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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΜΑΔΑΝΗΣ 
ΕΝΑΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΣ ΤΟΥ 18ου ΑΙΩΝΑ 

ΣΕ ΑΦΑΝΕΙΑ 

ι 

ΣΤΗΝ ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ του Κα'ισάριου Δαπόν-

τε περιλαμβάνεται, άπα το 1868 και ή «'Ιστορία των συμβάντων επί 

της βασιλείας του σουλταν Μεχμέτη, έπιτροπεύοντος του Κιπρουλή γέ

ροντος Μεχμέτ πάσα, μέχρι της βασιλείας του σουλταν Άχμέτη, υίοΰ του 

αύτοΰ σουλταν Μεχμέτη, έπιτροπεύοντος τηνικαΰτα του Δαματ Χασάν 

πάσα». Ό Κωνσταντίνος Σάθας στη Νεοελληνική Φιλολογία του προ-

σγράφει πρώτος στον Δαπόντε το έργο1 και λίγα χρόνια αργότερα, το 

1872, το κάνει ευρύτερα γνωστό δημοσιεύοντας το στον τρίτο τόμο της 

Μεσαιωνικής Βιβλιοθήκης και ονομάζοντας το «Χρονογράφο».2 "Εκτοτε 

κανείς δεν αμφισβήτησε οτι ό «Χρονογράφος» είναι έργο του Καισάριου 

Δαπόντε. 

Το χειρόγραφο πού είχε χρησιμοποιήσει ό Σάθας για την έκδοση του 

«Χρονογράφου» άνηκε στον Γεώργιο Μαυροκορδάτο1 σήμερα λανθάνει, 

περιγραφή του όμως μας έδωσε ό Ε. Legrand όταν, δύο χρόνια μετά τον 

Σάθα, χρησιμοποίησε και εκείνος το ϊδιο χειρόγραφο για να εκδώσει το 

έργο του Δαπόντε «Δακικαί Εφημερίδες». Σύμφωνα λοιπόν με την περι

γραφή του Legrand, το χειρόγραφο είχε σχήμα 4ο μικρό, 46 φύλλα χωρίς 

αρίθμηση και 608 σελίδες. Στα πρώτα 46 φύλλα υπήρχε ό πίνακας τών 

περιεχομένων, στις σ. 1-99 ή «'Ιστορία τών συμβάντων...», οι σ. 100-

114 ήταν λευκές και ακολουθούσαν στις σ. 115-608 οι «Δακικαί Ε φ η 

μερίδες». Το χειρόγραφο ήταν αυτόγραφο του Δαπόντε' το ονομά του δεν 

αναγραφόταν στην «Ίστορίαν τών συμβάντων», δμως και ό Legrand θεοό-

ρησε δτι το έ'ργο άνηκε σε αυτόν, καθώς μάλιστα αναγνώρισε στο κείμενο 

τα κύρια χαρακτηριστικά του ύφους πού συναντά κανείς και σε άλλα 

συγγράμματα του Δαπόντε. Και κατέληξε στο συμπέρασμα: «il nous 

semble impossible de ne pas la [l 'Histoire] lui a t t r ibuer ; c'est, du 

1. Κων. Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία. Βιογραφίαι τών εν τοίζ γρά/ι/ιασι δια-

λαμψάντων Έλλ.ήνων, 'Αθήνα 1868, σ. 505. 

2. Κων. Σάθας, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, 3, Βενετία 1872, σ. 1-70. 
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reste, ce qu'il a fait sans aucune hésitation M. Constantin Sathas». 3 

Ό εντοπισμός ωστόσο ενός άλλου χειρογράφου πού περιέχει την «'Ι

στό ρ ίαν των συμβάντων» και οπού σημειώνεται το όνομα εκείνου πού τη 

συνέθεσε επιβάλλει, όπως νομίζω θα φανεί στή συνέχεια, να αναθεωρηθεί 

ή καθιερωμένη ως τώρα αντίληψη πώς συγγραφέας της είναι 6 Καισάριος 

Δαπόντες.4 

Πρόκειται για ενα χειρόγραφο πού σήμερα απόκειται στο Σπουδα

στήριο Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων του Πανεπιστημίου 'Ιωαννίνων.5 Πε

ριέχει εξήντα περίπου έργα, άπό τα όποια τα περισσότερα σχετίζονται με 

την ιστορία της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Στα φ. 239Γ-286Γ παραδίδε

ται έργο με την επιγραφή «'Ανέκδοτος ιστορία των συμβάντων έπί της 

βασιλείας τοΰ σουλτάν Μεχμέτη, έπιτροπεύοντος του Κιπρουλή γέρον

τος Μεχμέτ πασά, μέχρι της βασιλείας σουλτάν Άχμέτη, υίοΰ τοΰ 

αύτοΰ σουλτάν Μεχμέτη, έπιτροπεύοντος τηνικαΰτα τοΰ Δαματ Χασάν 

πασά». Στην αρχή, στο περιθώριο τοΰ μακροσκελοΰς αύτοΰ τίτλου, εΐναι 

γραμμένο, άπό το ΐδιο χέρι πού έγραψε και όλο το έργο, το ακόλουθο ση

μείωμα: « Ά π ό φωνής Δημητρίου 'Ραμαδάνη, μεγάλου σπαθάρεως, κατ' 

έπιταγήν Κωνσταντίνου βεοβόδα Μαυροκορδάτου». Είναι φανερό πώς ό 

γραφέας τοΰ σημειώματος υποδήλωνε Οτι κάποιος μ. σπαθάρης με το ό

νομα Δημήτριος Ραμαδάνης συνέθεσε, με εντολή τοΰ βοεβόδα Κωνσταν

τίνου Μαυροκορδάτου, την «Ίστορίαν των συμβάντων», έργο πού παρέ

μενε ανέκδοτο. Το κείμενο δμως πού ακολουθεί είναι αυτό πού δημοσίευ

σε ό Σάθας με τον τίτλο «Καισαρίου Δαπόντε, Χρονογράφος».6 

3. Ε. Legrand. Δακικαι 'Εφημερίδες, Ephémérides Daces, 1, Παρίσι 1880 
(Βρυξέλλες 1965), σ. viii-ix· πρβ. και 3, Παρίσι 1888 (1965), σ. 1ν-1νΐ.Στον Δαπόντε 
αποδίδουν το έργο και οί νεότεροι μελετητές' ό Δημήτριος Πασχάλης, Καισάριος Δα
πόντες, 'Αθήνα 1935, σ. 20, σημειώνει δτι «εκ των ανεκδότων του έξέδωκεν ό Σάθας 
την "Ίστορίαν τών συμβάντων έπί τοΰ σουλτάν Μεχμέτη"»· ό Ν. Camariano, 
«Constantin Dapontès et les principautés roumaines», Revue des éludes sud-
est européennes 8 (1970) 481-494 προσθέτει στην έργογραφία τοΰ Δαπόντε δύο 
ακόμα έργα, δέν αφαιρεί δμως την «Ιστορία». Στον 'ίδιον αποδίδει το έργο και ό 
Ε. Σουλογιάννης, (('Ο Δαπόντες, ή άντίληψίς του περί ιστορίας και ό πρόλογος του 
εις το "Φανάρι γυναικών"», Παρνασσός 12 (1970) 253-261 και το ΐδιο στο Κείμε
να και Μελέται Νεοελληνικής Φιλολογίας, άρ. 65, 'Αθήνα 1970, σ. 3-11. 

4. Μια πρώτη ανακοίνωση τοΰ ευρήματος αύτοΰ παρουσίασα στο 'Επιστημο
νικό Συμπόσιο ((Μνήμη Λέανδρου Βρανούση» πού όργάνιοσε ό "Ομιλος Μελέτης τοΰ 
Ελληνικού Διαφωτισμού ('Αθήνα, 10-11 Μαΐου 1995). 

5. Περισσότερα στοιχεία για το πώς κατέληξε τό χειρόγραφο στο Πανεπιστή
μιο 'Ιωαννίνων βλ. αμέσως πιο κάτω στο. κείμενο. 

6. Οί διαφορές πού υπάρχουν ανάμεσα στα δύο κείμενα, αύτοΰ πού δημοσίευσε 
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Το ερώτημα, βέβαια, πού ανακύπτει είναι πόση αξιοπιστία μπορεί να 

έχει το σημείωμα αυτό, ώστε να ανατρέψει την απόδοση του έργου στον 

Δαπόντε. 

II 

Οί πρώτες έρευνες είναι φυσικό να στραφούν προς το 'ίδιο το χειρόγρα

φο πού σώζει τη μαρτυρία. Τα κωδικολογικα και παλαιογραφικά στοι

χεία πού έχουν συναχθεί είναι τα ακόλουθα: 

Το χειρόγραφο, διαστάσεων 220 x 170, είναι σύμμεικτος κώδικα? 

πού αποτελείται άπό 552 φύλλα ( Π + 5 3 9 + Χ Ι ) . Το μεγαλύτερο μέρος 

του χειρογράφου είναι γραμμένο άπό το ϊδιο χέρι* ή γραφή είναι επιμελη

μένη, δεξιοκλινής, του 18ου αιώνα. Στο αρχικό σώμα ενσωματώθηκαν 

αργότερα και άλλες ενότητες, με κείμενα διαφόρων εποχών. 

Στο χειρόγραφο δεν υπάρχουν βιβλιογραφικά ή κτητορικά σημειώμα

τα πού να δηλώνουν τη συγκρότηση και την τύχη του. Είναι, ωστόσο, βέ

βαιο πώς δ άνθρωπος πού στο μεγαλύτερο μέρος το έγραψε είναι ό Νικό

λαος Καρατζάς. Ή ταυτότητα του αποκαλύπτεται εύκολα άπο την ιδιό

τυπη γραφή του, καθώς και άπό ορισμένα άλλα, πολύ χαρακτηριστικά, 

κωδικολογικα στοιχεία πού βεβαιώνουν Οτι προέρχεται άπο τον λόγιο αυτό 

βιβλιογράφο και συλλέκτη χειρογράφων του 18ου αιώνα. Μετά τον Κα

ρατζά το χειρόγραφο πέρασε σε άλλον κτήτορα, πού το εμπλούτισε και με 

νέα κείμενα. Δεν άφησε ίχνη της ταυτότητας του, δμως διακρίνουμε σε 

πολλά σημεία τήν παρουσία του.7 Το 1944 το χειρόγραφο βρέθηκε στα 

χέρια του μητροπολίτη Κορυτσάς Εύλόγιου Κουρίλα. "Ενα σημείωμα του 

στο παράφυλλο I r του τέλους μας πληροφορεί για το πότε και πώς το απέ

κτησε: « Έ ν ω χρόνω άλλοι έπώλουν τα υπάρχοντα διά να ζήσωσιν, ήγο-

ράσθη τη 15 'Ιαν. 1944 μετά του Νομοκάνονος παρά του παλαιοπώλου 

Χρ. Σακοράφου (έν 'Αθήναις οδός Πανδρόσου 40) αντί 700.000 δρ. επτα

κοσίων χιλιάδων | ό μητροπολίτης Κορυτσάς Εύλόγιος Κουρίλας». Το 

χειρόγραφο πήρε τον αριθμό 5 στή συλλογή Κουρίλα. Είναι ωστόσο βέ

βαιο δτι πριν άπό τον Εύλόγιο Κουρίλα και μετά τον ανώνυμο κτήτορα 

πού πρόσθεσε στο αρχικό σώμα του χειρογράφου και άλλα κείμενα, μεσο-

ό Σάθας και αύτοΰ πού σώζεται στο χειρόγραφο των 'Ιωαννίνων, είναι μικρές, οί πε
ρισσότερες υφολογικού χαρακτήρα. 

7. Σε αρκετά φύλλα βρίσκουμε σημειώματα του· και ακόμα, τον βρίσκουμε να 
συμπληρώνει τους καταλόγους «αύθεντών Βλαχίας» πού είχε αρχίσει να καταγράφει 
ό Καρατζάς στο τέλος του χειρογράφου (φ. 535ν) με τα νεότερα ονόματα. ΟΊ αναγρα
φές είχαν διακοπεί άπο τόν Καρατζά στο έτος 1786. 
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λάβησαν και άλλοι, πού δεν άφησαν εμφανή τα 'ίχνη τους. Είναι πιθανδ 

τό χειρόγραφο να προέρχεται άπο τη βιβλιοθήκη της οικογένειας Ράλλη 

στην 'Αθήνα —δπως και δ «Νομοκάνων», πού ό Κουρίλας δηλώνει στο 

πιο πάνω σημείωμα του δτι τον απέκτησε ταυτοχρόνως—, δεδομένου δτι 

και τα δύο χειρόγραφα προέρχονται άπο την Κωνσταντινούπολη, άπο τή 

βιβλιοθήκη του Νικολάου Καρατζά, και βρέθηκαν και τα δύο στα χέρια 

του ϊδιου εμπόρου τήν 'ίδια εποχή. "Αν ή υπόθεση αύτη ευσταθεί, τότε 

ένας άλλος κτήτορας του χειρογράφου ήταν πιθανότατα ό Γεράσιμος 'Αρ

γολίδος, άφοΰ το άλλο χειρόγραφο, ό «Νομοκάνων», πού αγόρασε τό 1944 

ό Κουρίλας, έφτασε στή βιβλιοθήκη της οικογένειας Ράλλη μέσω του Γε

ρασίμου.8 "Οσον άφορα τον τελευταίο κρίκο της ιστορίας του χειρογρά

φου, τό πώς έφθασε άπο τον Εύλόγιο Κουρίλα στο Σπουδαστήριο του Πα

νεπιστημίου 'Ιωαννίνων, είναι γνωστό ότι ό μητροπολίτης Κορυτσάς κλη

ροδότησε τή βιβλιοθήκη του στο Πανεπιστήμιο και ότι άπο τήν άνοιξη του 

1991 τα βιβλία του, χειρόγραφα και έντυπα, αποδόθηκαν στο Σπουδα

στήριο 'Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων.9 

Είναι φανερό ότι οι έρευνες μας πρέπει νά στραφούν πλέον προς τον 

Νικόλαο Καρατζά, αφού αυτός αποθησαύρισε τό κείμενο πού μας ενδιαφέ

ρει και αυτός έγραψε τό σημείωμα για τό συντάκτη της «Ιστορίας τών 

συμβάντων». 

I l l 

Τα βιογραφικά του Καρατζά τα γνωρίζουμε πολύ λίγο- ό ϊδιος φαίνεται 

πώς δεν φρόντισε —ή δεν επιδίωξε— νά αφήσει στις επόμενες γενιές πα

ρά λίγες μόνο πληροφορίες για τή ζωή του. 'Από ένα αυτόγραφο ση

μείωμα πού απομνημόνευσε σε χειρόγραφο της βιβλιοθήκης του πληροφο

ρούμαστε πώς ήταν Κωνσταντινουπολίτης, Οτι κατείχε τό αξίωμα του λο

γοθέτη του γενικού της Μ. 'Εκκλησίας και ότι έζησε κάποιο διάστημα 

στο Βουκουρέστι, όπου μάλιστα είχε τό αξίωμα του μεγάλου κομίσου, ό-

8. Για το άλλο χειρόγραφο πού αγόρασε άπο τον ϊδιο παλαιοπώλη ό Κουρίλας 

—τον «Νομοκάνονα» δπως τον αναφέρει— βλ. τήν πρόσφατη μελέτη τών Δ. Γ. Ά π ο -

στολόπουλου, Π. Δ. Μιχαηλάρη, Μάχης Παΐζη, «"Ενα περιώνυμο νομικό χειρόγρα

φο πού έλάνθανε: "το χειρόγραφο Γ, του Γερασίμου Αργολίδος". "Ενας αγνιοστος 

κώδικας του Νικολάου Καρατζά», 'Ελληνικά 45 (1995) 88. 

9. Στή μελέτη πού αναφέρω στην προηγούμενη σημείίυση υπάρχουν περισσό

τερα στοιχεία για τους πιο πάνω κτήτορες και για τό οδοιπορικό τών δύο χειρογρά

φων ωσότου καταλήξουν στο Πανεπιστήμιο 'Ιωαννίνων. 
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ταν ηγεμόνας ήταν δ Κωνσταντίνος Μαυροκορδάτος.10 "Αγνωστη είναι ή 

ακριβής χρονολογία της γέννησης του, όπως άγνωστη είναι, και ή χρονο

λογία του θανάτου του. Πρέπει να γεννήθηκε τα πρώτα χρόνια του 18ου 

αιώνα, αφού ήδη το 1731 κατείχε το αξίωμα του λογοθέτη του γενικού 

στο πατριαρχείο,1 1 και πρέπει να πέθανε μετά τον 'Απρίλιο του 1786 

και πριν άπο το 1789, δεδομένου δτι, στον κατάλογο των «αύθεντών Βλα

χίας» πού υπάρχει στδ τέλος του χειρογράφου (φ. 535 ν), ή τελευταία ιδιό

γραφη εγγραφή είναι ο Νικόλαος Μαυρογένης, πού ανέλαβε τον 'Απρί

λιο της χρονιάς εκείνης τήν ηγεμονία της Βλαχίας. Στον κατάλογο, έξαλ

λου, «των αυτοκρατόρων τών Τούρκων» (φ. 527Γ) το όνομα του Σελήμ Γ', 

πού ανέβηκε στο θρόνο το 1789, είναι σημειωμένο άπο άλλο χέρι. Μαθή

τευσε, σύμφωνα με μαρτυρία του ϊδιου, στην Πατριαρχική Σχολή της 

Κωνσταντινούπολης.12 

Ή παιδεία του ήταν βαθιά. Οι κώδικες της βιβλιοθήκης του πού έχουν 

ως σήμερα εντοπιστεί αποτελούν αδιάψευστους μάρτυρες της ευρυμάθειας 

του, της φιλολογικής του δεινότητας και της ενημέρωσης του στή βιβλιο-

10. «Τό παρόν έγχειρίδιον συνελέγη σπουδή και επιμέλεια δ τι πλείστη παρά 

Νικολάου Καρατζά Κωνσταντινοπολίτου, λογοθέτου γενικού της τοϋ Χρίστου Μεγά

λης Εκκλησίας και μεγάλου κομίσου της αυθεντίας Ούγκροβλαχίας, εξ ου και Παν

δέκτη ώνομάσθη δια το εΐναι νόμων παντοδαπών δοχεΐον, χάριν τών νομομαθών και 

περί τα πατριαρχικά τοϋ οικουμενικού θρόνου και συνοδικά γράμματα ασχολουμένων. 

Έγράφη δε ιδία αύτοΰ χειρί κατά διαφόρους καιρούς και τόπους, εν τε Κωνσταντινου-

πόλει δηλαδή και εν Βουκουρεστίω της Ούγκροβλαχίας, επί Κωνσταντίνου Νικολάου 

βοεβόδα τοΰ ήγεμόνος...». Τό σημείωμα είναι γραμμένο στην αρχή τοϋ κώδικα νομο-

κανονικοΰ περιεχομένου πού ό ΐδιος ονόμασε «Πανδέκτη» και πού σήμερα λανθάνει. 

Το «αυτοβιογραφικό» αυτό σημείωμα δημοσίευσε ό Σωφρόνιος Εύστρατιάδης, ((Παν

δέκτη Νικολάου Καρατζά, λογοθέτου γενικοϋ της τοΰ Χρίστου μεγάλης εκκλησίας», 

'Εκκλησιαστικός Φάρος 6 (1910) 81" πρβ. και Χ. Γ. Πατρινέλης, «Πατριαρχικά γράμ

ματα και άλλα έγγραφα και σημειώματα τοϋ ις'-ιη' αιώνος εκ τοΰ κωδικός τοΰ Ί έ -

ρακος», Έπετηρις τοϋ Μεσαιωνικού 'Αρχείου 12 (1962) 142-143. 

11. Πρβ. και δσα βιογραφικά στοιχεία έχει συγκεντρώσει για τον Καρατζά ό 

Χ. Γ. Πατρινέλης, στο Ιδιο, 142-144. Βλ. ακόμα οσα αναφέρονται γι' αυτόν στή με

λέτη πού μνημονεύεται στή σημ. 8. 

12. Σε σημείωμα πού σώζεται στό χειρόγραφο πού βρίσκεται σήμερα μέ τον άρθ. 

164 στή Βιβλιοθήκη της 'Ακαδημίας 'Επιστημών (Ρωσ. 'Αρχαιολογικό Ίνστιτοΰτο) 

διαβάζουμε: «Γέγραπται τό παρόν τη έμή χειρί Νικολάου Καρατζά οντος μου νεανίου 

και τροφίμου της εν Κωνσταντινουπόλει πατριαρχικής σχολής»- βλ. Ι. Ν. Lebedeva, 

Greceskie rukopisi, Αένινγκραντ 1973, σ. 162-163. Δάσκαλος του ήταν ό μετέπειτα 

πρεσβύτερος Θεοδόσιος Βυζάντιος, δπως αναφέρει ό 'ίδιος στό σημείωμα του στην 

«Πανδέκτη» (βλ. σημ. 9). 
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γραφιά. 1 3 Ό τρόπος με τον όποιο εργαζόταν ό Καρατζάς χαρακτηρίζεται 

άπό μεθοδικότητα και ακρίβεια: στους κώδικες της βιβλιοθήκης του συ

νήθιζε να προτάσσει πίνακες των περιεχομένων, στα περιθώρια των κει

μένων σημείωνε πληροφορίες για τα πρόσωπα ή τα γεγονότα πού μνημο

νεύονταν, ενώ συχνά παρέθετε ολόκληρα αποσπάσματα άπό άλλα σχετικά 

έργα. Παράλληλα σημείωνε μέ ευσυνειδησία την πηγή άπό την οποία αν

τέγραφε καί. για τα έ'ργα πού ήταν δημοσιευμένα, τή βιβλιογραφική πα

ραπομπή. 1 4 

Αυτά τα χαρακτηριστικά τα βρίσκουμε καί στο χειρόγραφο τών 'Ιωαν

νίνων: στά φ. I r - I I r της αρχής ό Καρατζάς έγραψε τον «ελεγχον τών έν 

Χφ 'Ιωαννίνων (olim Κουρίλα 5), κώδικας Νικολάου Καρατζά, φ. 2391'. 

τω παρόντι περιεχομένων», ενώ στα περιθώρια, λεπτογραμμένα άπό τον 

'ίδιο σημειώματα δίνουν πληροφορίες για τους συγγραφείς καί τα έργα 

πού περιέχονται ή προσθέτουν στοιχεία για γεγονότα πού περιγράφονται. 

Για παράδειγμα, στο περιθώριο του φ. 281Γ καί πλάι στή φράση «"Εδωκε 

το κοινόν χρέος ό κύρ Καλλίνικος καί εγινεν ό κύρ Γαβριήλ)) ό Καρατζάς 

13. Πρώτος ό Ευγένιος Βούλγαρης είχε αναφερθεί στή λογιοσύνη του «ώς αν
δρός αρίστου καί ούκ έν δευτέρω τα της φιλολογίας τιθεμένου» ('Ιωσήφ μονάχου τον 
Βρυεννίου Παραλειπόμενα, Αιψία 1784, σ. δ'). 

14. Για τους κώδικες του Νικολάου Καρατζά βλ. τή μελέτη του Άθ. Παπαδό-
πουλου-Κεραμέα, «Δύο κώδικες της βιβλιοθήκης Νικολάου Καρατζά», Έπετηρϊς 
Παρνασσού 8 (1904) 5· βλ. ακόμα Χ. Γ. Πατρινέλης, «Πατριαρχικά γράμματα...», 
142-143, Georges Papazoglou, «Un manuscrit inconnu provenant de la biblio
thèque de l'archonte phanariote Nikolaos Karatzas», Revue des Études By
zantines 49 (1991) 255-261, Δ. Γ. Άποστολόπουλος, «Ένα Ίσον' 'έκβληθέν εκ 
του Μεγάλου Νομίμου'», Ροδωνιά. Τιμή στον Μ. Ι. Μανονσακα, 1, Ρέθυμνο 1994, 
25 κ.έ. καί Β. Fonkic, «Eine Wiener Sammelhandschrift von Nikolaos Ka
ratzas», Jahrbuch der Osterreichischen Byzantinistik 44 (1994) = Ανάριας, 
Herbert Hunger zum 80. Geburtstag. 91-98. 
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σημείωσε: « Ό π(ατ)ριάρχης Καλλίνικος έκοιμήθη αύγούστου ητι, ημέρα 

ζτη, έτος ,αψβ' και έγινεν ό κυρ Γαβριήλ π(ατ)ριάρχης, σεπτεμβρίω' ή με-

τάθεσίς του έγινεν αύγούστου λ' και ήλθεν εις την Πάλιν Οκτωβρίου κδ')>. 

Με άλλα λόγια, οι πληροφορίες του Καρατζά διακρίνονται για την ακρί

βεια και την αξιοπιστία τους. Γιατί Οχι και εκείνη πού άφορα το έργο «'Ι

στορία τών συμβάντων»; 

Στα επιχειρήματα αυτά θα μπορούσε ϊσως να αντιτάξει κανείς δτι ό 

Καρατζάς πιθανόν να αντέγραψε μηχανικά, στο περιθώριο του χειρογρά

φου του, μια πληροφορία, χωρίς να έχει ελέγξει τήν εγκυρότητα της" κατά 

συνέπεια, δσα ειπώθηκαν για τή σημασία της μαρτυρίας του και για τήν 

απόδοση του έργου δύσκολα μπορούν να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Υπάρ

χει δμως ένα τεκμήριο πού δίνει απάντηση σ' αυτό το υποθετικό ερώτημα 

και προσθέτει άλλο ένα επιχείρημα στην υπόθεση πού διατυπώσαμε. Πρό

κειται για Οσα έχει σημειώσει πάλι ό Καρατζάς σε ένα άλλο χειρόγραφο 

της βιβλιοθήκης του, πού σήμερα σώζεται στή Βιβλιοθήκη τοΰ Harvard 

College μέ τον ταξινομικό αριθμό 3. 

Το χειρόγραφο αυτό, πριν φτάσει στα χέρια τοΰ Καρατζά, άνηκε στον 

Μιχαήλ Καντακουζηνό, τον επιλεγόμενο Σεϊτάνογλου.1 5 Ό Καρατζάς 

λοιπόν, κατά τή συνήθεια του, συγκέντρωσε όσες πληροφορίες είχε για 

τον παλιό κτήτορα τοΰ χειρογράφου και τις σημείωσε στα παράφυλλα της 

αρχής. Στο φ. ΒΓ αντέγραψε ένα επίγραμμα για τον Καντακουζηνό,16 ενώ 

στ/] συνέχεια σημείωσε αποσπάσματα άπό 'ιστορικά έργα πού αναφέρον

ταν στο ϊδιο πρόσωπο. Το πρώτο ήταν « Έ κ της πολιτικής 'ιστορίας Θεοδο

σίου τοΰ Ζυγομαλά, έτει ,αφοη^ παρά Κρουσίω Τουρκογραικία», το δεύ

τερο « Έ κ της Τουρκογραικίας Μαρτίνου Κρουσίου, νόταις. σελίδι 211-

274, παρά Φαβρικίω βιβλιοθήκης ελληνικής τόμω ς<», σελίδι 696», ενώ 

στο verso τοΰ ϊδιου φύλλου σημείωσε ένα απόσπασμα πού περιγράφει το 

δραματικό τέλος τοΰ Καντακουζηνού και τήν εκποίηση της περιουσίας 

του άπό τους Τούρκους. Ό προσεκτικός πάντα Καρατζάς δεν παρέλειψε 

να σημειώσει, και στην περίπτωση αυτή, τήν πηγή άπό τήν όποια άντλη

σε το απόσπασμα: «έκ της ανεκδότου 'ιστορίας Δημητρίου 'Ραμαδάνη με-

15. Για το χφ 3 τοΰ Harvard College και τον κτήτορά του Μιχαήλ Καντα
κουζηνό βλ. Lawrence Nées, «An illuminated Byzantine Psalter at Harvard 
University», Dumbarton Oaks Papers 29 (1975) 207. Ό Γ. Παπάζογλου είναι αυ
τός πού διαπίστωσε δτι τό χειρόγραφο άνηκε στον Νικόλαο Καρατζά, βλ. Papazo-
glou, «Un manuscrit...», 255-261. 

16. Τό επίγραμμα τό αντέγραψε πιθανώς άπα χειρόγραφο τοΰ ΛΙετοχίου τοΰ 
Παναγίου Τάφου· βλ. για τήν υπόθεση αύτη Papazoglou, στο 'ίδιο, 260. 
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γάλου σπαθάρεως».1 7 Πρέπει να σημειωθεί ότι τό απόσπασμα πού παρα

θέτει είναι απολύτως ϊδιο με εκείνο πού περιέχεται στο χειρόγραφο ' Ι 

ωαννίνων, ενώ παρατηρούνται οι ί'διες μικρές διαφορές ως προς το αντί

στοιχο κείμενο πού εξέδωσε ό Σάθας. Φαίνεται ότι ό Καρατζάς και στα 

δύο χειρόγραφα του χρησιμοποίησε την 'ίδια πηγή —πιθανότατα αντέγρα

ψε στο χφ Harvard ο,τι είχε σημειώσει στο χφ 'Ιωαννίνων— ενώ ό Σά

θας εξέδωσε ενα ελαφρώς παραλλαγμένο κείμενο. Παραθέτω τα δύο κείμε

να προκειμένου να φανούν εναργέστερα ή ομοιότητα και οί μικρές διαφορές. 

'Ανέκδοτος Ιστορία των συμβάντοη> 

Δημητρίου Ραμαδάνη 

(χφφ'Ιωαννίνων & Harvard College 3' 

φ. 252r-252v & φ. βν) 

Αυτός ό Μιχάλης Καντακουζηνός 

ώντας τοιούτος περιβόητος και ύπέρ-

πλουτος άνθρο^πος, τόν έδιέβαλαν εις 

τον Βασιλέα πώς φαντάζεται να γένη 

Βασιλεύς, και έστειλαν ενα καπιτζί-

μπασιν κρυφίως και επήρε το κεφάλι 

του, περνώντας τον και δλην την περι-

ουσίαν του' και δσα δεν ημπόρεσαν τό

τε να τα πάρουν εις την Πόλιν τα έπού-

λησαν εις τήν Άδριανούπολιν εις το 

μεζάτι- όντως δέ παρά πολλά πράγμα

τα τα έπούλησαν τόσον έφτινά, όπου 

άπέμεινεν ή παροιμία, και λέγεται, ό

ταν άγοράση τινάς κανένα πράγμα έ-

φτινόν: άνθρωπε, αυτό άπό τό μεζάτι 

του Σεϊτάν όγλοϋ τό επήρες ! Και ταύ

τα περί τοϋ Μιχάλη Καντακουζηνού. 

Χρονογράφος 

Καισαρίου Δαπόντε 

(χφ Γ. Μαυροκορδάτου' 

έκδ. Σάθα, σ. 21-22) 

Αυτόν τόν Μιχάλην Καντακουζηνόν 

Οντα τοιούτον περιβόητον και ύπέρ-

πλουτον άνθρωπον, τόν έδιέβαλαν εις 

τόν Βασιλέα πώς φαντάζεται να γέ

νη Βασιλεύς- όθεν έστειλε καπιτζί-

μπασιν κρυφίως και επήρε τό κεφάλι 

του, περνώντας και δλην τήν περιου-

σίαν του" και δσα δεν ημπόρεσαν τότε 

να τα πάρουν ε'ις τήν Πόλιν τα έπού

λησαν εις τήν Άδριανούπολιν εις τό 

μεζάτι' οντάς δέ παρά πολλά πράγμα

τα τα έπούλησαν τόσον έφτινά, οπού 

απέμεινε παροιμία, και λέγεται, δ-

ταν άγοράση τινάς κανένα πράγμα έ-

φτινόν: άνθρωπε, αυτό άπό τό μεζάτι 

τοϋ Σε'ίτάνογλου τό επήρες ! Και ταύ

τα περί τοΰ Μιχάλη Καντακουζηνού. 

"Υστερα άπό δσα αναφέρθηκαν για τη συστηματικότητα και τήν ακρί

βεια τών πληροφοριών πού συνήθως δίνει ό Καρατζάς, ένας λόγιος πού 

γνώριζε πρόσωπα και πράγματα, καθώς κινήθηκε μεταξύ Κωνσταντινου

πόλεως και Βλαχίας, τό αυτόγραφο σημείωμα του πού συνδέει τόν Ραμα

δάνη με τό ιστορικό έ'ργο (('Ιστορία τών συμβάντων» δεν μπορεί εύκολα 

να παραμεριστεί. Πριν ωστόσο αποδεχθούμε τή μαρτυρία του. πρέπει να 

ελέγξουμε και τό πραγματολογικό της περιεχόμενο. Ποιος είναι h μνημο-

17. Nées, στο ίδιο, 207 σημ. 4 και Papazoglou, στο ϊδιο, 256. 
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νευόμενος μ. σπαθάρης Δημήτριος Ραμαδάνης; ταιριάζουν το πρόσωπο, 

δ χρόνος πού έζησε και το περιεχόμενο του έργου; 

IV 

'Από την οικογένεια Ραμαδάνη, πολλά μέλη της όποιας τιμήθηκαν με 

υψηλά αξιώματα στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, γνωρίζουμε τρεις μέ το 

όνομα Δημήτριος, έναν δμως πού εϊχε και τον τίτλο του μ. σπαθάρη. 

Ό παλαιότερος πρόγονος της οικογένειας εντοπίζεται στις αρχές τοΰ 17ου αιώ

να: ήταν ό Νικόλαος Ραμαδάνης, πού παντρεύτηκε κόρη Μανουήλ Παλαιολό

γου* κόμισος στη Βλαχία το 1628, έ'γινε αργότερα ποστέλνικος και βεστιάρης στη 

Μολδαβία (1650-1658).18 Απέκτησε τρεις γιους, τον Δημητράσκο, τον 'Αλέ

ξανδρο και τον Ίο)άννη (Enache). 1 9 Ό 'Αλέξανδρος Ραμαδάνης, μ. ποστέλνι

κος καί μ. βόρνικος την περίοδο 1677-1693, απέκτησε δύο γιους, τον Γεώργιο 

και τον Δημήτριο. Ό τελευταίος είναι το πρόσωπο πού αναζητούμε. Τον συναν

τούμε πρώτα ποστέλνικο, κατά τη διάρκεια της δεύτερης ηγεμονίας τοΰ Νικό

λαου Μαυροκορδάτου, στή Μολδαβία (1711-1716)·20 αργότερα, δταν ό Νικόλαος 

έγινε για δεύτερη φορά ηγεμόνας της Βλαχίας (1719-1730), τίμησε τον Δημήτριο 

μέ το αξίωμα τοΰ μεγάλου σπαθάρη καί μέ το αξίωμα αυτό μαρτυρεϊται άπό το 

1720 ως το 1733.2 1 

Ά π ό τή γυναίκα του Μαρία ό Δημήτριος Ραμαδάνης απέκτησε δύο γιους, τον 

Γεώργιο καί τον Κωνσταντίνο, πού ακολούθησαν καί αυτοί τή σταδιοδρομία τοΰ 

πατέρα τους καί κατέλαβαν υψηλά αξιώματα στις αυλές της Βλαχίας καί της 

Μολδαβίας. 

18. Τις εγκυρότερες πληροφορίες για τήν οικογένεια Ραμαδάνη δίνει ό loan Fi-

litti στο ε'ργο του Archiva Gheorghe Grigore Cantacuzino, Βουκουρέστι 1919. 

Για ορισμένα πρόσωπα της οικογένειας πληροφορίες βρίσκουμε καί στο «Χρονικό 

των Γκικών», έργο πού αναφέρεται στην οικογένεια Γκίκα [Cronica Ghiculestilor. 

Istoria Moldovei intre anii 1695-1754, εκδ. Nestor καί Ariadna Camariano, Βου

κουρέστι 1965). Για τον Νικόλαο Ραμαδάνη βλ. Filitti, Archiva, σ. 289. 

19. Σώζεται γράμμα του (στο χφ. 974, φ. l l i r - v Τής Ρουμανικής 'Ακαδημίας 

Επιστημών) πού απηύθυνε τον Νοέμβριο τοΰ 1681 στον μ. λογοθέτη 'Ιωάννη Κα-

ρυοφύλλη καί υπογράφει ως 'Ιωάννης. Βλ. Ν. Camariano, Catalogul Manuscriselor 

Grecesti 2, Βουκουρέστι 1940, σ. 87. 

20. Τήν πληροφορία δτι ό Δημήτριος κατείχε τό αξίωμα τοΰ μ. ποστέλνικου 

βλ. στο Filitti, Archiva, σ. 289 καί Cronica Ghiculestilor, σ. 70-72, 192. 

21. Βλ. Filitti, Archiva, σ. 41, 61, 89, 265, 289 καί Cronica Ghiculestilor, σ. 

348. Τήν πληροφορία για τό αξίωμα τοΰ μ. σπαθάρη παραδίδει καί δ Α. Κομνηνός-

Ύψηλάντης. Σύμφο^να μέ μαρτυρία του, μόνο ενα «Ρωμαίο» τίμησε ό Νικόλαος Μαυ

ροκορδάτος μέ υψηλό αξίωμα: «... μόνον τον Ραμαδάνην είχε Σπαθάρην», σημειώνει 

στο έ'ργο Τα μετά την "Αλωσιν, σ. 340. Τοΰ Δημητρίου σώζεται ενα γράμμα, μέ χρο

νολογία 1715, πού απηύθυνε στον πατριάρχη 'Ιεροσολύμων Χρύσανθο Νοταρά (βλ. 

σημ. 26). 
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Ό Γεώργιος μαρτυρεϊται σπαθάρης τοϋ Κωνσταντίνου Μαυροκορδάτου περί το 

1733.2 2 Ό Δαπόντες μνημονεύει κάποιον ((πρώην μέγαν σπαθάριν 'Ραμαδάνην» 

το 1739 - 2 3 δεν είναι όμως σαφές αν πρόκειται για τον Δημήτριο ή για το γιό του 

Γεώργιο, πού τόν είχε διαδεχθεί στο ϊδιο άξί<ομα. Πάντως, ή πληροφορία του É. 
Legrand δτι μ. σπαθάρης του Νικολάου Μαυροκορδάτου ήταν ό Γεώργιος πρέπει 

να είναι λανθασμένη και να πρόκειται για τον Δημήτριο.2 4 Ό Γεώργιος κατέλαβε 

αρκετά αξιώματα: ποστέλνικος και καϊμακάμης2 5 στη Μολδαβία, διερμηνεύς της 

σουηδικής πρεσβείας στην Κωνσταντινούπολη, έγινε δραγομάνος του στόλου το 

1731,2 6 ενώ το 1743 ορίστηκε άπό τόν 'Ιωάννη Μαυροκορδάτο ως καπικεχαγιάς 

του στην Κωνσταντινούπολη.27 

Ό Κωνσταντίνος, βατάφος των άπρότων στο ξεκίνημα του, στη Μολδαβία το 

1716,2 8 ανέβηκε γρήγορα τα αξιώματα" σερδάρης, μετά στόλνικος, κλουτζιάρης 

στη Βλαχία μεταξύ 1724-1737, έγινε βεστιάρης στην αυλή της Βλαχίας,2 9 πριν 

φθάσει στο ανώτατο αξίωμα του μ. λογοθέτη, στις αρχές 'Ιουλίου τοϋ 1737, δια

δεχόμενος τον Κωνσταντίνο Δουδέσκουλο.30 'Από τήν πρώτη του γυναίκα Μαρία 

απέκτησε ενα γιό, τον Δημητράκη. Μετά το θάνατο της το 1731 παντρεύτηκε ξα

νά, τη φορά αυτή τήν κόρη του μ. βόρνικου Γεώργιου Κρετζουλέσκου. Αίγα δμως 

χρόνια αργότερα, τον 'Οκτώβριο τοϋ 1737, δπως μας πληροφορεί ό Δαπόντες 

δταν αναφέρεται στα γεγονότα της 5ης 'Οκτωβρίου, «άπέθανεν άπό πανοϋκλαν ό 

ρηθείς μέγας λογοθέτης, καί ετάφη εις το Κοτροτζάνι. Μετά δύο ημέρας απέθανε 

και ή γυναίκα του Μαρία, θυγάτηρ του μεγάλου βορνίκου Γεωργίου Κρετζουλέ-

σκουλου" προ δε είκοσι, εικοσιπέντε ήμερων εΐχεν αποθάνει καί ό μονογενής του 

υιός Δημητράκης υπό της αυτής ασθενείας καί αυτός».3 1 Πρόκειται για τόν εγ

γονό τοϋ μ. σπαθάρη- ή ηλικία του, δπως καί το γεγονός δτι δέν φαίνεται να κα

τείχε ενα τέτοιο αξίωμα —κάτι πού ασφαλώς δέν θα παρέλειπε να αναφέρει ό Δα

πόντες—, αποκλείουν τήν πιθανότητα να εΐναι αυτός το πρόσωπο πού συνέθεσε 

τήν α'Ιστορίαν των συμβάντων». 

"Οταν ό Νικόλαος Μαυροκορδάτος έγινε για δεύτερη φορά ηγεμόνας 

της Βλαχίας (1719-1730), έτίμησε τόν Δημήτριο με το αξίωμα του μεγά

λου σπαθάρη καί με το αξίωμα αυτό μαρτυρεϊται άπό το 1720 ως τό 1733, 

22. Ή πληροφορία σώζεται στο έργο Cronica Ghicideslilor, σ. 348. 

23. Δακικαι 'Εφημερίδες, 1, σ. ροβ'. 

24. Δακικαι 'Εφημερίδες, "2, σ. xxvi καί σ. xlii σημ. 1. 

25. Δακικαι 'Εφημερίδες, 2, σ. xlii καί Cronica Ghicideslilor, σ. 348. 

26. Δακικαι 'Εφημερίδες, 1, σ. σοδ'" βλ. ακόμα οσα αναφέρει ό Β. Σφυρόερας, 

01 δραγομάνοι τοϋ στόλου, 'Αθήνα 1965, σ. 102-105. 

27. Α. Κομνηνός-'Υψηλάντης, Τα μετά την "Αλωσιν, σ. 351" Δακικαι 'Εφημε

ρίδες, 2, σ. lxxiii. 

28. Ή πληροφορία σώζεται στό Cronica Ghicideslilor, σ. 190. 

29. Δακικαι 'Εφημερίδες, 1, σ. ιδ' καί Cronica Ghicideslilor, σ. 191 σημ. 3. 

30. Δακικαι 'Εφημερίδες, 1, σ. ιδ', ιζ', κη'. Βλ. καί Cronica Ghiculestilor, 

σ. 191 σημ. 3. 

31. Δακικαι 'Εφημερίδες, 1, σ. κη'. 
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δηλαδή και μετά το θάνατο του Νικολάου. Τον Νικόλαο, όπως είναι γνω

στό, τον διαδέχθηκε στη Βλαχία ό γιος του Κωνσταντίνος Μαυροκορδά

τος και φαίνεται πώς διατήρησε, στην αρχή τουλάχιστον, τους αξιωμα

τούχους πού είχε διορίσει ό πατέρας του. 3 2 

"Οταν λοιπόν ή μαρτυρία μιλάει για κάποιον μεγάλο σπαθάρη Δημή

τριο Ραμαδάνη, πού φέρεται να έχει συνθέσει το έ'ργο υστέρα άπό εντολή 

του «βοεβόδα» Κωνσταντίνου Μαυροκορδάτου, δεν διαπιστώνουμε κάποια 

αντίφαση: και το πρόσωπο είναι υπαρκτό και αυτό το αξίωμα κατείχε 

και ό χρόνος πού έζησε και έδρασε ταιριάζουν με τήν ηγεμονία του Κων

σταντίνου Μαυροκορδάτου. Μένει να ελέγξουμε αν υπάρχει κάποια ανα

κολουθία μεταξύ αυτών πού περιέχονται στο έργο και του Δημητρίου Ρα

μαδάνη. 

Στην «Ίστορίαν τών συμβάντων» περιγράφονται γεγονότα της περιό

δου 1648-1704, γεγονότα πού συνέβησαν στην οθωμανική αυτοκρατορία 

και στις παραδουνάβιες ηγεμονίες. Ό Δημήτριος Ραμαδάνης πρέπει να 

γεννήθηκε περί το 1665-1670. Ή χρονολογία αυτή εξάγεται άπό τα ακό

λουθα δεδομένα: ό δεύτερος γιος του Δημητρίου, ό Κωνσταντίνος, γνω

ρίζουμε πώς ήταν αξιωματούχος το 1716, είχε επομένως γεννηθεί περί 

το 1690-1695* αν υποθέσουμε ότι ό Δημήτριος τον απέκτησε περίπου 25 

χρονών, πρέπει να γεννήθηκε το 1665-1670. Κατά συνέπεια, τα γεγονότα 

πού περιγράφονται στην «Ιστορία» ήταν σε θέση να τα γνωρίζει και μά

λιστα κατά ένα μέρος τα είχε ζήσει. "Οσο για τήν εντολή πού έδωσε ό 

Κωνσταντίνος Μαυροκορδάτος για τή συγγραφή του έργου —σύμφωνα με 

το σημείωμα του Καρατζά—, εναρμονίζεται και αυτή με το ενδιαφέρον του 

Κωνσταντίνου για τήν ιστορία και τή χρονογραφία, ενδιαφέρον πού το έπι-

βεβαΐίόνει και άλλη εντολή, πού έδωσε ό 'ίδιος ηγεμόνας στον Δαπόντε τή 

φορά αυτή, για τή συγγραφή ενός ιστορικού έργου πού κάλυπτε τήν πε

ρίοδο 1736-1739, τών «Δακικών Εφημερίδων». 

V 

Φθάσαμε έτσι στον Δαπόντε, πρόσωπο πού έζησε, λίγο αργότερα, στον 

'ίδιο χώρο —καθώς άπό το 1730 και ως το 1746 περίπου κινείται στις 

παραδουνάβιες ηγεμονίες. Είναι αυτός, άραγε, πού ιδιοποιήθηκε το έργο 

του Ραμαδάνη; 

32. Ό Κωνσταντίνος έγινε ηγεμόνας της Βλαχίας για 40 μόνο ημέρες, αμέσως 
μετά το θάνατο του πατέρα του (f 14 Σεπτεμβρίου 1730)· θα επανέλθει δμως στην 
ϊδια ηγεμονία ενα χρόνο αργότερα (24 'Οκτωβρίου 1731). 
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Βέβαιο είναι πώς ό Δαπόντες γνώριζε το έργο· έχουμε δύο ισχυρά 

τεκμήρια πού πείθουν γι' αυτό. Στον «Κατάλογον Ιστορικόν», έργο πού 

ό Ααπόντες συνέταξε στο τέλος της ζωής του, 3 3 χρησιμοποίησε τμήματα 

ολόκληρα άπό την 'Ιστορία του Ραμαδάνη για να αφηγηθεί γεγονότα πού 

περιγράφονταν και εκεί. Παραθέτω λίγα δείγματα: 

"Ιστορία των συμβάντων 

Δημητρίου Ραμαδάνη 

{εκδ. Σάθα, σ. 20) 

«Τούτος ό Γιαννάκης είχε 

πατέρα τον Μιχαήλ τζελεμπήν Καν

τακουζηνών, άρχοντα πλούσιον και πε-

ριβόητον, ό όποιος έκατοικοϋσεν εις 

την Άγχίαλον και τόσον πλούσιος ή-

τον, όπου τα τζιφτιλίκια του και τα 

υποστατικά του έφθαναν εως τον Δού-

ναβιν, και πολλοί αγάδες τζιράκια 

εδικά του έφθασαν βεζιραζέμιδες... 

Κατάλογος 'Ιστορικός 

Καίσαρ ίου Δαπόντε 

(εκδ. Σάθα, σ. 154) 

«Αυτός δε είχε 

πατέρα τον τσελεπή Μιχάλη τον Καν-

τακουζηνόν, τον πλουσιώτατον 

τούτος έκατοικοϋσε εις 

τήν Άγχίαλον, 

τα δέ τζιφτιλίκια και 

υποστατικά του έφθαναν εως τον Δού-

ναβιν, καί τίνες αγάδες τζιράκια 

εδικά του έγιναν καί βεζίρεδες. 

(εκδ. Σάθα, σ. 26) 

((... ήτον ένας Τούρκος, το δνομά του 

Πατμπουρούν Μεχμέτ έφέντης, εις το 

καλέμι του ρε'ις έφένδη, άνθροοπος 

γραμματισμένος, καί 

είχε μίαν παλλακίδα Ρούσσαν 

σκλάβαν, ή οποία έβαστοϋσε τήν πίστιν 

της, καί έπήγαινεν καί εις τήν έκκλη-

σίαν με άδειαν του αύθεντός της. 

...οντάς ανήμερα κυριακή της ορθο

δοξίας, καί έπήγεν μαζί του εις το πα-

τριαρχεΐον, καί βλέπει, όπου 

έλειτουργοϋσεν ό τε οικουμενικός πα

τριάρχης καί ό 'Ιεροσολύμων, με τους 

αρχιερείς, καί με τόσην παράταξιν κα

τά τήν συνήθειαν... 

(εκδ. Σάθα, σ. 156) 

«Εις το καλέμι του ρε'ίζ έφέντη ήτον 

Ινας Τούρκος το Ονομα του Μεχμέτ 

έφέντης Πατμπουρούν, άνθρωπος 

γραμματισμένος, καί σεμνής πολιτείας* 

τούτος εΐχε παλλακίδα Ροΰσσαν 

σκλάβαν, ή οποία έκρατοΰσε τήν πίστιν 

της, καί ύπήγαινεν καί εις τήν έκκλη-

σίαν με τοΰ άφεντός της τήν αδειαν. 

...καί ύπήγαν μαζί ε'ις το Πατριαρχεΐον 

εις τήν έκκλησίαν ανήμερα τήν κυρια-

κήν της 'Ορθοδοξίας. Καί βλέπει, όπου 

έλειτουργοϋσεν ό οικουμενικός πα

τριάρχης, καί ό 'Ιεροσολύμων με τους 

αρχιερείς, καί με τόσην παράταξιν κα

τά τήν συνήθειαν... 

Το δεύτερο ισχυρό τεκμήριο πού δείχνει δτι ό Δαπόντες γνώριζε τήν 

«'Ιστορίαν των συμβάντων» είναι το γεγονός δτι Ινα άπό τα χειρόγραφα 

πού σώζουν το έργο είναι γραμμένο με το χέρι του. Εϊναι το χειρόγραφο 

33. Ό Δαπόντες πέθανε τον Δεκέμβριο του 1784. 
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πού χρησιμοποίησαν δ Σάθας και ό Legrand. Το χειρόγραφο σήμερα 

λανθάνει· άπό το κείμενο όμως πού δημοσίευσε ό Σάθας διαπιστώνουμε 

δτι ό Δαπόντες επέφερε, κατά την αντιγραφή του, κάποιες αλλαγές, συνή

θως γλωσσικές,3 4 κάποτε δμως πιο ουσιαστικές. "Ας αναφέρουμε έδώ την 

κυριότερη. Το κείμενο του Ραμαδάνη άρχιζε με την ακόλουθη φράση: «Εις 

ταΐς ήμέραις μας έστάθη βασιλεύς των 'Οθωμανών ό σουλτάν Μεχμ,έτης, 

υιός του...». Πραγματικά, ό Μεχμέτ Δ' παρέμεινε στο θρόνο ως το 1687, 

χρονολογία κατά την οποία ζούσε ό Ραμαδάνης. "Ομως ό Δαπόντες, 

πού δεν πρόλαβε τη βασιλεία τού Μεχμέτ Δ', καθώς γεννήθηκε το 1714, 

παρέλειψε τήν πρώτη φράση τού Ραμαδάνη και άρχισε το κείμενο ως έξης: 

« Ό σουλτάν Μεχμέτης, υιός τού...». 

'Από το τελευταίο αυτό τεκμήριο θα μπορούσαμε, 'ίσως, να υποθέ

σουμε ότι ό Δαπόντες είχε πρόθεση να ιδιοποιηθεί αλλότριους κόπους. "Ο

μως, ακόμα και αν υπήρχε πρόθεση, ή 'ιδιοποίηση δεν ολοκληρώθηκε. Ό 

Δαπόντες δεν ισχυρίστηκε ποτέ πώς αυτός ήταν ό συγγραφέας της « Ι 

στορίας»' μας βεβαιώνει γι' αυτό το γεγονός ότι δεν συμπεριέλαβε ποτέ 

το έργο στην έργογραφία του. Συγκεκριμένα, Οταν το 1766 τυπώθηκε το 

βιβλίο του «Καθρέπτης γυναικών», ό Δαπόντες θεώρησε ότι ήταν «πολυ-

σφαλμένον ή άπό τον διορθωτήν, ή τον αντιγραφέα τού πρωτοτύπου» 3 5 

και αποφάσισε να συντάξει μιαν «εϊδησιν», στην όποια να αναγράφει τα 

συγγράμματα του και να τήν παραθέτει στο τέλος κάθε έργου του. Το πε

ριεχόμενο της το προσάρμοζε κάθε φορά πού έπρεπε να προσθέσει κάποιο 

νέο έργο. Στο κείμενο λοιπόν της «είδήσεως» πού σώζεται στο τέλος της 

«Γεωγραφικής Ιστορίας» —έργου άπό τα ύστερα τού Δαπόντε, πού σύμ

φωνα μέ σημείωμα του «έγράφη ιδία χειρί έν έτει σωτηρίω ,αψπα' [1781] 

μηνί αύγούστω»— απαριθμούσε δεκαοκτώ έργα του, ανάμεσα τους Ο

μως δεν υπάρχει ή «'Ιστορία των συμβάντων», όπως δέν υπάρχει και έργο 

μέ τον τίτλο «Χρονογράφος»· ας σημειωθεί έδώ ότι οι απογραφές τού Δα

πόντε γίνονταν μέ σχολαστικότητα, άφοΰ πλάι σε κάθε έργο σημείωνε αν 

είχε τυπωθεί και σέ πόσους τόμους.3 6 

34. Το ζήτημα των γλωσσικών επεμβάσεων του Δαπόντε στο κείμενο τοΰ Ρα-
μαδάκη είναι ενα θέμα στο όποιο θα επανέλθω σέ προσεχή μελέτη. 

35. Το έ'ργο εκδόθηκε στή Λιψία «δαπάνη Κωνστή Άβράμη Νεοχωρίτου»· επι
μελητής της έκδοσης ήταν ό Θωμάς Μανδακάσης, ό όποιος έκανε αρκετές επεμβάσεις 
στο κείμενο του Δαπόντε. Βλ. δσα αναφέρει ό ίδιος για τήν κακοποίηση του έργου του 
στό: Αακικαί 'Εφημερίδες, 3, σ. lxviil και δσα σημειώνονται στο ίδιο, σ. xlii. 

36. Το κείμενο της «είδήσε<:ος» το δημοσίευσε ό É . Legrand άπό αυτόγραφο 
χειρόγραφο του Δαπόντε- το χφ άνηκε στον Γεώργιο Μαυροκορδάτο —όπως και 
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Κατά συνέπεια, το «έγκλημα» του Δαπόντε περιορίστηκε στό γεγο

νός ότι χρησιμοποίησε αποσπάσματα άπο την 'Ιστορία του Ραμαδάνη, 

αποσπάσματα πού τα ενσωμάτωσε σιωπηρά στο δικό του έργο, «αμελών

τας» να μνημονεύσει την πατρότητα τους. 'Αξίζει να θυμίσουμε εδώ μέ 

πόση δριμύτητα καταφερόταν ό 'ίδιος εναντίον οποίου είχε οικειοποιηθεί 

ξένα έργα: «... και επειδή τίνες πάλιν κλέπτουσι τα ξένα ποιήματα, τα 

οικειοποιούνται, και τα έπιγράφουσι (φευ της τόλμης) εις ονομά τους, 

καλλωπιζόμενοι ώς ό κολοιός μέ ξένα κάλλη οι ματαιόφρονες, καθώς και 

ετούτο μέ λύπην της καρδίας μου δια την άσυνειδησίαν τους έτυχε να το 

ιδώ εις μερικά μου ποιήματα», έγραφε στην «εΐδησιν» πού σημείωσε στό 

τέλος της «Γεωγραφικής Ιστορίας» του. 3 7 Προφανώς, κατά τον Δαπόντε, 

«τόλμη» δέν ήταν να ιδιοποιείται κανείς αποσπάσματα, άλλα να «επι

γράφει εις ονομά του» ξένα έργα, πράγμα πού, όπως είδαμε, δέν έκανε ό 

'ίδιος στην περίπτωση της «Ιστορίας των συμβάντων».3 8 

Το βήμα αυτό το έκανε ό Σάθας· και μπορούμε, ύστερα άπό δσα προ

ηγήθηκαν να παρακολουθήσουμε τους δρόμους πού ακολούθησε ή σκέψη του. 

Καθώς το χειρόγραφο πού είχε στα χέρια του, δταν δημοσίευσε τήν «Ίστο-

ρίαν των συμβάντων», ήταν γραμμένο μέ το χέρι τοΰ Δαπόντε, και καθώς 

μετά τήν 'Ιστορία ακολουθούσε το έργο «Δακικαί Εφημερίδες», 6 Σάθας 

αναγνώρισε τον γραφέα, πού έτυχε να είναι και συγγραφέας τού δεύτερου 

έργου, τών «Δακικών Εφημερίδων», και απέδωσε στον ίδιο και το πρώ

τ ο . 3 9 

εκείνο πού περιέχει τήν «Ίστορίαν τών συμβάντος» και τις «Δακικές Εφημερίδες» 

(Αακικαι 'Εφημερίδες, σ. 3, lxxiii-lxxv). Ή «εΐδησις» σώζεται σε πολλά ακόμα χει

ρόγραφα, πού περιέχουν εΐτε το έργο «Λόγοι πανηγυρικοί εις άπλοϋς στίχους» ή το 

«Φανάρι γυναικών»' τοϋ τελευταίου αντίγραφο, πού είχε ώς άντίβολο αυτόγραφο 

κώδικα τοϋ Δαπόντε, είναι το χφ ΕΒΕ 2955" ή «ΕΊ'δησις», στη σ. 757. 

37. É. Legrand, Αακικαι 'Εφημερίδες, 3, σ. lxxiii. 

38. Για τήν ελαστικότητα τών κανόνων συγγραφικής και εκδοτικής δεοντολο

γίας πού παρατηρούμε τους περασμένους αιώνες βλ. δσα αναφέρει ό Έ μ μ . Ν. Φραγ

κίσκος, «'"Αόρατος πόλεμος" (1796), "Γυμνάσματα πνευματικά" (1800). Ή πα

τρότητα τών "μεταφράσεων" τοϋ Νικόδημου Αγιορείτη», Ό 'Ερανιστής 19 (1993) 

130-131. 

39. "Αν τα δσα ανέφερα μποροΰν να δικαιολογήσουν τή λανθασμένη εκτίμηση 

τοϋ Σάθα, δυσκολότερα μπορούμε να εντοπίσουμε και να δικαιολογήσουμε τή συνηγο

ρία τοΰ Ε. Legrand υπέρ της αποδόσεως τοΰ έργου στον Δαπόντε. Ό Legrand είναι 

ό εκδότης τών «Δακικών Εφημερίδων», επομένως γνώστης καλός τοΰ συγγραφικού 

ύφους τοΰ Δαπόντε και κάνει εντύπωση μέ πόση βεβαιότητα υπερακόντισε τήν άπο

ψη τοΰ Σάθα και θεώρησε και αυτός συγγραφέα της (('Ιστορίας» τον Δαπόντε. Συνη-
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VI 

Άφοΰ πλέον το έργο (('Ιστορία των συμβάντων» συνδέεται με τον μ. σπα-

θάρη Δημήτριο Ραμαδάνη και με τον βοεβόδα Κωνσταντίνο Μαυροκορ

δάτο, καθώς αυτός ήταν πού του έδωσε τήν εντολή για τή συγγραφή του, 

μπορούμε τώρα να χρονολογήσουμε το έργο με κάποια ακρίβεια: πρέπει 

να συντάχθηκε μεταξύ του 1730, χρονιάς πού ό Κωνσταντίνος γίνεται για 

πρώτη φορά ηγεμόνας, και του χρόνου θανάτου του Ραμαδάνη, πού πρέπει 

να συνέβη τή δεκαετία 1735-1745. Πρόκειται επομένως για έργο πού 

συντέθηκε άπό άνθρωπο πού βρισκόταν σε μεγάλη ηλικία και το γεγονός 

αυτό ίσως να ερμηνεύει ενα τελευταίο σημείο πού έμεινε ως τώρα ασχο

λίαστο στο σημείωμα του Καρατζά: α*Α π ο φ ω ν ή ς Δημητρίου Ραμα

δάνη...» αναφέρεται στην αρχή του σημειώματος. Τα γεράματα ίσως να 

μην του επέτρεπαν να γράψει ό 'ίδιος το έργο του. Στην 'ίδια αυτή αιτία 

μπορούμε να αποδώσουμε και το γεγονός δτι ή διήγηση διακόπτεται 

μάλλον απότομα, χωρίς το έργο να ολοκληρώνεται με κάποιον επίλογο. 

Ό κύκλος της έρευνας αυτής θα έκλεινε ώραϊα, αν μπορούσαμε να 

υποστηρίξουμε δτι ό Ραμαδάνης χρησιμοποίησε τον Δαπόντε ως γραφέα, 

για να του υπαγορεύσει τήν Ιστορία του. 'Υπάρχουν κάποια στοιχεία πού 

επιτρέπουν μια τέτοια υπόθεση. Ό 'ίδιος ό Δαπόντες στο αυτοβιογραφικό 

του έργο «Κήπος Χαρίτων», δταν περιγράφει τα δύσκολα χρόνια πού πέ

ρασε το πρώτο διάστημα πού έζησε στο Βουκουρέστι, σημειώνει: «... πή

ρα λοιπόν και μαθητάς μέσα εις τον όδα μου, πήγαινα κ' εις αρχοντικό 

άοκνος, άρχοντα μου, έγραφα και βιβλία δέ, και ετζι έπερνοΰσα με κόπους, 

μόχθους περισσούς, άλλ' δμως ευτυχούσα».40 "Ας σημειωθεί πώς τα χρό

νια στα όποια αναφέρεται ό Δαπόντες είναι ή περίοδος 1731-1735, άπο 

τότε δηλαδή πού έφθασε στο Βουκουρέστι ωσότου γίνει β' γραμματέας 

του Κωνσταντίνου Μαυροκορδάτου, οπότε τα οικονομικά του ασφαλώς 

θα βελτιώθηκαν.41 "Ισως λοιπόν το αρχοντικό στο όποιο σύχναζε να ήταν 

γορία πού μοιάζει ακατανόητη, δεδομένου δτι ό Legrand είχε εντοπίσει οτι ό Δαπόν
τες δεν είχε περιλάβει την (('Ιστορία» ανάμεσα στα έργα του (βλ. Δακικαι 'Εφημερί
δες, 1, σ. viii-ix). 

40. «Κήπος χαρίτων», εκδ. É. Legrand, Bibliothèque Grecque Vulgaire 3, 
Παρίσι 1881 [1974], σ. 10. 

41. Τή θέση αύτη κατέλαβε ό Δαπόντες ύστερα άπο τήν ευνοϊκή υπέρ αύτοϋ 
μεσολάβηση τοΰ Κωνσταντίνου Ξυπόλυτου, του οποίου στο μεταξύ είχε κερδίσει τήν 
εκτίμηση. 
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της οικογένειας Ραμαδάνη* και εκεί, «άπό φωνής Δημητρίου Ραμαδάνη», 

να έγραψε την «Ίστορίαν των συμβάντων». "Ισως με τόν τρόπο αυτό να 

γνώρισε για πρώτη φορά ό Δαπόντες το έργο τοΰ Ραμαδάνη. Αυτό δμως 

δεν είναι παρά μια υπόθεση* γεγονός είναι πώς άπό το σημείωμα του Νι

κολάου Καρατζά αναδύθηκε ένας ιστοριογράφος του 18ου αιώνα πού είχε 

μείνει στην αφάνεια, καθώς το έ'ργο του είχε προσγραφεΐ στον Καισάριο 

Δαπόντε. 

ΜΑΧΗ Π Α Τ Ζ Η ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΤ 
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