
Ποιος έγραψε το αρχικό κείμενο της Παλαιάς και Νέας Διαθήκης (τέλη 15ου αι.) 
και γιατί χρησιμοποίησε το λατινικό αλφάβητο;

Günther S. Henrich

Ο  Νικόλαος  Παναγιωτάκης  υπέθεσε  ότι  η  παλαιότερη  μορφή1 της  ανώνυμης,  γραμμένης  σε 
ομοιοκατάληκτους 15σύλλαβους,  Παλαιάς και Νέας Διαθήκης  (στο εξής:  ΠΝΔ)  προέρχεται  από 
καθολικό  ιερέα  της  Κρήτης  που  σε  πολλά  θυμίζει  τον  σύγχρονό  του  Ανδρέα  Σκλέ(ν)τζα, 
«κανονικό» στον Άγιο Τίτο του Χάνδακα από τουλάχιστον το 1470 ώς τον θάνατό το, το 1509 ή 
1510.2 Του Σκλέντζα σώζονται μερικές προσευχές που εξέδωσε δύο φορές η Κακουλίδη (1967 και 
1982). Αυτές παραδίδονται στο χφ Marcianus graecus IX.17, στα πλαίσια ενός τμήματος (τεύχη 11-
14, φύλλα 73r-100r), στο τελευταίο φύλλο του οποίου σημειώνεται πως το βιβλίο ανήκει σε κάποια 
κερα-Λένη.  Μπορούμε  να  αποκαλέσουμε  λοιπόν  αυτό  το  τμήμα  «Προσευχητάριο  (της  κερα-
Λένης)». Το ίδιο τμήμα περιέχει και τρεις προσευχές, επίσης σε στίχους, που αποτελούν το τεύχος 
13 (φύλλα 88r-96r), κατά τη γνώμη της Κακουλίδη δεν προέρχονται όμως από τον Σκλέντζα· τις 
ονόμασε  α,  β και  γ.-  Το  ότι  και  ο  συγγραφέας  της  αρχικής  ΠΝΔ  ήταν  οπαδός  του  λατινικού 
δόγματος και πιθανότατα κληρικός, προκύπτει από μερικά θεολογικά στοιχεία του έργου, π.χ. την 
αναφορά του καθαρτηρίου (στίχοι 180, 730).

Στο εξής θα δοκιμάσουμε λοιπόν, αν είναι δυνατό να εξευρεθεί και το όνομα του ποιητή της 
αρχικής  μορφής  της  ΠΝΔ,  δηλαδή  ενός  καθολικού  κληρικού  της  Κρήτης  γύρω  στα  1500· το 
κείμενο  περιέχει  μάλιστα  σαφείς  ενδείξεις  για  την  Ανατολική  Κρήτη  ως  τόπο  προέλευσης  του 
ποιήματος, ιδίως το εγκλιτικό τως3 αντί τους.  Για την ανίχνευση του ονόματος του συγγραφέα θα 
χρησιμοποιηθεί η μέθοδος που ονόμασα ‘αναζήτηση κρυπτοσφραγίδας’. Ίσως με την ίδια μέθοδο να 
είναι εφικτή και η ανεύρεση του ονόματος του ποιητή των προσευχών α, β, γ. 

Tι είναι τώρα αυτή η κρυπτοσφραγίδα;
         Aσχολούμενος παλαιότερα επανειλημμένως με το ανώνυμα παραδομένο ροδίτικο ποίημα 
Άλωση Κωνσταντινουπόλεως,  το απέδωσα πάλι στον Μανόλη Λιμενίτη (παλαιότερα: Εμμανουήλ 
Γεωργηλλάς), ποιητή του δεύτερου μισού του 15ου αιώνα.4 Εξετάζοντας τότε  λεπτομερώς τους 
στίχους 1019-10265 διαπίστωσα ένα σύστημα απόκρυψης του ονόματος του ποιητή (Ο Μανόλις  
Λιμενίτης σου), το οποίο αποκάλεσα «κρυπτοσφραγίδα»· συνεχίζοντας την έρευνα σε πολλά άλλα 

1 Για  το  πρόβλημα,  εάν  οι  αναμφίβολες  επεμβάσεις  του  17ου αιώνα  στο  παραδομένο  κείμενο  της  ΠΝΔ 
αποτελούν μόνο επεξεργασία (Παναγιωτάκης) ή ολόκληρο δεύτερο στρώμα (Πούχνερ), βλ. στο τέλος.
2 Παναγιωτάκης 2004, κα´ με σημ. 2. Στη σ. μβ´ τόνισε ότι ήταν σύγχρονοι ο Σκλέντζας και ο ποιητής της ΠΝΔ 
τεκμηρώνοντάς το με σύγκριση (λε´ κεξ.) των κρητικών γλωσσικών στοιχείων στην ΠΝΔ. (Οι αυτές διατυπώσεις ήδη: 
Παναγιωτάκης 1993, αναλόγως 258 με σημ. 2, 269 και από τη σ. 262.)- Ο Παναγιωτάκης άλλωστε δεν έλαβε υπόψη το  
κάπως ασαφές χωρίο για τη Δευτέρα Παρουσία στους στ. 4932-3

Κάμε μας χρόνους και καιρούς να κάμωμε κανόνα,
χίλιους και πεντακόσϊους, όχι εις τον αιώνα,

από το οποίο, φαίνεται, προκύπτει πως οι αμαρτωλοί παρακαλούν τον Θεό να μην παραμείνουν αιώνια στην κόλαση, 
αλλά «(μόνο)  1500 χρόνια».  Διερωτώμαι,  γιατί  ο  ποιητής  διάλεξε  αυτόν  τον  αριθμό (και  όχι,  π.χ.,  το  1000)· θα 
πρόκειται μάλλον (και;) για νύξη στο (επικείμενο)  έτος 1500 μ.Χ. Όσο για το αρχικό κείμενο υποθέτω ότι το πρώτο 
ημιστίχιο του 4933 ήταν  (s  )  ci   ghiglius _  pedacossius (το  σ-  με τη σημασία του  μέχρι, πβ. το επόμενο  εις)· δεν ήταν 
βέβαια δυνατόν ο διασκευαστής του 17ου αιώνα ν’ αφήσει να παραμείνει μια «προδοτική» χρονολογία από το αρχικό 
κείμενο. Έτσι θα κερδίζαμε έναν  terminus ante quem για την αρχική συγγραφή. (Δεν θα είναι και τυχαία η χρονική 
εγγύτητα στην οψιμοβυζαντινή  αναμονή της  Δευτέρας  Παρουσίας  -  κατά την παραλλαγή δ´ της  Αποκάλυψης του 
Ψευδο-Μεθοδίου - για το 1492/93, το τέλος της ζ´ χιλιετίας στη βυζαντινή χρονολογία· βλ. γι’ αυτά  Brandes 2005, 
454/5.)- Για τη ζωή του Σκλέντζα βλ. van Gemert 2003, 91 (γέννηση: 1438/39) και 127.
3 96 φορές, βλ. το Λεξιλόγιο του Λαμπάκη στον Παναγιωτάκη 2004, 226. Ενώ ο τελευταίος (2004, κα´) νόμισε 
ότι δεν είναι βέβαιο, αν ο συγγραφέας της ΠΝΔ προέρχεται από τη Δυτική ή την Ανατολική Κρήτη, στη σημ. 3 της ίδιας 
σελίδας ομολόγησε πως η ομοιοκαταληξία μιλώ τως / πρώτος (724/25) ανήκει στο αρχικό κείμενο.
4 Henrich 1993, 325-329· 1994, 132-134· 1997, 167-169 και 183· 2006, B´ 405-414.
5 Ζώρας 1956, 197.



κείμενα, μεσαιωνικά6, αλλ’ ακόμα και αρχαία, π.χ. σ’ ολόκληρη την  Ελληνική Ανθολογία, βρήκα 
πάμπολλα  παραδείγματα  αυτού  του  συστήματος.  Η  σημασία  της  υπόθεσης  για  ζητήματα 
πατρότητας ανώνυμων ποιημάτων – μόνο για ποιητικά κείμενα πρόκειται – είναι μάλλον προφανής. 

Ανακεφαλαιώνω τις αρχές επισήμανσης αυτού του συστήματος απόκρυψης του ονόματος 
ποιητή, του οποίου οι περιπτώσεις βρίσκονται συνήθως στο τέλος ή (και) στην αρχή του έργου:

1) Δοκιμάζουμε,  αν  εμφανίζεται  το  α´ γράμμα  του  υποτιθέμενου  πάντα  ονόματος  του 
συγγραφέα στον α´ στίχο δεδομένου ποιήματος ή μέρους του.

2) Προχωρούμε ώς τη β´ εμφάνιση του ίδιου γράμματος.
3) Επαναλαμβάνουμε και τα δυο αυτά βήματα για όλα τα άλλα γράμματα του ονόματος – η 

β´ εμφάνιση  του  τελικού  γράμματος  πρέπει  να  συμβαίνει  στον  τελευταίο  (ή 
προτελευταίο, βλ. 5) στίχο της περικοπής.

4) Φυσικά οι αποστάσεις ανάμεσα στα επιμέρους γράμματα (και τις επαναλήψεις τους) δεν 
επιτρέπεται να είναι πολύ μεγάλες: το σύνολο των στίχων που περιέχουν τα γράμματα 
του ονόματος (ή του πατριδωνυμικού ή του επαγγέλματος) του ποιητή δεν πρέπει να 
είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό αυτών των γραμμάτων. (Επιτρέπεται πάντως και ένας 
στίχος να μην περιλαμβάνει καθόλου γράμμα του ονόματος ή την επανάληψή του· αυτή 
η εξαίρεση δεν ισχύει για τον πρώτο στίχο της περικοπής.)

5) Εκτός από τις «κατιούσες» κρυπτοσφραγίδες, που ξεκινούν από την αρχή περικοπής, 
υπάρχουν  και  «ανιούσες»,  που  ανεβαίνουν  από  το  τέλος  της· καθόλου  σπάνια 
συνυπάρχουν  και  οι  δύο  τύποι  στο  ίδιο  σημείο  του  κειμένου  («συνδυασμένες 
κρυπτοσφραγίδες», βλ. όλες τις παρακάτω περιπτώσεις).

6) Πολλές  κρυπτοσφραγίδες  αποτελούνται  όχι  μόνο  από  την ονομαστική  ή  γενική  του 
ονόματος  του  ποιητή  -  ενδεχομένως  και  από  το  άρθρο  -,  αλλά  περιέχουν  και  μιαν 
αποστροφή στον αναγνώστη / στους αναγνώστες ή τον φίλο (μαικήνα),  στον οποίον 
απευθύνεται ή αποστέλλεται το ποίημα (...σου /ο σος ή ...σας). Eίναι μάλιστα δυνατό να 
επεκτείνονται  μ’ ένα  ειμί/είμαι  (εγώ),  ώστε  να  γίνουν  ολόκληρη πρόταση. Τέλος  σε 
τέτοια «κρυπτοσφραγίδα-πρόταση» μπορεί να είναι υποκείμενο και το ίδιο το «ομιλούν» 
ποίημα, οπότε το όνομα του ποιητή μπαίνει στη γενική. 

Στο  εξής  λοιπόν  δεν  θα  εξετάσουμε  μόνο,  αν  τα  εφτά  ποιήματα  που  αναμφίβολα 
προέρχονται από τον Σκλέντζα περιλαμβάνουν στην αρχή και/ή στο τέλος τους κρυπτοσφραγίδες 
με το όνομά του, αλλά μήπως το ίδιο ισχύει και για τα τρία του Προσευχηταρίου, που η Κακουλίδη 
σημείωσε ως  α,  β,  γ, και κυρίως, μήπως τύποι των ονομάτων του Ανδρέα Σκλέντζα κρύβονται 
ακόμα και στην ΠΝΔ. 

Θα μου εναντιωθεί ότι η  ΠΝΔ παραδίδεται λατινογράμματη, αλλά οι δέκα προσευχές στο 
ελληνικό αλφάβητο.  Πρέπει  να λάβουμε όμως υπόψη μας κάτι  σημαντικό,  το οποίο προφανώς 
διέφυγε  τους  συναδέλφους  που  ώς  τώρα  ασχολήθηκαν  με  το  Προσευχητάριο: Υπάρχουν 
σαφέστατες  ενδείξεις  ότι  τα  δέκα ποιήματα γράφτηκαν αρχικά επίσης  στο λατινικό  αλφάβητο7 

(στην ΠΝΔ απαντούν βέβαια και ορισμένες ποικιλίες γραφών, η αιτία των οποίων ενμέρει εξηγείται 
από την κρητική προφορά8): 
1)  Στο  ποίημα  1,  65  το  πούρικεν του  Μαρκιανού  χφ  (ορθά  πού  ‘βρηκεν)  εξηγείται  από 
λατινογράμματο προστάδιο *puurichen, επειδή στα ελληνικά ου και [v] αντιστοιχούσε ακόμα μόνο 
το  u.  Εδώ  πρόκειται  για  απλογραφία  του  -uu- της  λατινογράμματης  φάσης  που  πέρασε  στην 
ελληνογράμματη μεταγραφή. (Όπως στις επόμενες περιπτώσεις 2-5, και το ιωτακιστικό λάθος μόνο 
του θα κινούσε κάποια υποψία για μεταγραφή από το λατινικό αλφάβητο.)

6 Henrich 2005, 649-661.  
7 Για την επαναμεταγραφή των προσευχών ακολουθώ το «υποσύστημα» που χρησιμοποιήθηκε στην ΠΝΔ, βλ. 
τις πανομοιότυπες σσ. μγ´-μζ´ (ή εδώ τις αντίστοιχες περικοπές) και το κριτικό υπόμνημα της έκδοσης. Προσθέτω λίγες 
αποστρόφους για να διευκολύνω τον σύγχρονο αναγνώστη. 
8 Στην επαναμεταγραφή βάζω  che,  ge,  ghe για τα  κε/και,  γε/γαι, χε/χαι,  και μόνο στα ελάχιστα χωρία, όπου 
απαιτείται και ένα i για την κρυπτοσφραγίδα, chie, gie, ghie, καθώς επίσης σε περιπτώσεις όπως 2, 3 chiema = κι αίμα.  
Για τα λ και ν μπροστά στο [i] γράφω (g)l, (g)n και για τα γγ/γκ, μπ, ντ (n)g, (m)b, (n)d λόγω των αμφιταλαντεύσεων 
στην ΠΝΔ.



2) Στο 1, 182 το ἀτίς σου του χφ σαφέστατα αποτελεί λαθεμένη μεταγραφή του *atissu (= ἀτή σου), 
εφόσον τα ελληνικά εγκλιτικά στο λατινοϊταλικό σύστημα γράφτηκαν πάντοτε ενωμένα με την 
προηγούμενη  δυνατή  λέξη,  συνήθεια  που  είχε  ως  επακόλουθο  το  μεταφωνηεντικό  s-  του  β’ 
προσώπου (su, sas) να διπλασιαστεί, για να μη διαβαστεί [z].                       
3) Εσφαλμένο χωρισμό λέξεων συν τονικό και ιωτακιστικό λάθος – όλα συνέπειες της δυτικής 
γραφής – βλέπουμε στο 7, 18: εἴδους στο χφ (<*idhus), αντί του σωστού ἰδού σ᾿.  
4) α 8: Ο κώδικας παρέχει τί ζωῆς σου (<*ti soissu) για το ορθό τὴ ζωή_σου (πβ. 1, 182).
5) γ 142: Το χφ έχει το αντίθετο λάθος μεταγραφής ἐγγίσου (<*engissu) για το σωστό ἐγγύς σου.

Λίγες διευκρινίσεις για την παρουσίαση των γραμμάτων στις ακόλουθες κρυπτοσφραγίδες:
Στο αριστερό περιθώριο αναγράφονται τα στοιχεία των  κατιουσών  κρυπτ., στο δεξιό περιθώριο 
αυτά των ανιουσών, στην πρώτη εμφάνισή τους ως κεφαλαία, στην επανάληψη ως πεζά. Στο ίδιο το 
κείμενο τα γράμματα των κατιουσών κρυπτοσφραγίδων  υπογραμμίζονται  (Α,  a κτλ.),  αυτά των 
ανιουσών απεικονίζονται έντονα (Α, a κτλ.).  

Οι  περικοπές  των  προσευχών  του  Σκλέντζα  (συμπεριλαμβανομένων  και  των  α,  β,  γ) 
ακολουθούν την πρώτη έκδοση Κακουλίδη (1967), γιατί η δεύτερη (1982) – σχεδόν απαράλλακτη – 
είναι λιγότερο προσιτή. 

Ι)  ΕΠΑΝΑΜΕΤΑΓΡΑΦΗ  τμημάτων  των  ελληνογράμματων  ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ  1-7 του 
Προσευχηταρίου  που εξετάζονται  ως  προς  κρυπτοσφραγίδες  του  Σκλέντζα. (Για  να  τηρηθούν  οι 
προδιαγραφές έκτασης του κειμένου των ανακοινώσεων δίνονται εδώ ολογράφως μόνο οι πρώτοι 
και τελευταίοι από 6 στίχοι των προσευχών 1, 4 και 7 - τα αποτελέσματα για τις προσευχές 2, 3, 5 
και 6 είναι παρόμοια, βλ. παρακάτω τον «ΚΑΤΑΛΟΓΟ όλων των συνδ. κρυπτοσφραγίδων ...»):     

Ποίημα 1, «Ύμνος στη Μαρία Μαγδαληνή» (Κακουλίδη 1967, 117-123)

α) στίχοι 1-6:

→ Oo.A Pios anthropos angelicos exothi ghi(g)lies glosses, .sSa
aNn na dhi(g)nithi na xigithi tes gharessu tes tosses, AiIgG
- tes elaues ecton Iissun to(n) bereulogimenon, nNeEl
DdHh ton ighes pa(n)da sti(n) c/gardhian messa g(g)lichea themenon? Lc
R 5 Os i(g)lios iston uranon la(m)bun stin icume(g)ni C
rEeAaSs. e praxessu e9 thauma  s  tes, chera gharitome(g)ni. sS           ←

Λοιπόν: Κατιούσα κρυπτοσφραγίδα O Andhreas + ανιούσα Sclengias. 

β) τελευταίοι στίχοι, 225-230:

→ Oo.A 225 Tinas na min apelpisti amartolos megalos, .sSaAsS
aNn essena  n   otan mimithi efthis na ginet’ alos. .sSaAiIg
D Che metes dhe<g>issessu10 esse nane si(m)bathimenos, <G>
- apo cacon issagathon metassu giagermenos. nNeE
dRrEeAa Ton dhulonsu ton per Andhra, chera megalotati, lL
Ss. 230 schepe che perifilate, stin gharinsu to(n) c/grati. cCsS        ←

   O Andreas + Sclengias sas.

Ποίημα   4  , «Αι επτά θεραπείαι της Θεoτόκoυ» (σ. 124)

9 Προφανώς η επιδιωκόμενη κρυπτοσφραγίδα παρακίνησε τον Σκλέντζα να γράψει δύο φορές τον σπάνιο σ’ 
αυτόν λόγιο τύπο του άρθρου e (αἱ) που αντιφάσκει προς τους δημώδεις τύπους praxes και thaumastes.  
10 Στο 227 λόγω της  ανιούσας κρυπτοσφραγίδας  εικάζω  dhe<g>isses-su,  παρόλο που ο Κριαράς  1969- δεν 
τεκμηριώνει το *δέ-γ-ηση με το κυρίως κρητικό «αντιχασμωδιακό» [j] (πβ. π.χ. το ζω-γ-ή).      



α) 1-6:

→ TtVu.A Ghere, ag(g)ni mitir Theu, i eu  a  nge(g)lisme(g)ni, ./-/a
aNn ec logu tu a  n  ge(g)licu theossessarcome(g)ni11. /uV/AiI
D Ghere, theogenitria ghoris camias odhinis, gG
- os crinos tin efprepian euge(g)nias la(m)brinis. nNeEl
dR 5 Ghere, tu (g)iussu mistica fernun i magi dhora, -
rEeAa. auto(n) do(n) beriplechesse chisse simatu tora. LcCsS       ←

          Tu Andrea + Sclengia (ή -u).

β) 9-14: 

→ Oo.A Ghere, oti e(g)lipithiches tu tecnussu to pathos; .s
aNnDdHh 10 anastassi(n)du ecla(m)bron idhes medhighos lathos. SaAsS.s
RrE Ghere, oti o sos ios issuranus aneuin; SoOnN
eAaSs.S istin Dhefteran Parussian utos the(g)li cateuin. iIrRt
sAaS Ghere, che si12 opissotu issuranus aneuis, TsSaA
s. tes catich(i)es ton uranon, Dhespina, uassileuis. cC.OO      ←

O Andhreas sas  + o Castrinos sas.

Ποίημα 7, «Αίvoι προς τηv Ζωoδόχov Πηγήv πεπονημένοι παρά του περ Ανδρέου Σκλέτζα» (σσ. 127-
129) 

α) 1-6:

→ Oo.AaN O Chirgios pandos metassu, ghere, gharitome(g)ni, .sSaA
nDdH prin don eonon du Ghristu mitir proorisme(g)i. iI
hRrEeAa Ghrissi tis aretis pigi, exacusti parthene, gGeE
S Maria, tharos olonon, carpe gharitomene. l
s.  5 Angelon che ton uranon dhespina che chiria, LcC
- sosmos pe(g)niton, to(n) bandon chiuer(g)nissis stin ghria. sS.oO        ß

O Andhreas  + o Sclegias.

β) 67-72:

→ AaNnD Tin gharissu13, panaghra(n)de, medhochimin tin idha, .sSaA
dHhR dhiaftos opisso tu Ghristu aglin uchegho elpidha. iIgGeEl
rE Schepase, pa(n)da filate, stin gharinsu mecrati L
eAa 70 che tu orismussu dhighnemu ai to monopati. C
Ss. Andhreu Sclengiu mnisthiti, aghra(n)de, presuiteru, Cs
- axia mitir tu Ghristu, Chiriu imeteru. S                ß

Αndhreas (ή Sclegias) + Sclegias (ή Andreas o sos). 

Αξιοσημείωτη  είναι  η  φωνητική  διπλοτυπία  τόσο  στο  βαφτιστικό  όσο  και  στο  επώνυμο: 
βλέπουμε το επίσημο Andhreas (Ανδρέας) δίπλα στο δημώδες  Andreas (Αντρέας), όπως και σήμερα, 
και  το  Sclengias κατά  την  «κανονική»  προφορά  δίπλα  στο  Sclegias με   απορρίνωση.  Ανάλογα 
ποικίλλουν και οι γενικές:  υπάρχουν οι παραδοσιακές  Andhreu,  Sclengiu,  δίπλα τους όμως και οι 
δημοτικοί τύποι σε -a (βλ. παρακάτω τον «ΚΑΤΑΛΟΓΟ όλων των κρυπτοσφραγίδων …»).  Με την 
πρώτη ματιά παραξενεύει ότι ο γνήσιος τύπος του επωνύμου που στα έγγραφα κυριαρχεί ήδη από τα 
11 Δεν καταλαβαίνω το  Θεὸv σεσαρκωμένη της παράδοσης· εικάζω *θεoσεσαρκωμένη (πβ.  θεόσαρκoς [Lampe 
1961-1968] και το άπαξ θεoσαρκί [Τrapp 1994-], στα λήμματα).
12 Και στις δυο εκδόσεις  Kακουλίδη βρίσκεται  σoυ – τυπογραφικό λάθος; (Γνωρίζω ονομαστ.  εσoύ μόνο από τα 
κυπριακά· ούτε ο Κριαράς 1969- έχει λήμμα εσύ ούτε ο Πάγκαλος 1955-1963). Δυνατό θα ήταν και pu/πoυ.  
13 Το χάριν  σου της παράδοσης λόγω ανιούσας κρυπτοσφραγίδας να διορθωθεί σε χάρη σου (gharissu). 



1300, το Sclença/Scle(n)za(s)/ Σκλέ(ν)τζας14 - ενώ μόλις στα 1430 περίπου απαντά ο εξελληνισμένος 
τύπος  Σκλεγγίας15 -,  δεν εμφανίζεται καθόλου στις κρυπτοσφραγίδες.16 Το εξηγώ ως εξής: Για τις 
κρυπτοσφραγίδες χρειάζονται πάντα δύο όμοια γράμματα που να βρίσκονται κοντά το ένα στο άλλο· 
εφόσον όμως το  z στα λατινογράμματα κείμενά μας είναι  πολύ σπάνιο (απαντά σχεδόν μόνο σε 
ιταλικά δάνεια, ενώ μπροστά από e, i το [ts] γράφεται c), θα ήταν αφύσικο, αν ο ποιητής έπρεπε να 
καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για να τοποθετήσει κοντά κοντά στο κείμενό του δύο λέξεις με αυτό 
το  σπάνιο  στοιχείο  για  κάποιο  όνομα.  Άλλωστε  για  την  αποφυγή  ονομαστικών  τύπων  με  το  z 
υπάρχουν  δύο  παράλληλες  περιπτώσεις  στη  μεταγενέστερη  Κρητική  Λογοτεχνία:  στα  έργα  των 
Βιτσέντζου  Κορνάρου  και  Γεωργίου  Χορτάτση  που  επίσης  αποδεδειγμένα  συγγράφηκαν 
λατινογράμματα και βρίθουν εξίσου κρυπτοσφραγίδων – δεν μπορώ εδώ λόγω περιορισμένου χώρου 
να παρουσιάσω τα χωρία, πιστεύω πάντως ότι απέδειξα στα Neograeca Medii Aevi VI (Γιάννινα, Oκτ. 
2005) πως το βαφτιστικό του Χορτάτση εμφανίζεται  στις  κρυπτοσφραγίδες όλων των έργων του 
αποκλειστικά  υπό  τους  τύπους  Gieorgios και  Gieorgis,  ποτέ  ως  Zorzis,  παρόλο  που  ο  ίδιος 
χρησιμοποιεί στο αφιέρωμα της Πανώριας17 τον ιταλίζοντα τύπο – απέναντι βέβαια στον βενετσιάνο 
αξιωματούχο  Marcantonio Viaro. Όσον αφορά τον  Koρνάρo: Ενώ στο τέλος του  Eρωτóκριτoυ  (E 
1543) ονομάζει τον εαυτό του Βιτσέντζο (με λατινικά γράμματα: Vicenzo), στις κρυπτοσφραγίδες του 
εμφανίζονται αποκλειστικά οι λόγιοι τύποι Vichientios και  Vichiendios.18 

ΙΙ)  EΠΑΝΑΜΕΤΑΓΡΑΦΗ τμημάτων των ΠΡΟΣΕΥΧΩΝ α, β, γ που η Κακουλίδη δεν τις θεώρησε 
ποιήματα του Σκλέντζα. (Για εξοικονόμηση χώρου παρατίθενται εδώ ολογράφως μόνο το τέλος του α   
και η αρχή του γ, αλλά αρχή και τέλος του φαινομενικά «μη κρητικού» β. Τις κρυπτοσφραγίδες της 
αρχής  του  α και  του τέλους  του  γ βλ.  παρακάτω στον «ΚΑΤΑΛΟΓΟ  όλων  των συνδυασμένων 
κρυπτοσφραγίδων ...».) 
 
α, «Ύμvoς στηv Παvαγία»  

τελικοί στίχοι 19-24 (Κακουλίδη 1967, 130):

   à   Tt Ghere, corona thaumasti che agiossigni thia, .aAiIg
Vu.Aa 20 ghere, opu mas eugales ecton eghthro(n) di ghria19. GeEl
Nn Ghere, opu profitefsen gia senan i Siuila, L
- ghere, opu i anche(g)li20 stin Egipton s’estila. c
- Ghere, opu o(n)den21 epeftassi(n) d’anthi, sessen da 'fila, -
<hR>rEeAa. <ghere, opu>22 ecamassissu {tin} adhian i petres che ta xila. CsS         ←
           

Tu Andhrea + Sclegia.

β, «Eις τηv υπεραγίαv Θεoτόκov, διά στίχωv πoλιτικώv» (σσ. 130-133)

14 Για  τις  παραλλαγές  του  επωνύμου  του  Σκλέντζα  βλ.  Παναγιωτάκης  1984,  104-108.  Πληροφορίες  για  τη 
βιογραφία του: van Gemert 1988, 97-113 (terminus post quem για τις προσευχές: 1474/75) και van Gemert 2003, 85-
127.
15 Trapp 1991, αρ. 26106: «Νικόλαος Σκλεγγίας, antilateinischer [!] Schriftsteller um 1430.»
16 Παραδίδεται  βέβαια δύο φορές  η γενική  Σκλέ(ν)τζα  σε τίτλους προσευχών του (6 και  7),  δεν είναι  όμως 
καθόλου πιθανό πως αυτοί προέρχονται από τον ίδιο.  
17 Kριαράς/Πηδώνια 2007, 150, στίχος 36.  
18 Henrich 2010, 193-209.
19 Με την εικασία μου τη χρεία  (για το τα χέρια της παράδοσης) αποκαθίσταται η ομοιοκαταληξία.  
20 Μάλλον  και  εδώ  το  άγγελoι  θα  γράφτηκε  με  -ch-,  όπως  στην  ΠΝΔ  4900  anchegli,  4955  anchelus,  5056 
gianchiegli.  
21 Το παραδομένο όvτεv (= όταν) έχει νόημα, εάν το [dafíla] δεν εκλαμβάνεται ως τα φύλλα, αλλά ως τα 'φύλα (lectio 
difficilior), με το κρητικό αντίστοιχο του φύλαγαv (ενν. οι Χριστιανοί).
22 Το δίστιχο 23-24 είναι αρκετά φθαρμένο· εικάζω τα εξής:

Χαίρε, όπου όντεν επέφτασιν τ’ άνθη,  ’ς εσέν τα ’φύλα [βλ. την προηγούμενη σημείωση],
<χαίρε, όπου> εκάμασί σου {την} αδειάν οι πέτρες και τα ξύλα.

Στο 24 οι τρεις πρώτες λέξεις να διαβαστούν με δύο συνιζήσεις και το σου αδειάν δισύλλαβο.



1) 1-6:

→ Oo.C Al' o parthene dhespina, aghra(n)de Theotoche, .s
cRr chiriamu olodhoxe, iperpanagathemu, -
IiTt ipsilotera uranon, ipercatharotera SaAeE
IiCcOo i(g)liacon marmarigon, actinon, la(m)bidhonon, rRd
Ss. 5 timiotera Gheruuim che assi(n)g/critos pa(n)don, Dn
- ton ura(g)nion stration iperendhoxotera, NaA.oO    ←

O Criticos + o Andreas.

2) τελικοί στίχοι 108-113:

→ Oo.C Ghere, to catafigion to(n) catapo(g)nimenon, -
C ghere, aras i (g)litrossis, dhi' is ghara to cosmo .sS
R 110 edhighthi, panamomite, to so, Parthene, toco. aAe
rIiTtIi Ghere, i mitir tu Ghristu, iu Theu tu so(n)dos, ErRhHd
CcO o prepi dhoxa che timi, proschi(g)nissis che imnos D
oSs. nin che ai che pa(n)dote, amin is tus eonas. nNaA.oO  ←

O Criticos  + o Andhreas ή O Andhreas + sas ime ego.
Αυτή η ανομοιοκατάληκτη23 και γλωσσικά «μη κρητική» προσευχή, πoυ προσπαθεί να φτάσει 

σε υψηλό ύφος, θα μπορούσε λοιπόν να προέρχεται και από άλλον ποιητή, ο οποίος όμως θα ήταν 
επίσης Κρητικός και θα λεγόταν και Ανδρέας. Μερικά γλωσσικά λάθη (έξω από τα δυο αποσπάσματα) 
προδίδουν πάντως έναν συγγραφέα ελάχιστα πεπειραμένο στα λόγια ελληνικά, καθώς ήδη διαπίστωσε 
η  Kακουλίδη24· αλλά  ακριβώς  αυτό  θα  ταίριαζε  και  στον  Σκλέντζα.  Το  πιθανότερο  θεωρώ  να 
πρόκειται  στο  ποίημα  β απλώς  για  επεξεργασία, εκμέρους  του  Σκλέντζα,  του  βυζαντινού 
«καθαρόγλωσσου» ποιήματος, την ύπαρξη του οποίου απέδειξε η Kακουλίδη (ό.π.).    
 

γ, «Ρίμα περί τoυ θαvάτoυ»

1-6 (σ. 133):

→ Ii Tromassoto(n) don thanaton; otan <i> psi{ghi}25 ghorissi .sS
MmE apo tamartolo(n) c/gormi, pu the(g)li cata(n)dissi? aAe
e.Oo.S (G)nictomero logisome to(n) bicrameno(n) c/gopon ErR
sOo che tin anangi(n) dis psighis is eghthismeno(n) dopon, hHd
S 5 dhiati categhot' atighos, eghotin uareme(g)nin, DnN
s. pos the(g)li ghoristi ap’emu atighos che th(g)lime(g)ni. aA    ←

Ime o sos  + Andhreas.
 

 
Κατά  πάσα  πιθανότητα  λοιπόν  ο  Σκλέντζας  έγραψε  επίσης  τα  ποιήματα  α,  β,  γ του 

Προσευχηταρίου, το περιεχόμενο του τεύχους 13 του Mαρκιανού IX.17.
Υπογραμμίζεται  πως  όλες  οι  κρυπτοσφραγίδες  που  διαπιστώθηκαν  στις  δέκα  προσευχές 

εμπεριέχονται σε πλαίσιο 6 στίχων – όχι κατά σύμπτωση.

Γιατί όμως χρησιμοποιήθηκε το λατινικό αλφάβητο; Μπορεί να φανταστεί κανείς δύο λόγους, 
και πιθανόν και οι δυο να συνέβαλαν στην προτίμηση της δυτικής γραφής: 
1) Εφόσον ο ποιητής ήταν καθολικός και ήξερε τα ιταλικά, ήταν φυσικό να τείνει προς τα λατινικά 

23 Έτσι έγινε και δυνατό να αποτελείται από μονόν αριθμό στίχων.
24 Κακουλίδη 1967, 114/5 και 139 = Κακουλίδη 1982, 111-113 και 136/7. 
25 Στο χφ και στις εκδ.  Kακουλίδη διαβάζεται  ψυχή, χωρίς το απαραίτητο άρθρο. Για να αποκατασταθή αυτό, 
εικάζω τον κυρίως κρητικό μονοσύλλαβο τύπο, <η> ψη, που π.χ. δύο φορές τον έχει η ΠΝΔ (1713, 3839). 



στοιχεία, με τα οποία γράφονταν οι γλώσσες όλων των καθολικών λαών. 
2) Τον άλλον λόγο για την εφαρμογή του δυτικού αλφάβητου πιθανότατα να αποτέλεσαν οι μεγάλες 
δυσκολίες  της  ελληνικής  ιστορικής  ορθογραφίας,  ενώ  το  ιταλικό  (ακριβέστερα  το  βενετσιάνικο) 
σύστημα  ήταν  σχεδόν  φωνητικό.  Γι’  αυτό  ακόμα  και  ορθόδοξοι   ποιητές  της  Κρήτης  το 
χρησιμοποίησαν, όπως ο μεγάλος Γεώργιος Χορτάτσης.   

Το  ενδιαφέρον  ελπίζω  να  αυξηθεί  ακόμα,  όταν  τώρα  θα  εξεταστούν  παρόμοιες 
κρυπτοσφραγίδες στην τόσο εκτεταμένη και σημαντική ΠΝΔ.

Εξέταση της ΠΑΛΑIΑΣ ΚΑI ΝΕΑΣ ΔIΑΘΗΚΗΣ, editio princeps: Παναγιωτάκης 2004
(κατά το μοναδικό χφ του κειμένου, τον κώδικα Μarcianus gr. XI.19 [coll. 1394], του 17ου αι.)

  
Παρόλο που πολλές κρυπτοσφραγίδες του Σκλέντζα διαπιστώθηκαν πραγματικά κι εδώ, και 

μάλιστα πριν και μετά από κάθε αλλαγή των ομιλούντων προσώπων, παρατίθενται εδώ  in extenso 
μόνο έξι περικοπές τριών δίστιχων, οι στίχοι 23-28 (εδώ: Α´), 141-146 (B´), 147-152 (Γ´), 153-158 (Δ
´),  203-208  (Ε´)  και  209-214  (ΣΤ´),  όσοι  δηλαδή  στην  έκδοση  φωτογραφίζονται  ανάμεσα  στα 
πανομοιότυπα  δείγματα του χφ (σσ. μγ´-μζ´). Έτσι ο αναγνώστης που έχει την έκδοση μπορεί να 
ελέγξει απόλυτα τη λατινογράμματη εμφάνιση αυτών των περικοπών (η στίξη κατά Παναγιωτάκη 
2004). Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ και των 74 (!) διαπιστωθεισών συνδυασμένων κρυπτοσφραγίδων θα δοθεί 
ακολούθως. (Δεν αποκλείεται το όνομα του ποιητή να κρύβεται σε ακόμα περισσότερα χωρία.) Τονίζω 
πως και στην ΠΝΔ, όπως στις προσευχές, το πλαίσιο των κρυπτοσφραγίδων περιλαμβάνει σταθερά 
τρία δίστιχα (δύο εξαιρέσεις με πλαίσιο δύο μόνο διστίχων)· στην ΠΝΔ αποτελούν συστατικό αυτού 
του πλαισίου και  οι  εισαγωγικές  ονομασίες των ομιλούντων προσώπων («Gharos», «Anthropos», 
«pedhi auaftisto», «Elena»). 

Α´, στίχοι 23-28 (σσ. μγ´ και 3 της έκδοσης), παρακάτω περικοπή 4):

→ AaN Paracalosse, pemuto, eghie semena lipi -
nDdH stuto to sinapadima, giatì aformi dhe lipi»: .oOg
hR Gharos: G
rEeAaS 25 «File, naxeuris chie o theos polane uaremenos, E
s.Oo.SsOoS sto ienos ton ghristianò polane thimomenos, E.eE
s. stinanomiados tibolì, tà crimata ta tossa; mM
- tacanussi dhe dhinete nanathiuali i glossa. iI   ←

Andhreas o sos  + ime ego.
 

Β´, 141-146 (σσ. με΄ και 7 της έκδοσης), παρακάτω περικοπή 11):

→ EeG Emena che to Gharoda eperichefalossa, .aAi
gOο.Ii esmigassi ci glossestos, ti borta eclidhossa, IgGeEl
Mm enixassi ta matiatos che cama agria thoria. -
Ee.Tt O Gharos tossemilisse che papsa ta theria, L
V 145 essirthissa ici topustos, tapisso podhia eclina. cC
u. Strefete o Gharos pros eme che legimu ogiachina: sS    ←

Ego ime tu + Sclegia.

Γ´, 147-152 (σσ. με΄ και 7 της έκδοσης), παρακάτω περικοπή 12):

→ A <G>haros: -
A «Filemu, tuta ta theria ta ulepis che meteghu, -
NnD anthropos in to uromados che amartolì ta threfu. .sS



dHh Dhenibori amartolo{s} adhis natoneuali, oOnNi
Rr 150 adhen tofassi ta theria, naton xerassi pali. IrR
EeA Apitis toxerassussi, tote stiborta begni, tTsS
aSs. chela nadhis, o filemu, ci topus ci dhiaueni». aAcC    ←

Andhreas  + Castrinos ή και
T’ Andhrea/u + sas ime. 

Δ´, 153-158 (σσ. μ´ και 8 της έκδοσης), παρακάτω περικοπή 13):

→ Oo. <An>thropos: -
C Aputin borta enixe che uganime aposso, .sS
cAaSs monopatachi iurame che piename cabosso. aAeE
TtR 155 Stin acra tu monopatiu, stin apoplerossidu, rRd
rIiNn ethnos uoà che thrinete tin aganactissidu. D
OoSs.S Simonome echi emis {echi}, ston muggismò echino, D n
sVu. che onusmu epergioristiche acugodas to thrino. NaA.oO    ←

O Castrinos su + o Andreas.  

E´, 203-208 (σσ. μζ´ και 9 της έκδοσης), παρακάτω περικοπή 18): 

→ Tt.Aa Ida che dhemilissete? Pete tin anomiassas, .e
Nn otine ghriasomeno namatho tin etiassas». EmMiI.s
- 205 Ena micrachi {nipno copelachi} bubulo chiegnipio c<opelachi>, -
D apoclito, pola sigo, glipitero pedhachi, Sa
dHhRrEeAa. edhrame chirthe pros eme ta dhacria fortomeno As
- sti dripa che apocrithiche me ghili pricameno: S    ←

T’ Andhrea  + sas ime.

ΣΤ´, 209-214 (σσ. μζ´ και 9/10 της έκδοσης), παρακάτω περικοπή 19):

→ O Pedhi auaftisto mili: -
o.SsCc «Anthrope, tine torotas? namathis ta cacamas? .sSaA
L 210 Oti possos dhexeuromen emis ta sfalmatamas. sS.sSa
lEeG Oti melogon ipame che mergo uche boruma AeErR
gIiA midhe cachi ethimissi, giatì dhen enouma. dD
aS Imesta ghristianó pedhia chirudho che manadho, nN
s. clissastico che laicò, Pattero che Papadho; aA.oO    ←

O Sclegias  + o Andreas sas.
   

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ όλων  των συνδυασμένων κρυπτοσφραγίδων που διαπιστώθηκαν σε ολόκληρο το έργο 
του Aνδρέα ΣΚΛΕΝΤΖΑ

Ι) + ΙΙ) Οι 19 κρυπτοσφραγίδες των δέκα ποιημάτων του Προσευχηταρίου της κερα-Λένης  – 
οι μεγαλύτεροι από 6 αριθμοί στίχων σημαίνουν το τέλος  του ποιήματος:

Ποίημα στίχοι κατιούσες κρυπτοσφραγίδες ανιούσες κρυπτοσφραγίδες
1  1-6 O Andhreas Sclengias

225-230 O Andreas Sclengias sas
2  1-6 (ολόκληρο το π.) O Andreas sas ime ego



3  1-6 Tuto ine / Tuto ine tu t’ Andrea / Andrea
9-14 T' Andhrea Sclegia26

4  1-6 Tu Andrea Sclengia (ή -u)
9-14 O Andhreas o Castrinos sas

5  1-6 Sclegia tu Andrea
49-54 Andhrea Sclengia

6  1-6 Sclengias / O Andreas sas o Castrinos / o Criticos
25-30 Sclengia/u Andhrea/u sas

7  1-6 Ego ime o sos o Sclegias
67-72 Andhreas / Sclegias Sclegias / Andreas o sos

α  1-6 O Andhreas sas / o Sclegias Sclengias / Andhreas sas
19-2427 Tu Andhrea Sclegia

β  1-6 O Criticos o Andreas
108-113 O Criticos / O Andhreas o Andhreas / sas ime ego

γ  1-6 Ime o sos Andhreas
143-148 Andhreas / Sclegias o Sclegias / o Andreas sas.

ΙII)  Οι  74  κρυπτ.  της  ΠΝΔ –  οι  εκάστοτε  μεγαλύτεροι  αριθμοί  στίχων  με  την  επανάληψη  της 
συντομογραφίας του ομιλούντος28 σημαίνουν το τέλος  του τμήματος αυτού του προσώπου: 
Τμήμα στίχοι ομιλών κατιούσες κρυπτοσφραγίδες ανιούσες κρυπτοσφραγίδες
 1) 1-6 Α (ολ.) Tu Sclengiu / O Criticos Andhreu / o Andhreas29

 2) 7-12 Χ O Andhreas sas o Sclegias sas
 3) 17-22 Α O Andreas sas o Criticos
 4)  =  A΄ 23-28 Α/Χ Andhreas o sos ime ego
 5) 69-74 Χ Tu Andhreu/a sas ime30

 6) 75-80 Α Εgo ime o Andreas sas
 7) 85-90 Α Ego ime tu Andrea
 8) 91-96 X Tu Sclegia/u tu Andhrea/u
 9) 99-104 Χ Ego ime tu Andrea
10) 105 A Sclengia Andhrea
11) = B´ 141-146 A Ego ime tu Sclegia
12) = Γ´ 147-152 X (ολ.) Andhreas / T’ Andhrea/u Castrinos / sas ime
13) = Δ´ 153-158 A (ολ.) O Castrinos su o Andreas
14) 163-168 X (ολ.) O Sclegias / Andhreas sas ime
15) 169-174 A Andrea tu su ime ego
16) 177-182 X Tu Castrinu ime ego
17) 185-190 A O Andhreas sas ime
18) = E´ 203-208 A T’ Andhrea sas ime
19)= ΣΤ´ 209-214 α.π. O Sclegias o Andreas sas
20) 235-240 α.π. O Andhreas o Sclegias / sas ime ego
21) 241-246 A O Sclengias sas ime ego 
22) 257-262 A O Castrinos / O Criticos Andhreas
23) 263-268 X/A T’ Andhrea sas ime 
24) 273-278 A/X (ολ.) O Castrinos / O Criticos Sclegias sas
25) 279-284 A Tu Andhrea/u sas ime ego 
26) 287-291  31      A O Andreas (;) sas ime (;)
27) 292-297 X Tuto (!) ine t’ Andhrea/u

26 Στίχος 11: Αντικαθιστώ τον θηλυκό τύπο, τον οποίον έβαλε ο αντιγραφέας για χάρη της κερα-Λένης, με τον 
γνήσιο αρσενικό. Το κλιτ- του χφ επαναμεταγραπτέο cglit- λόγω κρυπτοσφραγίδας. 
27 Βλ. τις σημειώσεις 19-22. 
2828 Α: Άνθρωπος, Χ: Χάρος, α.π.: αβάφτιστο παιδί, Ε: Έλενα· ολ.: ολόκληρο τμήμα του ίδιου ομιλούντος.
29 Στους  έξι  πρώτους  στίχους  κρύβονται  λοιπόν  ήδη το επώνυμο,  το  βαφτιστικό  και το πατριδωνυμικό του 
ποιητή!    
30 ... λέει το ποίημα, όπως συχνά και στο εξής.
31 Ο στίχος που αρχικά ακολούθησε το 291 εξέπεσε, οπότε η συνδυασμένη κρυπτοσφραγίδα των στ. 287-291α 
δεν μπορεί να θεωρηθεί εντελώς ακριβής. 



28) 304-307  32      A (ολ.) Ο Αndhreas sas ime 
29) 310-315 X/A O Andhreas sas ime 
30) 336-341 A Sclengiu/a ime ego
31) 342-34532 X (ολ.) Andreas o sos
32) 346-351 A O Castrinos / O Criticos sas ime ego 
33) 366-371 A Andhreas Sclengias
34) 372-377 X Ego ime o Castrinos sas / Criticos sas
35) 402-407 X O Andhreas o Castrinos
36) 408-413 A O Andreas sas o Sclegias
37) 418-423 A Tu Andhrea Sclegia/u
38) 424-429 E (ολ.) O Criticos ime ego
39) 430-435 A O Andhreas Sclengias
40) 440-445 A Ego ime tu Sclegia33

41) 446-451 E E<g>o ime34 o Sclen<g>ias 
42) 636-641 E Ego ime o Sclegias sas
43) 64235-647 A Ego ime o Andreas
44) 660-665 A O Andreas sas o Criticos
45) 666-671 X/A Andhreas o Sclegias 
46) 894-899 X Tu Andrea sas ime ego
47)  904-909 X Sclegia/u ime ego
48) 910-915 A O Andhreas o sos ime ego
49) 946-951 A Apo ti Griti sas ime ego
50) 952-957 X Tuto ene/ine tu Andhrea/u
51) 964-969 X O Andhreas sas ime ego 
52) 970-975 A Andhreu Criticu
53) 978-983 A O Andhreas ss ime ego 
54) 984-989 X O Andhreas ime ego 
55) 1200-1205 X Sclegia/u Criticu
56) 1206-1211 A O Andhreas o Criticos 
57) 1216-1221 A Andreas Sclegias
58) 1222-1227 X O Andhreas o Sclengias 
59) 2306-2311 X Ego ime o Castrinos sas
60) 2312-2317 A/X O Sclengias sas ime 
61) 4676-4681 X O Sclegias36 o Andreas sas
62) 4682-4687 A O Criticos sas / O Castrinos o Andhreas sas
63) 4688-4693 A O Criticos sas / O Castrinos o Andreas
64) 4694-4699 X Tu Andrea sas ime 
65) 5042-5047 X O37 Castrinos / O Criticos o Andhreas su
66) 5048-5053 A (ολ.) O Criticos38 sas ego ime 
67) 5054-5059 X Ego im’ (!) o Sclegias sas
68) 5084-5089 X O Sclegias ime ego 
69) 5090-5095 A Ime ego o Andhreas sas
70) 5100-5105 A O Andhreas o Sclengias 
71) 5106-5111 X Ego ime o Andhreas
72)  5114-5119 X Sclegias o Andreas sas
73) 5120-5125 A Ego ime o Andreas
74) 5324-5329 A Andhreas o sos ime.

32 Οι ομάδες στίχων 304-307 και 342-345 είναι οι μοναδικές, στις οποίες οι κρυπτ. καλύπτουν μόνο 4 στίχους, 
ενώ παντού αλλού το πλαίσιο - όπως και πάντα στο Προσευχητάριο – αποτελείται από 6 στίχους. Γι΄ αυτό εδώ αρκούν 4 
γράμματα για την κρυπτ. (ανιούσα o sos, 342-345) – η μοναδική τέτοια περίπτωση.  
33 Στην αρχή του 445 λόγω της ανιούσας κρυπτοσφραγίδας να συμπληρωθεί ένα <chi>.  
34 Λόγω  των  κρυπτ.  ο  Σκλέντζας  πρέπει  να  έγραψε  στο  447  i gianomiamu (η  γι-ανομιά  μου,  με  το 
«αντιχασμωδιακό» [j], και στο 448  pergiasuolomeno (εξασύλλαβο περ[γ]ιασβολωμένο).
35 Στο 642 αναγνωστέο, λόγω κατιούσας κρυπτ., che αντί του κι της έδκοσης. 
36 Ο Σκλέντζας λόγω κατιούσας κρυπτ. στο 4681 πρέπει να έγραψε pussu για το που σου. 
37 Στο  5042  λόγω  κατιούσας  κρυπτ.  ο  Σκλέντζας  είναι  δυνατό  να  χρησιμοποίησε  μόνο  το  κρητικό  oranus 
(ορανούς), ενώ το χφ έχει uranus.
38 Στο 5053 λόγω κατιούσας κρυπτ. πρέπει να εικαστεί <o>felessi/<ω>φελέση. 



Απαντά λοιπόν στην καθεμιά από τις 19 συνδυασμένες κρυπτοσφαργίδες των ποιημάτων του 
Προσευχηταρίου και  σχεδόν  στην  καθεμιά  των  74  της  ΠΝΔ  τουλάχιστον  ένας  τύπος  είτε  του 
And(h)reas είτε του Scle(n)gias, σε 30 περιπτώσεις μάλιστα τύποι και των δύο ονομαστικών στοιχείων 
μαζί (Προσευχητάριο: 13, ΠΝΔ: 17). Οι 6 εξαιρέσεις χωρίς τα κύρια ονόματα (όλες στην ΠΝΔ: αρ. 16, 
32,  34,  38,  49,  66)  περιέχουν  όμως  ένα  πατριδωνυμικό.  Στις  93  συνολικά  συνδυασμένες 
κρυπτοσφραγίδες απαντούν (συμπεριλαμβανομένων των «δεύτερων δυνατοτήτων») 82 φορές τύποι 
του And(h)reas und 45 φορές του Scle(n)gias. Ως πατριδωνυμικά εμφανίζονται 14 φορές τύποι του 
Castrinos, 17 φορές του Criticos· μία φορά διαβάζουμε Apo ti Griti. 

Μπορεί λοιπόν να θεωρηθεί βέβαιο πως ο Σκλέντζας συνέγραψε εκτός από τα δέκα μικρά 
ποιήματα του Προσευχηταρίου και την αρχική παραλλαγή της μεγάλης Παλαιάς και Νέας Διαθήκης, 
της εποχής του 1500. 

Εδώ δεν  πρέπει  όμως  να  αποσιωπηθεί  η  πρόσφατη υπόθεση του  φίλου  Βάλτερ  Πούχνερ 
σχετικά με την ιστορία του παραδομένου σ’ εμάς κειμένου της ΠΝΔ. 

Ενώ ο Παναγιωτάκης39 δέχτηκε αρχικό κείμενο του 1500 περίπου και επεξεργασία του (μόνο) 
κατά τον 17ο αιώνα, ο Πούχνερ40 προτείνει δύο στρώματα, το ένα της εποχής τού 1500, το άλλο τού 
17ου αιώνα, συν επεξεργασία, επίσης του 17ου αιώνα. Ας μου επιτραπούν οι εξής ενδοιασμοί για την 
υπόθεση του δεύτερου:       

1) Αν κατά Πούχνερ το  Β´ Μέρος (η  κυρίως  Διήγηση  της  ΠΝΔ  στον μεγάλο μονόλογο του 
Χάρου) αποτελούσε το παλαιότερο στρώμα, αλλά το  Α´ Μέρος (ο  Διάλογος ανθρώπου και 
Χάρου) το νεότερο, δεν θα περίμενε κανείς – παρά την επεξεργασία – κάποιες γλωσσικές 
διαφορές ανάμεσά τους; Ούτε όμως ο συνάδελφος επισήμανε τέτοιες διαφορές ούτε εγώ τις 
διακρίνω.

2) Ανάμεσα στις πάμπολλες πηγές της ΠΝΔ, τις οποίες εξερεύνησε στη μονογραφία του ο Βάλτερ 
με άκρως αξιοθαύμαστον τρόπο, δεν βρίσκω καμιά που να είναι με βεβαιότητα του 16ου ή 17ου 

αιώνα – και οι σαφείς ομοιότητες με την  Ερωφίλη,  ιδίως τον Πρόλογο του Χάρου, κατά τη 
γνώμη  μου  δεν  αποδεικνύουν  την  τραγωδία  ως  πηγή  της  ΠΝΔ,  επειδή  μπορούν  να 
ερμηνευτούν και αντίθετα, να χρησιμοποίησε δηλαδή ο Χορτάτσης την  ΠΝΔ ως σημαντική 
πηγή του δικού του έργου.

3) Αν και ο μπαρόκ χαρακτήρας της ΠΝΔ είναι έκδηλος, δεν νομίζω ότι το επιχείρημα αυτό είναι 
απόλυτο· όπως ονομάζουμε «μπαρόκ» καμιά φορά και έργο που έγινε σε εντελώς διαφορετική 
εποχή, έτσι  δεν μπορεί  να πρόκειται  κι  εδώ για μια προσωπική ιδιότητα του συγγραφέα; 
Αποκλείεται ο Σκλέντζας να ήταν ένα είδος πρόδρομος του ιταλοκρητικού μπαρόκ ;

4) Τέλος, με τόσο σημαντικές αλλαγές που κατά τον Βάλτερ έγιναν στο κείμενό μας τον 17ο 

αιώνα δεν θα έπρεπε να είχαν καταστραφεί και ορισμένες κρυπτοσφραγίδες του Σκλέντζα, τις 
οποίες διαπίστωσα τόσο κανονικά σε αρχή και τέλος του ευθέος λόγου των ομιλούντων; Η 
πλειοψηφία των κρυπτοσφραγίδων του εμφανίζεται μάλιστα στο Α´ Μέρος, το διαλογικό, που 
κατά Πούχνερ είναι του 17ου αιώνα. Πειστική είναι βέβαια η σκέψη του πως αρχικά επρόκειτο 
για  δύο  ξεχωριστά  ποιήματα· αλλά  με  βάση  τις  κρυπτοσφραγίδες  δεν  μπορώ  παρά  να 
συμπεράνω πως και τα δυο προέρχονται ήδη από τον Σκλέντζα ή τουλάχιστον ότι τα συνένωσε 
ο ίδιος.

Τείνω  λοιπόν  προς  την  άποψη  του  Παναγιωτάκη:  το  αρχικό  κείμενο  (και  των  δυο  Μερών)  να 
γράφτηκε την εποχή του 1500 και μόνο κάποια επεξεργασία  να έγινε τον 17ο αιώνα.  

                  
Όπως όμως και να έχουν αυτά, νομίζω πως είμαστε σε θέση να συναγάγουμε από τα άνω ότι 

πάντως οι συνολικά 440 στίχοι, που περιέχουν (στο σταθερό πλαίσιο 6 στίχων!) τις 74 συνδυασμένες 
κρυπτοσφραγίδες, ανήκουν στο αρχικό κείμενο.  Δεν μπορεί βέβαια ούτε γι’ αυτές τις περικοπές να 

39 Παναγιωτάκης 2004, κ´ και λε´-μβ´, και ήδη Παναγιωτάκης 1993, 247 και 262-269. 
40 Πούχνερ  2009,  κυρίως  σσ.  327-340  («Υφολογικά  ζητήματα»)  και  341-357  («Ζητήματα  διασκευής  και 
χρονολόγησης»), καθώς και 396-373 («Επίλογος»).



αποκλειστεί μεταγενέστερη, γλωσσική τουλάχιστον, επεξεργασία· ριζική όμως δεν θα την θεωρούσα, 
εφόσον θα περίμενε κανείς πως τότε εδώ κι εκεί θα είχε  καταστραφεί κάποια κρυπτοσφραγίδα του 
Σκλέντζα στα σημεία όπου αλλάζει ο ομιλών.      

Να ορίσουμε στο τέλος την ταυτότητα του Aνδρέα Σκλέντζα:
Ήταν  καθολικός  Κρητικός, ορθόδοξης  πιθανόν  καταγωγής  (βλ.  σημ.  15), και  ελληνικής 

γλώσσας, νομοταγής υπήκοος της Γαληνοτάτης. Είχε επάγγελμα αυτό του «κανονικού» στον Άγιο 
Τίτο του Χάνδακα και ασχολήθηκε με τη θρησκευτική ποίηση. Επρόκειτο για προοδευτικόν ιερέα υπό 
την άποψη ότι ήθελε για λογοτεχνική γλώσσα και των καθολικών – ακόμα και για τη θρησκευτική 
σφαίρα – μια γλώσσα κατανοητή στον λαό, δηλαδή προκειμένου για τα βενετοκρατούμενα μέρη της 
«Ρωμανίας» βασικά την απλή νεοελληνική, όχι τα λατινικά ή έστω τα ιταλικά, αλλά ούτε τα πολύ 
λόγια ελληνικά. Ήταν υποχωρητικός απέναντι του δυτικού πολιτισμού στο σημείο ότι δέχτηκε για τα 
σύγχρονά του ελληνικά τη λατινική γραφή, κοινή για όλες τις γλώσσες της (καθολικής) Δυτικής, 
Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης.
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