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Οι δύο µύθοι του Αισώπου στο τρίγλωσσο χειρόγραφο  
της συλλογής παπα-Παρθέµη των Τιράνων 

 
 

 

    
 
Στο εθνικό αρχείο των Τιράνων υπάρχει η συλλογή1 του Παπά Παρθέµη (Papa Parthemi) 

ως καταγραφή Dosja Nr. 59/6.11.1878. Η συλλογή των κειµένων είναι θρησκευτικού 

περιεχοµένου, αλλά περιέχει και ένα φύλλο2 µε αντίγραφα δύο µύθων του Αισώπου. 

Η ανακάλυψη αυτού του φύλλου έγινε από τον ερευνητή-διανοούµενο Νίκο Στύλο, ο 

οποίος δηµοσίευσε τις πρώτες εκτιµήσεις και το σχολιασµό τους σε εβδοµαδιαία έντυπη και 

ηλεκτρονική εφηµερίδα3 στα αλβανικά σε µετάφραση του Iliaz Bobaj4.  

Πρόκειται για δύο µύθους του Αισώπου γραµµένους σε τρεις γλώσσες, στην αρχαία 

ελληνική, στη νεοελληνική, δηλαδή στη διάλεκτο της Ηπείρου, και την αλβανική διάλεκτο, 

τη λεγόµενη και τοσκική, µε το αλφάβητο του «Todri», όπως είναι χαρακτηρισµένο στον 

τίτλο του το αντίγραφο αυτής της συλλογής (alfabetin e Todriti). 

Ο πρώτος µύθος είναι ο «Ἀνθρακεὺς καὶ γναφεύς» και ο δεύτερος «Ἁλιεῖς λίθον 

ἀγρεύσαντες». Οι δύο µύθοι είναι γνωστοί από άλλα αντίγραφα και έχουν καταγραφεί µε το 

παρακάτω περιεχόµενο5:  
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1. Ἀνθρακεὺς καὶ γναφεύς  

α. Ἀνθρακεὺς ἐπί τινος οἰκίας ἐργαζόµενος, ὡς ἐθεάσατο γναφέα αὐτῷ παροικισθέντα, 

προσελθὼν παρεκάλει αὐτὸν, ὅπως αὐτῷ σύνοικος γένηται, διεξιὼν ὡς οἰκειότεροι ἀλλήλοις 

ἔσονται καὶ λυσιτελέστερον διάξουσι µίαν ἔπαυλιν οἰκοῦντες. Καὶ ὁ γναφεὺς ὑποτυχὼν ἔφη· 

«Ἀλλ’ ἔµοιγε τοῦτο παντελῶς ἀδύνατον· ἅ γὰρ ἐγὼ λευκανῶ, σὺ ασβολώσεις». 

Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι πᾶν τὸ ἀνόµοιον ἀκοινώνητόν ἐστι6. 

β. Ἀνθρακεὺς ἐπί τινος οἰκίας ἐργαζόµενος καὶ θεασάµενος γναφέα αὐτῶι παροικισθέντα, 

προσελθὼν παρεκάλει αὐτὸν, ὅπως σύνοικος αὐτῶι γένηται, διεξιὼν ὡς οἰειότεροι ἀλλήλοις 

ἔσονται καὶ λυσιτελέστεροι [διὰ] µίαν ἔπαυλιν οἰκοῦντες. Καὶ ὁ γναφεὺς ὑποτυχὼν ἔφη πρὸς 

αὐτόν· «ἀλλ᾿ ἔµοιγε παντελῶς τοῦτό ἐστιν ἀδύνατον· ὃ γὰρ ἐγὼ λευκανῶ, σὺ ἀσβολήσεις».  

Ὁ λόγος δηλοῖ, ὅτι πᾶν τὸ ἀνόµοιον ἀκοινώνητόν ἐστι7. 

 

2. Ἁλιεῖς λίθον ἀγρεύσαντες 

α. Ἁλιεῖς σαγήνην εἷλκον: βαρείας δὲ αὐτῆς οὔσης, ἔχαιρον καὶ ὠρχοῦντο, πολλὴν εἶναι 

νοµίζοντες τὴν ἄγραν. Ὡς δὲ ἀφελκύσαντες ἐπὶ τὴν ἠιόνα τῶν µὲν ἰχθύων ὀλίγους εὗρον, 

λίθων δὲ καὶ ἄλλης ὕλης µεστὴν τὴν σαγήνην, οὐ µετρίως ἐβαρυθύµουν, οὐ τοσοῦτον ἐπὶ τῷ 

συµβεβηκότι δυσφοροῦντες ὅσον ὅτι καὶ τὰ ἐναντία προειλήφεισαν. Εἷς δέ τις ἐν αὐτοῖς 

γηραιὸς ὢν εἶπεν: «Ἀλλὰ παυσώµεθα, ὦ ἑταῖροι: χαρᾶς γάρ, ὡς ἔοικεν, ἀδελφή ἐστιν ἡ λύπη, 

καὶ ἡµᾶς ἔδει τοσαῦτα προησθέντας πάντως παθεῖν τι καὶ λυπηρόν». Ἀτὰρ οὖν καὶ ἡµᾶς δεῖ 

τοῦ βίου τὸ εὐµετάβλητον ὁρῶντας µὴ τοῖς αὐτοῖς πράγµασιν ἀεὶ ἐπαγάλλεσθαι, 

λογιζοµένους ὅτι ἐκ πολλῆς εὐδίας ἀνάγκη καὶ χειµῶνα γενέσθαι8. 

β. Ἁλιεῖς σαγήνην εἷλκον· βαρείας δ᾿ αὐτῆς οὔσης, ἔχαιρον καὶ ὠρχοῦντο, πολλὴν εἶναι 

νοµίζοντες τὴν ἄγραν· ὡς δὲ ἑλκύσαντες ἐπὶ τὴν ἠιόνα τὸν µὲν ἰχθὺν ὀλίγον εὗρον, λίθων δὲ 

καὶ ἄµµων µεστὴν τὴν σαγήνην, οὐ µετρίως ἐβαρυθύµουν, οὐχ οὕτω µᾶλλον ἐπὶ τῶι 

συµβεβηκότι δυσφοροῦντες, ὅσον ὅτι καὶ τὰ ἐναντία προσειλήφασιν. Εἷς δέ τις ἐν αὐτοῖς 

γηραιὸς ὢν εἶπεν· «ἀλλὰ παυσώµεθα, ὦ ἑταῖροι· χαρᾶς γὰρ ὡς ἔοικεν ἀδελφή ἐστιν ἡ λύπη· 

καὶ ἡµᾶς ἔδει τοσαῦτα προησθέντας πάντως τι καὶ λυπηθῆναι».  

Ἀτὰρ οὖν καὶ ἡµᾶς δεῖ τοῦ βίου τὸ εὐµετάβλητον ὁρῶντας µὴ τοῖς αὐτοῖς ἀεὶ πράγµασιν 

ἐπαγγέλλεσθαι, λογιζοµένους, ὅτι ἐκ πολλῆς εὐδίας ἀνάγκη καὶ χειµῶνα γενέσθαι9. 

Στο χειρόγραφο του παπα-Παρθέµη ο πρώτος µύθος έχει καταγραφεί ως εξής:  

α. Το αρχαιοελληνικό κείµενο 

ΑИΘΡΑ  ΚΑΙ  ΚИΑΦΕΥΣ 

Ἀνθρακεὺς ἐπί τινος οἱκῶν οἱκίας, ἠ- 

ξίου καί κναφέα παραγενόµενον αὐ- 
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τῷ συνοικῆσαι. Ὁ δέ κναφεύς ὑπο- 

λαβῶν ἔφη ἀλλ’ οὐκ ἄν ἔγωγε  

τοῦτο πρᾶξαι δυναίµην· δέδια γὰρ  

µήπως ἄπερ ἐγώ λευκαίνω, αὐτός ἀ- 

σβόλης πληροῖς. 

Ὁ µῦθος δηλοῖ, ὅτι  

πᾶν τὸ ἀνόµοιον, ἀκοινώνητον10.    

 

β. Η νεοελληνική απόδοση 

Ἒνας καρβουνάρης εἰς ἒνα κατικῶντας  ὁσπίτιον ἐπα- 

ρακαλούσε και ἒναν ταµβάκον να ἒλθη µαζύ µε 

αυτόν να κατοικήση καί ο ταµβάκος ἀπε- 

κρίθηκεν εἶπεν ἀµή δεν ἢθελα ἐγώ 

ἐτοῦτο να το κάµω ἠµπορέση φοβούµαι  διότι 

µήπως εκεῖνα ὁποῦ ἐγώ τά ἀσπρίζω ἐσύ ἢ- 

θελες τα µαυρίσης. Οἱ ἒννοιαι τού µῦθου φανερώνει ὃτι 

καθε πράγµα ὁποῦ εἶναι ατέργιαστον είναι ασυντρόφευτον 

  

γ. Η αλβανική (τοσκική) µετάφραση11 

Nji qymyrxhi më njishtë mbassikonaki stepii i bἁnte 

rixhaa: ene nji tabaku të vἱi baashk me 

atë të konakisi ene tabaku u për 

steh tha po skἁm meο ‘una 

kët‘ë ta b‘aj m‘u--‘um k‘am frik sē psē 

baq‘imta ‘ato qi una i zbardhoj ti dot 

i z‘iish. 

 

Ο δεύτερος µύθος καταγράφηκε ως ακολούθως:  

α. Το αρχαιοελληνικό κείµενο 

ΑΛΙFΣ 

Α‘λιεῖς εἷλκον σαγήνην βαρείας δέ  

αὐτῆς οὔσης, ἔχαιρον, και ἐ- 

σκίρτων πολλώ εἶναι τήν ἄγραν 

νοµίζοντες. Ὡς δὲ ἐπὶ τῆς ἠϊόνος 
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αὐτήν ἐλκύσαντες, τῶν δέ ἰχθύων  

εὖρον ὁλίγους, λίθον δ’ ἐν αὐτῇ πάν- 

µµεγέθη, ἀθυµεῖν ἤρξαντο, και α- 

[...]λύειν, οὐ τοσοῦτον ἐπί τῇ των ἰ  

[...] 

Πάνω από κάθε στίχο του αρχαίου κειµένου υπάρχει η νεοελληνική απόδοση και η 

αλβανική µετάφραση, εν αντιθέσει προς τον πρώτο µύθο, που η απόδοση και η µετάφραση 

βρίσκονται κάτω από το αρχαίο κείµενο12.  

Το αξιοπερίεργο στο χειρόγραφο αυτό βρίσκεται στη λανθασµένη (;) χρήση των 

πνευµάτων σε αρκετές λέξεις και στη σειρά κατάταξης των µύθων (πρώτος ο «Ἀνθρακεὺς καὶ 

γναφεύς» και ακολουθεί ο µύθος «Ἁλιεῖς λίθον ἀγρεύσαντες»)13. Μεγάλη απορία, επίσης, 

προκαλεί στο δεύτερο µύθο η χρήση του δίγαµµα F στην κεφαλαιογράµµατη γραφή του 

ΑΛΙFΣ ως πλαγιότιτλο14.   

Η εκτίµηση του Νίκου Στύλου για το αντίγραφο είναι:  

 «Το αν δε αυτό το αρχαιοελληνικό κείµενο είναι από τη συλλογή του ∆ηµήτριου 

Φαληρέα δεν µπορώ να το ξέρω. Με σιγουριά όµως, από τη γλώσσα του, µπορώ να πω ότι 

είναι αρχαιότερο από τα άλλα σε µένα γνωστά και πολύ προτρεπτικό για µας τους 

δίγλωσσους ηπειρώτες για συλλογή, µελέτη και αξιολόγηση των στον τόπο µας γραπτών 

υπολειµµάτων»15.  

Μπορεί αυτό το αντίγραφο να προέρχεται από κάποια συλλογή των µύθων του Αισώπου 

παλαιότερη από τις µέχρι τούδε γνωστές; Ποια στοιχεία µπορούν να στηρίξουν µια τέτοια 

υπόθεση;  

1. Η κεφαλαιόγραµµη γραφή των τίτλων δίνει λαβή να υποθέσουµε ότι το πρωτότυπο της 

αντιγραφής είχε κεφαλαιόγραµµατη γραφή, που σηµαίνει ότι χρονολογικά πρέπει να 

τοποθετηθεί πριν από τον 7ο αιώνα.  

2. Η χρήση του δίγαµµα F ενισχύει την υπόθεση ότι η γραφή πρέπει να ήταν 

κεφαλαιογράµµατη και, αφού βρίσκεται ακόµη εν χρήσει το δίγαµµα F, χρονολογικά πρέπει 

να είµαστε πολύ πριν από τον 7ο αιώνα.   

3. Η σειρά στην καταγραφή τους δείχνει ότι δεν προέρχεται από τις δύο προαναφερόµενες 

ποιητικές επεξεργασίες του Βαβρίου και του Φαίδρου και ίσως να µην προέρχεται και από τη 

συλλογή του ∆. Φαληρέα.  

4. Το άφωνο ουρανικό ψιλό κ του κναφεύς, αντί του αντίστοιχου µέσου γ στο γναφεύς, 

ίσως αποτελεί µία ένδειξη ότι το χειρόγραφο του παπα-Παρθέµη αντλεί το υλικό του από 

παλαιότερη συλλογή σε σχέση µε τις ήδη γνωστές.      
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Τέλος η λανθασµένη χρήση των πνευµάτων δεν ξέρουµε αν αποτυπώνει κάτι άγνωστο σε 

µας, γιατί ο αντιγραφέας δεν µπορεί να κατηγορηθεί για άγνοια των κανόνων της γλώσσας, 

αφού στον «Ἁλιεῖς» λ.χ. µπορούµε να δούµε τον τύπο ηὗραν στη νεοελληνική απόδοση 

σωστά γραµµένο, ενώ στο αρχαίο κείµενο εὖρον µε λανθασµένη γραφή.  

Το τρίγλωσσο χειρόγραφο των Τιράνων νοµίζω ότι παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους 

κλασικούς Φιλολόγους και τους Γλωσσολόγους τόσο για το αρχαίο κείµενο, όσο και για τη 

νεοελληνική διάλεκτο που χρησιµοποιεί.     
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