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ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ «ΛΟΓΟΣ ΘΡΗΝΗΤΙΚΟΣ 
ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ» ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ 

ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Το κείμενο, που δημοσιεύεται στη συνέχεια, προέρχεται από σπάραγμα 
χειρογράφου κώδικα, που έχει κατατεθεί στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής 
Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, με αύξοντα αριθμό 754 λ Σύμφωνα με 
το συνοδευτικό σημείωμα, το χαρτώο αυτό σπάραγμα, που αποτελείται από 6 
φύλλα λευκού χαρτιού με διαστάσεις 0,17 x 0,23, «άπεσπάσθη εκ χειρογρά
φου. Έκ της Μονής Κονσκό τής επαρχίας Γρεβενών». Δεν παρέχεται όμως 
καμία άλλη διευκρίνηση για το χειρόγραφο αυτό ή για άλλα χειρόγραφα της 
ίδιας μονής.

Από τη μέχρι σήμερα έρευνα διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω μονή είναι η 
Ιερά Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών Γρεβενών, που παλαιότερα ήταν γνω
στή και ως μονή Κουσκό, από το όνομα του πλησιόχωρου οικισμού1 2. Πλην 
του Κατάστιχου της μονής, που αρχίζει το 1834, δεν υπάρχουν άλλες μαρτυ
ρίες για χειρόγραφα που φυλάσσονταν εκεί, ούτε σύγχρονη ούτε παλαιότερη3.

1. Σύμφωνα με τη σφραγίδα εισαγωγής, το σπάραγμα αποκτήθηκε στις 17 Αυγούστου του 
1925. Τον καθηγητή κ. Γ. Κ. Παπάζογλου ευχαριστώ θερμά για τον τελικό έλεγχο της μετα
γραφής του κειμένου, την υπόδειξη αρκετών γραφών και τη βοήθειά του για τη σύνταξη του 
κριτικού υπομνήματος.

2. Παραδίδεται και ο τύπος Κοχισκό ή Κυσικό, στον κώδικα 268, φ. Ir του β ' μισού του 
16ου αιώνα, της μονής Μεγ. Μετεώρου (Μεταμορφώσεως) Μετεώρων, βλ. Ν. Βέης, Τα χειρό
γραφα των Μετεώρων 1, Αθήναι 1967, σσ. 293, 294. Το 1927 (ΦΕΚ Α' 18/1927, Διάταγμα Δ’ 
(20.1.1927) μετονομάστηκε σε Ταξιάρχη, λόγω της παρουσίας και της λατρευτικής αφιέρωσης 
της μονής. Η μονή, με την πλούσια εθνική της δράση, αναφέρεται στις ιστορικές πηγές του 19ου 
αιιύνα, βλ. Γ. Αδάμου, Η Κοζάνη μέσα από τα ανέκδοτα αρχεία του Ελληνικού Προξενείου 
Ελασσόνος, Κοζάνη 1994, σσ. 109, 111 (έκδ. περιοδικού Δυτικομακεδονικά Γράμματα). Πρβλ. Ν. 
Βέης, ό.π. σ. 2. Μονή Βαρλαάμ, Αθήνα 1984, σσ. 349, 399 και Δ. Σοφιανός, Τα χειρόγραφα των 
Μετεώρων 3. Άγ. Στέφανος, Αθήνα 1986, σσ. 277,278.

3. Για το Κατάστιχο αυτό βλ. Θ. Παπαθανασίου, «Το Κατάστιχο της Ιεράς Μονής των 
Παμμεγίστων Ταξιαρχών», Αυτικομακεδονικά Γράμματα 6 (υπό δημοσίευση). Ο ίδιος, «Αφιε
ρώματα Σιατιστινών στο μοναστήρι των Παμμεγίστων Ταξιαρχών», Εφημερίς (Σιάτιστα, Ιού
νιος 1994), σσ. 3, 4, όπου και γενικότερες πληροφορίες για τη μονή. Ο ίδιος, «Ιστορική Τοπο
γραφία του χωριού Ταξιάρχης Γρεβενών», Πρακτικά A ' Επιστημονικού Συνεδρίου Γρεβενών 
(Οκτώβριος 1993, υπό δημοσίευση)· στο ίδιο συνέδριο ανακοινώθηκε και η μελέτη της κας Ξαν
θής Σαββοπούλου, γύρω από την αρχιτεκτονική του μοναστηριού. Τον κ. Θ. Παπαθανασίου 
ευχαριστώ και από εδώ θερμά για τις πληροφορίες που είχε την καλοσύνη να μου στείλει, 
καθώς και για τα αντίγραφα ανέκδοτων μελετών του, που έθεσε υπόψιν μου. Ο ίδιος μου 
μεταβίβασε με επιστολή του (13.1.1995) και μαρτυρία του καθηγητή του Α.Π.Θ. κ. Αν. Μέγα, ότι
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Πρόκειται λοιπόν εδώ για μαρτυρία γύρω από ένα χαμένο ή λανθάνον σή
μερα χειρόγραφο, που ανακινεί ξανά το ζήτημα της έρευνας γύρω από τις 
πιθανότητες ύπαρξης βιβλιοθήκης στη μονή.

Το κείμενο που δημοσιεύεται στη συνέχεια4 αποτελεί έναν θρήνο για τις 
συμφορές που έπληξαν την Κωνσταντινούπολη στο τέλος του 18ου αιώνα, 
φυσικές καταστροφές και μία επιδημία πανούκλας, που περιγράφεται με τα 
πιο μελανά χρώματα. Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, συνδυασμός πα
νούκλας και φυσικών καταστροφών συνέβη στην Κωνσταντινούπολη και την 
περιοχή της το 17785· η επιδημία εκείνη υπήρξε ιδιαιτέρως καταστρεπτική6 
και σηματοδότησε μια σειρά επιδημιών που έπληξαν ανεπανόρθωτα τον ελ
ληνικό χώρο στο τέλος του 18ου αιώνα. Στο πλαίσιο αυτό το κείμενό μας 
αποτελείται από δύο κυρίως μέρη: την εξιστόρηση των δεινών από την επιδη
μία ή τις φυσικές καταστροφές και την ηθική διαπαιδαγώγηση των σύγχρο-

μέχρι το 1957 σωζόταν στο μοναστήρι χειρόγραφο αντίγραφο του λεξικού της Σούδας. 
Λεπτομέρειες για τη μονή παρέχει και ο Ν. Γκατζιάνας, Ο Ταξιάρχης Γρεβενών, Θεσσαλονίκη 
1980, σσ. 67-75, όπου και εκτενή τμήματα από το Κατάστιχο που προαναφέρεται. Για τα 
χειρόγραφα στα Γρεβενά βλ. επίσης και Σέργιου Σιγάλα (Μητροπολίτη Γρεβενών), Ιερά Μονή 
Οσίου Νικάνορος καί το Κειμηλιοφνλάκιον αυτής, Γρεβενά 1991, σσ. 93-113, όπου και κατά
λογος των χειρογράφων της μονής Ζάβορδας.

4. Από τη σχετική βιβλιογραφία το κείμενο φαίνεται ανέκδοτο- δυστυχώς δεν μπόρεσα να 
συμβουλευτώ τον κατάλογο με τα incipit των ελληνικών χειρογράφων που συντάσσει στο Ιστο
ρικό και Παλαιογραφικό Αρχείο του ΜΙΕΤ ο κ. Αγ. Τσελίκας, επειδή ακόμη είναι ανέκδοτος.

5. Εις τούς 1778 έγένετυ μέγας χείμών εν Κωνσταντίνουπόλει- τω αύτφ ετει συνέβη καί 
μέγα θανατικό■ βλ. Κ. Κωστής, «Χρονογραφία της πανώλης στην ελληνική χερσόνησο (14ος- 
19ος αι.). 2», Ίστωρ 7 (1994) 127- το πρώτο μέρος της μελέτης αυτής δημοσιεύτηκε στο ίδιο πε
ριοδικό, στο τεύχος 6 (1993), και πρόκειται για τμήμα ευρύτερης μελέτης του συγγραφέα, που θα 
δημοσιευτεί από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, με τον τίτλο Στον καιρό της πανώλης. 
Εικόνες από τις κοινωνίες της ελληνικής χερσονήσου, 14ος-19ος αι.· τα χρονολογικά προβλή
ματα που σχετίζονται με το θέμα παρατίθενται στο πρώτο από τα σχόλια που ακολουθούν.

6. Για την επιδημία του 1778 βλ. Α. Κομνηνός-Υψηλάντης, Εκκλησιαστικών και πο
λιτικών των εις δώδεκα, βιβλία Η', Θ' και ήτοι τα Μετά την Άλωσιν (1453-1789), Κων
σταντινούπολη 1870, σ. 567. Β. Σκουβαράς, Το παλαιότερο αρματολίκι του Πηλίου και οι 
Αρβανίτες της Θεσσαλομαγνησίας (1750-1790), Βόλος 1960, σ. 45. Κ. Δ. Μέρτζιος, «Η Αρτα εις 
τα αρχεία της Βενετίας», Σκουφάς (Ιούλιος - Δεκέμβριος 1975), σ. 399. Ν. Β. Μάνεσης, Περί τον 
Νικολάου Αρλιώτη (1731-1812) και των χειρογράφων χρονικών αυτού, Κέρκυρα 1873, σ. 14. 
Σπ. Λάμπρος, Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις τον Αγίου Όρους ελληνικών κωδίκων 2, 
Καίμπριτζ 1900, σ. 323. C. Stéphanos, «La Grèce au point de vue naturel, ethnologique, anthro
pologique, démographique et médical», Dictionnaire Encyclopédique des Sciences Médicales, Paris 
1884, σ. 509. N. Svoronos, Le commerce de Salonique au XVII siècle, Paris 1956, σ. 136. Ο ίδιος, 
Salonique et Cavala (1686-1792), Paris 1951, σσ. 117-119. D. Iliadou, Inventaire des documents des 
Archives de la Chambre du commerce de Marseille. Lemme Salonique (XVIIe-XVIIIe s.), Thessa
loniki 1981, σ. 87. Πρβλ. K. Κωστής, «Χρονογραφία της πανώλης... 2», ό.π., σ. 134- εκτός από 
την Κωνσταντινούπολη, στην επιδημία εκείνη επλήγησαν επίσης νησιά του Αιγαίου, τα Ιωάν
νινα, ο Βόλος, τα Φάρσαλα, ο οθωμανικός στόλος, το Γαλαξείδι, η Πελοπόννησος και η Θεσσα
λονίκη.
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νών του ανθρώπων, αφού ο λοιμός αποδίδεται στη δίκαιη οργή του Θεού για 
τις πολλές ανθρώπινες αμαρτίες.

Στο τέλος του κειμένου παρατίθεται η εξής χαρακτηριστική υπογραφή: 
Τέλος κάμνω εις τούς χιλίους έητακοσίους όγδοήντα επτά, ’Οκτωβρίου έν- 
νέα. Ό γράψας Θεόκλητος ίεροδιάκων Κύπριος. Η διατύπωση του κειμένου 
δεν επιτρέπει να συμπεράνουμε αν ο Θεόκλητος είναι ο αντιγραφέας ή ο συ
ντάκτης του κειμένου μας7, ο οποίος μάλιστα, σύμφωνα με τους ίδιους τους 
στίχους του, έζησε την επιδημία, έχασε τη σύζυγό του σε αυτή και ο ίδιος κιν- 
δύνευσε να πεθάνει. Παλαιογραφικές ενδείξεις, που αναφέρονται και σχο
λιάζονται στη συνέχεια8, υποδεικνύουν ότι μάλλον το χειρόγραφο που δια
θέτουμε είναι απόγραφο ενός αρχικού, που σήμερα είναι οριστικά χαμένο ή 
λανθάνει. Ο γραφέας λοιπόν του σπαράγματος μπορεί να είναι ο Θεόκλητος 
ή ένας ανώνυμος αντιγραφέας του 18ου αιώνα, που μαζί με το κείμενο αντέ
γραψε και την υπογραφή του τέλους. Ίσως ακόμη το αρχικό κείμενο να συ
ντέθηκε το 1778 και το απόγραφο που διαθέτουμε να είναι του 1787, οπότε η 
υπογραφή και η χρονολόγησή της να είναι του αντιγραφέα και όχι του αρ
χικού συντάκτη. Οι πληροφορίες που διαθέτουμε δεν επιτρέπουν επί του πα
ρόντος τη λύση του προβλήματος αυτού.

Στη συνέχεια εκδίδουμε το κείμενο και το συνοδεύουμε με σχόλια για την 
πληρέστερη ερμηνευτική του προσέγγιση, όπου αναδεικνύεται και η σημασία 
του για τη μελέτη των νοοτροπιών και των αντιλήψεων της εποχής του, άρα 
και για τη γνώση του ελληνικού παραδοσιακού πολιτισμού κατά τον 18ο αι
ώνα. Κατά την έκδοση διορθώνονται ορισμένα ορθογραφικά λάθη, ενώ πα
ραμένουν γλωσσικές ιδιομορφίες του συγγραφέα ή της εποχής, όπως η έκθλι
ψη του πρώτου φωνήεντος της επόμενης λέξης μετά από άρθρο {τά αφήνεις 
-» τά ’ψήνεις). Επίσης προστίθεται το ευφωνικό ν, που συνήθως παραλείπε- 
ται πριν την κατάληξη σε œ μετρικές ή άλλες επεμβάσεις δηλώνονται στο 
κριτικό υπόμνημα που ακολουθεί το κείμενο:

7. Στον κατάλογο των Λ. Πολίτη - Μ. Πολίτη, «Βιβλιογράφοι 17ου-18ου αιώνα. Συνο
πτική καταγραφή», Δελτίο του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου του ΜΙΕΤ 6 (1988- 
1992) 446-449 αναφέρονται αρκετοί Θεόκλητοι, από τους οποίους όμως κανείς δεν φαίνεται να 
ταυτίζεται με τον δικό μας, ο οποίος θα πρέπει να προστεθεί.

8. Πρόκειται για μετρικά χάσματα, οφειλόμενα προφανώς σε παρανοήσεις του αρχικού 
κειμένου και για την παρεμβολή δύο στίχων καραμανλίδικων και άσχετων με το υπόλοιπο 
κείμενο (στ. *153α και *153β).
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1 Τραγωδία κοινή ήτοι λόγος θρηνητικός τής Κωνσταντινουπόλεως 
κατά τον παρελθόντα χρόνον δηλονότι οργή Θεοϋ ήλθεν επ’ αυτή

Τόν χρόνον πού έπέρασε πολλά νά τον θρηνήσουν 
πολλές πληγές έγέννησε θεήλατες μεγάλες, 
πανούκλες αδιάκοπες θανατηφόρες ζάλες 
παροξυσμοί καί λοιμικές ήτον συντροφιασμένες,

5 στόν Αδην έκατέβασαν πολλές ψυχές καημένες.
Πυρκαϊές, κατακλυσμοί καί κεραυνοί μέ κτύπους, 
άνωθεν έκατέβηκαν καί ράγισαν τούς τοίχους.
Σώματα δέν εύρίσκανε στά σπίτια νά κάψουν, 
οί άνθρωποι επήγαιναν τούς νεκρούς τους νά θάψουν.

1 ο Αφήνω δέ τά ρεύματα τών ποταμών τήν βίαν, 
πολλούς ανθρώπους έπνιξαν εις τήν κατεβασίαν 
τά δένδρα έξερρίζωσαν, όσπίτια έπήραν, 
καί άλλα πλεΐστα πράγματα στήν θάλατταν έσϋραν.
Αφήνω νά λογιάσετε τά φετεινά τά τόξα 

15 αμαρτιών ήτον πληγές, ό Θεός νάχη δόξα.
Παγκόσμια είναι τά κακά, κοινά ήτον τά πάθη 
Κυρίου μας τά κρίματα άβυσσος είναι βάθη.
Πανωλεθρία φοβερά καί κιριντισμός μεγάλος 
στήν Πόλιν ήκολούθησαν ώς ουδέποτε άλλος.

20 ή γλώσσα μου θέ νά είπή, πλέον δέν υποφέρει 
τό φετεινό τό δυστυχές λέγω τό καλοκαίρι.
Τόν Μάϊον άρχίνησε νά κόφτει ή πανώλη 
εις τά χωρία έφυγαν μικροί μεγάλοι όλοι

2 καί μόλις τόν Νοέμβριον έγύρισαν στήν Πόλιν/
25 μά όχι καθώς έπήγεναν μαζί επ’ έδώ όλοι.

οί άνθρωποι οί άθλιοι σάν άλλοτε θαρρούσαν 
στήν τοπικήν μετάβασιν πάντοτε άκουμποϋσαν, 
δέν ήλπιζαν κατόπι τους ό θάνατος νά τρέξη 
μέ λοιμικήν καί πυρετόν τούτους νά κατατρέξη 

30 Καί ώσάν ένας δήμιος άνδρες νά τυραννήση 
καί συζυγίες παλαιές νά τές άποχωρίση, 
θείες παλεές άνεψιές όμοϋ νά θανατώση, 
παρηγοριά δέν μπορεί τόν νοϋ μου νά μερώση.

Tit δηνότι cd. - όργός cd. - 1 χρόνος cd. - 2 πολλαΐς πληγαις cd. - 3 ζάλαις cd. - παροξυσμοί > 
πανούκλες όμοϋ s.l. - λυιμικαΐς cd. - ρράγησαν cd. - 11 τήν > τόν cd. - 13 πλεΐστα er. s.l., πολλά 
cd. - 18 Post φοβερά ad. καί cd. 26 άνθλιοί cd. - 28 ήλπιζα cd. - 33 πορή cd.
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3

Αλλίμονον, άλλίμονον καί πώς νά σιωπήσω,
35 Τά πάθη μου τά φετεινά νά μην έκτραγωδήσω, 

άμή τά άμετρα δεινά νά μήν άπαριθμήσω 
τοϋ κόσμον καί τής Πόλεως πρέπει νά τά θρηνήσω.
Μά έκρινα νά μήν λυπηθώ κλαυθμούς νά μή ψηφίσω, 
με τά κοινά τά ίδια ίσως παρηγορήσω.

40 Πόσες μανάδες έκλαψαν φέτος τις θυγατέρες 
καλόν ήτον πρώτον αυτές νά θάψουν τές μητέρες.
"Ομως ή κρίσις τοϋ Θεοϋ εύλογον δεν τό ηΰρεν, 
ό θάνατος έθέρησεν αυτές μόνον έπήρεν.
Θλίψες πολλές καί συμφορές εις τούς γονείς άφήκαν 

45 τούς άνδρας τους έλύπησαν στον "Αδην κατεβήκαν.
Είπα πώς τό κοινόν κακόν δίδει παρηγοριάν 
μά τοϋ θανάτου ή πληγή τιτρώσκει τήν καρδίαν.
Πολύς λαός έχάθηκεν εφέτος άπ’ τήν Πόλιν, 
μέγα κακόν φθοράν πολλήν εκαμεν ή πανώλη.

50 Όσπίτια έσφάλησαν, έρήμωσαν οί στράτες
σκύλοι πολλοί έψόφησαν όμοϋ δέ καί οί γάτες. /
Μέρος τής γης δέν έμεινε μνημορία γενήκαν 
πολλών άνθρώπων σώματα μέσα στην γην έμβήκαν. 
Ήκουσα πώς καί ζωντανούς πανουκλοκτυπημένους 

55 τούς έθαψαν ζόρ ζορινά τούς ξένους τούς καημένους. 
Γονείς δέν είχαν οί πτωχοί, μανάδες νά τούς κλάψουν 
καί μέ τήν πρέπουσαν τιμήν παπάδες νά τούς θάψουν. 
Καί ποϋ παπάδες νά βρεθοϋν στον άριθμόν νά φθάσουν 
καί τών νεκρών τά σώματα όσίως νά τά θάψουν.

60 Δέν ήτον δύο μήτε τρεις, μήτε θανατωμένοι 
άλλ ’ ήτον πλήθος άπειρον οί ξένοι οί καημένοι. 
Αλλίμονον καί ιερείς τό μερτικόν τους πήραν, 
άπέθανον, έξέλιπον καί άλλους πολλούς έπήραν.
Τοϋ Μπαλουκλή τά χώματα μνημεία έγενήκαν 

65 ιερωμένοι, λαϊκοί πολλοί εκεί εμβήκαν.
Τό παν τής γής δέν έμεινε εύκαιρον χωρίς σώμα 
βρώμα θανάτου έγινε ελεεινόν καί πτώμα.
Ώ Πόλις Βασιλεύουσα, Πόλις εύλογημένη 
έφέτος καταστήθηκες Πόλις κατηραμένη.

38 κλαθμυύς cd. - 40 θυγατέρες > καλοκαίρι er. - 48 από cd. - 52 μέρος er. s.l., μέρη er. 61 πλήθος 
er. S.I., λαός er. - άπειρος er. - 62 μερτικόν er. s.l., μερτικόν τους er. - 66 εύκαιρος cd. - 69 
καταστηθήκεν cd.
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70 Ώ Πόλις πασών πόλεων καί κορωνίς μεγάλη 
σκληρά έμαστιγώθηκες εφέτος παρά άλλη.
Τέσσαρες ητον οί πληγές, θεόθεν οί παιδείες 
πολλά δέ ητον τά κακά άμετρες άμαρτίες.
Ώς Σόδομα καί Γόμορα έγιναν οί πολϊται 

75 άλλοίωσιν λαμβάνουσίν καλήν οί Νινευΐται.
Ώ Πόλις ηγεμονική, Πόλις χαριτωμένη 
περίφημη, περίβλεπτη άπ’ όλες ζηλεμένη.
Ώ Πόλις σε έλύπησεν χρόνος ό πανδαμάτωρ 
καί πάλιν σέ ήλέησεν Κύριος παντοκράτωρ. /

80 Ώ Πόλις όπου εις εσέ όλες οί πόλεις βλέπουν 
τά έθνη καί φυλές τής γης σέ σένα πάντα ρέπουν.
Ώ Πόλις πολυπόθητος τά τέκνα σου θρηνοϋσι 
διατί έλπίδα δεν είναι πλέον νά σέ ίδοϋσι.
Θρηνείς καί σύ τά τέκνα σου τά ήρπασεν ό Χάρος 

85 νά τά ίδής άλλην φοράν δέν έχεις πλέον θάρρος. 
Άλλίμονον, άλλίμονον καί ή Ραχήλ θρηνούσε 
τά τέκνα της νά τά ίδή πλέον δέν καρτερούσε.
Λέν ήθελεν αυτή ποσώς νάχη παρηγοριάν 
τά έκγονά της έχασε, τήκεται τήν καρδίαν.

90 Θρηνώ κάγώ τήν συμφοράν έμή καί δυστυχίαν 
έχασα φεϋ άπώλεσα φρόνιμην συζυγίαν.
Καί αν θρηνώ τί ώφελώ, Αιθίοπα λευκαίνω 
πάλιν εις "^δην καταντώ εύκαιρα παραδέρνω.
Άν ητον τρόπος οί νεκροί όπίσω νά γυρίσουν!

95 Αλλ ’ έπειδή τά τών θνητών θνητά είσί καί κόνις 
καί τόν αέρα τόν κτυπάς καί τήν καρδιά σου σώνεις, 
δέν συλλογάσαι πώς καί σύ κατόπιν του προφθάνεις, 
τόν βίον σου διόρθωσε καί τόν καιρόν μή χάνεις.
Δέν συλλογάσαι πώς κι σύ πηλός είσαι καί χώμα;

100 Καθάρισε πανάθλιε τό τής ψυχής σου δμμα.
Δύο φορές τρισάθλιε εις τόν "Αδην κατήλθες 
καί πάλιν έκεΐ καταντάς, ήλθες, είδες, άπήλθες. 
Στον θάνατον κατέβηκες πώς δέν τό συλλογάσαι 
ό κλέπτης πάλιν έρχεται, άγρυπνα μή κοιμάσαι.

105 Άλλαζεν βίον καί ζωήν άν θέλης διά νά ζήσης
καί βασιλείαν ουρανών νά τήν κληρονομήσεις. / 
Στον νουν σου ύποτύπωσε τά περασμένη βέλη

89 έκγόνα cd. - 96 καρδία cd.
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αν θέλης καί αν άγαπμς νά έχης καλά τέλη.
Τούς Νινευΐτας έφθασεν Θεού ή ευσπλαχνία 

1 ίο τον Ιωνά δέν ώφελει ποσώς ή προφητεία.
Είδες οργήν καί απειλήν θεόβεν καί παιδείαν, 
άφησε τήν κατάκρισιν καί τήν κατηγορίαν.
Θανάτους είδες καί λοιμούς, κατακλυσμούς ύδάτων, 
άνθρωπε δέν αισθάνεσαι τά πλήθη τών κριμάτων,

115 Πανωλεθρία έπεσε στον κόσμον καταδίκη 
παρακαλώ σε σμίκρυνε ολίγον το σαρίκι.
Παίδευσε καί τήν γλώσσα σου ψόγον νά μή λαλήση, 
τόν "Αδην καί τήν κόλασιν νά μή κληρονομήση.
Τών αδελφών τά σφάλματα ας μή τά θεατρίζη.

120 τά έδικά της πταίσματα καλά άγια καλαντίζει. 
Κορίτσια πώς περιπατούν γυναίκες τί λαλοϋσι 
οί άνδρες δέν τές έρωτοϋν τό τί αύτοί ποιοϋσι.
Στά λοιπά πίπτει λοιμική αυτή λέγει πανούκλα 
τό ψεύδος δέν τό άφησεν ό μασκαράς ή κούκλα.

125 Παγκόσμια πολλά κακά έπεσαν εις τήν Πόλιν, 
δέν σωφρονίζεται αυτή, τήν λείπει τό φαγγιόλι.
"Οταν Αίθίοψ λευκανθή καί κόρακας άσπρίση 
τότε καί αύτή κατάκρισιν μπέλκη νά τήν άφήση. 
Γλώσσα πού έσυνήθισε πάντα κακά νά λέγη 

130 εις τά κακά έχει ροπήν, τά καλά δέν εκλέγει.
Αίθίοψ ού λευκαίνεται κατά τήν παροιμίαν 
ουδέ καρκίνος έμαθενβαδίζειν κατ’ ευθείαν.
Καλά τό είπαν οί σοφοί, φύσις διεστραμμένη 

6 μεταβληθήναι δυσχερές, εχάθηκες καημένη. /
135 Έκ ρόδων μία άκανθα έβλάστησες άθλια

καί τούς πατέρας έρευνμς τί κάμουν στά κελλία.
Τήν καταδίκην τού Όξάν καν δέν τήν συλλογάσαι 
τό πϋρ αύτό έτέφρωσε, Θεόν πώς δέν φοβάσαι; 
Χριστόν εσύ πώς άπτεσαι, προφήτες δέν πιστεύεις 

140 Θεόν διατί κακολογείς καί άρχοντα χλευάζεις;
Κρίσιν καί άνταπόδοσιν θαρρώ πώς δέ προσμένης 
τό πϋρ τό άτελεύτητον στον νοϋν σου δέν τό βάζεις. 
Παρακαλώ τόν Κύριον τόν βίον σου νά κόψη 
διατί αν δέ διορθωθής έχεις πολλά νά μπλέξης.

109 εϋθασεν cd. - 121 κορίσζηα, περπατούν cd. - 123 στά λοιπά > στάτηλτa cd. - 136 εύρευνάς 
cd. - 138 φοβάσαι > βοβάσαι cd. - 143 ντόν cd.



145 Οί όρνιθες πόσα αυγά έγέννησαν ’ξετάζεις 
καί οί λαλάδες δυστυχοϋν εσύ διατί χτικιάζεις;
Ερεύνησε τά κατά σε, βλέπε τό ίδιάν σον 
εξέταζε πολλά καλά, κόρφος τών όμματιών σον.
Έπαρε τόν καθρέπτην σου, ίδές τό πρόσωπόν σου,

150 ταλάνισε καί θρήνησε τό χάλι τό δικόν σον.
Μήν άναδέχεσαι εσύ τού κόσμου τάς φροντίδας 
μήν τύχη καί περικλεισθής εις φοβερές παγίδες.
Πρέπει λοιπόν ώς λογικός καί τού Θεού εικόνα 
νά μήν μάς μέλλη παντελώς τί κάμει ή κοκόνα,

155 róv ανδρα της δέν αγαπά, εκείνος δεν τό στέργει 
εύμορφη είναι ή κακή εσένα τί σέ μέλει;
Έφθασε ή Σαρακοστή, τό Πάσχα πλησιάζει 
καθάρισον τά κατ’ εσέ, διά ξένα μή σέ νοιάζει.
Μετάνοιαν καί συντριβήν κοίταξε νά ’ποκτήσης 

160 τό τής νηστείας στάδιον καλώς νά διανύσης.
7 Τόν βίον σου διόρθωσε τινά μή κατακρίνης /

τής μετάνοιας τόν καιρόν μήν τόν παραμακρύνης.
'Ρύθμισε καί τά ήθη σου, φοβοϋ τό συνειδός σου 
κατήγορος καί γάρ έστί δεινός καί έλεγχός σον.

165 Ό κόσμος όλος αν έλθή τά πλούτη σου νά τάξη 
δέν ήμπορεί, δέν δύνεται μίαν ψυχήν νά ’λλάξη 
Καταλαλώ τί ώφελώ, πές με τί κέρδος έχω; 
τόν δρόμον τής Κολάσεως μέ βίαν πολλή τρέχω.
Δέν ωφελούμαι στο πουγγί, ηδονήν δέν λαμβάνω 

no θείαν οργήν κληρονομώ καί την ψυχή μου χάνω.
Δέν συλλογοϋμαι παντελώς τό περασμένο χάλι, 
φοβούμαι φέτος μήν ίδώ πάλιν αύτήν τήν ζάλην.
Θεομηνίες περισσές στήν Πόλιν τριγυρίζουν
νήσους πορθμούς τε καί ισθμούς νόσοι τά σουπουρδίζουν.

175 Ώ συμφορά συμβεβηκός μεγάλη δυστυχία 
έξέλιπον οί οίκτιρμοί, Θεού ή ευσπλαχνία.
Εις άνοήτων γάρ ψυχή Θεού ποτέ δέ μπαίνει 
αν τύχη δέ καί νά έμβή ταχέως πάλιν βγαίνει.
Παγκόσμια πανώλεθρα ήν τά συμβεβηκότα 

180 αμαρτωλούς επαίδευσεν ό Θεός τά είκότα.
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Έπάταξεν, άπέκτεινε διά νά αίσθανθώσι 
άπό τά πρώτα τους κανιά τελείως νά ’φεθώσι 
Επιστροφήν καί αποχήν πάλιν αυτοί δεν έχουν, 
ελπίδα άκρον έφετοϋ ποτέ ας μήν παντέχουν.

185 Έξέλιπον οί χρείοντες έως ενός ούκ εστι
τά κρίματά μας έφθασαν εως καί εις τον Πλάστην. 
Στοχάσου πώς τά δίσεκτος είναι αυτός ό χρόνος

8 Κρόνος ό χρόνος λέγεται καί πάλιν χρόνος Κρόνος■ / 
λέγουσι πώς τά τέκνα του αυτός τά καταπένει

190 όσα ένχρόνφ γίνονται εν χρόνω νά τά φθείρει.
Δοτήρ έστί τής νοερής ζωής καί πολιτείας 
ό Κρόνος κόρος λέγεται τοϋ νοϋ καί καθαρότης.
Είσίν οί ζώντες νοερώς κρονίας πολιτείας 
πρέπει νά κατορθώνεται εις τοϋτο όσιό της.

195 Ό Κρόνος είναι πάνθημος κόρος τής μετάνοιας 
δειξον καί συ τήν συντριβήν εκ μέσης σου καρδίας. 
Κάμε θυμοϋ τήν αποχήν τό ψεύδος μή τό λέγης 
νά μήν ίδής τήν Κόλασιν καί κάθεσαι καί κλαίγεις. 
Γλώσσης έχε έγκράτειαν φεύγε κατηγορίαν 

200 αυτά γάρ όλα προτιμούν ψυχής τήν τιμωρίαν.
Πριχοϋ καθίσει ό Κριτής, ή σάλπιγξ νά ήχήση 
κακών ή άλλοτρίωσις θέλει μάς ώφελήσει.
Πριχοϋ οί θρόνοι νά τεθούν βιβλία διά νά ’νοίξουν 
φύλαξε τούς όδόντας σου νά μήν τύχη καί βρύξουν.

205 Ή θύρα γάρ όταν κλεισθή ψυχή μου τί ποιήσεις;
Δέν ώφελεϊσαι παντελώς τόν κόσμον αν κερδίσης.
'Αλλος μέν κόσμος ώ ψυχή υπάρχει αναμμένος 
εις τοϋτο εσύ μήν θαρρείς καί μένεις νικημένος, 
άλλά πριχοϋ ό δίκαιος κριτής νά σέ δικάση 

210 Πρόσπεσον, μετανόησον δέν θέλει σέ κολάσει. 
Νήστευσον τή Σαρακοστή, φεύγε κακολογίαν 
δώσε καί τόν χιτώνα σου καί φεύγε τήν μοιχείαν.
Τήν σωφροσύνην Τωσήφ μιμοϋ καί τήν άνδρείαν 
μήν άγαπάς τούς χλευασμούς μίσα τήν άμαρτίαν.

215 Ή πόρτα είναι άνοικτή, ζήτα τήν ευσπλαχνίαν
9 πρόσπεσον τφ Κυρίφ σου, δώσε τήν δεκατίαν. / 

Νόησον καί τήν φοβερόν τής κρίσεως ημέραν,

185 ήχρήυντες cd. - 187 βίσεκτυς cd. - 191 έστέ cd. - 199 έγκάτειαν cd. - 201 σάλπιξ cd. - 203 
θρονοί cd. -207 ante υπάρχει add. cd. ημάς-208 νικαμένη cd.
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καί πάστρεψε καλότατα τήν λαιμαργίαν.
Την βασιλείαν τοϋ Θεόν άρπάζει την τελώνης 

220 καί σύ μέ την γειτόνισσα κάθεσαι καί μαλώνεις.
Τό «Μνήσθητι» μελέτησον, τό «Κύριέ μου» κράξαι 
τήν τον ληστοϋ μετάνοιαν ταχέως τρέξε φθάξε.
Καί τήν εύθείαν τήν οδόν άν θέλης νά βαδίσης 
τό κοσμικόν δοξάριον μήν τό επιθυμήσεις.

225 Πράγματα τά ανθρώπινα κύκλος τά περιτρέχει 
φθαρτά είσί μή μένοντα άλλοτε άλλως εχει.
'Αράχνης είναι ύφασμα, ενύπνια καί κόνις 
ώς πότε σύ άναισθητείς καί τούτο δέν τό νιώνεις;
Τήν τεθλιμμένην καί στενήν κοίταζε νά όδεύης 

230 αν θέλης καί μέ τάς ψυχάς άγος νά χορεύης.
Λράμε εις τήν άντίληψιν, σκέπην καί προστασίαν 
έπικαλοϋ θερμότατα Μαρίαν τήν κυρίαν.
Αυτή γάρ άμετάθετος υπάρχει μεσιτεία
καί των πιστών προς τόν Θεόν μεγίστη σωτηρία.

235 Εύλάβειαν πολλήν ζητεί καί φόβον μέ αγάπην
τήν σκέπην αυτής εξομεν τής ζωής μας προστάτιν.
Καί μέ τόν άσωτον άντέλαβεν ή χάρις 
άν ελειπεν τό σκέπος της μέ ετρωγεν ό "Αδης.
Μέ θάνατον ομίλησα ημέρας ούκ όλίγας,

240 δύο φορές κατέβηκα είς τάς τοϋ "Αδου πύλας.
Πράγματα είδα φοβερά, νά τά είπώ φοβούμαι 
τά άμετρά μου πταίσματα πρέπει νά συλλογοϋμαι. /
Άνίσως ή Κυρία μου δέν μέ εβοηθοϋσε 
ψυχή μου ή αμαρτωλή στον "Αδην καταντούσε.

245 Γλυκύτατέ μου ’Ιησού καί Κύριε τής Δόξης 
ποτέ άπό τό σκέπος σου μή μάς άποδιώξεις.
Καί σύ πάναγνε Μαριάμ, των ουρανών Κυρία 
γενοϋ άπασι τοίς πιστοίς φρουρά καί σωτηρία.
Καί τούς είς σέ προστρέχοντες ελέησαν καί φείσαι 

250 καί τής τοϋ "Αδου άπειλής άπαντας ήμάς ρϋσαι.
Αμαρτωλών τε τάς φωνάς καί μή τό ’λιγωρήσεις 
Έτοιμη γάρ βοήθεια υπάρχεις καί ελπίδα 
τό κράτος σου ελέησε Πόλιν τήν βασιλίδα.

255 Ή Εκκλησία τών ’Εθνών είς σέ πάντα ελπίζει 
λαός ό χριστεπώνυμος μητέραν σέ γνωρίζει.
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Τών άσθενούντων ΐαοις, ελπίς απελπισμένων 
καί παραμύθιον πολύ είσαι τών λυπημένων.
Την Πόλιν σου οΰν φύλαττε Δέσποινα Παναγία 

260 Ύπέρμαχος καί Στρατηγός ταύτης καί σωτηρία.
Έσοί γάρ αϋτη άχραντε κράξει τε καί ελπίζει 
Βασίλισσα καί πρόμαχον καί φύλακα σέ γνωρίζει 
Διότι δέν εύρίσκεται καμμία αμαρτία 
άπό αύτη νά νικηθή ώσάν φιλανθρωπίαν.

265 Πολλά γάρ ήνομήσαμεν πάντες ενώπιον σου,
φείσαι ημών τών δούλων σου διά τών οίκτιρμών σου. 
Πάντες γάρ δούλοι σου έσμέν καί τέκνα τού πατρός σου, 
κάμφθητι ημίν Κύριε, δείξον τό έλεος σου.
Άφήσαμέν σε Κύριε, σύ δε μη μάς άφήσεις 

π 270 παρακαλοϋμεν σε Χριστέ νά μάς συναρίθμησης /
μέ τά λοιπά σου πρόβατα τής εκλεκτής σου ποίμνης. 
Διατί καί τό απολωλός ευρίσκεις δέ τά ’ψήνεις 
καί δός ήμίν ώ Δέσποτα χάριν σήν την αγίαν 
καί τό πεντάκις όγδοον στάδιον διανϋααι 

275 κεκαθαρμένη εν αύτφ εις τό εξής τηρήσαι.
Καί την τού Πάσχα εορτήν λαμπρώς πανηγυρίσαι 
τήν Εβδομάδα τών Παθών πρώτον ημάς πενθήσαι. 
Τροποϋσα πάντας πειρασμούς φυλάττεις τούς πολίτας 
τούς πολεμίους τούς νικάς καί όλους τούς όπλίτας.

280 Διά σοϋ δέ δεόμεθα καί τού εκ σοϋ τεχθέντος 
τού άνωθεν δι ’ έλεος υπέρ ημών έλθόντος.
Ίνα τό γένος τώνβροτών εις τό εξής φυλάξη 
καί τών ρηθέντων συμφορών ταχέως άπαλλάξη.
Έάν γάρ μή ό Κύριος τήν Πόλιν του τηρήση 

285 καί τών άνθρώπων φύλαξις εις ουδέν ώφελήσει.
Καί έάν πάλιν Κύριος κρίματα έρευνήση
τις τών άνθρώπων ήμπορεϊ λόγον νά τού λαλήση;
'Αναπολόγητοι έσμέν ώς υιός άπειθίας 
δθεν δικαίως ειδαμεν καί τέσσαρας παιδείας.

290 Οϊκτειρον τοίνυν Πλαστουργέ τά έργα τώνχειρών σου, 
ότι μακράν έκλίναμεν άπό τών εντολών σου.
Ώ Κύριε τών οίκτιρμών καί τού ελέους πλήρης 
λέγομεν τό «Ήμάρτομεν» καί πλέον μην μάς δείρεις. 
Μετά καί δέ απαλλαγήν τών τής δε καί τής πλάνης,

261 κράζεται cd. - καί om. cd. - 272 τά ψήνεις cd. - 281 δι’ ϊλεον cd. - 288 άναπολόγητος cd.
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295 άξίωσον ημάς έλθεΐν Λαμπρής άλλης μεγάλης, 
τήν μέλλουσαν πανήγυριν τήν καί εκ των πατέρων 
τήν πρόσωπον προς πρόσωπον καί άλως λαμπροτέρων. / 
Καί έμπλησθήναι τής τρυφής καί δόξης αιώνιας 
ζωαρχικής τε παντονργοϋ Τριάδος τής ’Αγίας.

300 Αυτή λαμπρή πανήγυρις ήμερα ευφροσύνης 
καί έξις πάσης γνώσεως τελείας επιστήμης.
Αληκτος καί άνέσπερος ήμερα σωτηρίας 
πνευματικής όρέξεως καί θείας αμβροσίας.
Ταϋτα είσί χαρίσματα των ψυχών των όσιων 

305 δόξα, τιμή καί καύχημα απάντων των αγίων.
Ή χάρις δέ τοϋ σώματος είναι ή ώραιότης 
ή δόξα ή θεοειδής, ή άληθής λαμπρότης. 
άνάστηθι ούν ώ ψυχή, ψυχή μου τί καθεύδεις 
τό τέλος σου πλησίασε, ώς πότε χωρατεύεις;

310 Ώς πότε με ρονχαλητά διάγεις τήν ζωήν σου
εις θόρυβον πολλά πυρά αφήνεις τήν ψυχήν σου.
Αϊτησον καί δοθήσεται, ζήτησον καί εϋρήσεις 
κτύπα τήν πόρταν δυνατά καί μήν άργοπορήσεις.
Διατί εκείνον πού ζητά πάντοτε τον εδίδουν,

315 καί τήν θύραν πού κτυπμ πάντοτε τήν άνοίγουν.

295 λαμπρός cd. - 305 καύχημα S.I., καύχημα er. - 311 πείρά cd. - 315 rav άνοίγουν cd.
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ΣΧΟΛΙΑ
[Σημ. Οι αριθμοί παραπέμπουν στη στιχαρίθμηση του κειμένου που προηγείται]

1: Ο στίχος αυτός συμβάλλει στην προσπάθεια χρονολόγησης του κειμένου 
μας. Σε συνδυασμό με τους στίχους 21-24 μας πληροφορούν για τα χρονικά 
όρια της επιδημίας, από τον Μάιο ως το Νοέμβριο του καλοκαιριού που είχε 
περάσει όταν συντέθηκε το κείμενο. Αν δεχτούμε ότι ο αντιγραφέας του κει
μένου αντέγραψε αυτούσιο και το σημείωμα του τέλους: Τέλος κάμνω εις 
τούς χιλίους έπτακοσίους/όγδοήντα επτά, τότε η χρονολογία 1787 είναι ο 
χρόνος συγγραφής του κειμένου. Στον κώδικα, κάτω από το κείμενο, υπάρ
χουν δύο αριθμητικές πράξεις, με τις οποίες υπολογίζεται η χρονική από
σταση του 1787 από το 1867- ίσως αυτό αποτελεί ένδειξη για μια πιθανή 
χρονολόγηση του απογράφου που διαθέτουμε στο 1867. Η ένδειξη πάλι 
'Οκτωβρίου έν<ν>έα, που συνοδεύει το χρονολογικό σημείωμα στο τέλος του 
κειμένου μας μάλλον αναφέρεται στην αντιγραφή του απογράφου και όχι 
στην αρχική σύνθεση του κειμένου, καθώς είναι ανεξάρτητη από την κύρια 
χρονολογική ένδειξη γραμμένη στο δεξιό άκρο του φύλλου. Αρα πιθανή χρο
νολογική ένδειξη της συγγραφής του κειμένου μας είναι αυτή που το τοποθε
τεί από τα τέλη Νοεμβρίου ως τα τέλη Δεκεμβρίου 1787, καθώς ο στίχος 21 
υποδεικνύει μάλλον ότι κατά τον χρόνο συγγραφής η χρονιά δεν έχει αλλάξει 
ακόμη. Με βάση αυτόν τον συλλογισμό η επιδημία πανώλης που περιγράφε- 
ται πρέπει να είναι η ίδια με αυτήν που έπληξε, το 1788, τη Χίο [βλ. G. Η. 
Olivier, Voyage dans l’empire othoman, l’Égypte et la Perse, fait par ordre 
du Gouvernement, pendant les six premières années de la République, À Pa
ris an IX (= 1801), σσ. 244-246] και η οποία θα πρέπει να πέρασε ένα χρόνο 
πριν από την Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο το έτος αυτό δεν μαρτυρείται από 
τις πηγές ανάλογη επιδημία· οι πλησιέστερες χρονικά στο 1787, που αποτελεί 
terminus ante quem, επιδημίες της Κωνσταντινούπολης είναι αυτές του 1765 
(βλ. Η. Grenville, Observations [εκδ. S. Ehren Kreutz], Ann Arbor 1965, σσ. 
72, 74, 106 και H. Inalale, The Encyclopaedia of Islam 4, Leiden 19902, σ. 
243) και του 1778 (βλ. Charles - Nicolas - Sigisbert - de Manoncourt (Sonnini), 
Voyage en Grèce et en Turquie, fait par ordre de Louis VI, et avec l’auto
risation de la cour ottomane, À Paris 1801, σ. 340). Ωστόσο ορισμένες πηγές 
συνδέουν την επιδημία του 1778 της Κωνσταντινούπολης με εκείνην του 1788 
της Χίου, θεωρώντας τη μία συνέχεια της άλλης (βλ. Αλ. Βλαστός, Χίακά 
ήτοι ιστορία της νήσον από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της εν έτει 1822 
γενομένης καταστροφής αυτής υπό των Τούρκων, Εν Ερμουπόλει 1840, σ. 
142). Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε ότι το κείμενό μας είναι δυνατόν να 
χρονολογηθεί στο 1787 και περιγράφει μια φάση της επιδημίας που από το 
1778 έπληττε την περιοχή της Κωνσταντινούπολης και που το 1788 επεκτά
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θηκε στη Χίο και το 1789 έπληξε επίσης τη Βοιωτία και την Αθήνα (βλ. Κυρ. 
Σιμόπουλος, Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα 2 (1700-1800), Αθήνα 19916, 
σ. 134 σημ. 3).

2-5: Οι επιδημίες πανούκλας υπήρξαν από τις κυριότερες αιτίες δημογραφι- 
κών αλλαγών κατά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας στον ελληνικό 
χώρο. Μέσα στον 18ο αιώνα, όπου χρονολογείται, όπως είδαμε, και το κεί
μενό μας, η πανούκλα μάστιζε ολόκληρο τον ελληνικό χώρο, με συνεχείς επι
δημίες από το 1716 ως το 1793 (βλ. Κυρ. Σιμόπουλος, ό.π., σ. 134 σημ. 3). 
Ειδικά μάλιστα η Κωνσταντινούπολη επλήγη και το 1728 (βλ. Ρ. Clemente 
da Terzorio, Le missioni dei minori cappuccini 4, Roma 1918, σ. 136) και το 
1782 (βλ. J. Dallaway, Constantinople ancient and modem, whith excursions 
to the shores and islands of the Archipelago and to the Troad, London 1792, 
σσ. 282-282). Παροιμιώδης εξάλλου είχε μείνει η καταστροφή που προκάλεσε 
η πανούκλα στη Θεσσαλονίκη το 1730 (βλ. Ν. Svoronos, Le commerce de Sa- 
lonique au XVII siècle, Paris 1956, σ. 136). Η ιστορία και οι επιπτώσεις 
αυτών των επιδημιών λίγο έχουν μέχρι σήμερα μελετηθεί (βλ. τις παρατη
ρήσεις του Η. ïnalcik, ό.π., σ. 243), όπως και τα γενικότερα μέτρα προφύλα
ξης από τις επιδημικές ασθένειες- η οθωμανική αυτοκρατορία, για παράδειγ
μα, υιοθέτησε την καραντίνα μόλις το 1838 (Nä^irlighl) και την εφάρμοσε 
μόλις το 1839 (βλ. S. Unver, «Osmanli tababeti ve Tanzimat», Tanzimat 1, 
oo. 947-950 και B. §ehslivarogIu, Tiirkiye Karantine tarihine bir bakiy Istan
bul 1958, όπου και η σχετική βιβλιογραφία). Σε περιπτώσεις τέτοιων επιδη
μιών η επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων περιοχών της αυτοκρατορίας σχε
δόν διακόπτονταν, επειδή οι ξένοι θεωρούνταν πιθανοί φορείς της ασθένειας 
(βλ. Th. Watkins, Travels through Swisserland, Italy, Sicily, the Breek 
islands, to Constantinople, through a part of Greece, Raguse and the Dal
matian isles, in a series of letters to Pennoyre Watkins Es. In the years 1787, 
1788, 1789, London 1792, σ. 153). Ο περιηγητής G. H. Oliver μάλιστα (ό.π., 
οσ. 244-246) μαρτυρεί ότι κατά την επιδημία του 1788 οι πιστοί μου
σουλμάνοι δεν έπαιρναν καμία προφύλαξη, θεωρώντας έγκλημα την ενα
ντίωση του ανθρώπου στις βουλές του Θεού, όπου απέδιδαν και την έκρηξη 
της επιδημίας.

5: Ο δημώδης χαρακτήρας του κειμένου μας ευνοεί τη χρήση στίχων ή εκ
φράσεων που προέρχονται από δημώδη κείμενα ή δημοτικά τραγούδια, όπως 
θα επισημαίνεται ενδεικτικά και στη συνέχεια. Εδώ, η αντίληψη για τον θά
νατο ως κάθοδος στον Κάτω Κόσμο απηχεί αντίστοιχες αρχαίες ελληνικές 
(βλ. Αρ. Σκιαδάς, Έπί Τύμβω. Συμβολή εις την ερμηνείαν των ελληνικών 
επιτύμβιων εμμέτρων επιγραφών, Αθήναι 1967, σσ. 41, 85, 87), βυζαντινές
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(βλ. PG 49, στ. 395) και νεοελληνικές αντιλήψεις (I. Αναγνωστόπουλος, Ο 
θάνατος και ο Κάτω Κόσμος στη δημοτική ποίηση (εσχατολογία της δημοτι
κής ποίησης), Αθήνα 1984, σσ. 304-305), που εκφράζονται σε πολλά νεοελλη
νικά μοιρολόγια.

11 : Κατεβασία είναι το ορμητικό ρεύμα ρυακιών ή χειμάρρων σε περίπτωση 
δυνατής βροχής (βλ. Θεολ. Βοσταντζόγλου, Αντιλεξικόν ή Ονομαστικόν της 
Νεοελληνικής Γλώσσης, Αθήναι 19622, σ. 204 αρ. 430).

15: Η αντίληψη για τη θεϊκή προέλευση των επιδημιών ή των φυσικών κατα
στροφών, που εκλαμβάνονται ως δίκαιες τιμωρίες για τις ανθρώπινες αμαρ
τίες, είναι πολύ γνωστή στον ελληνικό λαό· παρόμοιες απόψεις εκφράζονται 
και σε αντίστοιχα νεοελληνικά κείμενα (βλ. Μ. Γ. Βαρβούνης, «Το δημοτικό 
τραγούδι για τον λοιμό στη Ραψάνη και στον Τύρναβο (1813-1814)», Πρα
κτικά A ' Συνεδρίου ΤυρναβίτικωνΣπουδών, Τύρναβος 1991, σσ. 247-256).

17: Παρόμοια διατύπωση και στο Ιδιόμελο, σε ήχο πλ. δ', του όρθρου της Μ. 
Τετάρτης: Αμαρτιών μου τά πλήθη καί κριμάτων σου αβύσσους, τις εξιχνιά
σει ψνχοσώστα Σωτήρ μου; (βλ. Αποστολική Διακονία, Η Αγία και Μεγάλη 
Εβδομός, Εν Αθήναις 19788, σ. 162)· τα εκκλησιαστικά κείμενα αποτελούν 
την άλλη μεγάλη πηγή έμπνευσης του συγγραφέα του κειμένου μας, ο οποίος 
πιθανότατα ήταν κληρικός. Αντίστοιχες ενδεικτικές επισημάνσεις θα γίνουν 
στη συνέχεια.

18: Κιριντισμός είναι το πλήθος των βασάνων και τα αισθήματα που δη
μιουργούν αυτά (βλ. A. D. Alderson - Fahir Iz, The Oxford Turkish-English 
Dictionary, Oxford 19843, σ. 292 και I. T. Παμπούκης (επιμ. Κ. Κασίνης), 
Τουρκικό Αεξιλόγιο της Νέας Ελληνικής 1, Αθήνα 1988, σ. 235)· η λέξη χρη
σιμοποιείται κάποτε και ως terminus techniqus όσον αφορά την καπνοκαλ
λιέργεια (βλ. Ν. Δημητρίου, Ααογραφικά της Σάμου 6, Αεξικό του γλωσσικού 
ιδιώματος της Σάμου, Αθήνα 1993, σσ. 474-475).

20: Αντίστοιχες διατυπώσεις και σε νεοελληνικούς εναρκτήριους στίχους δη
μοτικών τραγουδιών (βλ. Ν. Δημητρίου, ό.π., 1, Αθήνα 1983, σσ. 418-419), 
όπου παρακινείται η γλώσσα να αρχίσει να εξιστορεί το κύριο θέμα του τρα
γουδιού- πρόκειται για δημώδη επίδραση στο κείμενό μας. Για το είδος αυτό 
έναρξης βλ. Δ. Σ. Λουκάτος, «Προοίμια και εναρκτικές συγγένειες των δη
μοτικών τραγουδιών», Δωδώνη 1 (1972) 265-278.

23-24: Η μετάβαση από τα αστικά κέντρα στην ύπαιθρο υπήρξε ένα από τα
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μέτρα προφύλαξης των ανθρώπων του 18ου αιώνα, σε περιπτώσεις θανατη
φόρων επιδημιών, όπως μαρτυρείται και από τους στ. 26-29. Αντίστοιχες 
μαρτυρίες έχουμε και για την Κωνσταντινούπολη των αρχών του 18ου αιώνα 
(βλ. Μ. de Mirone, Mémoires et aventures secrètes et curieuses d’un voyage 
du Levant 1, Liège 1731, σσ. 162-166) αλλά και για τη Σμύρνη της ίδιας επο
χής (βλ. Tollot, Nouveau voyage fait au Levant ès années 1731 et 1732. 'A 
Paris 1742, σσ. 267-268), ενώ στη Χίο, σε παρόμοια περίπτωση, οι κάτοικοι 
κατέφευγαν στη θάλασσα ζώντας μέσα σε πλοία και σκάφη, μέχρι να λήξει η 
επιδημία (βλ. Calvert Frederick Lord Baltimore, Tour to the East on the 
years 1763 and 1764 with remarks on the city of Constantinople and the 
Turks, London 1767, σ. 30). Παρόμοιες πληροφορίες έχουμε και για την επι
δημία πανούκλας που έπληξε την Αθήνα, το 1788, από τον Παν. Κοδρικά 
(βλ. Εφημερίδες (εκδ. Αλκή Αγγέλου), Αθήνα 1963, σ. 12). Γενικά οι περιηγη
τές του 18ου αιώνα προσφέρουν ιδιαιτέρως σημαντικές πληροφορίες για το 
ζήτημα των επιδημιών, των επιπτώσεών τους και των προφυλάξεων από 
αυτές (πρβλ. Κυρ. Σιμόπουλος, ό.π., σσ. 90, 129, 130, 134, 155, 160, 175, 
236-237, 392, 423, 449, 490-492, 518-519, 580).

31: Από τον στίχο αυτό και άλλους που ακολουθούν (35, 39, 46-47, 90-91) 
φαίνεται ότι ο συντάκτης του κειμένου μας έχασε κατά την επιδημία τη σύ
ζυγό του, γεγονός που μάλλον τον έστρεψε προς τον μοναχικό βίο, ενώ και ο 
ίδιος αρρώστησε από την επιδημία και λίγο έλειψε να πεθάνει (στ. 237-244). 
Τα γεγονότα αυτά της προσωπικής του ζωής του δημιούργησαν την ψυχική 
διάθεση που εκφράζεται μέσα από τους στίχους του κειμένου μας και προκά- 
λεσαν την εσχατολογική τάση που κυριαρχεί στους μισούς τουλάχιστον στί
χους του.

33: Το χειρόγραφο παραδίδει πορή αντί μπορεί, σύμφωνα με μια ανάλογη 
φωνητική ιδιομορφία του κυπριακού γλωσσικού ιδιώματος, αφού ο συντάκτης 
(ή ο αντιγραφέας) του κειμένου μας ήταν Κύπριος.

40-41: Η αντίληψη για την ορθή χρονολογική σειρά των θανάτων που προ
βάλλεται εδώ υπάρχει και σε νεοελληνικά μοιρολόγια (I. Αναγνωστόπουλος, 
ό.π., σ. 177) αλλά και σε αρχαία ελληνικά επιτύμβια επιγράμματα (Α. Σκια- 
δάς, ό.π., σ. 85 σημ. 4 και Ε. Griessmair, Das Motiv der «mors immatura» in 
den griechischen metrischen Grabinschriften, Innsbruck 1966, με την προγενέ
στερη βιβλιογραφία).

43: Η παρουσίαση του θανάτου ως θεριστή απηχεί λαϊκές απόψεις και στηρί
ζεται στην παράσταση του δρεπανηφόρου Χάρου, οι οποίες, κατά την άποψη
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του Ν. Πολίτη (Νεοελληνική Μυθολογία 1, Εν Αθήναις 1874, σσ. 284-285) 
διαδόθηκαν κατά τον 16ο και 17ο αιώνα από τη Δυτική Ευρώπη, λόγω της 
φραγκοκρατίας που είχε επιβληθεί σε διάφορες ελληνικές περιοχές. Στις ίδιες 
αντιλήψεις αποδίδεται και η παράσταση του αρχάγγελου Μιχαήλ με ρομφαία 
ή σπαθί στα βημόθυρα του ιερού βήματος των ναών (πρβλ. τις απόψεις του 
X. Κουτελάκη, Ξυλόγλυπτα τέμπλα της Δωδεκάνησου μέχρι το 1700, Αθήνα 
1986, σ. 129), αλλά και οι παραδόσεις ή τα μοιρολόγια που αναφέρονται σε 
Χάρο που κρατά δρεπάνι ή σπαθί και θερίζει τους ανθρώπους (βλ. Μ. Γ. 
Βαρβούνης, «Λαογραφικές παρατηρήσεις στο “Θανατικόν της Ρόδου” του 
Εμμανουήλ Γεωργιλλά», Αωδεκανησιακά Χρονικά 13 (1989) 216-217)· το κεί
μενο αυτό του Εμμανουήλ Γεωργιλλά ή Λιμενίτη περιγράφει την επιδημία 
που έπληξε τη Ρόδο, το 1498, και παρουσιάζει πολλές νοηματικές ομοιότητες 
με το δικό μας κείμενο (εκδόσεις του Θανατικού της Ρόδου έχουν γίνει από 
τον W. Wagner, Medieval Greek Texts, New York 1870, σσ. 171-190 και 
Carmina Graeca Medii Aevi, Leipzig 1874, σσ. 32-52 αλλά και τον Em. 
Legrand, Bibliothèque Grecque Vulgaire 1, Paris 1880, σσ. 203-225- πρβλ. Δ. 
K. Μιχαηλίδης, Αωδεκανησιακόν Αρχείον 5 (1970) 82, όπου και η σχετική βι
βλιογραφία).

52: Μνημόρι, το: τάφος από το μνημόριον <λατ. memorium, με παρετυμο
λογική επίδραση του ουσιαστικού μνήμα, το (βλ. Γ. Χατζιδάκης, Μεσαιωνικά 
και Νέα Ελληνικά 1, Αθήναι 1905, σ. 329. Ν. Ανδριώτης, Ετυμολογικό Αε- 
ξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Θεσσαλονίκη 19923, σ. 317 και Ε. Κριαράς, 
Αεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας (1100-1669) 10, 
Θεσσαλονίκη 1988, σσ. 198-199).

53: Πρβλ. καί πολλά σώματα των κεκοιμημένων άγιων ήγέρθησαν (Ματ
θαίος κζ', 55).

54: Πανουκλοκτυπημένος, ο: ο ασθενής από πανούκλα < λατ. panucula 
(= παρωτίδες) < panus (= οίδημα): η πανώλη (βλ. Ν. Ανδριώτης, ό.π., σ. 261 
και Αδ. Κοραής, Άτακτα 2, Παρίσι 1835, σ. 329).

55: Ζόρ ζορινά: με το ζόρι < τουρκ. ζοτ: η βία (βλ. Π. Βλαστός, Συνώνυμα 
και συγγενικά, Αθήνα 19892 (εκδ. ΕΛΙΑ), σ. 261 και Ν. Ανδριώτης, ό.π., 
σ. 117).

56-61: Οι αναφορές στους ξένους που πέθαναν κατά τη διάρκεια της επιδη
μίας παρουσιάζουν συγγένειες, θεματολογικές και μορφολογικές, με στίχους 
δημοτικών τραγουδιών που αναφέρονται στην ίδια σκηνή [βλ. ΚΛ, χφ. 56, σ.
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81 (Κρήτη, Κάτω Παναγιά, χ.χρ.) και ΚΛ, χφ. 1715, σ. 8 αρ. 27 (Πύλος, Ν. 
Καλδή, 1952)]. Πρόκειται για μια μορφή θανάτου που θεωρείται από τις χει
ρότερες αδικίες για τον νεκρό (βλ. G. Saunier, Adikia: Le mal et l’injustice 
dans le chansons populaires grecques, Paris 1979, σσ. 287-291), ενώ ειδική μέ
ριμνα λαμβανόταν στις ελληνικές παραδοσιακές κοινότητες για την ορθή τέ
λεση όλων των νεκρικών εθίμων στην περίπτωση ξένων νεκρών (βλ. Δ. Β. 
Οικονομίδης, «Ο θρήνος του νεκρού εν Ελλάδι (Το μοιρολόγι και η εθιμοτυ
πία του)», Επετηρίς Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας 18-19 (1965- 
66) 20), πρακτική που άλλωστε εμμέσως απηχείται και στους στίχους του 
κειμένου μας, έστω κι αν πρόκειται για περιπτώσεις μη τηρήσεως των εθίμων 
αυτών λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών και των ομαδικών θανάτων που προ- 
κάλεσε η επιδημία.

68-83: Οι διατυπώσεις του κειμένου πρέπει να έχουν ως πρότυπο ανάλογους 
στίχους στους θρήνους για την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως του 1453, οι 
οποίοι, στις πιο δημώδεις παραλλαγές τους, ήταν πολλοί και διαδεδομένοι 
στον ελληνικό λαό (βλ. ενδεικτικά Γ. Ζώρας, Θρήνος Κωνσταντινουπόλεως 
(κατά τον Βαρβερινόν ελληνικόν κώδικα 15), Εν Αθήναις 1955. Ο ίδιος, Περί 
την άλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως, Αθήναι 1959. Εμμ. Κριαράς, Το Ανα- 
κάλημα της Κωνσταντινόπολης (κριτική έκδοση), Θεσσαλονίκη 1956 και Στ. 
Αλεξίου, «Κρητικά σύμμεικτα 3. Το ανακάλημα της Κωνσταντινόπολης», 
Ελληνικά 22 (1969) 444-447). Εκκλησιαστική αρχή πρέπει να έχει και η δια
τύπωση του στ. 67, σύμφωνα με τη φράση σκωλήκωνβρώμα καί δυσωδία της 
νεκρώσιμης ακολουθίας, η οποία έχει συχνά χρησιμοποιηθεί παραλλαγμένη 
και παρανοημένη στον νεοελληνικό έντεχνο λαϊκό λόγο (βλ. Δ. Σ. Λουκάτος, 
«Γλωσσικές ευτράπελες διηγήσεις», Αφιέρωμα στη μνήμη του Μανόλη Τρία- 
νταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 1960, σ. 233 κ.ε.

73: Παιδείες: τα βάσανα, από το αρχ. παιδεία < παιδ-εύω (βλ. Ν. Ανδριώ- 
της, ό.π., σ. 259).

74: Με βάση το αντίστοιχο βιβλικό επεισόδιο (Γένεσις ιθ ', 1-2) η φράση είναι 
πλέον παροιμιακή για τον ελληνικό λαό και χρησιμοποιείται για περιστάσεις 
μεγάλης ηθικής χαλάρωσης (βλ. σχετικά Δ. Σ. Λουκάτος, «Η εκκλησιαστική 
φρασεολογία στη νεοελληνική γλώσσα», στον τόμο Αρ. Δουλαβέρας (εισα
γωγή - επιμέλεια), Η παροιμιολογική και παροιμιογραφική εργογραφία του 
Δημητρίου Σ. Αουκάτου, Αθήνα 1994, σ. 124).

75: Πρόκειται για υπαινικτική αναφορά στο βιβλικό επεισόδιο του Ιωνά που 
στάλθηκε από τον Θεό και επέτυχε, τελικά, τη μετάνοια των κατοίκων της Νι-
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νευή (Ιωνάς, α' - δ' ). Οι αναφορές στον Ιωνά, ως σύμβολο μετάνοιας, είναι 
συχνές στο κείμενό μας (πρβλ. στ. 109-110) και αποτελούν σαφή περίπτωση 
επίδρασης από εκκλησιαστικά κείμενα, αφού ο Ιωνάς αναφέρεται συχνά και 
στην υμνολογία της Μεγάλης Εβδομάδος.

86-89: Εδώ μνημονεύεται το γνωστό βιβλικό επεισόδιο της Ραχήλ (Ρουθ 4, 
11), προς την οποία παραβάλλεται η Κωνσταντινούπολη που έχει χάσει από 
την επιδημία τους κατοίκους της. Η λέξη εκγονα (στ. 89) δηλώνει τα εγγόνια 
(βλ. Εμμ. Κριαράς, ό.π. 5, Θεσσαλονίκη 1977, σ. 350).

92: Πρόκειται για την παροιμία Αίθίοψ ού λευκαίνεται, γνωστή από αρχαίες 
ελληνικές (E. L. Leutsch - F. G. Schneidewin, Corpus Paroemiographorum 
Graecorum 1, Göttingen 1839, σ. 348) και μεσαιωνικές ελληνικές πηγές (βλ. 
Ρ. Papageorgiu, «Zu den mittelgriechischen Sprichwörtern», Byzantinische 
Zeitschrift 3 (1894) 577 και Μ. Γ. Βαρβούνης, «Παροιμίαι και παροιμιώδεις 
φράσεις εξ αγιολογικών κειμένων», Πλάτων 44 (1992) 60). Η ίδια παροιμία 
χρησιμοποιείται και στη συνέχεια (στ. 127), σε συνδυασμό με τη νεοελληνική 
παροιμιώδη φράση όταν ο κόρακας άσπρισει, κατά το γνωστό στην παροι- 
μιογραφία σχήμα του αδυνάτου (βλ. R. Strömberg, Greek proverbs, Götte
borg 1954, σ. 87 αρ. 7).

99: Ανάλογες διατυπώσεις, που αποσκοπούν στην περιγραφή της ματαιότη
τας των ανθρωπίνων πραγμάτων, υπάρχουν και σε άλλα βυζαντινά ή νεοελ
ληνικά λαϊκά κείμενα, απ’ όπου πέρασαν και στο κείμενό μας (βλ. Μ. Γ. 
Βαρβούνης, Όψεις της καθημερινής ζωής των Βυζαντινών από αγιολογικά 
κείμενα, Αθήνα 1994, σ. 163, με παραδείγματα).

104: Ίσως πρόκειται για επίδραση από την αντίστοιχη διατύπωση του καινο- 
διαθηκικού ώς κλέπτης εν νυκτί (Α ' Θεσσαλονικείς 5,2).

116: Σαρίκι: κάλυμμα κεφαλιού από το καισαρ-ίκι(ον) [= σκούφια καισαρική] 
ή το τουρκ. saruk (βλ. Ν. Ανδριώτης, ό.π., σ. 317). Πρόκειται για συμβολική 
και μεταφορική συμβουλή ταπεινότητος και μετριοφροσύνης.

120: Λαλαντίζει, από το κάλαντα < καλάνδαι < calendae (dies) (βλ. Ν. Αν
δριώτης, ό.π., σ. 142)· κατά ορισμένες μεταβυζαντινές πηγές καλανδίζω: τα 
ψάλλω, έννοια που ταιριάζει και στο νόημα του κειμένου μας (βλ. Εμμ. 
Κριαράς, ό.π., 7, Θεσσαλονίκη 1980, σ. 263).

126: Φαγγιόλι: κάλυμμα κεφαλής, από το φακιόλι - φακιόλ-ιον, υποκ. του
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φακίολος <λατ. fasciola, υποκ. του fasxia: δέρμα, ταινία (βλ. Ν. Ανδριώτης, 
ό.π., σ. 395). Εδώ το φακιόλι στο κεφάλι θεωρείται ως ένδειξη σοβαρότητας 
και ευσέβειας, άρα η έλλειψή του παρουσιάζεται να προσδιορίζει τα αντίθετα 
ακριβώς γνωρίσματα, άρα να αντιπροσωπεύει την κατακριτέα αμαρτία.

128: μπέλχη: ίσως (τουρκική λέξη, εν χρήσει σε πολλές περιοχές της Βόρειας 
Ελλάδας).

132: Για την παροιμία αυτή βλ. E. L. Leutsch - F. G. Schneidewin, ό.π., σ. 
426 και Μ. Γ. Βαρβούνης, «Παροιμίαι...», ό.π., σ. 60 αρ. ε. Πρόκειται και 
πάλι για το σχήμα του αδυνάτου, που διαπιστώθηκε και παραπάνω, εκφρα- 
ζόμενο και εκεί (στ. 92) με χρήση αντιστοίχων παροιμιών.

133-134: Πρόκειται για νεοελληνική έμμετρη απόδοση της παροιμίας φύσιν 
μεταβαλεΐν ον ρόδιον, που απαντά συχνά σε συλλογές παροιμιών (βλ. Μ. Γ. 
Βαρβούνης, «Συλλογή παροιμιών εκ σαμιακού χειρογράφου», 77Αάτων41 
(1989) 51-55, με παραπομπές και σε αντίστοιχες αρχαίες και μεσαιωνικές 
πηγές που παραδίδουν κάθε παροιμία).

135: Πρόκειται για χρήση νεοελληνικής παροιμίας, που συνήθως παραδίδε- 
ται με τον τύπο απ’ τ’ αγκάθι βγαίνει ρόδο κι απ’ το ρόδο βγαίν’ αγκάθι (βλ. 
Ν. Δημητρίου, Λαογραφικά της Σάμου 5, Αθήνα 1987, σ. 27)· εδώ μεταπλά- 
θεται για να αποκτήσει περισσότερο ηθικοπλαστικό περιεχόμενο, στο γενικό
τερο νοηματικό πλαίσιο του κειμένου μας.

140: Ο στίχος αυτός παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την ιδεολογία του 
συντάκτη του κειμένου μας, όσον αφορά τη στάση του απέναντι στην εκκλη
σιαστική και την κοσμική εξουσία της εποχής του.

146: Ααλάδες, από το λαλάς, ο: ευνούχος (βλ. Π. Βλαστός, ό.π., σ. 377), ο 
θείος (βλ. Ν. Ανδριώτης, ό.π., ο. 181) ή ο παιδαγωγός (Εμμ. Κριαράς, ό.π., 
9, Θεσσαλονίκη 1985, σ. 83 και Γεωργακάς, ΑΘΛΓΘ 14 (1948-49) 78). Στο 
συγκεκριμένο χωρίο νομίζω ότι ταιριάζει η πρώτη σημασία της λέξης, αυτή 
του ευνούχου. Ο Κριαράς την ετυμολογεί από το περσοτουρκικό lala.

148: Πρόκειται για παραφθορά γραφικής εκφράσεως, της Τί δέ βλέπειες τό 
κόρφος τό εν τφ όφθαλμφ (Ματθαίος 7,3)· για παρόμοιες εκφράσεις της 
Καινής Διαθήκης βλ. C. Bruder, Concordantiae omnium vaum Novi Testa
menti Graeci, Leipzig 1888, σ. 483.

153: Στο χειρόγραφο παρεμβάλλονται εδώ δύο στίχοι καραμανλίδικοι, χωρίς 
συνάφεια με το υπόλοιπο κείμενο, που μάλλον προστέθηκαν από τον γραφέα,
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κατά την αντιγραφή από το χαμένο ή λανθάνον σήμερα αρχικό κείμενο. Στην 
ίδια διαδικασία οφείλονται, κατά τυχαίες παρανοήσεις ή αδυναμίες κατα- 
νοήσεως του αντιγραφέα, και τα μετρικά χάσματα που διαπιστώνονται σε 
διάφορους στίχους του κειμένου μας, μερικές από τις οποίες αποκαθίστανται 
στην παρούσα έκδοση. Η ερμηνεία των στίχων αυτών, κατά τον τουρκολόγο 
Dr Η. Kandier είναι η ακόλουθη: Στα σπίτια των ιμάμηδων υπάρχουν μπου
ρέκι και μπακλαβάς / δώσε σε σένα και σε μένα λίγο, είναι ανάγκη, όμως 
δεν υπάρχει καθόλου.

165-166: Η αρχική έμπνευση των στίχων ίσως μπορεί να εντοπιστεί στο και- 
νοδιαθηκικό τί γάρ ώφελείται άνθρωπος, εάν τόν κόσμον όλον κερδήση, τήν 
δε ψυχήν αύτοϋ ζημιωθή; (Ματθαίος ιστ', 16).

173: Ο στίχος αποτελεί ένδειξη για τη συνέχιση των επιδημιών και μετά το 
συγκεκριμένο γεγονός που περιγράφει το κείμενό μας. Το δεδομένο αυτό 
επαληθεύεται και από τη συγκριτική ανάγνωση των πηγών, σύμφωνα με τι 
οποίες μετά το 1778 η πανούκλα κάνει συνεχώς αισθητή την παρουσία της 
στον ελληνικό χώρο μέχρι τα τέλη του αιώνα, με εξαίρεση το 1786 και το 
1798 (βλ. Κ. Κωστής, «Χρονογραφία της πανώλης... 2», ό.π., σ. 127, όπου 
και συζήτηση των σχετικών πληροφοριών που παρέθεσε παλαιότερα ο D. 
Panzac.

174: Η λ. σουπουρδίζουν ίσως έχει εδώ την έννοια του σαρώνω, οπότε μπορεί 
να συσχετισθεί με την τουρκική λ. süpürge: σκούπα (βλ. Σπ. Αθανασιάδης, 
Τουρκοελληνικό Λεξικό, Αθήνα (χ.χρ.), σ. 187).

187: Υπόκειται εδώ η αντίληψη για το δυσοίωνο και το απεχθές των δίσε
κτων χρόνων, όπως αυτή απαντά συχνά στα αντίστοιχα δημώδη και λαϊκά 
ελληνικά κείμενα (βλ. Μ. Γ. Βαρβούνης, «Όψεις της καθημερινής ζωής στην 
Τραπεζούντα του Μου αιώνα. Η μαρτυρία του “Ωροσκοπίου της τραπεζού- 
ντος” (1336)», Αρχείον Πόντου45 (1994) 18 κ.ε.).

195: Η λ. πάνθημος ίσως δηλώνει μια γενική αποδοχή, σχετιζόμενη με το 
επίθ. πανθομολόγητος και το επίρρ. πανθομολογουμένως, που έχουν αυτή 
ακριβώς την έννοια (βλ. Στ. Κουμανούδης, Συναγωγή νέων λέξεων υπό των 
λογίων πλασθεισών από της αλώαεως μέχρι των καθ’ ημάς χρόνων, Αθήνα 
19802, σ. 765).

201 : Πριχοϋ, επίρρ.: πριν· από το πριν + λατ. prius > πριοϋ > πριγοϋ > πρι- 
χοϋή το πριν τγ (βλ. Ν. Ανδριώτης, ό.π., ο. 295 και Γ. Χατζιδάκης, Μεσαιω
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νικά... ό.π., 2, σ. 152). Οι διατυπώσεις και οι εικόνες των στ. 201-204 έχουν 
σαφείς επιδράσεις από αντίστοιχα χωρία της καινοδιαθηκικής Αποκαλύ- 
ψεως, που ως εσχατολογικό κείμενο θεωρείται αντιπροσωπευτικό των «εσχά
των» που με τη σειρά τους συνδέονται με την επιδημία πανούκλας και τις 
φυσικές καταστροφές που περιγράφονται στο κείμενό μας, ως αποκαλυπτικά 
σημεία τους.

213: Πρόκειται για αναφορά στη γνωστή παλαιοδιαθηκική ιστορία για τον 
Πάγκαλο Ιωσήφ, βλ. Ed. Hatch - Η. Redpath, A Concordance to the Septua- 
gint. Supplement, Oxford 1906, σ. 94, όπου οι σχετικές παραπομπές.

215: Κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για αναφορά στο γνωστό φόρο της 
δεκάτης, η απόδοση του οποίου συνδέεται με την υπόθεση της ψυχικής σωτη
ρίας.

219: Καινοδιαθηκική αναφορά, από το ευαγγελικό χωρίο οί τελώναι καί αί 
πόρναι προάγουσιν υμάς εις τήν Βασιλείαν τον Θεοϋ (Ματθαίος 21,31 -32).

222: Πρβλ., για την ιστορία της μετάνοιας του ληστή επί του σταυρού, την 
αναφορά του Λουκά, κγ ' 32-49.

225: Πρβλ. την αντίστοιχη και ανάλογη διατύπωση στον πρώτο στίχο του 
Ερωτόκριτου του Βιτσέντζου Κορνάρου: Τού κύκλου τά γυρίσματα π’ άνε- 
βοκατεβαίνον/καί τοϋ τροχού π’ ώρες ψηλά κι ώρες στά βάθη πηαίνου (έκδ. 
Στ. Αλεξίου, Αθήνα 19862).

227: Πρβλ. τα πολυτελή άράχνια υφάσματα των Βυζαντινών πηγών, που 
ονομάστηκαν έτσι ακριβώς λόγω της υπερβολικής τους λεπτότητας (βλ. Μ. Γ. 
Βαρβούνης, Όψεις..., ό.π., σ. 34).

241: Αντίστοιχες διατυπώσεις, όσον αφορά το φοβερό περιεχόμενο του Αδη, 
υπάρχουν και σε ελληνικά δημοτικά τραγούδια, ιδίως μοιρολόγια και κάλα
ντα του Λαζάρου, όπου ο ίδιος ο Λάζαρος διηγείται τα πάθη του κατά την 
πρόσκαιρη εμπειρία του από τον Κάτω Κόσμο (βλ. W. Puchner, «Südosteu
ropäische Versionen des Liedes von “Lazarus Redivivus”», Jahrbuch für 
Volksliedforschung 24 (1979) 81-126).

247-254: Οι στίχοι αυτοί παρουσιάζουν επιδράσεις από τον υμνογραφικό κύ
κλο των παρακλήσεων προς την Παναγία.

276-277, 295: Πρόκειται για χρονολογικό προσδιορισμό σχετικό με τη συγ
γραφή του κειμένου μας· η προ του Πάσχα περίοδος, με το ιδιαίτερο θρη
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σκευτικό της κλίμα, προσφέρεται για ηθικολογικές τοποθετήσεις, όπως αυτές 
του κειμένου μας.

312: Πρβλ. το καινοδιαθηκικό αιτείτε, καί λήψεσθε (Ιωάννης 16,24)· για πα
ρόμοια χωρία της Καινής Διαθήκης βλ. C. Bruder, ό.π., σ. 17.

Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ

SUMMARY

Μ. G. Varvounis, An Unpublished «Plaint for Constantinople» in a Codex 
in the Monastery of the Great Archangels, Grevena.

The writer presents and comments on an unpublished text in a fragment 
of a manuscript in the Monastery of the Archangels, Grevena, concerning a 
plague epidemic in Constantinople. He also includes comments based on 
historical data and folklore relating to the sources of the text and the various 
references it contains, the historical circumstances, the cultural environment, 
and how a reading of the poem can shed light on the historical context of the 
period to which it refers.
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