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Π Α Ρ Α Σ Χ Ο Λ Η Μ Α Τ A 

ΔΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΑΑΣΚΑΡΑΤΟΤ 

Σέ αντίτυπο, πού σήμερα βρίσκεται στην κατοχή μου, του «Αεξικοϋ των 

αρχαίων μυθολογικών, ιστορικών και γεωγραφικών κυρίων ονομάτων» τοϋ Ν . 

Αωρέντη, έκδοση Βιέννης 183", (για τον πλήρη τίτλο βλ. Γκίνης - -Μέξας, 'Ελ

ληνική Βιβλιογραφία 1800 - 1863, άρ. 2842) βρέθηκαν δύο χειρόγραφα σημειώματα 

τοϋ Ανδρέα Αασκαράτου σέ χωριστά φύλλα. Νομίζω πώς είναι χρήσιμη ή δημο

σίευση τους. "Οτι πρόκειται για αυτόγραφα του Αασκαράτου πιστοποιείται άπο 

την άντιβολή του γραφικού χαρακτήρα τοΰ Ληξουριώτη σοφού (πβ. πρόχειρα, 

Αυτόγραφα 'Ελλήνων Συγγραφέων, επιμέλεια Ε. Χ. Κάσδαγλη, Ά θ . 1974, σ. 

26 έξ.), άπο το γεγονός ότι το βιβλίο δπου βρέθηκαν τα σημειώματα ανήκει σέ 

ενα σύνολο προερχόμενο άπο τή βιβλιοθήκη τού Α. Αασκαράτου και άπο τα αρχικά 

Α. Λ. μέ τα όποια υπογράφεται το πρώτο σημείωμα. 

Μάνος Χαριτάτος 

Ι 

(κολλημένο στη σ. 92 τού Αεξικοϋ τοϋ Αωρέντη, όπου το λήμμα Βαϋκις). 

II Βαϋκις συμβία τον Φιλήμονος. 'Αγαπημένο ανδρόγυνο. 'Εφιλοξενήπανε 

τον Αία. Εις άνταμοιβήν ό Ζευς τους επέτρεψε τή χάρη να 'πεθάνουν αντάμα. Μετά 

τον θάνατον τους εμεταμορφοθήκανε σέ ούο δέντρα, τα όποια εϊσαν πάντοτε αγκα

λιασμένα. Το σπήτι τους έμεταβλήθηκε εις ένα ΔΤαόν. 

Α. Α. 

11 

Ώς τα τώρα είχαμε δύο χριστιανικούς θεούς τρισυπόστατους —ένανε που, 

μόνος εκείνος έβγανε Πνεύμα μεσαθέτου, και αλΛονε που, χώρα άπο τον εαυτό 

του, [[κεινονε/] έβγανε πνεύμα και ό γιος του. Τώρα θέλει έχουμε και αλ,λ.ονε τρί-

τονε χριστιανικοί· θεόν τρισυπόστατοι·, καμυμένον κάπως διαφορετικά άπα τους 

δύο πρώτους. 

Ό τρίτος τούτος θεός, έτσι έψημος καθώς είναι, δεν θάν ήναι όμως ολως-

δι-όλου ελλειπής άπα θέλ.γητρα, μέ τά όποια βέβαια θά συνυπάρχουνε κ' ελ.λειψες-

Και παρ. χάριν, οί άγαπώντες τους νεοτερισμούς, θέλει τον θεωρήσοννε σάν 

guitcssenza 'βγαλμένη άπο το λ.αμπικάρισμα των δυο πρώτων, και θέλει τον άγκα-

λ.ιάσουνε μετ' άγαλιάσεως. "Αλλοι όμως, οι μή σεβόμενοι παρά τά αρχαία, έστω 

και δια τήν μόνην αρχαιότητα τους, θάν τού αρνηθούνε φιλ.οίενία, και θ' απαιτη

θούνε νά μείνη έκε'ι 'κατοντάδες χρόνους, άσο νά σνφφάη, και νά γένη κάπως καταλ-

i j Ι ) ; για το σέβας τους. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

