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ΒΑΡΝΑΒΑΣ Ο ΚΥΠΡΙΟΣ 

ΚΑΙ Η ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ 1696 

ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

Α 1ΙΟ ΕΝΑ ΕΚΤΕΝΕΣ ΣΤΙΧΟΤΡΓΗΜΑ τοΰ τέλους τοΰ Π ο υ αιώνα, 

στο όποιο περιγράφεται, μια πυρκαγιά πού κατέστρεψε τον 'Απρίλιο 

του 1696 μια μεγάλη καί πλούσια συνοικία της Κωνσταντινούπολης, τον 

Γαλατά, ήταν ως σήμερα γνωστά μερικά μόνον αποσπάσματα. Σ τ η με

λέτη αύτη θα δώσουμε το στιχούργημα στην πλήρη του μορφή — κ α θ ώ ς 

εντοπίσαμε το χειρόγραφο πού σώζει το έργο— καί θα παρουσιάσουμε τα 

στοιχεία πού συνάγουμε γ ια το δημιουργό του καί για το γεγονός πού 

περιγράφει. 

Το όνομα καί τήν κ α τ α γ ω γ ή του στιχουργού τα γνωρίζουμε άπο τον 

Ίδιο, καθώς τα παραθέτει στο ποίημα του: 

Τελείωσεν ή 'ξήγησις, τον Γαλατά ριμάδα, 

κ' εκείνος πον τήν ενγαλεν, τον λέγονσιν Βαρνάβα. 

Εις τήν πατρίοα Κύπριος... 

Το γεγονός πού περιγράφει το μηνολογεϊ ό Ίδιος: 

Σαββάτον ξημερώνοντας, ^κοσιπεντ ''' Απριλλίον 

όνο μέραις νστεοώτερα τ άγίον Γεωργίον 

καί ό τρόπος πού το διηγείται δείχνει π ώ ς οχι μόνο ήταν αυτόπτης μάρ

τυρας της πυρκαγιάς, άλλα καί δτι ήταν ακόμα νωπές οι εικόνες. 

Δεν εΐναι γνωστό άλλο πόνημα του Βαρνάβα του Κυπρίου καί ή «τοΰ 

Γαλατά ριμάδα» δεν στάθηκε, φαίνεται, ίκανή να τον εντάξει στους λο

γίους της Τουρκοκρατίας: το ονομά του δεν θα το συναντήσουμε σε καμιά 

άπο τις αναγραφές πού συντάχθηκαν τον 18ο καί 19ο αιώνα. Δεν τον συ

ναντούμε ούτε στην « Έ π ι τ ε τ μ η μ έ ν η ν έπαρίθμησιν» τοΰ Δημητρίου Προ

κοπίου Π ά μ π ε ρ η . πού συντάχθηκε κοντά στα χρόνια πού έ'ζησε ό Βαρνά

βας, ούτε στο Σ υ μ π λ ή ρ ω μ α της πιο πάνω απαρίθμησης πού συνέθεσε ό 

Καλλίνικος Γ' . 'Αλλά καί ο Γεώργιος Ζαβίρας τον αγνόησε στην « Ί σ τ ο -

ρίαν των πεπαιδευμένων Ε λ λ ή ν ω ν » πού συγκρότησε καί ό Κωνσταντίνος 

Σάθας στή ΝεοελΡιηνική Φιλολογία του. Τον Βαρνάβα δεν θα τον συναν-
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τήσουμε ούτε σε ανάλογα έργα του 20οΰ αιώνα, μολονότι, ό Μ. Γεδεων 

άπο τις αρχές τοΰ αιώνα δημοσίευσε τα αποσπάσματα γ ια τα όποια έγινε 

λόγος πιο π ά ν ω . 1 Δεν τον μνημονεύουν οΰτε καν οι ιστορικοί της «κυπρια

κής λογιοσύνης». 2 

Ά λ λ α και ο'ι ιστοριογράφοι αγνόησαν τον Βαρνάβα, μολονότι με το 

έργο του διασώζει, καί μάλιστα με λεπτομέρειες, την ενθύμηση ενός 

ιστορικού γεγονότος, μιας πυρκαγιάς ή οποία πολύ λίγο είναι γνωστή 

στους μελετητές. 3 Ή αφορμή τής δικής μου ενασχόλησης με το στι-

χούργημα καί το συγγραφέα του ήταν το γεγονός δτι εντόπισα το μοναδι

κό, δσο γνωρίζω, χειρόγραφο πού παραδίδει το έργο. 

Πρόκειται γ ια έναν χειρόγραφο κώδικα συγκροτημένον στο β' μισό 

του 18ου αιώνα, πού σήμερα φυλάσσεται, ως olim Κουρίλα 5, στο Σ π ο υ 

δαστήριο 'Ιστορίας Νεότερων Χρόνων του Πανεπιστημίου 'Ιωαννίνων. 

1. Για τή συμβολή του Γεδεών βλ. πιο κάτω στο κείμενο σ. 26 κέ. 

2. Βλ. για παράδειγμα Ά θ . Α. Σακελλαρίου, Τά Κυπριακά, ήτοι Γεωγραφία, 

'Ιστορία καί Γλώσσα τής νήσου Κύπρου, τ. 1-2, 'Αθήνα 1891, σ. 790-795, δπου 

«Οι κατά τον Μεσαίωνα Κύπριοι Συγγραφείς» - καί Λο'ίζος Φιλίππου, Τα ελληνικά 

γράμματα εν Κύπρια κατά την περίοδο τής Τουρκοκρατίας, 1571-1878, τ. 2, Αευκω-

σία 1930. Μοναδική, δσο γνωρίζω, εξαίρεση αποτελεί ό Τρύφων Εύαγγελίδης, ό 

όποιος μιλώντας για τα σχολεία στην Κύπρο, κάνει μια παρέκβαση για να αναφέρει 

τον Βαρνάβα καί το ποίημα πού συνέθεσε- αντλεί βέβαια τίς πληροφορίες άπο το δη

μοσίευμα του Γεδεών καί άπο αβλεψία τον τοποθετεί να ζει στην Κωνσταντινούπολη 

«μεσοΰντος του I H ' αιώνος»: Τρύφων Ε. Εύαγγελίδης, Ή παιδεία επί Τουρκοκρα

τίας (Ελληνικά σχολεία άπο τής 'Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου), τ. 2, 'Αθήνα 

1936, σ. 186. Ή εργασία πού ετοιμάζει ό Πασχάλης Κιτρομηλίδης για την Κυπρια

κή Λογιοσννη έλαβε υπόψη της την παρούσα μελέτη. 

3. Στην εξαντλητική μελέτη του R o b e r t M a n t r a n για την Κωνσταντινούπολη 

(Istanbul dans la seconde moitié du XVIIe siècle, Παρίσι 1962), μολονότι ό συγ

γραφέας παραθέτει στη σ. 36 έναν πίνακα με τίς σημαντικότερες γνωστές πυρκαγιές 

πού ξέσπασαν στην Πόλη, δεν γνωρίζει τήν πηγή πού εδώ μελετούμε ούτε την ενθύ

μηση πού έγραψε ό πατριάρχης Διονύσιος Δ' για το γεγονός αυτό, ένθ^μησ/] πού 

διασώζει το έτος τής πυρκαγιάς, με αποτέλεσμα να μην τήν καταγράφει (περισσό

τερα για τήν ενθύμηση του Διονύσιο J Δ' βλ. πιο κάτω, σ. 23-24 καί σ. 28). 'Ωστόσο 

ό Γεώργιος Π. Γεωργιάδης το 1898, στή μελέτη του Ό εν Γαλατά ιερός ναός τον Ά

γιου 'Ιωάννου τών Χίων (Κωνσταντινούπολη 1898, σ. 26 κέ.) δημοσιεύει ενα ελληνικό 

έγγραφο μέ ημερομηνία 21 Μαΐου 1699 καί τρία τουρκικά του ϊδιου έτους πού ανα

φέρονται στην ανοικοδόμηση τής εκκλησίας τοϋ 'Αγίου 'Ιωάννη «τοΰ Καμένου», 

«κειμένην εις το έσωτερικον τής πύλης τοϋ Τοπχανέ εκ τών πυλών τοΰ φρουρίου τοΰ 

Γαλατά» πού καταστράφηκε άπο τήν «μεγάλην πυρκαϊάν τήν συμβάσαν τ ω 1107 

[1699]» (ό'.π., σ. 38-39). Ευχαριστώ τον κ. Χ. Γ. Πατρινέλη πού μοΰ επισήμανε δτι 

ό Γεωργιάδης έχει δημοσιεύσει έγγραφα σχετικά μέ τήν πυρκαγιά τοΰ 1696. 
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Ο κώδικας δεν είναι άγνωστος στην έρευνα: στο ίδιο χειρόγραφο σώζε

ται, ανάμεσα σε άλλα, καί το έργο του Δημητρίου Ραμαδάνη «'Ιστορία 

των συμβάντων», το όποιο αποτέλεσε πρόσφατα αντικείμενο ερευνών.4 

Οι διαστάσεις του είναι 220 Χ 170 χιλ., αποτελείται άπο 552 φύλλα (II 

+ 539 + XI) και στο μεγαλύτερο μέρος είναι αυτόγραφος του Νικολάου 

Καρατζά, του λόγιου γραφέα του 18ου α'ιώνα καί συλλέκτη χειρογράφων. 5 

Ή ύλη του κώδικα είναι σύμμικτη καί το ποίημα του Βαρνάβα παραδί

δεται στα φ. 2 8 7 r - 2 8 9 v . 

Με τον εντοπισμό του χειρογράφου δίνεται ή δυνατότητα να εκδώ

σουμε στο σύνολο της την π η γ ή αυτή* να αξιοποιήσουμε σε ολη τήν έκτα

ση τις πληροφορίες πού περιέχονται γ ια τήν πυρκαγιά του 1696 - καί, ακό

μα, μπορούμε να καταγράψουμε τίς παρατηρήσεις του ελάσσονα αυτού 

δημιουργού γ ια τήν κοινωνία της Κωνσταντινούπολης τα τελευταία χρό

νια τοΰ 17ου αιώνα. Τέλος, αξιοποιώντας μια πληροφορία πού έ'δωσε ό 

Μανουήλ Γεδεών το 1900, μπορούμε πλέον να εντοπίσουμε έ'ναν ακόμα 

κρίκο της Ιστορίας τοΰ χειρογράφου. 6 

"Η πυρκαγιά καί ή ίστόρησ?] της 

Σ τ ο στιχούργημα περιγράφονται δσα συνέβησαν στις 25 'Απριλίου τοΰ 

1696 στή συνοικία τοΰ Γαλατά, στην Κωνσταντινούπολη. 

Δύο μέρες πριν ή σουλτάνα «γέννησεν κορίτζιν» καί το γεγονός αυτό 

έκανε το σουλτάνο να θέλει να δώσει εορταστική ατμόσφαιρα στην π ρ ω 

τεύουσα. "Εστειλε διαταγή, φιρμάνι άπο τήν Άδριανούπολη οπού βρι

σκόταν 7 να φ ω τ α γ ω γ η θ ε ί ή Κωνσταντινούπολη, να γίνει «δονανμάς». Οί 

4. Μάχη Πα'ί'ζη-'Αποστολοπούλου, ((Δημήτριος Ραμαδάνης, ένας ιστοριογρά
φος τοΰ 18ου αιώνα σε αφάνεια», Ό 'Ερανιστής 20 (1995), 20-35. Για τήν ιστορία 
τοΰ χειρογράφου καί για τήν τύχη του ως να φτάσει στο Σπουδαστήριο τοΰ Πανεπι
στημίου 'Ιωαννίνων βλ. Οσα αναφέρονται στο τελευταίο μέρος της πιο πάνω μελέτης. 

5. Για τον μεθοδικό αυτό λόγιο καί τήν πλούσια βιβλιοθήκη του βλ. συγκεν
τρωμένη τη βιβλιογραφία στην πρόσφατη μελέτη μου « Ή βιβλιοθήκη τοΰ Νικολάου 
Καρατζά και οί περιπέτειες τοΰ χφ. Paris. Suppl . Gr. 1375», "Ελληνικά 49 (1999), 
61-72. 

6. Για το νέο στοιχείο πού επιβεβαιώνει τή σχέση τοΰ χειρογράφου με τή Χίο 
βλ. πιο κάτω, σ. 29. 

7. Τήν πληροφορία οτι ό σουλτάνος Μουσταφά Β' (1695-1703) βρισκόταν τότε 
στην Άδριανούπολη τήν δίνει μια ενθύμηση τοΰ πατριάρχη Διονυσίου Δ' πού σώζε
ται, αντιγραμμένη καί αυτή, στο τέλος τοΰ ποιήματος τοΰ Βαρνάβα: «... ήλθεν λόγος 
άπο τήν Άδριανούπολιν εν Κωνσταντινουπόλει, πώς έγένετο θυγάτριον τοΰ βασι-
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υπήκοο;., πού θέλησαν να δείξουν ότι συμμερίζονται, την ψυχική ευφορία 

του μονάρχη γ ια τήν κόρη πού απέκτησε, ((στόλισαν ολα τους ταργαστη-

ρια». "Ήταν μέρες γ ιορτής. 8 Το βράδυ τής 25ης 'Απριλίου κάποιοι ζαχα

ροπλάστες «μπουρεκτζίδες», πού το εργαστήρι τους ήταν κοντά στην 

Πόρτα του Τοπχανέ, βγήκαν να κάνουν έναν περίπατο και να απολαύσουν 

το θέαμα του στολισμού καί τής φωταγούγησης τής πόλης. Δεν έφυγαν 

δλοι, είχαν τήν πρόνοια να μείνει κάποιος να προσέχει το φούρνο. "Ομίος 

«ξέχασεν ό ταλαίπωρος δτι είναι φωτιά κι ανάφτει», αποκοιμήθηκε, ή 

φωτιά φούντωσε, άναψε το εργαστήρι καί μ,έσα σε λίγη ώρα εξαιτίας του 

δυνατού άνεμου πού φυσούσε απλώθηκε τόσο γρήγορα, που κατέστρεφε 

δλο τον Γαλατά, «Σαββάτον ξημερώνοντας, 'κοσιπέντ' Άπριλλίου, δυο 

μέραις ύστερώτερα τ ' αγίου Γεωργίου». 

Ή Πόρτα τού Τοπχανέ βρισκόταν στο βορειοανατολικό xy.po τής συ

νοικίας τοΰ Γαλατά καί καθώς ό άνεμος ήταν βόρειος, ή φωτιά επεκτάθη

κε γρήγορα σε ολόκληρη τή συνοικία. Ή ένταση της ήταν τόση, πού μέσα 

σε τρεις ώρες κάηκαν και οι εξι εκκλησίες τού Γάλατα. Ξέσπασε στις 

πέντε τα ξημερώματα καί ή κατάσβεση της λόγω τού άνεμου ήταν δύσκο

λη: «... έσβηναν ά π ' τήν μιαν μεριάν, κι άπο τήν άλλην καίγει», σημειώνει 

ο Βαρνάβας. Σκηνές πανικού ξετυλίγονταν στους δρόμους, σκηνές πού 

αποδίδονται μέ μεγάλη γλαφυρότητα στο στιχούργημα: «μικροί μεγάλοι 

τρέχασι, τα ρούχα φορτωμένοι, / μές στα σοκάκια κλαίγασι μαύροι, σκο

τεινιασμένοι' / δεν ήξευραν πού να κρυφθούν να μήν κατακαγοΰσι. / κλαΐ-

σιν απαρηγόρητα, φωνάζουν και βοούσι». 

Ή μεγάλη έ'κταση τής καταστροφής αποδίδεται λοιπόν άπο τον Βαρ-

λέως, καί εγινεν δονανμάς, ήτοι θρίαμβος...» (βλ. πιο κάτω, στο κείμενο). Διασταυ

ρώνεται έτσι ή πληροφορία πού αναφέρει δτι ό Μουσταφά Β' κατοικούσε τα μ.εγαλύ-

τερα διαστήματα στην Άδριανούπολη, ασχολούμενος μέ το κυνήγι" βλ. Phi l ip M a n -

sei, Κωνσταντινούπολη. Ή περιπόθητη πόλη (1453-1924) (έλλην. μτφρ. Π. Κόλλιας), 

'Αθήνα 1999, σ. 286. 

8. Μια ωραία περιγραφή του εθίμου τοΰ δονανμά έχει δώσει ό Καισάριος Λα-

πόντες στο έργο του Κατάλογος Ιστορικός..., δημοσιευμένο άπο τον Κων. Σάθα, 

Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τ. 3, Βενετία 1872, σ. 180: «... όταν έγίνετο εις τήν Πόλιν 

ό βασιλικός δοναμας δια τήν γένναν τοΰ βασιλόπαιδος μίαν εβδομάδα, κ' έκλείσθηκαν 

τα κτίρια, και ανοίχθηκαν ή φυλακαΐς, καί έλειψε το αλισβερίσι, καί έφεγγοβολοΰσαν 

ή νύκτες δια τα πολυάριθμα φώτα, και εγελοΰσαν ή μέραις δια τα μυριάριθμα παίγνια 

και ταΐς χαραΐς, έστολίσθηκαν τά τζαρσία, καί έστολίσθηκαν τα σπίτια μικρών τε 

καί μεγάλων, Τούρκων τε καί τών άλλων, καί συνερίζοντο ποιος τον άλλον να περάση 

ε'ις τον στολισμον τοΰ σπητιοΰ του, εις πολυκάνδηλα, καθρέπταις, ωρολόγια κρεμα

στά, στρωσίδια, καί άλλα διάφορα καί σπάνια». 
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νάβα στον δυνατό άνεμο πού φυσούσε, άφοΰ στους στίχους 35-37 σημεια)-

νει π ώ ς ή πυρκαγιά δεν θα είχε εξαπλωθεί άν δεν ήταν τόσο δυνατός: «Νά 

'θελεν είσται ό καιρός λιγάκι σαν γαλήνη, / τόσον κακόν δεν έκαμνε το φο-

βερον γιαγκίνι. / Μα 'φύσα 'κείνος ό Βοριάς άγριος, θυμωμένος...». 'Ω

στόσο στη συνέχεια ό Βαρνάβας δίνει μιαν άλλη διάσταση στο γεγονός: 6 

βοριάς «... άπο τον θεον ήτονε προσταγμένος, / με το νά σφάλλωμεν πολ

λά και δεν μετανοούμεν, / έ'στειλεν τούτην την φωτιάν όλοι νά παιδευθού-

μεν» (στ. 38-40). Εισάγει δηλαδή ενα στοιχείο ηθικής ευθύνης τών αν

θρώπων, στοιχείο πού θα το επεξεργαστεί στη συνέχεια προσδίδοντας του 

και άλλες διαστάσεις. Πέρα άπο τή γενική του διατύπωση, δτι ή πυρκαγιά 

καί ή καταστροφή έγιναν επειδή οι άνθρωποι σφάλλουν και δεν μετανο

ούν, όταν κάνει λόγο για τις εξι εκκλησίες πού κάηκαν στή συνοικία στη

λιτεύει τον χλΎ]ρο καί τήν κενοδοξία του. « Έ χ α σ α ν τα κονάκια τους καί 

εϋμορφα κελλιά τους, / έπαιδευθήκασιν κι αυτοί για τήν κενοδοξία τους. 

/ Διατί δεν έχρειάζονταν [ = καταδέχονταν] κανέναν νά μιλήσουν, / μηδέ 

πτωχον μηδ' άρχοντα νά τον έχαιρετήσουν» (στ. 75-78). "Ομως το κ α τ η 

γορητήριο δέν σταματά έδώ. Ό Βαρνάβας καταγγέλλει δτι οι ιερείς, αντί 

να ακολουθούν δσα ορίζουν οι κανόνες του εκκλησιαστικού δικαίου προ

κειμένου να τοπο^ζττβοΰν σε κάποια ενορία, φρόντιζαν, με τήν επέμβαση 

της τουρκικής αρχής, νά τοποθετούνται στην εκκλησία πού προτιμούσαν. 

Οι στίχοι πού ακολουθούν πιστεύω π ώ ς αυτή τήν έννοια έ'χουν: «κ' έπέρνα-

σιν ταΐς έκκλησιαΐς μέ τούρκικους ριτζάδες». Ή τουρκικής προέλευσης 

λέξη «ριτζάς» σημαίνει παράκληση άλλα καί μεσολάβηση. 

"Οσο για τις εκκλησίες πού κάηκαν, 6 ποιητής δέν ενδιαφέρεται νά 

τις κατονομχσει, γεγονός πού επιβεβαιώνει, πιστεύω, δτι ό κύριος σκο

πός του ήταν νά στηλιτεύσει και νά καταγγείλει. Τις εκκλησίες ωστόσο πού 

καταστράφηκαν εκείνη τή νύχτα τις γνωρίζουμε άπο ενα σημείωμα πού 

βρίσκουμε αντιγραμμένο στο 'ίδιο χειρόγραφο, στο τέλος της ριμάδας τού 

Γαλατά, ' ί ΐταν ή Καφατιανή, ο "Αγιος Ι ω ά ν ν η ς , ό "Αγιος Δημήτριος, ό 

Ά γ ι ο ς Νικόλαος, ό Χριστός τών Μποστανιών καί ό Χριστός τού Κρεμα

στού. Πρόκειται για σημείωμα τού Διονυσίου Δ ' , 9 το όποιο βρήκε κάπου 

9. Τις εκκλησίες πού καταστράφηκαν εκείνη τή νύχτα ό Γενεών τις εντοπίζει, 
προφανώς έχοντας υπόψη του το σημείωμα αυτό, καί τις ταυτίζει στή μελέτη του 
«Έορτολόγιον Κωνσταντινουπολίτου προσκηνυτοϋ», Παράρτημα 'Εκκλησιαστικής 
'Αλήθειας, σ. 297. Έ κ ε ΐ δημοσιεύει καί έγγραφο τών προεστών για τήν επισκευή της 
εκκλησίας της Καφατιανής άπο τις ζημιές πού υπέστη άπο τήν πυρκαγιά. Ό R. J a 
nin, La Géographie ecclésiastique de Γ Empire Byzantin, τ. 1, I I I , Παρίσι 
1969, σ. 51 1, υποθέτει δτι ό Χριστός ο Κρεμαστός βρισκόταν στην περιοχή του Ί π -
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καί το αντέγραψε στην οικεία θέση δ σχολαστικός γραφέας του χειρογρά

φου Νικόλαος Καρατζάς. Ά π ο αυτό άλλωστε το σημείωμα πληροφορού

μαστε και το έτος της πυρκαγιάς πού περιγράφει δ Βαρνάβας. 

Ή θεϊκή οργή ήταν λοιπόν αναμενόμενη, κατά το δημιουργό του 

στιχουργήματος: την προκάλεσαν οι ανομίες των ανθρώπων. Κρίνει μά

λιστα σκόπιμο να ενισχύσει τήν άποψη αυτή θυμίζοντας μια παρόμοια 

καταστροφή πού είχε συμβεί πριν άπο δέκα χρόνια, δταν μεγάλος σεισμός 

είχε πλήξει τή Σμύρνη τον 'Ιούνιο του 1688. 1 0 Και σε εκείνη τήν περί

πτωση ή αιτία πού εΐχε προκαλέσει το ξέσπασμα της θεϊκής οργής ήταν 

παρόμοια με αυτή πού προκάλεσε τήν πυρκαγιά στον Γαλατά: «... ό Θεός 

παιδεύει τους άνθρο'ίπους / και τήν οργή του στέλλει την σε βδελυγμένους 

τόπους, / εκεί 'πού περισσεύουσιν πορνείαις κι άσωτίαις, / οίνοποσίαις 

και χοροί, με πλείσταις άδικίαις· / ωσάν της Σμύρνης τον σεισμον τότες 

οποί> έγίνη / εκείνους καταπόντισεν, κ' εδώ [στον Γαλατά] στειλεν γ ι α γ -

κίνι» (στ. 105-110). Προφανώς ή περίπτωση του Γαλατά και της Σμ,ύρ-

νης στή συνείδηση του επαρχιώτη ποιητή ήταν παρόμοιες: μεγαλουπόλεις 

και οι δύο, έκπορνευμένες και άσωτες. 

Ό δημιουργός 

Τ α βιογραφικά του Βαρνάβα, όπως σημείωσα και πιο πάνω, είναι ελάχι

στα και περιορίζονται στα στοιχεία πού δίνει ό ϊδιος οτο ποίημα του. "Ας 

τα ανασυνθέσουμε. 

Δηλώνει δτι ή εκπαίδευση του περιορίστηκε στα κοινά γ ρ ά μ μ α τ α : 

«εις τήν πατρίδα Κύπριος, μα δεν είν' σπουδαγμένος, / πάρεξ κοινά τα 

γράμματα πού είναι μαθημένος» (στ. 89-90). Ω σ τ ό σ ο το επίπεδο παι

δείας πού αποπνέει το στιχούργημα είναι, πιστεύω, υψηλότερο απο εκείνο 

πού θα περίμενε κανείς άπο αυτή τήν εξαγγελία. Είναι γραμμένο σε δεκα

πεντασύλλαβο ομοιοκατάληκτο κατά ζεύγη και λίγα είναι τα σημεία δ-

που ή αδεξιότητα στή στιχοπλοκία θα μπορούσε να αποδοθεί στην ελλιπή 

μόρφωση του δημιουργού. 

Είναι φανερό π ώ ς ό Βαρνάβας καλλιέργησε μόνος, πέρα άπο τις 6-

ποδρόμου* προφανώς δμως ή εκκλησία τήν οποία κατέστρεψε ή πυρκαγιά του Γαλατά 
δεν μπορεί να ήταν στον Ι π π ό δ ρ ο μ ο . 

10. Ή ανάμνηση τοΰ σεισμού της Σμύρνης έμεινε για πολλά χρόνια ζωντανή. 
Ό Καισάριος Δαπόντες στο έργο πού αναφέρουμε στή σημ. 8 γράφει μισό περίπου 
α'ιώνα αργότερα (σ. 168): «έγινε μεγαλώτατος σεισμός, και μάλιστα εις τήν Σμύρνην, 
και έκρημνίσθησαν πολλά σπήτια, και πολλούς έπλάκωσαν». 
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ποιες σπουδές, το έμφυτο ταλέντο του καί επεξεργάστηκε το γλωσσικό 

του αισθητήριο. Του άρεσαν τα γράμματα και με καημό σημειώνει: «Νά 

'χεν σπουδάξη και αυτός έλληνικήν σοφίαν, / ήθελεν έχη μάθημα να γ ρ ά φ ' 

όρθογραφίαν» (στ. 91-92). Το ότι δεν πήρε μεγαλύτερη βασική εκπαί

δευση το αποδίδει οχι σε προσωπικές δυσκολίες άλλα στο γεγονός ότι 

στον τόπο του. στην Κύπρο, «δεν βρίσκουνται σπουδαίοι» (στ. 97), δεν 

υπήρχαν λόγιοι δάσκαλοι κοντά στους οττοίους θα μπορούσε να μάθει πε

ρισσότερα. Ούτε όμως είχε, φαίνεται, τή δυνατότητα να έρθει στην Κων

σταντινούπολη να σπουδάσει: ((εις το σχολιον δέν κάθησεν της Πόλης 

δια να μάθη. / Ε λ π ί ζ ω π ώ ς να 'σπούδαζεν, ήθελεν έννοήση / ταΐς λέξαις 

δλαις τών γραφών να ταΐς κατανόηση» (στ. 94-96). Τον διακρίνει πάντως 

σεμνότητα άλλα και ένα α'ίσθημα μειονεξίας, πού τον κάνει νά απολογεί

ται στους αναγνώστες, π ώ ς δ,τι έγραψε το έκανε μόνο για να διασώσει 

τήν ανάμνηση ενός γεγονότος πού τον συγκλόνισε: «Και αν είναι τίποτες 

οι στίχοι πουν' γραμμένοι, / συγγνώμην να τον δοόσετε α' δέν εν' συνθεμέ

νοι. / Μόνον δια ένθύμησιν τους ήθελεν ήγράψη» (στ. 9 9 - 1 0 1 ) . n 

Ά π ο τα στοιχεία λοιπόν πού δίνει γ ια τή ζωή του ό 'ίδιος ό Βαρνάβας 

μπορούμε νά υποθέσουμε π ώ ς γεννήθηκε καί πέρασε τα νεανικά του χρό

νια στην Κύπρο και δτι ήρθε στην Πόλη αρκετά μεγάλος. "Οταν πάντως 

περιγράφει τήν πυρκαγιά τοΰ 1696, γνωρίζει πολλά γ ια τή συνοικία του 

Γαλατά: γνωρίζει τή σύνθεση τοΰ πληθυσμού - γνωρίζει π ώ ς τον κατοι

κούσαν Τούρκοι, Ρωμιοί, Ε β ρ α ί ο ι και Φράγκοι (στ. 11 καί 44)· γνώριζε' ' 

τον αριθμό τών εκκλησιών γνωρίζει τήν Πύλη τού Τοπχανέ. Φαίνεται 

νά διαμένει κοντά στον τόπο πού έγινε ή καταστροφή. Ή κυπριακή κα

τ α γ ω γ ή του δεν έχει πια στον γραπτό του λόγο έντονη παρουσία. 

Το επάγγελμα πού ασκούσε δέν το γνωρίζουμε' 'ίσως νά ήταν κάτι 

πού τον έφερνε σε συνάφεια με τον κατώτερο κλήρο καί κάποια ενδεχο

μένως τραυματική εμπειρία πού είχε άπο τή συνάφεια αυτή τον οδήγησε 

νά εκφραστεί με τόση πικρία για τήν κενοδοξία τών κατώτερων λειτουρ

γών πού υπηρετούσαν στον Γαλατά. 

Δεν είναι γνωστός ούτε ό γρόνος της γέννησης του ούτε καί το πότε 

πέθανε ό Βαρνάβας 6 Κύπριος. 

11. Πρόσφατα ό Αημ. Σοφιανός στο μελέτημα του «Δΐήγησις Βεφα καί Μι-

χρής. 'Ανωνύμου άνέκδοτον στιχούργημα Ι Ζ ' αι.», Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 

6 (2000), 22 σχολιάζοντας παρόμοια κατάληξη στιχουργήματος τοΰ Ι Ζ ' αιώνα ση

μειώνει πώς ή διατύπωση αύτη θυμίζει βυζαντινούς κωδικογράφους, πού στα ση

μειώματα τους είναι απολογητικοί, αυτοχαρακτηρίζονται αμαθείς καί ζητούν άπο 

τον αναγνώστη να τους συγχωρέσει τα σφάλματα. 
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Ή πρώτη δημοσίευση τον έργου 

Το 1900 ό Μανουήλ Γεδεών στο μελέτημα του (('Εκκλησία', βυζαντινού 

έξακριβούμεναι, κυρίως δέ ή Θεοτόκος τών Κύρου» κατέγραψε τις εκ

κλησίες της συνοικίας του Γάλατα πού καταστράφηκαν άπο μια πυρκα

γιά πού εκδηλώθηκε το 1659. Έ κ ε ΐ σημείωσε ότι σε ενα στιχούργημα 

((άνέκδοτον, περισωθέν εν ίδιωτικώ κώδικι σωζομένω νυν εν Χίω» περι

γραφόταν μια νεότερη πυρκαγιά. Για χάρη του μάλιστα 6 χίος ιστορικός 

Κ. Κανελλάκης μετέγραφε «κεφάλαια τίνα εκ τούτου του χειρογράφου». 1 2 

Στο μελέτημα του εκείνο ό Μανουήλ Γεδεών δημοσίευσε οκτώ μόνο στί

χους άπο το ip-γο του Βαρνάβα, εκείνους πού περιγράφουν την καταστρο

φή τών εκκλησιών του Γαλατά. Σε μια σημείωση παρέθεσε δώδεκα ακόμα 

στίχους, τους ((αυτοβιογραφικούς», πού ό δημιουργός είχε εντάξει στο 

zpyo του για να αποκαλύψει τήν ταυτότητα του: το όνομα, την κ α τ α γ ω γ ή 

και τήν παιδεία πού μπόρεσε να πάρει. 

Τέσσερα χρόνια αργότερα ό Γεδεών στή μελέτη του 'Έορτολόγιον 

Κωνσταντινουπολίτου προσκυνητοϋ δημοσίευσε τέσσερα στιχουργήματα 

πού περιγράφουν πυρκαγιές" και εκεί μας πληροφορεί Οτι τα κείμενα τών 

τεσσάρων αυτών στιχουργημάτων προέρχοται από «το εν Χίω χειρογρα-

φον». 1 3 "Ενα άπο τα τέσσερα είναι ή ριμάδα του Βαρνάβα. 

Ά π ο το έργο δημοσιεύονται 81 στίχοι και κάποια άποσιο^πν^τικά που 

έχει θέσει ό έκδοτης σε πέντε σημεία προδίδουν αντίστοιχες παραλείψεις, 

πράξη πού ό Γεδεών τή δικαιολογεί ως έξης: «άφηρέθησαν πολλοί στί-

yoi περιττοί». 'Επρόκειτο λοιπόν γ ια συνειδητή απόφαση του Γεδεών και 

οχι γ ια αμέλεια του Κανελλάκη να αντιγράψει ολόκληρο το έργο. "Αλλη 

μία ένδειξη δτι ο Γεδεών είχε στα χέρια του το πλήρες κείμενο αποτελεί 

το γεγονός 6τι ήδη στο πρώτο του δημοσίευμα, του 1900, έγραφε: «το 

ιστορικόν τούτο μνημεΐον, εις στίχους 118 παρατείνεται.. .». 'Αποφάσισε 

Ομως να μή δημοσιεύσει κάποιους στίχους. 'Από το σύνολο τών 121 στί

χων του έ'ργου — π ο ύ ο Γεδεών τους μετρά 118 επειδή δεν υπολόγισε 

τους δύο στίχους του τίτλου και τον έναν πού δηλώνει το τέλος— αφαι

ρώντας τους δημοσιευμένους 81 διαπιστοόνουμε τήν έκταση της «λογοκρι-

12. Μανουήλ Γεδεών, «Έκκλησίαι βυζαντιναί έξακριβούμεναι, κυρίως δέ ή 
Θεοτόκος τών Κύρου», (δημοσιευμένη σε συνέχειες στην) 'Εκκλησιαστική 'Αλήθεια 
20 (1900), 27 σημ. 4 και τήν ίδια χρονιά αυτοτελώς, μέ τον 'ίδιο τίτλο, ως Συμπλή
ρωμα του Βυζαντινού 'Εορτολογίου, σ. 27 σημ. 3. 

13. Μανουήλ Γεδεών, 'Εορτολόγιον Κωνσταντινουπολίτου 7ΐροσκνν)\τοϋ. Προ
σάρτημα, Κωνσταντινούπολη 1904, σ. 49. 
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σίας»: τα άποσιωπητικά πού έθεσε ό Γεδεών στην έκδοση του άντιστοι-

χοΰν σε 40 στίχους - επέλεξε δηλαδή να δημοσιεύσει το 6 7 % του συνόλου, 

χαρακτηρίζοντας τους υπόλοιπους στίχους ((περιττούς». 

Μπορούμε να πούμε, άραγε, Οτι ό λόγος πού ό Γεδεών δέν δημοσίευσε 

τους 40 «περιττούς» στίχους ήταν μια ((προληπτική λογοκρισία» στο κεί

μενο πού δημοσίευσε; Ό 'ίδιος σε άλλο δημοσίευμα του έ'χει διατυπώσει 

μιαν άποψη για το λόγο πού τον οδηγούσε να παραλείπει δ,τι θεωρούσε 

((περιττό»: «... έξοβελισθεισών φράσεων τινών, ων ή εκτύπωσις μακράν 

τοΰ κέρδος έπενεγκεΐν 'ίσως αποφέρει ζημίαν». 1 4 "Ισχυσε, άραγε, καί 

εδώ ή 'ίδια αντίληψη; Τώρα πού έχουμε την πλήρη εικόνα τού έργου ας 

εξετάσουμε τους στίχους πού παρέλειψε. 

Στην ενότητα τών στίχων 8-16 και 47-62 πού δέν δημοσίευσε γίνον

ται αναφορές στον Οθωμανό μονάρχη και στην παρουσία Τούρκων στην 

καιγόμενη συνοικία. Ή παράλειψη τους μπορεί να ερμηνευτεί μέ την πιο 

πάνω αντίληψη. "Ομως ανάμεσα τους ((περιττούς» στίχους περιλαμβά

νονται καί εκείνοι πού αναφέρονται στο φιρμάνι τοΰ σουλτάνου για τή 

φωταγοίγηση της Κωνσταντινούπολης. "Ετσι, ό «δονανμάς» πού αποτέ

λεσε τή γενεσιουργό αίτια της πυρκαγιάς αποσιωπάται στην έκδοση Γε-

δεα>ν, αφήνοντας μετέοορο το π ώ ς προκλήθηκε ή φωτιά. Είναι πάντως 

χαρακτηριστικό —και αποκαλυπτικό τών λόγων πού ώθησαν τον Γεδεών 

στην αποσιώπηση τών πιο πάνω σ τ ί χ ω ν — δτι τον δρο «τούρκικους ρι-

τζάδες» προτιμά να τον μετατρέψει σε ((ξενικούς ριτζάδες» (στ. 80). 

Μια άλλη επέμβαση τού Γεδεών είναι ή αφαίρεση τών στ. 107-108. 

' Ε δ ώ ή ερμηνεία πιθανόν να είναι λίγο διαφορετική, υπακούει δμως και 

πάλι στην 'ίδια αντίληψη: τοΰ ήταν δυσάρεστη ή κριτική πού ασκούσε ό 

Βαρνάβας στην κοινωνία της Κωνσταντινούπολης γράφοντας π ώ ς «περισ-

σεύουσιν πορνείαις κι άσωτίαις. / οίνοποσίαις καί /οροί, μέ πλείσταις 

άδικίαις». 

Ή παράλειψη ωστόσο τών τελευταίων στίχων (στ. 115-121) μένει 

ανεξήγητη, καθώς εδώ δέν διαβλέπουμε τήν αίτια της αποσιώπησης. 

Πρόκειται για το σημείο στο όποιο ό Βαρνάβας διατυπώνει τις ηθικο

πλαστικές του απόψεις και το μήνυμα πού θέλει να μεταδώσει μέ το στι-

χούργημά του. 

14. Τή διατυπώνει στην έκδοση ενός ((συνοδικού τόμου» τοΰ Πατριαρχείου KOJV-

σταντινουπόλεως του 1663, το κείμενο τοΰ οποίου δημοσίευσε στο έργο Κανονικαί 

Διατάξεις, τ. 1, Κωνσταντινούπολη 1888, σ. 368 σημ. 
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Ta κωδικολογικά 

Μένει να δούμε τη σχέση πού συνδέει, «το εν Χίω χειρόγραφον» πού χρη

σιμοποίησε ό Γεδεών με τον χειρόγραφο κώδικα πού εντοπίσαμε στα 

Γιάννενα καί πού χρησιμοποιούμε στην παρούσα έκδοση. Χωρίς αμφιβο

λία πρόκειται γ ια την 'ίδια χειρόγραφη π η γ ή . Τ α ακόλουθα στοιχεία πεί

θουν γ ια την ταύτιση. 

α) Ό Γεδεών στη μελέτη του 1900 ανέφερε δτι πληροφορίες γ ια την 

πυρκαγιά του Γάλατα σώζει, έκτος άπο το στιχούργημα του Βαρνάβα, 

καί «συνημμένον μικρόν τι σημείωμα» του πατριάρχη Διονυσίου Δ ' τού 

Μουσελίμη, το κείμενο τού οποίου και δημοσίευσε. Το σημείωμα αυτό 

υπάρχει και στον χειρόγραφο κώδικα των 'Ιωαννίνων, αμέσως μετά το 

έργο τού Βαρνάβα. 1 5 

β) Στο στίχο 107, στο σημείο πού ό Βαρνάβας συσχετίζει την πυρκα

γιά με το σεισμό πού συγκλόνισε τη Σμύρνη λίγα χρόνια νωρίτερα, ό Γε

δεών παραθέτει σε σημείωση ένα σύντομο κείμενο «τού διδασκάλου ' Ι α 

κώβου τού Άργείου», το όποιο σύμφωνα με τον εκδότη «εν τ ω κώδικι 

κείται ενταύθα». 1 6 Στο χειρόγραφο των 'Ιωαννίνων υπάρχει πράγματι 

στο δεξί περιθώριο τού στ. 107 ένα σημείωμα μέ το 'ίδιο κείμενο, τού ' Ι α 

κώβου τού Ά ρ γ ε ί ο υ . 

γ) Τέλος, τα τρία άλλα στιχουργήματα πού αναφέρονται σε ισάριθμες 

πυρκαγιές καί τα όποια δημοσίευσε ό Γεδεών μετά τη ριμάδα τού Βαρνά

βα τ α βρίσκουμε, και αυτά, στο χειρόγραφο πού εντοπίσαμε. Πιστεύω 

π ώ ς μπορούμε μέ βεβαιότητα να θεωρήσουμε δτι το χειρόγραφο πού σή

μερα βρίσκεται στην κατοχή τού Πανεπιστημίου 'Ιωαννίνων είναι το «ίδι-

ωτικον χειρόγραφον» πού βρισκόταν το 1900 στη Χίο. 

Ή ταύτιση αύτη επιτρέπει να παρακολουθήσουμε ένα ακόμα βήμα της 

πορείας πού ακολούθησε το χειρόγραφο πού συγκρότησε ό Νικόλαος Κα

ρατζάς στο β' μισό τού 18ου cd. 

Γνωρίζαμε ως τώρα π ώ ς ο τελευταίος κτήτορας τού χειρογράφου 

ήταν ό μητροπολίτης Κορυτσάς Εύλόγιος Κουρίλας, πού το αγόρασε το 

1944 άπο παλαιοπώλη της 'Αθήνας καί το κληροδότησε, μαζί μέ άλλα 

15. Βλ. Μανουήλ Γεδεών, «Έκκλησίαι βυζαντινά!....», υ.π., σ. 27. Πανομοιό

τυπο του σημειώματος αύτοΰ όπως σώζεται στο χειρόγραφο των 'Ιωαννίνων βλ. εδώ 

στη σ. 34. 

16. Μανουήλ Γεδεο'^ν, rΕορτολόγιον..., σ. 52 σημ. 2. 
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χειρόγραφα του, στο Πανεπιστήμιο ' Ιωαννίνων. 1 7 Δεν γνωρίζαμε κανέ

ναν από τους ενδιάμεσους χτ'ητορες μετά τον Νικόλαο Καρατζά. Σήμερα 

είμαστε σε θέση να αποκαταστήσουμε έναν κρίκο στην ιστορία του: το 

χειρόγραφο olim Κουρίλα 5 πέρασε από τη Χίο. πριν πουληθεί στην 'Α

θήνα το 1944 στον Εύλόγιο Κουρίλα. 'Ανήκε πιθανότατα στον Κ. Ν. Κα-

νελλάκη, διότι στα φύλλα του χειρογράφου σώζονται αρκετά σημειώμα

τα γραμμένα άπο το χέρι του, κάτι πού προφανώς δεν θα είχε κάνει αν το 

χειρόγραφο δεν ήταν δικό του. Σ τ ο περιθώριο μάλιστα του στίχου 70, 

αρκετά αδέξιου ώς προς το μέτρο («ποιος να τον είδη να μην χύση δάκρυα 

σαν την βρύσι»), ό Κανελλάκης σημείο^σε μια παραλλαγή, μετρικά ορθό

τερη: «κι' οποίος είδη το χάλι του δακρύζει σαν την βρύσι». Κ ά τ ω άπο 

τη δική του πρόταση σημείωσε και τή χρονολογία: 1 8 9 0 . 1 8 Είναι πιθανό 

την εποχή εκείνη να μετέγραφε το ποίημα για λογαριασμό του Γεδεών 

και τότε να θέλησε να «διορθώσει» τον άτεχνο στίχο του Βαρνάβα. "Αν 

τα στοιχεία αυτά μας βεβαιώνουν δτι ό Κανελλάκης ήταν ό κάτοχος του 

χειρογράφου, τότε ή πληροφορία πού σημείωσε ό Γεδεών: «επιστασία 

του φιλτάτου γυμνασιάρχου Γεωργίου Ζολώτα, μετεγράφησαν κεφάλαια 

τίνα εκ τούτου του χειρογράφου υπό Κ. Κανελλάκη» περιορίζει το ρόλο 

του Γεωργίου Ζολώτα σε απλή, 'ίσως, μεσολάβηση. 

17. Για το συγκεκριμένο αυτό χειρόγραφο βλ. δσα αναφέρω στη μελέτη μου 

«Δημήτριος Ραμαδάνης...», δ.π., 22 κέ. Τα σχετικά με την τύχη του κληροδοτήμα

τος του Εύλόγιου Κουρίλα τα έχουμε εκθέσει στη μελέτη Δ. Γ. Άποστολόπουλος -

Π . Δ. Μιχαηλάρης - Μάχη Παΐζη, « Έ ν α περιώνυμο νομικό χειρόγραφο πού έλάνθα-

νε: το " χ ε ψ ό γ ρ α φ ο ν Γ, του Γερασίμου 'Αργολίδος". "Ενας άγνωστος κώδικας του 

Νικολάου Καρατζά», 'Ελληνικά 45 (1995), 85-109. 

18. Πρόκειται για το συγγραφέα του έργου Χιακά Άνάλ.εκτα ('Αθήνα 1890) 

και άλλων μελετών σχετικών με την ιστορία, την τοπογραφία και τα νομίσματα της 

Χίου· βλ. Phi l ip Ρ . Arge .ι ti, Bibliography of Chios, 'Οξφόρδη 1940, σ. 117, 137, 

182 και 513. Στη μελέτη μου «Δημήτριος Ραμαδάνης...», δ.π., 23 είχα διατυπώσει 

την υπόθεση δτι το χειρόγραφο olim Κορίλα 5 είχε πιθανώς την ϊδια τύχη με το 

olim Κουρίλα 3, το «χειρόγραφον Γ» του Γερασίμου 'Αργολίδος: μετά το θάνατο του 

Γερασίμου πέρασαν στην οικογένεια Ράλλη, ώσπου να καταλήξουν στον 'Αθηναίο 

παλαιοπώλη. "Ομως το σημείωμα του Κ. Ν. Κανελλάκη, χρονολογημένο στο 1890, 

ανατρέπει την αρχική μου υπόθεση δτι και τα δύο χειρόγραφα άνηκαν στον Γεράσιμο 

'Αργολίδος και αποκαλύπτει έναν άλλο κτήτορα, τον χιώτη λόγιο Κωνσταντίνο Ν . 

Κανελλάκη. Δύο ακόμα χειρόγραφα πού βρίσκονταν στην κατοχή του γνωρίζουμε 

δτι βρίσκονται σήμερα στη Βιβλιοθήκη της Χίου « Ό Κοραής», με τους ταξινομικούς 

αριθμούς 1 και 26· βλ. Ά γ . Τσελίκας, Τα βυζαντινά και μεταβυζαντινά χειρόγραφα 

της Βιβλιοθήκης της Χίον ((Ό Κοραής», 'Αθήνα 1984, σ. 8 και 65. 
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Ή έκδοση τον κειμένου 

Χφ. Σπουδαστηρίου Νεοτέρων Χρόνων του Πανεπιστημίου 'Ιωαννίνων (olim Κου-

ρίλα 5), φ. 287r-289v. 
18ος αί. 'Αντίγραφο. Χειρ Νικολάου Καρατζά. 
Δεδομένου ότι το αντίγραφο προέρχεται άπα το χέρι του Ν. Καρατζά, γνωστού 

για τη σχολαστική εργασία του όταν αντέγραφε κώδικες για τη βιβλιοθήκη του, Θεω
ρώ δτι πρόκειται για πιστό αντίγραφο του άντιβόλου και για το λόγο αυτό επεμ
βαίνω ελάχιστα, διορθώνοντας κάποιες ορθογραφικές αβλεψίες. Στο κριτικό υπό
μνημα δηλώνω με τήν ένδειξη Γ τις διαφορές και τις παραλείψεις της δημοσίευσης 
τοΰ Γεδεών. 

1 Τιμάόα στορισμένη, σε όιάστιχα βαλμένη 

δια τον Γαλαταν καγμένον. τον άπ όλους παινεμένον 

"Οσοι πιστεύετε Χριστάν και είστε βαπτισμένοι, 

γροικατ αυτήν τήν ξήγησιν τήν παραπονεμένη, 

5 πού βάλθηκα με στόχασιν στον κόσμον να στορήσω, 

τον καγημένου Γαλατά τα πάθη να διγήσω' 

πώς ήτονε ή αφορμή κ εγίνη το γιαγκίνι, 

ό Βασιλεύς επρόσταξεν και δονανμας εγίνη. 

Μικροί μεγάλοι στόλισαν όλα τους τ αργαστήρια 

10 να κάμουσιν τον δονανμάν με τα πολλά παιχνίδια. 

Και πρόσταξεν ό Βασιλεύς όλοι τονς νά χαροϋσιν, 

Τούρκοι και Φράγκοι και 'Ρωμιοί, καθώς επιθνμονσιν, 

εις τήν χαράν πού γέννησεν κορίτζιν ή Σονλτάνα 

επρόσταξεν ό Βασιλεύς και δοννανμαν έκαμαν. 

15 Στην Πάλιν και στον Γαλαταν έπήγεν το φερμάνι, 

όστις τ ακούσει παρευθύς τον δοννανμαν νά κάμη. 

Σαββάτον ξημερώνοντας, 'κοσιπέντ' ,Απριλλίου 

δυο μέραις νστερώτερα τ αγίου Γεωργίου, 

σταϊς δύο βραδιαϊς τοϋ δονανμά εγίνη το γιαγκίνι· 

20 ακούσατε νά σας ειπώ πώς ήτον, πώς εγίνη. 

Εις τήν Πόρταν τοϋ Τοπχανά ήτανε μπουρεκτζίδες, 

κ' εύγήκαν εις τον δονανμά κι αντοίνοι σεγιρτζίδες 

1 'Ρημάδα cod, Γ | στολισμένη Γ | βαρμένη Γ || 2 καημένοι· Γ || 3 είσθε Γ || 5 
βάλτηκα Γ | τον Γ |] 6 καγιμένου cod [| 8-16 om Γ || 17 'κοσπέντε άπριλίου Γ || 19 
δοναμά Γ || 22 ενβήκαν Γ | δονναμαν Γ 
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ç. 287ν κι άφήκαν έναν σύντροφον τον φούρνον να κοιτάζγι. 

'Εκείνος άποκοιμήθηκεν, τίποτες δεν 'πεικάζεν 

25 ξέχασεν ό ταλαίπωρος δτι είναι φωτιά κι ανάφτει, 

μόνον άποκοιμήθηκεν εύμορφα κι άναπαύτη-

και ή φωτιά εκίζδισεν κι άναψεν τάργαστήρι, 

εκείνος ήτον ή αφορμή κ' εγίνη το γιαγκίνι. 

Κ' εκάηκεν ό Γαλατάς ο πολνπαινεμένος, 

30 πού ήτον σ δλην τήν Τονρκιάν πολλά εξακουσμένος, 

ήτον ωσάν τήν Βενετιάν εκείνην όπου λέγουν, 

τώρα καθώς εγίνηκεν κοιτάζουν τον και κλαίγουν. 

"Ητον ΓΡο)μαϊοι περισσοί, πολλΛ ευτυχισμένοι, 

σε μίαν ώραν έγιναν πτοιχοι ξεγυμνωμένοι. 

35 Να 'θελεν είσται ό καιρός λιγάκι σάν γαλνήνη, 

τόσον κακόν δεν έκαμνε το φοβερόν γιαγκίνι. 

Μά 'φύσα 'κείνος ό Βοριάς άγριος, θυμοψένος, 

καθολικ' άπα τον θεον ήτονε προσταγμένος, 

με το νά σφάλλωμεν πολλά και δεν μετανοοϋμεν, 

40 έστειλεν τούτην τήν φωτιάν δλοι νά παιδευθοϋμεν. 

Για νά γνο^ρίσο^μεν καλά, μικροί τε και μεγάλοι, 

γιά τούτο μάς τήν έστειλεν εξαφν' αυτήν την ζάλη. 

Κ' εχασεν μάνα το παιδί και το παιδί τήν μάνα, 

Τούρκοι, 'Ρωμαίοι σάστισαν, 'Εβραίοι, Φράγκ αντάμα. 

φ. 2ssr Σταϊς πέντε ωραις της νυκτός πού 'γίνη το γιαγκίνι 

46 δεν 'μπορώ νά διηγηθώ το κλάμαν οπού 'γίνη. 

Μικροί μεγάλοι τρέχασι, τά ρούχα φορτωμένοι, 

μες στα σοκάκια κλαίγασι μαύροι, σκοτεινιασμένοι-

δεν ήξευραν πού νά κρυφθούν νά μήν κατακαγούσι, 

50 κλαΐσιν απαρηγόρητα, φωνάζουν και βοούσι. 

Έκείναις ή άρχόντισσαις ή πολυχαδεμέναις, 

πού 'τον μες στα σαράγια τους ολόχρυσα 'δυμέναις, 

νά κοίταζες πώς ενγαιναν με χώρις φερετζέδες, 

κ' έτρέχασιν ξυπόλυταις, σάν νάταν σκλάβο.)μέναις. 

55 Έχάσασιν ταϊς σκλάβαις τους, πού ταϊς υπηρετούσαν, 

μες στα σοκάκια τρέχασιν, τους Τούρκους κ' ερωτούσαν, 

αν εϊδασιν ταΐς σκλάβαις τους, αν είδαν τά παιδιά τους, 

24 άπεκοιμήΟηκεν Γ ; 25 τι Γ || 35 είναι Γ || 42 ταντο cod' ταντα Γ || 43-44 om 
Γ | 4 6 κλάμα Γ | 47-62 om Γ 
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δπού τ άφηναν κ' έφευγαν απ την πολλήν την βιά τους· 

από τον φόβον της φωτιάς να μην κατακαγοΰνε, 

60 έχαναν μάναις τα παιδιά, κλαΐσιν, μοιρολογούνε. 

Ή φλόγα εκαμάρωνεν, τους επερνεν στην μέσην, 

κι αναστέναζαν θλιβερά εις τον Θ εάν και κλαΐσιν. 

"Εσβηναν απ την μιαν μεριάν, κι από την άλλην καίγει, 

ποιος να θ(ορη τέτοιον καημον κι από καρδιάς δεν κλαίγει. 

65 Καθολικ από τον Θ εάν ητονε προσταγμένος 

δ φοβερός δ άνεμος, κ* έφύσαν Θυμωμένος. 

φ. 288νΑεν επαυσεν δ άνεμος έλεος για να κάμη, 

ώστε δπού τον εκαψεν, κ εγίνηκεν βεράνι 

και δεν γνωρίζει άνθρωπος μέσο. να περπατήση, 

70 ποιος να τον είδη να μην χύση δάκρυα σαν την βρύσι. 

Μάλιστα για ταϊς έκκλησιαϊς ταϊς χρυσοστολισμέναις, 

σε τρεις ώραις εκάηκαν κ' ή έξι μαζωμέναις, 

κ εφύγασιν οι προεστοί, παπάδες και διάκονοι, 

μες στα καράβια κείτονται τά δοϋχα τους ακόμη. 

75 Έχασαν τά κονάκια τους και εϋμορφα κελλιά τους, 

επαιδευθήκασιν κι αυτοί για την κενοδοξία τους. 

ΔιατΙ δεν εχρειάζονταν κανέναν νά μιλήσουν, 

μηδέ πτωχον μηδ' άρχοντα νά τον εχαιρετήσουν 

τόσην άξίαν έχασαν, σαν μητροπολιτάδες, 

80 κ επέρνασιν ταϊς εκκλησιαϊς με τούρκικους ριτζάδες. 

Δια τοϋτο αυθέντης δ Θεός έστειλε την όργην του, 

και το γιαγκίν δπού "γινεν ήτον με την βουλήν του. 

"Εδειξεν φόβον τρομερόν, γιά νά μετανοήσουν 

γυναίκες, άνδρες και παιδιά νά κλάψουν, νά θρηνήσουν. 

85 Εις δ,τι κι αν έσφαλαν νά ξεμολογηθοϋνε, 

νά κλαύσουσιν εις τον Θεον και νά συγχωρηθούνε. 

Τελείωσεν ή 'ξήγησις, του Γαλατά ριμάδα, 

κ' εκείνος που την εϋγαλεν, τον λέγουσιν Βαρνάβα. 

φ . 289Γ Εις την πατρίδα Κύπριος, μά δεν είν σπουδαγμένος, 

90 πάρεξ κοινά τά γράμματα πού είναι μαθημένος. 

Νά 'χεν σπουδάξη και αυτός έλληνικήν σοφίαν, 

63 εαβύναν Γ || 67-70 οηα Γ || 72 εκάησαν Γ | εξη Γ || 74 κοίτονται Γ || 80 τούρκι

κους: ξενικούς Γ [| 81 ταντο cod.· τοϋτο Γ || 82 γιαγκίνι ποϋγινε Γ || 87 ρημάδα cod, 

Γ || 89 σπουδασμένος Γ 
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Χφ. 'Ιωαννίνων (olim Κουρίλα 5), φ. 287r (τμήμα) 

ήθελεν εχη μάθημα νά γράφ' όρθογραφίαν. 

Κι αν εσφαλεν καΙ τίποτες στους στίχους όπου γράφει, 

εις το σχολών δεν κάθησεν της Πόλης ôià va μάθη. 

95 Ελπίζω πώς να ''σπούδαζεν, ηθεΡ.εν εννοήση 

ταϊς λέξαις δλαις των γραφών να ταΐς κατανόηση. 

Μα επειδή στον τόπον του δεν βρίσκουνται σπουδαίοι, 

ετζη αυτός άσπούδακτα τα γράφει και τα λέει. 

Kai αν είναι τίποτες οι στίχοι πού 'ν' γραμμένοι, 

100 συγγνώμην να τον δώσετε α δεν εν* συνθεμένοι. 

Μόνον δια ενθνμησιν τους ήθελεν ήγράψη 

για τον καγμένον Γαλατάν, όποιος γροικα να κλάψη. 

Πρέπει πολλά νά κλάψωμεν, κι όλοι νά λυπηθοϋμεν 

εις τό κακόν πού γίνηκεν, να διανοηθοϋμεν 

105 πώς ο αύθέντης ο θεός παιδεύει τους ανθρώπους 

και την όργήν του στέλλει την σε βοελνγμένους τόπους, 

εκεί "πού περισσεύουσιν πόρνείαις κι άσωτίαις, 

οινοποσίαις και χοροί, με πλείσταις άδικίαις· 

92 έχει Γ || 94 της Πόλεως να μάθη Γ || 97 βρίσκονται Γ || 98 άσπονδαστα Γ 
100 σννθειμένοι Γ || 101 ενθνμισιν Γ || 107-108 om Γ 
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ωσάν της Σμύρνης τον σεισμόν τότες όπου εγίνη 

110 εκείνους καταπόντισεν, κ' εδώ 'στειλεν γιαγκίνι. 

φ 289ν Μακρόθνμος εϊν 6 Θεός και έχει εύσπλαγχνίαν, 

μα °μεϊς δεν επιστρέφομεν από την άμαρτίαν. 

Μόνον σαν ελθη ή οργή, τότε μετανοοϋμεν, 

τα σφά?„ματα που κάμνομεν και πάλιν τ άρχινοΰμεν 

115 και δεν κάμνομεν άποχήν την των κακών τελείαν, 

να εχωμεν κ' εις την ψνχήν όλίγην σωτηρίαν. 

Με τοϋτα όλα ο Θεός θέλει μας διορθώσει, 

εκείνος που μας επλασεν ελπίζω να μας σώση. 

Διατϊ σ αυτόν ελπίζομεν, στην χάριν του θαρροϋμεν 

120 με καθαρήν μετάνοιαν όλοι μας να σωθοϋμεν: — 

Τέλος της παρούσης όιμάδας τοϋ Γαλατά. 
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