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ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΑΙ ΨΥΧΩΦΕΛΟΥΣ ΔΙΗΓΗΣΕΩΣ 

Είναι γνωστόν πόσον πολλάκις μέγας είναι ό καταβαλλόμενος υπό των 

ερευνητών κόπος δια την άνίχνευσιν και άνεύρεσιν των ύφ 9 ενός συγγραφέως χρη-

σιμοποιηθεισών πηγών, δτε ιδία ό συγγραφεύς ούτος δεν αναφέρει όνομαστί την 

χρησιμοποιηθεΐσαν πηγήν και έτι περισσότερον, δτε ούτος την πηγήν ταύτην 

μεταβάλλει κατά το εικός και μόνον μετά ταύτα περιλαμβάνει εις το υπ 5 αύτοΰ 

έργον. 

Τούτο βεβαίως δύναται να παρατηρηθη ουχί μόνον εις έργα αρχαίων συγ

γραφέων ή και Βυζαντινών, άλλα ακόμη και εις έργα συγγραφέων της μεταβυ

ζαντινής περιόδου. 

Έ ν τοιούτον παράδειγμα θα άναγράψωμεν κατωτέρω, το όποιον καθίστα

ται περισσότερον ενδιαφέρον, διότι συνδέεται προς τρεις συγγραφείς, οι όποιοι 

απέχουν χρονικώς ό εις τοϋ άλλου ουχί ύπερβολικώς, έκτεινομένου τοϋ χρόνου 

ακμής τών τριών τούτων συγγραφέων εις διάστημα τριών περίπου αιώνων. 

Εις εν έργον του Κωνσταντίνου Δαπόντε ι , εκδοθέν το 1766 έν Λειψία υπό 

τον τίτλον «Καθρέπτης Γυναικών», καΐ εις το 2ον βιβλίον, σελ. 9 5 — 9 7 , ό συγ

γραφεύς διηγούμενος την ίστορίαν του Σαμψών παρεμβάλλει τήν άφήγησιν κει

μένου υπό τον τ ί τ λ ο ν : « Π ε ρ ί τ η ς τ υ φ λ ω θ ε ί σ η ς π α ρ θ έ ν ο υ » . Ο1 

στίχοι έχουν ως έξης 2 : 

«"Ενας μεγάλος άρχοντας αγάπησε μια νέαν, 

'Από ταϊς μοναστηριακαΐς, τοντέστι καλογραίαν. 

Πολλάκις της εμήνυσε να στέρξη να θέληση, 

Ή καλογριά δεν ε*στερξε, ôèv είχε τον 'ψήφιση. 

1) Περί του βίου και τοΰ έργου τοϋ Κ. Δαπόντε ίδέ Δ. Πασγ,άλη, Καισάριος Δαπόντες 
(1714—1784), Θεολογία 13 (1935) σελ. 224—250 καί Ν. Βεη, Σεισμολογικά εκ τών έργων 
τοϋ Κ. Δαπόντε, Τριακονταπενταετηρίς τοΰ καθηγητού Ν. Κρητικού (1907—1942), 1944, Μέρος 
2ον, ΈπιστημονικαΙ πραγματεϊαι XXIV, σελ. 243—275. Τον βίον καί τα έργα τοΰ Κ. Δα
πόντε έρευνφ άπό τίνος χρόνου ό κ. Εν&. Σουλογιάννης, δστις θα δημοσίευση καί εκτενή περί 
τοΰ θέματος τούτου πραγματείαν. Ό αυτός ερευνητής έν τω περιοδικώ «Παρνασσός», 'Ιού
λιος—Σεπτέμβριος 1967, έδημοσίευσε μελέτημα ύπό τον τίτλον «Καισαρίου Δαπόντε, Κανών 
περιεκτικός πολλών εξαίρετων πραγμάτων», το όποιον μερικώς υπήρξε καί θέμα της ανακοι
νώσεως αύτοΰ εις το 13ον Διεθνές Συνέδριον τών Βυζαντινολόγων της 'Οξφόρδης το 1966. 

2) Τους στίχους τούτους ως καί τα έν ταΐς μετά ταΰτα σελίσι άναδημοσιευόμενα κείτ 
μένα παρουσιάζομεν ως έχουν έν τη δηλούμενη έκδόσει μεταβάλλοντες μόνον είς ελάχιστα ση
μεία τήν όρθογραφίαν ή καί τήν στίξιν. 
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Έν μια ούν τών ημερών εκίνησεν ατός του, 

Kai είς το μοναστήοιον επήγε μοναχός τον. 

Έμπαίνει μέσα με θυμόν, καϊ στανικώς βιάζει, 

Και απτό μοναστήριον εξω αυτήν εύγάζει. 

Για να την πάρη μετ αντοϋ εις το παλάτιόν τον, 

Νά κάμη το ποθούμενον, να παύση τον καϊμόν τον. 

Βλέπουσα δε ή καλογριά το πώς ôèv την αφίνει, 

'Αλλ' οϋτε εις τα λόγια της ηγουμένης κλίνει, 

Παρακαλώ σε, λέγει τον, είπε με την αιτίαν, 

Όπου μ' αγάπησες πολλά και κάνεις τόσην βίαν. 

Και θέλεις περισσότερον από ταϊς αλλαις μένα, 

Όποϋναι εύμορφώτεραις πολλά βεβαιωμένα ; 

'Εκείνος άπεκρίθηκεν, ορέγομαι μεγάλως, 

Τά μάτια σου τά εϋμορφα, οντάς γεμάτα κάλλος. 

Ειπεν ευθύς ή καλογριά, επειδή τά μάτια μου, 

Τόσον πολλά τ αγάπησες, ώς λέγεις άρχοντα μου, 

Μετά χαράς ή δούλη σου εγώ νά σε αφήσο), 

Να τά χόρτασης ώς ποθείς, νά σε ευχαριστήσω. 

Παρακαλώ σε μοναχά πρώτα νά με άφήσης, 

Νά πάγω στο κελλίον μου νά μή με εμπόδισης. 

Α ιά νά μάσω μερικά ροϋχα μου και γυρίζω, 

Ευθύς της ώρας έρχομαι, δεν σε άργοπορίζω. 

Την αφηκεν ό άρχοντας, ετούτη και πηγαίνει, 

Τρεχάτη στο κελλίον της, ανοίγει και έμπαίνει. 

Kai ενγαλε τά μάτια της, κάμνουσα πρώτα μίαν, 

"Εγκάρδιόν της προσευχήν προς την ύπεραγίαν. 

Kai ενγαλε τά μάτια της, όπου εγώ τρομάζω, 

Μόνον νά το συλλογισθώ, και απορώ, θαυμάζω. 

Kai εϋγαλε τά μάτια της, νέα ωσάν κ εκείνη, 

Ποϋ πλέον έμεινε Σαμψών ; πώς νά μην ύπομείνη ; 

Και εϋγαλε τά μάτια της άτή της και τά δύο, 

"Ακούς τόλμην εν σώματι, νέω και γυναικείφ ; 

Τά εϋγαλε τά έβαλε μέσα εις εν' άγγεΐον, 

Kai τάστειλε τον εραστήν δώρον πολλά οικεϊον. 

Και νάσου τον εμήνυσε τά ποληγαπημένα, 

Αάβε και κάμε εις αντά το άρεστον σ* εσένα. 

Δεν προτιμώ εγώ αντο το φώς τών αισθητών μου, 

Άπ3 το φώς τών ομματίων κείνων τών νοητών μον. 

Προκρίνω νά ζημιωθώ το φώς τών οφθαλμών μου, 

Kai νά μή χάσω το χρνσονν φώς το παρθενικόν μου. 

Κόσμον δεν θέλω νά θωρώ τόσον πολλά άχρεΐον, 

Πλήθος αρχόντων εχωντας τόσον πολλά αθλίων. 
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Kai νάσον άρχοντα αυτά τα ποληγαπημένα, 

Λάβε και χαίρον μετ αυτά, και αφησαι έμενα. 

"Έπάγωσεν ό άρχοντας, εχάθη ένεκρώθη, 

Τοντο το πράγμα va lòfj, καΐ δλος ήλλοιώθη. 

Κ' ενθνς ενθνς μετανοεί, πάραυτα παραιτείται, 

Πλοϋτον, και δόξαν, καΐ τιμήν, δλα τα απαρνείται. 

Kai εις το μοναστήριον τρέχει και νπαγαίνει, 

Και γίνεται καλόγηρος, κεκεϊ μέσα πεθαίνει. 

Ή ôè άγια καλογριά από την παναγιαν, 

Πάλιν το φως της έλαβε, πιστών την σωτηρίαν.» 

Τά περιεχόμενα εις τους στίχους τούτους στοιχεία εμφαίνουν 8τι ευρισκό

μεθα προ κειμένου ψυχωφελούς διηγήσεως. 'Αλλά ποιον τοΰτο ; Δυστυχώς δ 

Δαπόντες δεν χορηγεί εις ημάς σημεία, τα όποια θα διηυκόλυνον τον ερευνητή ν 

δια την άνεύρεσιν του προτύπου κειμένου. Δεν δίδει ούτε όνομα μοναχής ούτε 

βνομα χώρας και μονής οΰτε και ονομάζει τον άναφερόμενον άρχοντα. Αι προσ-

πάθειαι εν τούτοις δια την άνίχνευσιν τής πηγής του Δαπόντε δεν μένουν άνευ 

αποτελέσματος και επιτυχίας τινός. 

Πράγματι από του έτους 1641 έκυκλοφορήθη εις πολλάς εκδόσεις και άνε-

γνώσθη μετ' επιτάσεως έργον, το όποιον κατά την ήμετέραν γνώμην ελήφθη ώς 

πρότυπον δια την διήγησιν του Δαπόντε. Είναι το περίφημον βιβλίον του 'Αγα
πίου Λάνδου «'Αμαρτωλών Σωτηρία» 1 . 

Τω δντι εκεί υπό τον τίτλον «Θ α υ μ α IB'» άναγινώσκομεν το κατω

τέρω κείμενον : 

(Σελ. 281) «Περί τής έξορυξάσης τους οφθαλμούς, 'ίνα σωφροσύνην καΐ 

παρθενίαν φυλάξη. 

Εις τάς αρχάς, όπου εδέχθη την Πίστιν του Χρίστου ή Βρετανία, ήσαν εις 

αυτήν περίσσα ευλαβείς και ενάρετοι άνθρωποι, και πολλοί πλούσιοι δεν 

ύπάνδρευαν τάς θυγατέρας αυτών, άλλα έξωδίαζαν πλουτον πολύν, καΐ 

έκτιζαν Μοναστήρια, και έβαναν αύτάς έκεΐ, και έμόναζαν. Τον καιρόν 

εκείνον ήτόν τις "Αρχων φιλάρετος, και είχε μίαν θυγατέρα ετών ιβ'. 

Μαρίαν ονόματι, περίσσα ώραίαν, και θέλωντας να τήν κάμη καλογραίαν, 

τήν ήρώτησε, δια να ίδή και αυτής τήν γνώμην, και λέγει της" Έ π ε -

θύμουν να είχα και άλλο παιδί νά το βάλω εις Μοναστήριον με το 

ήμισυ μου πράγμα, νά το αφιερώσω του Δεσπότου Χρίστου και το 

άλλο νά ύπανδρεύσω* άμή επειδή έχω μόνον εσένα, λυπούμαι, και δεν 

ήξεύρω τί νά κάμω άπο τά δύω' δμως έμενα φαίνεται κάλλιον το 

1) Περί τοΰ 'Αγαπίου ίδέ εν Dict ionnaire d ' Histoire et de Géographie ecclésiasti
ques, 1ος τόμος (1912) 895—897, άρθρον τοΰ Σ. Πετρίδον ώς καΐ άρθρον δημοσιευθέν υπό 

L . P e t i t , ύπο τον τίτλον Le moine Agapios Landos εις το περιο&ικον Échos d' Orient , 3 
{1889—1890) σελ. 278—281. Ένταΰθα έχομεν υ π ' όψιν τήν έκδοσιν εν Βενετία, το 1875, του 

Ιργου ι'Λμαρχωλών Σωτηρία,* σελ. 281—284. 
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κάλλος αυτό, όπου σου εδωσεν ό πανάγαθος Κύριος, να το αφιερώσω 

εκείνου, πάρεξ να το φθείρη τις άνθρωπος* και εάν κάμης ταύτην μου 

την βουλήν, (σελ. 282) θέλεις τιμηθή άπο τους ανθρώπους είς τού

τον τον Κόσμον, και εις Ουρανούς παρά τω Θεώ. Λέγει του ή Κόρη* 

Φρόνημα το έκρινες Πάτερ, δτι προτιμώ και εγώ να λάβω τον Σω

τήρα νυμφίον μου, παρά τον τρανήτερον "Αρχοντα. Τότε την ηύχήθηκεν 

όλοψύχως, και είς ολίγον καιρόν την έ'βαλεν εις ενα Παρθενώνα, όπου 

ήσαν καί άλλαις Καλογραίες, και δαπανήσας πάντα τον βίον του, ωκο-

δόμησε Μοναστήριον, και έκεΐ έμόναζε με ταΐς άλλαις ενάρετα. "Εβα-

νον δε και έτεροι "Αρχοντες τάς θυγατέρας αυτών και έσταματοΰσαν 

έκεΐ, εως να έλθουν είς ήλικίαν νόμιμον, και τότε τάς ερωτούσαν, τι 

έπροκρίνασί' και άλλαις ώρέγοντο την τάξιν, και έκουρεύοντο, άλλαις 

πάλιν ανευλαβείς ύπανδρεύοντο. Τότε ήτον εις Ήγεμών, όπου ώριζε 

την Χώραν, 'Ρικάρδιος ονόματι, άσωτος πολλά είς την πολιτείαν καΐ 

άκρατης, δστις είχε μίαν θυγατέρα ορφανήν άπο την μητέρα, την οποίαν 

έβαλε και αυτός είς το ρηθέν Μοναστήριον. Ή Ηγουμένη την ύπε-

δέχθη μετά χαράς, και δια να τίμηση τον 'Ηγεμόνα, έπρόσταξε και 

ήλθον πάσαι αί Άδελφαί να τον χαιρετήσουν. Άνάμεσον είς ταΐς άλλαις 

ήτον και ή άνωθεν Μαρία, ήτις βλέπουσα την στολήν του Ήγεμόνος, 

ελεγεν είς τον νουν ΤΑραγε, Κύριε μου, να εχη και είς την Βασιλείαν 

σου τοσαύτην δόξαν ούτος ό άνθρωπος ; Εκείνος δε ως την είδε, πώς 

τον έκύτταξεν έτρώθη την καρδίαν άπο το κάλλος της, νομίζωντας δτι 

και αύτη με τοιαύτην γνώμην τον εβλεπεν. "Ελαβεν ουν πληγήν έρω

τος άνιάτρευτον, καΐ τότε μεν δέν εδειξεν είς το φανερον δια ταΐς άλ

λαις την γνώμην του* άμή άφόντις ύπήγεν είς το παλάτιον, εμήνυσε της 

'Ηγουμένης να του στείλη την Μαρίαν το βράδυ, και ήξεύρει δτι και 

αύτη ομοίως τον άγαπα. Ή δε Ηγουμένη έλυπήθη κατά πολλά, και 

μηνά του να μη κάμη του Μοναστηρίου τόσην αίσχύνην, και δτι ως 

αύθέντης της Πόλεως επρεπεν, εάν ήθελεν ακούσει πώς άλλος θέλει να 

πράξη τοιούτον άτοπον έ'ργον, να τον παίδευση εκείνος, και πολλά έτερα 

θεάρεστα λόγια του έμήνυσεν άλλ' αυτός ουδέ ποσώς τα έσυλλογίσθη, 

ως έσκοτισμένος υπό του έρωτος, και μήνα της δεύτερον χωρίς άλλο 

να του την στείλη, δτι ορέγεται τους οφθαλμούς της πολλά, οί όποιοι 

τον έπλήγωσαν είς την καρδίαν δταν τον έκύτταξαν, και νά την πέμψη 

εξ αποφάσεως, ή υπάγει μοναχός του νά την πάρη βιαίως νά κάμη με-

γάλην αίσχύνην της 'Ηγουμένης, και ζημίαν του Μοναστηρίου άνείκα-

στον. Είς το μέσον τοΰτο, προ του νά φθάση το δεύτερον μήνυμα, ήρώ-

τησε την κόρην ή Ηγουμένη, καί λέγει της* Ό πατήρ σου σε άφιέρω-

σεν εδώ τω Θεώ, και τή Άειπαρθένω αύτοΰ Μητρί, με δλον τον πλου-

τόν του, καί απέθανε με χαράν πολλήν, βλέπων δτι έπρόκοπτες είς τάς 

έντολάς του Κυρίου, καί κατόπι μου άλλη δέν γίνεται Ηγουμένη, μό

νον εσύ, δια την άρετήν, καί τον πλουτόν σου. Θαυμάζω λοιπόν, πώς 
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έκαμες εκείνο το σφάλμα να κυττάξης τον 'Ηγεμόνα, δστις μου εμήνυσε 

να σέ στείλω, καί δεν ήξεύρω τι να γενουμεν. Ή δε άπεκρίνατο* Μήτηρ μου, 

με άλλον λογισμον τον έκύτταξα εγώ, άμή εκείνου ή γνώμη ήτον πεπονη-

ρευμένη, και το εβαλεν είς το κακόν. "Οταν οδν ξαναστείλη άνθρωπον, 

άφες να δώσω εγώ την άπόκρισιν, να γνωρίσης πόσον πόθον έ'χω να 

φυλάγω την παρθενίαν μου. Λέγει, της ή 'Ηγουμένη* Βλέπε, μην είπής 

λόγον σκληρόν, να μη θυμωθή να χαλάση το Μοναστήριον. Ή δε εΐπεν 

'Υπάγω εις την Έκκλησίαν να παρακαλέσω την Δέσποιναν, να με φώ

τιση να δώσω την πρέπουσαν άπόκρισι,ν και αύτη ή Άειπάρθενος θέλει 

φυλάξει εμέ, και το Μοναστήριον. "Εδραμεν οδν εις την άνωθεν βοή-

θειαν, και έδέετο μετά δακρύων ενώπιον της Εικόνος της Θεομήτορος, 

να την λύτρωση άπό τον μολυσμον της σαρκός. Με την ώραν εφθασεν 

ό άνθρωπος, καί λέγει της 'Ηγουμένης το άνωθεν. Ή δε εϊπεν αύτω" 

Έ γ ώ δεν πρέπει να στείλω τινά είς την άμαρτίαν, άμή είπε της, καΐ 

εάν θέλη, ας σου ακόλουθη ση. Ύπήγασιν οδν είς τον Ναό ν, και λέγει 

της ό απεσταλμένος, Κυρία μου, ό αύθέντης μας είδε το κάλλος σου, 

καί έπληγώθη τόσον είς την καρδίαν άπό την δρασιν των γλυκύτατων 

ομμάτων σου, όπου δεν ευρίσκει άλλην θε (σελ. 283) ραπείαν, έαν δεν 

ελθης να σέ ίδή" έλθέ λοιπόν εκουσίως, να σέ κάμη όμόζυγόν του, 

να τιμηθής πολλά, καί να δοξασθής είς τούτον τον Κόσμον" ει δε καί 

δεν ελθης θεληματική, σέ πέρνει βιαίως, να καταισχυνθης είς δλην την 

Βρετανίαν. Ή δε άπεκρίνατο· "Υπάγε παρέξω της Εκκλησίας, καρτέ-

ρησον καί είς όλίγην ώραν να σου δώσω εκείνο, όπου ποθεί ό αύθέντης 

σου. Ό δε εξήλθε χαρούμενος, νομίζωντας δτι έσυγκατέβη είς τήν γνώ-

μην του "Αρχοντος. 'Ομοίως καί ή 'Ηγουμένη ένόμισε πώς να ένικήθη 

υπό του έχθροΰ, καί κατά πολλά έλυπήθη. Ή δε ευλαβής νύμφη του 

Χρίστου πορευθεΐσα, εστη έμπροσθεν τής Ύπεραγίας, λέγουσα ταΰτα 

μετά δακρύων Δέσποινα μου, καλόν μου ήτον να εχω τους οφθαλμούς, 

να βλέπω τήν άγίαν Εικόνα σου, άμή επειδή αυτοί με εμπόδισαν όρώντες 

τον μιαρόν, κάλλιον να τους εύγάλω, πάρεξ να μολύνω τήν παρθενίαν 

μου, καί τήν χάριν σου θέλω βλέπει μέ τής ψυχής τα όμματα. Συγχώ-

ρησόν μοι, δέομαι σου, Κυρία μου, καί μή είς άμαρτίαν μοι λογισθή ή 

έγχείρησις αΰτη, δτι έξ ανάγκης γίνεται' καί γαρ δύο κακών προκειμέ

νων, το μή χείρον βέλτιστον. Ταΰτα λέγουσα (ω τής ανδρείας καί γεν-

ναιότητος) εύγάνει αμφότερους τους οφθαλμούς μέ ενα μαχαίριον, καί 

τους εβαλεν είς ενα άγγεΐον. "Επειτα έφώνησε τον άνθρωπον, καί του 

ειπεν Επειδή αυτά τα όμματα έπταισαν του αύθεντός σου, καί τον 

έπλήγωσαν, ιδού δικαίως τα έτιμώρησα' καί εάν αυτά, καθώς είπες, 

δύνανται να τον θεραπεύσουν, υπάγε, δός του τα, ϊνα λάβη έξ αυτών 

πασαν εύφροσύνην καί άγαλλίασιν. Ό δε έντρομος επήρε τα δμματα, 

καί τα ύπήγε του Ήγεμόνος, λέγων αύτω καί τα άνωθεν λόγια" δστις 

έξέστη ίδών αυτά, καί ήλλοιώθη θείαν άλλοίωσιν, θαυμάσας τήν άρε-
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τήν της γενναίας κόρης. Μετάβαλε τήν σαρκικήν άγάπην εις εύλάβειαν 

Πνεύματος, έκλαυσε πικρώς, έμίσησεν εκ καρδίας τάς ανομίας του, καΐ 

κατανυγείς τήν ψυχήν, ύπήγε τα δμματα είς το Μοναστήριον, καί τα εθε-

σεν ενώπιον της ίερας Εικόνος της Θεομήτορος, και είδε τήν τυφλήν εκεί 

πλησίον να στέκεται. Και συνάξας πάσαν τήν 'Αδελφότητα, ειπεν αύ-

ταΐς* Πέσετε δλαι είς προσευχήν μετά δακρύων δεόμεναι του παντοδυ

νάμου Δεσπότου Χρίστου, και της Ύπεραγίας και Άειπαρθένου Μη

τρός αύτοΰ, να κάμουσιν έλεος είς τήν εύλογημένην αυτήν Άδελφήν, να 

τήν θεραπεύσουσι, καΐ εάν εχωμεν θερμότητα Πίστεως, υπακούει ό Δε

σπότης, μόνον μή διακριθή είς τήν καρδίαν σας, οΰτε ποσώς αμφιβάλ

λετε. Τα γαρ αδύνατα παρ' ήμΐν δυνατά εστί παρά τω Θεώ τω ποι-

ουντι το θέλημα των φοβούμενων αυτόν και παρακαλώ σας, μή τολ-

μήση καμμία να έγερθη άπο τήν γήν, εως να τελειώσω τήν δέησίν μου 

κάγώ ό ανάξιος. Ούτως είπών, έβαλε στάκτην είς τήν κεφαλήν αύτοΰ, 

και πεσών είς τήν γήν, κατά πρόσωπον άσκεπης με πολλήν ταπείνω-

σιν, έδέετο μετά πολλών δακρύων, και όδυρμών Κυρία και Δέ

σποινα τών 'Αγγέλων, Μήτηρ του παντοδυνάμου Θεοΰ, καλά καΐ δεν 

είμαι άξιος να βλέπω τήν άγίαν Εικόνα σου, ούτε να ανοίξω το παμ-

μίαρον στόμα μου να σε παρακαλέσω, δτι δεν άφήκα τινά αμάρτημα, 

όπου δεν έτέλεσα, και έμόλυνα τήν ψυχήν και το σώμα μου, και δλην 

τήν γήν δμως επειδή ό Κύριος Ίησους Χριστός έσαρκώθη δια τους 

αμαρτωλούς, και δεν έσυχάθη πόρνας και ληστάς, και τελώνας, άλλα 

προσεδέχετο πάντας, περίπατων είς τον κόσμον σωματικώς, και είς τήν 

θείαν αύτοΰ άφ' ημών Άνάληψιν, σε άφήκε Μεσίτριαν τών αμαρτωλών 

'Εσένα δίδω καΐ εγώ έγγυήτριαν, Δέσποινα μου προς τον Τίόν σου τον 

εΰσπλαγχνον, να επιστρέψω άπο τήν πονηράν όδον τών ανομιών, και 

δια μετανοίας να άποπλύνω τον βόρβορον της ψυχής μου, μόνον να 

έπακούση ή χάρις σου τών προσευχών της Αγίας Καθηγουμένης, καΐ 

πάσης της ιεράς Άδελφότητος, να δώσης πάλιν τά όμματα αύτης της 

αγίας δούλης σου, όπου εγώ ό ασύνετος ήμουν αίτια και τά εκβαλε. 

Και ούτως αυτή μεν να λυτρωθή της σωματικής αβλεψίας, και λαβοΰσα 

το παμπόθητον φώς, νά υπηρέτα τον ναόν σου, ώς πρότερον εγώ δε 

ό ανάξιος δοΰλός (σελ. 284) σου νά λυτρωθώ της δεινής αιχμαλωσίας 

τοΰ πονηροΰ, όπου με σύρνει δεδεμένον άοράτως μέ σιδηραν άλυσον. 

Αυτά και έτερα πλείονα έλεγε μετά δακρύων ό Ήγεμών, και αϊ Μο

νάχα! ομοίως έδέοντο δλην τήν ήμέραν έκείνην. Καί έπεί μετά πίστεως 

ηΰχοντο, καί ή α'ίτησις ήτον εύλογος καί άγια διά τήν άδελφικήν άγά

πην, είσηκούσθη αυτών ταχέως ή δέησις, καί κατά τήν ώραν τοΰ Εσπε

ρινού ελαμψεν δλη ή Εκκλησία, καί ήκούσθη φωνή λέγουσα- Λάβε το 

φώς σου μέ χάριν τοΰ εξ έμοΰ τεχθέντος. Ή Μοναχή άναβλέψασα, είδε 

τήν παντοδύναμον Δέσποιναν ίσταμένην ένδον τοΰ Θυσιαστηρίου, καί εΐ-

πεν αυτή* Μεγαλύνω το δνομά σου Κυρία μου, καί δοξάζω τήν χάριν 
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σου. Ό δε "Αρχων και πασαι αϊ Ά δ ε λ φ α ί , ώς ήκουσαν την φωνήν, 

ήγέρθησαν, άμή την Παναγίαν δεν εϊδασιν. "Ομως ίδοϋσαι τεθεραπευ-

μένην την πρώην άόμματον, δλαις έδόξασαν την παντοδύναμον Δέσποι-

ναν, καί ηύχαρίστησαν, άγρυπνοΰσαι δλην την έπερχομένην νύκτα. "Επει

τα ό μεν Ή γ ε μ ώ ν εδωκεν εις το Μοναστήριον δώρα πάμπολλα, και 

μεταμεληθείς τας αμαρτίας αύτοΰ κατά την ύπόσχεσιν, δεν έμολύνθη 

πλέον εις τούτον τον κόσμον την δέ μοναχήν δια την σωφροσύνην αυ

τής, πασαι αϊ 'Αδελφαί την έπροτιμοΰσαν δια την ρηθεΐσαν θαυματουρ-

γίαν, καΐ την ένάρετον αυτής πολιτείαν. Και μετά την τελευτήν της ' Η γ ο υ 

μένης, κοινή γνώμη έψήφισαν αυτήν, ήτις θεαρέστως ποιμάνασα την 

άγίαν Μονήν, άπήλθεν εις την ούράνιον βασιλείαν. ? Η ς γένοιτο πάντας 

ημάς έπιτυχεΐν, χάριτι καί φιλανθρωπία του Κυρίου ήμών ' Ιησοΰ Χρίστου. 

' Q πρέπει πάσα δόξα, τ ιμή, καί προσκύνησις, συν τ ω άνάρχω αύτοΰ 

Πατρί, καί τ ω Παναγίω καί όμοουσίω Πνεύματι, εις τους αιώνας τών 

αιώνων. Α μ ή ν . » 

"Οτι το κείμενον τοϋτο υπήρξε το πρότυπον τής διηγήσεως του Δαπόντε 

βεβαιώνουν καί ό όμοιος περίπου τίτλος ( « Π ε ρ ί τ ή ς τ υ φ λ ω θ ε ί σ η ς π α ρ 

θ έ ν ο υ » παρά Δαπόντε, «Π ε ρ ί τ ή ς έ ξ ο ρ υ ξ ά σ η ς τ ο υ ς ο φ θ α λ 

μ ο ύ ς . . . » παρά Ά γ α π ί ω ) καί πολλά βασικά κοινά σημεία τής δλης διηγή

σεως, ώς ή εγκλεισις εις μοναστήριον νέας, ό έρως του άρχοντος προς αυτήν, ή 

μετά φορτικότητος άπαίτησις του άρχοντος να λάβη την ήγαπημένην παρ* αύτω, 

ή άρνησις τής μοναχής, ή έξόρυξις υπό τής μοναχής τών οφθαλμών αιτίων του 

υπό τοϋ άρχοντος έκφρασθέντος πάθους, ή αίτησις έκ τών προτέρων συγγνώμης 

υπό τής μοναχής παρά τής Θεοτόκου δια την μελετωμένην τύφλωσιν, ή αποστολή 

τών έξορυχθέντων οφθαλμών προς τον ηγεμόνα, ή κατάπληξις καί ή μετά ταΰτα 

μετάνοια τοϋ άρχοντος, ή κούρα του άρχοντος, ή άνάκτησις τής οράσεως υπό τής 

μοναχής τη παρεμβάσει τής Θεοτόκου. 

'Αναμφιβόλως ή διήγησις τοϋ 'Αγαπίου δίδει καί το όνομα τής μοναχής, 

Μαρία, καί τήν χώραν αναφέρει, Βρετανίαν, καί το όνομα τοϋ άρχοντος ονομάζει, 

'Ρικάρδιος. Προσέτι το κείμενον τοϋ 'Αγαπίου έχει περισσότερον τήν μορφήν 

αγιογραφικού κειμένου ή ψυχωφελοΰς αναγνώσματος ι . Πάντως ό 'Αγάπιος διά 

τήν άφήγησιν ταύτην ασφαλώς είχε προ αύτοΰ κείμενον Δυτικής αγιογραφικής 

διηγήσεως. Τοϋτο εμφαίνεται έκ τοϋ ονόματος τοϋ άρχοντος καί τής χώρας ώς 

καί έκ τής πληροφορίας ότι εν τη μονή ένεκλείοντο μικρά κοράσια εσωτερικά επί 

τίνα ετη, ασφαλώς προς μόρφωσιν, καί δτι μετά ταΰτα, δτε εϊχον τήν κατάλλη-

λον ήλικίαν, άπεφάσιζον ελευθέρως ποίαν όδον ήθελον να άκολουθήσωσι, τήν όδη-

γοΰσαν εις τον κόσμον ή έκείνην τής μοναχικής τάξεως. 

Νομίζομεν δτι ό Δαπόντες τον Ά γ ά π ι ο ν ειχεν ώς πρότυπον καί τούτου τήν 

1) Τοϋτο εμφαίνει δ λόγος τοϋ μετανοήσαντος άρχοντος προς τήν αδελφότητα. 
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διήγησιν συνέταμε, έκτος εάν άνέγνωσεν εΐτε κοινήν προς τον Ά γ ά π ι ο ν πηγήν 

εΐτε πηγήν προελθοϋσαν εκ του κειμένου του 'Αγαπίου. 

Δυστυχώς δεν δυνάμεθα να άνεύρωμεν το Δυτικον πρότυπον του "Αγαπίου, 

διότι τούτο θα έξήρχετο του πλαισίου της ημετέρας έρεύνης, ήτις άλλαχοΰ στρέ

φει το ενδιαφέρον αυτής. Έ π ε ζ η τ ή σ α μ ε ν εν τούτοις να άνεύρωμεν εις την Έ λ λ η -

νικήν Άνατολήν παράλληλον άγιογραφικον κείμενον. Μέχρι της στιγμής ταύτης 

δεν άνεύρομεν παρόμοιον ούτε εις τας Διηγήσεις οΰτε εις τους βίους Πατέρων, 

άλλ' ούτε και μεταξύ των αγίων ή Ελληνική Ε κ κ λ η σ ί α γνωρίζει άγίαν ονόματι 

Μαρίαν, τής οποίας ό βίος θα ήτο δυνατόν να ταυτισθή προς το ανωτέρω έκτεθεν 

έπεισόδιον 1. 

"Ανευ αμφιβολίας δεν είναι εισέτι γνωστά πάντα τά αγιογραφικά κείμενα 

και οΰτως είναι δυνατόν άνέκδοτον μέχρι τούδε κείμενον κάποτε να παρουσίαση 

και την άφήγησιν ταύτην. Τούτο ενισχύεται εξ ενός κειμένου, μέχρι σήμερον 

ανεκδότου, του γνωστού Βυζαντινού λογίου 'Ιωάννου τον Ευγενικού 2 . 

Πράγματι εις τον αύτόγραφον κώδικα τής βιβλιοθήκης των Παρισίων 

(Paris. Graecus 2075) καί εις το φύλλον 190 r—190 ν ό 'Ιωάννης Ευγενικός έση-

μείωσε κείμενον, το όποιον, ως ό ίδιος εν τη άνω φ α γράφει, παρέλαβεν εκ 

του Πατερικοϋ. Το κείμενον τοΰτο, κολοβόν δυστυχώς 3 , διηγείται παρομοίαν 

προς τά εις τας προηγουμένας σελίδας άναδημοσιευθέντα κείμενα ίστορίαν. 

' Ιδού τό κείμενον : 

«Κόρη τις εν 'Αλεξάνδρεια κατελείφθη ορφανή άπό των γονέων αυτής* 

ήσαν δε ούτοι φιλόξενοι και φιλομόναχοι. Μετά γουν την τελευτήν εκεί

νων βουλομένη ή κόρη τήν γονικήν άρετήν ζηλώσαι ένεθυμήθη εις μο-

ναστήριον είσελθεΐν. Πάλιν δε λογισαμένη τήν του οίκου καί των άν-

1) Ίδέ έν P. Halkin, Bibliotheca hagiographica graeca, 3η έκδοσις (1957), 3ος 
τόμος, καί 2ος τόμος εις το Ονομα «Μαρία». Πιθανώς τόσον το κείμενον τοΰ 'Αγαπίου δσον 
καί το Δυτικον πρότυπον τούτου ήτο δυνατόν νά περιείχετο είς ψυχωφελές ανάγνωσμα πε
ριέχον θαύματα της Παναγίας καί να μη άπετέλει βιογραφίαν άγιας μοναχής, καίτοι τοΰτο 
έν μέρει προσκρούει εις το ευθύς μετά ταΰτα δημοσιευόμενον κείμενον τοΰ Βυζαντινοΰ λογίου 
έκ τοΰ Πατερικοϋ. 

2) Περί τοΰ 'Ιωάννου Εύγενικοΰ, άκμάσαντος έν Βυζαντίω καί έν Πελοποννήσω τάς 
τελευταίας δεκαετίας τοΰ Βυζαντίου, ίδέ έν Η. G. Beck, Kirche und theologische Lite
ratur im byzantinischen Reich, Μόναχον 1959, σελ 758. Περί τοΰ αυτογράφου κωδικός, είς 
τον όποιον περιέχεται το κείμενον τοΰτο, ό αναγνώστης δύναται νά συμβουλευθη τήν μελέτην 
S. Petridès, Les oeuvres de Jean Eu^enikos έν Échos d' Orient 13 (1910), σελ. 
I l l—114 καί 276—281. Έκ τοΰ αύτοΰ κωδικός καί ημείς έδημοσιεύσαμεν έ*ργα 'Ιωάννου 
τοΰ Εύγενικοΰ, μεταξύ τών οποίων μνημονεύομεν άκολουθίαν εις τον άγιον Φιλόσοφον, 
ούτινος άλλοθεν ήτο άγνωστος ή βιογραφία, πλην τοΰ ύπο ήμερομηνίαν της 1ης Μάιου συνα-
ξαριακοΰ κειμένου έν τφ Συναξαρίω Κωνσταντινουπόλεως. 

3) Τό κείμενον διακόπτεται, διότι τό έπόμενον φύλλον περιέχει κείμενον ξένον προς τό 
ήμέτερον. Πιθανώς εξέπεσε φύλλον τι ή ΐσως νά έβιβλιοδετήθη κακώς έν τώ κώδικι καί νά 
λανθάνη εισέτι τους έρευνητάς. 
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δραπόδων έγκατάλειψιν έπελέξατο μάλλον προς το τον ίδιον οίκον μο-

ναστήριον ποιήσαι και τφ τρόπω τών γονέων άναπαύειν τους ερχόμε

νους. Και δη έλευθερώσασα τα κοράσια, ήν άμα αύταΐς τω Θεώ σχο-

λάζουσα εν πάση σπουδή προσευχή τε καΐ δεήσει. Έ ξ ενεργείας δέ του 

μισοκάλου δαίμονος, του άεί φθονοΰντος τη σωτηρία τών ανθρώπων, νεώ

τερος τις ήράσθη αυτής και ούκ άφίστατο της ρύμης αυτής και του οί

κου νυκτός καΐ ημέρας ασμασι διαβολικοΐς και συρίσμασι καί αύλοϊς 

καΐ τη λοιπή του εχθρού σκαιωρία πειρώμενος φθεΐραι την σώφρονα. 

Καί ήν ου μετρίως ή παρθένος επί τούτω θλιβομένη. Είχε δέ συνή-

θειαν όρθρου καί εσπέρας άπέρχεσθαι εν τοις εύκτηρίοις καί προσεύ-

χεσθαι καί ουδέ έν τούτω άφίστατο αύτης, άλλ' επακολουθών αύτη λό

γους προς άπάτην ταύτη ύπέσειεν. "Οθεν θεασαμένη την του νέου το-

σαύτην μάλλον δέ του έν αύτω ενεργούντος πνεύματος άναίδειαν, άπρόϊτον 

έαυτήν έποίησε δια το της νεότητος εύόλισθον. ΤΗν δέ πάνυ αδημο

νούσα δια την εγκοπήν της έν τοις μαρτυρίοις προσευχής. Έ ν μια οδν 

τών ημερών καθήμενης αυτής έν τω ίσταρίω ήρξατο εκείνος συρίζειν* 

καί λέγει ή παρθένος μια τών κορασιών. Τίς έστιν ούτος; Ή δέ φησίν. 

Ό κατά συνήθειαν νεώτερος. Καί φησί. Κάτελθε κάλεσον αυτόν. 

Ή δέ κατελθοϋσα λέγει αύτω. Έλθέ δτι ή κυρία καλεί σε. Ό δέ πρό

θυμος ανήρχετο νομίζων τοϋ άσωτου σκοπού τετυχηκέναι. Καί ως 

άνήλθεν έποίησεν αυτόν έ"ξω του ίστοΰ καθεστήναι καί λέγει αύτω. 

Διατί κυρ νεώτερε ούτως θλίβεις την ταπεινήν μου ψυχήν ; Ό δέ φησί. 

Ποθώ σε, άπόλλυμαι. Ή δέ λέγει αύτω. Τί γαρ αγαθόν έν έμοί έώρα-

κας ; Καί λέγει αυτός. Τους τερπνούς οφθαλμούς σου' οσάκις γαρ αν 

έλθω καί ΐδω τούτους [ καί ] * εννοιαν λάβω, φλέγομαι. Ώ ς δέ ταύτα 

είπε λαβοΰσα ή θαυμάσια εκείνη παρθένος την του ίστοΰ κερκίδα έξώ-

ρυξεν άμα τους δύο οφθαλμούς αυτής, τοιαύτα λέγουσα, δτι μέλη πλά

σμα Θεού σκανδαλίζοντα, ού βούλομαι έχειν. Ίδών δέ ό νεώτερος τήν 

άπότομον τής σωφροσύνης έπιχείρησιν τής 6ντως παρθένου έντρομος 

γενόμενος παρείθη βλος. Ή δέ μακαρία φησί προς αυτόν. 'Ιδού το 

σκάνδαλόν σου, αδελφέ, άπήλθεν. "Απελθε ούν καί σύ έν μοναστηρίω 

καί μετανόησον τω Θεώ υπέρ τών πρόσκαιρων καί τών προτέρων σου 

αμαρτιών, Ενα μη αντί τών ηδονών τών πρόσκαιρων τήν γέενναν καί 

τον άτελεύτητον σκώληκα κληρονομήσης. Ό δέ, έργω μαθών.» 

Το παρατεθέν κείμενον εκ του Πατερικοΰ καί αυτό δέν αναφέρει το όνομα 

τής όσίας μοναχής. Έ ν τούτοις ή πηγή, έξ ής ελήφθη ή διήγησις, καί αύτη αύτη 

•ή άφήγησις του περιστατικού δηλοΰν δτι πρόκειται περί άφηγήσεως αναφερομέ

νης εις τους πρώτους χριστιανικούς αιώνας. 

Έάν βεβαίως άνευρεθή το Πατερικόν, έξ ού ό Ιωάννης Ευγενικός άντέ-

1) Αέξις εσβεσμένη έν τώ κώδικι. 

20 
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γραψε, τότε θα ύπαρξη ή δυνατότης έρεύνης ώς προς την έξάρτησιν του Δυτι

κού προτύπου τοϋ "Αγαπίου έκ του Ελληνικού κειμένου τοϋ Πατερικου. Πάν

τως ή σύγκρισις του Βυζαντινού τούτου κειμένου προς το Δυτικόν πρότυπον θα 

άπεδείκνυε κατά την ήμετέραν γνώμην μετάφρασιν ή παράφρασιν του Ελληνικού 

τοιούτου. Τοΰτο πιστεύομεν δτι συνέβη, ώς πιστοποιούν αϊ μεταφράσεις αϊ γε-

νόμεναι εις την Δύσιν παρομοίων διηγήσεων εις την Λατινικήν έκ των Ελληνι

κών προτύπων *. 

Έ ν συμπεράσματι δυνάμεθα να άναγράψωμεν δτι 

1) το κείμενον του Δαπόντε εξαρτάται αμέσως ή εμμέσως εξ εκείνου του 

'Αγαπίου, 

2) το κείμενον του 'Αγαπίου αποδίδει Δυτικόν πρότυπον, 

3) το Δυτικόν πρότυπον λίαν πιθανώς προέρχεται έκ μεταφράσεως ή παραφρά-

σεως εις την Λατινικήν συλλογής ψυχωφελών διηγήσεων της Ελληνικής 'Ανατολής 

καΐ 4) το τελευταΐον τοΰτο αποδεικνύει και ή δημοσίευσις τοϋ ανεκδότου 

κειμένου, του άντιγραφέντος έν τ ω αύτογράφω κώδικι 'Ιωάννου του Ευγενικού. 

1) Ίδέ περί των είς Λατινικήν μεταφράσεων Ελληνικών ψυχωφελών διηγήσεων έν 
Β. Altaner, Patrologie, 1963«, σελ. 199—204 και Η. G. Beck, ένθ* άν., σελ. 412— 
413 καΐ Α. Siegmund, Die Überlieferung der griechischen christlichen Literatur in 
der lateinischen Kirche bis zum 12. Jahrhundert, Μόναχον 1949 (τοΰτο δεν ήδυνήθην νά 
συμβουλευθώ). 


