ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΑ MEAETUMATA
(Έξ Ανεκδότου πραγματείας «Τό Αθηναϊκόν Αρχοντολόγιον καί
ό Βυζαντινισμός έν Άθήναις»).

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΛΙΜΠΟΝΑ
Αφορμήν λαβόντες έκ του έν τή ΈστΙαΛ δημοσιευθέντος άρθρου
του καθηγητοΰ κ, Σπυρίδωνος Λάμπρου περί Βασιλικής (Johahi) της
’Αθηναίας σουλτάνας και Μιχαήλ του Λίμπονα, παρέχομεν κατωτέρω
γενεαλογικάς τινας σημειώσεις περί του οί'κου του μεγάλου τούτου
’Αθηναίου, συμπληρούντες οΰτω τά ήδη γραφέντα και κινούντες υπέρ
αυτού, ώς δεν άμφιβάλλομεν, ετι μάλλον το γενικόν ένδιαφέρον.
Τό γένος Λ.£μ.ΐϊθνα ή Λήν έν των άρχαιοτέρων καί
πρωτευόντων έκ των τό αθηναϊκόν άρχοντολόγιον άποτελούντων.
Ήσαν δέ τά αρχοντικά ταΰτα γένη βυζαντινής ώς έπί τό πλεΐστον καταγωγής καί άρχικώς δώδεκα τον αριθμόν, ώς έκ παραδό
σεων καί παροιμιών τινων αθηναϊκών διδασκόμεθα. Ταΰτα συνεκέντρουν έν έαυτοϊς έπί τουρκοκρατίας άπασαν την πολιτικήν καί ηθι
κήν έξουσίαν έπί τών ’Αθηναίων' τά δικαιώματα αυτών ήσαν άναπαλλοτρίωτα, οΰδ’ ήδύνατο νά προστεθή εις την χορείαν τών αρχον
τικών άλλο τι γένος έντόπιον ύψωθέν ή έξωθεν έλθόν, έστω καί περι
φανές, και νά ένασκήσφ την άρχήν, τουλάχιστον μέχρι τών μέσων
της 18ης έκατονταετηρίδος $ καί πρότερον, έάν μη ήν «έκ τών δώ
δεκα», ύφ’ήν κοινήν ονομασίαν ΰπήγοντο, καίτοι ούχί πλέον δώδεκα
τον άριθμόν, τά άρχοντικά γένη της έποχής ταύτης, άτε έκ τών
δώδεκα αρχαίων βυζαντινών τό πλεΐστον καταγόμενα.
Ή τοιαύτη άπ’αιώνων χρονολογούμενη καί μέχρι της έπαναστάσεως
τού 1821 άμείωτος καί άσάλευτος διατηρηθεΐσα έξουσία καί υπεροχή,
ήν ή έπελθούσα τουρκοκρατία (1456) εύρεν ήδη άκμάζουσαν, άναμφιβόλως έλαβεν άρχήν έκ του Βυζαντίου' άρά γε όμως θεωρητέα ώς
άπόρροια καί λείψανον του διοικητικού συστήματος τών βυζαντινών
1 Τόμ. ΚΓ', σελ. 132 καί 150 (άριθμ. 583 καί 584. Μάρτιος 1887).
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θεμάτων, είς Sv τών όποιων, τότής Ελλάδος (άπό τοΰ ίσθμοΰ μέχρι
τής Δημητριάδος πρός βορράν), ύπήγοντο αί Άθήναι, τά δέ .αρχοντικά
γένη κατά ταϋτα ώς έκ τών τελευταίων τουρμάρχων ή δρουγγοιροκομ,ήτων καί έν γένει έκ τής τοΰ στρατηγού προε.Ιεΰσεως οιον πρωτοκαγζελλαρίων, πρωτομανδατόρων, πρωτοβανδοφόρου, πρωτοδομεστίκων
κτλ. καταγόμενα;1 Ή έξουσία, ή άρχοντία αυτή προέκυψεν άρά γε
διά προνομίων παραχωρηθέντων εις τούς συγγενείς οίκους τών έξ Α
θηνών αΰτοκρατειρών (τής Ειρήνης, συζύγου Δέοντος τοΰ Δ'. [775—
780], ήτις μετά τόν θάνατον τοΰ συζύγου κα'ι τοΰ υίοΰ Κωνσταν
τίνου τοΰ, ΣΤ', έβασίλευσεν ετι μέχρι τοΰ 802., καί τής άνεψιάς αυ
τής Θεοφανοΰς, συζύγου Σταυρακίου [803—-812], πιθανότατα τής
τελευταίας ταύτης έκ του γένους τών Τεσσαρακονταπήχων 2), άν καί

αυτό τούτο τό γεγονός τής έξ ’Αθηνών έκλογής αυτών δίκαιοί ήμάς
νά ύποθέσωμεν μετά βεβαιότητας, ότι ύπήρχεν ήδη τότε έν Άθή
ναις ισχυρά άρχοντία, εις ήν και άνήκον ή Ειρήνη και ή Θεοφανώ
(ό στενότατος συγγενής αυτών Κωνσταντίνος Σαραντόπηχος φέρεται
ώς πατρίκιος τήν άξίαν); ’Ή διά τής έγκαταστάσεως δώδεκα Βυζαν
τινών πατρικίων ή άρχοντοπούλων έν Άθήναις, άντιπροσωπευόντων
τήν βυζαντινήν έξουσίαν και ένασκούντων τήν ύπερτάτήν αρχήν άπό
κοινού, είς έντελή δέ αναλογίαν πρός τούς τής Κρήτης δώδεκα «άρχοντορωμαίους» ή «άρχοντοπουλορωμαίους» εύρισκομένών ; ’Ή μήπως
οί άρχοντες ούτοι έν Άθήναις ήσαν άπόγονοι άρχαίων Βυζαντινών
τιμαριούχων 1 τής ’Αττικής, οΐους άπαντώμεν καί έν Πελοποννήσφ
ολίγον προ τής ίδρύσεως τής λατινοκρατίας καί περί τά τέλη τής
βυζαντινής αυτοκρατορίας (περί τάμέσα τής 15ης έκατονταετηρίδος),

1 Τά θέματα τοΰ βυζαντινού κράτους, τά τε ανατολικά καί τά δυτικά, διωκούντο διά τών ύπδ τήν άμεσον κυριαρχίαν τοΰ αύτοκράτορος, άπδ τής
14ης έκατονταετηρίδος δέ, κατά Κωδηνδν Κουροπαλάτην, καί άπδ τών δύω
δομεστίκων, τοΰ τών Ανατολικών και τοΰ τών Δυτικών (θεμάτων), έξαρτωμένων, στρατηγών (πραιτόρων ή καί τών έκ προσώπου)· ύφ’ έκαστον τούτων
ήσαν οι τουρμάρχαι (τούρμαν, τουρμαρχάτον άπετέλει έ'ν διαμέρισμα τοΰ δλου
θέματος, ώς λ. χ. ή Εό'βοια έκ τοΰ τής 'Ελλάδος· ώνομάσθη δ·ί ούτως έκ τοΰ
στρατιωτικού σώματος τούρμα, (άρά γε έκ τούτου τδ τζούρμα:;), ού δ άρχηγδς διώκει στρατιωτικώς τδ διαμέρισμα)· τούτων κατώτεοοι αύθις ήσαν οί
δρουγγαροκόμητες (αξίωμα στρατιωτικόν διάφορον τοΰ τών ναυτικών δρουγγαρίων) κτλ. Άπετέλουν δέ πά,ντες ούτοι μετά τών ύπ’ αυτούς λειτουργών
τήν προέλευσιν τοΰ στρατηγού. ’Επίσης άπαντώμεν έν τοΐς θέμασι τούς
κ.ρ ι τ ά ς ή δικαστάς καί κυρίως ώς πρδς τδ τής Ελλάδος τδν κριτήν τής
‘Ελλάδος- δ κριτής πιθανώς δέον νά συνταυτισθή μετά τοΰ στρατηγού,
ε’ιμή ήν και αύτοΰ- προτ,εταγμένος, ’ίσως 'όμως παριστμ. καί καθαρώς πολιτι
κόν ά-ρχοντα. κατώτερον στρατηγού, ώς δ πρωτονοτάριος.
Περί τούτων έπιθ. Rambaud, L’Empire grec. ρ. -175-208.— Κωνστ. Πορφυρογέν. Περί Θεμάτων, Α. σ. 42 καί Β. σ. 44-56 (έ'κδοσις Βόννης)’ καί Περί
βασιλ. τάξεως (de cerimoniis), σ. 663 καί 657.’ II. — Παπαρρηγοπούλου,
'Ιστορ. έλλην. έ’θνους Τ..Δ', σ. 38.
2 Κωνσταντίνος πατρίκιος. Σαραντόπηχος (Τεσσαρακοντάπηχυς)'δέον πιθα
νότατα νά θεωρηθή δ πατήρ τής ανεψιάς τής Ειρήνης Θεοφανοΰς, διότι και
δ υίδς αύτοΰ Θεοφύλακτος Σαραντόπηχος δ σπαθάριος φέρεται, ώς. άνεψιδς
τής Ειρήνης, έν ω ούτος (πατρίκιος Κωνσταντίνος) μόνον ώς στενότατος συγ
γενής αύτής· ώς τοιοΰτος δέ δύνα,ται ά'ριστά νά θεωρηθή σύζυγος τής άδελφής αύτής. Τή αληθείς έκ τών αύτοκρατορικών τούτων συγγενών τδν μέν
π. Κωνσταντίνον βλέπομεν διορισθέντα ύπδ τής Ειρήνης διοικητήν ’Αττικής
[797] (’ίσως κατώτερον τουρμάρχου τήν άξίαν πιθανώς όμως καί άντιπραίτωρος μόνον) τδν. δέ υίδν τούτου Θεοφύλακτος δν ή Ειρήνη τώ 799 άπέ-

είτε καί άπλών πατρικίων έπαρχιακών ;
Έκ πασών τών ύποθέσεων τούτων ή προτελευταία δέον νά θεωρη
θή ώς βεβαία. Ό ’Αλέξιος Κομνηνός ο>ς μαρτυρεί ή θυγάτηρ αύτοΰ
(’Άννα Κομνηνή βιβλ. 7ον, σ. 204) είχε συς-ήσει φάλαγγα τών άρχον
τοπούλων, ήτοι νεαρών υίών τών Βυζαντινών πατρικίων (όμοίαν τή τών
έν τή Δύσει pages)
*
δώδεκα νΰν έξ αυτών πιθανώς άπεστάλησαν εις
Αθήνας, είτε ένεκα έκδουλεύσεων, εί'τε ώς συνοδοί,ώς έν Κρήτη, μέλους
τής βασιλικής οικογένειας, όπως κατας·ώσιν έπιτόπιοε άρχοντες2. Ούχί
στειλεν ε’ς Αθήνας, όπως σύν τώ πατρί ένεργήση τήν κατάθλιψιν τής στά
σεως τών εξόριστων άνδραδέλφων της, σπαθάριον τήν άξίαν ή'τις προϋπετίθει μεγάλην εύγένειαν). —’Επίσης περί τδ 1182 άπαντώμεν Τεσσαρακονταπήχην πράκτορα τών τελών έν Άθήναις, έξ ού φαίνεται δτι δ οίκος ούτος

έπί πολύ διετήρησε τήν ίσχύν καί προνόμια.
1 Ό τιμαριωτισμός ού μόνον ούκ άσυνήθης ήν εν τώ βυζαντινω κράτει,
άλλα μάλλον ώς έν αύτω τδ πρώτον συστάς καί δημιουργηθ-ις δέον νά θεω
ρηθή, έξ ού παρέλαβεν ή Δύσις, ώς πολλοί μέχρι τοΰδε απέδειξαν.
2 Πολλά έτι δύνανται νά ένεχθώσιν εις φώς περί τοΰ άντικειμένου τού
του. Ή έξέλίξις τοΰ πολυπλόκου βυζάντινοΰ πολιτεύματος, σύμφυρμα οχλο
κρατίας και τιμαριωτισμού παριστώντος, έκ τοΰ Ρωμαϊκού είναι έ’ν τών
σκοτεινοτάτων καί μάλλον άξιοσπουδάστων ζητημάτων τής ελληνικής με
σαιωνικής ιστορίας Τά μάλα περίεργος είναι ή πανταχοΰ άπαντώσα δωδεκαρχία αύ’τη· δώδεκα πατρικίας οικογένειας άπαντώμεν καί έν Βενετία (αύται τούλάχιστον άπετέλουν τήν πρώτην τάξιν τής άρχαιοτέρας ένετικής Αρι
στοκρατίας) καταγομένας έκ τών 12 αρχόντων (Tribuni) τών έκλεξάντων τδ
697 τδν πρώτον δόγην Paoluccio Anafesto- έπίσης δέ καί έν άπάσαις ίσως
ταΐς κατά τδν μεσαίωνα δημοκρατίαις τής ’Ιταλίας 12 ήσαν οί άρχικοί πα
τρίκιοι, ώς ούχ ήττον καί έν τώ Άγ. γερμανικώ βωμάϊκφ κράτει χαί τα“
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σπανίως δέ βλέποριεν έν τοϊς θέριασιν, οιον έν τώ του Όψικίου πλειοτέρους άρχοντας αντί των κανονικών στρατηγών καί της προέάεύσεως
αυτών'και έν αύταΐς ταϊς Άθήναις γίνεται ρινεία τοιούτων εκτάκτων
είτε και έπιτίμων ή πολιτικών [Λάλλον αρχόντων, καθώς καί έν Εύβοίιγ
άπαντά. αντί τουρριάρχου άρχων (πολιτικός, πιθανώς μάλλον ανεξάρ
τητος), «άρχων Χρήπου» (Εύρίπου) άποκαλούριενος1. 'Ώστε πιθανώς
νά ήν συνήθης ή μορφή αύτη τής διοικήσεως εις έποχήν κάπως μετάγενεστέραν, όλίγω πρό τής λατινοκρατίας. Ό ώρισμένος τών δώδεκα
αθηναϊκών αρχοντικών οικογενειών αριθμός ύποδεικνύει την τοιαύτην
προέλευσιν αυτών υπέρ τούτου δέ έτι μάλλον συνηγορεί τό έμβλημα,
δ δικέφαλος βυζαντινός αετός, όν, καθώς έξ έπιτυμβίων πλακών καί
έπιγραφών έπί ναών κτλ. φαίνεται, έφερον από κοινού πολλαί οΐκογένειαι, οιον, κατά τά μέχρι τοϋδε τουλάχιστον εύρεθέντα, αί
τών Κοδρικών, Βενιζέλων, Μάκολα (νυν έν’Ιταλία), Καπετάνάκηδων
καί Γέροντα" μετά βεβαιότητος δέ δυνάμεθα τούντεΰθεν νά είκάσωμεν δτι καί άπαντα τά «έκ τών δώδεκα» γένη θά έ'φερον τον δικέφα
λον αετόν, παραλαβόντα συν νρ έξουσία έκ Βυζαντίου ώς σύμβολον
κοινής προελεύσεως καί κοινής αρχής, έκ τού Βυζαντίου άπορρεούσης
καί τόν Βυζαντινισμόν άντιπροσωπευούσης, εί'τε τινά πιθανώς καί
ένεκα καταγωγής ή συγγένειας προς τούς, αύτοκρατορικούς οίκους,
ώς λ, χ. οι Ταρωνϊται, Παλαιολόγοι, ΚαβαλλάριοΓ έπίσης δέ καί οι
Χαλκοκονδύλαι, τό άρχαιότατον μεταξύ τών αρχοντικών γενών, ούς
οί ’Αθηναίοι άπό του 1490 (ώς τούτο έξ έπιγραφής σωζομένης φαί
νεται) δι’ όλης τής’ τουρκοκρατίας δέν έκάλουν *?| Χαρκανδύλας, δύνανται νά θεωρηθώσι πιθανώτατα ώς εις άμεσον γενεαλογικήν σχεσιν προς, τούς Κομνηνοφυεΐς Τζυκανδύ(ή)λας 2 εύρισκόμενοι. Τοιαύτη
ή αρχή του βυζαντινού άετού παρά τοΐς άρχοντικοΐς τών ’Αθηνών,
κατά πάσαν πιθανότητα,, βεβαίως δμως ούχί οϊα παρίσταται παρά
έλευθέραις πολιτείαις αυτού (Freie Reichsladte) παρομοίαν εύρίσκομεν διάταξιν τής κοινωνίας καί παρόμοια μεταξύ τών πανίσχυρων πατρικίων καθε
στώτα, ήθη καί έθιμα καθώς καί παρά τοϊς άρχουσι τών ’Αθηνών.
1 Πρβ. Rambaud. ρ. 195.—- Κωνστ. Πορφυρογ. Περί βασιλ. τάξ. (de Cerimoniis etc.) σ. 657. κτλ.
2 Έπίθ. Ά. Παππαδοπούλου Κεραμέως, Έπιστολαί Καβάσιλα κτλ. έν τώ
παραρτήματι τού ΙΣΤ. Τόμου (Παλαιογραφικόν δελτίον) του έν Κων]πόλει
έκδιδομένου περιοδικού του έλληνικού φιλολογικού, συλλόγου.,—σ. 48. στήλ.
2 καί σελ.. 69 (διορθώσεις καί συμπληρώματα, περί τό τέλος του τεύχους),
στίχ. 17.—έπίσης Manuelis Philae Garmina, ed. Mtiller. T. II. p. 235.
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τινων, ώς τέκμ-ήριον δηλ. «αλόγου κενοδοξίας έν χρόνοις θηριώδους
δουλείας», καθώς έπίσης καί δ βυζαντινός άέτός δέν ήν ουδέ είναι
σύμ,βολον πασών (!) τών άνά την Ελλάδα εύγενών οικογενειών.
Τοιαύτα ήσαν τά γένη, έξ ών άποκλειστικώς έξελέγοντο οί πανί-.
σχυροι καί σχεδόν ανεξάρτητοι προεστώΓες έπί τουρκοκρατίας, καί
ών έν τών πρωτευόντων άντεπροσώπευεν ό Μιχαήλ Λίμπονας. Έτέλουν μόνον προς άλληλα έπιγαμίας, ουδόλως καταβαίνοντα μέχρι
τών δευτερευουσών τάξεων (κατά προγενεστέραν τουλάχιστον έποχήν,
πολύ πρό τής έπαναστάσεως), ώς τούτο διά πίνακος έπισυνημμένου
τώ «Άθηναϊκφ άρχοντολογίω», έμφαίνοντος πάσας τάς μεταξύ τών
αρχοντικών γενών τελεσθείσας έπιγαμίας, γίνεται δήλον. Οί εις ταΰτα
άνήκοντες, καί δι’ ιδιαιτέρας μεγαλοπρεπούς ένδυμασίας’ άπό τών
1 Ή ένδυμασία αΰτη, περί ής αλλαχού έν έκτάσει θέλει γίνη λόγος, συνίστατο διά τούς μέν ά'ρχοντας, ώς ομοίως καί διά τούς έξ αυτών προεστώτας,
κυρίως έξ ύψηλού κυλινδρικού έκ χνοώδους υφάσματος καλύμματος σκιαδιού
(παρά τών ’Αθηναίων καλοΰπι κοινώς καλουμένου), όμοιου δέ πρός τά τών
σημερινών Περσών καί Κούρδων έξ έρίου (άστραχάν) κάπως, ή καϊ πρός τά
καλυμαύχια αυτά τών ιερέων, πρός δέ έκ ποδήρους έπενδύτου έξ όλοσηρικοΰ,
χρώματος συνήθως έρυθροΰ μονοχρόου ή καί ραβδωτού, ύπερραμμένου διά σισύρας' οί προεστώτες έ'φερον ώς διακριτικά τού αξιώματος των πρός τώ καλουπίω καί μανδύαν εύρύν μετά πλατειών περιχειρίδων έξ έρίου πολυτίμου,
χρώματος ώς έπί τό πλεΤστον σκοτεινού (μελανός ή κυανού)-.ό μανδύας ούτος
Μπινίσι κοινώς διά τουρκικής λέξεως καλούμενος, ήτο πεποίκιλμένος διά
σειρητίων καί έ'σωθεν ύπεστρώννυτο διά όλοσηρικοΰ" ελάμβανον δέ οί έκάστοτε προεστώτες αύτόν τή 1η Μαρτίου, ημέρα τής έτησίας έγκαθιδρύσεως
αυτών έν τή άρχη παρά τοΰ Βοεβόδα, οστις ίδιοχείρώς καί έπισήμως περιέβαλλεν αύτοΐς τόν μανδύαν πρός κατάδειξιν τής άνωτάτης Τουρκικής κυριαοχίας, καί ότι έξ αυτής προηρχετο δήθεν ή τών αρχόντων έξουσία, ήν από
τής τού Βοεβόδα χειρός σύν τώ μανδύα, παρελάμβάνον οί άρχοντες- Διά
δέ τάς αρχόντισσας συνίστατο έπίσης έκ ποδήρων έσθήτων, χρώματος έρυθρού
ή πρασίνου ή καί άλλων, χρυσώ διϋφασμένων, ενιαχού δια. πολυτίμων λίθων
κεκοσμημένων, καί διά λευκής σισύρας, ώς έπί τό πολύ ύπερράμμένων" πρός
τούτοις δέ έ'φερον αύται καί κρήδεμνον μαργάρω καί λίθοις, παρά ταΤς πλουσίαις, πεποιλκιμένον μετά μακρας καλύπτρας.
Αί πατροπαράδοτοι ένδυμασίαι αύται, έν αιςΐ διαβλέπομεν άναντιρρήτως
αυτή > ταύτην σχεδόν, τήν τών Βυζαντινώ ν πατρικίων καί αρχοντισσών στολήν,
καί αί'τινες έπικυρουσι τήν περί καταγωγής τών άρχοντικών γενών ύπόθεσιν
ημών, προϊόντος τοΰ χρόνου, σύν τή παρακμή τής άρχοντικής καί ανυψώ
σει τών κατωτέρων τάξεων (περί τά τέλη τής 1 8ης έκατοντ.) κατέστησαν
κοιναί καί εις τάς κατωτέρας τάξεις, ένω πριν έτηρεϊτο άπαρεγκλίτως ή έξωτερική αΰτη διάκρισις.
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λοιπών ’Αθηναίων διακρινόμενοι, δικαίως ήδύναντο νά ύπεραίρωνται
καίάληθώςέκαυχώντο' οί δέ’Αθηναίοι άναγνωρίζοντες τήν ύπεροχήν
αύτών καί θεωροΰντες ώς μόνην δικαίαν καί λελογισμένην την τούντεΰθεν ύπερηφανίαν έσκωπτον, φείποτε φιλοσκώμμωνες δντες, τούς
ψευδαλαζόνας καί άλόγως β,ρενθυομένους, λέγοντες καί μέχρι τ^ς σή
μερον έτι: «κακαρώνει ’σαν νά γναι άπο τούς δώδεκα». Ή φράσις
αυτή καθ’ έαυτήν άποδεικνύει άριδήλως την έκ δώδεκα Βυζαντινών
άρχόντων, « άρχοντορωμαίων », καταγωγήν τών άρχοντικών γενών.
’Ίδωμεν νυν πρός στιγμήν τίνα κα'ι πόσα ήσαν ταΰτα.
Οΐ περί τά τέλη τής 17ης έκατονταετηρίδος τάς ’Αθήνας διαδο-

χϊκώς έπισκεφθέντες ξένοι περιηγηταί, de la Guilletiere * (1669),
Spoil κα'ι Wheler (1675- 1676), οΐ'τινες άναφέρουσα έκαστος οί
κους τινάς τών άρχόντων, Vecchiados ύπ’ αύτών καλούμενων κα'ι
seculiers (βεβαίως δέ τών τά μάλα ίσχυόντων και πλουσιωτέρων έξ
αύτών, ή καϊ ούς έθεώρουν ώς τοιούτους, διότι δέν συμφωνούσα ώς
πρός τόν αριθμόν κα'ι τά ονόματα αύτών), χειρόγραφός τις πρός τούτοις ίστορίά τών ’Αθηνών, πιθανότατα ύπό Ίωάννου Μπενιζέλου
(*|· 1801) γραφεϊσά, ή ώς Χρονικόν τοΰ ’Ανθίμου ή χειρόγραφον τοΰ
Πιττάκη (άπό τοΰ κατόχου) εις τόν ιστορικόν κόσμον γνωστή, κα'ι
άλλαι σύγχρονοι πηγα'ι κα'ι παραδόσεις διδάσκουσα ήμάς, δτι τά
αρχοντικά γένη ήσαν τά έξής :
Χάλκοκονδύλαι (Χαρκανδύλαι), Βενιζέλοι (Μπενιζέλοι), Παλαιολόγοι «οί Βυζαντινοί», Λίμποναι. ΠερΟΰλαι, Καβαλλάριόι, Ταρωνϊται, Κουτρικάδες, Λατίνοι, Μάκολαι2, Γερέναι ή Γέράνοι, Καπετανά-·
κηδες, Ντέκαι (Ντέκας, ντέ Κάς3), Καύτζελλιέραι (de Cancel-
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Οί δέ αλαζόνες καί φιλοσκώμμονες ’Αθηναίοι έ'δωκαν λέξεις εις τδν έκ
τούτου «καϋμδν» τών άρχόντων διά του έξής άσματίου, έν ω παρίσταται αΰτ'ο
τδ χρυσοϋφές ύφασμα κατακραυγάζον κατά τής βεβηλώσεως :

Τί έ’χεις Ταρακλή (Σελιμέ, κισλεμέ *) καί κλαϊς ;

Μέ
Μέ
μέ
Μέ
μέ
Μέ
μέ

φορούν κακα'ις καλαίς.
φορεϊ τοΰ Ψύλλα ή Χάρι
τήν Δόμνα τ’ Άστρακάρη.
φορεΐ ή Μαντζάκενα
τήν Άλεξάνδρενα **
.
φορεϊ ή 'Ρέρενα
τήν Μπένιζέλενα
.
***
Μ’ έχει ή Τρικκαλιώτενα
καί ή Μισσαραλιώτενα.
Μέ φορεϊ ή Μπρίμπενα
μέ τήν Καντζηλλιέρενα.
Μέ φορεϊ καί ή Μπέλμπενα
μέ τήν Αογοθέτενα.
Μέ φορούνε κ’ ή φτωχαΐς
πδΰ σαρώνουν τής αύλαίς.
και μαζώνουν κωτσυλιαίς.
Μέ φορούν περβολαροΰδες
που σκουπίζουνι τής ρούγες.
κτλ. κτλ.

* (Χρυσοΰφαντα υφάσματα, έξ ών κατςσκευάζοντο αί γυναικεϊαι άρχοντι-

καί έσθήτες· αί λέξεις τουρκικαί).
** (Σύζυγος τοΰ προεστώτος Άλεξ. Παλαιολόγου Μπενιζέλου).
*** (Σύζυγος τοΰ ά'ρχοντος καί πρώτου προεστώτος Προκοπίου Μπενιζέλου).

1 Ό G nil le tier e εΐνε λίαν πολύτιμος διά τάς πληροφορίας του καί
ιδίως ώς πρδς τά ονόματα τών άρχόντων. Τδ οτι δέ δέν εΐδεν. ίδίοις δ'μμασι ν
8σα περιγράφει, ώς διατείνονται πολλοί, αν καί λεπτομέρεια! τινες, οίον κα
ταμετρήσεις θαλασσών (βάθους), έπεισόδεια κτλ. δέν δύνανται νά ώσιν άπόκυήματα τής φαντασίας καί άποδεικνύουσιν αΰτόπτην, ουδόλως κωλύει αί
πληροφορία: αύτοΰ περί τοΰ άθηναϊκοΰ άρχοντολογίου, τά ονόματα τών τής
έποχής έκείνης προεστώτων καί άρχόντων (άτινα βεβαίως δέν ήδύνατο νά
φαντασθή), νά ώσιν άληθέσ'τατα, διά μέσου τών έν Άθήναις έγκατεστημένων
Καπουκίνων πιθανώς περιελθόντα είς αυτόν. "Ωστε ουδόλως άπορριπτέος ώς
ιστορική πηγή.
1 Τδ γένος τοΰτο σώζεται τήν σήμ.ερον έν Ίταλίςι. Οί τέσσαρες αδελφοί
Βερνάρδος, ’Ιωάννης, Γεώργιος καί Νικόλαος Μάκολαι υιοί τοΰ ά’ρχοντος Δημητρίου Μάκόλα διά τάς πρδς τήν δημοκρατίαν τής Ένετίας πολυτίμους εκ
δουλεύσεις κατά τδν πρδς τούς Τούρκους άγώνα αύτής έκτήσαντο τδν τίτλον
τοΰ κόμητος διά δουκικοΰ γράμματος τής 24 Σεπτεμβρίου 1701· μετά δέ
τήν άπώλειάν τοΰ Μωρέως ή οικογένεια Μάκολα κατέφυγεν είς Βενετίαν’ νΰν
άντιπροσωπεύουσιν αυτήν μόνον δ κόμης Βερνάρδος-'Έκτωρ-’Όθών Μάκόλας,
γεννηθείς τή 12 Μαρτίου 1844, διδάκτωρ τά νομικά, καί αί κόμησσαι άδελφαί
του Δηϊδάμεια-Βαρβάρα-’Άρτεμις,σύζυγος τοΰ καθηγητοΰ FiorOli della Lena,
Έρμίνη-Ίωάννα, σύζυγος 'Ιππότου Maar. Graziani καί Μαρία- Δρουσίλλή,
γεννηθεϊσα τω 1854. Έμβλημα φέρει δ οίκος Μάκολα έ'τι τδν άθηναϊκδν άετδν
έν δαπέδω κυανώ.
3 Τδ γένος τοΰτο φραγκικής καταγωγής, ώς καί έκ τής έν χειρογράφοις
.. γραφής τοΰ ονόματος ντ έ Κάς φαίνεται, κατάγεται πιθανώτατα (οία καί ή
γνώμη τοΰ Buchon) έκ τών γάλλων σταυροφόρων de Cahietl η de Kaeu, οΰς
οί Βυζαντινοί χρονογράφοι καλούδι Δ $ κ ά ε ς. Ό Anseau (AnSel^ Άσέλ) de
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lieri)’, Γασπάρηδες. Καλογεράδες, Γέροντες, Νέρηδες, Μπεναλδήδες.
Τινά έξ αυτών φραγκικής καταγωγής οντα, άλλα δέ έξωθεν μεταναστεύσαντα, δι’ έπιγαμιών πιθανώς ή ένεκα περιφανείας καταγωγής,
πλούτου καί έντοπίου επιρροής, βραδύτερον, δτε είχον έκλίπγι ή παρήκμαζον ήδη τινά τών αρχαίων, θά προσελήφθησαν έν τώ άρχοντολογίφ, διότι άρχικώς, ώς ήδη εί'πομεν, δώδεκα μόνον ήσαν τά αρχον
τικά γένη. Ποια δέ έκ τών άνωθι καταλεχθέντων νυν ήσαν τά αρ
χαιότερα καί δέον νά θεωρηθώσιν ώς καθαρώς βυζαντινής προελεύσεως καί δη έκ τών δώδεκα καταγόμενα, περί τούτων αλλαχού καί
έν έκτάσει θέλει γίνη λόγος.
Πρός τούτοις έν τφ άρχοντολογίφ κατελέγοντο (τουλάχιστον δε
καετηρίδας τινάς προ τής έπαναστάσεως ή καί ετι πρότερον) καί
προεστώτας έχορήγουν, ούχ ήττον τών αρχαίων αρχοντικών, καί αί
οΐκογένειαι : Βροντογούνη (έξ ’Ηπείρου- άναφέρεται έν τούτοις καί
ύπό Guilletiere 1670 ώς άκμάζουσα), Άστρακάρη, Μπαρμπάνου,
Λογοθέτου, ΙΊατούσα, Μισσαραλιώτου, Λιανοσταφίδα καί άλλαι κατωτέρας περιωπής' τοΰτο δέ διά τάς ανωτέρω αιτίας καί διότι κατά
τήν έποχήν έκείνην δέν έτηρεΐτο τόσον αύστηρώς ή μεταξύ τών αρ
χόντων καί λοιπών τάξεων άπόστασις.
Ταΰτα νυν κατά παρέκβασιν ώς πρός τό αθηναϊκόν άοχοντολόγιον,
ή περί τής άρχής καί άναπτύξεως τοΰ οποίου σπουδή τά [χάλα θά
συντείνη εις τήν γνώσιν τής ιστορίας καί κατανόησιν τής πολιτικής
καταστάσεως καί τοΰ βίου τών μεσαιωνικών Αθηνών.

νάμεθα έντούτοις νά παρακολουθήσωμεγ πέραν των αρχών τής 17ης
έκατονταετηρίδος, δηλ. πέραν τοΰ πατρός τοΰ Μιχαήλ Λίμπονα'
πιθανώτατα συν τώ χρόνφ καί όταν έρευνηθώσιν άπασαι αί έν Άθήναις,
έπί μνημείων κυρίως,οίον τοΰ Θησείου,τής στοάς τοΰ Άδριανοΰ, ναών
αρχαίων κτλ. έγκεχαραγμέναι μεσαιωνικά! έπιγραφαί, αί θέσιν χρονο
γράφου τής συγχρόνου ιστορίας τής πόλεως έπέχουσαι, νά γνωσθώσι
καί άλλα ονόματα Λιμπονών άρχαιοτέρων έποχών καί ή πρός άλλήλους καί τόν Μιχαήλ γενεαλογική σχέσις. Πιθανώτατα δμως τό γένος
τοΰτο δέν ανήκει εις τήν χορείαν τών έκ Βυζαντίου ένταΰθα έπελθόντων καί βυζαντινήν αρχήν άντιπροσωπευόντων, πολλφ μάλλον δέον
νά θεωρηθή φραγκικής καί δή ισπανικής ή καταλανικής καταγωγής,
καί βραδύτερον μόνονκατά τήν έποχήν τής καταλανοκρατίας (περί τά
μέσα 14ου αίώνος), δι’άς ανωτέρω άνεφέραμεν αιτίας, συμπεριληφθέν
εις τό άρχοντολόγιον. Τό ό’νομα Λιμπωνάς, ύφ’ δ βλέπομεν τόν Mi-J
χαήλ Λίμπονα ένΒενετίρι καί οπερ ήδύνατο ώς έκ τής μορφής του νά
καταπείσν) ημάς είς τό καταλέξαι τό γένος τοΰτο μεταξύτών καθαρώς
βυζαντινής καταγωγής, δέον νά θεωρηθή ώς προελθόν έκ μεταβολής
έπί τό έλληνικώτερον καί μάλλον ταϊς ίδέαις τοΰ έν Άθήναις άκμάζοντος Βυζαντινισμού προσηκούσης τοΰ αρχικού ονόματος τοΰ. γέ
νους (διότι Λίμπονα είναι τό αληθές ονοιχα αύτοΰ, ύπό τοΰτο δέ
καί μόνον είναι καί ήν γνωστόν τοΐς Άθηναίοις). Έγένετο δέ ή με
ταβολή αυτή πιθανώτατα παρ’ αύτοΰ τοΰ Μιχαήλ έν Βενετίρι, όπου
οί περί τά ελληνικά γράμματα διατρίβοντες καί περί τήν γλώσσαν
άρχα'ίζοντες ώς έκ τούτου έφιλοτιμοΰντο νά δώσωσιν αρχαϊκήν μορ
φήν καί είς τά οικογενειακά αύτών ονόματα. Ούτως οί Χαρκανδύλαι
ή Χαλκανδύλαι μετέτρεψαν τό ονομα αύτών εις Χαλκοκόνδυλος, οί
Κουτρικάδες (κυρίως άπό Παναγιώτου του Κοδρικά τοΰ διασήμου
φιλολόγου, γεννηθέντος 1750, f 1827) είς Κοδρικάς έπί τό εύφωνότερον καί τήν έκ Κάδρου καταγωγήν άναμιμνήσκον,οί Καντζηλλιέραι
(φραγκικής καταγωγής, de Cancellieri) εις Καγγελλάριος, καί ούτω
καθ’ εξής.
Τό γένος Λίμπονα νΰν δέον νά θεωρηθή ώς καταλανικής κατα
γωγής καί δη ώς τό μόνον τοιοΰτον έκ τών φραγκικών γενών τοΰ
αρχοντολογίου, διότι ή ρίζα τοΰ ονόματος αύτοΰ καί μόνου φαίνεται
άναμφισβητήτως ισπανική. (Ή λέξις Limbo έν τή γλώσσγι τών Ι
σπανών σημαίνει άς-έρα, τήν περιφέρειαν τοΰ ήλιου, τής σελήνης κτλ.)
Η ιστορία τοΰ γένους τούτου ώς τοιαύτης καταγωγής καί μόνου
τον εν Αθήναις Καταλανισμόν άντιπροσωπεύοντος, ού τόσον ολίγα
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Τό γένος Α£|ΛΛθνα, άκμάζον καί ισχυρόν περί τό 1670, δέν δυKaeu, υίϊ>ς έιέρου Anseau έλθόντος εις Κωνσταντινούπολή μετά τής 4ης σταυ
ροφορίας ένυμφεύβη τήν Ευδοκίαν, θυγατέρα Θεοδώρου Λασκάρεως Α'- άλλος
δέ ομώνυμος ή καί ό αυτός βραδύτερον τώ 1261 κατήλθεν είς Εύ'βοιαν μετά
Βαλδουΐνου Β' καί έκεϊθεν ε’ς τήν ηγεμονίαν Άχαιας. (Buchon la Grece
continentale).
1 ’Απόγονοι Γυλιάμου ντε Καντζηλιέρ (Guglielmo de Cancellieri) «πρεσβυτέρου, κανονικού, καντούρου καί μανεγκλέρη τής Άγιωτάτης μητροπόλεωί
τών ’Αθηνών», άκμάσαντος περί τά μέσα τοΰ 15ου αίώνος. Τοΰ Καντζηλιέρ
τούτου σώζεται πωλητήριον έ'γγραφον πρός Γρηγόριον τόν Χαμάχην από 1η?
Φεβρουάριου 1432, δπερ έπεκυρώθη παρά τε τοΰ ’Αντωνίου Α’ καί τοΰ άνεψιοΰ αύτοΰ Νερίου Β' βραδύτερον τή. 6 Αύγούστου 1437, (Τά έγγραφα, ταΰτα
ΙδημοσιεύΟησαν παρά Buchon καί Έπ· Σταματιάδου).
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είσί τά μνημεία είναι αρκούντως ένδιαφέροΰσα κα'ι σπουδαία.
Γίλήν περί τής ισπανικής καταγωγής αύτοΰ έλπίζομενέντός ολί
γου νά πρόσπορίσώμεν καί μέίζονα βεβαιότητα ήμϊν αύτοΐς καί
πλείονας άποδείξεις δι’αύθεντικών πληροφοριών.
Ό πατήρ νΰν τοΰ Μιχαήλ Λίμπονα ήν δ Κυριάκος (πιθανώς) Λίμπονας, έκ τών πρωτευόντων αρχόντων τής έποχής του, γεννηθείς δέ
περί τό 1590’ μήτηρ δ’ αύτοΰ ή εύγενής αρχόντισσα Κούζα ίΐέρδύλη,
θυγάτηρ τοΰ άρχοντας Μιχαήλ Περόύλή, αδελφή δέ Δημητρίαυάρχόντός Περούλη, προεστώτος έν έτει 1669, έκ τών ισχυρών (Guillet.
p. 158), τόυ αύτοΰ, δστις τφ 1662 αφιέρωσε τφ έν βένέτίφ έλ’λήνίκφ
ναφ τοΰ Άγ. Γεωργίου λαμπρόν έπιτάφιον1.
*0 Κυριάκός Λίμπονας καί ή Κούζα Πέρούλη εσχον πρός τφ Μι
χαήλ καί έτερόν υιόν τόν Νικόλαόν Λίμποναν, ού τό όνομα μανθάνομεν παρά τοΰ Spon, άναφέροντος ότι έν τφ οίκω αύτοΰ εΰρίσκετο
αρχαία επιγραφή περί Ήρώδού τόΰ Αττικού. (Spoil, Τ. II, ρ. 215·
George Wheler, Voyage de Groce, de Dalmatic etc. en 1675
-1676, p. 157). — Ό Μιχαήλ Λίμπονας γεννηθείς περί τό 1615,
μέτεβη έν νεαρφ ήλικί<£ έίς Βενετίαν, Τνά σπουδάσγ έν τφ ύπό τής
αύτόθι ελληνικής κοινότητος διατηρουμένφ «έλληνικφ φροντις·ηρίφ»,
έν φ καί πλεϊστοι άλλοι συμπάτρίώται αύτοΰ άρχοντες έζεπαιδεύθηόάν κατά διαφόρους έποχάς, έξ ών καί ό ’Άγγελος Μπενιζέλος, ό
καί διδάξας έν αύτφ 1634—1639, καθ’ ήν εποχήν μεβέτη είς Βενε
τίαν ό Μιχαήλ, καθώς καϊ ό υιός αύτοΰ, ό τώνάρχαίων τής Ελλά
δος φιλοσόφων έφάμιλλος θεωρούμενος Δημήτριος ό Μπενιζέλος, συσπουδάστης τόΰ Λίμπονα πιθανώς διατελέσάς. Ό Λίμπρνας παρέμείνεν έν δενέτίιγ έπί 30έτίάν περίπου δλην, μετερχόμενος πίθανώταΤα τό έμπόριόν, έπί τοΰ όποιου καί ήρείδετο ή ελληνική αποικία,

ής καί έπίστάτης (gnardianO) έχρημάτισε τφ 1661, περί δέ τό
1663 έπανέστρεψεν ε’ις τήν πατρίδα έν ήλίκίιρ -48 πέρίπου έτών, ΐνα
ήδη μεριμνήσνι ύπέρ τής εύημ,ερίας αύτής.
Ό Νικόλαος Λίμπονας άπεναντίας παρέμείνεν·, ώς φαίνεται, διαρ
κώς έν Άθήναις, δπως έπιδοθφ καθό άρχων ε’ις τήν πολιτικήν διοίκησιν τής πόλεως. Έκ τούτου δέ δικαιούμεθα πιθανώς νά θεωρήσωμεν αύτόν πρεσβύτερον τοΰ Μιχαήλ, διότι όί πρωτότοκοι κυρίως υιοί
τών άρχοντικών γενών ήσάν προωρισμένοι διά τό τοΰ προεστώτος
αξίωμα.

1 ’Ίδε I. Βελούδου, ’Αποικία ορθοδόξων Ελλήνων έν Βενετία, σελ. 47.—
Τοΰ Δημητρίου τούτου υιοί ήσαν οί άρχοντες Σπυρίδων ό Περούλης, οστις τω
1687 σύν τοΐς αδελφοΐς Πέτρω και Δηρ.ητρίω Γάσπαρη μετέβη ώς απεσταλ
μένος τών Αθηναίων πρδς Μοροζίνην, καί Μιχαήλ ό ΙΙερούλης, δ τω Μιχαήλ
Λίμπονα αγαπητότατος καί ώς φίλος καί ώς έξάδελφος, σύν τω δποίφ εϊχεν
άποκατάστή έίς Βενετίαν, χρήματίσας καθώς καί δ Λίμπονας καί επιστάτης
τής αυτόθι ελληνικής κοινότητος κατά τά «τη 1’683, 1694, 1697 κάί 1704.
Είς Μιχαήλ τδν Περούλην άφιέρωσεν δ εφημέριος ’Αντώνιος Μπουμπούλης,
Κρής, τδν «Θρήνοντής περίφημου πόλεως ’Αθήνης διά τδν επωδυνον κτλ.
θάνατον τοΰ ευπατρίδου Μιχαήλ Λίμπονα έν Βενετία 1681». Τδ στιχούργημα
τοΰτο έδημοσίέυσέ νεωστϊ δ Αιμίλιος Legrand έν Bibliotheque grecque vulgaire. Τ. II.»

Άμφότεροι οί αδελφοί, δτε Μιχαήλ καί ό Νικόλαος άπεστάλησαν
περί τό 1672 παρά τών ’Αθηναίων πρός τόν κισλάρ-άγάν (άρχιευνοΰχον) εις Κωνσταντινούπολιν, ϊνα έκθέσωσι τά παράπονα αύτών διά
τάς καταθλίψεις καί τυραννίας, άς παρά τών συνησπισμένων βοεβοδα
καί τών αγάδων, κυρίως δέ τοΰ τζισδάρ-άγά (φρουράρχου τής Άκροπόλέως), ύφίσταντο αύτοΐ οί φείπο'τε εύπειθεΐς καί άφωσιωμένοι αύτφ
ύπήκόοι. Τά κατά τήν έκβασ.ιν τής πρεσβείας, καίτοί έξ άυτόΰ ήδη
τοΰ άρθρου τοΰ κ.'Σπ. Λάμπρου γνωστά αρκούντως, άναφέρόμέν ούχ
ήττον αύθις διά τόν λόγον, δτι οί ολίγα μόνον έτη μετά ταΰτα τάς
’Αθήνας έπισκεφθέντες καί ώς έκ τούτου έτι μάλλον άξιόπΐ&τδί ξένοι
περιηγηταί Spon καί 'Wheler διηγούνται τό γεγονός μετά μικρών
παραλλαγών ή λεπτομερειών ούχί πάντγ συμφώνων, πρός & ήδη γνωρίζομέν.
Κατ’ άύτούς λοιπόν, ό κισλάρ-άγάς μαθών έκ στόματος τών άδελ-

φών Λίμπονα τάς φρικώδεις καταπιέσεις καί άδικίας τών έν Άθή
ναις υπαλλήλων αύτοΰ καί εΰνούς πρός τούς ’Αθηναίους, «τά τιμήμένα τέκνα του» διακέίμενος, άπεφάσισε νά πατάξη άνηλεώς τούς
ενόχους· δθεν τφ μέν βοεβόδα έπέβαλε πρόστιμον γενναΐον (ή καί
έξορίαν), τούς δέ πρωταιτίους άγάδες τής πόλεως κατεδίκασε, τούς
μέν είς τό κάτεργού, άλλους δέ, έν οϊς δ τζισδάρής (φρούρ, Άκροπόλ.),
έξέβαλε τών όφφικίων αύτών. "Ωστε τοιαύτη τις δίκη παραδειγμα
τική δέν συνέβη μόνον μετά τόν φόνον τόΰ Λίμπονα ώς έξιλαστήριος
τοΰ χυθέντος αίματος, καθά έκ τόΰ προηγουμένου δημοσιεύματος
μανθάνομεν, άλλ’ύπήρξεν άμεσον άποτέλεσμα τής. εις Κωνσταντινόύπολιν πρεσβεύσεως τών άδελφών Λίμπονα.
“Ινα δέ συγκρατήση τούς έν Άθήναις Τούρκους και παρεμποδίσ-ρ
άπό τοΰ νά έκτραπώσιν είς βιαιοπραγίας έτι μείζονας κατά τών κα
τοίκων έπεμψεν ό άρχιευνοΰχος σύν τφ Λίμπονα, αυθις έπί τούτφ
μετάβάντι είς Βυζάντιόν, τζαόύσην, δστις έμελλε νά χάλινάγωγήσ-φ
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αυτούς καί ύπερασπισθή τούς αδελφούς Λίμπονα καί τούς λοιπούς,
άρχοντας καί μη, ’Αθηναίους.
Ή έκ τοΰ άξοοΐτοο^Λειώτου τούτου συμβάντος, δίακόψαντος άποτόμως την σχετικήν μονοτονίαν, έν η παρήρχοντο έν Άθήναις έπί
τουρκοκρατίας οί αιώνες, έντύπωσις διετηρεϊτο ζωηρά; παρά; τοϊς ένταΰθα ’Έλλησί τε καί Τούρκοις κατά τό 1675, καθ’ ήν έποχήν ήλθον
εις 'Αθήνας οί Spon καί Wheler, οίτινες άναφίρουσιν, οτι εύρον
δυσκολίας νά εΐσέλθωσιν εις τό «κάστρον»,ενεκα τής τύχης, ήν, κα
τόπιν τής πρεσβείας τών Λίριπονα, εσχεν ό προκάτοχος τοΰ Τούρκου
φρουράρχου. Έπίσης δέ καί αί έλευθερίαι, ών νεωστί ειχον τύχει οί
Αθηναίοι, ύπήρξαν ή αιτία ποιας τίνος ακμής τών Αθηνών κατά
την έποχήν έκείνην. Κατ’ αυτήν ό φόνος τοΰ Λίμπονα δέν είχεν έτι
τελεσθή· και αύτοι δέ οί Spon καί Wheler ούδόλως ύπαινίττονται
τοιοΰτόν τι, οπερ βεβαίως δέν θά παρέλειπον, έάν είχε συμβή· βραδυτερον, μετά έτών τινων πάροδον ι, τφ 1678, τή ενεργείς καί υπο
κινήσει τών έξωσθέντων καί τιμωρηθέντων Τούρκων στρατιωτικών
αρχόντων, οϊτινες ύπέκκαυσαν καί άνερρίπησαν τό κατά τοΰ Μιχαήλ
κυρίως Λίμπονα μίσος τών συμπατριωτών αυτών, έδολοφονήθη ούτος
άγρίως έξωθεν τής οικίας του υπό τών ένεδρευόντων ’Αγαρηνών.
Ούτως έπέρανε τόν βίον δ χρηστός εκείνος άρχων, τίσας διά τοΰ αί
ματος τήν φιλοπατρίαν καί έθελοθυσίαν αύτοΰ. Οί ’Αθηναίοι, άρχον
τες καί λαός, έπένθησαν βαρέως έπί τή άπωλεία αύτοΰ, μέχρι τής
σήμερον δέ λέγεται έ'τι ποΰ καί που παρά τών γεραιτέρων ’Αθηναίων,
προκειμένου περί προώρου ή άδικου θανάτου έναρέτων άνδρών: «πάει
μ’άδικο θάνατο ’σάν τόν Λίμπονα».
Ό Νικόλαος Λίμπονας έπεζησεν έπί τινα έτη τοΰ άδελφοΰ' έν τφ
προσώπω δέ αύτοΰ, άποθανόντος πιθανώς αγάμου (ούδέποτε γίνεται
μνεία κατά τούς μετά ταΰτα χρόνους, απογόνων), έσβεσθη έν άρρενογονί^ τό άρχαΐον αρχοντικόν καί μόνον καταλανικής προελεύσεως γέ
νος τών Λιμπονών, άτε τοΰ Μιχαήλ Λίμπονα μή καταλιπόντος υιόν.
Ό Μιχαήλ έσχε σύζυγον τήν θυγατέρα τοΰ άρχοντος Ίωάννου τοΰ
Μπενιζέλου 3, Καρυάν απέκτησε δέ θυγατέρα μίαν καί μόνην (τού1 ’Ίδε «’Αρχαιολογική Έφημερίς», έτος 1853, Πιττάκη, σελ. 940·—Έν τώ
δευτέρφ φύλλω (όπισθεν μέρος) έκ τών τεσσάρων έπί ένετικοΰ χάρτου γεγραμμένων καί αποσπάσματα έκ τής ιστορίας τών ’Αθηνών περιεχόντων.
s Ό άρχων Ιωάννης δ Μπενιζέλος ήν άδελφδς τοΰ ά'ρχοντος Δημητρίου
Μπενιζέλου, έκ τών διασημοτέρών σοφών τής εποχής του και δεινού ρήτορος,
ου ή φήμη έπί τοσοΰτον είχε διαδοθή άνά πάσαν τήν Ευρώπην, ώστε οί ξέ-
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λάχιστον δέν σώζονται έν ταϊς οίκογενειακαϊς άναμνήσεσι τών άρχοντίκών γενών τά ονόματα άλλων τέκνων, κυρίως θυγατέρων, διότι
υίόν δέν είχεν ό Μιχαήλ, μεταξύ τών προγόνων αύτών καταλελεγμενων), τήν περικαλλή Κούζαν, ήτις καί διετηρήσε τό γένος Λίμπονα.
έν θηλυγονία μέχρι τής σήμερον. Ούχί δέ άμοιρόν ένδιαφέροντός ήθελεν είναι νά παρακολουθήσωμεν τούς απογόνους αύτής άπό γενεάς
εις γενεάν, δι’ ών μετεβιβάσθη άπό οίκου εις οίκον ή έκ τοΰ Λίμ
πονα καταγωγή καί έν τφ προσώπφ τών οποίων βλέπομεν σβεννύμενα καί έκλείποντά τινα τών άρχον τικων γενών.
Ή Κούζα Λίμπονα, γεννηθεΐσα τφ 1665, ένυμφεύθη τφ 1680 έν
νοι περιηγηταί και έπισημοι ά'νδρες έπί διττω σκοπώ έπεσκέπτοντο τάς ’Α
θήνας, ινα σπουδάσωσι καί θαυμάσωσι τάς αρχαιότητας καί ίνα- άκόύσωσι
καί οΰχ ήττον θαυμάσωσι τδν Μπενιζέλον. Άμφότεροι, 8 τε ’Ιωάννης και ό
Δημήτριος ήσαν προεστώτες, καϊ δή οί πρωτεύοντες, καθ’ήν έποχήν δ Guilletiere έπεσκέφθη τάς ’Αθήνας· πατήρ αυτών ήν δ ά'ρχων ’’Αγγελος Μπενιζέ
λος, διακριθεΐς ούχ ήττον έπί πολυμαθείς καί διδάξας έν τώ έν Βενετία «Έλληνικω Φροντιστηρίω» φιλοσοφίαν, έ'γγονος τοΰ ΐσχυροΰ ά'ρχοντος ’Αγγέλου
Μπενιζέλου, πατρδς τής Αγίας Φιλοθέης, καί τρισέγγονος ’Αγγέλου Μπενι
ζέλου τοΰ Α', άκμάσαντος περί τδ 1420, γενάρχου τοΰ μεταξύ τών αρχον
τικών γενών ευγενεστάτου τούτου καί ίσα τοΰ τών Χαλκοκονδύλων αρχαίου
γένους. Σύζυγος τοΰ ’Αγγέλου τούτου Μπενιζέλου ύπήρξε κατ’ άρχαίαν οι
κογενειακήν παράδοσιν Μαργαρίτα τις συγγενής τοΰ έκ τοΰ τελευταίου οίκου
τών Φράγκων δουκών ’Αντωνίου A' (Acciajoli). Ό Hopf, οστις αληθώς ανα
φέρει έν τή γενεαλογία τοΰ οίκου Acciajuoli (Chroniques Greco-Romaines),
Μαργαρίταν, έξαδέλφην ’Αντωνίου τοΰ Α', θείαν-δέ τών μετέπειτα. δουκών
Αντωνίου Β' καί Νερίου Β', τίθησι μέν αυτήν έ’γγαμον, άλλ’ όμως άγνοεί τδ
όνομα τοΰ συζύγου.
Ουδόλως δέ απίθανος ή τοιαύτη έπιγαμία τοΰ δουκικοΰ οίκου πρδς ένα
τών πρωτευόντων έκ τοΰ άρχοντολογίου τούτου, λίαν ίσχύοντος τότε, άφοΰ
καί αΰτδς δ δούξ ’Αντώνιος ήν "Ελλην έκ μητρός, τής Μαρίας 'Ρένδη, καί δ
οίκος τών Χαλκοκονδύλων φέρεται έπίσης συγγενής τοΰ δουκικοΰ, αλλά μάλ
λον έκ μέρους τοΰ τών Μελισσηνών ή συγγένεια, έξ ού ή Έλληνίς αύθις σύ
ζυγος τοΰ ’Αντωνίου Μαρία ή Μελισσηνή. Διά τής έπιγαμίας πιθανώς ταύτής δικαιολογείται καί ή παρά τοΰ τών Μπενιζέλων οίκου κτήσις μεγάλης
φεουδαλικής περιοχής έν τφ λεκανοπεδίφ ’Αθηνών.
Τοΰ πενθε,ροΰ νυν τοΰ Λίμπονα Ίωάννου Μπενιζέλου τρισέγγονος ύπήρξεν δ
τώ 1801 ή σοφός ’Ιωάννης Μπενιζέλος, διδάξας έν τή σχολή τοΰ Ντέκα, τού
του δέ υιοί οί ά'ρχοντες Προκόπιος Βενιζέλδς, διατέλέσας δ'ις πρδεστώς καί
άπαχθείς κατά τήν έκρηξιν τής έπαναστάσεως έν Άθήναις μετά τών δύω
συναρχόντων αύτοΰ, ών ήν κεφαλή (μπάς-κοτζάμπασης), εις τήν Άκρόπολιν,
καί Βασίλειος Βε^ιζέλος. ■— Περί τοΰ άρχαιότάτόυ τούτου αρχοντικού γένους
τών Μπενιζέλων θέλομεν Ιδιαιτέρως πραγματευθή προσεχώς έν έκτάσει.
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ήλικί# 15 έτών τον άρχοντα Σπυρίδωνα τόν Γερένήν έκ τών πλου
σιότερων κα'ι εύγενεστέρων αρχόντων έσχε δέ τέκνα Ναΐαλίαν,
’Ολυμπιάδα καί ύστατον Κυριάκόν τόν Γερένην, ον καί είχεν αφιέ
ρωση τη έκκλησία έκ τών πρότέρων.
Κυριάκος- ό Γερένης, Λίμπονας έκ μητρός κα'ι έγγονος τοΰ Μιχαήλ,
ήν ό μετέπειτα ύπό τό όνομά Παρθένιος πατριάρχης Ιεροσολύμων
1737—1766, διάδοχος Μελετίου τοΰ έξ Αίνου (1731-1737). Έπί
της παΐριαρχείας αυτού έγένοντο πλεΐσται δσαι βελτιώσεις εις τά έν
‘Ιερουσαλήμ καθεστώτα' ό δέ πατριαρχικός θρόνος, §ν έπ'ι 29 ολα
έτη έκόσμησεν, έλαβε διά ΐής Ικανότητος αύτοΰ κα'ι τών αρετών
νέαν αί'γλην και μεγάλην ίσχύν.
Άπόχωρήσας τώ 1766 ένεκα γήρατος (θά ήν τότε ήλικίας 76
έτών, γεννηθείς περί τό 1690) έξέλεξε καί έγκατέστησεν ώς διάδοχον
αύτοΰ τόν έπίσης έξ ’Αθηνών, πιθανώτατα συγγενή κα'ι ώς έκ τούτου
βεβαίως έξ αρχοντικού γένους καταγόμενον, Εύφραΐμ (1766-1771)1.
Διατριβών δ Παρθένιος βραδύτερον έν Κωνσταντινουπόλει, προσεκλήθη, περί το 1770, ώς λέγεται, εις ’Αθήνας ύπό τής ψυχορραγόύσης
μητρός, ήτις ύπερεκατοντούτης ούσα καί άπό πολλοΰ πνέουσα τά
λοίσθια δέν ήδύνατο ν’ άποθάνη εί μή άπαξ εΐσέτι έπανέβλεπε τόν
υίόν αύτής, δστις έμελλε νά λύση αύτήν άπό τής ζωής' δ πατριάρ
χης άφίκετο, ή δέ μήτηρ Κούζα, τελευταία έκ τοΰ γένους Λίμπονα,
έντός τής ήμέρας, κατά τήν παράδοσιν, έξεμέτρησε τό ζήν. Έπί τη
άφίξει αύτοΰ σύμπαντες οί ’Αθηναίοι έβησαν είς ύποδοχήν του κα'ι
μεγάλας ήγον έορτάς. Είς τάς πρός ταύτας προπαρασκευάς άναφέρε
ται τό έπόμενον δίστιχον, δημώδες κα'ι μέχρι τής σήμερον έτι, έπ'ι

προετοιμασιών ’ιδίως:
«Σκούπισε, κατάβρεξε
«‘Ο πατριάρχης, έρχεται.»

1 Περί τούτων 8ρα τήν ‘Ιεροσολυμιάδα, ύπδ Γρηγορίου του Παλαμα, ίερο-

διακόνου, σελ. φοα κα'ι φπβ.
2Έίς τδν οίκον τών Γερένων (Γεράνων) άνήκεν έκ παλαιτάτων χρόνων ή
τήν συνοικίαν νΰν Γερανιού καί τά πέριξ αποτελούσα Οέσις- ή δέ ονομασία
«Γεράνιον» προήλδεν έκ τής τών κτητόρων έπωνυμίας (8θεν γραπτέον όρΟότερον «Γεράνειον»). Ή δέσις αύ’τη τών Άδη/ών περί τά μέσα τοΰ 18όυ αίώνος ήν κατάφυτος έξ έλαιοδένδρων, ώς έπ'ι τδ κλειστόν, άτινα δ πατριάρχης
Παρθένιος διέταξε- ν’ άποκόψωσιν, ϊνα έν εύρυχωρίρι-οΐκόδομήση τδ περίφημον
«Συνοδικόν» έν εϊδει τριωρόφου πύργου, ούτινος'τήν λαμπρότητα εκ τών πα
ραδόσεων δύναταί τις νά είκάση, άλλ* ούτινος ή άνάμνησις άμυδρώς μόνον

διασώζεται.
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Ό πατριάρχης Παρθένιος, κατά τήν παράδοσιν, ολίγον μετά ταΰτα
άπεβίωσε κα'ι δή βιαίφ Οανάτφ έν Άθήναις, ούχί δέ ώς έν «‘Ιεροσολυμιάδι» άναφέρεται, άγνοουμένου βεβαίως τοΰ είς τήν γενέτειραν
ταξειδίου, έν Κωνσταντινουπόλει. ’Ιδού δέ πώς ούτος συνέβη. Έπ'ι
τή: είς τήν πατρίδα έπανόδφ ό πατριάρχης έιχεν οίκοδομήση έν τη
θέσει Γερανίω1
2 «Συνοδικόν»' ή λαμπρότης τούτου κα'ι κυρίως αί
κεχρωσμέναι τών φεγγιτών ύαλοι, ώς και έν γένει αί τιμαί, άς είχε
άπολαύση παρά τών κατοίκων έξήγειραν τον φθόνον τών έν Άθήναις
ιερέων καί ιδίως τοΰ «δεσπότου». Προσκληθείς (κατά τήν παράδοσιν)
παρ’ αύτοΰ είς γεύμα, μετέβη- είς. τήν οικίαν έν φ- δέ εύρίσκετο έπί
τής κορυφής τής κλίμακος, τής είς τόν άνω όροφον άγούσης, ώθήθη
αίφνης έκ τών όπισθεν παρά τοΰ διακόνου, ον έξηνάγκασεν είς τούτο
αυτός δ «δεσπότης», καί κρημνισθείς τής ύψηλής κλίμακος έμεινε
νεκρός. Ούτως άπέθανεν δ θεοσεβής ίεράρχης, βιαίφ θανάτφ’ ώς άαί ό
πάππος αύτοΰ Μιχαήλ, θύμα άντιζηλίας έπίσης καί μίσους πεσών
πλήν διά χειρός ούχί τών άπιστων Αγαρηνών, ώς έκεΐνος, άλλα- τών
έν Χριστφ άδελφών καί λειτουργών τοΰ Θεοΰ' δ θάνατος αύτοΰ άπεδόθη είς άποπληξίαν, έτάφη δέ, έπί θρόνου καθήμενος, κατά τό έθος,
καί τήν πατριαρχικήν μίτραν καί στολήν περιβεβλημένος, έν τώ λαμπρφ τότε ναφ τής ’Αγίας Έλεούσης, έπί τών έρειπίων τοΰ όποιου
είναι νΰν έκτισμένόν τό κακουργοδικεΧον. (Άνασκαφών. γινομένων
μετά τήν σχεδιαζομένην κατεδάφισιν τοΰ έτοιμορρόπου τούτου κτι
ρίου ήδύναντο πιθανώτατα νά άνευρεθώσι,ν τά οστά αύτοΰ).
Ταΰτα περί Κυριάκου τόΰ Γερένη, έγγόνου τοΰ Μιχαήλ Λίμπονα.
Διά τοΰ θανάτου αύτοΰ έσβέσθη έν άρρενογονίφ καί δ αρχαίος άρχοντικός οίκος τών Γερένων μόνοι δέ άντιπρόσωπο» αύτοΰ τε κα'ι τοΰ
τών .Λίμπονα είναι Οί τής αδελφής αύτοΰ Ναταλίας (πρεσβυτέρας
τήν ήλικίαν) απόγονοι, άτε τής ’Ολυμπιάδος, συζύγου Δημητρ·
Χατζή Λεοβαδίτου, άποθανούσης. άπαιδος.·
‘Η Ναταλία ένυμφεύθη τόν άρχοντα ’Ιωάννην-Καπετανά-κην έκ τοΰ
αρχαίου αρχοντικού τών Καπετανάκηδων γένους, είς κλά-δον τοΰ ό
ποιου-άνήκει πιθανώς δ τής Πελοποννήσόυ δμώνυμος Οίκος.
’Ιωάννης δ Καπετανάκης ήν υιός μέν ΔημητρίΟύ τόΰ ΚαΛετανάκη,
άρχοντος ισχυρού, υίοΰ τοΰ ύπό; τοΰ (xU-illetiesre ώς πλο,υσίόυ προυχοντος κρά προεστώτος περί το 1676, κα'ι ύπό τών λοιπών περιηγη
τών έπίσης, άναφερομένου Καπετανάκη, Λεονάρδου πιθανώτατα τήν
κλήσιν, αδελφός δέ τοΰ σοφού Λεονάρδου Καπετανάκη. Ό Λεονάρδος
ούτος μεταβάς έ» νεανικής ήλικίας είς Βενετίαν πρός σπουδάς, ώς
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συνείθιζον πάντες σχεδόν οί έκ τών άρχοντικών οικογενειών, κυρίως
δέ άν ειχον αδελφούς πρεσβυτέρους, οίτινες νά έξασκήσωσι καί διατηρήσωσι τά έπί τοΰ άξιώματος τοΰ προεστώτος δικαιώματα τοΰ
οίκου, άπέμεΐνεν αυτόθι χρηματίσας καί 7κις έπιστάτης της έν Βε
νετία ελληνικής κοινότητος, καθώς καί οί Μιχαήλ Λίμ.πονας καί
*
Μιχ
Περούλης, κατά τά έτη 1709, 1728, 1757, 1765, 1769,
1776, 1779. Ό Λεονάρδος Καπετανάκης ύπήρξεν ό άπό κοινού μετά
τοΰ αδελφού Ίωάννου, μεταβάντος έπίσης περί τά τελευταία έτη
τής ζωής του εις Βενετίαν καί διαμείναντος αυτόθι 13 όλα έτη μέχρι τοΰ θανάτου τοΰ Λεονάρδου, τήν «Φυλλάδα» της 'Αγίας Φιλο
θέης Βενιζέλου έκδούς, έν Βενετία παρά Νικολ. τφ Γλυκεϊ τφ 1775
**
έπίσης συνέγραψε καί τραγωδίας τινάς ίταλιστί, άπέθανε δέ ύπέργηρως περί τό 1781 καί έτάφη αυτόθι. Ό Λεονάρδος Καπετανάκης
ύπήρξεν άγαμός- έζη όμως περί τάς άρχάς τοΰ παρόντος αίώνος έν
Φλωρεντία νόθος υίός αύτοΰ, δυτικός τό θρήσκευμα καί δη έκκλησιαστικός ώς έκ τοΰ ονόματος αύτοΰ, DoiH Paolo, συνάγομεν- τοΰ
Dom Paolo τούτου έπιστολή πρός τούς ένταΰθα συγγενείς του σώ
ζεται παρά τοϊς άπογόνοις τοΰ Ίωάννου Καπετανάκη.
’Έλθωμεν νΰν έπί τούς απογόνους τούτους τοΰ Ίωάννου, μόνους
αντιπροσώπους τοΰ γένους Λίριπονα.
'Ο Ιωάννης Καπετανάκης, δ ριετά τής Ναταλίας Γερένη συζευχθείς, έσχε τέκνα: Σπυρίδωνα, Μιχαήλ καί Κρέουσαν. Τούτων δ
Μιχαήλ, συζευχθείς τήν άρχόντισαν ’Άνναν Νοταρά, θυγατέρα τοΰ
μεγάλου Νοταρά, σφαγέντος ύπό τοΰ Κιαριήλ βέη καί αδελφήν τών
άρχοντοπούλων Σωτηρίου καί Σπυρίδωνος τών Νοταράδων (ιδού βυ
ζαντινοί γάμοί, άντάξιοι τών χρόνων τών Παλάιολόγών), καί ή Κρέ—
ουσα, σύζυγος τοΰ παντοδυνάμου προεστώτος τής Λεβαδείας Σπυρί
δωνος τοΰ Χονδροδήμου, τοΰ κοινώς καλουμένου «δ μέγας Χονδροδήμος», άπέθανον άπαιδες. Μόνος δ Σπυρίδων Καπετανάκης, δισέγγονος
τοΰ Μιχαήλ Λίμπονα, έξηκολούθησε τό γένος αύτοΰ- έσχε δέ σύζυ
γον τήν- Καρυάν, θυγατέρα Ίωάννου άρχοντος Ταρωνίτου καί ’Αρετής
Κοδρικά, αδελφής Λεονάρδου καί θυγατρός Ίωάννου τών άρχόντων
Κουτρικάδων. Τίς δύναται νΰν πρό τοΰ ονόματος, άρχων Ταρωνίτης,
νά άμφιβάλλν) περί τής βυζαντινής καταγωγής τών αρχαίων αρχοντι
κών άθηναϊκών γενών, καί δή έκ τών εύγενεστέρων καί ίσχυροτέρων
1 Ή «Φυλλάς» αυτή περιείχε τήν ακολουθίαν καί τδν βίον τής Άγίαςταύτης ύπήρχε καί αρχαιότερα ' έκδοσις έντελεστέρα καί πολλάς πολυτίμους
πληροφορίας περί τορ τότε ο’ίκου τών Μπενιζέλων ένέχουσα.

αρχόντων ή άρχοντοπούλων τοΰ Βυζαντίου, καί τής ώς έκ τούτου
έκεϊθεν παραλαβής τής αρχοντικής έξουσίας ; Αύτό τό όνομα τών
Κομνηνοφυών Ταρωνιτών καθ’ εαυτό έ'δει νά έλκύσν) τήν, προσοχήν
τών βυζαντινολόγων έπί τών αρχοντικών γενών τών ’Αθηνών καί νά
ποδηγετήστ) αύτούς είς τήν άνίχνευσιν τής αρχής τοΰ έν Άθήναις
Βυζαντινισμοΰ. — Δέν έπιδέχεται δέ αμφιβολίαν, οτι οί άοχοντες
Ταρωνϊται τών Αθηνών κατάγονται έκ τών αρχόντων Ταρωνιτών
τοΰ Βυζαντίου, τών μαγίστρων, πατρικίων,, πρωτοσεβαστών, πρωτοβεστιαρίων καί πανυπερσεβάστων.
Έπιτραπήτω νΰν ήμϊν μικρά παρέκβασις έπί τοΰ ούχί άνευ σπουδαιότητος ζητήματος τούτου.
Τούς Βυζαντινούς Ταρωνίτας δυνάμεθα ν’ άκολουθήσωμεν άπό τοΰ
πρώτου αύτών γενάρχου, τοΰ άρχοντος τοΰ Ταρών, παρά τήν Συρίαν,
εις έννέα γενεάς, ή άπό τοΰ αμέσου γενάρχου, 'Ρωμανού πατρικίου τοΰ
Ταρωνίτου, υίοΰ Τορνικίου, άκμάσαντος περί τό 976. καί πρώτου έν
Βυζαντίφ άποκατας-άντος, ε’ις έξ γενεάς μέχρι Μιχαήλ τοΰ Ταρωνίτου,
τοΰ νυμφευθέντος Μαρίαν τήν Κομνηνήν, αδελφήν τοΰ αύτοκράτορος
Αλεξίου τοΰ Α', παρ’ ού καί έτιμήθη τοΐς άξιώμασι τοΰ πρωτοσεβαστοΰ καί πρωτοβες-ιαρίου καί ειτα πανυπερσεβάς-ου (τό αξίωμα τούτο
χάριν τοΰ Μιχαήλ Ταρωνίτου καί μόνου ίδρύθη), καί Γρηγορίου καί
Ίωάννου τών Ταρωνιτών, τών Κομνηνοφυών υίών τοΰ Μιχαήλ. "Εκ
τατέ άπό τοΰ 1150 ή 1200 μέ χρι τοΰ 1590, ότε αναφαίνονται έν
Άθήναις οί άρχοντες Ταρωνϊται, έξέλιπον τά ονόματα αύτών άπό τοΰ
θεάτρου τής βυζαντινής πολιτείας. Βεβαίως κατά τήν σκοτεινήν έπο
χήν τής φραγκοκρατίας καί βραδύτερον τής τουρκοκρατίας πολλά τών
βυζαντινών γενών παρηγκωνίσθησαν, δ Βυζαντινισμός αύτός σύμπας
έπεσκιάσθη κατά πολύ καί ύπεχώρησε πρό τών έπηλύδων στοιχείων,
ώστε δέν είναι άδύνατον νά ύπήρχον έτι έν τφ Βυζαντίφ καί κατά τούς
χρόνους τών Παλαιολόγων άντιπρόσωποι τοΰ γένους τών Ταρωνιτών,
πλήν άφανεϊς καί άνίσχυροι, άλλ’ δ'μως πολύ πιθανώτερον δυνάμεθα
νά ύποθέσωμεν, δτι έκτοτε, πρό τοΰ 1200, τό γένος τών Ταρωνιτών
μετηνάστευσε σύν τοϊς άλλοις άρχοντοπούλοις ε’ις ’Αθήνας, ών περιελθουσών είς χεϊρας τών Φράγκων.δουκών βεβαίως ύπήρξε κατ’άρχάς
καθώς καί τά άλλα γένη υποταγές αύτοϊς. Ή θέσις έντούτοις τών
αρχοντικών γενών έν ταϊς φραγκοκρατουμέναις Άθήναις, ώς πρός τοΐς
άλλοις καί έκ τής διατηρήσεως τής έξουσίας αύτών καί άρχοντίας άλωβήτου μέχρι τής τουρκοκρατίας, ύφ’ ήν αύθις άνεπτύχθη έτι μάλλον,
δυνάμ.εθα νά είκάσωμεν, δέν ύπήρξε κατώτερα τής τών έπιδρομέων
Τύμος Γ, 8. — ’Απρίλιος 1887
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Φράγκων τψ.άριωτών.Ή έν Τάΐς «Άσσίζάις τής ‘Ρωμανίας» γινόμενη
μνεία Ελλήνων φεουδαρχών και αί περί τής μεταξύ Ελλήνων καί
καί Φράγκων φεουδαρχών επιγαμίας διατάξεις, κάθά είδομεν ήδη, δέν
έπιτρέπουσι νά άμφιβάλλωμεν οτι οί Φράγκοι άνάγνωρίζυντές κα'ι
σεβόμενοι τήν εντόπιον άρχοντίαν, τήν βεβαίως ύπό τών αρχαίων
άρχοντικών γενών κα'ι μόνον άποτελοΰμένην, παρεχώρησκν αυτή δι
καιώματα ίσότητος πρός αύτούς. Ούτω, κα'ι διά τής άφόμόιώσεως
τών γενών πρός κλληλα έξη^εϊται καί ή έν τφ άρχοντολογίω έπί
τουρκοκρατίας άνεύρεσις οικογενειών φραγκικής καταγωγής, κατά
πάντα ίσων πρός τά άρχαΐα βυζαντινά γένη θεωρούμενων, κα’ι ή κατά
συνέπειαν αύξησις τοΰ άριθμοΰ τών δώδεκα γενών. Έκλι-τούσης ήδη
τής φραγκοκρατίας ήρχισίκν ν’ άναφαίνωνται αύτοτελώς καί αύτεξουσίως τά άρχοντικά γένη.
Έκ τοΰ γένους τών Ταοωνιτών πρώτος ό άρχών Μιχαήλ δ Ταρωνίτης, άκμάσας περί τό 1590, είναι ήμΐν γνωστός. Υιός τούτου ή Ιγγονος ύπήρξεν δ ’Ιωάννης άρχων Ταρωνίτης κάί τούτου αύθις υιός δ
Λεονάρδος (έν τφ παρ’ άπάσαις σχεδόν ταΐς άρχοντικαΐς οΐκογένείαις
άπαντώντι όνόματι τούτφ ένδείκνύτάι άρκούντως ή προϋπάρξάσα
πρός τούς Φράγκους σχέσις αύτών) ό Ταρωνίτης, φ ή Βενετία, άναγνωρίζουσα τήν τοΰ γένους περιφάνειαν,άπένειμε τόν τίτλον τοΰ κόμητος,
καί δστις ώς «κολονέλλος» τής άύτής δημοκρατίας διέπρέψεν έν τή
υπερασπίσει τορ παρά τών Τούρκων πολιορκουμένου φρουρίου Παλαμηδίου (Ίτς-καλέ), οπερ όμως άπεσπάσθη έπί τέλους άπό τής έξουσίας τών Βενετών έν ετει 1715. ’Εντεύθεν Λεονάρδος δ Ταρωνίτης

έκαλεϊτο κοινώς «δ κοντές», «δ κολονέλλος».
Έκ τών μετά τής Κασσάνδρας, θυγάτρός τού άρχοντος Δημητρίου
-ίου Χαλκδκόνδύλ'η, άναμφισβητήτου άπογόνου, κατ’ ευθείαν γραμ
μήν, τού άδελφόΰ τού Ααονίκου τού Χάλκοκονδύλου, Δημητρίου,
τέκνων, δ μέν πρωτότοκος ’Ιωάννης άρχών Ταρωνίτης, ήν ό πατήρ
τής Κάρυάς, συζύγου Σπυρίδωνος Κάπετανάκη, περί ού ήδη άνωτέρω
έποιήσαμεν λόγον, καί Λεονάρδου τοΰ Τάρωνίτου, τού τελευταίου
έκ τού γένο'υς του, οστις νυμφευθείς τήν άρχόντισσαν Σμαράγδαν
Παλαιολαγίναν «έκ τών Βυζαντινών», έσχε θυγατέρα έπίγο'νον, Μα
ρίαν, σύζυγον Νικολάου Λογοθέτου, δ δέ δευτερότοκος Διονύσιος,
νυμφευθε'ις πατρικίαν Ένετήν, κατέλίπεν ίσως άπογόνους έν Βενετία
(έξιταλίσθέντας έάν ύπάρχωσι)· Αικατερίνη δέ ή νεωτάτη θυγάτηρ
έσχε σύζυγον τόν έκ τών έν Τεργέστη παροικούντων Βυζαντινών Θεό
φιλον τόν Χρυσολωράν, έκ τού εύγένεστάτου τών Χρυσολωράδών γέ

ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ. ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΛΙΜΠΟΝΑ
νους καί άπόγονον πιθανώς Μανουήλ τού Χρυσολωρά (·}· 1415), ή καί
Ίωάννου τού άνεψιού αυτού, ού έγγονος ύπήρξεν δ σοφός Μάριος Φίλελφος, λόγιος διακεκριμένος τής έποχής αυτού πολλά συγγράψας, έξ
ών ολίγα τινά έσώζοντο έ'τη τινά μετά τήν έπανάστασιν. ’Έλθωμεν
νύν αύθις έπί τούς τού γένους Λίμπονα άντιπροσώπους.
Σπυρίδων δ Καπετανάκης, δισέγγονος τού Μιχαήλ Λίμπονα, έσχε
τρία τέκνα: Εύφροσύνην, Λεονάρδον τόν Καπετάνάκην καί Ναταλίαν.
Τούτων μόνον ή Ευφροσύνη άπέκτησε τέκνα, συζευχθεϊσα τόν Νι
κόλαον Δημητρ. Τυρναβίτην έξ οικογένειας πλούσιας καί έγκριτου,
πλέον ή πρό ένός αίώνος έκ Τυρνάβου μεταναστευσάσης, μή καταλεγομένης μέν είς τήν άρχοντικήν τάξιν, άλλ’ εις τήν τών «οίκοκυραίων»1, έπίσης σημαντικήν καί μέγα δυναμένην’ δ δέ Λεονάρδος
Καπετανάκης καί ή Ναταλία άπέθανον ό μέν έν ήλικίη 28 έτών (σύν
αύτω έξέλιπε καί δ οικος τών Καπετανάκιδων, έν άρρενογονί^, τούλάχιστον δ έκ τού Λίμπονα καταγόμενος κλάδος), ή δέ έν ήλικίρρ 17
έτών, ά'γαμοι. Ό Λεονάρδος, τρισέγγονος Μιχαήλ Λίμπονα, διακρινόμενος έπί παιδεία καί εύφυία σπανίφ, είχε προσληφθή ώς γραμματεύς παρά τώ βοεβόδιη Χατζή.Άλή, τώ ύπό τό όνομα «άγάς Χασεκής»
διασήμφ έπί άπανθρωπία τυράννφ τών ’Αθηνών (1775-76, 1777-80,
1783-86), δυνάμει δέ τής. θέσ.εως καί έπιρροής, ήν έπί τού άγριου
τούτου τυράννου έξήσκει, εύηργέτει παντοιοτρόπως τούς συμ.πολίτας
του. Ότε δέ έν τφ σίνθει τής ήλικίας άφήρπασεν αύτόν αίφνης δ
θάνατος, έπένθησεν εΐλικρινώς σύμπασα ή πόλις, ήτις καί έξεδήλωσε
τήν άμετρον θλϊψιν αύτής διά τού επομένου έμμέτρου θρήνου ή μυρολογίου, δημώδους τότε καταστάντος καί μέχρι τανΰν έ'τι διασωζομέναυ έν τή μνήμη τών γεραιτέρων ιδίως έκ τών συγγενών του;
1 Ή τάξις αΰτη δύναται νά θεωρηθή ανάλογος έν πασι πρδς τήν τών αρ
χαίων Bourgeois τών μεσαιωνικών πόλεων· ώς καί εκείνοι οΰτω καί οί ’Α
θηναίοι οίκοκυραΐοι έξέλεγον αυτοί τούς ά'ρχοντας ή πατρικίους των, έπλήρωνον τούς μείζονας φόρους, καί ώς ζατέχοντες δλον τδ εμπόριον εις χεΐρας,
ένασχόλησιν αναξιοπρεπή καί εξευτελιστικήν διά τούς ά'ρχοντας, έπλούτουν
ταχέως, ίδρύοντες ούτω τήν αριστοκρατίαν του πλούτου, αλλ’ οΰχ ήττον περιερχόμενοι εις θέσιν του νά παρέχωσι μεγάλας χρηματικάς θυσίας έν ταϊς
κρισίμοις περίστάσεσι τής πατρίδας, οίον έν τή έπαναστάσει τού 1821. Άνυψωθέντων ού'τω καί ισχυρών γενομένων τών οΐκοκυραίων ήρχισε, περί τά
μέσα δμως μόνον τού 18ου αίώνος, ώς ήδη έ'φθημεν είπόντες, νά έλαττώται
ή τόσον αύστηρώς τηρούμενη άπδ τών άρχοντικών γενών άπόστασις,συνιστα μενών, πλήν σπανίως, έπιγαμιών μεταξύ αΰτών και τών οΐκοκυραίων, ών
παράδειγμα πρόκειται ήμΐν έν τή παρούση περιστάσει.
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«'Όσοι αγαπάτε τόν Θεόν
• κλάψ’τε τόν Λιναρδάκη,
«όπου ’λυπόταν τούς φτωχούς,
«δέν ’πλήρωναν χαράτζι.
«Άνοίξ’τε την 'Αγια Κιουρά1
«κι’ άνάψ’τε τά καντήλια,
«τόν Λιναρδάκη φέρνουνε
«μέ τά χρυσά μαντήλια.

«'Ολόγυρά του ή άρχόντισσαις
«τής τρίχες των μαδιώντάι (μαδοϋσιν),
«ή άρχοντονειαϊς ή ώμαρφαις
«πικρά μυριολογώνται (μυριολογοΰσι),
«γιά τάρχοντόπουλο τό νειό,
«τώραϊο παλληκάρι,
«που μέσ’ ’ς τά κάλλη βρέθηκε
«ό χάρος νά τό πάργ.
«Κι’ οί νέοι οί άρχοντόπουλοι,
«βαρειά τών ’κακοφάνη,
«οπού φίλον τόν εΐχασι
«και τήν ζωήν δέν ’χάρη.
«Ή φτωχολογιά τόν κλαίγεται,
«όλο τάρχοντολόϊ,

«αύτοΰνος δ Χατζή-’Αλής
«κτυπιέται ’ςτό κατώι.
1 'Ο ναός τής 'Αγίας Κυρας ήτο εις τών αρχαιότερων καϊ λαμπρότερων
τών’Αθηνών τής εποχής εκείνης, ώς τοιοΰτον δέ άναφέρουσιν αύτδν οί περιηγηται τοΰ 47ου αΐώνος. Εσώζετο μέχρι πρδ ολίγων δεκαετηρίδων, έπί δέ
τών ερειπίων αύτοΰ είναι έκτισμένος τανΰν ό τοΰ 'Αγ. Δημητρίου.’Εντός τοΰ
ναοΰ τής 'Αγίας Κυρας, πρό τοΰ ίεροΰ, έτάφη δ Λεονάρδος Καπετανάκης, έπί
τοΰ τάφου δέ αύτοΰ έτέθη, κομισθεΤσα έκ Βενετίας ή Φλωρεντίας, αύτη ή τον
τάφον τοΰ ετέρου Λεονάρδου Καπετανάκη,άδελφοΰ τοΰ πάππου του Ίωάννου,
καλύπτουσα πλάξ’ ή πλάς αΰτη κατά τήν κατεδάφισιν τής 'Αγίας Κυρας παρελήφθη ύπό τοΰ κ. Πιττάκη, οστις, ώς λέγεται, παρέδωκεν αύτήν είς τήν
αρχαιολογικήν εταιρίαν. Επίσης έ’φερεν αΰτη έγγεγλυμένον τόν δικέφαλον
βυζαντινόν αετόν, ον ώς έ'μβλημα έ'φεοε καϊ ό οίκος τών Καπετανάκιδων
πλήν ταΰτα πάντα δέονται έςακριβώσεως.
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«Κατακαϊμένη μάννα του,
«Καουά τοΰ Ταρωνίτη,
«ΆρχοντοΤαρωνίτισσα ! τοΰ Κουτρίκά έγγόνη,
«”Ωχ τί κακό ’που σ’εύρηκε, τί συμφορά μεγάλη,
«τόν γυιό σου τόν μονάκριβο, δροσάτο ’σάν τό χιόνι
«νά τονέ χάσνις άμοιρη- χαρά δέν θά ’δής άλλη !
«Τί σ’ ωφελεί ή αρχοντιά και τής γενειάς καμάρι
«άφοΰ δ χάρος σ’ άρπαζε τόν ζηλευτό σου γόνο!
«Γιατί άργεϊ · δέν έρχεται καί σένα νά σέ πάρα),
«νά ’βγγς άπό τά βάσανά καί τόν μεγάλο πόνο ;
«Καί σύ άρχοντα κύρη του, Σπΰρο Καπετανζίκη !
«τί τηνέ θέλεις τή ζωή, τί τό θέλεις τό φως σου’,
«άφοΰ έχασες τάρσενικό, τόν άξιο Λιναρδάκη,
«που ήταν’ ή δόξα καί ή χαρά μέσα ’ς τ’ αρχοντικό σου ;
«Ώς καί αυτά τά πετεινά
«θαρρείς βουβαθήκ(ά)σι
«άπό τήν λύπη τήν πολλή
«και τήν μεγάλη σκάσί.
«"Ολη ή ’Αθήνα ή τρανή
«νά κλαίη δέν θά πάψν),
«τόν Λιναρδή τόν άξιο
«γιατί νά τόνε χάση».
Έκ τών τέκνων νΰν τής Ευφροσύνης Καπετανάκη, τρισέγγονης
τοΰ Μιχαήλ Λίμπονα, έπιζώσιν αί τρεις θυγατέρες, αί σεβασταί δέ
σποινα Μαριάννα Μπουζίκη, Αικατερίνη Πατούσα και Σοφία Κάλκου,
άπεγγόναι τοΰ Μιχαήλ καί μόναι αντιπρόσωποι τοΰ γένους Λίμπο
να. Ή πρεσβυτέρα τούτων, ύπερεβδομηκοντοΰτις, σύζυγος Μιχαήλ
Β(Μπ)ουζι'κη, υίοΰ Δημητρίου Μπουζίκη καί ’Όρσας, θυγατρός Δημητρίου τοΰ Χαλκοκονδύλη, τύπον άρχοντίσσης τών παλαιών χρόνων
παριστώσα, δλοψύχως τώ παρελθόντι άνήκουσα καί έν ταΐς άναμνήσεσι παρφχημένων μεγαλείων καί γεγονότων έντρυφώσα, ούκ ολίγα
άπεκάλυψεν ήμϊν, ώς πρός τοΰτο άληθής ζώσα ιστορία, περί τών
’Αθηνών κατά τούς τελευταίους αιώνας και κυρίως περί τοΰ άθηναϊκοΰ
1 Παραδόξως, ό Σπυρίδων Καπετανάκης τώ δντι έτυφλώθη, ένεκα τών
δακρύων, ά έπϊ τή απώλεια τοΰ υίοΰ έ'χυσεν, άπέθανε δε μετ’ ολίγον εντε
λώς αόμματος.
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άρχοντολογίου καί τών μεταξύ τών αρχοντικών γενών έπίγαμιών και
γενεαλογικών σχέσεων, περί άς ιδίως άσμενίζει ένδιατρίβουσα, καθό
πολλά τών αρχοντικών έν έαυτή γένη συνενοΰσα.,
Ταΰτα καθόλου περί τοΰ γένους Μιχαήλ τοΰ Λίμπονα, τοΰ ένδοξου
καί εύγενοΰς τών Αθηνών τέκνου, καί τών απογόνων αύτοΰ, ώς καί
περί τοΰ άρχοντολογίου, είς δ άνήκον.
Δικαίως άρα, είσακουομένης της πατριωτικής τοΰ καθηγητοΰ κ.
Σπυρ. Λάμπρου εύχής, ήθελεν όνομασθή οδός τις της πόλεως, ύπέρ
ής μαρτυρικώς άπέθανεν ό Μιχαήλ, διά τοΰ εύγενοΰς ονόματος αύτοΰ.
Όφείλουσιγ αί Άθήναι τόν έλάχιστον τοΰτον φόρον τιμής είς τήν
μνήμην τοΰ γενναίου αύτών προστάτου καί αληθούς πατριώτου, όφείλουσι νά τιμήσωσιν έν αύτφ αύτό τοΰτο το αθηναϊκόν άρχοντολόγιον,
τό πανίσχυρου χθές καί πρφην, νΰν δέ παρακμάσαν καί παντελώς σχε
δόν έκλεϊψαν, ού ή υπαρξις καν πιθανώτατα άγνοεΐται ύπό τών πλείστων σημερινών Αθηναίων, είς δ έν τούτοις όφείλουσιν οί πατέρες
αύτών τήν ύπαρξιν αύτών έν σχετική εύημερία, τήν έν ύπερόχφ θέσει
διατήρησιν τοΰ Ελληνισμού έν Άθήναις κατά τάς ζοφεράς ήμέρας
τής δουλείας.
Προκειμένου δέ περί έκλογής τής όδοΰ, τής διά τοΰ ονόματος τοΰ
Λίμπονα μελλούσης νά κοσμηθή, δέον πάντως νά ληφθή ύπ’ όψιν ή
θέσις τών Αθηνών, ή μάλλον πρός τό γένος Λίμπονα αμέσως σχετιζομένη.

Κοιτίς τών Λιμπονών ύπήρζεν ή εύθύς κάτωθεν τής Άκροπόλεως
συνοικία νΰν 'Ραγκαβά. (Ό Wheler (1675) άποκαλεϊ ταύτην:
«πλάτωμα τής Gerlada»). Έν αύτή ύπήρχον αί άρχαΐαι αύτών οίκίαι, «τά παππουδίκά» τών νΰν απογόνων, έν αις έγεννώντο, άνετρέφοντο καί άπέθνησκον οί έκ τοΰ γένους αύτών’ έκ τούτων τών
οικιών σώζονται εΐσέτι τινές έπί τής όδοΰ ‘Ραγκαβά, ή μάλλον έπί
τής προεκτάσεως αύτής πρός δυσμάς, ύπό τήν Άκρόπολιν καί εύθύς
ύπό τά καλούμενα «Άναφιώτικα», άνήκουσαι τανΰν είς τούς Φιλιπ
πίδη καί Πανταζή’ διεκρίνοντο δέ αύται κατά τούς χρόνους έκείνους
καί διά τόν πολυτελή έσωτερικόν διάκοσμον καί ένεκα στοάς θολωτής
(καμάρας) συνεχομένης, ήτις άνωθεν μέν έχρησίμευεν ώς άνδηρου καί
ώς γέφυρα συγκοινωνίας μεταξύ τών οικιών καί τής παραπλεύρου
τή τοΰ 'Ραγκαβά, πλήν έπί ύψηλοτέρου έπιπέδου, όδοΰ, κάτωθεν δέ
ώς δίοδος αύτής τής όδοΰ 'Ραγκαβά. 'Υπό τόν πολυτελώς πεποικιλμένον θόλον ύπήρχον έκατέρωθεν έγκτιστα έν τοΐς τοιχώμασι θολωτά καμάρια χρήσιμα διά τούς οίκέτας ή κολλίγους τοΰ οίκου, ή καί
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ώς έργαστήρια’ σώζονται δέ καί μέχρι τής σήμερον τά πλεΐστα έξ
αύτών, κατοικούμενα καί νΰν έτι καί κοινώς «τά καμαράκια» άποκαλούμενα, έκ δέ φής κυρίας στοάς έρείπιά τινα μόνον έκατέρωθεν
τής όδοΰ.
Τήν μεγαλοπρεπή ταύτην στοάν, ήτις κατά τήν έποχήν έκείνην
άπετέήει έν τών άξιοπεριέργων τών ’Αθηνών, ένθυμοΰνται ίτι πολλοί'
τών Άθηναίφν γερόντων, άναμιμνησκόμενοι όποιον θαμβός έπροξένει
αύτοΐς τότε’ έκαλεΐτο δέ κοινώς «τοΰ Λψ·πονα ή καμάρα », ύφ’ήν
ονομασίαν καί ολη ή πέριξ συνοικία ήν γγωστή.
Δικαιότατα άρα καί πάσης άλλης καταλληλότερου δέον νά όνομασθή διά τοΰ ονόματος τοΰ Μιχαήλ Λίμπονα ή οδός 'Ραγκαβά (ή
τούλάχιστον ή προέητασις αύιτής), ήτις τοσάκις ήκουσεν αύτό πρςφερόμενον, ής τοσάκις τό έδαφος έπάτησαν οί είς τό γέν.ος Λίμπονα
άνήκοντες, ής οί τοίχοι άντηχοΰσιν αύτό. καί τά ερείπια άποπνέουσιν.

Ι<. Α, Χρηστομ,άνος.
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Δημοσιεύοντες τήν έν τφ γραμματοφυλακίφ τής γεραράς μονής
τής Πάφμου διατηρε-υμένην έπιστηλήν ταύτην τ^ΰ έν ίερρμάρτμίίι' δοξα^θέχ^ ρ,ς ?ξατ·ριάρχου, άν.αμιμνήσκομεν τον αναγνώστην, ότι τά μέν
προκαταρκτικά μαθήματα έδιδάχθη δ μακάριος έν τή ιδία πατρίδι
Δημητσάνη, ειτα δέ καί έν Σμύρνγ]· τελειοτέρας δέ γλιχόμενος παιδεύσεως άπήλθεν είς τό άκμάζον τόν τότε χρόνον έλληνικόν φροντιστήριον τής Πάτμου, ένθα διήκουσε τά μέν φιλόσοφα παρά τφ κα
θηγητή Βασιλείφ τφ Κουταληνφ, τά δέ γραμματικά παρά Δανιήλ
τφ Κεραμεΐ. Τούτου δέ ένεκα και έδείκνυεν ό αοίδιμος διάπυρου
στοργήν πρός τό φροντιστήριον τοΰτο. "Οθεν καί άμα τή άναρρήσει
αύτοΰ έπί τόν πατριαρχικόν θρόνον, τοΰ ίεροΰ έκείνου τών Μουσών
ένδιαιτήματος κηδόμενος, έσπευσε νά διατάξη διά τής παρούσης έπιστολής τά πρός διευθέτησιν καί έπί τά βελτίω άποκατάστασιν αύ
τοΰ.’Έστω δέ καί αύτη, σύν τή συνοδική έκείνν) έγκυκλίφ τή έπί τής
δευτέρας αύτοΰ πατριαρχίας έκδοθείση (τφ 1807) περί άναζωπυρήσεως τοΰ θείου τής παιδείας χρήματος έν τφ δεδουλωμένφ γένει καί
συστάσεως σχολείων τών ίερών γραμμάτων καί φροντιστηρίων τώ’
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έλληνικών μαθημάτων, καϊ έν τφ Λογίω Έρμη τοΰ 1819 (σελ. 113
-17) δημοσιευθείσή, περίτρανος ίνδειξις εις έλεγχον τών άδίκως πειραθέντων νά ποοςτρίψωσιν εις τόν άρτίφρονα εκείνον καϊ θεσπέσιον
άνδρα μομφήν διώκτου της ελληνικής παιδείας1- ούδ’ έλήφθη καν ύπ’
όψιν οτι πρώτος ούτος σουλτανική έγκρίσει συνέστησεν έν τοϊς πα-

τριαρχείοις τυπ.ογραφεϊον πρός έκδοσιν ελληνικών βιβλίων. Έν αύτώ
δέ τούτω έξετυπώθη τφ 1819 ό Α’ τόμος της περίφημου Κιβωτού
της ΈΜΙηνικης ΓΛώσσης kv φύλλφ πρώτου μεγέθους και έκ σελίδων
τρίστηλων 763 απαρτιζόμενος, περιλαμβάνων δέ τά τέσσαρα πρώτα
στοιχεία τοΰ αλφαβήτου, καί έκ τοΰ Β' τόμου ή αρχή τοΰ Ε μέχρι
τής λέξεως: 'Εκφροττΐζω έν 90 σελίσιν. Άλλ’ ένσκηψάσης τής καταιγίδος τής έπαναστάσεως, και τοΰ αίμοδίψου σουλτάνου, εις άγχόνην κα'ι εις σφαγήν παραδόντος τόν πατριάρχην μετά και τών έγκριτωτέρων συνοδικών καϊ τών προκρίτων τοΰ γένους, διεκόπη εις τό
παντελές ή περαιτέρω έκδοσις τοΰ πολυτίμου τούτου έργου, είς ού
τήν σύμπηξιν είργάσθησαν οί έν Κωνσταντίνο υπόλει ένδημοΰντες έπισημότεροι λόγιοι τοΰ ήμετέρου γένους" τά δέ χειρόγραφα μένουσι
παρά τοΐς κληρονόμοις τοΰ Νικολάου Λογάδου, τοΰ πρώην μέν διδα
σκάλου χρηματίσαντος έν τή κατά τήν Εηροκρήνην σχολή τοΰ γένους,
ύστερον δέ είς έπισκευήν καϊ έπαύξησιν τοΰ Λεξικού τούτου ίδια
ένασχοληθέντος.

Γρκ^γόρεος έλεω Οεοΰ άρχεεπέβχοπος Κωνσταντινου
πόλεως Λίέας 1‘ώμ.ης χα,ς οιχουμ.ενικός πατριάρχες
ψ Όσιώτατε καθηγούμενε τοΰ έν τή νήσω ΓΙάτμφ ίεροΰ καί σεβαμίου ήμετέρου πατριαρχικού καϊ σταυροπηγιακού μοναστηριού τοΰ
άγιου Ίωάννου τοΰ Θεολόγου καϊ έπίτροπε τής πατριαρχικής ήμών
εξαρχίας κύρ Ίωάσαφ, καί δσιολογιώτατοι ο τε διδάσκαλος καϊ κα
θηγητής τής αυτόθι κοινής σχολής τών ελληνικών μαθημάτων κύρ
Δανιήλ καϊ δ ύποδιδάσκαλος κύρ Μισαήλ, τέκνα έν Κυρίω αγαπητά
τής ήμών μετριότητος, χάρις εϊη ύμΐν καϊ ειρήνη παρά Θεού, παρ’ ή
μών δέ ευχή, ευλογία, καί συγχώρησις.
Εϊ καϊ αί άλλαι παροικίαι καϊ έπαρχίαι, δσαι πλουτΟΰσι σχολεία,
έσεμνύνοντο, κατ’ έξαίρετον όμως λόγον έπρεπε νά σεμνύνεται ή νή
σος αύτη, δτι δύω αξιοθαύμαστα πλουτεΐ, έν μέν τό γεραρόν καί
σεβάσμιον μοναστήριον, καί άλλο τήν καρποφορούσαν ταύτην σχο-

1 Κούμα, Ίστορ. Ά ν θ ρ. ΙΙράξ., τόμ. IB', σελ. 514.
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λήν, προξενοΰντα άμφότερα κλέος ε’ις τό ευσεβές ήμών χριστεπώνυμον πλήρωμα. Καϊ ήδη καθορώντες τάς ακαταστασίας αύτών, καϊ
πληροφορηθέντες έκ τών ών περιγράφετε καϊ διαμηνύετε τή ’Εκκλη
σία, τον άφανισμόν καϊ αυτής τής περιφήμου σχολής, έλυπήθημεν
καιρίως καΐ έπλήγημεν τήν ψυχήν. 'Όθεν ή ’Εκκλησία, ώς προνοοΰσα
τών καθόλου καί κηδεμονικώς προϊσταμένη, και έ'ργον έ'χουσα τήν.
σύστασιν τών τοιόύτων θεαρέστων καϊ κοινωφελών, ούτω καϊ τών έπϊ
μέρους, τών αυτόθι δηλονότι, ούκ άνασχετόν ήγήσατο παριδεϊν 1
αύτά ήμελημένα, καϊ άκαταστασίαις καί άνωμαλίαις, θλίψεσί τε καί
βίαις έταζόμενα.
Καϊ περί μέν τοΰ ίεοού μοναστηριού έγένετο καϊ γίνεται φροντϊς
άγρυπνος τής ασφαλείας αύτοΰ καϊ είς τά πρόσω αύξήσεως, βελτιώσεώς τε καϊ εύκαταστάσεως- κατά τόν αυτόν δή ζήλον γίνεται εκ
κλησιαστική πρόνοια καϊ διά τήν αύτόθι σχολήν. Καϊ σκέψεως κοινής
γενομένης μετά τών τιμιωτάτων ένταΰθα έπιτρόπων τοΰ εύλογημένου ρουφετίου τών γουναράδων, άπεφάνθη διορίσασθαι διδάσκαλον
ώς τό πρώτον τόν κύρ Δανιήλ, ύποδιδάσκαλον δέ τόν κύρ Μισαήλ έν
τή αύτόθι σχολή, διά νά έπαναλάβή αύτη τήν άρχαίαν αύτής καλ
λονήν καϊ λαμπρότητα, καθώς καί προλαβόντως έστάλησαν έκκλησιαστικά έπ’ αύτώ τούτφ γράμματα καί παρά τών έπιτρόπων. Διά
νά έπικυρωθή δέ ή άποκατάστασις υμών τών διδασκάλων, γράφομεν
πάλιν καί έντελλόμεθα ύμΐν έκκλησιαστικώς, όποΰ προθύμως νά έπαναλάβητε τήν φροντίδα τής σχολής ταύτης, καϊ κατά τό παλαιόν
νά διοίκήτε τά τής σχολής, διδάσκοντες άόκνως καί έπιμελούμενοι
τών μαθητών. Καί ό μέν πρώτος διδάσκαλος νά προίσταται καί νά
έφορεύγ, καί νά διορίζη τάς διδασκαλίας τών μαθημάτων- ό δέ ύποδιδάσκαλος νά ύπείκη τφ πρώτφ διδασκάλω, καί νά έπιμελήται
περί τής εύταξίας καί κοσμιότητος τών ηθών τών φοιτώντων μαθη
τών, φυλαττομένης τής αρχαίας εύνομίας καϊ καλής διοικήσεως τής
σχολής ταύτης, χωρίς τοΰ γίνεσθαι ές τούπιόν παρείςφρησίν’ τινα
ή βίαν ή άλλο τι άπφδον καί έναντίον είς τά συμφέροντα τή σχολή
ταύτη.
Καί σύ δ καθηγούμενος, ώς έπίτροπος καί έπιφέρων τής ’Εκκλη
σίας πρόςωπον είς τήν εξαρχίαν ταύτην, νά έπαγρυπνής διά παντός
καί νά προςέχγς καλώς, όποΰ νά μή γίνεται ποτέ ταραχή τις ή βία
εις τε τήν σχολήν ταύτην καϊ είς τό γεραρόν μοναστήριον, ούδέ νά

1 Το πρωτότυπον: παρειδλΐν.
’ Τό πρωτότυπον: παρείςφρυσιν.
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παρορώνται περιφρονητικές τά δίκαια και τά προςόντααΰτοΐς άμφοτέροις, ούτε δλως νά καταπατώνται τά παρά της ’Εκκλησίας έπιχορηγηθέντα πάλαι και νυν προνόμια, ούτε νά άνέχεσαι τήν σμικροτάτην αΰτών βλάβην., ζημίαν τε ή ένόχλησιν, έπειδή παρά σού ή
’Εκκλησία έξετάζουσα απαιτήσει πάντως τάς δπώςποτε συμβησομένας παρεκνροπάς τών νομίμων καί καθηκόντων, καϊ τάς γενησομένας
τα,ραχάς, βλάβας τε ή ζημίας, κα'ι οφείλεις δούναι τάς απολογίας
ευπροςώπους έν παντ'ι καιρφ. Κατανόησον τοίνυν τό έπικείμενόν σοι
χρέος, καϊ έπιμελού παντί σου σθένει τής εΰσταθείας τού γεραροΰ
μοναστηριού, καϊ τής ρυθμίσεως τής σχολής μετά τών όσιολογιωτάτων διδασκάλων.
Γενέσθω λοιπόν ώς γράφομεν κα'ι μή άλλως, έξ άποφάσεως, ϊνα εΰ
ύμΐν γένηται καϊ έν Χριστφ ’Ιησού τφ Κυρίφ ήμών, ού ή χάρις είη
μεθ’ υμών.

ρίψ^ζ’ ’Οκτωβρίου ιθ'.
·)■ Ό Κωνσταντινουπόλεως xal er Χριστώ ευχέτης υμών.
Ή έξωτέρα δέ τής επιστολής έπιγραφή έχει ούτως :
Τω δσιωτάτω καθηγουμένω τοΰ έν τή νήσω Πάτμω ίεροΰ καί σεβασμίου ήμετερου πατριαρχικού και σταυροπηγιακού μοναστηριού του άγίου Ίωάννου
τοΰ Θεολόγου κα'ι έπιτρόπω τής πατριαρχικής ήμών . εξαρχίας κύρ Ίωάσαφ, και τοΐς όσιολογιωτάτοις διδασκάλοις τω τε διδασκάλω καί καθηγητή
τής αυτόθι κοινής σχολής τών έλληνικών μαθημάτων κύρ Δανιήλ καί τώ
ύποδιδασκάλφ κύρ Μισαήλ ,τε'κνοις έν Κυρίω αγαπητούς τής ήμών μετριότητος. Εΰχετικώς.

Ί. Χακκελεων.

ΠΕΙΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΟΜΗ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΤΩ 1794
ί

[Σ. Τ.]
(Σφραγίς Ένετίας)

Gio. Batta Crispi vicario di Paros e v. Consola
Veneto Testimonio1.

Μέ το παρόν μας φανερόνωμεν ήμεΐς οί ύποκάτωθεν ύπογεγραμ.μένοι προεστώτες και έπίτροποι Πάρου καϊ ’Αντιπάρου ε’ις τήν συμ
φοράν όπου συνέβη κατά τό 1794 Νοεμβρίου 15 έ'τος παλαιόν ήλθεν
είς ’Αντίπαρον διά νυκτός δ Σπόρος Σκατούλης Κεφαλληναΐος άπό
1 Ίωάννου Βαπτιστοΰ Κρίσπου εφημερίου Πάρου και ύποπροξένου Ένετίαι
μαρτυρία.
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χωρίου ’Αργοστώλη μαζύ μέ τόν αδελφόν του καί μέ άλλους συντοπίτας του καϊ μέ. μερικούς Μανιάτας συντρόφους του καί αυτός καπετάνος τους, οί όποιοι ήλθον διά νυκτός μέ ένα καΐκι λατίνια ε’ις
τήν ’Αντίπαρον δύο ώρας νά ξημερώση έπάτησαν τό χωρίον ’Αντί
παρον μέ μεγάλην καταισχύνην καϊ φόβους καϊ σκοτομούς δποΰ έτόλμησαν καί έκαμαν αυτοί οΐ φονεϊς καϊ α'ιμοβόροι κλέπται, δ καπετάν Σπύρος δηλαδή μέ τούς συντρόφους του ε’ις τούς ραγιάδας
τού γαληνοτάτου καϊ πολυχρονίου βασιλέώς οθωμανικής πόρτας’
ε’ις τό όποιον κάζος πρέπει νά τό δόσωμεν εϊδησιν ε’ις τόν πολυχρονιμένον βασιλέα μας δπού σκοτονόμεθα καί σκλαβονώμεθα άπό τούς
σούτιτους βενετζιάνους δπού κανένα έ'θνος τήν ασπλαχνίαν τους δέν
τήν ύποφέρει’ φθάνει οτι έκαμαν έμάς δπού μάς έσκότωσαν δύο αν
θρώπους ραγιάδες τής βασιλείας μας καί χώρια τούς λαβομένους καί
τόν ξεγυμνωμένον καί κρημνισμόν δπού δέν άφισαν πέτρα έπάνω
εις άλλην πέτραν, ώς τε καί ένα κορίτζι έπήραν δυναστικώς αιχμά
λωτον, τό όποιον ήτο θυγάτηρ τού Βιτζικονσόλου Βενετζιάνου τής
Αντιπάρου’ αύτήν τήν παναθλίαν νύκτα εΰρέθη νά είναι έκεΐ καί δ
κόνσολας Βενετζιάνος τής Σύρας διά ύπηρεσίαν του, δ όποιος ονομά
ζεται Γεώργιος 'Ρεσβάνης, δστις είχε καΐκι ναυλωμένου κα'ι φορτωμένον διά τήν Σύραν μέ διάφορα πράγματα, καί εύρίσκετο εις τό ε’ιρημένον χωρίον έκείνην τήν νύκτα καί έκοιμάτο δυσκολευόμενος άπό
έναντίον καιρόν καϊ άναμεταξύ ε’ις τόν ξεγυμνομόν τών ραγιάδων
έξεγύμνωσαν καί αυτόν μέ άσπρα δπού τού έπήραν καί πράγμα συμποσούνται χίλια πεντακόσια γρόσια’ δμοίως καί τόν Οίκονόμον Ζακύνθιον, δπού εύρίσκεται καί αυτός έκεϊ έγκάτοικος τού έπήραν έως
χίλια γρόσια πράγμα καί άσπρα’ καί τών ραγιάδων έως είκοσι π,ουγγεΐα πράγμα καί άσπρα καί είς βεβαίωσιν είς όλα αυτά δποΰ γράφομεν ενώπιον Θεού δίδομεν τό παρόν μας είς χεΐρας τού σινιόρ Γεωρ
γίου 'Ρεσβάνη κονσόλου Βενετζιάνου τής Σύρας νά γείνγι ή κρίσις είς
αύτόν τόν άδικητήν Σπύρον Σκατούλην, ο>ς καπετάνιος καί λήσταρ
χος μέ τούς συντρόφους του μάλιστα δ ίδιος Σπύρος έ'χει καί τό κο
ρίτζι βιτζικονσόλου Βενετζιάνου, τό έκλεψαν περιφόρτζον καί έγύ—
μ,νωσε καί τό σπήτί του’ κα'ι ό πατέρας της'τήν σήμερον κλαίει καί
οδύρεται καί διά ταύτα ό’λα δίδομεν τήν έξουσιαν όλοι μας τού σιόρ
κονσόλου Βενετζιάνου τής Σύρας νά έλθη νά γείνη ή. κρίσις αυτού
είς Κεφαλληνίαν, καί δ,τι κάμει είς αυτούς τούς αδικητής τούς πρέ?·
πει καί νά λάβουν καί οί ραγιάδες τό ίδ.ικόν τους καί δ σιόρ κονσό
λας’ διότι θέλει τρέξει μεγαλίτερος πελάς, έπειδή καί τό έφανερόσα-
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μεν είς τήν βασιλικήν πόρταν ώς ραγιάδες όπου εί'μεθα, μέ ολον δποΰ
τδ ήξεύρομεν ότι ή κρίσις τών Βενετζιάνων είναι δικαία- και τέ ·
τόιους ανθρώπους δέν πρέπει νά είναι μέσα εις τδ πριντζιπάτο όπου
συγχίζουν τά βασίλεια καί αφανίζουν τδν κόσμον- καί διά βεβαίωσιν
τοΰ παρόντος τδ δίδομεν εις χεϊρας τοΰ σιορ Γεωργίου 'Ρεσβάνη κον
σόλου βένετο Σύρας ΰπογεγραριριένον διά χειρός μας καί τυπωμένον
εις ασφάλειαν.
Ό οικονόμος τής Αντιπάρου Ευστάθιος Ξειδιας ίερεύς.
ΠΕΤΡΟΣ Γ1ΎΠΑΡΗΣ κάτοικος της ’Αντιπάρου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΑΖΗΣ κάτοικος της ’Αντιπάρου.
ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Άντιπάριος κανσιλιέριος.

Μανώλης Μεγκουλας

Άντιπάριος, ρ,αρτυρώ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΟΣ παροικία.

Δημητριος ΜεΓΚΟΥΛΑΣ Άντιπάριος, μαρτυρώ.
Πέτρος Ματζας Μαυρογενης μάρτυς.
Νικόλαός Ματζας ριάρτυς
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λεβακος ρ,αρτυρώ, Άντιπάριος.
Φραγκίσκος Μαυρομμλτης κανσιλιέριος, ΓΙάριος.
Τδ ανωτέρω έγγραφον άπόκειται έν αύτογράφω παρά τώ έν Νάξω κυρίω
Φερδινάνδω Γηράρδη, φιλοτίρως πάνυ παρασχόντι pot άντίγραφον έξ αύτοΰ
καταδείκνυται πόσον αί νήσοι ύπδ τών λυρ-αινορένων τδ Αίγαΐον πειρατών
ύπέφεροι ληϊζόαεναι, καί τών κατοίκων αύτών άπαγωγένων εις αιχμαλωσίαν.

Έν Τερέτω Ποσειδείων Σύρου κατά Απρίλιον 1877.

II. Γ, Ζερλέντης.

H0AITIKH Ε8ΑΡΤΗΣΙΣ ΚΑΙ ΑΙΟΙΚΗΣΊΣ
ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ
1
Τδ Μαλακάσιον. ΜΑ. τοΰ Ζαγορίου κείμενον καί τά πρός Ν. τών
Ίωαννίνων μέχρι τών όρίων της Άρτης περιλαμβάνον, σύγκειται έκ
τής πόλεως Μετσόβου, της πολίχνης Συράκου καί έκ 49 χωρίων.
Διαιρείται δέ εις τρία διαμερίσματα, τδ βόρειον περιέχον σύν τή πόλει καί 18 έτέρας κοινότητας, τδ κεντρικόν αριθμούν 14 κοινότη
τας, καί τδ μεσημβρινόν, εις δ ύπάγονται τά λοιπά 18 χωρία, έν
φ'ίς καί τά Καστανοχώρια.

Τδ μέν βόρειον διαμέρισμα άπδ τοΰ 1480,

δτε κατεκτήθη,

μέχρι τοΰ πρώτου ήμιολίου τοΰ ιζ' αΐώνος ύπήγετο είς την σατρα
πείαν της Τρίκκης, τά δέ έτερα δυο άπό τοΰ 1431, εις την έν Ίωαννίνοις επαρχίαν Άπό δέ τών μέσων τοΰ ιζ' αΐώνος ή μέν περιοχή
τοΰ Μετσόβου δι’ ιδίων προνομιών (1659) προικισθεΐσα έξηκολούθει
έκ της διοικήσεως Τρίκκης έξαρτωμένη μέχρι τοΰ 1795, αί δέ λοιπαί
τοΰ βορείου διαμεοίσματος κοινότητες, έξαιρουμένης της δυτικής αύ
τοΰ μοίρας, εις τδ Ζαγόριον άπό τοΰ 1695 προσαρτηθείσης, έκ της
διοικήσεως Ίωαννίνων, ής μεταξύ τών υποδιοικήσεων ανέκαθεν συγκαταριθμεϊται καί ή τοΰ Μετσόβου έχουσα ύπό τήν δικαιοδοσίαν
αύτής άπό τοΰ 1880 μόνον τάς δύο συνοικίας Μετσόβου καί τά χω
ρία Μηλιά καί Βουτονός. Τό βόρειον διαμέρισμα τοΰ Μαλακασίου
ύπδ βλάχικης μόνον φυλής κατά τάς άρχάς τοΰ ΙΕ' αΐώνος οίκούμενον, άποτελούμενον δέ ύπδ τών κοινοτήτων «Έαλαρρύτης, Συράκου,
Μετσόβου, Άρμπορέσι καί άλλων 40 κατά παράδοσιν, έξ ών ίκαναί
έ'κειντο εις τό νΰν άνατολικόν διαμέρισμα τοΰ Ζαγορίου. έτήρησε τήν
άνεξαρτησίαν αύτοΰ ώς έκ τής θέσεώς του μέχρι τοΰ 1480, δτε αύθορμήτως ύπετάγη είς τήν βασιλομήτορα καί έπέτυχεν ού μόνον έλευθέρας, ούτως είπεϊν, δημ.οτικής διοικήσεως καί αύτονομίας, άλλά καί
τής προς-ασίας έκείνης. Πάσαι αί κοινότητες τοΰ διαμερίσματος τού
του έτέλουν ύπό τήν έποπτείαν τής βασιλομήτορος, είς ούδεμίαν έπαρχιακήν άρχήν ύπαγόμεναι. Δημοτικοί άρχοντες καί προεστοί έλευθέρως εκλεγόμενοι ήσαν έπιτετραμμένοι τά τών. τοπικών ύποθέσεων
τής δημοτικής αστυνομίας καί τής τών φόρων ε’ισπράξεως καί άναλογίας. ’Εκ τών τριών δέ καί μόνων φόρων, είς ούς ύπεβλήθησαν, τόν
μέν τής ύποτελείας άντιπρόσωπος κατά πάσαν πρώτην Μαρτίου έκόμιζεν είς ίδιον ύπάλληλον τής βασιλομήτορος, BosGdSar καλούμενον
καί είς τήν πολίχνην Πογδόριανην διαμένοντα, έξ 168,000 άσπρων
συνιστάμενον τόν δέ προσωπικόν (Τζεζιέ Γκερμπάν), άνευ τοΰ όποιου
ή ζωή παντός μή ’Οθωμανού ήν άπηλλοτριωμένη είς τήν έν Τρίκκγ
διοίκησιν τό δέ προβατονόμιον άπέτινον έν Θεσσαλίιγ, έ'νθα καί δω

ρεάν μέχρι του 1789 παρεχείμαζον.
Γενικώς δέ ένεκα τής μεγάλης έπιρροής, ήν έξήσκουν έν τή αύλή
τών Σουλτάνων ή τε βασιλομήτωρ (Βαλιδέ Σουλτάν) καί ό οικονό
μος αύτής (Κετχουντά, ΚεχαγΑάςππτΜΗ^ΟτάοΐΙΙΙΙδ), πάσαι αί είς αύ,τήν ύπαγόμεναι κώμαι άπέλαυον προστασίας ίσχυροτάτης καί ηύημέρουν. ΌΆήκ (Τ. Α', κεφ. Η') σημειοϊ ότι τοιαύτη ή έπιρροή τών
Χριστιανών τής Καλαρρύτης έπί τής βασιλομήτορος ήν, ώστε 40
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ταύτης όθωμάΉκαί οίκογένεκκι ύπεγ ρεώθησαν νά μετυικήσωσιν εις
Βεντίσταν κειμένην είς την απέναντι όχθην του ’Αχελώου. Τό γεγο
νός τούτο εύκρινές-ερον συμπληροΐ ό II. Άραβαντινός (Χρ. Τ. Α\ σελ.
187), άντιγράψας αυτό έξ αντιγραφών αποσπασμάτων του Κουβαρά.
Ού μην αλλά καί είς τό χωρίον Βασταβέτς μνημονεύεται έκ παραδόσεως, ότι χαρατζής τις, έξυβρίσας έν Τρίκκ·/) άναιτίως τόν έκ τοΰ
διαμερίσματος τούτου άποσταλέντα πρός άπότισιν του προσωπικού

είς ακουσίους εισφοράς ΰπεβάλλοντο αί μέχρι χθές καί πρώϊζα αΰτονομούμεναι αύται κοινότητες, οπότε βαθμηδόν προσετίθεντο τάς
αυθαιρεσίας καί καταπιέσεις, αϊτινες συνετέλεσαν ού μόνον είς.τήν
διάλυσιν πολλών κοινοτήτων καί τήν μετανάστευσιν τών κατοίκων
αύτών, άλλά καί τούς έμμείναντας είς τήν πατρίδα έπειθανάγκασαν
νά έπικαλεσθώσι τήν προστασίαν ίσχυροΰ τίνος ’Οθωμανού έπί έτησίφ τιμήματι μηδ’αύτών τών είς τό Ζαγόριον προσαρτηθεισών έξαι-

φόρου τών υπό την βασιλομήτορα τελουσών τούτων κοινοτήτων,
ύπέστη τριετή ειρκτήν διά τών ένεργειών της προστάτιδος ταύτης,
την πρός εκείνον ύβριν ώς πρός έαυτήν γενομένην έκλαβούσής. Άλλ’
ή της βασιλομήτορος προστασία έπί πασών τών κοινοτήτων καί τοΰ
διαμερίσματος τούτου δεν διετηρήθη μέχρι τοΰ 1788, ώς δοξάζουσι

ρουμένων καί τών προνομίων έκείνου άπολαυουσών, πλήν τής περιο
χής Μετσόβου ουδέποτε ύπό σιοτΙψΜασην διατελεσάσης.
Άλλ’ ένώ πάσαι αί κοινότητες τοΰ βορείου διαμερίσματος του
Μαλακασίου βαθμηδόν είς Σπαχήδας ύποβαλλόμεναι, έστεροΰντο τής
προστασίας τής βασιλομήτορος καί άπό τοΰ 1635 σειράν βιαιοπρα
γιών νά δοκιμάζωσίν ήρξαντο, ή Καλαρρύτη έξηκολούθει δημοκρατόυμένη καί τής προστασίας τής βασιλομήτορος άπολαύουσά μέχρι
τοΰ 1803, οτε θρασύτερος ό Άλής γενόμενος κατά τόν Αήκ (Τ. Α’,
κεφ. ς”) μετά τήν άλωσιν τοΰ Σουλίου ήρξατο νά παρέχγ άφορμάς
παραπόνων καί είς τούς ύποτελέΐς τούτους τής βασιλομήτορος, ύποβάλλων καί αυτούς είς αγγαρείας πρός άνέγερσιν τοΰ φρουρίου τής
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πλανώμενοι έκ τής άγνοιας ειδικής ιστορίας τής ’Ηπείρου (Π. Άρ.
Χρον. Τ. Α', σελ. 197), άλλά μόνον έπί μίαν καί ήμίσειαν έκατοντ.
ώς τούτο εξάγεται καί έκ τών γενομένων βιαιοπραγιών καί πιέσεων
έν τισι τούτων, άπό τοΰ ήμίσεως τουλάχιστον τοΰ ιζ' αίώνος άρξαμένων. Άφαιρουμένου τοΰ κατ’ αποκοπήν φόρου τής δεκάτης τών
κοινοτήτων τούτων πρός τήν βασιλομήτορα καί διατιθεμένου έξ ανάγ
κης ύπό τής κυβερνήσεως υπέρ διαφόρων αυτής ιδίως διακεκριμέ
νων πολεμιστών, συναφγρεΐτο και ή προστασία εκείνης. Τοσαΰται
δ’ αφαιμάξεις ήρξαντο νά γίγνωνται άπό τοΰ 1858 μάλιστα τοΰ
ίδίου ταμείου τής βασιλομήτορος κατά τινα σημείωσιν χειρογράφου
τής Μονής Καστρίτσης, ώστε καί αυτή ή Πογδόριαννη, ένθα, ώς
είρηται, διέτριβεν ίδιος τής βασιλομήτορος υπάλληλος άπό τοΰ ιηΖ
αίώνος ύπεβλήθη είς Σπαχήδας.
Μετά τήν καθιέρωσιν τοΰ φόρου τής δεκάτης υπέρ Σπαχήδων,
είσπραττόντων αυτόν έστω καί κατ’ αποκοπήν διά πιέσεων, έξέλιπε
βαθμηδόν καί τό είδος τής αυτονομίας, είσήχθη τό γενικόν φορολο
γικόν σύστημα τής κυβερνήσεως καί είς τό είδος τής αύτονομίας,
είσήχθη τό γενικόν φορολογικόν σύστημα τής κυβερνήσεως καί είς
τό διαμέρισμα τούτο. ’Ίδιοι ούν υπάλληλοι τής κυβερνήσεως είσήρχοντο καί είς τάς κοινότητας ταύτας καί είσέπραττον οΰ μόνον τόν
προσωπικόν φόρον καί τόν έπί τών προβάτων, άναγκάζοντες έκαστον νά άποτίνγ καί έτερον υπέρ αύτών, ήτοι υπέρ μέν τών είσπρακτόρων του προβατονομίου, δι’ έκαστον πρόβατον 4/4θ τοΰ γρ., υπέρ
δέ τών τοΰ κεφαλικοΰ φόρου έπ’ έσχάτων τρία γρ. δι’ έκαστον άρρενα. Άλλά κάί έτερα εί’δη φόρων, αγνώστων τέως αύτοϊς, οίον τόν
έπί τών γάμων, θερέτρων, μελισσών, οίνου κτλ, Οΰ μην άλλά καί

379

Κιάφας.

Άλλ’ ένφ ή αστυνομία πασών τών κοινοτήτων τοΰ βορείου δια
μερίσματος τοΰ Μάλάκασίου πλήν τής Καλάρρύτης άπό τοΰ 1645—·
1650 ήρξατο κατά τό μάλλον καί ήττάν νά καταργήται, καταπατουμένη ύπό τε τών διοικητών, τιμαριούχων καί παντός ύπαλλήλου ’Οθωμανού, ή περιοχή τοΰ Μετσόβου κατά θαυμαστήν σύμπτωσιν άπό τοΰ 1659 περίπου προικίζεται ύπό ιδίων προνομιών, άναγνωριζομένων ύπό δέκα άκριβώς Σουλτάνων μοέχρι Σελήμ τοΰ Γ’.
Βεζύρης τις τφ 1656 1 είς τήν οργήν Μεχμέτ τοΰ Δ’ ύποπεσών
1 Ήπατήθη δ Π. Άραβαντινός (Τ.Β', σελ. 107) γράψαςοτι τό γεγονός τοΰτο
συνέβη κατά τόν ις' αιώνα. Άποδεικνύεται δ’ ή απάτη αύ'τη ού μόνον έκ
τών μνημονευόμενων δεινοπαθημάτων τοΰ Μετσόβου, πρό τοΰ 1569, στερού
μενου προνομιών, άλλά καί έκ τοΰ Αύτοκρατορικοΰ Χαττίου Άβδούλ Χάμίτ
τοΰ Α' (1774), δι’ ου αναγνωρίζονται καί έπικυροΰνται αί προνομίαι τοΰ
Μετσόβου, άρχόμεναι ρητώς άπό τοΰ έτους 1659. Οί Μετσοβΐται κατά πά
σαν νέου Σουλτάνου άνάρρησιν έφρόντιζον ΐνα έκδίδηται νέον Χάττι, δι’ ού
νά έπικυρώνται αί προνομίαι αύτών, επειδή συνήθως δεν έτηρεΐτο πρός τούτας ό άπαιτούμενος σεβασμός ύπό τών ομόρων σατραπών καί τών ύπαλλή -

/ .
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ί 1645—1657) υπερορίας κατ’ άρχάς εις Καστοριάν πήζεται. Καταδικασθείς δ* ύστερον εις θάνατον καί μαθών τούτο, αποδιδράσκει
έκεϊθεν και περιπλανώμενος εισέρχεται καταπεπονημένος και άπηυδηκώς είς τήν χειμερινήν καλύβην Μετσοβίτου τίνος άρχιποιμένος
(Τσιέλεγκα) Κύριου1 (Κυριάκου) Φλόκα, παρά το χωρίον της Τρίκ
κης Νεοχώριον, φιλοξενείται παρ’ αύτοΰ, ένθαρρύνεται κα'ι ριεταβαλών ένδυμα κα'ι τρόπον διέρχεται τρία περίπου έτη μετά τοΰ Βλά
χου τούτου —· μόνου κα'ι ούδενος άλλου γινώσκοντος αύτόν, —· τόν
μέν χειμώνα παραχειμάζων αύτόθι, κατά δέ το θέρος είς τά όρη τοΰ
Μετσόβου, τό ποίμνιον τοΰ προστάτου αύτοΰ οδηγών. Μεταμεληθε'ις
δ’ δ Σουλτάνος έκεϊνος έπ'ι τή άδίκφ καταδρομή τοΰ Βεζύρου τού
του,. προκηρύττει κατά τό φθινόπωρον τοΰ 1658 πανταχοΰ της αύτοκρατορίας κα'ι ζητεί έπιμόνως αύτόν ΐνα τόν περιβάλ-ρ έκ νέου τφ
άξιώματι τοΰ Μεγάλου Βεζύρου. Τοΰτο άκούσας έν Μετσόβω ό Φλό
κας σπεύδει είς τά όρη,, δίδων την χαροποιάν ταύτην αγγελίαν είς
τόν προϊστάμενόν του, καί πάραυτα αποστέλλει αύτόν είς την βασι
λεύουσαν, άποπόιηθείς νά συμπορευθή καί αύτός, καί τοι θερμώς
ύπ’ έκείνου έκλιπαρούμενος ένεκα τοΰ προσδοκωμένου τοκετοΰ τών
προβάτων του, ύποσχεθείς όμως νά τόν έπισκεφθή τό προσεχές έ'αρ,
οπερ και έγένετο. Λίαν δυσκόλως ένεκα τοΰ αρχαϊκού βλάχικου ένδύματος ήδυνηθη δ άρχιποιμην ούτος νά έίσέλθ-ρ είς την μεγάλην
βεζυρείαν, είσελθών όμως έτυχε φιλοφρονεστάτης υποδοχής καί δεξιωσεως παρα τοΰ Μεγάλου Βεζύρου πρός εκπλ.ηζιν τών μεγάλων
τοΰ κράτους λειτουργών καί ώδηγήθη εις την οικίαν αύτοΰ. Άλλά

δέν παρέτεινεν έπί πολύ τήν έν Κωνσταντινουπόλει διαμονήν του
παριδών τιμάς, εύ,μάρειαν, πλούτη καί περνδόξους θέσεις, έζήτησεν
διζως καί έπέτυχε τήν άσυδοσίαν (άφι) τής πατρίδας του διά χαττίου
(αύτογράφου σουλτάνικοΰ διατάγματος), δι’ ού τό Μέτσοβον καί τά
έξαρτήματα αύτοΰ έκηρύσσοντο άσυλον καί αύτοδιοίκητον ύπό τήν
έποπτείαν Μποσταντζή *, ήτοι ύπαλλήλου Όθωμανοΰ τής Αύτοκρατορίας, προνοοΰντος καί φροντίζοντος περί τής.διατηρήσεως τών προ
νομιών τής περιοχής ταύτης, προσέχοντος ίδίρι ΐνα μή τυχόν ύπό τί
νος τών ’Οθωμανών τών διερχομένων έκεϊθεν ύποφέρωσιν οί κάτοικοι
τήν έλαχίστην ζημίαν καί βλάβην2 καί αύστηρώς διαταττομένου,
ΐνα μή έπεμβαίνγ τό παράπαν καί αύτός ούτος είς τά τής διοικήσεως, διαδικασίας καί έκτελέσεως τών νόμων έν τή περιοχή ταύτγ.
Δι’ αύτογράφου σουλτάνικοΰ διατάγματος Μεχμέτ δ Δ πρός τε
τόν ύπουργόν τών ’Εκκλησιαστικών (Έφκάφην Ναζίρην) καί τόν Γε
νικόν διοικητήν Ρούμελης, ώς καί τούς διοικητάς Τρίκκης καί Ίωαν
νίνων καί τούς ίεροδικαστάς αύτών άποτεινόμενος καταργεί. τά έν
τή περιφερεία τοΰ Μετσόβου τιμάρια τών Σπαχήδων, άποζημιών
αύτούς δι’ ετέρων άλλοθι3, κηρύττει τήν γήν ταύτην ίεράν^ καί καθί-

λων έν γένει είς πασαν νέαν πραγμάτων μεταβολήν. Τοιοΰτόν τι έπραττον
και οι ημετεροι Ζαγοριται υπέρ των προνομ.ιων αύτών απ' αύτής τής κατακτήσεως. Άλλά παρ’ ήμΐν μέν ουδέ έν τοιοΰτον διάταγμα διεσώθη, τών Μετσοβιτών δμως διασώζονται τούλάχιστον τά ήμίση, τοΰ πρώτου κρυπτόμε
νου είσέτι ή άπολεσθέντος, έξ ών συλλέγει τις καί τά είδη τών προνομιών
τούτων. Ούχ ήττον καί ύπέρ τοΰ Ζαγορίου διετηρήθησαν διατάξεις διαφό
ρων τοπαρχών τών Ίωαννίνων έπί τή βάσει τοιούτων αύτοκρατορικών
φίρμαν ίων ή χατίων κατά καιρούς έκδοθείσαι πρός τόν ΐεροδικαστήν
καί τούς προκρίτους ’Οθωμανούς Ίωαννίνων.
2 Τδ κύριον όνομα του Φλόκα ήν ούχί Στέργιος, ώς σημείο? ό Π. Άρ.,
άλλά Κύριος, διατηρηθέν ού μόνον έκ παραδόσεως, άλλά καί έν τινι τών
κωδίκων, έν ω σημειοΰνται τά ονόματα τών χορηγούντων χρηματικόν τι ποσδν άναλόγως τών προσόδων αύτών πρδς άποτέλεσιν τής έτησίας έπιχοοηγήσεως τοΰ Βοεβόδα τώ 4674, ’ίσως δέ καί εις τι δημοτικόν άσμα, περί ού

κατωτέρω.
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1 "Εν τινι βραδύτερου γενομένη αναφορά τών Μετσοβιτών πρός τήν μεγά
λην Βεζυρείαν α’ιτιωμένην κατά τινων Σπαχήδων τών πάριξ τής περιοχής
Μετσόβου χωρίων, άποτολμησάντων νά παρενοχλήσωσι τήν περιφέρειαν Με
τσόβου, δ μέν Μποσταντζής ύπογράφεται Β ο ε β ό δ α ς, οί δέ 437 συνυπογραφέντες Μετσοβιται ύπογράφονται ώς Αποτελείς αύτοΰ.
2 Λέγεται οτι έν τω πρώτω έκείνω αύτογράφω αύτοκρατορικω διατάγματι,
έν ω άπαριθμοΰνται καί τά καθήκοντα τοΰ προστάτου τούτου καί κηδεμόνος τών δικαιωμάτων τοΰ Μετσόβου, παρενείροντο καί τά έξής: «ΙΙας ’Οθω
μανός διερχόμενος τήν περιοχήν ταύτην καί πάτών τήν ιεραν ταύτην γην
ώφειλεν έξερχόμενος νά έξαγάγη τά πέταλα τοΰ 'ίππου αύτοΰ κα'ι αποτινασση
ταΰτα, ΐνα μή τυχόν συνεπαγάγη έστω καί μόριά τινα χώματος» (Π. Άρ.
Χρ. Τ. Β. σελίς 109).
3 Διά τής έκδόσεως τοΰ Χαττίου τούτου, δι’ού έξησφαλίζετο ή τιμή καί η
περιουσία έκάστου έν τή περιοχή ταύτη, πολλοί έκ,τών πέριξ μάλιστα μετηνάστευσαν ένταΰθα, άπέτινον δμως τό Γι,α-βά λεγόμενον χαρατς ουτοι
πλήν τών. αγάμων καί ανικάνων. Άποτίνοντες δέ τόν φόρον τοΰτον οι μετοικοι τοΰ Μετσόβου διεκρίνοντο τών αύτοχθόνων μηδ’ έπιγαμίας μετ’ αύτών
έπί τινα χρόνον συνάπτόντων.
1 Είς τήν ίεράν ταύτην γήν ε’ίτε ’Οθωμανός είτε Χριστιανός καταφευγων
έξ οίαςδήποτε αιτίας δέν συνελαμβάνετο ούδ’ έτιμωρεΐτο’ ή δέ δημώδης
Μοΰσα έκτραγφδεϊ περί τούτου καί τό έξής μσμα άφορών είς τόν πλούσιον
καί ισχυρόν Δημάκην Νικολάου έκ Χαλίκης ύποπεσόντα είς τήν δυσμένειαν
τοΰ σατράπου τής Τρίκκης καί είς Μέτσοβον καταφυγόντα.:
Τόμος 1’, β — Άηρίλιος 1887

Μ
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στησιν αυτήν τΐ[/.άριον κατ’ αποκοπήν τών Ιερών πόλεων «Μέκκας καί
Μεδίνης» κα'ι οίονεΐ έξοέρτηρια τών τιμαρίων τών αύτών ιερών πό
λεων Λαγκαζα κα'ι Ματαράγκα έν Θεσσαλίιγ. Καταγράφει μόνος τά
δρια τής περιοχής ταύτης- άρχόμενα έκ τών Σαράντα ΈκκΛησιων,
παρά την παροικίαν ΜατεΛα, Μεγάλης Πέτρας^ Βούργιαννης, Μάν
όρας, Χότζια, Μοκός^ Ήγίας Παρασκευής (κατά τά δρια Κουτσούφλιανης της Θεσσαλίας) κα'ι ΒάΛεα ντϊ Κόρνο (κοιλάς της Κρανιάς),
περιέχοντα δέ έντός της οροθεσίας ταύτης τό Μέτσοόον, Ήτή-Πο,
Μαλακάς, Βουτινός, ΜηΜάν καϊ ΚουτσούφΛιανην. Όρίζει δέ ΐνα άποτίνη ή περιοχή αύτη κατά πάσαν πρώτην Μαρτίου εις μέν τό ιερόν
ταμεΐον (Χάς) Λαγκαζα καϊ Ματαράγκα 1 άσπρα γυρά 108,0002, εις

δέ τόν Μποσταντζήν άσπρα γυρά 800 1 κα'ι είς τόν Γενιτσάραγαν
(αρχηγόν Γενιτσάρων) 588 τόπια αστάρι μαΰρον2 καί ταΰτα άντ'ι
παντός έτερου φόρου, οϊον δέκατης, φόρου έπ'ι τών μελισσών, χοί
ρων, οίνου, μύλων, γάμων, βοσκής κτλ., έξαιρουμ,ένου δμως του κεφαλικοϋ καϊ τοΰ έπ'ι τών προβάτων. Διότι διατάττει,νά άποτίνωνται ό μέν κεφαλικός είσπραττόμενος παρά τοΰ γενικού είσπράκτορος έν τή περιφερείς τοΰ Μετσόβου κατά Μάρτιον καί έκ μόνων τών
διαμενόντων έν Μετσόβφ,' είς τό αύτοκρατορικόν ταμεΐον Τρίκκης,
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«"Ενας Πασσάς διαβαίνει κα'ι άλλος έρχεται
’στά Τρίκκαλα πηγαίνουν μεσ τδν κασαπά
γυρεύουν τούς παπάδες ά’χ τήν Καστανιά,
γυρεύουν τδ Δημάκη άχ τάσπροπόταμο.
Αύτδς τρέχει κα'ι πιάνει τά ’ψηλά βουνά,
’στοΰ Κρίκη τά παράγια μέσ’ τδ Μέτσοβο,
Ψητά είχε στδ τραπέζι καί γλυκά κρασιά
κι.’ ολίγα τρώει καί πίνει και δέ χαίρεται.
Κι’ δ Νικολδς δ γυ,ιός του τδν παρηγοράει:
Γιατί δέν τρως, άφέντη μ’ καϊ δέ χαίρεσαι ; ·
Τά σπήτια κΓ άν μας κάψουν, άλλα φτειάνομε,
Τά πρόβατα άν μας πάρουν, άλλα παίρνομε.
’Άς εϊν’ καλά οί Βλάχοι στ’ Άσπροπόταμο.»
Τήν δέ εις Μέτσοβον προσφυγήν του τιθέασι πάντες κατά παράδοσιν τώ
1770 (Συλ. Δημ. ’^σμάτων Π. Άραβ. σελ. 8), οτε ή Θεσσαλία θέατρον ήν
σφαγών και διαρπαγών ύπδ στιφών βαρβαρικών διερχομένων εκεΐθεν δια την
Πελοπόννησον’ ’’Εμεινε δ’ ούτος είς τήν οικίαν τοΰ μεγαλεμπόρου Ίω. Κρικη
έξ μόνον κατά τδ θέρος μήνας.
1 Τά κατ’ άποκοπξν τιμάρια Λαγκαζα κα'ι Ματαράγκα, είς ά ύπήγετο καί
ή περιοχή τοΰ Μετσόβου, άνήκον εις τδν έν Κωνσταντινουπόλει έ'φορον τών
άφιερωμάτων ύπέρ τών ιερών πόλεων.
2 Αί 108,000 ά'σπρων ίσοδυνάμουν πρδς γρόσια 800. Κακώς δέ σημείο? δ
Π. Άραβ. (Τ. Β', σελ. 109), δτι άπέτινον 117,000 άσπρων. Σημειωτέον δέ
οτι τδν φόρον τοΰτον έκάλουν Β ο ϊ β ο δ α λ ί κ ι, παραδίδοντες αύτδν τώ
Βοϊβόδα Μετσόβου διά τά περαιτέρω. Πρδς πιστήν δ’ έκπλήρωσιν τής
ύποχρεώσεως αύτών ταύτης οί Μετσοβίται έμίσθουν τδν φόρον αύτδν έν δη
μοπρασία ε’ίς τινα προκαταβάλλοντα αύτδν καϊ δικαιούμενου νά είσπράττη
πλήν τοΰ άναλόγου έκάστη ο.ίκογενείοι, δριζομένου δι’ έγγράφου καϊ ακριβώς
παρά τής δημογεροντίας κατά τδν άριθμδν τών προβάτων καί ήμιόνων τών
διαφόρων οικογενειών καϊ τών διαφόρων αύτών προϊόντων καϊ μάλιστα τοΰ
σίτου, παρ’ έκάστου γάμου γρ. τρία, έκ βοσκήσιμων γαιών εις Χαλίκη παραχωρουμένων γρ. 40 κα'ι έξ ετέρου τοεούτου μισθώματος εις χωρίον Γρεβε-

1 Τδν φόρον τοΰτον είσέπραττεν είς τών τά κοινά τής περιοχής ιθυνόντων,
εν οίς μνημονεύεται τώ 1731 καϊ δ Ίω. Στεργίου, άνεψιδς τοΰ Κύριου
Φλόκα άνευ ώφελείας τινός.
2 Εκαστον κομμάτιον ετιμάτο κατά τούς τελευταίους χρόνους κατά τινα
σημείωσιν άσπρα 25. Σημειωτέου δέ 8τι δ Αήκ (Τ. Α', Κεφ. ς') άγυοών
τα περί τώυ προνομίων τούτων καθόλου καί νομ,ίζων ίσχύουσαν έ’τι τήν
προστασίαν τής βασιλομήτορος καϊ έπί τής περιοχής Μετσόβου μέχρι τοΰ.
Άλή, σημείο? δτι οί Μετσοβΐται μέχρι μέν τοΰ 1800 περίπου έχορήγουν είς
εκείνην, λόγω προστασίας καϊ ύποτελείας γρ. 5,000, πλήν τοΰ κεφαλικοΰ
φορου χορηγούμενου εις τδν Σουλτάνον, ύποχρεούμενοι δέ καϊ νά έξασφαλιζωσι την διαβασιν των στενών τοΰ Μετσόβου διατηροΰντες σώμα άρματωλων και δαπανωντες εν ώρςο χειμώνος πρδς δίοδον παντδς οδοιπόρου και τοΰ
στρατού. Άπδ δέ του 1800 πλειοδοτήσας δ Άλής, χορηγών δηλ. τή βασιλομήτορι πλείονα τών Μετσοβιτών, έσοδεύει παρά τούτων 50 πουγγία, ύποχρεών αυτούς νά διατηρώσι καϊ φρουράν τινα αλβανικήν, ύπ’ αύτοΰ δριζομένην.
3 Ταΰτα πρδς αποφυγήν πάσης παρενοχλήσεως τών εΐσπρακτόρων τοΰ φό
ρου τούτου.
4 Έκ του ταμείου τής Τρίκκης δ φόρος ούτος παρεδίδετο εις τδν έν Θεσσαλίμ Χαρατζήμπασην λεγόμενον, "ϊνα δέ κατανοήση έκαστος τάς δυσκο
λίας καί ταραχάς, άς ύπέμενον οί λοιποί Χριστιανοί κατά τήν ε’ίσπραξιν τοΰ
φόρου τούτου καί δεόντως επομένως έκτιμήση τήν άξίαν τοΰ προνομίου τών
Μετσοβιτών, σημειοΰμεν τά εξής· Ό κεφαλικδς φόρος έτησίως έπωλεΐτο είς
Χαρατζήμπασην, 'ός μετεπώλει αύτδν είς Χαρατζήδες, ο'ίτινες περιερχόμενοι τάς διαφόρους κοινότητας έπέβαλλον τδν φόρον αύτδν εις πάντα άρρενα, άπδ τοΰ 12 έ’τους τής ήλικίας, φυλακίζοντες, ύβρίζοντες και μυρία
δεινά διαπράττοντες. Είσέπραττον δέ παρά μέν έκάστου τών μεγάλων κτη
ματιών κατ’ άρχάς γρ. 22, παρά δέ τών εύπορων γρ. 12, καϊ παρά τών
πτωχών κα'ι γεωργών γρ. 2, διανέμοντες έκάστω άπόδειξιν πληρωμής, ήτοι
τεμάχιον χάρτου, διάφορον φέρον κατ’ έ'τος χρώμα καϊ σφραγίδα τινός. Τί
δέ νά ε’ίπω περί τοΰ τρόπου, 'όν μετεχειρίζοντο πρδς έξεύρεσιν τής συμπληρώσεως τοΰ ενδεκάτου έ’τους τής ήλικίας τών παίδων; Τί περί τής αύθαιρέτου συγχύσεως τής τάξεως τών διαφόρων ανθρώπων ; Τί περί τοΰ επονείδι

νίτη καϊ Ζαγορίου γρ, 43,

στου καϊ φοβεροΰ τρόπου τής είσπράξεως τοΰ φόρου τούτου άπδ τών οίκο*
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οπερ ώφειλε νά έκδίδγ καί τάς άπαιτουμένας αποδείξεις δωρεάν, το
δέ προβατονόμιον έν Θεσσαλία άνευ άνταμοιβής τών είσπράκτόρων
αύτοΰ. Τόν δέ κεψαλικόν φόρον τών απάντων Μετσοβιτών ύπεχρεοΰντο
οί χαρατζ'ήδες νά ζητώσι καί εύρίσκωσιν έκαστον αύτών, ούδαμώς
δικαιούμενοι νά παρενοχλώσι τάς οικογένειας αύτών και τάς κοινό
τητας.
Έν τελεί δ’ ό Σουλτάνο ς ουτος κηρύττει την περιοχήν ταύτην
αύτόνομον καί αύτοδιοίκητον και άπαλλάττει αύτην τών λοιπών
δεινοπαθημάτων έν γένει ένεκα καταΛυιιάτων διερχομένου στρατού
και παντός ’Οθωμανού ώς και έκτακτου καταθλιπτικού φόρου καί
εισφορών, δικαιολογεί τά εξαιρετικά ταΰτα της περιοχής Μετσόβου
προνόμια προστιθείς «επειδή οί Μετσοβΐται οίκοΰσι χώραν, δι’ ης
πολλοί διέρχοντο κατά πάσαν ώραν τοΰ έ'τους, καί τόν μέν χειμώνα
διαπερώσιν αύτούς κατακλειομένους ύπό τών πολλών χιόνων καί νά
άπολεσθώσιν έκ τού ψύχους κινδυνεύοντας έκεΐθεν στρωννυντες έπιβλήματα είς τούς πόδας τών ίππων καί μεταφέροντες τούς ανθρώ
πους έπί τών ώμων αύτών, τό δέ θέρος έκτιθεμένους είς την διάκρισιν τών λγστών προφυλάττουσι καί έξασφαλίζουσιν αύτούς, διά
ταΰτα ού μόνον τάς προνομίας ταύτας ύπέρ της περιοχής ταύτης
καθιεροϊ, άλλά καί διατάττει, ΐνα αύτη πολιτικώς μέν είς τόν νομόν
της Εύβοίας ύπάγηται, δικαστικώς δέ είς τόν ιερόν μ,εχκειιετ της
Λεβαδείας καί έκκλησιαστικώς ύπό ίδιου πατριαρχικού έξάρχου νά
κυβερνάται. Καί ταΰτα ϊνα τάς διαδικασίας καί διαφορά? αύτών οί
Μετσοβΐται ένεκα της μεγάλης άποστάσεως φροντίζωβιν οίκοι νά
έξομαλύνωσιν1.

γενειών μαλιστα, ών οί ά'νδρες ήσαν απόντες ; Έν τελεί δέ τών περί του
αποτρόπαιου τούτου φόρου, είς 'όν ύπεβάλλοντο ανεξαιρέτως πάντες οΐ κατακτηθέντες λαοί καί μή μωαμεθανοί χάριν έξαγοράσεως τής ζωής αύτών έπί
έν έτος, σημειοΰμεν οτι ό μητροπολίτης "Αρτης έν Δοκιμίω αύτοΰ (σελ. 397)
άποκαλεΐ τ'ο μέν Χαοάτς φόρον θρησκευτικόν, τον δέ κεφαλικδν δικαίως
Τζιζιέ. Όποια παρανόησις !
1 "Εκαστος εκ τοΰ φιρμανίου τούτου κατανοεί τήν ευφυΐαν, τον πατριω
τισμόν καί τήν οξυδέρκειαν τοΰ Κυριάκου Φλόκα, κατ’ είσήγησιν τοΰ οποίου
βεβαίως συνετάχθη τδ φιρμάνιον τοΰτο. Άλλά καί ,τοι διάταγμα τοιοΰτον
ύπήρχε, καίτοι οί Μετσοβΐται είς πάσαν νέαν πραγμάτων κατάστασιν άγρυπνοΰντες έφρόντιζον, ί'να άνανεώται τοΰτο, ενταύθα τδ αυθαίρετον δέν έλειπε
νά φέρη σύγχυσιν, ώς εξάγεται καί έξ αύτών τών μεταγενεστέρων χαττίων έ'νιοι τών γενικών διοικητών τής 'Ρούμελης, ώς και τών ύποδιοιχη-

3
Μετά τήν κκθιέρωσιν τοιού.των προνομιών ή περιοχή τοΰ Μετσόβου
ήρξατο κατ’ άρχάς μέν νά διοικήται δημοκρατικώς,—προϊόντος δέ
τοΰ χρόνου άριστοκραΐικώς,— σώματος έξ επτά μελών διοριζόμενου
έκ τής τάξεως ταύτης καί άποτελουμένου έκ τοΰ προέδρου, όηριογεροντος ή γόρορτος άπλώς λεγομένου, τοΰ εφόρου τών σχολείων, τού
φροττιστοΰ των ύδάτων, τοΰ εΐσπράκτορος των φόρων έν γένει1 τοΰ
άγορανόρου, τοΰ επιτρόπου των έκκλησιών2 καί τοΰ όπίαρχηγον. εχοντος καί τήν ένοπλον φρουράν. ’Ίδιον δέ συμβούλιον έκ των συνετωτέρων γερόντων συγκείμενον ύπό τήν προεδρείαν τοΰ όηρογέροττις)
είς ού τήν έποπτείαν ύπήγοντο γενικώς πάντες οί έν τοΐς πράγμασιν, έδίκαζεν έπί τή βάσει καθιερωμένων συνηθειών καί διατυπώσεων
τούς διαφερομένους. Άριστοκράται καί νΰν έτι διέπουσι τά τοΰ
Μετσόβου, άξιοΰντες, οτι αύτο'ι μόνοι κέκτηνται τό δικαίωμα τοΰ
διευθύνειν τά κοινά. Πάσα πράξις τών άριστοκρατών έπεβάλλετο εΐζ
τάς δύο έτέρας τάξεις τών πολιτών, οΐτινες ύποχρεωτικώς καί άσυζη τητί παρεδέχοντο αύτην. Έν διαφοραΐς καί διαδικασίαις μεταξυ
άριστοκράτου καί πολίτου τών δύο άλλων τάξεων, ό μέν άριστοκρά"
της έκάθητο, ό δέ έτεροςΊστατο όρθιος ένώπιον τών δικαστών. Τό
δέ δίκαιον συνηθέστατα άπενέμετο τώ ίσχυροτέρω. Προσέτι ή μέν
τών Τρίκκης, Ίωαννί»ων καί Γρεβενών, άπήτουν καί μανδύας, καθ’ ον χρό
νον οί Μετσοβΐται άπέστελλον τδ μάλλινον έκεΐνον ύφασμα εις τδν Γενιτσάραγαν- δ δέ Βοεβόδας μεταβαλλόμενος ενίοτε είς άληθή Σ^ούμπασην απήτε1
πλείονα τών καθιερωθέντων. Πολλάκις δέ καί είσπράκτορες τοΰ προβ.ατονομίου καί τοΰ κεφαλικοΰ φόρου άπήτουν δυναστικώς καί έλάμβανον δ,τζ
ύπδ τών φιρμανίων ύπέρ αύτών απηγορεύε το. Διαφοραί δε δικαστικαι μετά
τών Ντερεμπέϊδων Τρίκκης καί Γρεβενών, βοσκόντων ενίοτε τά ποίμνια αυ
τών έν τή περιοχή τοΰ Μετσόβου καί μόνον μετά τοΰ Μπονσταντζή συνεν
νοούμενων, έθεωροΰντο έν Ααρίσση, ζώνιος είσέτι τοΰ Κύριου Φλόκα. Διδ
καί έ'ν τινι τών κωδίκων τοΰ Μετσόβου αναγι,ιώσκομεν, ότι οί αντιπρόσωπο1
τής κοινότητος αύτοΰ τώ 1722 μεταβάντες είς Αάρισσαν πρδς έξομάλυνσι'1'
διαφοράς τής χώρας μετά ’Αγά τίνος τών Γρεβενών, έδαπάνησαν ά’σπρα
γυρά επτακόσια.»
1 Μεταξύ τούτων μνημονεύεται καί Φλέβος τις Μενούκης, ού σώζεται καί
τδ μνήμα πέραν τοΰ τών 'Αγίων Αποστόλων ναοΰ, Μορουμέντο άλ
Φλέβου καλούμενον.
2 01 επίτροποι τών έκκλησιών τής πόλε ως λόγον τών πεπραγμένων έτησίως έδιδον ένώπιον τής κοινότητος τοΰ ’Ανήλιου, ί'να μή έπηρεάζωνται
ύπδ τών συγγενών αύτών.

386

387

ΠΑΡΝΑΖΣΟΖ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ESAPTH2I2 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗ2Ι2 ΜΑΛΑΚΑ2ΙΟΤ

ταζις τών αριστοκρατών, ^Εακρινο[Ζένν) καί. έχ τού ενδύματος, συνήρ—

αύτοΰ Γ, ό περιορισμός καί ή φρικτή στέρησις τών πολιτικών δικαιω-,
μάτων τόΰ άξιου λόγου πολίτου Στεργίου Χατσή Γεωργίου 2, τό θα
νατηφόρου τραΰμα τοΰ Τριαντάφυλλου Ίω. Τσιακάκα έν Ίωαννίνοις,
ή δηλητηρίασις τών «Ίω. Γαδέλου, ’Αποστόλου Χατσή καί Ν. Μηλιώτου»’ ή καταδίωξις τοΰ Γ. Χατσή, άπολέσαντος είς μετρητά
τούλάχιστον 100,000 γροσίων, ή είσέλασις τοΰ Θεοδώρου Γρίβα είς
Μέτσοβον καί ή καταστροφή αύτοΰ, ή μήπω άνέγερσις τών μεγάρων
τών Μουσών καί ή μήπω βασιλική όντως προικοδότησις αύτών. Ή
άπόρριψις τής δΓ αύτοκρατορικοΰ διατάγματος τοΰ αοιδίμου Σουλτάν Μετζίτ (1845) άναχόρηγήσεως τών αύτών περίπου προνομίων
είς τήν περιοχήν Μετσόβου 3. Αί συμφοραί καί ό έκπατρισμος πολ-

Χετο εις την ώραίαν τής πόλεως πλατείαν, οί δέ λοιποί εις θέσιν
έτεραν, ένθα νυν τά παντοπωλεία.Σημειωτέον δέ δτι καί μέχρι τοΰ
νΰν η τρίτη τάξις τών πολιτών σπανίως εις την τερπνήν καί ύπό
γηραιάς πλατάνου σκιαζομένην πλατείαν εισέρχεται, άλλά περιφέ
ρεται εξωθεν της περιβόλου αύτής, περιδιαβάζουσα καί ρεμβάζουσα.
Του δούλου ό φόβος καί μετά την κτήσιν τής έλευθερίας του πολλά
κις διατηρείται. Την τάξιν τών αριστοκρατών νυν αποτελούσα οί
κτηματίαι καί προηλικέστεροι πλούσιοι έκ τής αλλοδαπής έπανερχόμενοι, άλλοτε δέ οί έπί πολλά έτη άποδημούντες έν Αίγύπτφ, 'Ρωσίρι, Βλαχίρρ κα'ι Κωνσταντινουπόλει, ύπερπλουτίσαντες καί έπανακάμπτόντες εις την πατρίδα.
Διά τοιούτων προνομίων ήδύνατο ή περιοχή αύτη ένεκα τής προώ
ρου αύτής άνανήψεως έκ τοΰ λήθαργου, τοΰ επιχειρηματικού πνεύμα
τος τών κατοίκων, καί τής φυσικής εύρωστίας καί δραστηριότητας
έξιδιασμένης φιλοπατρίας νά καταστή πρότυπον προόδου, ευημερίας
και πολιτισμού, έάν έκάστοτε δέν έδιχονόουν πρός άλλήλους, έάν
ανέκαθεν δέν ύπήρχον φατρίαι καί σχίσματα άκατανόμαστα. "Ο,τι
μεγα καί άξιον θαυμασμού δέν έγένετο έν τί) πόλει τού Μετσόβου
οφείλεται εις τά αισχρά καί άτίθασσα τών φατριών πάθη, είς τάς
φυσικάς τών Μετσοβιτών άντεκδικήσεις. Εις τά στυγερά ταΰτα
έλαττωματα οφείλεται ή δολοφονία τού περιωνύμου έκείνου Κύριου
Φλόκα η απόπειρα δολοφονίας τοΰ Τζαμάγκα καί ό έκπατρισμος
1 Τούτον εις Κωνσταντινούπολή μεταβαίνοντα πρδς έκποίησιν ποιμνίου
προβάτων καί τδ Ξηρολείβαδον δ ι ερχίμε νον, δθωμανοί χρήμασι διαφθαοεντες υπδ τών εναντία αυτώ φρονούντων έδολοφόνησαν. Έκτραγωδεΐ δέ ή
δημώδης Μούσα περί τούτου τά έξης.
’Ανάθεμά σε (Ί)Μέραγα καί σύ κύρ Μουσελίμη(α)
και συ Χατσή Μπραΐμ Μπεϋ, πού σκότωσες τδν Κύργ,ιον
ουδέ ς* τήν πόλι φάνηκε κι’ ούδέ ’ς τδ Σαλονίκημπροσθά ς’ τδ Εηρολείβαδο, μπροσθά ’ς τδν ’ΆϊΓεώργη
Καλή ’μέρα σου, Κύργ,ιε μου, καλημέρα, Τζιελέπη
Ι^ά σήκ’ απ’αΰτού, Κύργκ, καί μή βαρεία κοιμάσαι
Δε μπορώ αδέλφια μ’ δέ ’μπορώ τί μ’έχουν λαβωμένο
Τρία ντουφέκια μ’ ώδωκαν τά τρία αράδα αράδα,
Τόνα μ’ έπήρε έξώδερμα καί τάλλα ’ς τδ ποδάρι
Τδ τρίτο τδ φαρμακερό μ’ έπήρε ’ς τδ κεφάλι
Γιά νά διαβούυ αί χωριαναί νά μέ καλημερνούν?.

(α) Βερροίας,

Παιδυά μ’ αν πάτε ’ςτδ χωρώ ’ς τήν έ'ρημη τήν χώρα
χαιρέτα μου τδν πλάτανο, τδν πλάτανο ’ς τή βρύσι (α)
καί πες τε χαιρετήματα ’ςτή Τζ^ά μου τήν καϊμένη(β).
1 Χρήμασιν επίσης διαφθαρείς και ένεδρεύσας πρό τού 1780 δ Τότσκχς
παρά τήν νύν βρύσιν τού Άβδή ΙΙχσχ πρδς δολοφονίαν τού σπουδαίου τούτου
έλεοθέτου τής πόλεως Μετσόβου, εφόνευσε τδν συνοδοιπόρον αυτού Κων. Καιοετζήν.
2 Λέγεται, ότι ή εναντία τούτου μερίς πλεΐστα όσα εδχπάνησ,ε πρδς εζδοσιν φιρμανίου, δι’ου δ ηγέτης ούτος έτέρας μεριδος άρχιποιμήν ζχτ άρχας,
βραδύτερον δέ μεγαλέμπορος καί ισχυρός,—έπετρέπετο ού μόνον νά συμπεριπατή καί συγκάθηται έκτδς τής οικίας αυτού μετά πλειόνων τού ενός, αλλα
καί νά είσερχηται εις'τήν πλατείαν τής άριστοκρατείας αποκλεισθείς ουτος
καί τού δικαιώματος τού λαμβάνειν μέρος είς τά κοινά- έπετρέπετο δμως
αύτω νά κάθηται παρά τήν βρύσιν τού κ. Φλόκα, έκτδς τής αριστοκρατικής
πλατείας κειμένης μόνον μεθ’ ενός τών οπαδών αυτού5 Ή άνανέωσις τής έκδόσεως τοιούτου φερμανιού, δι ου ανεγνωριζοντο τα
πρώτα τνς περιοχής ταύτης προνόμια, έπί τή ΰποσχέσει δμως αποτίσεως δέ
κατης προβχτονομίας, έτησίου φόρου 10,000 γρ. καί πάσης δαπάνης διά
τήν διάβασιντού ταχυδρομείου έν ώρμ χειμώνος έκ τού Ζυγού.οφείλεται εις
τάς ένεργείσς καί τά ’ισχυρά μέσα τού Κυριάκού Ίω. Τσιανακα. Άλλά τδ
φιρμάνιον τούτο άπελάκτισεν ή έναντία μερίς τού κατορθωσαντος τήν εκδοσιν αυτού, λέγουσα, δτι στέργει είς τδ καθεστώς. Οικτρα η απολακτισις
τοιούτου φιρμανίου, περί ού τώ 1831 έμόχθησαν οΰκ ολίγον εν Κωνσταντινουπόλει δ Ζαγορίσιος Κωνστ. Μπρούζος καί δ Μετσοβίτης Γκαβανόζης πλήν
είς μάτην ένεκα τής γειτνιάσεως τών έλληνικών. ορίων.
(α) ’Επειδή έν τω άίσματι τούτω μνημονεύεται πλάτανος εις βρύσιν ιδρυθείσαν παρά τίνος τών άνεφιών τού Κύριου Φλόκα (ιδέ Άγαθ. Τ. Β , σελ.
258),’ίσως καί τδ άσμα άφορα εις τούτον καί ούχί είς τδν μέγαν . έκεΐνον
Φλόκον. Οΰχ ήττον ή παράδοσις βέβαιοί δτε περί έκείνου πρόκειται.
(β) Αύ’τη κατά τινας μέν ήν σύζυγός του, κατ’ άλλους δέ, δπερ ή μείζων
μερίς τώ ι γερόντων άσπάζεται, φίλη τού τις, σπουδαίον καί ενεργόν μέρος
υπέρ τής μεριδος έκείνου λαμβάνουσα.
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λών ενσυνειδήτων κα'ι έντιμων πολιτών καί άλλα ποϊλά. Ό μυσαρός φθόνος και το χαμερπές μίσος τοιαΰτα παράγουσι.

τής Νερτζίνσκ ήπείλει έμέ τον δοΰλόν σας διά θανάτου καί έγώ ό
δούλος σας ευρισκόμενος έν ταΐς άπωτάταις χώραις ύμών τών μεγά
λων βασιλέων, έφοβήθην τήν απειλήν ταύτην, έπιδώσας ύμΐν τοΐς
μεγάλοις βασιλεΰσι τήν ταπεινήν αί'τησιν' έκεΐνο δέ τό γεγονός, τό
όποιον άνέφερον ύμΐν, κατηγορών τόν Νικόλαον, καί νΰν γινώσκω.
φιλεύσπλαγχνε βασιλεΰ Τσάρε καί μέγα δοΰκα άπάσης Μεγάλης,
Μικράς καί Λευκής 'Ρωσίας μονάρχα, καί βασιλείς θεόπιστοι καισαρίδαι, λυπήθητε έμέ τόν δοΰλόν σας’ βασιλείς, διατάξατε τήν γνω
στήν αί'τησιν μου έν ’Ενισέϊσκ1 έν τφ ύφυπουργείφ νά δεχθώσιν ό
ευπατρίδης καί βοεβόδας πρίγκιψ Ίβάν Πέτροβιτζ Μπαριάτινσκη
καί ό γραμματεύς Βασίλειος Τελιπιέν. Μέγα βασιλεΰ κάί μεγάλοι
ευσεβείς καισαρίδαι, οίκτείρατε', λυπηθήτε.

Έν Ίωαννίνοις, τή 1 Μαρτίου 1887.

Ιω. Λαμ.ίΐρ£δης
(Έκ τών «Μαλακασιακών»)

διδάκτωρ τήν ιατρικήν.

ΑΪ ΤΗ ΣΙ Σ1
ΤΟΥ ΡΩΣΟΥ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΣ ΣΠΥΡΚΑ ΜΠΕΖΛΙΑΡΟΒ
ΠΕΡΙ

ΤΟΥ

ΕΛΛΗΝOS

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΑΘΑΡΗ8

Ό διερμηνεύς

Σπυρκα Μπεζλιάροβ

Τφ τζαρφ βασιλεΐ και μεγαλφ δουκ'ι Θεοδώρφ Άλεξέγ^εβιτζ άπάσχς Μεγάλες και Μικράς και Λευκής Ρωσίας μονάρχγι, καί τω βα—
σιλεΐ θεοπιστφ καισαριδγ και μεγάλφ δουκ'ι Πέτρφ Άλεξέγιεβιτζ
απασης Μεγάλες, Μικρας και Λευκές Ρωσίας ύποκλίνεται καί αγ
γέλλει ο δούλος υμών της πολεως Τοβολσκ^ διεομ,ηνεύς τών Καλμίκων4 Σπύρκα5 Μπεζλιάροβ. Κατά τό παρελθόν, βασιλεύ, κατά τό
183 έτος κατά διαταγήν ύμών τών μεγάλων βασιλέων καί κατά δια
ταγήν τοΰ ευπατρίδου Πέτρου Μιχαίλοβιτζ Σαλτίκοβ ειχον σταλή
εγω ο δούλος υμών έκ Τοβολσκ ο>ς διερμηνεύς μ,ετά τοΰ ποεσβευτοΰ
Νικολάου Σπαθάρη είς τό Σινικόν Κράτος6*, καί είς τό κράτος τοΰτο
έγώ ό δούλος ύμών ό διερμηνεύς μετά τοΰ Νικολάου μετέβην κα'ι
επιστρεφων έκ τοΰ Σινικού Κράτους έν τφ φρουρίφ τής Νερτζίνσκ ?
έξέθεσα τάς κατά του Νικολάου τούτου κατηγορίας πρός υμάς τούς
μεγάλους βασιλείς’ καί ούτος ό Νικόλαος διαμ.ένων έν τφ φρουρίφ
1 Άρύομαι εκ τής Συλλλογής βασιλικών γραμμάτων κ.λ.π. Μόσχα 1819.
Τόμ· Ζ', σελ. 524.
2’Ίδε ανωτέρω σελ. 35 καί διεξοδικήν ΣημείωσινΑ κατωτέρω ένσελ. 391.
, 3 Έν Σιβηρία παρά τω ποταμφ Ίρτίς άπέχουσα τής Πετρουπόλεως 2959
βέρσιια.
, 4 Μογγολικής φυλής μετανα.στάντες εις ‘Ρωσίαν είς τήν παρά τφ Βόλγα;
επαρχίαν Άστραχανίου ιδίως έκ Σινικής.
6 ‘Υποκοριστικόν τοΰ Σπυρίδωνος.
Ιδε σελ. 35—·39, και Ιστορίαν ‘Ρωσικού έθνους ύπδ τοΰ Σολοβιδβ
τόμ. ιβ' σελ. 325.
8 Πόλις εν Σιβηρία.’ έν αυτή ύπεγράφη ή κατά τδ 1689 μεταξύ Σινικής
και Ρωσίας συνθηκη, καθ ην έληξαν αι μεταξύ τών δύο τούτων κρατών τής
εποχής εκείνης αγώνες.

Α ΝΑΚΡIΣI Σ
Τφ 185 έτει Αύγούστου ήμέρα 9ν) συνεπείς τής γνωστής αίτήσεως
έν τφ ύφυπουργείφ τής ’Ενισέϊσκ ένώπιον τοΰ ευπατρίδου καί βοεβόδα πρίγκιπος Ίβάν Νετρόβιτζ Μπαριάτινσκη καί ένώπιον τοΰ γραμματέως Βασιλείου Τελέπιν ό Σπύρκας Μπεζλιάροβ άνεκρίθη είπών τά
εξής : όσον άφορφ τό γεγονός τοΰ πρεσβευτοΰ τής βασιλικής μεγαλειότητος Νικολάου Σπαθάρη γινώσκει τά εξής’ κατά πρόσκλησιν
τών έν Άλβαζίν 1 βασιλικών ύπαλλήλων άπέτινον είς τό φρούριον
τής Άλβαζίν φόρον οί ελεύθεροι τοιούτου Τουνγοΰσοι 12 οί παρά τφ
ποταμφ Ζία οίκοΰντες, δτε δέ προσεκλήθησαν ν’ άποτίσωσι τφ με
γάλφ βασιλεΐ τόν φόρον, προσήνεγκον εξήκοντα επτά ’ικτίδας τάς
άκριβοτέρας’ οτε δέ τφ παρελθόντι, τφ 185 έ'τει, κατά διαταγήν τοΰ
μεγάλου βασιλέως ούτος ό Νικόλαος μετέβη είς τό Σινικόν Κράτος
καί αύτόν δή τόν Νικόλαον έν Δαούραις4 παρά τή Ναυίνιρ ^συνήντησεν ό εύπατρίδης τοΰ Μπογδιχάν τής Σινικής Άσεκάλβιψ’ καί ού
τος δή δ Νικόλαος τούς ύποτελεϊς τοΰ μεγάλου βασιλέως Τουνγού1 Πόλις έν Σιβηρία.
2 Πόλις έν Σιβηρίμ παρά τφ Άμούρ.
3 Νομάδες, οίκοΰντες παρά τφ Άμούρ περί τάς 80,000, ύποτελεΐς τή 'Ρω
σία, άποτίνοντες αύτή φόρον (γ,ιασάκ) είς δέρματα ή χρήματα,
4 Ή έν Σιβηρία συνορεύουσα τή Σινική ορεινή χώρα.
6 Πόλις ρωσική παρά τφ Άμούρ,
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σόυς παρεχώρησε τφ Μπογδιχάν τής Σινικής· καθ’ οτι είχε δόθφ
αυτφ τφ Νικολάφ έκ του φρουρίου Νερτζϊνσκ ώς οδηγός ό ύποτελής
Τουνγοΰσος όνόματι Τουκολτάϊ έκ τής περιφερείας Γαντιμοΰραβ, καί
ουτος ό Νικόλαος καί αύτόν τόν Τουνγοΰσον άπέστειλε πρός τόν
Μπογδιχάν μετά τοΰ ευπατρίδου καί ό Μπογδιχάν τόν Τουνγοΰσον
έκεΐνον δέν έδέχθη άποστείλας. όπίσω' καί έκεΐνοι οί Τουνγοΰσοι,
οΰς δ Νικόλαος παρεχώρησεν, άποτίνόυσι φόρον τώ Μπογδιχάν ήδη,
τους δέ έξ Άλβαζϊν υπαλλήλους τής ρωσικής κυβερνήσεως πρός είσπραξιν φόρων είς τάς χώρας αυτών δέν δέχονται καί φόρον τφ μεγαλφ βασιλεΐ δέν άποτίνουσι· καί γινώσκουσι τοΰτο άπαντες οί έν
Αλβαζΐν ύπάλληλοι τής κυβερνήσεοις, Καί είσέτι δ Νικόλαος ούτος,
δτε άφίχθη είς τό Σινικόν κράτος καί προσεκάλεσαν αυτόν οί εύπατρίδαι τοΰ Μπογδιχάν είς τό ανακτοβούλιου ώς κομιστήν τοΰ βασι
λικού γράμματος, ούτος ένεχείρισε τό βασιλικόν γράμμα καθ’ δδόν
τής Ερυθράς πόλεως έπί τής λίθινης γεφύρας' κα'ι ούτος δ Νικό
λαος ώσαύτως παρέδωκε τήν εικόνα τοΰ ’Αρχαγγέλου Μιχαήλ τφ
ναφ τών δυτικών καί ούτος είσέτι δ Νικόλαος ευρισκόμενος έν τώ
Σινικφ κράτει ένεχείρισε τφ Μπογδιχάν τής Σινικής τό σχέδιον
■άπαντος τοΰ Κράτους τής Μοσχοβίας έν δυσί τόμοις" καί πρό τής
έγχειρίσεως ταύτης τοΰ σχεδίου μετέβησαν είς τόν οίκον, έ'νθα διέ—
τριβεν δ Νικόλαος, εύπατρίδαι καί έτεροι άνθρωποι άποσταλέντες
παρά τοΰ Μπογδιχάν και πρός τιμήν τής βασιλικής μεγαλειότητος
αφιππέυσαν δύο βέρστια μακράν τοΰ οίκου αύτοΰ' οτε δέ δ Νικόλαος
ένεχείρισε τό σχέδιον ήρξαντο άφικνούμενοι είς τόν οικον και ύποδεστέρας τάζεως άνθρωποι, άφιππεύοντες παρ’ αύτά τά πρόθυρα τοΰ
οί'κου. Καί αυτός δέ δ Νικόλαος έκόμισε δώρου έκ μέρους τοΰ Τζάρου
τφ Μπογδιχάν ικτίδας, δτε δέ δ Νικόλαος απερχόμενος είς Σινικόν
Κράτος, άφίκετο είς Δαουριάν παρά τφ ποταμφ Ναήν, οί τής’Γοβόλσκης δή εύπατρίδαι καί οί έν Τοβόλσκη Νερτζίνσκη καί Σεφεγγίνσκη
ύπάλληλοι τής κυβερνήσεως, οίτινες διετάχθησαν νά συνοδεύσωσι τόν
Νικόλαον είς τό Σινικόν Κράτος, βλέποντες οτι αί ικτίδες έκεϊναι
ήσαν κακής ποιότητος, έ'δωκαν αύτφ άλλας αντί έκείνων καλής ποιότητος καί παρέλαβε ταύτας κατά διαταγήν τοΰ Νικολάου δ έ'μπορος
Ίβάν Σαμόϊλοβ, καί έκείνας τάς ικτίδας, άς άντήλλαξαν αύτφ οί
υπάλληλοι, δ Νικόλαος άντήλλαξε καί άντ’ αύτών προσέφερε τφ
Μπογδιχάν τάς ίδικάς του τάς κακάς, τάς δέ βασιλικάς,άς έκομίσατο
& Μόσχας έδιδε τοΐς εύπατρίδαι; καί ύπαλλήλοις αντί των ληφθει-
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σών παρ’ αύτοΰ καλών ίκτίδων και δτε ούτοι δέν έδέχθησαν αύτάς
δ Νικόλαος τάς έπώλησεν έν Σινική,

|

Σηρείωσις.
Ό δμογενής ήμών ούτος Νικόλαος Σπαθάρης έγεννήθη έν Μολδαυία, ένεκεν δέ τής ύπ’αύτοΰ προδοσίας τοΰ Όσποδάρου τής Μολ
δοβλαχίας καί τοΰ βασιλέως τής Πολωνίας τφ Σουλτάνφ έξωρίσθη
τής πατρίδος δραπετεύσας είς 'Ρωσίαν, ένθα δ Τζάρος ’Αλέξιος Μιχαίλοβιτζ διώρισεν αύτόν διερμηνέα παρά τφ Ύπουργείφ τών ’Ε
ξωτερικών. Έν τφ αύτφ Συλλογφ εΰρηται (Τόμ. 6ος, σελ. 215) αΐτησις τοΰ Παϊσίου Ληγαρίδου κατά τήν έκ Παλαιστίνης τφ 1672
ύπό τοΰ βασιλέως ’Αλεξίου Μιχαίλοβιτζ αποστολήν αύτοΰ, έν ή μεταξύ πολλών τά εξής τόν Νικόλαον Σπαθάρην άφορώντα: «180
»Μαίου 30 ημέρα τό έπί τών έκκλησιαστικών 'Υπουργεϊον. Διέτα»ξεν δ μέγας βασιλεύς ν’ άπέλθη έκ Μόσχας εις Παλαιστίνην δ Μη
τροπολίτης Γάζης Παίσιος' έν τφ μετοχίφ δέ τοΰ άγ. Σίμωνος,
«ένθα δ μητροπολίτης ούτος κατώκει, τά δώματα, τόν κήπον, τό .
«υπόγειον καί άπαντα τά κτίρια, κατά διαταγήν τοΰ μεγάλου βα«σιλέως παραγγέλλεται νά φυλάττγι δ παρά τφ ύπουργείφ τών έξω«τερικών διερμηνεύς τής έλληνικής γλώσσης Νικόλαος Σπαθάρης
»καί νά κατοικφ έν τφ μετοχίφ έκείνφ, έν τοϊς δώμασι τοΰ μητρο»πολίτου καί νά μεταφράζη τά έλληνικά καί λατινικά βιβλία καί
»νά συγγράφη τό έλληνοσλαυολατινικον λεξικόν καί τάνάπαλιν».
Έκ τής παρούσης αίτήσεως καϊ άνακρίσεως τοΰ ρώσου διερμηνέως
Σπύρκα Μπεζλιάροβ βλέπομεν οτι καϊ δ Νικόλαος Σπαθάρης ολίγου
δεΐν έγένετο θΰμα τής αύτής δυσμενείας,είς ήν ύπέκυπτον έκ μέρους .
τών Μοσχοβιτών άπαντες, σχεδόν οί έν 'Ρωσία δμογενεϊς ήμών οί
καθέξαντες ιδίως σπουδαίας δημοσίας θέσεις. Καίτοι αί έκτόξευθεΐσαι κατ’ αύτοΰ κατηγορίαι ήσαν αρκούντως βαοεΐαι ώς δλως άνυποστατοι δέν έσχον τό ποθούμενον αποτέλεσμα. Καθότι καϊ μετά τήν
έκ Κίνας έπιστροφήν αύτοΰ δ Σπαθάρης έξηκολούθει έ'χων τήν εύ
νοιαν τοΰ βασιλέως, ιδίως δ’ έπεδόθη τφ φιλολογία, συγγράψας ρω
σιστί «έκθεσιν τών έπτά έλευθέρων τεχνών» καϊ μεταφράσας έκ τής
έλληνικής «χρονολόγιον»1 άφιερώσας αύτό τφ βασιλεϊ Άλεξίφ Μιχαίλοβιτζ.
Έν Αίκατερινοσλάβιρ.
Κ. Α. Πίαλαιολόγοβ.

1 Έσφαλμένως έτυπώθη έν σελίδι 35 τρυ άνά χεΐρας τόμου «Χριστολογίου» άντϊ Χρόνολογίου.
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ΦΙΛΙΚΟΥ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
(Έκ των τοΰ Παναγιώτου Σέαερη)

Κνξ>ι· Χριστάρορε Περραιβέ.

Σπάρτην.

Κωνσταντινούπολις 24 Δβρίου 181 9.

Ηδη τέλος τοΰ χρόνου είθε καί πάντων τών κακών- τόν δέ νέον
νά σάς τόν χαρίση ή Θεία πρόνοια δμοΰ μέ άλλους πολλούς υγιή εύτυχή καί κατά την άμφοτέραν έπιθυριίαν. "Οτι δέν σου άποκρίθην
εις 4 άναχεΐράς μου γράμματά σου δοσμένα 8 μαρτίου άπό Βαρλέταν 20 ’Ιουλίου αύτφθεν 14 7βρίου καί 20 8βρίου. Έκ τών οποίων
χαρείς προ πάντων την αγαθήν σου ύγείαν ζητώ συγνώμην διότι δέν
σου άποκρίθην τώ καιρφ, καί υποθέτω δτι μερικά αίτια δποΰ μ’ εμ
πόδισαν έφθασαν είς την ακοήν σου- καί άν δέν έφθασαν άρκεΐ δτι
έγώ είμαι κάτοικος καί υπήκοος είς νόμους δποΰ μέ έμποδίζουν κάθε
φιλικήν ανταπόκρισήν καί δέν αμφιβάλλω δτι θέλει έπιτύχω την συγχώρησιν- καί άμποτε ή θεία του χάρις νά μάς ένώση καί σωματικώς
καθώς ήδη εϊμεθα νοερώς ενωμένοι, καί τότε βεβαίως απολαμβάνω
έκ τής γενναιότητάς σου, καί άποδίδωμι οσα ή παροΰσα περίστασις μάς κωλύει. Συ μοΰ διδάσκεις μεγαλοψυχίαν καί έπειδή δέν τήν
εχω παρακαλώ σε, νά έχης προ οφθαλμών τό πάντων μέτρον άριστον
ώς έπι το πολύ το μη χείρον βέλτιστον τών δύω κακών προκειμένων, καί έπειδή γνωρίζω τήν αδυναμίαν μου δέν τολμώ νά σάς δόσω
γνώμην τών πρακτέων, άλλ’ άδελφικφ τε καί φιλικώ θαρρεί κινηθείς
εκβήκα τών ορίων μου καί παρακαλώ τήν ειλικρίνειαν σου νά μή κάμη
παρεξήγησιν τής γραφής μ.ου ή οποία είναι (διαμαρτύρομαι τφ θεφ)
άπό ειλικρίνειαν.
Τίς ή αμφιβολία οτι ό αύτοΰ έρχομός σας ήθελε διορθώσει καθώς
έδιόρθωσε τάς καταχρήσεις· συστελλόμενος δέ μήποτε οί έδικοί μου
έπαινοι νομισθοΰν κολακεΐαι άφήνω νά τούς κάμωσιν εκείνοι δποΰ
πρέπει- έγώ δέ σάς πληροφορώ τάς έρωτήσεις σας δτι τά σταλέντα
μοι γραμματα σας διά τον κύριον Γεώργιον Πετρίδην έστάλησαν
ασφαλώς έκτοτε, δ δέ κ. Φαρμάκης άπέρασεν είς Μολδόβαν καί ζή
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*έκεΐ τούς δέ κυρίους Άλεξάκιδες καί διά τό χρέος τοΰ πατριωτισμού
καί διά τήν άγάπην σας περισσότερον, θέλω τους παρασταθή εις τά
δυνατά άν ποτέ λάβουν καμμίαν χρείαν άπό έμένα, καί δι’ άμοιβην
παρακαλώ θερμώς νά μέ άγαπάτέ ώς ένα σας άδέλφόν προστάζωντάς με έλεϋθέρως είς οτι μέ γνωρίζετε ικανόν, καί είμαι προθυμότα
τος. Έσωθεν εύρίσκεται μίαν γραφήν σας τήν δποίαν έ'λάβον πρό τινών ήμερών καί παρακαλώ νά έχω τήν άπόκρισιν σας δια την παρα
λαβήν της, είς τό ΐδίόν μου γνωστόν σας όνομα (Π. Σέκερης) και
όχι έ’ις τοΰτο δποΰ υπογράφομαι, ή δέ ύπόθεσις σάς πληροφορεί
Παύλος δημητριου.
τ’ όνομα.

’ Λζιοσέβαστε κ. Χριστάράρε Περραιβέ.

’"Τάραν.
5 Δβρίου 1820.

"Ηδη πλησιάζει καί άλλο τέλος τοΰ χρόνου, εΐ'θε καί πάντων τών
κακών τόν δέ νέον νά μάς τόν χαρίση ή θεία πρόνοια κατά τήν κοινήν
έπιθυμίαν ήμών- έλπίζω έως σήμερον νά έτελειώσατε τό έως αύτοΰ
ταξίδιόν σας καί άμποτε νά μάς χαραποιήσετε μέ πρώτο σας διά τάς
άγαθάς αύτοΰθεν έλπιζομένας πράξεις σας. Ό έκδοτης τοΰ έσωκλείστου χρήσιμος πολλά μέν, πλήν όχι άξιόπιστος μέ ύποχρέωσε νά σάς
διευθύνω καί ιδού τό έχετε, καρποφορήσητε έξ αύτοΰ προσέχοντες σύν
Άθηνά μή πέσηται είς καμίαν ένεδραν- φέρετε πάντοτε-είς μνήμην
τάς ύστέρας διά ζώσης δμιλίας μας καί δόσετέ τάς σημαίας τοΰ *
Aρεως είς τήν κυβέρνησιν τής Άθηνάς. Μή, πρός Θεών! τρυγήσατε δμφακας, καί στοχασθήτε δτι έχετε είς τήν δεξιάν σας τό ζύγι, διά
τοΰ οποίου ή άπαθανατίζεται τό όνομά σας ή (άπαγε τής βλασφη
μίας πίπτομεν είς αιώνιον αίσχος καί δουλείαν. Νεώτερα άξιάκουστα
έδώθεν δέν έχομεν διά νά σάς δόσωμεν δδήγίας, ή εύγένέιά σας νά
μήν στερήσετε τήν άδελφότητα τοΰ άναγραμματισμένου μέ τάς άγα
θάς σας άγγελίας Ό όποιος έχει τήν εύχαρίστησιν νά ονομάζεται
φίλος πιστός! καθώς είναι και δούλος πιστότερος
Π. Ερεςκηχ*.

Τό γράμμα δπου σοΰ περικλείω είνε άπό τόν Δημήτριον Ππεροΰκα
Προεστόν ’’Αργούς.
..........
1 ’Αναγραμματισμός τοΰ ονόματος Π. Σέκερης
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Κύριε Άθ. Τΐ,α,κά.Ιογ.

Σά ρίχνουνε ταίς κάπαις καί τά πέσιλιά
Τούς παίρνουν κυνηγώντας ώς τά Δερβίσιανα.
Γυρίζ’ ό γυιός τοΰ Πρόνιου κι’ ό Μουχτάρ-πασιας
— Μωρέ Κακοσουλιώταις καί κακά σκυλιά
Δέν κάνετε ντιρμάνι στή μαύρή τήν Τουρκιά.
— Τί λέγεις, γυιέ τοΰ Πρόνιου καί Μουχτάρ Πασιά,
Δέν εΐν’ έδώ ή Μάνη κι
* ούδέ τά Μωριά
Νά σχίζετε γυναίκες νά βγάζετε παιδιά·
Έδώ τό λένε Σούλι, Σόΰλι ’ξακουστό
Ποΰ πολεμούν γυναίκες καί μικρά παιδ ιά.

Λιβόρνοτ.

Κωνσταντίνούπολις 13 Αύγουστου 1819.
Τά γράμματά σου δλα τά έλαβα καί είς τά πάσχεις συμπάσχω
είς εκείνα δέ όπου έγώ πάσχω άφ’ ού δέν σου είναι γνωστά βέβαια
δέν συμπάσχεις. Είς τής υγείας τό κεφάλαιον εΐμεθα όλοι καλά, ή
δέ ύπόθεσις ύστερον άπό τόσας καταχρήσεις ύπόσχεται καλά τέλη,
ό άκαιρος ώς μανθάνω έφέρθη άσχημα καί οχι κατά τήν παραγγε
λίαν σου’ ζή δέ είς Μολδαβίαν, ό δέ Μανώλης έως τά τέλη πρλθ.’Ι
ουλίου εύρίσκετο είς Πασαράβιαν ώς έ'λεγεν άπό έλλειψιν υποδημά
των ή άπό την άχορταγίαν του είς αυτά, μ,όλις τότε άπεφάσισε νά
μισεύσγ διά τό ταξίδι του καί έμποδίσθη έξ αιτίας τοΰ πασαπορτίου
του. Έάν εύδοκιμήσγι αυτός άνανεστενόμεθα εί δέ ό Κύριος νά γείνγ)
ΐλεως, κάμε καί ή τιμιότης σου κουράγιον καί οικονομίαν δσην περισσοτέραν δύνασε επειδή μέχρι τούτης τής ώρας, άλλον ενα Σέκερην
δέν απάντησα, σέ βεβαιώ μεθ’ δρκου καί χωρίς τζιριμόνιες δτι συμ
πάσχω μαζύ σου, μά ένθυμήσου πόσα εύγήκαν άπό έμένα καί κρίνεμαι ά'ν είμαι είς κατάστασιν ν’ άνθέξω, έάν ήξευρα δτι ή παροΰσά
μου ήθελε σέ προφθάση αύτοΰ σου έμβαζα έκ τοΰ ύστερήματος γρ.
χίλια διά νά οίκονομηθγς μά είναι άνάγκη καί είς ποιον ονομα νά
κάμω τήν ρηθεϊσαν, δθεν έάν σου σταθή δυνατόν κάμε μου τράταν
διά μόνον τόσην σοΰμαν καί θέλω τήν πληρώση, εί δέ φανέρωσέ μου
είς ποιον νά σου τά στείλω καί τί ονόματα γοδήρη ή δίτα σας διά
νά μήν άπαντηθΤί καμμία δυσκολία· μήν λύπησε δ’ δτι δέν λαμβά
νεις γράμματά μου, εύχου διά τήν ύγείαν μας έπειδή κυματιζόμεθα
είς τήν πανώλην’ ΰγίαινε κ’ έσύ αδελφέ ύπομένων καθώς έγώ, ό δέ
ύπομείνας είς τέλος σωθήσεται. Τά γράμματά σας άς μου έρχονται
είς τό έξής καθώς καί είς τά πρωτήτερα και επειδή έχετε όλίγαις
δουλειαΐς μή τά ολιγοστεύετε. Τόν Δημητριάδην άσπασέ μου τον-δέν
μου άναφέρεις τί περί αύτοΰ.
Σ.Πεκερης.

ΣΟΥΛΙΩΤΙΚΟΝ ΑΣΜΑ ΔΗΜΩΔΕΣ
’Κίνησαν οί ’Αγάδες κι’ δλη ή Άρβανητ^ά
Νά πάν ’ς τό Κακοσοΰλι νά στήσουνε καυγά.
Κι’ αύτοί οί Κακοσουλιώταις τά κακά σκυλιά
7Ησαν δλοι κρυμμένοι ’πίσ’ απ’τόν Άηλι®·
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’Απρίλιος 1887.

f
*
f
I
*
f
ί
ί
|
f

Συνέκροτήθη ή τακτική μηνιαία συνεδρία τοΰ Συλλόγου.
Γενομένων τών άρχαιρεσιών διά τό άπό του προσεχούς Σεπτεμβρίου
άρχόμενον ΚΓ' έτος τοΰ Συλλόγου έξελέχθησαν έπίτιμος μ.έν πρόεδρος ό Κ. Κωνστ. Παπαρρηγόπουλος, τακτικός ό κ. Εμμανουήλ Λυκούδης, αντιπρόεδροι οί κ.κ. ’Ιγνάτιος Μοσχάκης καί Κωνστ. Κολιάτζος, γενικός γραμματεύς ό κ. Μιχαήλ Π. χΔάμπρος, ειδικοί γραμματεϊς οί κ..κ Μιχαήλ Στελλάκης καί Γ. Πίσσας, ταμίας ό κ.Κωνς-,
Κουτζαλέξης, επιμελητής τής βιβλιοθήκης ό κ. Σταμ. Βάλβης καί
διευθυντής τοΰ άναγνωστηρίου ό κ. Άλ. Α. 'Ραγκαβής.
Έξελέχθησαν δ’ ομοίως καί αί άρχαί τής Σχολής τών ’Απόρων
ΙΙαίδων. Καί έφορος μέν δ κ. Τιμολέων Άργυρόπουλος, κοσμήτορες
δ’ οί κ.κ Σ. Κονοφάος, Στ. Ίωαννίδης, Σπ. Άντωνόπουλος, Θ.
Μπαλτής, Δ. Π. Λάμπρος καί Δ. I. Τσάτσος.
Άπεστάλησάν διά τοΰ γραμματέως τοΰ έν Όδησσφ προξενείου
τής Ελλάδος χρ. φρ. 253, άντίτιμον 115 ρουβλίων, άτινα εΐσεπράχθησαν παρά διαφόρων έκ πωλήσεως τοΰ είς τόν Διάδοχον Κωνσταντΐνον ποιήματος τοΰ κ.Σπυρ. Φ.’Αντύπα. Τό άντίτιμον τής πω
λήσεως τών ποιημάτων τούτων έχει όρίσν) γενναιοφρόνως ό φιλόπατρις ποιητής υπέρ τής έν Άθήναις Σχολής τών ’Απόρων Παίδων.
Τόν Σύλλογον άντεπροσώπευσαν κατά τήν έορτήν τών άποκαλυπτηρίων τοΰ άνδριάντος τοΰ κυβερνήτου τής Ελλάδος-Ίωάννου Κκ-
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ποδιστρίου έν Κερκύρφ ό γεν. γραμματεύς κ. Μιχ. Λάμπρος, δ κ. Ν.
Λουριώτης τακτικ-δν μέλος καί δ κ. Σπυρ. Κ. Παπαγεωργίου άντεπιστέλλον μέλος.
Προτάσει τοΰ κ. Στ. Ίωαννίδου ό Σύλλογος άπέστειλε συγχαρη
τήριον έπιστολην προς τον γηραιόν καθηγητήν κ. Ίώ. Σοΰτσον έπίτιριον αύτοΰ μέλος έπί τη πεντηκονταετηρίδι της διδασκαλίας αύ
τοΰ έν τώ Πανεπιστηυ,ίω. Ό κ. Σοΰτσος άπέστειλε ποδς τόν Ποόεδρον την έξης έπιστολήν :
Κύριε Πρόεδρε,

’Εκφράζω πρ'ος ύμάς καί δι’ ύμών πρός τά αξιότιμα μέλη τοΰ Συλλόγου,
τάς ευχαριστία; καί τήν ευγνωμοσύνην μου διά τάς συγχαρητηρίους αύτοΰ
εύχάς έπί τή πεντηκονταετηρίδι τής έν τφ Πανεπιστημίφ καθηγεσίας μου.
Ή ύπδ τοΰ Παρνασσού άπονεμομένη μοι αύτη τιμή έχει δι’ έμέ ίδιάζουσαν αξίαν, οΰ μόνον διότι ηυτύχησα καί έγώ άλλοτε νά λάβω μέρος ενεργόν
εις τάς εργασίας αύτοΰ, άλλά καί διότι δ αξιότιμος σύλλογος ου ποοίστασθε,
εφελκύει δικαίως τήν κοινήν ύπόληψιν, ένεκα τοΰ καλώς νοούμενου νεωτερι
στικού πνεύματος αύτοΰ καί τής παρ’ ήμϊν εισαγωγής τή πρωτοβουλία αύτοΰ,
Ιδρυμάτων αξιολόγων, ιδρυμάτων κοινής ώφελείας καί αληθώς φιλανθρωπι
κών, κανονικώς λειτουργούντων έπ’ άγαθω τής πολιτείας.
Παρακαλώ ύμάς κ πρόεδρε, νά δεχθήτε καί πάλιν τάς εύχαριστίας μου
έπί τοΐς συγχαρητηρίοις ά’τινα λίαν φιλοφρόνως εύηρεστήθητε νά μοί άπευθύνητε, διά τοΰ άπό 30 Απριλίου ύμετέρου εγγράφου, ώς καί τήν διαβεβαίωσιν τής εξαίρετου ύπολήψεώς μου πρός τόν διαπρεπή σύλλογον ου ή εύεργετική καί κοινωφελής ενέργεια παρά πάντων δμολογεΐται.

’Εν Άθήναις τή 2 Μαίόυ 1887.

Διατελώ μετά πλείστης ύπολήψεώς
I. Α. ΣΟΓΤΣΟΣ.

Άπεβίωσεν δ Λϊίχόλοιος
τοίκτικόν ένεργόν
μέλος τοΰ Συλλόγου έκ τών προσφιλεστέρων καί παλαιοτέρων. 'Ο
Μαλτζινιώτης ύπηρέτησε τόν Σύλλογον πολλάκις καί ώς έλεγκτής
καί ώς κοσμήτωρ τής Σχολής τών Άπορων Παίδων.

