχέσεις
πού είχε με τον 'Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο. Γιά τον δρο «κορυφοκρεοδόχος» με τον οποίο
χαρακτηρίζεται ό Μανολάκης στην αφιερωτική επιστολή βλ. πιο κάτω στο κείμενο.
31. Τή διαδοχή τών εκδόσεων τήν προσδιορίζει το άχόλου^ο στοιχείο: στο βιβλίο
Ίστορίαι παλαιαι... της περίφημου πόλεως Άθήνηςο Γεώργιος Κονταρής εξαγγέλλει πώς
θα γίνει ιερομόναχος («Γεώργιος ό Κονταρής, ό μετ' ολίγον Γρηγόριος διά του θείου αγγε
λικού σχήματος μετονομασθησόμενος...», φ. 4), ενώ στο βιβλίο Μαργαρΐται έχει ήδη γίνει
και έχει αλλάξει το ονομά του άπο Γεώργιος σε Γρηγόριος (((ό εν ίερομονάχοις ελάχιστος
Γρηγόριος ό Κονταρής)), αναφέρεται στην αφιερωτική επιστολή προς τον Μανολάκη).
32. Χ. Γ. Πατρινέλης, «Γεώργιος Κονταρής...)), ο.π., σ. 464-467.
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ραννία.33 Τη φιλοβενετική αύτη στάση του χορηγού της έκδοσης τη στηρί
ζει άλλο ενα εσωτερικό τεκμήριο πού υπάρχει στο βιβλίο: όταν, «Θεού πα
ραχωρήσει», «το βασίλειον [έπάρθη] άπο τους χριστιανούς [Ρωμιούς]»,
δεν «εδόθη» μόνο «εις τών Τούρκων τάς χείρας», δπως αναφέρεται στο βι
βλίο, άλλα ενα μέρος αυτού του «βασιλείου» «εδόθη» και «εις τών Βενετών
τάς χείρας»! Γεγονός πού στο βιβλίο δεν αναφέρεται, καθώς αύτα τα χέρια
δεν θεωρούνταν εχθρικά άλλα φίλια.
VI
ν

' Αν οσα αναφέραμε μας επιτρέπουν να υποθέσουμε βάσιμα πώς το βιβλίο
του 1675 απηχεί την ιδεολογία του χορηγού μάλλον παρά τού συγγραφέα
του, το νεολογισμό πού μας ενδιαφέρει θα πρέπει να τόν προσγράψουμε
στον Κονταρή, διότι είχε μια τάση προς τους νεολογισμούς. Θυμίζω πώς σε
εκείνον έχει προσγραφεΐ και ένας άλλος, πού εμφανίστηκε, και αυτός για
πρώτη φορά, στό ίδιο βιβλίο τού 1675. Πρόκειται για τόν δρο «παιδομάζωμα», τού όποιου την πρώτη χρήση σε έντυπο εντοπίζουν τόσο ό Du Cange34
δσο και ό Έμμ. Κριαράς35 στό βιβλίο Ίστορίαι παλαιού... της περίφημου πό
λεως Άθηνης και την προσγράφουν και οι δύο στον Γεώργιο Κονταρή* ενώ
33. Βλ. τις αναφορές στην πηγή πού δίνει αυτές τις πληροφορίες, πηγή πού έχει ση
μειώσει ό Χ. Γ. Πατρινέλης, «Γεώργιος Κονταρής...», σ. 461 σημ. 4: πρόκειται για τήν
Ιστορία τών Λθηνών του Ιωάννου Μπενιζέλου. Για τις υπηρεσίες τους ανταμείφθηκαν
άπο τή βενετική διοίκηση: ό Πέτρος Γάσπαρης έγινε διοικητής της Κούλουρης και ό Δη
μήτριος διοικητής της Αίγινας (βλ. πρόχειρα Κ. Δ. Μέρτζιος, «Παρθενών - Μοροζίνι και
το δράμα τών Αθηναίων», Λθηνα55 (1951), 254-257). Γενικότερα, για τή στάση τών χρι
στιανικών πληθυσμών υπέρ τών Βενετών βλ. Κων. Ντόκος, Ή Στερεά 'Ελλάς κατά τον
ενετοτουρκικόν πόλεμον (1684-1699) και ό Σαλώνων Φιλόθεος, 'Αθήνα 1975, σ. 10 έπ.
34. Du Cange, Glossarium ad Scriptores Medix OC Infìmx Graeckatis..., τ. 1, Λυών
1688, στ. 1079: «καθώς συμβαίνει το δμοιον και σήμερον εις τα μέρη της Τουρκίας, όπου
πέρνουσι τά παιδία τινών πτωχών εις το λεγόμενον Π α ι δ ο μ ά ζ ω μ α , και φλογίζουσι τήν
καρδίαν τως» ( [ Ίστορίαι παλαιαι... της περίφημου πόλεως Λθήνης, Βενετία 1675], σ. 24).
35. 'Εμμανουήλ Κριαράς, Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους
Γραμμα
τείας 1100-1669, τ. 14, 'Αθήνα 1997, σ. 214. Ό Κριαράς παραπέμπει στον Du Cange και
σημειώνει τή δεύτερη, ύστερα από δύο χρόνια, χρήση και δημοσίευση τού ίδιου δρου στή
μορφή «παιδιομάζωμα» άπο τον Νεκτάριο Ιεροσολύμων: «ΌΧερσεόγλης...,
ό όποιος δεν
ήτο από τό παιδιομάζωμα,
ώσπερ τους άλλους αγάδες, αλλά... ήλθε θεληματικώς και
έγινε Τούρκος, Νεκτάρ[ιος Τεροσολύμων ό Κρής, 'Επιτομή τής],
Τεροκοσμ[ικής]
Ίστ[ορίας..., Βενετία 1677, σ.] 334» [= Ι. Ν. Καζάζης, κ.ά., Επιτομή του Λεξικού τής
Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας 1100-1669 του Εμμανουήλ Κριαρά, τ.
2, Θεσσαλονίκη 2003, σ. 383].
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στο δεύτερο βιβλίο του 1675 υπάρχει ένας ακόμα νεολογισμός πού, οσο ξέ
ρω, είναι αθησαύριστος. Πρόκειται για τον ορο ακορυφοκρεοδόχος», με τον
όποιο χαρακτηρίζεται ό Μανολάκης Καστοριανός* νεολογισμός πού αποδί
δει ίσως στα ελληνικά τον τουρκικό Ορο «celepbasD) (άρχιτζελέπης): τόν
πρώτο, τόν κορυφαίο τών προμηθευτών κρέατος πρέπει πιθανότατα να δη
λώνει ό δρος «κορυφοκρεοδόχος».36
Ό νεολογισμός του πάντως «νέοι 'Έλληνες», μολονότι είχε ώς όχημα
ενα έντυπο βιβλίο, δεν καθιερώθηκε την εποχή πού παρουσιάστηκε, ούτε
και κανείς αναφέρθηκε στον Κονταρή Οταν, αργότερα, οι ιστορικές συν
θήκες ευνόησαν τήν καθιέρωση του δρου αυτού. Ή γνώση ωστόσο τών
απαρχών ενός φαινόμενου πού δηλώνεται συνήθως και με ενα νεολογισμό
είναι, νομίζω, πάντα χρήσιμη.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ

36. Για το επάγγελμα του τζελέπη και το ρόλο πού έπαιζε στην οθωμανική αυτοκρα
τορία βλ. τη μελέτη της Bistra Cvetkova, «Le service des celep et le ravitaillement en
bétail dans l'Empire Ottoman (XVe-XVIIIe s.)», Études Historiques 3 (1966), 145-172
και πληρέστερα στο νεότερο δημοσίευμα της «Les Celep et leur Rôle dans la Vie
Economique des Balkans à l'Epoque Ottomane (XVe-XVIIIe s.)», M. A. Cook (έπιμ.),
Studies in the Economic History of the Middle East from the rise of Islam to the
present day, Λονδίνο-Νέα Υόρκη-Τορόντο 1970, σ. 172-192.
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