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Π αρασχολή ματα 

ΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΤΡΙΚΗΣ 

TOT 17ου ΑΙΩΝΑ 

«ΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΗ πολλά είσι και διάφορα. "Αλλο μεν γάρ το 
περί τών οκτώ του λόγου μερών, άλλο 8ε το περί συντάξεως αυτών, και 
άλλο το περί ορθογραφίας, και έτερον το περί μέτρων ποιητικών, και της 
τών δίχρονων χρήσεως.» Με αύτα τα λόγια (σ. 3) προλόγιζε ό έκδότης-τυ-
πογράφος 'Αντώνιος Βόρτολις στα 1752 στη Βενετία την έκδοση της Επι
τομής Γραμματικής του Γεωργίου Σουγδουρή (περίπου 1645-1725), πού 
συνεχίζει τη μακρά γραμματική παράδοση της ελληνικής εκπαίδευσης 
κατά τήν Τουρκοκρατία.1 Ή διδασκαλία τής γραμματικής τής αρχαίας 
Ελληνικής, όπως είναι γνωστό, θεωρούνταν το θεμέλιο κάθε άλλης γνώσης 
και υποστηριζόταν άπό τήν ορθόδοξη Εκκλησία, κύριο εκπαιδευτικό φορέα 
κατά τήν εποχή αυτή.2 Άπό τόν πρόλογο του Βόρτολι γίνεται αντιληπτό ότι 
στή γραμματική θεωρία εντασσόταν και ή μετρική, επειδή πραγματευόταν 
αφενός τα μέτρα και αφετέρου τις ποσότητες τών φωνηέντων και ιδιαίτερα 
τών δίχρονων, στοιχείο ιδιαίτερα απαραίτητο για τόν ορθό τονισμό τών λέ
ξεων. Γι' αυτό τόν λόγο τυπώνεται ώς παράρτημα τής Γραμματικής του 
Σουγδουρή μία ευσύνοπτη αρχαιοελληνική μετρική του περίφημου άρι-
στοτελιστή διδασκάλου Θεοφίλου Κορυδαλλέως (1574-1646): ατό 8έ παρά 

1. Ό Σουγδουρής υπήρξε για πολλά χρόνια διδάσκαλος και διευθυντής της ((μεγά

λης» σχολής Γκιούμα τών 'Ιωαννίνων, βλ. Λ. Γ. Μπενάκης, «Σουγδουρής Γεώργιος», 

Παγκόσμιο Βιογραφικό Αεξικο ('Εκδοτικής Αθηνών), τ. 9Α, 'Αθήνα 1988, σ. 326* G. 

Podskalsky, Griechische Theologie in der Zeit der Türkenherrschaft (1453-1821), Die 

Orthodoxie im Spannungsfeld der nachreformatorischen Konfessionen des Westens, 

Μόναχο 1988, σ. 298-299, και Θ. Παπαδόπουλος, Ή Νεοελληνική Φιλοσοφία από τον 

16ο έως τόν 18ο αιώνα, 'Αθήνα 1988, σ. 273-274. 

2. Βλ. αναλυτικά Ν. Δ. Βαρμάζης, Διδακτική τών αρχαίων ελληνικών. Από τήν 

παράδοση στην ανανέωση τής διδακτικής μεθόδου, Πατάκης, 'Αθήνα 1999, σ. 23-29, 

ιδίως 23-26. 'Εξάλλου, αιτιολογώντας τήν έκδοση του έργου του Σουγδουρή ό τυπογρά

φος (σ. 3) επισημαίνει δτι παρόμοια εγχειρίδια έχουν συντάξει «πολλοί τών φιλόπονων 

ανδρών [...]. Τίνες μέντοι και θεωρητικότερον ή γραμματικώτερον ξυνεγράφαντο, 

δυσληπτοτέραν και έργωδεστέραν τοις φιλομαθέσι τήν πραγματείαν έργασάμενοι. "Ετε

ροι δε και εις μήκος πολύ λόγου έλθόντες, τηνάλως τους μαθητιώντας έκδεδαπανηκέναι 

τονχρόνον εγενοντο αίτιοι)). Ό Σουγδουρής δμως, «ουδενί τούτων προσχών, εγνω αλλην 

τινά βεβαδικέναι όδόν, εύμαρεστέραν τε και συντετμημένην τα μέγιστα. Συνετάξατο δε 

περί τώνχρειωδεστέρων...)). 
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του επιστημονικωτάτου ανδρός Θεοφίλου του Κορυδαλλεως Περί ποιητικής 
μεθόδου, εν ώ περί των διαφόρων μέτρων και περί δυνάμεως δίχρονων άρι
στα έξηκριβωμενως τε και εύσυνόπτως διείληφε)) (σ. 4). 

Ι. 7/ ταυτότητα του έργου 

Σαφέστατα ό Κορυδαλλεύς είναι ευρέως γνωστός ως συστηματικός ερ
μηνευτής του αριστοτελικού φιλοσοφικού συστήματος και χαρισματικός δι
δάσκαλος της φιλοσοφίας, της ρητορικής και τής επιστολογραφίας στην 
Πατριαρχική Ακαδημία τής Κωνσταντινούπολης άλλα και σε άλλα ελλη
νικά εκπαιδευτήρια τής εποχής. Γι' αυτό τον λόγο προκαλεί εντύπωση ή 
συγγραφή αύτοϋ του εγχειριδίου, το οποίο δεν εντάσσεται στά αριστοτελικά 
ύπομνηματιστικά έργα του, άλλα εξυπηρετεί περισσότερο τις πρακτικές 
ανάγκες τής διδασκαλίας τής αρχαίας ελληνικής μετρικής και ποιητικής τέ
χνης, και κατ επέκταση τής γραμματικής τής αρχαίας ελληνικής γλώσ
σας.3 Φαίνεται λοιπόν Οτι στο γενικότερο πλαίσιο τής διδασκαλίας τής 
φιλοσοφίας ό λόγιος διέθετε και λίγα γραμματολογικά μαθήματα μετρικής 
και γραμματικής, Ίσως για τήν ευκολότερη προσέγγιση αφενός του αριστο
τελικού κειμένου και αφετέρου των δικών του υπομνημάτων.4 

Τό εγχειρίδιο αυτό παραδίδεται στά χειρόγραφα με τον τίτλο Αιαίρεσις 
της ποιητικής κατά τα είδη αυτής και τίσιν εκαστον διαφέρει, ό οποίος στην 
πραγματικότητα αποτελεί τήν επικεφαλίδα του πρώτου εισαγωγικού κε
φαλαίου.5 'Από έναν μόνο κώδικα, τόν Αθηνών, Ε.Β.Ε. 1292 (17ου αι.), πα
ραδίδεται ως Περί μέτρων, ενώ στις έντυπες εκδόσεις αναφέρεται ως Περί 
μέτρων ποιητικών (στο έμπροσθόφυλλο) και ώς Περί ποιητικής μεθόδου 

3. 'Όπως αναφέρει, χαράκτη ρ ι στ iy.cn ό Βαρμάζης (ο. π., σ. 26), όλοι σχεδόν οι γνω

στοί λόγιοι και δάσκαλοι τής Τουρκοκρατίας δίδαξαν γραμματική και έγραψαν βιβλία 

γραμματικής. 

4. Βλ. Τ. Α. Γριτσόπουλος, Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή, Βιβλιοθήκη 

Φιλεκπαιδευτικής 'Εταιρείας 37, 'Αθήνα 1966, τ. Α', σ. 181, ό όποιος υποστηρίζει δτι το 

μή φιλοσοφικό αυτό έργο ((δεν είλκυσε το ενδιαφέρον του διδασκάλου εις μέγαν βαθμόν». 

5. Με τον τίτλο αυτό ή παραλλαγή του (Διαίρεσις της ποιητικής και τα είδη αυτής) 

μνημονεύουν το έργο οι Μ. Ι. Γεδεών, Χρονικά τής Πατριαρχικής 'Ακαδημίας. Ίστορι-

και ειδήσεις περί τής Μεγάλης του Γένους Σχολής (1454-1830), Κωνσταντινούπολη 

1883, σ. 84, σημ. 1. C. Tsourkas, Les débuts de renseignement philosophique et de la 

libre pensée dans les Balkans, La vie et Γ œuvre de Théophile Corydalée (1570-1646), 

Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών, 'Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου 95, Θεσσα

λονίκη 21967, σ. 96, 100* Γριτσόπουλος, ό.π., σ. 171, 181* Ε. Π. Παπανούτσος, Νεοελ

ληνική Φιλοσοφία, Βασική Βιβλιοθήκη 35, 'Αθήνα 21959, τ. Α', σ. 46, και Λ. Γ. Μπενά

κης, ((Κορυδαλλεύς Θεόφιλος)), Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό (Εκδοτικής Αθηνών), τ. 

5, 'Αθήνα 1986, σ. 40. 
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(στο προλογικό σημείωμα του Βόρτολι). Το έργο αποτελείται από ενα γε
νικό εισαγωγικό θεωρητικό μέρος (σ. 134-141 ),6 οπού ό 'Αθηναίος διδάσκα
λος αναφέρεται συνοπτικά στην ωφέλεια της ποίησης για τη ζωή των 
ανθρώπων (των θειοτάτων είναι η ποίησις, σ. 135), και —ακολουθώντας 
την αριστοτελική Ποιητική— δίνει τον ορισμό της ποιητικής τέχνης (εστί 
τοιγαρουν η ποιητική μίμησις πράξεως, σπουδαίας η φαύλης, η όμοιας, σ. 
135: πβ. Άριστ. Ποιητ. 1449 b 24-25, ορισμός τής τραγωδίας),7 διακρίνο
ντας τήν αρχαία ελληνική ποίηση (σ. 135) σε τέσσερα (= τρία) γένη, το έπος 
(τα ηρωικά ποιήματα, ως την του 'Ομηρου ποίησιν και άλλων παρομοίων), 
το δράμα (τάς κωμωδίας, τάς τραγωδίας) και τή λυρική ποίηση (μονω
δίας). Στή συνέχεια παρατίθεται ή περαιτέρω διαίρεση των γενών αυτών, 
και ιδιαίτερα τής λυρικής ποίησης, —κατά τους μεταγενεστέρους (οι μετα
γενέστεροι, σ. 136 και 137)— σε επιμέρους είδη (σ. 137): λυρικην, διθυραμ
βικών, ίαμβογραφικην, κωμωδοποιητικήν, έλεγειογραφικην, τραγωδο-
ποιητικήν, υμνογραφικην, έπιθαλαμογραφικην, μονωδικην και έπιγραμμα-
τογραφικην. Μετά τήν αναφορά τών παραπάνω ειδών ό λόγιος επικεντρώ
νει το διδακτικό του ενδιαφέρον στο επίγραμμα, ενα ποιητικό είδος ιδιαίτε
ρα δημοφιλές κατά τον Μεσαίωνα και τους Νέους Χρόνους, συνιστώντας 
στους μαθητές του να αποφεύγουν τις ασάφειες κατά τήν εξάσκηση τους 
στή σύνθεση τών επιγραμμάτων «τάς τών παλαιών έπιγραμματογράφων 
λέξεις άρυόμενοο) (σ. 140), δηλαδή με τή μελέτη, τή δημιουργική μίμηση 
και αφομοίωση τής πλούσιας ελληνικής έπιγραμματοποιίας —συνθεμένης 
σε ελεγειακά, ιαμβικά ή δακτυλικά μέτρα.8 

Επειδή δμως ή αρχαία ελληνική μετρική στηριζόταν στην αρχή τής 
ποσότητας τών συλλαβών, γι' αυτό ό Κορυδαλλεύς στή συνέχεια (σ. 141-
151) πραγματεύεται τή λεγόμενη προσωδία, δηλαδή τή θεωρία τών μα
κρών και βραχειών συλλαβών, τονίζοντας με έμφαση τήν αναγκαιότητα 
γνώσης και απομνημόνευσης τών προσωδιακών κανόνων: δέον δε και κα
νόνας κατά γραμματικην είδέναι, ίνα μη τά μακρά άντι τών βραχέων, 
και άνάπαλιν λαμβάνηται, και γίνηται πταίσματα εν τοις στίχοις. συμβαί
νει γαρ τούτο γενέσθαι εν τοις λεγόμενοις άμφιβόλοις, ήτοι διχρόνοις. διό 
έκθετέον μερικούς κανόνας, όσοι δηλαδή προς την παρουσανχρείαν συντε-
λουσιν (σ. 140-141). Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ποσότητα τών δίχρο
νων. Στο τελευταίο μέρος του εγχειριδίου (σ. 151-166) γίνεται λόγος γιά 

6. Οι παραπομπές στο κείμενο γίνονται με βάση τήν πρώτη έκδοση (1752) διατη

ρώντας τήν ορθογραφία. 

7. Πβ. Άριστ. Ποιητ. 1448 a 1-5: επει δε μιμούνται οι μιμούμενοι πράττοντας, 

ανάγκη δε τούτους σπουδαίους η φαύλους είναι [...], ήτοι βελτίονας η καθ' ημάς η χεί-

ρονας η και τοιούτους. 

8. Βλ. Η. Hunger, Βυζαντινή λογοτεχνία. Ή λόγια κοσμική γραμματεία τών Βυ

ζαντινών, τ. Β' (μτφρ. Τ. Κόλλιας κ.ά.), 'Αθήνα 1992, Μ.Ι.Ε.Τ., σ. 588-598. 
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Ebe. 1: Κώδ. Αθηνών, ΜΠΤ 143, φ. 1751 
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τους μετρικούς πόδες (περί μέτρων, περί τρισυλλάβων, περί τετρασυλλά
βων, περί έπιτρίτων, περί συνθέτων, περί παιάνων) καί για τον τρόπο σύν
θεσης στίχων: μέτρα ιαμβικά, άνακρεόντειο, ελεγειακό και ηρωικό δακτυ
λικό έξάμετρο. Με επιμέλεια και βραχυλογία ό Κορυδαλλεύς καταγράφει 
τους διάφορους μετρικούς πόδες εξηγώντας την ετυμολογία κάθε όρου και 
δίνοντας παραδείγματα άπό αρχαία ποιητικά κείμενα (κυρίως άπό τον 
'Όμηρο). Ενίοτε απευθύνεται άμεσα στους αναγνώστες του εφιστώντας 
την προσοχή σε ορισμένα σημαντικά μετρικά φαινόμενα, όπως την απο
φυγή χασμωδίας {οφείλεις παρατηρεϊν εν τοις ίαμβικοΐς στίχοις, ίνα μη 
ποιηςχασμω8ίαν, σ. 158) και του διασκελισμού (τηρεί μεν οδν όσον οίον τε 
εννοιαν περικλείειν εν ένι στίχω, σ. 160). Πολλές φορές ό Αθηναίος διδά
σκαλος επισημαίνει τήν ανάγκη πλήρους εφαρμογής των παρατιθέμενων 
κανόνων, ώστε να μή γίνονται προσωδιακά σφάλματα άπό τους μαθητές 
κατά τή συγγραφή επιγραμμάτων ώς διδακτικών ασκήσεων και γυμνα
σμάτων: Δέον οδν εν πάσι τους κανόνας παρατηρεϊν ώς προέφημεν, 
ίνα μη συμπέση αμάρτημα εν τοις στίχοις. τούτο 8ε ώς τα πολλά εκ των 
8ιχρόνων προέρχεται, Sia το είναι αυτά αμφίβολα, Sia S ε των κανόνων 
και ταύτα ευθύνεται (σ. 165).9 

Ό Κορυδαλλεύς μέ το εγχειρίδιο του αυτό συνεχίζει τήν παράδοση 
τών βυζαντινών φιλολόγων πού ασχολήθηκαν συστηματικά μέ τήν αρχαία 
ελληνική μετρική, στηριζόμενοι κατά κύριο λόγο αφενός στον 'Αλεξανδρινό 
γραμματικό Ηφαιστίωνα (2ος αι.) και στο ,Εγχειρί8ιόντου, και αφετέρου 
στους επώνυμους (Κάσσιος Aoyyivoç [3ος αι.] και Γεώργιος Χοιροβοσκός 
[8ος αι.]) και ανώνυμους σχολιαστές του.10 Ειδικότερα, ή Ποιητική του 
Κορυδαλλέως ομοιάζει ώς προς τή δομή και το περιεχόμενο μέ το Έγχει-
piSiov του Ηφαιστίωνα και τα υπομνήματα του, πού κυκλοφορούν τήν 
εποχή αυτή και σέ έντυπες πλέον εκδόσεις.11 Ιδίως το τρίτο μέρος του 
εγχειριδίου πού πραγματεύεται τους μετρικούς πόδες στηρίζεται κατά κύ
ριο λόγο στο κείμενο τών Σχολίων της λεγόμενης Appendix Dionysiaca — 
πού ονομάζεται έτσι λόγω της συνάφειας της μέ τή (γραμματική) Τέχνη 
του Διονυσίου του Θρακός.12 Παραθέτω ενδεικτικά ορισμένα χαρακτηρι
στικά χωρία: 

9. Π β. επίσης σ. 162: οφείλεις 8ε και εν τούτοις παρατηρεϊν όσον οίον τε τα προει-

ρημένα. 

10. Βλ. συνοπτικά Hunger, ο.π., σ. 430-436. Ή έκδοση του Ηφαιστίωνα καί τών 

σχολιαστών του: Hephaestionis Enchiridion cum commentants veteribus, εκδ. M. 

Consbruch, Λιψία 1906, ανατύπωση Στουτγάρδη 1971, Teubner. 

11. Πρώτη έντυπη έκδοση του έργου στη Φλωρεντία (1526), βλ. Hunger, ο.π., σ. 

434, καί δεύτερη έκδοση στο Παρίσι (1553), βλ. Consbruch, ο.π., σ. xxiv-xxv. 

12. "Εκδοση: Consbruch, ο.π., σ. 305-334 καί σ. xx-xxiii. 
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Ποιητ. σ. 152: Πυρρίχιος δέ, επειδή ο 
Πυρρός πρώτος εκ του δουρίου 'ίππου 
έπήδησε, και επι τι νίκη αυτού ύμνος 
επετέθη, εν τω τοιούτω μετρώ, εστί 8ε 
και πυρρίχη είδος όρχήσεως έμμετρου. 

Ποιητ., σ. 153: 'Ίαμβος 8ε παρά το 
ίαμβίζω, το υβρίζω, οι γαρ λοιδο-
ρουντες τούτω τω μέτρω έχρώντο. η 
παρά Ίάμβης κόρης, ήτις αίσχρώς υβρι-
σθεΐσα τω μέτρω τούτω, αγχόνη τον 
βίον κατέστρεφεν. ή ότι ή Δημήτηρ λυ-
πουμένη επι τη αρπαγή τής κόρης έζε-
νώθη παρά τινι γυναικι νίβη, ής ή θερά-
παινα Ίάμβη, και παρεμυθήσατο αυτήν 
8ιά του τοιούτου μέτρου όρχουμένη. 

Ποιητ., σ. 162: Περί Ανακραιοντίου 
Μέτρου. Το Ανακραιόντιον μέτρον ε
πιδέχεται άνάπαιστον, και δύο ίαμβους, 
και μίαν περιττήν συλλαβήν άδιάφορον, 
είτε βραχεΐαν δηλαδή, είτε μακράν, ως 
και εν τω ήμιάμβω. 'Από του λίθου το 
ρεΐθρον. Από μουσικών μελάθρων. 

Append. Dionys. σ. 332, 17-22: Δια 
τί εκλήθη πυρρίχιος; ότι συντομωτά-
τους έχει τους χρόνους' πυρρίχη γαρ 
καλείται ή μεθ* οπλών σύντομος κίνη-
σις. ή δια τούτο καλείται πυρρίχιος 
επειδή 6 Πύρρος πρώτος εκ του δουρεί
ου ίππου έπήδησε, και επι τη νίκη ύμνος 
αύτω ετέθη τοιούτον μέτρον έχων. έστι 
δε <καϊ πυρρίχη> είδος όρχήσεως έμμε
τρου. 

Append. Dionys., σ. 310, 21-27: 'Ί
αμβος εκλήθη το μέτρον, έπείπερ οι 
υβρίζοντες τινας και λοιδορεΐν βουλόμε-
νοι τούτω έχρώντο τω μέτρω' ίαμβίζειν 
γαρ έλεγον οι παλαιοί το υβρίζειν. [...] 
ή από Ίάμβης ούτω καλούμενης κόρης, 
ήτις αίσχρώς ύβρισθείσα τω μέτρω 
τούτω, αγχόνη κατέλυσε τον βίον. 

σ. 333, 2-7: οι δε φασίν, ότι από Ίάμ
βης, τής Κελεού θεραπαίνης, ότι ή Δη
μήτηρ περίλυπος ούσα έπι τη αρπαγή 
τής Κόρης παρεξενώθη τινι ονόματι Κε-
λεω <και> Μετανείρη τή γαμέτη αυτού 
εν Αττική' και τούτων ή θεράπαινα 
Ίάμβη λεγομένη παρεμυθεΐτο τήν Δή-
μητραν όρχουμένη εν τοιούτω μέτρω. 

Append. Dionys., σ. 316, 20-24: Πε
ρί τών Ανακρεοντείων. Τα Ανακρεό-
ντεια' επιδέχονται αυτών οι οίκοι άνά
παιστον και δύο ιάμβους και μίαν πε
ριττήν συλλαβήν, οίον άπό του λίθου το 
ρεΐθρον. 

II. 'Έντυπη και χειρόγραφη παράδοση 

Ή Ποιητική του 'Αθηναίου διδασκάλου έχει τυπωθεί τέσσερις φορές κατά 

τον 18ο αι. μαζί μέ τή Γραμματική του Σουγδουρή στη Βενετία, δύο φορές 

από τον 'Αντώνιο Βόρτολι (1752, 1763) και δύο φορές άπό τον Νικόλαο 

Γλυκύ εξ Ιωαννίνων (1781, 1795), γεγονός πού προφανώς αποδεικνύει το 

μεγάλο ενδιαφέρον του αναγνωστικού κοινού τής εποχής για παρόμοια χρη

στικά συγγράμματα. 1 3 Ωστόσο, οι τρεις τελευταίες εκδόσεις, δπως διαπί-

13. Και οχι μόνο δύο ή τρεις, δπως αναφέρουν οι Tsourkas, ο.π., σ. 100, Γριτσόπου-
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στωσα άπο τη μελέτη τους, απλώς αναπαράγουν πιστά το κείμενο της 
πρώτης. Παράλληλα, ερευνώντας τη χειρόγραφη παράδοση εντόπισα δεκα
επτά χειρόγραφα, χρονολογημένα στον 17ο-18ο αι., πού περιέχουν το σύγ
γραμμα, άπό τα όποια αρχαιότεροι είναι οι κώδικες Βουκουρεστίου Β.P.A. 
517 (ετ. 1670) και 'Αθηνών Μ.Π.Τ. 143 (αντιγραμμένος στην Κωνσταντι
νούπολη τό 1676).14 Ή πλειονότητα τών χειρογράφων παραδίδει το σύνολο 

του κειμένου, με εξαίρεση λίγους κώδικες οι όποιοι διασώζουν αποσπάσμα
τα και παραφράσεις του. 1 5 

Α. "Εντυπες εκδόσεις 

*1. 'Επίτομη γραμματικής, συντεθεΐσα εις χρησιν τών φιλομαθών παρά του 
ελλογιμωτάτου και αρίστου ανδρός κυρίου Σουγ$ουρη. Νυν πρώτον τύποις εκδο
θείσα, προτροπή του έκλαμπροτάτου και έπιστημονικωτάτου κυρίου Δομενίκου 
Βεννερίου του εκ της νήσου Κυθήρων, ήτινι προσετέθη συνταγμάτων περί στιγμής 
και άλλο περί Μέτρων ποιητικών. Τα πάντα μεθ' δσης οίον τε της επιμελείας διορ-
θωθέντα. Ένετίησι 1752, Παρά Άντωνίω τω Βόρτωλι, σ. 134-166* βλ. Legrand 409 
(άρ. 409). 

*2. Επίτομη γραμματικής [...]. Νυν δεύτερον τύποις εκδοθείσα. Ήιτινι προσ
ετέθη συνταγμάτων περί στιγμής και άλλο περί Μέτρων ποιητικών. Τα πάντα μεθ' 
δσης οίον τε της επιμελείας διορθωθέντα. Ένετίησι 1763, Παρά Άντωνίω τω Βόρ-
τολι, σ. 136-168· βλ. Legrand 14-15 (άρ. 589). 

*3. Επίτομη γραμματικής, [...] Νυν τρίτον τύποις εκδοθείσα. Ήιτινι προσ
ετέθη συνταγμάτων περί στιγμής και άλλο περί Μέτρων ποιητικών. Τά πάντα μεθ' 
δσης οίον τε της επιμελείας διορθωθέντα. Ένετίησι αψπα' [1781], Παρά Νικολάω 
Γλυκεΐ τω εξ 'Ιωαννίνων, σ. 128-158* βλ. Legrand 360 (άρ. 1040). 

λος, 0.7Γ., σ. 171, 181, και Γεδεών, ο.π., σ. 84, σημ. 1. Γιά τις εκδόσεις του έργου του 
Σουγδουρή βλ. Θ. Ι. Παπαδόπουλος, Ελληνική Βιβλιογραφία (1466-1800), τ. Α': 'Αλφα
βητική και χρονολογική άνακατάταξις, Πραγματεΐαι της 'Ακαδημίας 'Αθηνών 48, 'Αθή
να 1984, σ. 400-401 (αριθ. 5319-5322), και Ε. Legrand, Bibliographie hellénique ou 
description raisonée des ouvrages publiés par des Grecs au XVIIIe siècle, Παρίσι 1918-
1928 (ανατύπωση Παρίσι 1962), τ. Ι, σ. 409 (αριθ. 409), τ. Π, σ. 14-15 (αριθ. 589) και σ. 
360 (αριθ. 1040). 

14. 'Από τον Tsourkas, ο.π., σ. 166 καταγράφονται μόνο δύο κώδικες, ενώ άπο τον 
Γριτσόπουλο, ο.π., σ. 181 μνημονεύονται αριθμητικώς πέντε, χωρίς νά κατονομάζονται. 
Στην εργασία αυτή χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες συντομογραφίες γιά τά χειρόγραφα: 
Β.P.A. = Βιβλιοθήκη Ρουμανικής 'Ακαδημίας, Ε.Β.Ε. = 'Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλά
δος, Μ.Π.Τ. = Μετόχι Παναγίου Τάφου Κωνσταντινουπόλεως, Μ.Μπ.(Α.) = Μουσείο 
Μπενάκη (Ανταλλάξιμα). 

15. Μέ αστερίσκο (*) δηλώνονται οι εκδόσεις και οι κώδικες πού έχουν μελετηθεί 
με αυτοψία στην Ε.Β.Ε. ή μέσω μικροταινιών στο Ιστορικό και Παλαιογραφικο 'Αρχείο 
του Μορφωτικού 'Ιδρύματος 'Εθνικής Τραπέζης. Ευχαριστίες οφείλω στην κ. Αικ. Κορ-
δούλη, τον κ. Άγ. Τσελίκα και τήν κ. Μ. Πολίτη γιά τήν εξαιρετική συνεργασία. 
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Ε Π Ι Τ Ο Μ Η 1 
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CON LICENZA DB'. SUPERIORI. 

Ebe. 2: Ή σελίδα τίτλου της έκδοσης του 1752 
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*4. 'Επιτομή γραμματικής, [...] Νυν τέταρτον τύποις εκδοθείσα. Ήιτινι 
προσετέθη συνταγμάτων περί στιγμής και άλλο περί Μέτρων ποιητικών. Τα πάντα 
μεθ' δσης οίον τε της επιμελείας διορθωθέντα. Ένετίησι αψ^ε' [1795], Παρά Νικο-
λάω Γλυκεΐ τω εξ 'Ιωαννίνων, σ. 128-158. 

Β. Χειρόγραφα 

1. Βουκουρεστίου, Β.P.A. 517 (627 Litzica) 
0,20 χ 0,16 σσ. 195-228 17ου at. (ετ. 1670) 
Τίτλος: «Θεοφίλου του Κορυδαλλέως, Διαίρεσις της ποιητικής κατά τα είδη 

αυτής και τίσιν έκαστον διαφέρει». Χρονολογικά σημειώματα τοΰ γραφέα: (σ. 58) 
((αχο/ 'Ιουλίου ζ')), και (σ. 117) ((αχο Αυγούστου ε7». 

*2. 'Αθηνών, Μ.Π.Τ. 143 
φφ. 175r-184v 17ου at. (ετ. 1676) 

Τίτλος: δπως στον κώδ. 1. Ό κώδικας αποτελείται άπό χαρτώα συρραμμένα 
τεύχη διαφόρων διαστάσεων, τά όποια χρονολογούνται στον 17ο αιώνα (ιδίως τά 
φφ. 157-536). Ό κώδικας έχει αντιγραφεί στην Κωνσταντινούπολη γύρω στό 1676, 
όπως δηλώνεται άπό σημείωμα του γραφέα: (φ. 222r) «Έγράφει και άνέγνωται Sia 
χειρός 'Αγαπίου ιεροδιακόνου», (φ. 227Γ): ((Έγράφει Sia χειρός Αγαπίου ιεροδιακό-
νου και άνέγνωται υπ'αύτου», και (φ. 401Γ): ((Εϊληφεν τέρμα Όκτωβρίω ιζ' εν Κων-
σταντινουπόλει κατά το αχοζ/ έτος το σωτήριον».16 

3. 'Αγίου 'Όρους, Μονής Μεγίστης Ααύρας 1329 
0,20 Χ 0,15 φφ. 150Γ-166ν 17ου αι. Τίτλος: όπως στον κώδ. 1. 

*4. 'Αθηνών, Ε.Β.Ε. 1292 
0,20 Χ 0,15 φφ. 19r-22v τέλη 17ου αι. 
Τίτλος: (( Του αυτού Κορυδαλλέως Περί μέτρων». 'Αρχή: «Και αυτόν δη τον εις 

το ακριβές τά της γραμματικής έξιχνευσαι βουλόμενον»' τέλος: ((εγνων ούτως έκθε-
τέους». 'Ελλιπές αντίγραφο, ακέφαλο και κολοβό. Στό ίδιο χειρόγραφο παραδίδο
νται άλλα δύο συγγράμματα του 'Αθηναίου διδασκάλου: α) φφ. lr-18v: ((Θεοφίλου εξ 
'Αθηνών του Κορυδαλλέως, Περί επιστολικών χαρακτήρων υπόμνημα))' ελλιπές, 
και β) φφ. 23ν κ.εξ.: ((Του αυτού Περί ρητορικής τέχνης»' πλήρες. Γραφέας του χει
ρογράφου είναι ό 'Αθανάσιος Σκληρός ό Κρής, όπως αναγράφεται σε δίστιχο στό 
κάτω περιθώριο του πρώτου φύλλου: ((Πικρού Άθανασίοιο κατ οϋνομα γνώθι με 
βίβλον /ος νόον εστί τριβών άμφι άκεστορίην»}1 

16. Βλ. Α. και Μ. Πολίτη, «Βιβλιογράφοι 17ου-18ου αιώνα. Συνοπτική καταγρα
φή», Δελτίο του Ιστορικού και Παλαιογραφικοΰ 'Αρχείου 6 ('Αθήνα 1994), 333. Ό γρα
φικός χαρακτήρας είναι παρόμοιος με τοΰ γραφέα τοΰ κώδικα 'Αθηνών, Μ.Μπ.(Α.) 250, 
φφ. 8r-60v (αρχών 17ου αι.), πού παραδίδει επίσης συγγράμματα και επιστολές τοΰ 
Κορυδαλλέως. 

17. Ό γραφέας αντιγράφει και τον κώδικα 'Αθηνών Ε.Β.Ε. 1218 (τέλη 17ου αι.), 
βλ. Πολίτη, ο.π., σ. 335. 
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*5.'Αθηνών, Μ.Π.Τ. 482 

0,230 χ 0,172 σσ. 575-586 τέλη 17ου αϊ. 

Τίτλος: όπως στον κώδ. 1. Ελλιπές, συνοπτικό αντίγραφο του έργου. Το με

γαλύτερο μέρος του χειρογράφου καταλαμβάνει το υπόμνημα του Κορυδαλλέως στα 

Φυσικά του 'Αριστοτέλη (σσ. 1-574): ((Εις φιλοσοφίαν προδιοίκησις του σοφωτάτου 

Θεοφίλου του Κορυδαλλέως του 'Αθηναίου, όποιον το της φιλοσοφίας αξίωμα)). Στο 

κάτω περιθώριο της σ. 574 υπάρχουν σημειώματα δύο κτητόρων του κώδικα: α) 

((Έκ των του Κωνσταντίνου, υιού Νικολάου Τεννε$ίου)), και β) «Μ>ν $ε Νεοφύτου 

του εκ Ζαγοράς πέφυκεν. 1750, 27 Φευρουαρίου, άρχη και της της Φυσικής αναγνώ

σεως' τέλος εγένετο κατά το 1753 Μαρτίου 17, και πάλιν άρχη εις την Φυσικην 1753 

Δεκεμβρίου 8. Ό κυρ Δωρόθεος, ό Πέτρος και οι λοιποί μαθηταί)).18 

*6. 'Αθηνών, Μ.Π.Τ. 597 

0,15 Χ 0,10 φφ. 26 ν -47 17ου αι. 

Τίτλος: δπως στον κώδ. 1. Πλήρες αντίγραφο του έργου. 

*7. 'Αθηνών, Μ.Μπ.(Α.) 224 

0,212 Χ 0,150 φφ. 131 r-137v 17ου αι. 

Τίτλος: δπως στον κώδ. 1. 'Ελλιπές αντίγραφο του έργου (εως σ. 151 "Εκδο

σης)* τέλος: ((βραχύνονται και άντιβραχειών εν τω μέτρω λαμβάνονται)). Το χειρό

γραφο αποτελεί μαθηματάριο, αντιγραμμένο άπο διάφορους γραφείς και περιλαμ

βάνει μεταξύ των άλλων αποσπάσματα άπο έργα του Κορυδαλλέως, το υπόμνημα 

στά Φυσικά (φφ. 366Γ-377ν) και τη 'Ρητορική (φφ. 378 r-429v).1 9 

8. 'Ιεροσολύμων, Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης ('Αγίου Σάββα) 576 

0,208x0,148 φφ. 29-43 17ου αι. 

Τίτλος: δπως στον κώδ. 1. Πλήρες αντίγραφο του έργου. 

*9. 'Αθηνών, Ε.Β.Ε. 2874 

0,21 Χ 0,16 φφ. 168 r-176v ετ. 1731-1732 

Τίτλος: δπως στον κώδ. 1. Πλήρες αντίγραφο του έργου. Γραφέας του κώδικα 

(γραμματικού κυρίως περιεχομένου) είναι ό Νικήτας (ή Νεόφυτος) Ταφραλής σύμ

φωνα με τα βιβλιογραφικά σημειώματα: (φ. 267 r) ((Έγράφη Sia χειρός και ετελειώ-

θη Νικήτα (πάνω άπο τη λέξη γράφεται Νεοφύτου) υιού Μανουηλ Ταφραλη (εν 

ετίησι) αφλβ' êv μηνί Αύγούστω ιζ')), και (φ. 339ν) ((Τέλος της παρούσης γραμμα

τικής εν ετει 1731 Φεβρουαρίου κε)). Προφανώς ό γραφέας έγινε αργότερα μοναχός 

και μετονομάσθηκε σε Νεόφυτο. 2 0 

18. Ό Γ. Καράς, Οι επιστήμες στην Τουρκοκρατία. Χειρόγραφα και έντυπα, τ. Β': 

Οι επιστήμες τής φύσης, 'Αθήνα 1993, σ. 188, αριθ. 103, άφορμώμενος άπο τα κτητο-

ρικά σημειώματα χρονολογεί τον κώδικα στον 18ο αι. 

19. Πβ. Καράς, ο.π., σ. 173, αριθ. 28. 

20. Δεν είναι γνωστά κάποια άλλα χειρόγραφα του γραφέα, βλ. Πολίτη, δ.π., σ. 

575. 
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*10. Δημητσάνας, Σχολής 43 
0,20 Χ 0,153 φφ. 157r-172v ετ. 1734 
Τίτλος: δπως στον κώδ. 1. Πλήρες αντίγραφο του έργου. Στο φ. 191ν ύπαρχε!, 

χρονολογική αναφορά του έτους: ((αφλ8φ)). 

*11. 'Αθηνών, Μ.Π.Τ. 155 
0,204 Χ 0,16 φφ. 15r-31v μέσα 18ου at. 
Τίτλος: δπως στον κώδ. 1. Πλήρες αντίγραφο του έργου. Πρόκειται για γενικά 

φθαρμένο χειρόγραφο, Οχι δμως στο συγκεκριμένο έργο. 

12. 'Αγίου 'Όρους, Μονής Έσφιγμένου 74 (2087 Λάμπρου) 
σχ. 8ο 18ου αι. Τίτλος: δπως στον κώδ. 1. 

13. 'Αγίου "Ορους, Μονής 'Ιβήρων 1367 (5487 Αάμπρου) 
σχ. 8ο 18ου αι. Τίτλος: δπως στον κώδ. 1. 

*14. 'Αθηνών, Ε.Β.Ε. 2962 
0,165x0,218 φφ. 10 18ου αι. 
Τίτλος: δπως στον κώδ. 1. Ό κώδικας παραδίδει μόνο το έργο αυτό. 'Ελλιπές 

αντίγραφο* τέλος: ((ίππους τε ξανθούς, εκατόν και πεντήκοντα, ο ταύτον εστί τω λο-
γοειδεοϊ. 

15. Βουκουρεστίου, Β.P.A. 519 (728 Litzica) 
0,21 Χ 0,16 σσ. 93-124 18ου αι. Τίτλος: δπως στον κώδ. 1. 

16. Ζαγοράς 40 
0,21 Χ 0,16 φφ. 101Γ-108ν 18ου αι. Τίτλος: δπως στον κώδ. 1. 

17. Ιεροσολύμων, Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης (Μονής Τιμίου Σταυρού) 64 
0,22 Χ 0,165 φφ. 187-197 19ου αι. (;) Τίτλος: δπως στον κώδ. 1. 

ΒΑΣΙΛΗΣ Ι. ΤΣΙΟΤΡΑΣ 
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