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ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΣΑΡΙΟ ΔΑΠΟΝΤΕ 
ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΒΥΤΙΝΑΣ ΑΡΙΘ. 1 

Στον Κ. Θ. Δημαρά για την ενθάρρυνση της έρευνας μου στο Παρίσι 

Η ερευνητική συγκομιδή του τελευταίου αιώνα γύρω από τη ζωή 
και το έργο του Καισάριου Δαπόντε1 φαίνεται σήμερα, σε γενικές 
γραμμές, ανεπαρκής· για μια ικανοποιητική μελέτη των ζητημάτων 
που αφορούν την παραγωγή του συγγραφέα, τη σημασία και την εμβέ
λεια της μένει ακόμα να γίνουν πάρα πολλά2. 

Η καθυστέρηση της έρευνας είναι εμφανής και σε μείζονα προ
βλήματα. Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι είναι χωρίς χρησιμότητα οι 
επιμέρους τομές στο γνωστό ή στο ανέκδοτο υλικό που αφορά τον Δα-

Ορισμένα στοιχεία της εργασίας αυτής παρουσιάστηκαν στην ανακοίνωση μου στο 
Β' Διεθνές Συνέδριο Θεσσαλικών Σπουδών (Λάρισα-Βόλος, 17-21.9.1980) «Ερευνητι
κές προοπτικές για το έργο του Καισάριου Δαπόντε, και ο κώδικας Βυτίνας αριθ. 1 ». 

1. Η κύρια βιβλιογραφία μπορεί να συγκεντρωθεί με βάση τα εξής νεότερα δημο
σιεύματα: Ν. Camariano, «Constantin Dapontès et les principautés roumaines», Revue 
des Etudes Sud-Est Européennes 8 (1970) 481-494· Ε. Σουλογιάννης, Cesario Daponte e 
la sua opera «Φανάρι Γυναικών», Roma 1973-1974, κυρίως σ. θ ' - ι α ' · V. Cerenzia, «Da
pontès traduttore di Luciano», Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici 12-13 [22-23](1975-
1976) 161-173- Γ.Α. Γαλίτης, «Άγνωστος αυτόγραφος κώδιξ του Κωνσταντίνου-Και
σάριου Δαπόντε», ΕΕΘΣΘ 20 (1976) 1-54" Γ. Κεχαγιόγλου, Κριτική έκδοση της Ιστο
ρίας Πτωχολέοντος. Θέματα υστεροβυζαντινής και μεταβυζαντινής λογοτεχνίας. Θεσσαλο
νίκη 1978, σ. 249-253, καθώς και τις τρέχουσες βιβλιογραφίες της νεοελληνικής φιλο
λογίας (Γ. Θ. Ζώρας-Φ. Κ. Μπουμπουλίδης, Βιβλιογραφικόν Δελτίον Νεοελληνικής Φι
λολογίας, τεύχ. 1-7 (=1959-1965), Αθήνα 1960-1967· Φ. και Γλ. Μπουμπουλίδου, Βι
βλιογραφία Νεοελληνικής Φιλολογίας, τεύχ. 1-2 (=1974-1978), Αθήνα 1979-1981 κ.ά.). 

Από την παλαιότερη βιβλιογραφία για τον Δαπόντε, από το 2. μισό του 19. αιώνα 
κ.ε., αρκεί να σημειωθούν οι δοκιμές των Γ. Σοφοκλέους (1863,1880), Κ. Σάθα (1868-
1872), Α. Papadopol-Calimah (1876), Μ. Γεδεών (1878 κ.ε.), C. Erbiceanu (1887-1888 
κ.ε.), και, κυρίως, οι βιβλιογραφικές, βιογραφικές και εκδοτικές προσπάθειες του Ε. 
Legrand (1880 κ.ε.). Επίσης, οι μεταγενέστερες μελέτες των Ευδόκιμου Ξηροποταμη-
νού (1926), Δ. Π. Πασχάλη (1935), Γ. Δεληγιάννη (1936) και Ν. Βέη (1942-1944). 

2. Ανάπτυξη της σημερινής κατάστασης της έρευνας και των επιθυμητών κατευθύν
σεων της επιχειρείται στο άρθρο μου «Ερευνητικές προοπτικές για τον Καισάριο Δα
πόντε και το έργο του» (υπό δημοσίευση). 
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πόντε. Αρκετά ωφέλιμα στοιχεία μπορούν να προκύψουν, π.χ., από 
την έστω και αποσπασματική ανακοίνωση αδιερεύνητων πηγών και 
από τον συνδυασμό τους με τα γνωστά βιογραφικά και εργογραφικά 
δεδομένα του Δαπόντε. 

Αυτό τον στόχο έχει, εδώ, η παρουσίαση και ο σχολιασμός τμή
ματος των περιεχομένων του σύμμικτου χφ αριθ. 1 της Κοινοτικής 
Βιβλιοθήκης της Βυτίνας στην Αρκαδία (παλαιότερα, στη Βιβλιοθή
κη της Ελληνικής Σχολής Βυτίνης). 

Το χφ έχει περιγραφεί, με πολλές ατέλειες και λάθη, από τον Β. Χ. 
Χαραλαμπόπουλο3. Υπάρχει και αδημοσίευτη, λεπτομερής περιγραφή 
του Λ. Πολίτη4. Με τη βοήθεια της περιγραφής αυτής και με βάση τις 
φωτογραφίες του χφ 5 προχώρησα ήδη στη δημοσίευση ορισμένων 
διορθώσεων, διευκρινίσεων και παρατηρήσεων για το χφ και τα πε
ριεχόμενα του6. 

Το χφ περιέχει ποικίλα δαποντικά και μη δαποντικά κείμενα. Τα 
πρώτα είναι αυτόγραφα και γράφτηκαν σε διάφορες χρονικές περιό
δους, ήδη από τα χρόνια της πρώτης διαμονής του Δαπόντε στις Πα-
ραδουνάβειες Ηγεμονίες (1731-1746), κυρίως, όμως, από το 1746-1747 
ώς τουλάχιστον το 17797. Τα τελευταία είτε είναι αντιγραμμένα από 
τον Δαπόντε είτε ανήκουν σε άλλους γραφείς (τα περισσότερα από τα 
κείμενα της δεύτερης κατηγορίας πρέπει να χρονολογούνται πριν από 
το 1746-1747, ή πριν από το 1753, οπότε απαρτίστηκε οριστικά ο κώ
δικας, με συστάχωση ανεξάρτητων χειρόγραφων τμημάτων και σπα-

3. Β. Χ. Χαραλαμπόπουλος, «Κατάλογος χειρογράφων κωδίκων της Βιβλιοθήκης 
της Ελληνικής Σχολής Βυτίνης», Δΐΐτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της 
Ελλάδος 14 (1960) 393-401. 

4. Η χειρόγραφη (σελ. 24) περιγραφή του Λ. Πολίτη, που μελέτησε και φωτογρά
φησε το χφ τον Μάιο του 1970, αποκαθιστά λάθη και παραλείψεις του Χαραλαμπόπου-
λου, ό.π., σημ. 3, και προχωρεί σε διεξοδική παλαιογραφική εξέταση του χφ. 

5. Μου είχαν παραχωρηθεί για μελέτη, με ευγενική προθυμία, από τον αείμνηστο 
δάσκαλο μου. 

6. Ό.π., σημ. 1, κυρίως σ. 14-17, 249-251. Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν πρέπει 
να συμπληρωθούν με όσα λέγονται στην προηγούμενη αυτή περιγραφή μου (όπου 
χρειάζεται να διορθωθούν και οι παραδρομές: σ. 25012: «'Του Δαπόντε προς την Άγγε-
λίνα' (ερωτικό στιχούργημα» γρ. «...(στιχούργημα 'της φυλακής')»- σ. 25119: «1765 
ώς τόν θάνατο του (1784) στή Μονή Ξηροποτάμου» γρ. «1765-1773 στή Μονή Ξηρο-
ποτάμου, 1773-1778 ϊσως στή Μονή Κουτλουμουσίου, 1778-1784 στή Μονή Ευαγγε
λιστρίας στή Σκόπελο, 1784 επιστροφή και θάνατος στή Μονή Ξηροποτάμου». 

7. Για την ακριβή χρονολόγηση της γραφής ή αντιγραφής των κειμένων αυτών 
απαιτείται ξεχωριστή, συστηματική μελέτη. 
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ραγμάτων, τα περισσότερα από τα οποία φαίνεται να προέρχονται από 
τις Ηγεμονίες)8. 

Έχουν εκδοθεί ή είναι υπό έκδοση αρκετά από τα δαποντικά9 και 
μη δαποντικά10 κείμενα του χφ. Ανάμεσα στα πολλά ενδιαφέροντα 
περιεχόμενα του χ φ " , τη μεγαλύτερη σημασία για τα βιογραφικά του 
Δαπόντε και για την πρωτότυπη λογοτεχνική παραγωγή του παρου
σιάζει μια σειρά ανέκδοτων αυτόγραφων πεζών και έμμετρων κειμέ-

8. Αρκετά και από αυτά τα κείμενα του κώδικα οδηγούν στα χρόνια της πρώτης 
διαμονής του Δαπόντε στη Μολδοβλαχία (1731-46). Τα παλαιότερα τμήματα του κώ
δικα έχουν, λοιπόν, την προέλευση τους πιθανότατα από εκεί· βλ. και Α. Αγγέλου, 
«Οι απαρχές του Ελεύθερου Τεκτονισμού στον Νέον Ελληνισμό», Μικρασιατικά Χρο
νικά 9 (1961) 334, σημ. 18, «Η καθίδρυση του Ελεύθερου Τεκτονισμού στον Νέον Ελ
ληνισμό», Ο Ερανιστής 15 (1978-1979) [=1979] 223, 227-228. 

9. Με αποκλειστική βάση το χφ Βυτίνας, ή από άλλα δαποντικά χειρόγραφα, ή από 
απόγραφα που παραδίδουν τα ίδια κείμενα- πβ., π.χ., την περίληψη ενός τεκτονικού 
τυπικού, «Τάξις γινομένη έπί υποδοχή τινός ελευθέρου Κονιάτου» ff. 338Γ-339ν (Αγγέ
λου, ό.π., σημ. 8), και το κείμενο της παραλλαγής Β της Ιστορίας Πτωχολίοντος, «Πα
ραμύθι δια στίχων», ff.392v-403r (Κεχαγιόγλου, ό.π., σημ. 1). Σε παλαιότερες εκδό
σεις έργων του Δαπόντε έχουν περιληφθεί και κείμενα που απαντούν στο χφ Βυτίνας· 
πβ. π.χ., τις δύο σειρές τροπαρίων «Εις τήν ώδήν της Θεοτόκου», ff.387r-387v, και 
«"Οτε κατέβασαν αυτόν εις τό Κανλίκουϊ», ff.387v-388r, τα οποία, μαζί ή χωρίς τα 
μεγαλυνάρια στους αγίους Κωνσταντίνο και Ρηγίνο, f. 388Γ, δημοσιεύονται σε διάφορα 
έντυπα (όπως, π.χ., στο: Έπιστολαί δια στίχων απλών..., Βενετία, 1776, σ. 135-138) ή 
περιλαμβάνονται και σε χειρόγραφα έργα (όπως, π.χ., στη Γεωγραφική Ιστορία, βλ. Ε. 
Legrand, Ephémerides Daces..., τ. 3, Παρίσι 1888, σ. LXXIII). Σημειώνω εδώ μόνο τους 
«Στίχους» που συνοδεύουν τις δύο σειρές των αυτοβιογραφικών-υμνογραφικών αυτών 
κειμένων στο χφ Βυτίνας, f. 388r, και που δεν απαντούν, όσο ξέρω, στις άλλες γνωστές 
καταγραφές τους: «Μ' εκείνα τα μελίρρυτα της Μαριάμ τα μέλη/έγλύκαινα τήν φυλα-
κήν υπέρ κηρίον [γρ. κηρίων;] μέλι./Μ' αυτά δέ τα νεκρώσιμα τροπάρια τα άλλα/ 
έζωογόνουν τήν ψυχήν, νενεκρωμένην μάλα». 

10. Πβ., π.χ., το στιχούργημα του Δράκου Σούτσου «"Επαινος εις τό κρασί...», ff. 
403 -404 (Γλ. Πρωτοπαπά-Μπουμπουλίδου, Επετηρίς της Εταιρείας Βυζαντινών Σπου
δών 39-40 [1972-3] 606-607), τα τροπάρια του ιερομόναχου Αθανασίου Ροδίου «Κανών 
προς τήν άγίαν ημών Θεοτόκον ίκέσιος υπέρ Κωνσταντίνου Δαπόντε έν είρκτή όντος», 
του 1748, ff. 388r-390r ( Έπιστολαί δια στίχων απλών..., Βενετία 1776, σ. 139-144), και 
την παραλλαγή του Κρασοπατέρα, «Διήγησις πάνυ ωραιότατη δια μεθυστήν» , ff. 405Γ-
410 (υπό έκδοση από τον Η. Eideneier). Δημοσιευμένα, από αλλού, είναι και ορισμένα 
μέρη του πλούσιου τμήματος « 'Επιστολών αθροισις...», ff. 76 r- 122r (επιστολές διαφό
ρων προς τον Δαπόντε ή προς τρίτους· πβ. π.χ., Κ. Σάθας, «'Ιστορικός Κατάλογος», 
Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τ. 3, Βενετία 1872, σ. 193-198· Α. Camariano-Cioran, Les Aca
démies princières de Bucarest et de Jassy et leurs professeurs, Θεσσαλονίκη 1974, σ. 384, 
σημ. 106). 

11. Έχω ήδη επισημάνει ορισμένα (ό.π., σημ. 1, σ. 16-17, 250). Εκτός από το υλικό 
των επιστολών, ό.π., σημ. 10, χρειάζεται να σημειωθούν, κατά σειρά, τουλάχιστο τα 
ακόλουθα, που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον Δαπό\τε: «Σύνοψις διαφόρων ίστο-
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νων και σημειωμάτων, που αφορούν την κρίσιμη για τον συγγραφέα 
περίοδο 1747-1765 (ff.l81r-188r, 373ν, 387r). 

Τα κείμενα των ff. 373ν, 387Γ αφορούν την εικοσάμηνη φυλάκιση 
του Δαπόντε στην Κωνσταντινούπολη (27.3.1747-27.11.1748" στο εξής, 
όλες οι ημερομηνίες σύμφωνα με το ιουλιανό ημερολόγιο). 

Στο f. 387r απαντά το τελικό μέρος μιας ακέφαλης πεζής επιστολής 
του Δαπόντε προς τη μητέρα του Μαγδαληνή, από 17 Μαΐου 1747. Στο 
f. 373ν, το κολοβό στιχούργημα «Του Δαπόντε προς την Άγγελίνα», 
που πρέπει να χρονολογείται από τα τέλη Απριλίου 1748 (στο χφ 
υπάρχει χάσμα ύστερα από το τέλος του f. 373 ν· από το επόμενο φύλ
λο, f. 374r κ.ε., έχει επικολληθεί στο χφ ξένο, «καραμανλίδικο» κεί
μενο). Με τη συγγραφική παραγωγή του Δαπόντε στη φυλακή συνδέε
ται και η συνέχεια του f. 387Γ, ff. 387r-388r, που παρέχει υμνογρα-

ριών», ff. 124r-134v (ανεκδοτικές ιστορίες και μύθοι σε' πεζό λόγο και αρχαΐζουσα 
γλώσσα, όπου ξεχωρίζει μια σκαμπρόζικη ιστορία με ήρωα έναν φραγκισκανό μοναχό), 
«Πράξεις και αποφθέγματα του Ναστρατήν Χότζα», ff. 135ν-142ν (οι αρχαιότερες, όσο 
ξέρω, γνωστές καταγραφές Α νεκδότων του Νασρεντίν Χότζα στα ελληνικά- το τμήμα είναι 
κολοβό, περιλαμβάνει, σε πεζό λόγο και αρχαΐζουσα γλώσσα, τις ακόλουθες εννέα 
ιστορίες, από τις οποίες η ένατη διασώζεται μόνο στο αρχικό της μέρος : α', «Το κα
ρύδι και το κολοκύθι», στιχουργημένο αργότερα στη Γεωγραφική 'Ιστορία, βλ. Ε. Le
grand Bibliothèque Grecque Vulgaire, τ. 3, Παρίσι 1881, σ. 260-261, αμέσως πριν από 
το επίσης στιχουργημένο «Ο Ναστρατήν Χότζας και το πάπλωμα του»· β' «Τα 999 
φλουριά»· γ ' , «Το καζάνι», στιχουργημένο στη Γεωγραφική 'Ιστορία, ό.π., σ. 267-268' 
δ', «Ο γάιδαρος στο πιθάρι»· ε', «Ο κλέφτης και το προσόψι του»· στ' «Τα χάρτινα 
παπούτσια»· ζ ' , «Ο δικαστής και το χαστούκι»· η ' , «Το δόντι και το μάτι»· θ ' , ίσως, 
«Ο Χότζας ξυλοκόπος και ο 'προφήτης'»), επιστολές και περιγραφές που σχετίζονται 
με ιστορικά περιστατικά της Μολδοβλαχίας, του Δαπόντε, 1737, ff. 145Γ- 151Γ, ανέκδο
τα, «διηγήματα» και «γνώμες», ff. 151r-162r, 165Γ-175ν(σε πεζό λόγο και αρχαΐζου
σα γλώσσα, που περιλαμβάνουν και περιληπτικό «Διήγημα το κατά Βελισάριον», ff. 
170ν-17Ιν), «'Επιτάφιος προς τον Γεώργιον Τραπεζούντιον [=Χρυσόγονο]», του Δα
πόντε, 1739, ff. 175ν-176Γ (σε πεζό λόγο και αρχαΐζουσα γλώσσα), «Διήγησις τινών 
ιστοριών δια στίχων γενομένη», του Δαπόντε, ± 1779, ff. 176r-180v, 188 -191 , 220 
(στιχουργημένες ιστορίες για ιστορικά ή μυθικά πρόσωπα, και ανέκδοτα), «Όβιδίου 
μύθοι και άλληγορίαι άπό τό ίταλικον μεταφρασθ.», μετάφραση του Δαπόντε, ff. 192Γ-
216ν, διήγηση για τον βασιλιά της Αβησσυνίας, του Δαπόντε, 1741/1750, ff. 219r-219v 

(ενταγμένη, με διαφορές, και στον 'Ιστορικό Κατάλογο, ό.π., σημ. 10, σ. 87-89), πεζή 
παραδειγματική διήγηση και στιχούργημα για μια αξιομνημόνευτη οικογενειακή τρα
γωδία, του Δαπόντε, ff. 22Γ-22Γ, έγγραφα και περιγραφές που σχετίζονται με την 
αλληλογραφία Πύλης - Ηγεμονιών, το Πατριαρχείο και Τούρκους αξιωματούχους στην 
Κωνσταντινούπολη, 1740-1741, ff. 325Γ-344ν, επιγράμματα και εγκωμιαστικά στιχουρ-
γήματα, του Δαπόντε, όπως το: «Εις τον εις Χάλκην ναόν του 'Αγίου Νικολάου», 1743, 
f. 344ν, ύμνοι στον Σταυρό και την Παναγία, ff. 390r-391r, και η κολοβή «'Ερμηνεία 
μαγείρου δια να κάνη καλά φαγητά, μεταφρασθεΐσα άπό τό ίταλικόν», ίσως του Δαπό
ντε, ff. 4ΐΓ-440 ν . 
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φικά του κείμενα γνωστά και από αλλού12. Όλα τα παραπάνω δαποντι-
κά κείμενα έχουν γραφτεί σε κενά, αρχικά, φύλλα του κώδικα και η 
καταγραφή τους ανήκει σε διαφορετικές εποχές: το στιχούργημα του 
f. 373ν παρουσιάζει πολλές διαγραφές, είναι μάλλον ατέλειωτο και η 
πρώτη καταγραφή του στο χφ είναι, ίσως, σύγχρονη με τη σύνθεση 
του (1748)· η γραφή των κειμένων των ff. 387r- 388r παρουσιάζει πε
ρισσότερες ομοιότητες με τη γραφή του Δαπόντε γύρω στα 176513. 

Τα κείμενα των ff. 181Γ- 188Γ είναι ακόμη σημαντικότερα. Όπως 
έχει σήμερα ο κώδικας, το τμήμα αυτό διακόπτει τη συνέχεια των ff. 
176r- 180ν, 188ν-19 Γ, 220ν («Του αύτοϋ [δηλ. του Δαπόντε] διήγησις 
τινών ιστοριών δια στίχων»...)14, και μπορεί να χρονολογηθεί μεταξύ 
1765 και 1779, πιθανότατα όμως αμέσως ύστερα από το 1765. Στα ff. 
18Γ-184ν, 185Γ-αρχή του f. 185ν απαντούν επιστολές, πεζές ή στι-
χουργημένες, του Δαπόντε προς τη μνηστή του Μαριόρα, από 17 Σε
πτεμβρίου 1749 ώς -12 Νοεμβρίου 1749· ανάμεσα στα ff. 184ν, 185Γ 

υπάρχει χάσμα: το f. 185r έπρεπε να αρχίζει με άλλο κείμενο του Δα
πόντε (που δηλώνεται ως εξής στο κάτω μέρος του f. 184ν: «Του αύτοΰ 
προς Γρηγόριον»), όπως, όμως, έχει ο κώδικας, περιλαμβάνει το δεύ
τερο μέρος (28 στίχους σε σύνολο 48) ακέφαλου και αχρονολόγητου 
στιχουργήματος με τη διήγηση ενός ονείρου του Δαπόντε (πάντως, 
και η παλαιότερη αρίθμηση του κώδικα, από τον ίδιο τον Δαπόντε, 
είναι μεταγενέστερη από το χάσμα, γιατί στο σημείο αυτό είναι συνε
χόμενη)· εσωτερικές ενδείξεις του στιχουργήματος θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε χρονολόγηση του περιστατικού, στο οποίο αναφέρε
ται, είτε γύρω στα 1736 είτε, πιθανότερα, γύρω στα 1762-1763. Στα ff. 
185v-188r απαντούν, γραμμένα με διαφορετικό μελάνι από ό,τι τα 
προηγούμενα, ένα έμμετρο, πεζά σημειώματα και ένα επίγραμμα, που 
αφορούν: τη βάπτιση ενός παιδιού από τον μόλις αποφυλακισμένο 
Δαπόντε. 22 Ιανουαρίου 1749, τη διήγηση ενός ονείρου της φυλακής, 
16 Σεπτεμβρίου 1747, με την «ερμηνεία» του, και την περιληπτική 
αφήγηση της μνηστείας και του γάμου του Δαπόντε με τη Μαριόρα, 
της γέννησης και του θανάτου της κόρης τους, του θανάτου της Μα-
ριόρας, των πρώτων χρόνων της μοναστικής ζωής του Δαπόντε και 
της «Περιόδου» του Τιμίου Σταυρού, 17 Σεπτεμβρίου 1749-11 Σεπτεμ
βρίου 1765. 

12. Ό.η., σημ. 9. 
13. Βλ. την περιγραφή του γφ, από την άποψη των γραφών που παρουσιάζει, Κε

χαγιόγλου, ό.π., σημ. 1, σ. 15-17. 
14. Ό.π., σημ. 11. 
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Τα κείμενα αυτά βελτιώνουν σε αρκετά σημεία τις γνώσεις μας για 
τα βιογραφικά του Δαπόντε και προσθέτουν άγνωστα χρονολογικά 
στοιχεία και λεπτομέρειες για την περίοδο 1747-1765. Συνοψίζω τα 
κύρια νέα στοιχεία15: 

Επιστολή του Δαπόντε στη μητέρα του Μαγδαληνή (στη Σκόπε
λο;), 17 Μαΐου 1747' ταξίδι του αδελφού(;) του Δαπόντε, Γεωργίου, 
στην Κωνσταντινούπολη, για να επισκεφθεί τον Δαπόντε στη φυλα
κή, -17 Μαΐου 1747· αισιόδοξο όνειρο του Δαπόντε στη φυλακή, 16 
Σεπτεμβρίου 1747- εγκωμιαστικό στιχούργημα του Δαπόντε προς την 
Αγγελίνα, ±τέλη Απριλίου 1748' βάπτιση του Κωνσταντίνου Καρα
γκιόζη) από τον Δαπόντε, 22 Ιανουαρίου 1749· αρραβώνας του Δαπό
ντε με τη Μαριόρα, 17 Σεπτεμβρίου 1749· αλληλογραφία του Δαπόντε 
με τη Μαριόρα, Σεπτέμβριος - αρχές Νοεμβρίου 1749- γέννηση της 
κόρης τους, 24 Αυγούστου 1751- βάπτιση της κόρης (Μαγδαληνής), 
24 Αυγούστου 1751' θάνατος της κόρης, 14 Σεπτεμβρίου 1751" αναχώ
ρηση του Δαπόντε για το Πιπέρι-Σκόπελο, 21 Ιουλίου 1753" χρονο
λογικές λεπτομέρειες της «Περιόδου» του Τιμίου Σταυρού (αφίξεις-
αναχωρήσεις, σταθμοί), 25 Φεβρουαρίου 1759, 6 Αυγούστου 1760, 21 
Ιουλίου 1764, 14 Μαΐου 1765, 14 Ιουνίου 1765, 20 Αυγούστου 1765, 
30 Αυγούστου 1765. 

Εκτός από τις βελτιώσεις αυτές, πολλά από τα κείμενα ενισχύουν 
τη «λυρική» όψη της παραγωγής του Δαπόντε (στιχουργήματα και 
πεζά κείμενα προς τη Μαριόρα) και συμπληρώνουν άλλες, πιο γνω
στές όψεις του έργου του, την ηθικοδιδακτική και τη γενικότερη αφη
γηματική. Όσο για το αξιοπερίεργο στιχούργημα της φυλακής «Προς 
την Αγγελίνα», η σύνθεση του όχι μόνο συνδέεται με τον διασκεδα-

15. Η απαρίθμηση που ακολουθεί καταρτίστηκε ύστερα από σύγκριση με άλλα 
κείμενα του Δαπόντε που εκθέτουν περιστατικά της ίδιας περιόδου, όπως: περιγραφές 
ενταγμένες στον Καθρέπτη Γυναικών ή σε άλλα έντυπα έργα του, επιστολές (Ε. Legrand, 
Ephémérides Daces..., τ. 1, Παρίσι 1880. σ. τνθ' κ.ε.) και, κυρίως, τον Κήπο Χαρίτων, 
κεφ. 4 κ.ε. (έκδ. Γ. Σοφοκλέους, Αθήνα 1880, σ. 41 -169' Ε. Legrand, Bibliothèque Grecque 
Vulgaire, τ. 3, Παρίσι 1881, σ. 43-164 [Στο εξής: ΚΧ]). Στον Κήπο Χαρίτων παραπέμπει 
άλλωστε, και ο ίδιος ο Δαπόντες, στο τέλος των περιληπτικών πεζών σημειωμάτων των 
ff. 185v-188r, που πιθανότατα υποβοήθησαν τη σύνθεση του ευρύτερου έμμετρου έρ
γου: «Την δε προϋπαντήν των πατέρων καί, καί, και τα έξης άνάγνωσέ τα εις το βιβλίον 
μου το καλούμενον Κήπος Χαρίτων, τόμος ένατος». Ο Κήπος Χαρίτων δεν εκδόθηκε 
όσο ζούσε ο Δαπόντες· στη σειρά, όμως, των βιβλίων του, όπως παρατίθεται στην «Εί-
δησιν» του χφ της Γεωγραφικής 'Ιστορίας (1781) είναι ένατος, ανάμεσα στα "Ανθη Νοητά 
και τον Καθρέπτη Γυναικών (δημοσ. 1766), βλ. και Ε. Legrand, Ephémérides Daces..., 
τ. 3, Παρίσι 1888, σ. LXXIV. 
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στικό «Κανόνα περιεκτικόν πολλών εξαίρετων πραγμάτων...»16, την 
πλούσια «πραγματογνωστική» παραγωγή του και τη μετάφραση εκλε
κτών μαγειρικών συνταγών17, αλλά θυμίζει, στον σύγχρονο αναγνώ
στη, περισσότερο ορισμένα ανοιχτόκαρδα ποιήματα φυλακισμένων 
του δυτικού Μεσαίωνα18 και λιγότερο τις πιο συνηθισμένες ποιητικές 
συνθέσεις συντριβής ή πικρής σάτιρας, όπως τα μεσαιωνικά ποιήματα 
των Μιχαήλ Γλυκά, Λεονάρδου Ντελλαπόρτα, Στέφανου Σαχλίκη και 
των ομοιοπαθών συνεχιστών τους. 

Τα κείμενα των ff. 18Γ- 188r, 373ν, 387r δημοσιεύονται, στη συνέ
χεια, κατά τη χρονολογική τους «τάξη»: Ι, f. 387Γ (17.5.1747)· II, f. 
373 ν (±τέλη Απρ. 1748)· III, f. 185ν (22.1.1749)· IV, ff. 185ν- 188Γ(16. 
9.1747/17.9.1749-11.9.1765)· V, ff. 18Γ- 184ν (17.9.1749- 12.11.1749) 
VI, ff. 185r- 185ν (αχρονολ., 1762-3;): τα δέκα πεζά και έμμετρα «ρα
βασάκια»-επιστολές του Δαπόντε στη Μαριόρα, ff. 18Γ-184ν, δημο
σιεύονται ύστερα από τα ημερολογιακά σημειώματα των ff. 185ν- 188Γ, 
ώστε να μη διακοπεί η συνέχεια των τελευταίων το ίδιο γίνεται και 
για το κείμενο των ff. 185Γ-185ν. 

Στη δημοσίευση ακολουθούνται γενικά οι ορθογραφικές απλοποι
ήσεις της εκδοτικής σειράς «Βυζαντινή και Νεοελληνική Βιβλιοθή
κη»19, αναπτύσσονται οι συντομογραφήσεις (εκτός από εκείνες των 
χρονολογιών), κανονίζεται ή πλουτίζεται η κεφαλαιογράφηση και η 
στίξη, και προστίθεται στιχαρίθμηση στα έμμετρα κείμενα. 

Ο συνοδευτικός υπομνηματισμός είναι συνοπτικός. 

[Ι] 
f. 387r [...] άγκαλά και οι πολλοί το λέγονσι δύσκολον, όμως εις τον Θεον 
και τα αδύνατα δυνατά. "Οπου Θεός γαρ ενεργεί, το αδύνατον αργεί. Και 
οϋτω γλιτώνοντας εντεύθεν, θέλω έλθει ευθύς αυτού, Θεού ελεούντος, όπως 
αν διηγήσωμαι τα έργα Κυρίου, δτι παιδεύων επαίδευσέ με ό Κύριος και τω 

16. Ο «Κανών» αυτός απαντά σε πολλά έργα του Δαπόντε και είναι γνωστός και από 
μη δαποντικά χειρόγραφα· πβ. Λόγοι Πανηγυρικοί..., Βενετία 1778. σ. 107-116 (αναδη-
μοσ.: Ε. Legrand, Bibliographie Hellénique, XVIIle siècle, τ. 2. Παρίσι 1928, σ. 272-280· 
Γ. Σοφοκλέους, ό.π.. σημ. 15, σ. 286-92)· Ε. Σουλογιάννης, «Καισαρίου Δαπόντε, Κα
νών περιεκτικός πολλών εξαίρετων πραγμάτων», Παρνασσός 9 (1967) 441-453 (με πολ
λές ανακρίβειες και λάθη). 

17. Ό.π., σημ. 11. 

18. Ή και πολύ νεότερα στιχουργήματα και τραγούδια, όπως, π.χ., «Η θεία Μάνου» 
του φυλακισμένου Διονύση Σαββόπουλου, Τα Λόγια από τα Τραγούδια. Αθήνα 1976, σ. 44. 

19. Θεσσαλονίκη, 1974-1980 (συνεχίζεται· ώς σήμερα 4 τόμοι). 
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θανάτφ ου παρέδωκέ με. Και εις εσάς μεν (έκτος της τιμιότητας σου, της 
γλυκύτατης μου μητρός, δτι δεν αμφιβάλλω πώς ή τιμιότης σου έδιδες την 
ζωήν δια την έλευθερίαν μου) θέλω φανεί ως καθώς έφάνητε εις έμέ. Εις δε 
τον Γεώργιον θέλω φανεί περισσότερον από όσον έφάνη εις έμέ- διατί δεν 
έβαρέθη κόπον, δεν έσυλλογίσθη κουρσάρους, δεν έφοβήθη θάλασσαν, δεν 
έλυπήθη εξοδον, δεν έπόνεσε γυναίκα, μάλλον δε και νεόνυμφον αλλ' έκί-
νησεν άπ ' αΰτοΰ, και ήλθεν εδώ δια να με εΰρη, να με παρηγόρηση και να 
βοηθήση, και αν και κανένα δεν εγινεν απ ' αυτά, ότι ή ανάγκη οϋτως απαι
τούσε, και εξ ανάγκης και νόμου μετάθεσις, φθάνει δε ότι εδειξεν ότι γνή
σιος αδελφός και αγαπητός. Έν ω μέτρω μετρεϊτε γαρ άντιμετρηθήσεται 
ύμϊν, και ω αγαπά πολύ, πολύ άντιδοθήσεταν ω δε ολίγον αγαπά, ολίγον 
δοθήσεταν 'έκαστος γαρ εκ τών ιδίων έργων ή δοξασθήσεται ή αίσχυν-
θήσεται. αψμζφ , Μαίου ιζη . 

Ύστερα από τα: έδιδες τήν ζωήν διαγράφεται η λέξη σου. Διαγραμμένες, ή υπογραμ
μισμένες στο χφ και οι λέξεις: και ω αγαπά πολύ, πολύ άντιδοθήσεται. 

Δεν γνωρίζουμε από αλλού για την επιστολή αυτή του Δαπόντε προς τη μητέρα του, 
που βρίσκεται πιθανότατα στη Σκόπελο, αλλά ούτε και για το ταξίδι που φαίνεται ότι 
έκανε ο αδελφός(;) του Δαπόντε Γεώργιος στην Κωνσταντινούπολη. 

Ο Δαπόντες θυμάται την «αξιοθρήνητον» και «γηραλέαν» μητέρα του και σε επι
στολή του προς τον παραλίγο πεθερό του «Κωνσταντίνο Καμινάρη» (Κωνσταντίνο 
Ξυπόλητο), από 8 Νοεμβρίου/1 Δεκεμβρίου 1747 (Ε. Legrand, EphéméridesDaces, τ. 1, 
Παρίσι 1880, σ. το'), καθώς και στον πολύ μεταγενέστερο Κήπο Χαρίτων, κεφ. 4, στ. 
63-86 {ΚΧ, σ. 43): εκεί η αναφορά γίνεται στο ταξίδι που κάμνει, αυτή τη φορά μόνη 
της, η μητέρα του τον Μάιο του 1748, στην άρνηση του Δαπόντε να τη δεχτεί, και στον 
θάνατο της τον Αύγουστο του 1748. Ορισμένα σημεία της επιστολής που εκδίδεται εδώ 
θυμίζουν την τελευταία αυτή περιγραφή του συντριμμένου Δαπόντε στον ΚΧ όπως εδώ 
ο αδελφός(;) του, έτσι και αργότερα: «ήλθε λοιπόν ή μάνα μου, και ήλθεν ή καημένη/ 
κάτω άπό τήν Σκόπελο, γραία και χηρεμένη,/κόρην και τέσσερας υιούς και τα λοιπά 
άφήκε,/κ' έμπαίνει εις τήν θάλασσαν, οπού ποτέ δεν μπήκε/πατρίδα απαρνήθηκε, 
κουρσάρους δέν θυμήθη,/κόπον δεν συλλογίσθηκε, φουρτούνες δεν φοβήθη,/καί ήλθε 
για να με ίδή, να με παρηγορήση,/κι' αύτη να παρηγορηθή, μήπως και τελευτήση,/ 
εστοντας χρόνους δεκοχτώ έμενα στερημένη·/κ' έγώ δέν τήν έδέχθηκα, και πέφτει 
και πεθαίνει». 

[Π] 

f. 373ν Τοΰ Δαπόντε προς τήν Άγγελίνα. 

Χρυσή μου Άγγελίνα μου, τάχα να μ' άξιώση 
και δύναμιν ό Κύριος άραγε να μου δώση 
να κάμω τήν προσήκουσαν έγώ εύχαριστίαν 
εις τήν άγάπην τήν πολλήν και τήν ύπηρεσίαν, 

5 όπου μου κάμνεις δεκατρείς τώρα έσύ, λέγω, μήνες; 
'Αφήνω τες προτερινες υπηρεσίες κείνες, 
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δεκατρείς μήνας μοναχά, λέγω, της φυλακής μου, 
αυτής της καλορίζικης και τής ωφέλιμης μου. 
Ποιο πρώτο να ενθυμηθώ καί να επαριθμήσω, 

10 ποιο πρώτο να διηγηθώ καί ποιο να σιωπήσω 
άπο τα δσα μ' 'έκαμες τόσον καιρόν καί κάμνεις, 
και άπο μένα τίποτες 'λότελα δεν λαμβάνεις; 
Τα φαγητά τα θαυμαστά, όπου με τα χρυσά σου 
χεράκια μαγειρεύεις μου, καί τα παρθενικά σου: 

15 Τορονελί ρυζόγαλο, οπού πολλά ευφραίνει 
μονάχ' ή όψις τήν καρδιάν, καί την καρδιάν χορταίνει. 
Τα ψάρια τά καλόβραστα καί τά καλοζουμάτα, 
με χίλια ήδύσματα, μυρωδικά γεμάτα. 
Φιδε τον πανεζαίρετον εκείνον τον κυπριώτην, 

20 τής 'Αφροδίτης τής θεάς όντως συμπατριώτην. 
Χαλβάδες τους ευγενικούς, όπου άπ' τήν γλυκάδα 
χωρίζονται άπ' του χιονιού τήν άμετρον άσπράδα [...] 

Όπως και στα υπόλοιπα έμμετρα κείμενα που δημοσιεύονται εδώ. στο χφ, κάθε 
δίστιχο αρχίζει με κεφαλαίο γράμμα. 

Αποκαθιστώ το κείμενο όπως προκύπτει ύστερα από μεταγενέστερες διορθώσεις του 
Δαπόντε, στο διάστιχο και στο δεξιό περιθώριο, και διαγραφές. Οι διαφορές από την 
πρώτη γραφή: στ. 2 ό Κύριος, καί δύναμιν τάχατες... ||3 να σοΰ κάμω τήν πρέπουσαν σω-
στήν... || 4 σ' τόσην άγάπην άμετρον, σ' τόσην... ||5 πού μοΰ 'καμες καί κάμνεις μου δεκα
τρείς τώρα μήνες- στο δεύτερο ημιστίχιο ο Δ. φαίνεται ότι δεν κατέληξε σε οριστική 
γραφή: η προσθήκη λέγω έχει διαγραφεί και δίπλα της προστίθεται το εσύ. χωρίς όμως 
να διαγραφεί το αρχικό ημιστίχιο- αποκαθιστώ, λαμβάνοντας υπόψη και το λέγω\\Ί δε
κατρείς μήνας λέγω σου μόνον... \\ 9 γιατί ποιο πρώτο να θμηθώ... || 13 τα φαγητά τά όμορ
φα... ο Δ. υπογραμμίζει το όμορφα και προσθέτει από πάνω: θαύμα- αποκαθιστώ θαυμα
στά || 15 το γλυκό το ρυζόγαλο οπού με τήν δψ' ευφραίνει- ο Δ. διορθώνει αρχικά: τό 'μορ-
φο.... και κατόπιν διαγράφει και το τελευταίο, προσθέτοντας: τορονελή ή τρονελή (γρ. 
το τορονελί/τρονελί ρυζόγαλο- αποκαθιστώ τορονελί...)- ο Δ. υπογραμμίζει τις λέξεις με 
τήν δψ' προσθέτοντας από πάνω: πολλά και συνεχίζοντας, στο περιθώριο: μονάχ' ήδψις 
τήν καρδ. || 16 τήν πολυπικραμένην μου καρδιάν, και τήν χορταίνει- ο Δ. διαγράφει τις 
δύο πρώτες λέξεις· αποκαθιστώ, λαμβάνοντας υπόψη την προσθήκη στον στ. 15 || 17 ο 
Δ. υπογραμμίζει τις δύο πρώτες λέξεις· εδώ σκόπευε ίσως να παρεμβάλει στίχους που 
πρόσθεσε αργότερα στο δεξιό περιθώριο, γραμμένους σε δύο αράδες και κάθετα προς 
το υπόλοιπο κείμενο, από πάνω προς τα κάτω: οι στίχοι αυτοί δεν έχουν πάρει ορι
στική μορφή- η αρχική τους γραφή: μουρ(-οΰνες; -μούρες;) καίχταπ(όδια) καί στρεί(δια). 
μουρ(οΰνες; -μούρες;)/χταπ(όδια), πίνες και στακούς, στρείδια και μύδια- ύστερα από τις 
διορθώσεις, ίσως-.χταπ(όδια), στρεί(δια) καί στακ(ούς) καίμύδ(ια) καίχτέν(ια)/χταπ(όδια). 
πίνες, χτένια, αυτά τί διηγεϊσ(σαι) || 19 τον φιδε τον έξαίρετον...- ο Δ. διαγράφει τις δύο ή 
τρεις πρώτες λέξεις, προσθέτοντας πριν από το έξαίρετον: παν αποκαθιστώ: φιδε τον 
πανεζαίρετον... || 21 ο Δ. διαγράφει την πρώτη λέξη, χωρίς όμως να την αντικαθιστά || 22 
ακολουθούν δύο ακόμη στίχοι: Και άλλους λογής τών λογιών, διάφορων χρωμάτων, /δλους 
ό'μως εξαίρετους, τε καί πολλών σχημάτων. • ο Δ. διαγράφει κατόπιν όλες τις λέξεις εκτός 
από τις δύο τελευταίες και προσθέτει, πάνω από τη λέξη διάφορων: πολυειδεϊς- στο κάτω 

4 Ü Ό Ερανιστής. Τόμος 18 
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Αρχή των πεζών και ποιητικών 

«αυτοβιογραφικών» του Δαπόντε 
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δεξιό περιθώριο σημειώνεται η αρχή της συνέχειας του στιχουργήματος (τά), που, 
όμως, λείπει, εξαιτίας του χάσματος του χφ. 

Δεν έχουμε άλλα στοιχεία για την Αγγελίνα. Ο στ. 5 δηλώνει, ίσως, ότι η γνωριμία 
της με τον Δ. χρονολογείται και πριν από τον Μάρτιο του 1747 (στις Ηγεμονίες; στην 
Κωνσταντινούπολη:). 

Στ. 15 Topovr.Àìρυζόγαλο (ή: Τορονελί, ρυζόγαλ.ο:): ρυζόγαλο γλυκό, ή ρυζόγαλο «σαν 
torrone» (άσπρο και σκληρό γλύκισμα με καβουρντισμένα αμύγδαλα, μέλι κτλ.)· ευχα
ριστώ τον καθηγ. Γ. Π. Σαββίδη για την εύστοχη υπόδειξη του- 18 ήδύσματα: μυρωδι
κά' 22 χωρίζονται: ξεχωρίζουν. 

Για τις αναλογίες με τον «Κανόνα περιεκτικόν πολλών εξαίρετων πραγμάτων...» 
(ό.π., σημ. 16) αρκεί να σημειωθούν οι ακόλουθες αναφορές του «Κανόνα»: «μουρούνες 
Δούναβη»· «της Πόλης στρείδια και χτένια και αύγοτάραχα»/ «τα μύδια, τα στρείδια, 
τα χτένια, και τα νησιώτικα μοσχοχτάποδα, χιοβάδες στα Τοΰσλα και στακοί στα 
Γιοΰρα και Σκάντζουρα»· «φιδές δε και λάδανος της Κύπρου». 

[III] 

f. 185ν Έν ετει αψμθφ, 'Ιανουαρίου Kßq , ημέρα Κυριακή, άνεδέχθην 
δια του θείου βαπτίσματος τον υίον του Δημητράκη Καραγγίοζ άπο χωρίον 
Μπαχτσέκιοϊ, όπου είναι εις το Κατάστενο της Πόλεως, άνωθεν του Μπου-
γιούκ δερέ, και ονόμασα αυτόν Κωνσταντίνον έγεννήθη δε αψμηφ , 'Ιου
λίου λ^, Κυριακή του αγίου Ευδόκιμου. Ή χάρις του Κυρίου ημών Ίησοΰ 
Χρίστου και ή αγάπη του θεοΰ και Πατρός και ή κοινωνία του αγίου Πνεύ
ματος εϊη μετ' αυτού έν βίω παντί. 'Αμήν. 

Δεν γνωρίζουμε, από αλλού, τίποτε για τον Δημητράκη Καραγκιόζ(η) και τον γιο 
του Κωνσταντίνο. 

Ο Δ αποφυλακίζεται στις 27 Νοεμβρίου 1748 και παραμένει, ώς τα μέσα του 1753. 
στην Κωνσταντινούπολη και την περιοχή της Προποντίδας (Χάλκη. κ.α.). 

Άνεδέχθην: έγινα νουνός· Κατάστενο: Βόσπορος· Μπουγιουκ δερέ (Biiyük dere, «Βα-
θυρρύαξ. Βαθύκολπος, Μέγα Ρεύμα»): προάστειο της Κωνσταντινούπολης στην ευρω
παϊκή ακτή το Άνω Βοσπόρου· Κυριακή: στο χφ Κυριακή. 

[IV] 

f. 185ν "Αν εις τον ΰπνον του τινάς Ίδή πώς φιλεϊ χέρι 
ανθρώπου γνωστού, φίλου του, καλόν γλήγορον φέρει. 

'Εγώ, οπού ήξίωμαι το χέρι να φιλήσω 
σου του Θεού μου Ίησοΰ, τί πρέπει νά ελπίσω; 

5 Βέβαια πολλά γλήγορο καλόν πολλά μεγάλο, 
οπού νά μην απόλαυσα ποτέ σαν τούτο άλλο. 
Έν τη δεκάτη τοΰ μηνός και έκτη Σεπτεμβρίου 
της Ευφημίας μάρτυρος, Ευφημίας Κυρίου, 
Τετράδη ξημερώνοντας, χρόνους εις τους χίλιους 

10 επτά και τεσσαράκοντα επί επτακόσιους. 

Έν δέ τω αωμθφ ετει, Σεπτεμβρίου ιζη, ημέρα Κυριακή, της αγίας μάρ-
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τυρός Σοφίας, και τών τριών Θυγατέρων αυτής Πίστεως, 'Ελπίδος και 
'Αγάπης, άρραβωνίσθηκα την [f. 186Γ] Μαριόραν, θυγατέρα 'Ιωάννου και 
Φεβρωνίας. "Εγιναν δε οι αρραβώνες δια χειρός του μακαριότατου 'Αντιο
χείας Σιλβέστρου εν τω Διπλοκιονίω, τω νυν λεγομένω Μπεσίκτασι, ένερ-
γηθέντες παρ' αύτοΰ και άποφασισθέντες πρότερον έν τη Χαλκηδόνι, τη 
νυν λεγομένη Καδήκιοϊ, οπού είναι ό ναός και ό τάφος της αγίας Ευφημίας. 
'Ιδού λοιπόν, θαρρώ, ή λύσις του ανωτέρω ονείρου, όπου προ δύο ετών 
είδα εις την φυλακήν, ώς φαίνεται και είναι να συμπεράνη τινάς. Πρεσβείαις, 
Κύριε, τών αγίων σου τούτων γυναικών και του ϊεράρχου Σιλβέστρου, άξίω-
σον ημάς και τών στεφάνων, ενωσον ημάς τη χάριτί σου, σύνδησον ημάς 
τω συνδέσμω της αγάπης, άξιους ημάς ποίησον τών σών δωρεών και κα
λών, ών ελπίζομεν παρά σου του μεγάλου θεού και πατρός ημών Ίησοΰ 
Χριστού, εις δόξαν της παναγίας σου Μητρός, της άκαταισχύντου ελπίδος 
και προστασίας ημών, αμήν. 

Τω αύτω ετει, Νοεμβρίου ιβη, Κυριακή τοΰ αγίου 'Ιωάννου του 'Ελεήμο
νος, έστεφανώθηκα αυτήν, πάλιν δια χειρός τοΰ αγίου 'Αντιοχείας, πιάσας 
τα στέφανα ό άγιος Κρήτης Γεράσιμος, ό νουνός της. Κύριε Ίησοΰ Χριστέ, 
ό εύλογήσας τον εν Κανά γάμον, συμπαρευρεθείς τη παναχράντφ σου Μη-
τρί, εύλόγησον και τον γάμον ημών προστασίαις και Ίκεσίαις αυτής, και 
πρεσβείαις τοΰ αγίου 'Ιωάννου τοΰ 'Ελεήμονος έλέησον ημάς, τοΰ αγίου 
πρωτομάρτυρας και άρχιδιακόνου Στεφάνου στεφάνωσον ημάς εν έλέει και 
ο'ικτιρμοϊς, τοΰ αγίου μεγαλομάρτυρος Προκοπίου εύδόκησον ημάς προκό-
πτειν άεί εν παντί έργω άγαθω, και τών αγίων θεοστέπτων βασιλέων Κων
σταντίνου και 'Ελένης άξίωσον ημάς τής ουρανίου βασιλείας σου, ϊνα δο-
ξάζωμεν το πάντιμον και μεγαλο[ϊ. 186ν]π/?επές ονομά σου συν τω Πα-
τρι και τω άγίω Πνεύματι πάντοτε, νΰν και άεί και εις τους αιώνας τών αιώ
νων, αμήν. 

Έν δε τω αψναφ ετει, Αυγούστου κδη, ήμερα Σαββάτω, τοΰ αγίου Ευτυ
χούς, έν τή μονή τοΰ αγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοΰ μυροβλήτου 
εις τα Τοΰσλα ο'ντες δια το μεγάλο και πολύ εκείνο θανατικόν, έγεννήθη μοι 
θυγάτηρ. Και τή αυτή ήμερα ώς ατελές το βρέφος και ασθενές δια τήν άσθέ-
νειαν τής μητρός άνεγεννήθη δια τοΰ θείου βαπτίσματος και άνεδέχθη παρά 
τής Σοφίας, πρωτοθείας τής μητρός, όνομασθεΐσα Μαγδαληνή. Κατά δε 
τήν ιδ^ν Σεπτεμβρίου άνεπαύθη έν Κυρίφ. Τή έκτη δε τοΰ 'Οκτωβρίου, 
ήμερα Κυριακή, τοΰ αγίου αποστόλου Θωμά, άνεπαύθη και ή μήτηρ αύτοΰ 
ένδον τοΰ ναοΰ τής Παναγίας τής Χάλκης, έμπροσθεν τής αγίας εικόνος 
αυτής τής θαυματουργού, όπου είναι εις τον τοΐχον Ίστορισμένη, έλθοΰσα 
άπα τα Τοΰσλα άρρωστη και προσπεσοΰσα εκεί δια να λάβη τήν ύγείαν. 
'Ετάφη δε έντίμως και με πατριαρχικήν παρουσίαν τοΰ κυρ Κυρίλλου πρώην 
Κωνσταντινουπόλεως, όντας διορισμένος να κάθεται εκεί εις τήν Χάλκην 
εις το μοναστήρι αυτό. 
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Στίχοι εις τον λίθον του μνήματος. 
τΗλθα έπρόσδραμα εδώ εις τήν Ύπεραγίαν, 
δια να λάβω καί εγώ τη ποθεινήν ύγείαν, 
όπου έκείμην άρρωστη, ύδρωπικιαρισμένη 
στον αγιον Δημήτριον στα Τοΰσλα, ή καημένη, 

5 φυγοΰσα με τον άνδρα μου, για να αναχωρήσω 
άπ' της πανούκλας το κακόν, τάχα δια να ζήσω-
καί έλαβα τον Θάνατον άπο λυσεντερίαν, 
εμπρός εις την εικόνα της κειμένη την άγίαν 

[f. 187Γ] του παραδόξου δε αυτού θανάτου ή αιτία 
10 δεν είναι, μη μοι γένοιτο, αυτή ή Παναγία, 

άλλα αύτοΰ μου του άνδρας το μίσος, ή κακία 
προς με καί προς τους συγγενείς έμοϋ, ω αδικία. 
Θυγάτηρ 'Ιωάννου τε όμοΰ καί Φεβρωνίας, 
εκ Κωνσταντινουπόλεως, και νέας ηλικίας, 

15 γυνή του Κωνσταντίνου δε Δαπόντε Καμινάρη, 

όπου δυο χρόνους, καί αυτούς σωστούς, δεν με έχάρη. 
Μνήσθητι δε της δούλης σου, Κύριε ό Θεός μου, 
καί αφες το άνόμημα όμοΰ και του ανδρός μου. 

Έν δε τω χιλιοστώ έπτακοσιοστω πεντηκοστώ τρίτφ, 'Ιουλίου εικοστή 
πρώτη, ήμερα Τετράδη, εκίνησα άπο Κωνσταντινουπόλεως και ήλθα ε'ις 
το Πιπέρι (νησίδων μικρόν, ερημον, οΰτω λεγόμενον) Αυγούστου δεκάτη, 
δια να μονάσω καί νά παρακαλέσω τον Θεόν να εξάλειψη τάς πολλάς καί 
μεγάλας μου αμαρτίας, ας παροικών έν Βουκουρεστίω καί Γιασίω και Βυ-
ζαντίω χρόνους ε'ικοσιτρεϊς ό άφρων έτέλεσα- είχε δε εκεί έκκλησίαν με 
δέκα πατέρας ό άπο Ζαγοράς Διονύσιος ιερομόναχος. 

Έν δε τω χιλιοστώ έπτακοσιοστω πεντηκοστώ εκτω, Νοεμβρίου ζη , ήμε
ρα Πέμπτη, επήγα εις τήν Σκόπελον τήν πατρίδα μου, ε'ικοσιεξ χρόνους 
παρά τριαντατρεΐς ημέρας διατρίψας εις τήν ξενιτείαν, ξενιτευθείς δεκαφτά 
χρονών παιδί- έλθών δε έλαβα τήν έπιστασίαν του έκεϊσε πατρικού μου 
μοναστηρίου της Παναγίας τής Ευαγγελιστρίας. 

Τω δε χιλιοστώ έπτακοσιοστω πεντηκοστώ έβδόμφ, Μαΐου /?? , ανήμερα 
του αγίου 'Αθανασίου του μεγάλου, ήλθα εις τό "Αγιον "Ορος χάριν προ-
σκυ\ί. 187ν]ν^σ£ως καί έκόνευσα εις τό ιερόν μοναστήριον του Ξηροπο-
τάμου, δια τήν φιλίαν του σκευοφύλακος κυρ 'Ανθίμου, συμπατριώτου 
όντος. Κατά δε τήν κβω , ήμερα Δευτέρα, τοΰ αγίου Πνεύματος, πατριαρ-
χεύοντος του κύρ Σεραφείμ, βασιλεύοντος τοΰ σουλτάν Όσμάνη, ηγεμο
νεύοντος τοΰ Κωνσταντίνβοδα Μαυροκορδάτου εις τήν Βλαχίαν καί αύθε-
ντεύοντος τοΰ Σκαρλάτου Γκίκα βόδα ε'ις τήν Μπογδανίαν, γνώμη κοινή 
καί προτροπή τών πατέρων, έστάλθην εις τήν Βλαχίαν προς τον αυθέντην, 
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χάριν ελέους καί βοηθείας τών εξόδων της οικοδομής του ίεροΰ ναού, όπου 
έμελλε να πέση και απεφάσισαν να ανακαινίσουν εκ βάθρων. Παρέδωκάν 
μοι δε τό μέγα και πηχυάϊον εκείνο και πολυθρύλητον ξύλον του τιμίου 
Σταύρου, με τό να τό εζήτησα εγώ αυτό· με τό όποιον μαζί επήγα εις Βλα-
χίαν, και έμβήκα εις Βουκουρέστιον τή κ^ 'Ιουλίου, ανήμερα του προφή
του Ήλιου, εξελθόντος του μητροπολίτου μετά πάντων των εκεϊσε παρευ-
ρεθέντων αρχιερέων και ιερέων και του ήγεμόνος μετά των μπεηζαδέδων 
και πάντων των αρχόντων εις προϋπάντησιν αύτοΰ έως μίας ώρας διά
στημα. 

Κατά δε τό πεντηκοστόν όγδοον 'έτος, 'Απριλίου πρώτη, βασιλεύοντος του 
σουλτάν Μουσταφά, έξήλθον του Βουκουρεστίου και ήλθον εις Μπογδα-
νίαν. Τη δε δεκάτη τρίτη νοΰ μηνός, τη αγία και μεγάλη Δευτέρα, έγιναν τα 
είσόδια του τιμίου ξύλου εις το Γιάσι με μεγάλην δόξαν και τιμήν και εύ-
λάβειαν, οία ου γέγονεν εν Βουκουρεστίφ. 

Κατά δε τό πεντηκοστόν ένατον, Φεβρουαρίου κεη, τη Πέμπτη τής Καθα
ρής εβδομάδος, έξήλθον του Γιασίου, γενομένης πάλιν μεγάλης τιμής και 
δορυφορίας δια τήν ξεπροβόδησιν του τιμίου [f. 188Γ] ξύλου, και ήλθον 
πάλιν εις τό Βουκουρέστι, μετατεθέντος του Σκαρλάτου βόδα εις Βλαχίαν, 
με τό να έμαζιλεύθη ό Κωνσταντίνβοδας, του δε δραγουμάνου τής βασι
λείας 'Ιωάννου Θεοδώρου Καλμούκη άποκατασταθέντος αύθέντου εις τήν 
Μπογδανίαν, τον καιρόν όπου άποστάτησεν ένας των σουλτάνων και έγινε 
χάνης και έκαμε φοβεράν λχηλασίαν και αίχμαλωσίαν εις τήν Μπογδανίαν. 
Κατά δε τό έξηκοστόν έτος, Αυγούστου ςη, ανήμερα τής αγίας μεταμορ
φώσεως του σωτήρος ημών, έξήλθον του Βουκουρεστίου και ήλθον εις 
Κωνσταντινούπολη τή ιζα Αυγούστου. 

Κατά δε τό έξηκοστόν τέταρτον, 'Ιουλίου καη , ήμερα Τετράδη, εκίνησα 
και ήλθα εις Χίον, ανήμερα τής αγίας "Αννης. 'Από τήν Χίον επήγα εις Σά-
μον, προσκληθείς δια τό μαμούδι τών εις τό Βαθύ χωρίον άμπελίων, ήμερα 
Σαββάτφ, Δεκεμβρίου δη. 'Από τήν Σάμον επήγα εις τα Ψαρά, Μαΐου ιδη, 
ήμερα Σαββάτφ, κατά τό έξηκοστόν πέμπτον έτος. 'Από τα Ψαρά ήλθα 
εις Σκόπελον, τήν φίλην πατρίδα, ήμερα Τρίτη, 'Ιουνίου ιδη , προσκληθείς 
δια τό μόλυσμα τής πανούκλας. 'Από τήν Σκόπελον ύπήγα εις Ευριπον, 
εις τό εκεί Ξηροχώρι, ήμερα Σαββάτφ, Αυγούστου κ^, προσκληθείς αγια
σμού χάριν τή δε τριακοστή ύπέστρεψα εις Σκόπελον. 'Εκείθεν ήλθα εις 
τό "Αγιον "Ορος μεσάνυκτα, ξημέρωμα Κυριακής, τή ιαη Σεπτεμβρίου· και 
τή αύτη προ τής λειτουργίας άνέβην και είσέβην είς τό ιερόν μοναστήριον 
όθεν έξέβην, τό έργον μου τελειώσας, τον δρόμον τελέσας και τήν προς 
τους πατέρας πίστιν τηρήσας, δόξα τω θεώ. Τήν δε προϋπαντήν τών πα
τέρων καί, καί, και τα εξής άνάγνωσέ τα είς τό βιβλίον μου τό καλούμενον 
Κήπος χαρίτων, τόμος ένατος. 
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Πρώτες γραφές κτλ.: f. 185ν, στ. 8: της πανεφήμον μάρτυρος... | |9 Τετράόι, γράφω 
Τετράδη, όπως και άλλοι}- Κυριακή, γράφω Κυριακή- f. 186Γ Mapιώραν κτλ. γράφω Μα-
ριόραν κτλ. προστασίαις: στο χφ ίσως και προστασία. 

Το όνειρο της φυλακής, που αφηγείται στην αρχή ο Δ., είναι άγνωστο από αλλού. 
Αντίθετα, τα περιστατικά της μνηστείας. του γάμου και της χηρείας του, των πρώτων 
χρόνων της μοναστικής του ζωής και της «Περιόδου» του Τιμίου Σταύρου περιγράφο
νται, συνήθως πιο λεπτομερειακά, στον ΚΧ, κεφ. 4-15' οι «Στίχοι εις τον λίθον του 
μνήματος», f. 186v-187r, επαναλαμβάνονται αυτούσιοι, με τον τίτλο «Επίγραμμα», 
στον ΚΧ. κεφ. 4, στ. 143-160 (εκεί, οι εξής διαφορές: στ. 153 = ε«5ώ, στ. 11: άμή αΰτοϋ...-
στ. 154 = ε<5ώ,στ. 12: ...συγγενείς, ώ πόση αδικία- στ. 159 = ε<5ώ,στ. 17:... Μαριόρας, ό θεός 
μου- στ. \60 = εδώ, στ. 18:... αυτό και του ανδρός μου). 

Από τα πρόσωπα που αναφέρονται στα σημειώματα: ο Σίλβεστρος, Κύπριος, είναι 
ένας από τους σημαντικότερους πατριάρχες Αντιοχείας (1726-1766- ο Δ. τον μνημο
νεύει και στον 'Ιστορικό Κατάλογο, ό.π., σημ. 10, σ. 89)· ο Γεράσιμος Κρήτης είναι ο 
Κρητικός μητροπολίτης Γεράσιμος Β' Λετίτζης ή Γέροντας (1725-1755)· ο «πρώην 
Κωνσταντινουπόλεως» Κύριλλος είναι ο πατριάρχης Κύριλλος Ε' (Ι. πατριαρχεία 28 
Σεπτεμβρίου 1748-τέλη Μαΐου 1751, 2. πατριαρχεία αρχές Σεπτεμβρίου 1752- 16 Ιανου
αρίου 1757)' ο «άπό Ζαγοράς Διονύσιος ιερομόναχος» είναι το ίδιο πρόσωπο με τον 
Διονύσιο ιερομόναχο «άπό τήν Πορταριά» ('Ιστορικός Κατάλογος, ό.π.. σ. 124-5)· ο 
πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Σεραφείμ Β' βρίσκεται στον θρόνο από τις 22 Ιουλίου 
1757 ώς τις 26 Μαρτίου 1761· ο «σουλτάν Όσμάνης» είναι ο Osman III (1754-7)· ο 
Κωνσταντίνος Νικ. («Κωνσταντίνβοδας») Μαυροκορδάτος ηγεμονεύει έξι φορές στη Βλα
χία (1730. 1731-3, 1735-41, 1744-8. 1756-8, 1761-3) και τέσσερις φορές στη Μολδα
βία (1733-5. 1741-3. 1748-9. 1769)· ο Σκαρλάτος Γκίκας ηγεμονεύει στη Μολδαβία 
(1757-8) και στη Βλαχία (1758-61, 1765-6)· ο «σουλτάν Μουσταφά(ς)» είναι ο Mustafa 
III (1757-64)· ο Ιωάννης Θεοδώρου Καλμούκης, γνωστότερος ως Ιωάννης Καλλιμάχης, 
ηγεμονεύει στη Μολδαβία (1758-61). Η «αποστασία» του χάνη των Τατάρων στη 
Μολδοβλαχία (Σεπτέμβριος 1758), και ο κίνδυνος που πέρασε προς στιγμήν το Ιάσιο, 
περιγράφονται διεξοδικά στον ΚΧ, κεφ. 13, στ. 51-276. 

Τινάς: κάποιος· Μπεσίκτασι (Be§ik taç, «Πέτρα της κοιτίδος»): προάστειο της Κων
σταντινούπολης στην ευρωπαϊκή ακτή του Βοσπόρου- Καδήκιοϊ, ναός άγιας Ευφημίας: 
αρχαία έδρα της μητρόπολης Χαλκηδόνος· άγιος: δεσπότης, αρχιερέας· Τοϋσλα (ή 
Τούζλα, αρχ. Τριάριον, ελλ. Αλυκαί): χωριό στη βιθυνική ακτή της Προποντίδας)-

άνεδέχθη: βαφτίστηκε- Χάλκη, ναός της Παναγίας: κτίσμα της Μαρίας Κομνηνής, που 
διασώθηκε από την πυρπόληση της μονής της Παναγίας κατά τον 17ο αιώνα- Ίστορι-
σμένος: ζωγραφισμένος, αγιογραφημένος- Καμινάρης (caminar): αυλικός τίτλος στις 
Ηγεμονίες, χωρίς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, τον οποίο κατέχει ο Δ. από το 1743 
(μαζί με το αξίωμα του αρχιγραμματέα του ηγεμόνα της Μολδαβίας και του επικεφαλής 
του θησαυροφυλακίου)- εϊκοσιεξ χρόνους... δεκαφτά χρονών παιδί: δεν είναι βέβαιο αν 
ο Δ. γεννήθηκε το 1713 ή το 1714, εδώ, πάντως, μας δίδεται η ακριβής χρονολογία της 
πρώτης αναχώρησης του από τη Σκόπελο (10 Δεκεμβρίου 1730" πβ. και Ephémérides 
Daces, τ. 1, ό.π., σημ. 15, σ. το', τογ') - έκόνευσα: στάθμευσα, εγκαταστάθηκα προσω
ρινά ως φιλοξενούμενος- σκευοφύλαξ: εκκλησιαστικό και μοναστηριακό αξίωμα και 
λειτούργημα, που αφορά τη φύλαξη και επιμέλεια των ιερών σκευών, κειμηλίων κτλ. 
και την επιστασία του καθολικού- βόδα, -ς (voda): οσποδάρος. ηγεμόνας στις Ηγεμο
νίες- μπεηζαδές (beyzade): γιος μπέη, πρίγκιπα, ευγενής- Μπογδανία: Μολδαβία- ε'ισόδια: 
εΐσόδια: είσοδος- δορυφορία: συνοδεία, πομπή- έμαζιλεύθη «mazul): απολύθηκε, παύθη-
κε- σουλτάνος: ηγεμόνας, άρχοντας- μαμούδι: μικρό έντομο (εδώ: φυλλοξήρα)- προ'ύπα-
ντή: προϋπάντηση, υποδοχή. 
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[V] 

f. 181r [ 1 ] Του αύτοΰ Κωνσταντίνου Δαπόντε 
εις την αύτοΰ άρμοστήν. 

'Ιδού σήμερον, τη δεκάτη εβδόμη Σεπτεμβρίου, με το έλεος του Πανάγαθου 
Θεοϋ, με την εύχήν της Παναγίας, με την ευλογίαν του μακαριότατου αγίου 
'Αντιοχείας και του αγίου Κρήτης του νουνοϋ σου, ελαβον τέλος ο'ι αρρα
βώνες κατά τον πόθον σου και την παρακάλεσίν σου· και σε επληροφόρη-
σεν ό Θεός, εϊη το όνομα αύτοΰ εύλογημένον, και σε έχάρισεν όλον εκείνον 
όπου όλοι σας επιθυμούσατε. Λοιπόν σπούδασε να φανής ευχάριστη εις 
μίαν τοιαύτην εύεργεσίαν, να προσπέσης να ευχαρίστησης εξ όλης σου της 
ψυχής και καρδίας- και να δεηθής να μας άξιώση και να στεφανωθοϋμεν 
με ύγείαν, χαράν καί ψυχήν καθαράν, κατά τό θέλημα του τό αγιον. "Ας 
παύσουν λοιπόν πλέον οί αναστεναγμοί σου, ας λείψουν ο'ι λύπες σου, πα-
ρηγορήσου, καλοκάρδισε καί κοίταξε να ευαρεστήσης τον θεόν καί τον 
άρραβωνιαστικόν σου· καί παρακαλεί να τον κάμης καί άνδρα σου καί να 
τον χαρής, καθώς θέλεις καί αγαπάς, αμήν. αψμθ', Σεπτ. /('. 

[2] Τη αύτη. 

Σαν ήτον να μη βλέπωμεν ό ένας μας τον άλλον, 
καί να λαμβάνωμεν μαζί τόσον καημόν μεγάλον, 
γιατί τόση 'πιμέλεια, γιατί τόσος αγώνας 
να λάβη τέλος γλήγορα αυτός ό αρραβώνας; 

5 Τό κρίμα αυτό, βέβαια, τούτην την άμαρτίαν, 
όπου μας εβαλεν ημάς σ' αυτήν τήν τυραννίαν, 
ή θείτσα σου να τό τράβα, αυτή λόγον νά δώση, 
και ό Θεός συγχώρησιν να μη τήν άξιώση. 
Καν τό καφάσι δεν τραβάς άτή σου νά άνοιξης, 

10 ας είναι καί άπό μακρά, τό πρόσωπο νά δείξης· 
f. 181ν βλέπω πώς ομοιάσετε ανεψιά καί θεία, 

καί εις τες δύο άπονιά πολλή καί άσπλαγχνία. 
Κοίταξε με του λόγου μου, Μαριόρα, νά ταιριάσης, 
έπιμελήσου, πάσχισε έμε νά όμοιάσης, 

15 γιατί, ξεΰρε, ή θεία σου αύριο σ' άπαρνάται, 
χωρίζετ' άπό λόγου σου καί σε άπαρατάται, 
μά 'γώ, αν είναι δυνατόν ν' αφήσω τό κορμί μου, 
αφήνω καί του λόγου σου, χρυσή μου Μάριορή μου-
στον κόσμον χρόνους εκατό ετοΰτον καί αν ζήσο^, 

20 τήν Μαριορίτσα μου ποτέ δεν γίνεται ν' αφήσω-
καί στον Παράδεισ' ό Θεός παγαίνοντας εμένα, 
άπό τό χέρι βέβαια θε νά κρατώ καί σένα. 
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[3] Τη αύτη. 

"Οταν άρραβωνιάσθημεν, έκείνην τήν ήμέραν 
λογιάζω, Μάριοφίτσα μου, ή 'ίσως την Δευτέραν, 
σε έστειλα τον Θηκαράν, δια να διάβασης, 
Θεον τον τρισυπόστατον να έχης να δοξάσης-

5 είτα τον ΰμνον σ' έστειλα, πάλιν, της Παναγίας, 
όπου έσύνθεσα εγώ, ένεκεν σωτηρίας1 

και πώς τα εδιάβασες αυτά δεν αμφιβάλλω, 
μα ίσως να λανθάνωμαι, σαν άνθρωπος να σφάλλω. 
'Ιδού σε στέλνω σήμερον τον Πρόδρομον Κυρίου, 

10 τουτέστι την πανθαύμαστον εικόνα του αγίου, 
διότι είναι αϋριον ή μνήμη της αγίας 

f. 182r συλλήψεως του της σεπτής, της όντως θαυμάσιας· 
με φόβον οΰν και με χαράν δέξου την εις τάς χείρας, 
να σ' άξιώση να χαρής τον αγαπάς ώς γήρας· 

15 να εύφρανθής λοιπόν πολλά και να τήν προσκύνησης, 
με ύμνους και εγκώμια να τήν δοξολογήσης. 
Δεν έχω και τους οίκους του, μα ήθελα τους στείλω, 
και αλησμόνησα προχθές γι' αυτούς να παραγγείλω-
τους καρτερώ να έλθουσι και θέλω σε τους στείλει, 

20 γιατί όσοι τους λέγουσι μ' αυτόν γίνονται φίλοι· 
χαρά δέ ε'ις τον άνθρωπον π' άξιωθή να γένη 
φίλος μ' αυτόν τον αγιον, γιατί δεν άποθαίνει. 

[4] Τη αύτη. 

Ό ήλιος, Μαριόρα μου, έλόγιαζα να λείψη, 
ή θάλασσα να ξεραθή και το νερό να στύψη, 
ô ουρανός να κατεβή και μέ τήν γήν να σμίξη, 
τήν ύπερηφανείαν του ό δαίμονας να ρίξη, 

5 ό "Αραψ και το κάρβουνο το χρώμα του ν' άσπρίση, 
το φώς να γίνη σκοτεινό, το χιόνι να μαυρίση, 
ό άνδρας νά γενή γυνή και ή γυναίκα άνδρας, 
οι λύκοι νά φυλάγουσι τά πρόβατα στάς μάνδρας, 
το φίδι το φαρμάκι του σέ μέλι νά γυρίση, 

10 το ψάρι έξω είς τήν γήν μέρες πολλές νά ζήση, 
από τον κόσμον ή φωτιά παντάπασι νά σβήση 
και τον αέρα το βουνό νά τον περιπατήση, 

f. 182ν σκούληξ νά γίνη άνθρωπος, ό άνθρωπος σκουλήκι, 
ν' άφήση, νά μή κυνηγά ή γάτα το ποντίκι, 

15 δλα αυτά έπΐστευα και άλλα νά γενοΰσι, 
και εις έμέ τά χείλη σου το οχι νά μή πούσι. 
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Σύ, ή καλή Μαριόρα μου, τώρα να μη θέλησης 
να έλθης με του λόγου μου και να συγκατοίκησης, 
με το να έμολεύθηκεν αυτού ή γειτονιά σου, 

20 και είσαι ό'λο ύποπτη και τρέμει ή καρδιά σου! 
Ή σημερνή υπακοή, Μαριόρα μου, μ' ευφραίνει, 
μα αυριον ένας, εγώ θετέον, σε τήν παίρνει· 
τωρά 'ναι προαιρετική, και ζάχαρ' είναι, μέλι, 
μα υστέρα έξάπαντος ώς χρέος σε τήν θέλει-

25 και τώρα υπακούουσα ώς χάριν το γνωρίζει, 
μα υστέρα του λόγου σου όλάκαιρην ορίζει. 

[5] Τη αύτη. 

Έρωτας γιατί το παραθύρι το έδικόν μου κλεισμένον; Γιατί είναι και το 
έδικόν σου. "Αν είπής γιατί είσαι κορίτσι εσύ και δεν θέλεις να σε βλέπουν 
τα παλικάρια, λέγω και 'γώ είμαι παλικάρι και δεν θέλω να με βλέπουν 
τα κορίτσια, καί, καθώς βλάπτεται το κορίτσι από τα παλικάρια, έτσι βλά
πτεται και το παλικάρι άπο τα κορίτσια. "Αν ε'ιπής γιατί είσαι αρραβωνια
σμένη, καί εγώ αρραβωνιασμένος, καί, καθώς φοβάται ή άρραβωνιαστική 
[f. 183r] τον άρραβωνιαστικόν, έτσι πρέπει καί ô άρραβωνιαστικος τήν 
άρραβωνιαστικήν. 'Εσύ έχεις γνώσιν, καί φυλάγεσαι· καί 'γώ άνδρας, καί 
να μήν έχω; 'Ιδού ή αιτία οπού είναι κλεισμένο το παραθύρι. "Αν λοιπόν 
το άνοιξης σύ δια τον άρραβωνιαστικόν, το ανοίγω καί 'γώ δια τήν άρρα
βωνιαστικήν. "Αν αγαπάς σύ να με Ίδής, το ό'μοιον καί εγώ. Ei δε καί σύ 
δεν το κάμης, καί 'γώ δεν το κάνω. Σφάλεις εσύ; Καί 'γώ. Δεν αγαπάς 
εσύ; Και 'γώ. 'Εδώ τώρα λοιπόν φαίνεται ή αγάπη σου ή το εναντίον. 

[6] Τη αύτη. 

Γιατί σ' εμέ σκληρόκαρδη φαίνεσαι, Μαριορίτσα, 
δεν έχεις μάτια να με δής ποτέ καν μια ώρίτσα; 
Καί ήξευρε το πώς με καις μέσα εις τήν καρδίτσα, 
εκεί πού πρέπει, χρεωστεϊς να χώνης τήν δροσίτσα-

5 καίγεις με μια πεισματική, μια φλογερή φωτίτσα 
μίαν σου άγαπητική, μα συγγενή ψυχίτσα. 

"Αν αγαπάς να ζήσωμεν μίαν χρυσή ζωίτσα, 
αν αγαπάς νά σ' αγαπώ πλιο παρά άδελφίτσα, 
αφες αυτήν τήν αγριαν καί άπονην γνωμίτσα, 

10 πιάσε αυτά πού σε λαλεί αυτή μου ή γραφίτσα. 
Φθάνει, γιατί μετανοας υστέρα, Μαριορίτσα, 
καί κάμης τα ματάκια σου δακρυερή βρυσίτσα. 
Φθάνει, και δέν κάνεις καλά, φθάνει σε, Μαριορίτσα, 
μήν άλλαχθή το όνομα καί γίνη Σμαραγδίτσα-

15 αφήνω τά ονόματα, τ' άλλα, σαν Κατερνίτσα, 
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καί το γλυκύ, καί ταίρι μου λέγω την 'Ελενίτσα. 

f. 183ν [7] Τη αύτη. 

Σε έγραψα, δεν μ' έγραψες, πράγμα άψηφησίας· 
ευθύς ευθύς παρακοή, πράγμα περηφανείας; 
Ύπακοήν, ταπείνωσιν κοίταξε ν' απόκτησης, 
αν αγαπάς χρόνους καλούς καί περισσούς να ζήσης. 

5 Γράψε, λοιπόν, αν αγαπάς το να σε γράψω πάλιν 
ειδεμή, Μαριορίτσα μου, γραφήν δεν παίρνεις άλλην. 

[8] Τη αύτη. 

Δύο σου στίχους έλαβα και εκ ψυχής εχάρην, 
γιατ' είδα της υπακοής ευθύς ευθύς την χάριν 
αν έβλεπ' άλλους δύο τρεις, καθώς εγώ ελπίζω, 
τήν τύχην μου αληθινά ήθελα μακαρίζω. 

5 Με τούτους τήν ύπακοήν με έδειξες για τώρα, 
δείξε καί τήν άγάπην σου με ύστερους, Μαριόρα. 
Έχάρην δε καί τήν αρχήν της πρώτης τής γραφής σου, 
γιατ' είναι ευαγγελική καί όντως θαυμαστή σου· 
τέλος και μέση καί αρχή καί πάντα σύστασίς μας 

10 νά 'ναι το εύαγγέλιον, λοιπόν, καί τής ζωής μας. 
Στοχάσου, Μαριορίτσα μου, με προσοχήν τά γράφω, 
ίδες τί ρούχα νυμφικά ευθύς ευθύς σοΰ ράφω· 
αυτά 'ναι ό καλλωπισμός, αυτά ό στολισμός σου, 
αυτά χαίρετ' ό άνδρας σου, αυτά καί ό Θεός σου. 

[9] Τη αύτη. 

Φιλτάτη Μαριορίτσα μου, άρραβωνιαστική μου, 
γλυκύτατόν μου όνομα καί κόρη εδική μου, 

f. 184r εξ όλης τής καρδίας μου πολλά γλυκοφιλώ σε, 
ασπάζομαι καταπολλά, άκριβοχαιρετώ σε. 

5 Λείπω από το σπίτι μας δια ύπηρεσίαν, 

μά έχω εις τοΰ λόγου σου ό'λην μου τήν καρδίαν 
δεν είμαι στο Μπεσίκτασι καί δεν σ' εχω κοντά μου, 
μά πάντα με τήν μνήμην μου σε εχω έμπροστά μου· 
έμάκρυν' άπό λόγου σου, δεν βλέπω το κορμί σου, 

10 άλλ' όμως είμαι με τον νουν παντοτινά μαζί σου. 
Μή, το λοιπόν, εννοιάζεσαι, τίποτες μή λυπάσαι, 
χαρούμενη, καλόκαρδη πάντα σου θέλω νά 'σαι. 
Ό κόσμος τούτος βέβαια 'έτσι το συνηθίζει, 
ô τροχός ταύτης τής ζωής παντοτινά γυρίζει· 

15 ή φορά τούτου του καιρού έτσι τό διορίζει: 
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πότε μεν ανταμώνει μας, πότε δε μας χωρίζει, 
χωρίζει δε σωματικά, μακρύνει το κορμί μας, 
μα δχι την άγάπην μας, δχι και την ψυχή μας. 
Και τούτο, πάλιν, για καλό, για να έπιθυμοΰμεν 

20 ό ένας μας τον άλλον μας, και πλιδ να λαχταροΰμεν, 
καθώς εγώ άφ' ου έλθω θέλεις το καταλάβει, 
για την χαράν πού σαν με δής ύστερα θέλεις λάβει. 
'Εγώ 'μαι, Μαριορίτσα μου, καλά εις την ύγείαν, 
και μην έννοιάζεσαι ποσώς, 'έχε καλήν καρδίαν 

25 παρακαλώ δε τον Θεόν, και την Ύπεραγίαν, 
να δίνη και τοΰ λόγου σου την ποθητήν ύγείαν. 
Τον φάλκον με το γράμμα μου στέλνω να ερώτηση, 
πώς είσαι στην ύγείαν σου να με πληροφόρηση-

f. 184ν να 'έχω και 'γώ γράμμα σου, χρυσή μου Μαριορίτσα, 

30 ας είναι και δυο λόγια, και μία άραδίτσα. 
'Ασπάζομαι και χαιρετώ την ποθητήν μας θείτσα, 
ου μόνον την Σοφίτσα μας, μα και την Εύσεβίτσα-
της δε γλυκιάς μας της μητρός πολυφιλώ το χέρι, 
πού ηύρε και σε έδωκε το αξιόν σου ταίρι. 

[10] Τη αύτη. 

Την έρχομένην Κυριακήν, δώδεκα Νοεμβρίου, 
ήγουν τοΰ 'Ελεήμονος πατριαρχών και θείου, 
με τοΰ Θεού το θέλημα είναι ν' άνταμωθοΰμεν, 
φιλτάτη Μαριορίτσα μου, και να στεφανωθοΰμεν. 

5 Πρέπει, συμφέρει το λοιπόν να ξομολογηθοΰμεν, 
πρώτον να μεταλάβωμεν και να καθαρισθοΰμεν, 
άπό τον "Αγιον Θεόν ίνα εύλογηθοΰμεν 
και τών πλουσίων δωρεών αυτού άξιωθοΰμεν 
στέλνω, λοιπόν, πνευματικόν να σ' εξομολόγηση 
και εις το θέλημα θεού να σε καθοδήγηση. 
Θεός, λοιπόν, να προσδεχθή τήν έξαγόρευσίν μας 
και να μας δώση σύνεσιν και χάριν στην ζωήν μας, 
δυνάμει τών ζωοποιών άχραντων μυστηρίων 
και 'ικεσίας όλωνών 'Αγγέλων και 'Αγίων. 

Στο χφ, αριθ. 1, τίτλος, αρχικά: Κωνσταντίνου Δαπόντε... (οι λέξεις Τοΰ αύτοΰ, με 
μικρότερα γράμματα, προτάθηκαν σε μεταγενέστερη συμπλήρωση)· να προσπέσης νά... 
ίσως και: να προσπέσης και νά... αριθ. 4, στ. 15, αρχικά: "Ολα αυτά ελό (πιθανότατα:... 
έλόγιαζα)· στ. 23: Τώράναν αριθ. 5, αρχικά: γιατί είσαι αρραβωνιασμένη, και γώ είμαι 
αρραβωνιασμένος...· αριθ. 8, στ. 1, αρχικά: Τους δυό σου... 

Για τα περιστατικά της μνήστευσης και του γάμου του Δ. βλ. και παραπάνω, IV, 
και ΚΧ, κεφ. 4, στ. 105-26 (εκεί και για τα περιστατικά του συνοικεσίου). 
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Αριθ. 1, αρμοστή: αρραβωνιαστικιά' σε έπληροφόρησεν: σε χαροποίησε, σε αξίωσε-
σπούδασε: φρόντισε, κοίταξε- καλοκάρδισε: ευθύμησε, μη στεναχωριέσαι. 

Αριθ. 2, στ. 3 'πιμέλεια: φροντίδα· 7 θείτσα σου: πρβ. αριθ. 9, στ. 32· 9 κάν: ούτε καν, 
ούτε τουλάχιστο- καφάσι: δικτυωτό κιγκλίδωμα σε παράθυρο- ατή σου: εσύ η ίδια, μόνη 
σου- 14 επιμελήσου: φρόντισε· 17 ά'ν είναι δυνατόν...: ακόμη και αν... 

Αριθ. 3, στ. 2 λογιάζω: νομίζω- 3 θηκαράς: ο Θηκαράς, ή: Βιβλίον καλούμενον Θηκαράς, 
εν φ είσί γεγραμμένοι ϋμνοι τε και εύχα'ι εις δόξαν της ύπερυμνήτου και αδιαιρέτου Τριάδος. 
Πατρός, Υίοΰ και 'Αγίου Πνεύματος, του Αγάπιου Λάνδου, τυπώθηκε επανειλημμένα, από 
το 1643 κ.ε. (είναι βιβλιογραφημένες οι εκδόσεις των χρόνων 1643, 1683, 1691, 1783, 
1833)· 5-6: ο Δ. έχει συνθέσει πολλούς ύμνους στην Παναγία, ένα μάλιστα βιβλίο του 
αποτελείται αποκλειστικά από τέτοιους (Έγκόλπιον Λογικόν..., τελειωμ., ίσως, 1767, 
δημοσ. 1770' για ανάλογους ύμνους σε άλλα έντυπα και χειρόγραφα βιβλία του, βλ. 
πρόχειρα στο βιβλιογραφικό σημείωμα του Ε. Legrand, Ephémérides Daces, τ. 3, Παρίσι 
1888, σ. XXXIX-LXXXIV· για τα τροπάρια που γράφει ο Δ. στη φυλακή, και περιέ
χονται στο χφ Βυτίνας 1, βλ. εδώ, σημ. 9)· 11 -12: η «Σύλληψις» του Προδρόμου γιορ
τάζεται στις 23 Σεπτεμβρίου, επομένως η έμμετρη επιστολή του Δ. γράφεται στις 22 
Σεπτεμβρίου 1749· 14 τόν. αυτόν που" 17 οίκοι: οι μετρικά όμοιες μεταξύ τους στροφές 
ενός κοντακίου που ακολουθούν ύστερα από το τροπάριο-προοίμιο. 

Αριθ. 4, στ. 1 να λείψη: να εκλείψει, να σβήσει· 2 να στύψη: να εξατμιστεί, να στε
γνώσει- 11 παντάπασι: εντελώς- 19 έμολεύΟηκεν: μιάστηκε, λερώθηκε- 20 ύποπτη: ανή
συχη, γεμάτη υποψία· 22 θετέον: ας υποθέσουμε. 

Αριθ. 6, στ. 10 γραφίτσα: επιστολή, ραβασάκι- 12 δεν μεταβάλλω την υποτακτική 
του χφ· 14-16 δεν ξέρουμε αν η παιχνιδιάρικη απειλή του Δ. στις «δοσμένες» ομοιο
καταληξίες αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα πρόσωπα-αντίζηλες της Μαριόρας (βλ. πά
ντως, ΚΧ, κεφ. 4, στ. 119-20). 

Αριθ. 7, στ. 1 πράγμα άψηφησίας: πράγμα, δείγμα αδιαφορίας, περιφρόνησης. 
Αριθ. 8, στ. 1 κ.ε.: δεν γνωρίζουμε τίποτε για τις απαντήσεις αυτές της Μαριόρας-

6 υστέρους: επόμενους- 9 σύστασις: στήριγμα- 11 τά: αυτά που- 12 ράψω: ράβω. 
Αριθ. 9, στ. 4 καταπολλά: πολύ- 7 Μπεσίκτασι: πρβ. παραπάνω, IV- 11 έννοιάζεσαι: 

μπαίνεις σε έγνοια, στενοχωριέσαι- 15 φορά: κατεύθυνση, τροπή- διορίζει: ορίζει, κα
νονίζει- 17 μακρύνει: απομακρύνει- 24 εχε καλήν καρδίαν: ευθύμησε, μη στενοχωριέσαι-
27 φάλκος: γεράκι, πουλί-ταχυδρόμος- 33 της μητρός: της μητέρας της Μαριόρας, Φε-
βρωνίας. 

Αριθ. 10, στ. 11 εξαγόρευσις: εξομολόγηση. 

[VI] 

f. 185Γ [...] έδιάβασα με δάκρυα και εϊπα: «Παναγία, 
συ φώτισαν με εις αυτό, Κυρία μου Μαρία». 
Και βλέπω εις τον ύπνο ν μου πώς εις της Παναγίας 
το άγιομονάστηρο, της Ευαγγελιστρίας, 

5 το πατρικόν μου, βρέθηκε έστεκα έπροσκυνουσα 
ξεσκούφωτος, λαχταριστός, όπου την εδιψοΰσα 
άπα πολλής να την ιδώ, οντάς ύστερημένος 
χρόνους πεντεξ από αυτήν, καθ' ο ξενιτεμένος. 
'Εκεί θωρώ και 'έρχεται τάχα ό τραπεζάρης 

10 (ώ Παναγία Δέσποινα, μεγάλη σου ή Χάρις 
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καί μέγα σου το έλεος τοις έπικαλουμένοις 
το αγιόν σου όνομα θερμώς και δεομένοις) 
και λέγει μου: « "Ελα να φας, όπου σε καρτεροϋσιν 
ο'ι αδελφοί στην τράπεζαν, και για να σε Ίδοΰσιν». 

15 Έγώ είπα: «Δεν έρχομαι, èàv δεν προσκυνήσω 
την Παναγίαν, ώς ποθώ, και να την έφιλήσω». 
'Επήγε με τον λόγον μου· και νά, και ήλθε πάλιν: 
«Και καλά έλα» μου μιλεί με βίαν του μεγάλην. 
«Και τί φαγί» ερώτησα «έχουν;»· αυτός γυρίζει 

20 και μ' αποκρίνεται ευθύς: «Χταπόδι με το ρύζι». 
«"Ας φάγουν» είπα του έγώ «και μην άργοποροΰσι, 
μένει και για του λόγου μου, και μη μέ καρτερούσι». 
"Υστερα μου τραπέζωσεν, άφόντις είχα πάγει, 
ελιές και χταποδόρυζο, ώς είπε, κ' είχα φάγει. 

25 Και εις αυτό έξύπνησα, μέ τοϋτο διδαγμένος 
πώς πρέπει να μήν άρτυθώ, και ευχαριστημένος-

f. 185ν και έτσι δεν άρτύθηκα, και μέ της Παναγίας 
τήν χάριν και το έλεος έτυχον της υγείας. 

Το κείμενο έχει διορθώσεις του Δ. σε δύο σημεία: στ. 4 αρχική γραφή: το μονα-
στήριον ημών...· 5, αρχική γραφή: αφέθηκα καί έστεκα και τήν έπροσκυνοδσα. 

Στο τέλος του στιχουργήματος σημειώνεται ο αριθμός 48, που αποτελεί πιθανότατα 
τον συνολικό αριθμό των στίχων του. 

Ο Δ. φεύγει για πρώτη φορά από τη Σκόπελο στις 10 Δεκεμβρίου 1730" ύστερα από 
την κουρά του σε μοναχό και τη μετάβαση του στη Σκόπελο, στις 6 Νοεμβρίου 1756, 
ξαναφεύγει από τη μονή της Ευαγγελίστριας την 1 Μαΐου 1757 (βλ. ΚΧ, κεφ. 5, στ. 
283-306). Το όνειρο που περιγράφεται εδώ μπορεί να χρονολογηθεί πιθανότατα στα 
1762-3 («χρόνους πεντέξ» ύστερα από τη δεύτερη αναχώρηση του), όταν ο Δ. βρί
σκεται στην Κωνσταντινούπολη (από το 1760 ώς το 1764, βλ. ΚΧ, κεφ. 9). Η αρρώστια 
του Δ. δεν αποκλείεται να είναι η ίδια με αυτήν που αναφέρεται στον ΚΧ, κεφ. 9, στ. 
289-90 («θυμούμαι στο Έγρί Καπι έγώ είχ' αρρωστήσει,/σε σπίτι έκοιτάχθηκα ενός 
πτωχού, να ζήση!»)· πβ. και Ιστορικός Κατάλογος, ό.π., σημ. 10, σ. 180. 

Για τη μονή της Ευαγγελιστρίας βλ. Γαλίτης, ό.π.. σημ. 1, όπου και βιβλιογραφία. 
Στ. 6 λαχταριστός: λαχταρισμένος, φοβισμένος- 8 καθ' δ: επειδή· 9 τραπεζάρης: μο

ναστηριακό λειτούργημα, τραπεζοκόμος· 18 καί καλά: σώνει καί καλά· βία: βιασύνη· 
23 τραπέζωσεν: παρέθεσε γεύμα- άφόντις: αφού, αφού πρώτα· 26 να μήν άρτυθώ: να μην 
φάω μη νηστήσιμο φαγητό, να κρατήσω νηστεία. 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Γιώργος Κεχαγιόγλου 
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