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φέας δέν παραθέτει και την σελίδα τίτλου άλλα αρχίζει αμέσως άπο το κείμενο. Πάν

τως 6 τύπος τών τυπογραφικών στοιχείων πού σχολαστικά μιμείται ό αντιγραφέας 

οδηγούν στο συμπέρασμα δτι χρησιμοποίησε ο>ς πρότυπο τήν ακολουθία της αγίας 

πού τυπώθηκε στην Βενετία, το 1780, άπο τον Γλυκή (πβ. L. Petit, Bibliographie 

des Acolouthies Grecques. . . , σ. 20, Barbara, άρ. 1). 

Μέ την προσθήκη λοιπόν της ακολουθίας του άγιου Βλασίου, ό κατάλογος τών 

έντυπων πού τυπώθηκαν στις Κυδωνίες και γιά τά όποια διαθέτουμε βιβλιογραφικές 

ενδείξεις είναι: 

1. Βασιλείου Μακεδόνος Αύτοκράτορος Ρωμαίων Κεφάλαια Παραινετικά 

ξ ς ' — 1 8 2 0 (Γκίνης-Μέξας [στο έξης: ΓΜ], τ. Γ , σ. 534-535· το βιβλίο, αυτό, πού 

αντίτυπο του είδε ό Γκίνης, σήμερα λανθάνει). 

2. Γραμματικής βιβλίον π ρ ώ τ ο ν — Φιλοπονηθέν παρά του Γρηγορίου Σα

ρ ά φ η - - - 1 8 2 0 (ΓΜ1223). 

3. Εϊδησις. Περί τών υγιεινών καταποτίων του 'ιατρού Φ ρ ά γ κ — 1820 (ΓΜ 

1228). 

4. ΟΙ γενικώτεροι κανόνες της συντάξεως — Συλλεχθέντες εκ της γραμματι

κής τοϋ Γρηγορίου Σαράφη 1820' [μαζί δεμένο:] Άστραμψύχου Όνειροκρι-

τικον (ΓΜ 1260, καΐ τ. Γ', σ. 535, άρ. 1260 δπου γίνεται ή διόρθωση τής πρώτης 

παρουσίασης). 

5. ΣυμβουλαΙ προς την θυγατέρα μου. Σύγγραμμα Ι. Ν. Βουΐλλου, Μετα-

φρασθέν---ύπο Ε[ύανθίας] Ν[ικολάου Καΐρη] 1820 (ΓΜ 1274). 

6.'Ακολουθία τοϋ αγίου Ίερομάρτυρος Βλασίου—1820. 

Σ ' αυτά τά βιβλία πρέπει νά προστεθούν και τά παρακάτω μονόφυλλα: 

7. Είς τον Σεβασμιώτατον άγιον 'Εφέσου κύριον Διονύσιον Καλλιάρχην - --

[1819] (Βλ. Έ μ μ . Ν. Φραγκίσκος, «'Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863. Προσθή

κες», Ό 'Ερανιστής 1, 1963, σ. 245, άρ. Α29). 

8. Προσωποιΐα εκ μέρους της πόλεως. Στιχούργημα του Δημητρίου Κωνσταν

τίνου Μπαρμπάγου Κυδωνιέως προς τιμήν τοϋ Α. F. Didot. [στην πίσω οψη:] Ψυχής 

κατενυγμένης ίκέσιος δέησις προς τήν ύπεραγίαν Θεοτόκον. [1819]. (Λανθάνει· βλ. 

Π. Λάμπρος, «'Ιστορική πραγματεία περί τής αρχής και προόδου τής Τυπογραφίας 

έν Ελλάδι μέχρι τοϋ έτους 1821. Τυπογραφία Κυδωνιών», π. Παρνασσός, τ. Β', 

1878, σ. 519). Το μονόφυλλο αυτό πού θεωρείται άπο τον Λάμπρο δτι είναι το πρώτο 

έντυπο τής τυπογραφίας τών Κυδωνιών, φαίνεται δτι ξέφυγε άπο τήν προσοχή τοϋ 

Γκίνη, ό όποιος παραθέτει δλες τις άλλες βιβλιογραφικές πληροφορίες πού δίνει ό 

Λάμπρος στο παραπάνω δημοσίευμα του. 

Π. Μιχαηλάρης 

Ο ΑΓΓΛΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ASKEW, ΕΝΑΣ ΑΑΛΟΣ ΑΒΒΑΣ FOURMONT 

Έ ν α σημαντικό περιηγητικό κείμενο, πού παραμένει ως σήμερα ανέκδοτο, είναι 

αυτό τοϋ κόμη του Charlemont 1, πού ταξίδεψε στον ελληνικό χώρο το 1749, σέ 

ηλικία 21 χρόνων. Μια συνοπτική περιγραφή τοϋ χειρογράφου αύτοΰ έχει δημοσιεύ-

1. Πρόκειται γιά τον 'Ιρλανδό James Caulfield κόμη τοϋ Charlemont (1728-

1799) πού χρημάτισε και πρόεδρος τής 'Εταιρείας τών Dilettanti. Μια μικρή άνα-
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σει ό W. Β. Stanford 2 : καταγράφεται, ή πορεία τοϋ ταξιδιού και τά περιεχόμενα των 

δύο τόμων πού το αποτελούν. Ό ένας άπ' αυτούς αναφέρεται ως τουρκικός και ό άλλος 

ως ελληνικός. Ό Charlemont ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη καί στις ακτές της 

Μικράς 'Ασίας, καί μετά στη Μυτιλήνη, Χίο, Μύκονο, Δήλο, Νάξο. Ά π α την Πάρο 

πήγε στην Αίγυπτο, καί μετά στα Δωδεκάνησα (Ρόδο, Κώ), την Κύθνο καί τελικά 

στην 'Αθήνα. 'Απ' εκεί επισκέφτηκε την Κόρινθο, τή Θήβα καί τή Χαλκίδα. 

Στο χειρόγραφο τοϋ Charlemont υπάρχουν μερικές αναφορές σέ έναν άγγλο 

γιατρό, πού είχε περιηγηθεί τον ελληνικό χώρο πριν άπ' αυτόν καί πού, δπως φαίνεται, 

τοϋ είχε διηγηθεί μερικές περιπέτειες τοϋ ταξιδιού του. Ό γιατρός αυτός ονομαζόταν 

Askew: τον είχαν οδηγήσει στην περιήγηση τοϋ ελληνικού χώρου τά φιλολογικά καί 

αρχαιολογικά του ενδιαφέροντα. Ή κατοπινή του εξέλιξη ήταν ενδιαφέρουσα, τόσο 

στο φιλολογικό καί βιβλιοφιλικο τομέα, δσο καί σ' αύτο τοϋ ιατρικού του επαγγέλ

ματος. 

Καμιά άπο αυτές τις δραστηριότητες καί εκδηλώσεις του άγγλου γιατρού δέν 

θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πέρα άπ' δτι ήταν ένας παραπάνω περιηγητής τοϋ χώρου, 

ένας άλλος, άγνωστος, γιατρός ταξιδιώτης, ένας άλλος άρχαιολάτρης, άπο τους τό

σους γνωστούς τοϋ 18ου αιώνα, αν μια «άρχαιολατρική» του δραστηριότητα, άγνω

στη στην ελληνική γνώση καί βιβλιογραφία, δέν είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μια 

πλευρά της ιστορίας μας. 

Καί το ενδιαφέρον αύτο βρίσκεται στο γεγονός, πού αποκαλύπτεται άπο τον 

Charlemont, δτι ό γιατρός Askew ήταν ένας «φθονερός καταστροφέας επιγραφών», 

όπως ό ΐδιος τον χαρακτηρίζει. Έ τ σ ι δίπλα στο γνωστό άββά Fourmont προστίθεται 

καί ένας άγγλος γιατρός στους ((παρανοϊκούς» άρχαιολάτρες, πού δέν δίστασαν να 

καταστρέψουν τις επιγραφές πού συνάντησαν ή ανακάλυψαν στο πέρασμα τους, για 

νά έχουν έτσι την αποκλειστικότητα της περιγραφής καί μεταγραφής τους. 

Ό Charlemont αφιερώνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο στις καταστροφές των μνη

μείων τής ελληνικής αρχαιότητας, στον πρώτο (τουρκικό) τόμο των χειρογράφων του 

(φυλ. 34), δπου υποστηρίζει δτι «. . .το λεγόμενο δτι οι τοΰρκοι ήσαν οι καταστροφείς 

των πλέον όμορφων μνημείων τής αρχαιότητας, δέν είναι εξ ολοκλήρου αληθινό». 

Στο τέλος τοϋ κεφαλαίου (φ. 36) γράφει: 

«. . . Άλλα δέν μπορώ να κλείσω το κεφάλαιο αύτο χωρίς να μνημονεύσω, κα

θώς δεν είμαι τελείως ξένος με το θέμα, μια πράξη τέτοιας βαρβαρότητας πού έγινε 

δχι άπο άγνοια, δχι από δεισιδαιμονία, οντε άπο έναν αμόρφωτο άγροϊκο, αλλά, ακόμη 

κοίνωση άπο το ταξίδι του έγινε άπο το ϊδιο, το 1789, μέ τίτλο «An account of a 

singular custom at Metelin». Δημοσιεύτηκε στο Transactions τής Royal Irish 

Academy (βλ. Stanford, δπου στην επόμενη σημείωση, σ. 73). 

2. W. Β. Stanford, «The manuscripts of Lord Charlemont's Eastern tra

vels», Proceedings of the Royal Irish Academy, Vol 80c, 1980, σ., 69-90. Ό κ. 

Stanford ετοιμάζει μια έκδοση τοϋ ταξιδιωτικού τοϋ Charlemont καί πρόθυμα, μέ 

την ευγενική μεσολάβηση τοϋ κ. Στ. Φινόπουλου πού έχει αναλάβει τήν μεταγραφή 

καί μερικό σχολιασμό τοϋ χειρογράφου, μάς παρεχώρησε για χρησιμοποίηση τά τμή

ματα τοϋ χειρογράφου πού αναφέρονται στην ιατρική καί τους γιατρούς. Καί τους δυο 

τους ευχαριστούμε θερμά. 
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Tò φ. 36 του χειρογράφου του Charlemont (τούρκικος τόμος) 

χειρότερο, από έναν πολυμαθή άγγλο. Τά αποτελέσματα αυτής της βαρβαρότητας τα 

είδα ό ϊδιος με τα μάτια μου. 

Ό διάσημος γιατρός Askew, αυτός ό φημισμένος ελληνιστής και ερευνητής της 

αρχαιότητας, αυτός δ μαικήνας των καλών τεχνών, στο διάστημα τοϋ ταξιδιού τον 

στην 'Ελλάδα, κάβε φορά που συναντούσε μια επιγραφή, πού, όπως φανταζόταν, δεν 

είχε ποτέ πριν αντιγραφεί, έκανε το κόπο και εξαφάνιζε ολοκληρωτικά τά γράμματα 

με μια σμίλη, που κουβαλούσε μαζί του γι' αυτόν τον σκοπό. Και το έκανε αυτό με τή 

σκέψη νά έχει τή ξεχωριστή τιμή της κατοχής τοϋ μοναδικού αντίγραφου, και έτσι να 

προλάβει κάθε μελλοντικό ταξιδιώτη άπα το νά τις αντιγράψει και να ελέγξει τή μετα

γραφή του ή, ϊσως, να ανακαλύψει τά λάθη του ή τή πλαστογραφία του. 
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Συνάντησα πολλές τέτοιες ξυσμένες επιγραφές, και οι έλληνες οδηγοί μου με 

βεβαίωσαν πώς τις είχε έτσι μεταχειρισθεί δ Δρ. Askew, δταν πέρασε απ' εκεί δχι 

πολύ πρϊν από μένα. "Αν ένας τούρκος 'ήταν ένοχος αυτής της παράξενης και περί

πλοκης βαρβαρότητας, τι δεν θα είχαμε πεΐ γι αυτόν; αλλά κάθε γη παράγει βαρ

βάρους!. . .» 

Ό Charlemont δεν προσδιορίζει, σε ποιες περιοχές του ελληνικού χώρου συνάν

τησε τις κατεστραμμένες επιγραφές πού αναφέρει. Ό Askew φαίνεται πώς ταξίδεψε 

στην 'Ανατολή ανάμεσα στα 1747 και 1748 στην πορεία του ταξιδιού του στην Ευρώ

πη. Πάντως αναφέρεται δτι επισκέφτηκε τήν Κωνσταντινούπολη και την 'Αθήνα. Ό 

Charlemont καταγράφει στο ταξιδιωτικό του πληροφορίες για το πέρασμα του 

Askew άπο τη Μύκονο πού του έδωσε εκεί ό ντόπιος υπηρέτης τοΰ τελευταίου και πού 

άπέδειχναν φανταστικές τίς διηγήσεις του γιά τις ερωτικές του δραστηριότητες στο 

νησί. 

Ή κατοπινή δραστηριότητα τοΰ Askew, πέρα άπο τήν ιατρική του, χαρακτηρί

ζεται άπο τήν δημιουργία μιας μεγάλης βιβλιοθήκης με ελληνικά βιβλία και χειρό

γραφα: ό κατάλογος της δημοπρασίας γι' αυτήν, το 1775, δύο χρόνια μετά τον θά

νατο του δημοσιεύτηκε με τον τίτλο: Bìbliotheca Askewiana seu Catalogus li-

brorum rarissimorum Anton, Askew, London, in-8. Βιβλιοθηκάριος τοΰ Askew 

ήταν ό έλληνας 'Ιωάννης Καραβέλας «έκ πατρίδος "Αρτης, εν τη Ήπείρω», δπως ό 

ίδιος γράφει στο βιβλίο του γιά τον 'Αριστοφάνη (Joannis Caravellae, Epirotae, 

Index Aristophanicus, ex Codice Bodleiano, olim Askeviano, Nunc pr imum E-

ditus, Oxonii, MCGCXXII) 

Στα χειρόγραφα τοΰ Askew σώζεται ή συλλογή των επιγραφών πού είχε κα

ταστρέψει, καί ή οποία παραμένει αδημοσίευτη. 'Ελπίζουμε πώς σύντομα θα έχουμε 

τήν ευκαιρία νά βροΰμε μέσα σ' αυτή το δρομολόγιο τοΰ Askew καί τήν ενδεχόμενη 

επαλήθευση τών δσων τοΰ καταμαρτυρεί ό Charlemont. Μερικές πληροφορίες γιά 

τον Askew, ϊσως είναι χαρακτηριστικές, άλλα θα σταθοΰμε μόνο σέ μία. Ό επίσκοπος 

τοΰ Λονδίνου Blomfield (1786-1857) πού σχολίασε και εξέδωσε πέντε £ργα τοΰ 

Αισχύλου γράφει δτι ή μελέτη τοΰ Askew γιά τον Αισχύλο, πού δημοσιεύτηκε το 

1746 ήταν αντιγραμμένη άπο χειρόγραφο τοΰ P. Needhanr ό Blomfield έκφράζετα* 

δχι κολακευτικά γιά τήν γνώση καί τήν τιμιότητα τοΰ Askew. 

Θα κλείσουμε το σημείωμα αυτό, με μια παρατήρηση γιά τον διαφορετικό τρόπο 

μέ τον όποιο αντιμετώπισαν τήν καταστροφή τών ελληνικών μνημείων δύο μάρτυρες, 

πού ήσαν, γιά τον άββα Fourmont, ό έλληνας γιατρός τοΰ Μυστρά 'Ηλίας Δόξας, 

καί μάλιστα αυτόπτης, καί ό Charlemont, άφοΰ πληροφορήθηκε τήν πράξη αυτή τοΰ 

συμπατριώτη του. Ό έ'λληνας Δόξας γράφει ελεγείο γιά τον Fourmont, παρασιω

πώντας τήν πράξη καταστροφής τών επιγραφών3. 'Αντίθετα ό άγγλος Charlemont, 

αποκαλύπτει καί καυτηριάζει αμέσως στο χειρόγραφο του, κι ας μήν ήλθε τελικά τότε 

στή δημοσιότητα, τήν πράξη τοΰ συμπατριώτη του μέ χαρακτηριστικές εκφράσεις. 

'Αριστοτέλης Κ. Σταυρόπονλος 

3. Βλ. Δ. Ζακυθηνός, (('Ανέκδοτα περί Μιχαήλ Φουρμόν», Ήμερολόγιον της 

Μεγάλης 'Ελλάδος, 1932, σ. 119-125, καί επιστολή τοΰ ίδιου τοΰ Fourmont στο 

Η. Omont, Missions archéologiques françaises en Orient, Παρίσι 1902, σ. 622. 
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