Ο ΕΝ ΣΙΚΕΛΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΟΝ ΑΙΩΝΑ

Άπό τών πρώτων ρωμαϊκών χρόνων, καθ’ ά μνημονεύει ο Διόδω
ρος, οΐ την Σικελίαν οίκοΰντες άναμιγνυόμενοι μετά τών άπανταχοΰ
τής παραθαλασσίας πλεοναζόντω'ν έλλήνων άποίκων, άπέμαθον τήν
ιδίαν αύτών βαρβαρικήν φωνήν, τήν δέ ελληνικήν παραδεχθέντες καί
κατά τά άλλα έξελλήνισθέντες, ήλλαξαν καί τό έθνικόν αύτών όνομα
καί προςηγορεύθησαν Σικελιώται.
'Ο ελληνικός ούτος τής Σικελίας έθνισμός έξηκολούθησεν ίκτοτε
άμιγής μέχρι τέλους τοΰ πρώτου Καρχηδονικοΰ πολέμου, δτε τής
νήσου καταστάσής’ ρωμαϊκής επαρχίας, ήρχισε και τής ρωμαϊκής
γλώσσης νά γίνηται χρήσις ένιαχοΰ, έν τοΐς κυβερνητικοί; κύκλοις'
άλλά μεταξύ τών κατοίκων έπεκράτει ή ανέκαθεν ελληνική γλώσσα,
καθ’ όσον μάλιστα οί έν ΐοΐς άγροΐς Σικελιώται έξηκολούθουν καί
μέχρι τών τελευταίων έτών τοΰ *7" μετά Χριστόν α’ιώνος νά έμμένωσιν εις τήν πάτριον λατρείαν τών εθνικών θεών, έν ω οί έν ταΐς πόλεσιν ειχον προ πολλοΰ παράδεχθή τά χριστιανικά δόγματα και του
Χρίστου τήν λατρείαν.
Ήδη άπό τής έποχής Κωνσταντίνου τοΰ Μεγάλου κατά τόν Δ’
αιώνα είχεν όργανωθή ή Σικελική ’Εκκλησία ύπό τόν κατά καιρούς
αρχιεπίσκοπον 'Ρώμης, οςτις έχείροτόνει καί άπέστελλε τούς σικελους έπισκόπους, μέχρι μεσοΰντος τοΰ Η' α’ιώνος· άλλ’ αί έκκλήσιαστικαϊ άκολουθίαι καί ή ιερά λειτουργία έτελοΰντο έν τνΐ έγχωρίφ
ελληνική φωνή, κατά τό τυπικόν τής άνατολικής έκκλησίας.
’Έτι μάλλον ένισχύθησαν τά έν τή πολιτεία κάί θρνίσκείιγ. τής Σι
κελίας έλληνικά στοιχεία, οτε καταλυθείσης τής αυτοκρατορίας τής
Δύσεως (476), αί χώραι τής μεσημβρινής ’Ιταλίας καί ή Σικελία
συνετάχθησαν τί) αυτοκρατορία τής Ανατολής, έξακολουθούσης δμως
πάντοτε τής τοΰ κατά, καιρούς 'Ρώμης άρχιερέως έποπτείας έπί τών
τής Άπουλία:;, Καλαβρίας καί Σικελίας έκκλήσιών.
Καθ’ δλον τόν 11 αιώνα τά μοναστήρια τής Σικελίας ήμιλλώντο
πρός έκεΐνα τής 'Ρώμης ώς πρός τά πλούτη, τόν αριθμόν τών έν αύΤάμος I', 4. — Δεκίμβριος 1888.
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τοΐς βιούντων μοναχών, την μάθησιν της έκκλησιαστικής μουσικής,
την ορθόδοξον της πίστεως διδασκαλίαν κα'ι τών ελληνικών γραμ.μάτων την έπιμέλειαν, άτινα έν Σικελίιγ έκαλλιεργοΰντο έπιτυχέστερόν ή έν ’Ρώμτ).
Ούτω συνέβη νά άναβώσιν έπί τδν θρόνον 'Ρώμης 'Έλληνες Σικελοι $ έν Σικελίεκ έκπαιδευθέντες Καλαβροί καί Καμπανοί έλληνίζοντες πάπαι, οίοι Θεόδωρος ό Α', Βιταλιανός, Άγάθων, Λέων ό Β ,
’Ιωάννης ό Ε', Κόνων, Σέργιος ό Α’, ’Ιωάννης δ
, ’Ιωάννης ό Ζ ,
Ζαχαρίας και Στέφανος ό Δ'.
Καί αύτδς δ θρόνος ’Αντιόχειας ?σχε κατά τδν 7Ϊ αιώνα δύω πατριάρχας έκ Σικελίας, Θεοφάνην τδν πρφην αρχιμανδρίτην Βαίας,
καί Κωνσταντίνον, τδν πρώην διάκονον της έκκλησίας Συρακουσών.
Ή τοιαύτη έν Σικελία έπίδοσις καί προαγωγή τοΰ ελληνισμού
έτι μάλλον έξεδηλώθη, δτε, κατά τδν Η’ α’ιώνα δ αύτοκράτωρ της
’Ανατολές Λέων δ "Ισαυρος, έν έτει 733, ήρξατο τής εκκλησιαστι
κής μεταρρυθμίσεως, καί δτε ή σικελική έκκλησία ύπήχθη δριστικώς
ύπδ την τοΰ Κωνς-αντινουπόλεως πατριάχου ΐεραρχικην δικαιοδοσίαν.
’Έκτοτε μέχρι ’Ιουστινιανού ούδέν άλλο στοιχεΐον έπηλθεν ινα
άναμιχθγ τφ έλληνοσικελικφ, εΐ μη εύάριθμοί τινες έν ταΐς πόλεσιν
’Ιουδαίοι, οίτινες, εΐ καί έν άκρα άνοχη καί προςωπικη έλευθερίςρ
βίοΰντες, διά τδ μισαλλόθργσκον αύτών έτελουν αεί τών λοιπών κα
τοίκων άποκεχωρισμένοι.
’Από τών χρόνων τοΰ ’Ιουστινιανού μέχρι της κατακτήσεως της
νήσου ύπδ τών ’Αράβων, πολλοί κατά καιρούς έπήλθον βυζαντινοί
έποικοι είς τήν Σικελίαν, οί'τινες μετέδωκαν τφ ίθαγενεΐ έλληνικώ
έθνισμφ τά αύτά ώς καί τών άλλων έν Εύρώπγ τε καί έν Άσί<γ ελ
ληνικών χωρών βυζαντινά στοιχεία. Ήσαν δέ οί έ'ποικοι ούτοι τής
κυβερνήσεως λειτουργοί μετά τών οικογενειών των, στρατιωτικοί,
άξιωματικοί, καί φρουραί άπδ τών ελληνικών καί μικρασιατικών θε
μάτων μετατοπιζόμεναι εις τάς δχυράς τής Σιάελίας πόλεις- είκονολάτραΐ φεύγοντες τήν έν τοΐς άνατολικοϊς θέμασι τής αύτοκρατορίας ε’ικονομαχίαν" σμήνη μοναχών καί μοναζουσών, διωκόμενοι έκ
τών έν τώ λοιπώ βυζαντινφ κράτει καταλυθέντων μοναστηρίων κοι
νότητες δλόκληροι στασιάσασαι κατά τής αύτοκρατορικής αρχής καί
κατακρατηθεΐσαι, έ'πειτα δέ διά ποινήν ώς δουλοπάροικοι εις Σικε
λίαν άποπεμφθεΐσαι. Τούτοις προςθετέα καί τά έπί τής κυριαρχίας
τών ’Αράβων έκ τών ελληνικών νήσων πειρατικώς άρπαζόμενα καί
ε’ις Σικελίαν αγόμενα πλήθη.
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Τοΐς όλίγοις λατινιστί λαλοΰσιν Ίταλοϊς άναμέσον τών κοινή τήν
ελληνικήν δμιλούντων Σικελιωτών άποβλέπων Κωνσταντίνος ό Πορ- 4
φυρογέννητος (911-959), διακρίνει τούς τήν νήσον ο’ικοΰντας, πρό
τής κατακτήσεως αύτής ύπό τών ’Αράβων, είς ’Ιταλούς καί ε’ις Έλ
ληνας, τούς καλουμένους Σικελιώτας. ’Άλλως τε καί έκ τών άπδ τών
πρώτων'Ρωμαίων αύτοκρατόρων μέχρι τέλους τοΰ
αίώνος σωζομένων μνημείων, έπιγραφών, παπύρων καί περγαμηνών, όλίγιστα καί
σπάνια είνε τά έν λατινίδι φωνή, τά δέ πλεϊστα εινε ελληνιστί γεγραμμένα, καί τά έν αύτοΐς άναφερόμενα πρόςωπα, έκτος εύαρίθμων
ρωμαϊκών, φέρουσιν. ονόματα έλληνικά.
Περί τά τέλη τοΰ ^7 α’ιώνος, παρά τούς έλληνας κατοίκους τής
Σικελίας, δ πάπας Γρηγόριος δ μέγας έν ταΐς έπιστολαϊς αύτοΰ μνη
μονεύει καί λατίνων μετοίκων, οί'τινες φεύγοντές τήν λογγοβαρδικήν
τυραννίδα καί άναχωροΰντες τής ’Ιταλίας συχνοί μετφκίζοντο έν Σι
κελία. Έν τοΐς έκκλησιαστικοΐς τής νήσου χρονικοΐς, άπδ τοΰ <:ϊ'
μέχρι τοΰ Η' αίώνος, παρά τά παμπληθή έλληνικά μοναστήρια τής
τοΰ άγιου Βασιλείου τάξεως, άναφέρονται καί όλίγιστά τινα λατινι
κά τόν τοΰ άγιου Βενεδίκτου άκολουθοΰντα κανόνα- άλλά μεσοΰντος
τοΰ Η αίώνος, δτε ή σικελική έκκλησία ύπήχθη δριστικώς ύπδ τήν
έν Κωνσταντινουπόλει πατριαρχικήν δικαιοδοσίαν, ούδόλως άπαντά
ή Λατινική ώς γραφομένη γλώσσα καί έν τοΐς πολιτικοις καί έκκλησιαστικοΐς έγχωρίοις έγγράφοις έπικρατεϊ άποκλειστικώς ή Ελληνική.
ΈπΙΛέοντος τοΰ Ίσαύρου οΐ λαοί τής Σικελίας, οίτινες έως τότε,
ε’ι καί έλληνίζοντες τήν φωνήν, ήκολούθουν τής όρθοδοξούσης *
Ρώ■
μης τήν περί εικόνων διδασκαλίαν, ετέλουν έμπαθέστατοϊ ε’ικονολάτραι καί περιεφρόνουν τοΰ αύτοκράτορος τάς περί’ καθαιρέσεως τών
εικόνων διαταγάς (726). Ή άύτοκρατορική κυβέρνησις άπήντα δι’ έπιβολής νέων βαρέων δασμών (733), καί διά τής ύπαγωγής τοΰ σικελικού
κλήρου ύπδ τήν έν Κωνσταντινουπόλει είκονομάχον τότε πατριαρχικήν
έζουσίαν. Άλλ’οί Σικελοί, ε’ι καί ύπαγόμενοι ττϊ έν Κωνσταντινουπόλει βυζαντινή έκκλησίςρ, προέκρινον δμως τδν διά μαρτυρίου θάνατον
παρά τών ίερών εικόνων τήν καθαίρεσιν καί καταστροφήν. Έπί Κων
σταντίνου τοΰ Κοπρωνύμου έμαρτύρησεν Άντίοχος,πατρίκιος Σικελίας,
έντώ ίπποδρόμφ έν Κωνσταντινουπόλει (766),καί’Ιάκωβος δ Κατάνης
έπίσκοπος, ύπομείνας τδν διά πείνης καί δίψης θάνατον (772) διά τήν ■:
προςκύνησιν τών εικόνων. Έπί Μιχαήλ τοΰ Τραυλού καί έπί Θεοφί
λου έμαρτύρησε Μεθόδιος ό Συρακούσιος', έξ έτη βιώσας δεσμώτης έν
ύπογείφ μετά παρακειμένων σωμάτων νεκρών (821-836). ’Ιωσήφ δ
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ύμνογράφος κατεδικάσθη (820) εις υπερορίαν εις Κρήτην, καί είκοσι
ετη έπειτα εις τάς άπώτάτας τής Μαιώτιδος λίμνης άκτάς.
’Άλλως τε μόνην την παθητικήν ταύτην άντίστασιν άντετάξαντο
οί Σικελοΐ κατά τών έν Κωνσταντινουπόλει είκονομάχων αύτ.οκρατόρων, ούδέποτε στασιάσαντες έν όχλαγωγίαις και δπλ.οις- άλλά και
ούτε δυνατόν ήτο νά φθάσωσι τά πράγματα μέχρι τοιαύτης ακμής,
διά τό.πολυάριθμον τότε τών έν Σικελίγ στρατιωτικών δυνάμεων καί
των άπανταχοΰ τής νήσου φρουρίων, ών τά μέν έμεγαλύνοντο, τά δέ
νεωστί άνεγείρο.ντο,. ο.ύχι δι’. αποτροπήν τών ληϊζόντων. τάς θαλάσσας ’Αράβων, δσω δι’ έκφόβισιν τών ορθοδόξων εικονολατρών.
Καί μεθ’δλα ταΰτα ούδαμώς έχαλαρώθη τών Σικελών ή ορθόδοξος
πίστις, ούδέ έ'παυσεν. ύποκαίων δ θρησκευτικός ζήλος υπέρ τής τών
ιερών εικόνων λατρείας- μόνη έξηλείφθη παντελώς ή τής‘Ρώμης λα
τινική ιεραρχία, και ό σικελικός κλήρος ασμένως ύπετάγη και συνεμορφώθη τή δμοεθνεΐ έλληνιζούση βυζαντινή έκκλησίικ, καί μάλιστα
μετά .τόν θάνατον του αύτοκράτορος Θεοφίλου, καί τήν άναστήλωσιν
τών. εικόνων παρά τής αύτοκοατορίσσης Θεοδώρας (842-854), έν
μέσφ τών κατακτήσεων του ήμίσεος τής Σικελίας ύπό τών Σαρακηνών,
και άναφυομένου, μεταξύ ’Ιγνατίου Πάπα ‘Ρώμης και Φωτίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, τοΰ σχίσματος τών έκκλησιών (857).
Στάσις έμφύλιος του έν Σικελία βυζαντινού στρατού έγένετο άφορμή τής κατακτήσεως τής νήσου ύπό τών Αράβων τής Τύνιδος, τών
λεγομένων Άγλαβητών. Κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ συγχρόνου σχεδόν
Ίωάννου τοΰ Διακόνου, οΐ Συρακούσιοι, μετά τήν άνάβασιν είς τόν
βυζαντινόν θρόνον Μιχαήλ τοΰ Τραυλού (821), έξεγερθέντες είς άποβτασίαν ύπό Ευθυμίου τίνος τουρμάρ.χου, άπέκτειναν τόν πατρίκιον
αύτών Γρηγδράν, ό δέ αύτοκράτωρ πέμψας νέον στρατόν, κατέβαλε
τήν ανταρσίαν. ‘Ο Ευθύμιος καταφυγών, είς ’Αφρικήν μετά γυναικός
καί τέκνων, έπέστρεψεν ακολούθως μετά στρατιάς επικούρων Σαρ.ακηνών ύπό. τήν αρχηγίαν τοΰ κριτοΰ αύτών ’Άσάδ υίοΰ τοΰ Φωράτ
(827),. καί προσέβαλε, τήν Σικελίαν. Αί άραβικαί όρδαί καταδραμουσαι τήν νήσον έπί τέσσαρα έτη, κατέλαβον έπί τέλους τόν Πάνορμον
(831), τήν Μεσσήνην (843), τάς Συρακούσας (878) καί τό.Ταυρομένιον (902). :
Άλλά καί ύπ’ αύτήν τών Σαρακηνών τήν καταδυναστείαν (8271090) ήκμαζεν ό έλληνικός τών Σικελών έθνισμός,= καί μόλις ήρχισε
νά φθίνη έπί τών Νορμαννών κατακτητών μ.έχρις- ού έξεπνευσεν δλοτελώς έπί τών Άνδεγαυών. Έν Μεσσήνη μάλιστα, καί άπανταχοΰ
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τής βορειοανατολικής παραθαλασσίας, ούχί μόνον ό' έλλ'ήνισμός άλ)<ά
καί-αύτή ή πρός τήν έν Βυζαντίφ εκκλησίαν καί πρός τούς αύτοκράτορας τής Ανατολής πίστις έξηκολούθει ακμαία, καί είχε τόσω ριζωθή, ώςτε ή ορθόδοξος βυζαντινοσικελική εκκλησία μετά τής ελλη
νικής γλώσσης ύπερέζησε καί αύτήν τήν έπί Νορμαννών έκλατίνισιν
τής λοιπής Σικελίας, ύπέκυψε δέ τότε μόνον, οτε κατά τόν IB’ αιώ
να νέα είςβολή ίταλών έποίκων κατέκλυσε τήν νήσον, καί δτε κατά
τόν ΙΓ' αιώνα ή Σικελία έγένετο ύποχείριος τών Άνδεγαυών.
Οί ’Άραβες κατακρατήσαντες τής Σικελίας, <ρκει<ιποιήθησαν ώρισμένας τινάς πόλεις καί κώμας μετά τών έν αύταΐς φρουρίων καί
πύργων, τό. δέ· λοιπόν τής χώρας, τό ήμισυ σχεδόν τής νήσου'πρός
άνατολάς, άφήκαν τοΐς ύποταχθεΐσι Σικελοΐς είς παντελή ιδιοκτη
σίαν, άρκούμενοι. μόνον είς τήν παρά τών έγχωρίων άναγνώρισιν τής
αραβικής έπικυριαρχίας, καί τήν εΐςπραξιν, πρός δφελος τών κατα
κτητών, τοΰ κεφαλικοΰ καί τοΰ έπί τής ιδιοκτησίας φόρου. Κατά τά
άλλα, αί έγχώριοι κοινότητες άφίνοντο έλέύθεραι ώς πρός τόν εσω
τερικόν αύτών οργανισμόν, τό θρήσκευμα, τήν γλώσσαν καί τόν εθνι
σμόν. Ένί λόγφ, οί ύπό τούς Σαρακηνούς χρηματίζοντες Σικελοΐ όλίγιστον κατεδυναστεύοντο παρ’ αύτών- έξ άπαντος όλιγώτερον παρ’
δ τι οί λοιποί Ίταλιώται τής Καλαβρίας καί Άπουλίας παρά τών
Φράγκων και Λογγοβαρδών.
Έπί τών είκονομάχων τοΰ Βυζαντίου αύτοκρατόρων, πλεΐστοι Σικελοί'κληρικοί εύρον τόν διά μαρτυρίου θάνατον μαχόμενοι ύπέρ τών
εικόνων- άλλ’ έπί τής έπικρατήσεως τών Σαρακηνών αί έκκλησίαι
καί τά μοναστήρια έ'μενον απαραβίαστα καί φόρου 'έλεύθερα, καί
πάσι τοΐς ίέρατευομένοις καί μοναχοΐς έχαρίζετο ή. ζωή καί περιου
σία. Όλιγίστοις έκ τών κληρικών έδόθη άφορμή καθαγιάσεως διά τοΰ
μαρτυρίου, καί τοΰτο μόνον κατά τά πρώτα έτη τής τών ’Αράβων
έπιδρομής. Μεταξύ τών μαρτύρων αύτών άναφέρεταί δ μοναχός άγιος
Φιλάρετος, δ Πανορμίτης, δςτις, φεύγων μετά τήν άλωσιν τοΰ Πανόρμου (831), κατελήφθη ύπό τών διωκόντων Σαρακηνών,· καί προετίμησε τόν θάνατον παρά την έξόμωσιν τής πιστεως του- υστερωτερα
ό γηραιός Ταυρομενίου έπίσκοπος, άγιος Προκόπιος, δςτις μετά τήν
άλωσιν τής πόλεώς (902), προςκληθείς ύπό τοΰ Έμίρου Ίμβραΐμ ΐνα
έξομώ.ση τήν είς Χριστόν πίστιν, καί είς άπάντησιν χλευάσάς τον
Σαρακηνόν δυνάστην, παρεδόθη είς θάνατον μετά τών άλλων συναιχμαλώτων.
Κατά τό πρώτον ήμισυ τοΰ Γ αίώνος τό μεγαλείτερον μέρος τής
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ανατολικές Σικελίας έξηκολούθει νά κατέχηται άποκλεισττκώς παρά
τών έλληνιζόντων χριστιανών άνευ έποίκων μωαμεθανών, καί μόνη
•ή καθαίρεσις τών τειχών τών πόλεων καί ό κεφαλικός φόρος ύπεδείκνυον την άπό τών Σαρακηνών έξαρτησίαν' διά τοΰτο δτε, βασιλεύ
οντος τοΰ Μανουήλ Φωκά, έγένετο ή πρώτη απόπειρα τών Βυζαντι
νών πρός έπανάκτησιν τής νήσου (.964), Οί βυζαντινοί άρχοντες και
στρατός έγένοντο δεκτοί ώς νόμιμοι κύριοι τής νήσου καθ’ δλην τήν
άπό Μεσσήνης μέχρι Λεοντίνων παραλίαν. Αλλά διά τών έξακολουθουσών έπιδρομών καί άρπαγών έκ μέρους τών εις έριφυλίους σπα
ραγμούς διατελούντων σαρακηνών κατακτητών, ή χώρα ήρημοΰτο
κατά μικρόν και ό πληθυσμός ήραιοΰτο διά τήν είς τάς
πέραν
*
ίταλικάς χώρας μετοικεσίαν πλείστων τάς τότε ακαταστασίας φευγόντων
Σικελών. Τότε δ βυζαντινός πολιτισμός όπισθοδρομών δέν παρήγαγε
πλέον ε’ιμή ισχνούς και άπεξηραμένους έκ τών νηστειών θεόπτας μο
ναχούς καί έρημίτας, απαγγέλλοντας άποκρύφους χρησμούς, αποκα
λύψεις και θεοφάνιας, είς μαρτυρίαν τής έπικρατούσης τότε καταπτώσεως τών πνευμάτων καί τής κοινωνικής άθλιότητος τών έγχωρίων χριστιανών.
’Αντί τών έπ'ι τής είκονομαχίας δύω μητροπολιτών, τοΰ Κατάνης καί τοΰ Συρακουσών, μετά δεκατεσσάρων έπισκόπων., Ταυρομένης, Μεσσήνης, Κεφαλουδίου, Θερμών, Πανόρμου, Δραπάνης, Λιλυβαίου, Τριοκάλων, Άκράγαντος, Τυνδαρίου, Λεοντίνης, ’Αλεξίου,
Μελίτης και Λιπάριος, δέν έ'μενε πλέον κατά τόν Γ αιώνα είμή εις
καί μόνος «Σικελίας έπίσκοπος». Τοιοΰτος άναφέρεται έν τοΐς εκ
κλησιαστικούς χρονικοΐς «Λέων, έπίσκοπος Σικελίας» έν έ'τει 925,
καί «Ιππόλυτος, έπίσκοπος Σικελίας» έν έτει 968.
Ata την έρήμωσιν τής χώρας καί τήν άλλαχοΰ μετοίκησιν πλεί
στων έκ τών κατοίκων, κατελύθησαν καί αύταί αί έπισκοπικαί έδραι,
καί μόνα τά ονόματα αυτών διεσώζοντο μνημονευόμενα έν τοΐς έκκλησιαστικοΐς καταλόγοις τής Βυζαντινής ιεραρχίας, έπ’ έλπίδι έπιστροφής αίσιωτέρων καιρών.
Έν τούτοις, άπό μεσοΰντος Γ αίώνος μέχρι τέλους τοΰ ΙΑ', μεθ’
ολας τάς έρημώσεις καί πολιτικάς άκαταστασίας, τά ελληνικά γράμ
ματα δέν έπαυσαν καλλιεργούμενα, καί μεταξύ αύτών τών ύπό τούς
’Αραβας τελουντων κατοίκων τών δυτικών τής νήσου χωρών. ’Από
τής έποχής αύτής σώζονται πλεΐσται σικελών άγιων βιογραφίαι, έν
αίς αναφέρονται ελληνες ίερεϊς διδάσκοντες τά ελληνικά γράμματα
τή σικελική νεολαίοι. Περί τά μέσα τοΰ ΙΑ' αίώνος, ήτοι περί τά τέλη
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τής άραβικής έπικρατήσεως, έν καιρφ δευτέρας άποπείρας βυζαντι
νής έπανορθώσεως έπί τής βασιλείας Μιχαήλ τοΰ Παφλαγόνος (10381042), καί έπί αύτής .άκόμη τής έγκαταστάσεως έν. Σικελίη τών
Νορμαννών (1043-1072), οί χριστιανοί κάτοικοι τής νήσου παρου
σιάζονται διαφυλάττοντες την πάτριον αύτών έλληνικην γλώσσαν
καί έμμένοντες εις τά δόγματα τής ορθοδοξου ανατολικ,ης έκκλησιας.
Μόνοι οί’ τούς Νορμαννούς άκολουθήσαντες Φράγκοι καί ’Ιταλοί ώμίλουν τήν τότε κοινήν έν ’Ιταλία άγροτιδα λατινικήν γλώσσαν (lin
gua rustica), έξ ής έμορφώθη ή ιταλική, καί εΐςήγον τά δόγματα
καί τό τυπικόν τής ρωμαϊκής έκκλησίας.
'Ροβέρτος Γυισκάρδος de Hauteville, ό θεμελιωτής τής έν Σικε
λία νορμαννικής δυναστείας, έν έτει 1072 είςελθων έν Πανορμφ, ηυρεν έκεΐ τόν ένα καί μόνον ύπολειπόμενον «Σικελίας άρχιεπίσκοπον»
Νικόδημον, προϊστάμενον τής έγχωρίου έλληνικής έκκλησίας, εν ω ο
πάπας 'Ρώμης Λέων ό Θ', πολλώ πρότερον, είχεν άποστείλει λατϊνον άρχιεπίσκοπον Σικελίας τόν έκ Λωραίνης μοναχόν Ούμβέρτον,
δςτίς ώς τοιοΰτος ύπογράφεται είς τά πρακτικά τής έν 'Ρώμη κατά
τό έτος 1049 τοπικής συνόδου.
Κατ’ αύτήν τήν έποχην οί Σικελοι εχωρίζοντο εις αραβας ή και
έγχωρίους έξομώτας Σαραχηνούς, καί είς Χριστιανούς. Ούτοι δέ πά
λιν διεκρίνοντο είς λατινοφρονοΰντας τό δόγμα ει και ελληνίζοντας
τήν φωνήν ίταλιώτας έξ Άπουλιας και Καλαβρίας, και καλούμενους
άπλώς Χριστιανούς- καί εις έμμένοντας είς τά δόγματα τής άνατολικής έκκλησίας, συνάμα δέ καί είς τόν άνέκαθεν αύτών έλληνικον
έθνισμόν, καί καλουμένους ΚαθοΛιχούς. έκκλησιαζομενόυς εις τας παλαιάς αύτών έλληνικάς έκκλησίας, τάς καλουμένας τότε ΚαθοΛιχάς.
"Ο. τι αποβλέπει τούς μωαμεθανούς έκ χριστιανών έξομωτών Σικελούς, έκ τών πατρωνυμικών των, ήτοι οικογενειακών έπωνυμιων,
μαοτυρεϊται διά πολλούς έξ αυτών ή έλληνικη ή ιταλιωτικη κατα
γωγή' ούτως άπαντώσιν είς διάφορα διπλώματα και άλλα έγγραφα
τής έποχής.: ’Ίσσα υίός Γελασίου, Άχμετ υίος Ρωμαίου, Ιουσουφ
υιός Γεννάρου, ’Όμαρ υίός Χρυσοπουλου, Μωάμεθ Καβασιλας, Ισσα
Γεώργης, Άβδερραχμάν υίός Φράγκου, Χουσέϊν υίος Σωτηρη, Αλυ
Στράμβος, καί καθεξής.
Ή περί τά τέλη τοΰ ΙΑ' αίώνος έγκατασταθεΐσα τών Νορμαννών
δυναστεία κατ’ άρχάς περιεποιεϊτο τόν ελληνικόν τής νήσου εθνι
σμόν καί τήν άνατολικήν έκκλησίαν, ινα προςελκύση τάς συμ,παθείας
τής πλειονότητος τών έγκατοίκων ύπέρ τών άλλοφυλων κατακτητών.
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'Ροβέρτος Γυισζάρδος, κόμης καί δπ.ειτα δούξ Άπουλίας,
τοΰ Νορμαννικοΰ οί'κου τών Hauteville, μετά τήν έκπόρθησιν'τοΰ Πανόρμου
(1072·), παρατηρήσας, έν μέσφ περιφανών της αραβικής άκροπόλεως
Χάλκης (el Halaka) οικοδομών, εύτελές καί παρά τών Σαρακηνών
βεβηλωμένον ,μ.ικρόν τής Θεομήτορος έκκλησίδιον, διέταξεν άμέσως
την έκκαθάρισιν. καί ανοικοδόμησήν έπ’ αύτοΰ περικαλλίστου ναοΰ,
ύπό την έπίκλησιν «της Παναγίας της Σπηλαιωτίσσης», καί συγ
χρόνως φκοδόμ.ησε καί έπροικοδότησε μοναστήριον μεγαλοπρεπές έν
Μαζάργδιά τούς σικελούς μοναχούς της τοΰ άγιου Βασιλείου τάξεως,
τούς άκολουθοΰντας τό τυπικόν της ανατολικής έκκλησίας.
Ό αδελφός τοΰ ‘Ροβέρτου, κόμης Καλαβρίας καί Σικελίας 'Ρογή
ρος, λαβών εις μερίδα αύτοΰ τό βιλαέτιον τών Δεμέννων (Vilayat
Demenna των άράβων καί Vai Demona τών ν.ορμαννών), άνέκτισεν έκ θεμελίων τά έπί. τής αραβικής καταδυναστείας ερειπωμένα βασιλειάνά μοναστήρια της έπαρχί,ας Δεμέννων, κα'ι έπροικοδότησε τό
έπί τών.ήμερών του έπανακτισθέν ύπό τίνος ηγουμένου Γρηγορίου
μο,ναστήριον τοΰ άγίου Φιλίππου τοΰ Μύρτου ή Φραγαλά μέ διά
φορα μετόχια ίδρυθέντα άναλώμασιν αύτοΰ τοΰ ίδιου 'Ρογηρου, ώς
έκεΐνο τοΰ άγίου Θαλλελαίου (1091), τοΰ άγίου Νικολάου της Σκά
λας Παλαιοκάστρου, καί τοΰ'άγίου'Ιππολύτου (1094). Έπειταπαρά
τήν παλαιάν τών έγχωρίων έλληνικήν εκκλησίαν την λεγομένην <ιΚαθ,ο.1ιχηγ·α καί μέχρι τής σήμερον La Cattolica, άνήγείρεν ό.κόμης
'Ρογήρος καί άλλην, τήν τοΰ άγίου Νικολάου (1081), καί ώρισεν
έφημέριον τοΰ έν 'Ρηγίφ της Καλαβρίας παλατιού του τόν έκ τοΰ
γένους τών Γραφέων ιερέα Σχολάριον, διάσημου τότε τής Μεσσήνης
έλληνα κληρικόν.
Ό πάπας Ούρβανός ό Β/ δέν ήδύνατο νά μένγ αδιάφορος ε’ις τοιαύτην τοΰ κόμητος 'Ρογήρου έκκλησιαστικήν πολιτικήν έπορεύθη
αύτοπροςώπως εις Σικελίαν (1089) πρός διαπραγμάτευσιν κονκορδά
του ,άφορώντος τήν έν Σικελία καί Καλαβρίφ ανατολικήν έκκλησίαν,
καί τήν ύπαγωγήν αύτής ύπό τήν τής πρεσβυτέρας-'Ρώμης ίεραρχικήν έξουσίαν. Ύστερώτερα, μετά τήν έκπόρθησιν τής Καπύης (1098),
έπανήλθεν δ πάπας 'ινα εύρη τόν κόμητα 'Ρογήρον έν Σάλέρνω και
δώσγ) αύτφ και τοΐς διαδόχοις του τό αξίωμα ά-ποσχο.Ιιχοϋ Ληγάζου
(Legatus apostohcus), ΐνα ύποχρεώση αύτόν έτι μάλλον εις άφο*
σίωσιν
τή παπική έδρα καί τη λατινική έκκλησία.
Ή. εκτοτε συμπληρωθεΐσα κατάκτησις τής Σικελίας'ύπό τώνΝορ- '
μαννών, άπέβη λίαν επιζήμιος διά τήν έν Σικέλίέρ έλληνικήν έκκλή-
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σίαν, ’Ρογήρος δ Α' μέγας κόμης καί δ υιός του 'Ρογήρος δ ΒΖ βασι
λεύς τής Σικελίας, μετά τών δποίων σμήνος λατίνων μοναχών τοΰ
τάγματος τοΰ άγίου Βενεδίκτου είςέβαλον ε’ις τήν νήσον, τά μέν
πρωτόλεια τών κερδηθέντων άπό τοΰ κατά τών ’Αράβων πολέμου λα
φύρων έ'πεμψαν τω 'Ρώμης άκρφ άρχιερεΐ, τό τρίτον δέ τής αξίας
τής έπιλοίπου λείας αφιέρωσαν είς ϊδρυσιν λατινικών μοναστηρίων
καί ναών, ύποτάξαντες τφ πάπγ 'Ρώμης τήν έγχώριον έλληνικήν
έκκλησίαν έάν δέ παρά τάς λατινικάς έκκλησίας και τά βενεδικτιανά
μοναστήρια, οί, δύω 'Ρογήροι, πατήρ καί υιός, έπιεικώς φερόμενοι
πρός τούς ελληνίζοντας έγχωρίους, έξηκολούθουν νά κτίζώσιν ή καί
άπλώς νά άνακαινίζωσι καί πολλά άλλα κοινόβια έλληνικά τής τοΰ
άγίου Βασιλείου τάξεως, προικοδοτοΰντες αύτά διά πλείστων κτη
μάτων καί δωρεών, ώς τήν τοΰ Βρόλλου μονήν τής Θεοτόκου τοΰ
Μύλου, τήν Παναγίαν τής Λατίνας, τήν τοΰ Παντοκράτορος τής
Πλάκας παρά τήν Φραγκαβίλλαν, τήν τών άγιων ’Αποστόλων τής
Άγρύλλης είς τήν επαρχίαν Μεσσήνης καί άλλας, έν τούτοις νέοι
λατΐνοι έπίσκοποι κατέσχον τάς έδρας τών πρφην βυζαντινών έπισκοπών, καί λατινικαί φκοδομήθησαν δι’ αύτούς μητροπολιτικαί έκκλησίαι· έν δέ τοΐς έλληνικρϊς ναοϊς καί μοναστηρίοις έξηκολούθει μέν
ή ελληνική γλώσσα καί τό βυζαντινόν τυπικόν έν ταΐς ίεραϊς άκολουθίαις, άλλ’ δ ελληνικός κλήρος καί οί μοναχοί ύπεβλήθησαν ύπό
τήν άμεσον δικαιοδοσίαν τών λατίνων ιεραρχών καί τής έν 'Ρώμη
ύπερτάτης έκκλησιαστικής αρχής. Τότε χειροτονηθέντων λατίνων μη
τροπολιτών καί έπισκόπων αντί τών πρό πολλοΰ έκλειψάντων ορθο
δόξων ανατολικών, αντικατέστησαν τούτους ό Πρωτόπάπας καί ό
Δεύτερος έν ταΐς παλαιαϊς τών έλλην.ζόντων έγχωρίων Καθο.ίιχαΐζ
έκχ,ΙηοίαιΖ' δπως αύταί ώνομάζοντο, πρός διάκρισιν τών αρχοντικών
εύκτηρίων οίκων καί τών μοναστηριακών έκκλησιών1.
’Ήδη καί πριν τοΰ κονκορδάτου δ μέγας κόμης 'Ρογήρος δ Α' εί-

χεν ιδρύσει τήν έπισκοπήν Δραίνης (1081) έπί πάπα Γρηγορίου τοΰ
Ζ’, έπι δέ Ούρβανοΰ του Β’ ώρισε καί τάς άλλας έπισκοπάς; Μόνη ή
1 Ή έν Τ.ρούλλω ς' οικουμενική σύνοδος (691) ορίζει διά. του νθ' κανόνος ·
«Μηδαμώς έν εύκτηρίω οΐκω, ένδον οικίας τυγχάνοντι βάπτισμα έπιτελείσθω· άλλ’ οί μέλλοντες άξιουσθ αι τοΰ αχράντου φωτίσματος τ αΐ ς κ α θ ο
λικά ΐς προςερχέσθωσαν έ κ κ λ η σ ί α t ς.» — Distinguendum est
inter ecclesias, solis monacborum usibus exstructas et aedificia κ aθ ολικά, quae omnibus fidelibus pervia sunt. H. A. Daniel, Codex litufSicus σελ. 202.
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αρχιεπισκοπή τοΰ Πανόρρ-ού, ούσα ήδη έγκαταστημένη προ τής νορμαννικής κατακτήσεως ύπό τοΰ πάπα Δέοντος τοΰ Θ' (1049), άνεγνωρίσθη ώς μητρόπολις τών σικελικών επισκοπών. Ή έπισκοπή
Δραίνης ύψώθη δίχως και αύτη εις αρχιεπισκοπήν και έδρα αυτής
ώρίσθη ή Μεσσήνη έν έτει 1096. Ή έπισκοπη Κατάνης συνεστήθη
έν έτει 1091, ή Συρακουσών, ή Άκράγαντος και ή Μαζάρας έν έτει
1093. Επίσκοπος Άκράγαντος διωρίσθη Γερλάνδος ό Άλλοβρόξ"
Στέφανος έκ 'Ροθ.ομάγου τής Νορμανδίας έκληρώθη τήν έδραν Μαζά
ρας· 'Ρογήρος έκ Προβιγκίας έγένετο Συρακουσών, κα'ι Άνσεγέριος δ
Βρετανός έγένετο Κατάνης έπίσκοπος.
Μετά τήν συγχώνευσιν τών έπισκοπών Δραίνης κα'ι' Μεσσήνης και
υψωσιν αύτών εις μίαν αρχιεπισκοπήν, δύω έτη ύστερώτερα (1098)
έτέθησαν ύπό 'Ρογήρου τοΰ Α'τά θεμέλια τοΰ νέου καθεδρικού ναοΰ,
ήτοι τής λατινικής μητροπόλεως (Matrix, και νΰν Matrice ίταλιστί). Μετά τόν θάνατον τοΰ μεγάλου κόμητος ό ναός έξηκολούθει νά
κτίζηται άναλώμασι τοΰ διαδεχθέντος αύτόν υίοΰ του βασιλέως 'Ρο
γήρου τοΰ Β' (1112-1154) κατά μικτόν αραβικόν και νορμαννικόν
ρυθμόν. Συντελεσθέντος τοΰ έργου ό ναός άφιερώθη «τή ΛοΛιοΰχω
Μεσσήνης Μαρία τή Θεομήτορι» (Sancta Maria Dsiparens, Messanensis urbis patrona). Δίπλωμα τοΰ αύτοκράτορος, Φρεδερίκου
Β' τοΰ Σουαβοΰ, μεγάλου ρηγός Σικελίας και Άπουλίας (1215-1250)
ποιείται μνείαν «magnifici regis Rogerii, avi nostrij. .. qui
Messanensena Eoclesiam propriis sumptibus cum multa devotione fundavit.»

Τά πρώτα κοπέντα νομίσματα τού κόμητος 'Ρογήρου τοΰ Α', δςτις είχεν άναδείξει τήν Μεσσήνην πρωτεύουσαν τής Σικελίας, φέρουσιν έπ’ αύτών τήν Παναγίαν Παρθένον ίσταμένην μέ τάς χέΐρας άνατεταμένας, έχουσαν στέφανον άστέοων δώδεκα περί τήν κεφαλήν της
καί ύπό τούς πόδας αύτής τήν σελήνην- έκαγέρωθεν τής κεφαλής
άναγινώσκεται έλληνιστί ή έπιγραφή ΜΡ ΘΥ (Μήτηρ Θεού).ί ’Όπισθεν
τά νομίσματα φέρουσιν άπλώς ΚΕ ΒΟΗΘΕΓΤΏ C£1 ΔΟΥΛΩ ΡΟΥΓΕΡΩ.
"Αλλα νομίσματα, ύστερώτερα, φέρουσιν έξ ενός τήν Θεομή'τορα βρεφοκρατούσαν καίγύρωθι τήν έπιγραφήν λατινις-ί: MATER DMI MARIA,
όπισθεν δέ τόν 'Ρογήρον έφιππον καί έν δπλοις καί γύρω τήν έπιγρα
φήν ROGERIUS COMES.
Μετά τόν θάνατον 'Ρογήρου τοΰ Α' (1101) ή λατινίζουσα αύλή
άντί τής άποκλειστικώς ύπό έλλήνων Σικελιωτών κατοικουμένης
’ Μεσσήνης προετίμα τών ύπό πλεοναζόντων σαρακηνών καί ίταλιω-
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τών κατοικούμενον Πάνορμον. *Η χήρα τοΰ 'Ρογήρου καί κηδεμών
τών ανηλίκων τέκνων Σίμωνος καί 'Ρογήρου τοΰ Β' κυβερνήτις Άδελαίς, χωρίς νά έγκαταλείψγι τήν Μεσσήνην δλοτελώς, είχε τάς διατριβάς αύτής άπό καιροΰ εις καιρόν έν Πανόρμφ, πόλιν, τήν οποίαν
κατέστησε πραγματικήν τοΰ νησιωτικού κράτους πρωτεύουσαν, κατά
τήν έν έτει 1112 ένηλικιότητα 'Ρογήρου τοΰ Β' μεγάλου κόμητος
καί έπειτα βασιλέως Σικελίας καί Καλαβρίας, δτε έπεκυρώθησαν καί
αί προνομίαι καί άνεγνωρίσθη δημοσίιγ τό πρωτάτον τής λατινικής
αρχιεπισκοπής Πανόρμου, έπί παρουσίρι πολλών Ιταλών, φράγκων καί
νορμαννών ιπποτών καί αύτοΰ τοΰ έλληνος άμηρά, ή τοι μεγάλου ναυ
άρχου Χριστοδούλου.
Άπεικόνισμα τοΰ έν Σικελίικ έλληνισμοΰ περί τά τέλη τοΰ ΙΑ' καί
τάς άρχάς τοΰ IB' αίώνος (1075-1125) παρέχει ήμΐν δ έκ τοΰ περιφανοΰς γένους τών Γραφέων Μεσσήνιος ίερεύς Σχολάριος. Ούτος τά
πλεΐστα εύνοούμενος παρά τοΰ μεγάλου κόμητος 'Ρογήρου τοΰ Α'
δι’ άξιολόγους ύπηρεσίας, κατειχεν έν τη πατρίδι αύτοΰ κτήματα
πατρικά ή παρά τής κυβερνήσεως προικοδοτημένα, τά όποια ηύξησεν
ύπερμέτρως δι’ άγοράς άλλων χωρίων μετά πτηνοτροφείων, δούλων
καί δουλοπαροίκων εις τάς έπαρχίας Μεσσήνης, Πανόρμου, Κάστρου
Έννης, Δραίνης, Μανιάκης καί Καστέλλου, καθώς καί έπί τής πέραν
Καλαβρίας, έν 'Ρηγίφ, Μάσσα, Σεμινάργ, Νικοτέριρ, Βριατικώ, Γεράκγ, Κωσένζιγ καί "Ρωξάνφ.Έπί τέλους ό κόμης 'Ρογήρος δ Α , θελων νά άνταμείψν; τόν αύλικόν του έλληνα ιερέα Σχολάριον διά τάς
πολλάς καί τιμίας αύτοΰ εκδουλεύσεις ύπερ τής νέας πολιτείας καί
τής άρτισυστάτου δυναστείας, διά διπλώματος τοΰ έτους 1099, έδώρησεν αύτω καί τοΐς κληρονόμοις του, εις αιώνα τόν άπαντα, τά
παρά τήν Μεσσήνην χωρία τοΰ Φράγαλά καί τής Φέρλας.
Σχολάριος δ Γραφεύς, άφοΰ έμοιράσθη τά πατρικά κτήματα μετά
τών άδελφών του, έμοίρασεν έπειτα τό μεγαλείτερον μέρος τής ιδιαι
τέρας του περιουσίας μεταξύ τών υιών του, τό δέ έπίλοιπον κατηνάλωσεν είς ίδρυσιν μοναστηριού ούχί μακράν τής Μεσσήνης, προικοδοτήσας αύτό πλουσίώτατα. μέ οικοδομήματα, γαίας, έπαύλεις, καί
κοσμήσας τόν τοΰ μοναστηριού ναόν μέ ίερά σκεύη χρυσά, καί χρυσΌυφάντους στολάς, μέ εικόνας περικαλλείς καί τριάκοντα κώδικας λειτουργικούς, πάντα ταΰτα άγορασθέντα επίτηδες έν ΈΛΙάδι. Μετά
τήν έγκαινίασιν τοΰ ναοΰ, Σχολάριος δ Γραφεύς, δ κοσμικός τό πριν
καί νυμφευμένος ίερεύς, ένεδύθη τό μοναχικόν σχήμα, μετονομασθείς

Σάβας, καί έχειροτονήθη ήγούμενος τοΰ ιδιοκτήτου μοναστηριού.
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Ούτω καί οί λοιποί Ελληνες Σικελιώται άπαλλρτριωθέντες τοΰ

στρατιωτικού καί πολιτικού βίου καί Επιδιδόμενοι εις Επιχειρήσεις
κερδοσκοπικά; ή ε’ις τά εκκλησιαστικά, έμενον άδιαφορούντες περί
τήν διαχείρισιν τών δημοσίων καί άναισθητούντες είς τάς πολιτικά;
μεταβολάς τής κυβερνήσεως καί τών κυβερνώντων. Ή μοναστική τελειότης- αντικατέστησε τάς πολιτικές · άρετάς τοΰ άρχαίου τών νη
σιωτών ελληνισμού, κα'ι ή εκκλησιαστική ορθοδοξία προετιμάτο παρά
τήν διαχείρισιν τών Οπλων και την διάπραξιν μεγάλων έργων πολι
τικών^ πολεμικών.
Ή απέχθεια τού στρατιωτικού και πολιτικού βίου κατά τόν IB'
αΙώνα έκ μέρους τών Ελλήνων Σικελιωτών ήτο ή πρώτη αιτία τής
όποδεεστέρας καταστάσεως αυτών απέναντι τών υπεροριών Φράγκων
κα'ι ’Ιταλών, καί άπέναντι αυτών ακόμη τών ’Αράβων συμπολιτών
των. Ούδείς έλλην Σικελιώτης έγένετο ιππότης τιμαριούχος· ούδε'ις
συγκατελέχθη μεταξύ τών εύγενών, εΐ καί πλεΐστοι έπί τών πρώτων
χρόνων τής νορμαννικής κατακτήσεώς εύρέθησαν νά γνε δημόσιοί
λειτουργοί, κατέχοντες τά ύψηλότερα πολίτικα καί στρατιωτικά
άξιώματα' άλλά καί ούτοι δέν ήσαν έκ τών Εγχωρίων Σικελιωτών,
άλλ’ έπήλυδες έξ άλλων βυζαντινών χωρών, οιοι δ άμηράς, ή τοι μέγας ναύαρχος Χριστόδουλος ό έξ ’Αντιόχειας (1112), ό μετ’ αύτόν
αμηράς Γεώργιος, όμοιας καταγωγής, καί ό στρατηγός 'Ρωμανός
Ξένος, διοικητής τής Επαρχίας Δεμέννων (1136).
Έκτοτε οί διά πλούτη ή μεγάλα κτήματα προύχοντες τών άλ
λων συμπολιτών των Ελλήνων, ’Αράβων, ’Ιταλών, Φράγκων καί
’Ισραηλιτών, ήρκούντο έπί τώ τίτλω «γέροντες» ή «άρχοντες», ού
δέν φροντίζοντες περί τίτλων εύγενείας καί άξιωμάτων πολιτικών.
Ούτω, έν διπλώματι προικοδοτήσεως τού μοναστηριού τού άγιου
Φιλίππου έκ μέρους τού κόμητος 'Ρογήρου, άπό τοΰ έτους 1090, γί
νεται μνεία, μεταξύ άλλων μαρτύρων, καί «Βασιλείου υιού Τριχάρη,
άρχοντός Δεμέννων»· έν άλλω διπλώματι προικοδοτήσεως τού μο
ναστηριού τού άγίου Πέτρου, έπΐ τού όρους Μονέλι, έκ μέρους τού
Ιππότου Έλεάζαρ υίού Γυιλιέλμου Μαλλαβρέτ, άπό τού έτους 1116,
τό σιγίλλον κυροΰται «κατενώπιον τών συνεδριαζόντων καλλίστων
«άρχόντων τού άστεφς Γαλάτι, πρεσβυτέρου Πέτρου, καί Νικολάου
»Δαζή, καί Γεωργίου Τσεγγαροπώλου, καί Δέοντος Γαλάτη, καί
«Δέοντος Δαζή, καί Νικολάου Γαλάτη, καί Φωτεινού, καί ετέρων
»πλείστων» .
Έν πράξεϊ τοΰ στρατηγού, ή τοι έπάρχου Δεμέννων, 'Ρωμανού Ξέ

νου, άπό τοΰ έτους 1136, καταφαίνεται, δτι δ έπαρχος ούτος κατ’
είςήγησιν τού τότε άμηρά, ή τοι μεγάλου ναυάρχου, έλαβεν έντολήν
«ϊνα προςαγάγγ έμπροσθέν του πάντας ηγουμένους τε και πρεσβύτέ»ρους καί-άρχοντας» καί έρευνήσγ τούς τίτλους, τούς όποιους ήδύνατό.

νά έχη ή μονή τού άγιου Θεοδώρου τού Μύρτου έπί τίνος μετοχιού
τοΰ άγίου Βαρβάρου. 'Ο έπαρχος συνήθροισε πάντας, ή τοι τόν κα
θηγούμενον τής μονής τοΰ άγιου Φιλίππου, καί Χριστόδουλον καθη
γούμενον τού άγιου Πέτρου, καί Βασίλειον Πρωτόπαπαν σύν τφ
κλήρω αύτοΰ, καί νοτάριον Βασίλειον Κριτήν, καί νοτάριον Βασί
λειον Γράστειλον, καί Νικόλαον Κάπρον, καί Νικόλαον τοΰ Άλφιέρη,
καί νοτάριον Βασίλειον Φιλίππου, καί Συμεώνα Βουνήτην, καί νο
τάριον Φίλιππον Πτολεμαίον, καί τόν Λέοντα 'Ροδοπάτην, καί Νι
κήταν Πολύκαρπον, παρόντος δέ καί νοταρίου Θεοδώρου Ούισκόμητος, καί έρωτήσας αύτούς ϊνα μαρτυρήσωσι, ούτοι άπεφάνθησαν, δτι
πάντες καλώς έγίνωσκον τόν άγιον Βάρβαρον όντα μετόχιον τού
άγιου Θεοδώρου- ούτω δ στρατηγός μαθών τήν άλήθειαν, έξέδωκεν
άπόφασιν τού είναι εξάρτημα άπαρασάλευτον τό τοιοΰτο μετόχιον
έκ τής μονής άγιου. Θεοδώρου.
Έκ τοΰ έγγράφου τούτου καταφαίνεται πώς συνέκειτο κατά τόν
IB' αιώνα δ κύριος πληθυσμός τής Σικελίας ύπό τούς Νορμαννούς,
καί ποιαν θέσιν κατεΐχεν ή Ελληνική πλειονότης τών Σικελών, λαϊ
κοί τε καί κληρικοί, έν τφ πολιτείφ. Τό μεγαλείτερον άξίωμα εις τα
όποιον ήδύναντο νά φθάσωσιν οί λαϊκοί, ήτο τό τοΰ άρχοντός ή γίροντος ή νοταρίου- Εκείνο δέ ε’ις τό όποιον ήδύναντο νά άνέλθώσιν οί
κληρικοί, ήτο τό τοΰ πρωτώπαπα καί τό τού ηγουμένου. Έκ τών άρχόντων καί γερόντων έξελέγοντο οί πάρεδροι αριταί καί όί ένορκοι
πραγματογνώμονες καλούμενοι ώμωταΐ, έν φ οί βασιλικοί πρωτονο
τάριοι καί οί μεγάλοι κριταί ήσαν πάντοτε έπήλυδες Λατίνοι. Τά
άνώτερα εκκλησιαστικά άξιώματα κατεΐχον άνεξαιρέτως Φράγκοι,
Νορμαννοί, Λομβαρδοί καί ’Ιταλοί τού δόγματος τής λατινικής Εκ
κλησίας. ’Αρχιεπισκοπικόν σιγίλλον τής 18 Μαρτίου τού έτους 1125
Ελληνιστί ώς πάντα τά δημόσια έγγραφα γεγραμμένον, άρχεται
ούτω ·■ «Γουλιέλμος έν Θεού έλέφ άρχιεπίσκοπος Δραίνας τε καί
Μεσσήνης.»
Ούτως ή Ελληνική έν Σικελία γλώσσα ύπερέζησε καί αύτήν τήν
έπ'ι τών Νορμαννών κατακτητών ύπό τήν άποστολικήν τής 'Ρώ
μης έδραν υπαγωγήν τής Σικελικής Εκκλησίας καί τήν παρείςαξιν
κλήρου λατινικού. Έξηκολούθει δέ νά ή,νε κοινή έν ταΐς πόλέσιν) έν
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τοΐς άγροΐς, εν τοΐς δικαστηρίοις καί έν τοΐς ναοϊς μέχρι μεσοΰντος
τοϋ ΙΓ' αίώνος. Συμβόλαια, νόμοι, δικαστικα'ι άποφάσεις, έγκύκλιοι
κα'ι διατάγματα άπό ΊΡογήρου κόμητος ν.χ\ έφεξής έπ'ι τών διαδό
χων του βασιλέων, έγράφοντο και έδημοσιεύοντο ελληνιστί, σπανίως
δέ λατινιστί κα'ι έλληνιστί, ώς είς τά περί νεοσυστάτων έν Σικελία
λατινικών έπισκοπών βασιλικά διατάγματα, κα'ι είς τά υπέρ τών Βενεδικτιανών μοναστηρίων δωρητήρια έ'γγραφα.
Φρεδερϊκος β' ό Σουαβός, αύτοκράτωρ Γερμανίας καί μέγας ρήξ
Σικελίας καί.’Απουλίας (12i 5-1250), έξέδιδε τήν νομοθεσίαν του
λατινιστί άμα τε καί ελληνιστί, όπως αΐ. βασιλικα'ι διατάξεις γένώνται τοΐς έλληνιστί λαλοΰσιν ύπηκόοις καταληπταί, ά> καί έν τή
αύλή αύτοΰ έν Πανόρμφ ή ιταλική γλώσσα, τότε μόλις καταστάσα
γλώσσα γραπτή, έπροτιμάτο καλλιεργούμενη, καί πολλά σώζονται
δοκίμια ιταλικής ποιήσεως, έργα αύτοΰ τοΰ αύτοκράτορος καί βασιλέως Φρεδερίκου τοΰ Βζ τοΰ υίοΰ του Μανφρέδου καί πολλών έκ τών
αύλικών. ’Αλλά καί ύστερώτερα. καθ’ όλον τόν ΙΔ’ καί ΙΕ’ αιώνα,
παρά τήν ήδη έπικρατοΰσαν έν Σικελίη ιταλικήν γλώσσαν κα'ι λατι
νικήν έκκλησίαν, πολλαχοΰ άκόμη διετηροΰντο, προ πάντων μάλιστα
έν Μεσσήνη καί έν Πανόρμφ, ήθη καί έθιμα έλληνικά, καί έλληνιστί
έτελεΐτο ή θεία καί ιερά λειτουργία, μέχρις δτου δ πάπας Σΐξτος δ
Δ' (1475-1484), έξαιρέσει ευαρίθμων τινών προνομιούχων έκκλησιών
καί μοναστηρίων, κατήργησε τελείως έν τοΐς ναοΐς τήν ελληνικήν
γλώσσαν καί τό τυπικόν τής άνατολικής έκκλησίας, άντικαταστήσας
αυτά διά τών λατινικών’ άλλα καί τοΰτο ούχί άνευ άντίστάσεως έκ
μέρους τών έλληνιζόντων κληρικών. Ούτως ιστορείται, ότι τοΰ βασιλειανοΰ μοναστηριού, τοΰ άγιου Φιλίππου τοΰ Φραγαλά παρά τήν
Μεσσήνην ένωθέντος διατάγματι τής.βασιλίσσης,Μαργαρίτας έν έτει
1188, μετά τοΰ λατινικού βενεδικτιανοΰ μοναστηριού τής Παναγίας
τοΰ Μανιάκη, έξηκολούθει πάντοτε νά προ'ίσταται αύτοΰ έλλην προ
ηγούμενος, καί αί ίεραί άκολουθίαι έψάλλοντο πάντοτε ελληνιστί
κατά'τόν κανόνα τοΰ άγιου Βασιλείου, καί κατά τό τυπικόν-τής
άνατολικής έκκλησίας’ δτε δέ ύστερώτερα δ πάπας Σΐξτος δ Δ’ έπέβαλε τόν κανόνα τοΰ άγιου Βενεδίκτου καί τό τυπικόν'τής ρωμαϊ
κής έκκλησίας, οί μοναχοί τότε μόνον έδέχθησαν αύτά, δτε τοΐς έπεδόθησαν έν μεταφράσει έλληνική αί έπιβαλλόμεναι άκολουθίαι.
Έκ τών καλλίτερων εικόνων, τάς οποίας, δ ίερεύς Σχολάριος δ έκ
Γραφεων έφερεν άπό της \ΕΛΜδος (1099) πρός διακόσμησιν τών έν
Μεσσήνη έκκλησιών, αί άξιολογώτεραι ήσαν δύω, παριστ.ώσαι τήν ίν

'Μθήγαις τιμωμένην Παναγίαν Παρθένον τή
* Γοργοεπήχοον. Τούτων
τήν μίαν έδωρήσατο τή παλαιή τής Μεσσήνης ελληνική έκκλησίφ
τή. λεγομένη «. ΚαθοΛιχτρ, τήν δέ άλλην άφήκε τώ προστάτη αύτοΰ
μεγάλφ κόμητι 'Ρογήρω τφ Α' διά τήν παρ’ αύτοΰ κτιζομένην τότε
λατινικήν μητροπολιτικήν έκκλησίαν. Αί εικόνες αύται σώζονται μέ
χρι τής σήμερον, καί φέρουσι τό έπώνυμον τοΰ δωρητοΰ, καλούμεναι
άμφότεοαι Madonna del Grafeo. Έν αύταϊς.τό πρόςωπον τής βρε—
φοκρατούσης Παρθένου, ή διάταξις τών πτυχών τής καλύπτρας,
έ'πειτα τό σχήμα τής χειρός καί τοΰ προςώπου τοΰ παιδιού Ίησοΰ
καί αί π.τυχαί τοΰ χιτωνίου αύτοΰ, »μαρτυροΰσι καλλιτέχνημα βυζαν
τινού ρυθμού τοΰ ΙΑ’ αίώνος, έν φ ή δι’ άττικών ώών καί γλωχίνων
ιωνικού ρυθμού έσωτερικώς κοσμούμενη περί τήν κεφαλήν τής Θεοτό
κου στεφάνη, καί ή διά βαλαυστιοφόρων άνθεμ,ίων πεποικιλμ-ένη στε
φάνη τοΰ παιδιού, έμφαίνουσι τήν άθηναϊκήν τών εικόνων καταγω
γήν. Άμφότεραι αί εικόνες φέρουσι τήν έλληνικήν έπιγραφήν ;
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άλλά τή έν τή λατινική μητροπόλει φυλαττομένη είκόνι μεταγενέ
στερα λατινίζουσα χειρ παρεχάραξε περιφερώς τή στεφάνη τάς λέ
ξεις: REGINA GOELI LAETARE ALLELUYA.
Καί ή μ,έν τή ελληνική έκκλησία δωρηθεΐσα είκών έμενε μέχρι τών
άρχών τοΰ ΙΖ' αίώνος έ'γκτιστος έν τφ ίερώ-. άλλά τόν Μάϊον τοΰ
έτους 1637 δ πρωτόπαπας ’Ιωσήφ Φαραώ άφήρεσεν αύτήν .έκεΐθεν
καί άνεστήλωσεν έν τφ τής βορείου τοΰ ναοΰ κλιτύος παρεκκλησίφ.
Ή δέ τή λατινική μητροπόλει δωρηθεΐσα, καί έκεΐ άνωθεν τόΰ μεγά
λου θυσιαστηρίου (altare principale) άναστηλωθεΐσα είκών παρέσχεν άφορμήν είς γελοιώδη παρεξήγησιν τής έπωνυμίας del Grafeo.
Οί άμαθεΐς τής ελληνικής γλώσσης λατΐνοι μοναχοί τοΰ ΙΕ’ αίώ
νος έκλαβόντες τό έπώνυμον τοΰ δωρητοΰ τής είκόνος Σχολαρίου τοΰ
Γραφέως άντί τής λέξεως 7'’μα^<·, ήτοι έπιστολής, μετέφρασαν τόν
τίτλον «.Είχων τής Θεομήτορος τον Γραφέως» Dcipai'entlS a sacris
litteris effigies, καί ώνόμασαν αύτήν Ιτχλ’.ατι Madonna della let—
tera βασίζοντες έπί τοιαύτης άν.υποστάτου έτυμολογίας άπόκρυφον
καί παράπλαστόν τινα άγιολογίαν.
Έμυθολόγησαν δήλα δή ανόητα καί άτοπα περί τής Παναγίας
Παρθένου διηγήματα καί άναχρονισμόύς, ά τινα δεικνύοντα τήν άγροικον τών έξιταλισθέντων Μεσσηνίων ματαιοσπουδίαν καί τήν περισσόβ^ήΛϊόν αύτών Μαριολατρείαν, μένουσιν είς φεί μνημεία άδιά-
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φθορά τής έπί φράγκων δυναστών και λατίνων μοναχών έπικρατησάσης αθλιότατος και παχυλής, άμαθείας.
Οΰτω ίερός παρειςήχθη λόγος, ότι δήθεν έν μι^ τών είς 'Ρώμην
άποδημιών του αποστόλου Παύλου, κατά τήν έπιστροφήν αύτοΰ προςορμισθέντος είς Μεσσήνην, οί έγχώριοι έπεφόρτισαν αύτόν ινα όδήγήστι πρεσβείαν πεμπομένην παρά τής πόλεως πρός τήν ύπεράγίαν
Παρθένον είς 'Ιερουσαλήμ.- ότι οί πρέσβεις έπανακάμψαντες έφεραν
μεθ’ έαυτών Γραφήν, ή τοι έπιστολήν τής Θεομ-ήτορος πρός Μεσσηνίους, έβραϊστί γεγραμμένην ιδία χειρί, και έχουσαν όπισθεν μετάφρασιν έλληνικήν διά χειρός τοΰ τήν πρεσβείαν εΐςάξαντος απο
στόλου Παύλου, ινα γίνγ καταληπτή ή έπιστολή τοΐς ελληνιστί λαλοΰσι τότε Μεσσηνίοις" ότι δήθεν τής αύτογράφου έπιστολής άπωλεσθείσης κατά τάς έπιδρομ,άς τών Σαρακηνών, εύδοκίιρ τοΰ πανάγα
θου Θεού ανευρέθη άντίγραφον αύθεντικόν, καί λατινιστί μεταγλωττισθέν υπο τοΰ έν Μεσσήνγ βιούντος καί τά έλληνικά διδάσκοντος
γράμματα Κωνσταντίνου τοΰ Λασκάρεως (1467), έδωρήθη παρά τών
ευρετών τγ τών Μεσσηνίων βουλή καί τώ δήμ,φ- ότι δόγματι τής
βουλής απετέθη ή έπιστολή έν τώ ίερώ τής λατινικής μ.ητροπόλεως,
οπού απεκειτο καί ή δήθεν παρ’ αύτής τής Θεοτόκου τοΐς Μεσσηνιοις εξ Ιερουσαλήμ, μ,-ετά τής έπιστολής άποσταλεΐσα είκών αύτής,
η παρα του αποστόλου Λουκά ζωγραφηθεΐσα, «ή Γοργοεπήκοος» ■
οτι παρά την εικόνα ταύτην, έπικληθεΐσαν Θεορι/ήίορα τής Γραφής,
ήτοι a sacvis litteris, προσετέθη καί άλλο τής γειπαρθένου Μαρίας
άγιον λειψανον, άπόκαρμα δήθεν τριχών άπό τής θείας αύτής κεφα
λής,. το οποίον ή Παρθένος είχε πέμψγ τοΐς Μεσσηνίοις μ.ετά τής άνω
ρηθείσης έπιστολής καί εΐκόνος, ύ>ζ ενθύμιου καί εχέγγυον είς αιώνα
τον άπαντα τής υπέρ τών Μεσσηνίων ύπερμ,άχου αύτής προστασίας.
Αύτή είνε ή παράδοσις, έπί τή οποία οί Μεσσήνιοι σεμ.νύνονται ώς
παλλαδίου τής πολεώς των φυλάττοντες τάς τρίχας, τήν εικόνα και
την έπιστολήν, και εις τιμήν αυτών κατ’ έτος τήν τρίτην ημέραν
τοΰ ’Ιουνίου μηνάς, μεγάλην έν Μεσσήνγ πανηγυρίζοντες έορτήν (Festa della Madonna della Lettera).
Τήν ήμέραν έκείνην μετά τήν θείαν λειτουργείαν, γίνεται προέλευσις (processione), καθ’ήν προάγονται έν πομπή καί. έπιδείκνυνται
έντός ωοειδούς κρυστάλλινης πυξίδος αί τρίχες τής Αειπάρθενου Μα
ρίας, τής.πυξίδος. έπικειμένης έπί φορείου άργυρηλάτου μεστού άνθεμιων αργυρών καί διαχρυσων. Το περί ού ό λόγος άπόκαρμα τών
τριχών τής .Θεοτόκου έύωρήθη τή πόλει τής Μεσσήνης παρά τίνος

Καταλανου ιππότου, Sajicio d’Heredia, διά πράξεως ενώπιον τοΰ
βασιλικού νοταρίου Giovanni di MarCO τήν 28 Μαρτίου 1435.,
ήτοι τριάκοντα δύω έτη προ τής παρά Κωνσταντίνου, τού Αασκάρεως μεταφράσεως δήθεν τής πρός Μεσσηνίους επιστολής τής β«ο«·
μήτορος. Ούδενί συγχωρεϊται ϊνα θίξγ τό ίερόν τούτο ,λείψανο-ν είμή
τοΐς κανονικοΐς τής Μητροπόλεως κληρικοΐς, οίς μόνοις έπιτρεπετα.ι
νά περιάγωσι κατά τήν προέλευσ.ιν έπί τών ωμων φέροντες τήν περι
σκοπούσαν τό ιερόν αύτό κε.ιμήλιον διάργυρον παστάδα.
Τήν ιδιόχειρον δήθεν Γραφήν τής Θ.εομήτ.ορος ούδεΐς είδε μέχρι
τούδε έν άρχεγράφω" τά παλκιότερα άντίγραφα αύτής καί ή λατι
νική μ.ετάφρασις φέρουσί χαρακτήρας τής ΙΕ' έ.κατονταετηρίδο,ς., καί
τό ύφος τού λόγου καί ή χρονολογία όζουσι τύπων λάτινικ&ν τού ,έν
'Ρώμγ Ούατικανοΰ όπως συνειθίζοντο κατά τόν ΙΓ' αιώνα. ’Έχει δέ
ή μετάφρασις ώς εξής '■
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«Β. V. Mariae ad Messinenses epistola,
Maria Virgo, Joachim filia, Dei humilissima Christi Jesu
crucifixi mater, ex tribu Judae, stjrpe Day,id, Messanejisihus
omnibus salutem, et Dei Patris Omnipotentis benedictionem.
Vos omnes fide magna legatos ac nuncios per publicum documentum ad nos misisse constat. Filium nostrum D eigen itum Deum et hominem esse fatemini, ei in coelum post
suam resurrectionem ascendisse, Pauli apostoli electi praedicatione mediante, viam yeritatis agnoscentes. Ob quod vqs
et ipsam civitatem benedicimus, cujus perpetuam protectricem SOS ®§s.e volamus, Ami© filii nostris XLII. Indict. I. iii
Nonas Junii, Lunae XXVII feria V. ex Hierosolymis.
Οί σύγχρονοι λόγιοι τής Μεσσήνης, ε’ι καί άπέβαλ.ον τήν Ιδέαν
ότι δήθεν ή είκών τής Θεοτόκου έζωγρα.φήθή παρ’ αύτοΰ π.οΰ Απο
στόλου Λουκά, άφ’ ού αύτή φέρει προφανή τά χαρακτηριστικά τής
βυζαντινής τέχνης τού ΙΑ' αίώνος, καί καθ’ όσον ούδεμία γίνεται
αύτής μνεία πρό τής έποχής τού κόμητος 'Ρογήρου τού Α', έπιμένουσιν δμως ότι ή κλήσις del Graleo δέν σημαίνει τόν πρώτον αύτής
δωρητήν, άλλ’ ότι ετυμολογείται παρά τήν Γραφήν,·^ έπέστειλε δή
θεν ή Θεοτόκος τοΐς Μεσσηνίοις έξ Ιερουσαλήμ. Καί εινε μέν άληθές, λέγουσιν οί λογιότατοι ούτοι, ότι περί τοιαύτης έπιστολής ου
δόν άναφέρεται έν ταΐς Πράξεσι τών ’Αποστόλων, γίνεται όμως, περί
Τόμος Γ, 4. — Αεκέμβριος 1886.
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άύτ'Ζς μνεία παρά τινι Λουκίφ Φλαυΐώ Δέξτρω (!) άκμάσαντι τον Δ'
αιώνα’ οτι δήθεν καί κατά τον Θ’ αιώνα ««yari/xw#?;», ώς λέγουσιν οί
Συναξαρισταί, εΐκών της Παναγίας άρχαιοτάτη·—ποΰκαί τίνι «έφανερώθη», τοΰτο δέν λέγεται—φερούσης έπί τοΰ άριστεροΰ γόνατος
το παιδίον καί κρατούσης έπιστολην. Είς έπίμετρον μάλιστα προςθέτόυσιν, δτι δηθενκατά τον IB' αιώνα εύρέθη πυξίς,—δέν λέγεται
ποιας ύλης, καί τί άπέγεινεν έ'κτοτε η πυξίς αύτη —φέρουσα την
έπιγραφήν, «Hie, ο Virgo, epistola tua in veneratione est».
■ Amari, δ σοφός συγγραφεύς της Storia dei Musulmani di Si
cilia, παρά τοΰ οποίου έζητησα προ οκτώ ετών τινας περί της εΐκόνος της Θεομητορος τοΰ Γραφέώς πληροφορίας, είλικρινώς μοί άπήντησεν έκ 'Ρώμης, την 2 Μαρτίου 1878, τά έξης :

Ι·Ι
Ji

»Voici les renseignements qu’on vient de m’envoyer de
«Messine...Cependant la conclusion ne me donne pas une idee
»fort avantageuse de la critique des erudits de cette ville...
»I1 est impossible de compter sur des temoignages anterieurs
»au XII siecle, dans une question comme celle'qui vous oc«cupe. Et quant a moi, dans le doute, je me tiendrais a
«l’hypothese que la Madonna· del Grafeo a pris son titre du nom
»de famille du pretre Scholarios.
»Les erudits municipaux de Messine, dans l’interet des
«gloires locales, feraient bien mieux d’accepter cette etymo»logie que de courir apres la Γραφή d’une Madonne quel«conque.»

γ

Τάββος Α. Αεροΰτβος.

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ. Ή έν φωτογραφικφ άντιτύπφ προσαρτηθεϊσα εΐκών
τνίς Παναγίας τοΰ Γραφέως, είνε μία έκ τών χαλκογραφημένων έκεί;νων, αίτινες έν Μεσσήνν) διανέμονται κατ’ έ'τος τοΐς προσκυνηταϊς,
έπί τνϊ έορτγ της Madonna della Lettera, τί! πανηγυριζομένη την
τρίτην Ημέραν τοΰ μηνός ’Ιουνίου.
*

id
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ΓΛΩΣΣΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
§ 4. 'Άδρυνβες, ούχί αδρυσες, καί άνεύρυνσις, ούχί άνεύρυσες.

Ώς έλέγετο έν τφ Έλληνικφ γλώσσγ ψ-Ιέγρανσις.. οΰχί φ2έγμ.άσις,
κα'ι πέπανσις, ούχί πέπασις. κτλ., ουτω καί αύρυνσις, ούχί αόρυσις.,
καί άνεύρυνσις, ούχί άνεύρυσις.
ΓΙληρρελώς έχει τό έν τγϊ Εξηγήσει του Σιρπλίκίου εις τό Έτι κτήτου Έγχειρίδιον άπαντών σελ. 32, 18 Διδ. «αΰξήσεώς τίνος καί
άάρύσεως», ού έγένετο ρνεία καί ύπό τοΰ Αοβεκκίου έν τοΐς Παραλειπορένοις'(σελ. 422). Ό Σιριπλίκιος έγραψεν άΰρύχσεως ρετά τοΰ
Ν, ώς ό Αριστοτέλης Τόρ. Β', σελ. 274, 7 «και κύλισις καί όίλσις
καί άάρυνσις καί γήρανσις» καί σελ. 594, 49 καί ό Θεόφραστός σελ.
419 «θάττων γάρ ή τελείωσις καί ή άάρυνσις» καί σελ. 525 «σκλη
ρότατος καί πήξεως καί άάρύνσεως». Πρβ. καί Ύπορν. είς’Αριστοτ.
Τόρ. Θ', σελ. 417, 25 καί 28. Φέρεται δέ καί έν τφ Μεγάλφ Έτύρολογικώ σελ. 18, 37 «άπό τής τών καρπών άάρύνσεως».
Έν τω Θησαυρφ τοΰ Στεφάνου Τόρ. Α', β', σελ. 725 Πάρ. εινέ γεγραρρένον «Άνεύρυσις, εως, ή, pro άνεύρυνσις apud Aetium 15,10.
Paul. Aegin. 6 ap. Kuhn, ad Polluc. p. 468, in 62». Ή ύγιώς
έχουσα'έκφορά είνε άνεύρυκσις σωΰεϊσύ άβλαβης παρά τφ Γαληνφ
Τόρ. Α', σελ. 402 «τό δέ έξ άν ευρύνσεως ή ρήξεως τοΰ περιέχοντος»
καί έν τοΐς τοΰ Άντύλλου παρ’ Όρείβ. Τόρ. Δ', σελ. 53, 1 «έπί τοΰ
κατά άνεύρυνσιν αρτηρίας γεγονότος άνευρύσρατος». Κακώς έν τφ
περί τών Χειρουργουρένων βιβλίφ Παύλου τοΰ Αίγινήτου άναγινώσκεται σελ. 226 Briau «κατ’ άνεύρυσιν ή παρένθεσιν πνεύρατος»
καί σελ. 332 «ό κιρσός άνεύρυσις έστι φλεβός».Ό συγγραφεύς έγραψεν άνεύρυΝσιν καί άνεύρυ^σις, ώς σελ. 110: μεΛάνσεως καί σελ. 168:
πεπάνσεως καί σελ. 368: κοίΛανσις καί σελ. 384: μέ.Ια,νσις (δίς). Εύ
ποιών δ’ ό έκδοτης παρέλαβεν έν σελ. 392 τόν τύπον άπεύθυγσιν
άντί τοΰ άπεύθναιν»
Πρός τοΐς όνόρασιν άάρυνσις καί άνεύρυνσις φέρονται έν τφ Έλ-
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Κ. ΚΟΝΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΑ! ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ληνική γλώσση καί άλλα κατά τόν αύτόν έσχηματισμένα τρόπον
Είνε δε τά πρόχειρα ήμΐν υπάρχοντα τάδε.
/^ρά^υ/σίζ·. Βοισσον: Άνεκδ. Τόμ. Γ', σελ. 327.
έχθή.1υνες. Ίπποκρ. Τόμ. Ά, σελ. 430 καί Τόμ. Β', σελ. 111
«σαρκών εχθήΛυνεν» καί Τόμ. Α', σελ. 560 «αί τών σκελέων εκθηΓυνεες» και Τομ. Γ , σελ. 117 «φύεται τής άγαν έχ0ηΛύνεοςι> καί
σελ. 216 «μηδέ περίρρεψιν μηδέ έχθήΐυνεν». Γαλήν. Τόμ. ΙΖ', β',
σελ. 801 «.αα,ρχΰν εχθήΛννεν, όπερ έστίν ατονία" είρηται γάρ έκ
μεταφοράς, επειδή τό θήλυ πάν άσθενέστερόν έστί τοΰ άρρενος».
Έρωτιαν. σελ. 68, 1 Γ Εκθήλυνες·. έ'κτηξις καί ,ΐσχνότης· Νίκανδρος
δέ αντί τής έκμαλθάξεως -αυτήν τέθεικεν» καί ,σελ. 69, 13 «’£\0μ.
λυνες·. εκτηξις καί ίσχνασία».
ευθννΰις. Αριστοτ. Τομ. Γ , σελ. 310, 18 «ούκ άν ήν κάμψις ούδ’
εΐόθυνσις» καί μετ’ ολίγα «.ευθυνες δ’ ή έκ θατέρου τούτων είς εύθύ»
καί σελ. 620, 16 «άλλ’ έστι κάμψις καί εϋθυνες άλλο καί άλλο».
Γραπτέον δέ καί παρά τώ Γαληνφ Τόμ. ΙΗ', α', σελ. 481 «εΕθνασα:
της διεστραμμένης φινός» αντί τοΰ εόθυσις. Ύπέλαβον δέ τινες ότι
το έν τοΐς Ίπποκρατείοις κείμενον σελ. 816 Φοησ. (καί Γαλ. Τόμ.
ΙΗ , α-, σελ. 564) «σεισθέωσι δέ ισχυρώς ές την ίθυνΐην τής ράχιος»
είνε πλημμελής άνάγνωσις τοΰ Ϊθυνεν. "Όθεν καί έν άλλοις λεξικοις
μνημονεύεται τό όνομα ίθυνες καί έν τφ Σκαρλάτου Δ. τοΰ Βυζαν
τίου σελ. 621 «’Ίθυνες (ιθύνω), (ή),= ευθυνσις, -διεύθυνσις». Άλλ’
έκ τών κωδίκων έπορίσθη ή γνησία γραφή ΙθυωρΙην, ήν βλέπει τις
και εν τη υπο του Ερμερινσιου γενομένή έκδόσει τών Ίπποκρατείων
Τόμ. Γ , σελ. ΓΙΟ. Πολλάκις δ’ έν τώ περί Άγμών καί περί Άρθρων
βιβλίφ, έν ω κεΐται τό άρτίως μνημονευθέν χωρίον, άπαντγ τό όνομα
Ιθνωρίη, οίον Ίπποκρ. Τόμ. Γ', σελ. 4 «λθυωρΐην κατ’ άλληλα είχε»
καί «την ΐθυωρίην έχει», σελ. 5 «εθυωρίην ποιέει». σελ. 6 καί 11
καί 38 καί 49 καί 116 «κατ’ ίθυωρΐην». σελ. Ί «ίθυωρΐην έ'ξει». σελ.
16 «ύπό την ΙθυωρΙιρε·». σελ. 19 «έν ίθυωρίη-ο . σελ. 21 «ές Ιθυωρΐην».
σελ. 22 καί 40 «κατά την «Ιθυωρΐην». σελ. 26 «τή Ιθυωρίη τοΰ
άχθεοί». σελ. 39 και 49 καί 51 «ές την ίθυωρΐην ». σελ. 108 «ΐθυ-

(Τέως άνώτερον και κακώσεως». Σχολ. Εύριπ. Τόμ. Α', σελ. 280, 3
Δινδ.-«Διαφέρει πάχυνες καί κάκωσις" κάκυνες μέν έπί ψυχής, κάκωσις δέ έπί σώματος». ’Ίδε καί ’Άλβ. Ίάννιον Ίω. ΓΛυκ. περί Όρθ.
Συντ. σελ. 75.
Λέπτυνες. Ίπποκο. Τόμ. Γ', σελ. 385 «αίτιον της Λεπτύνσιος».
Ήρων Άλεξ. παρά Σνειδ. Έκλ. Φυσ. Τόμ. Α', σελ. 213, 55 «αί τοΰ
ύγροΰ λεπτόναεις». Εύρέθη καί έκφορά Λέπζυες, χ'κΈ είνε πλημμε
λής, ώς παρετηρήθη καί έν τφ Θησαυρώ τοΰ Στεφάνου Τόμ. Ε',
σελ. 205 ΙΙαρ.
ρζαλάχυνες. Άλέξ. Άφροδ. Προβλ. σελ. 31, 18.
μήκυνες. Βεκκ. Άν. σελ. 822, 23 «τφ δέ τήν ιιήκυνσα· διά τών
συμφώνων».
μό.Ιυνες. Εύστάθ. σελ. 882, 23 «παρά τήν έν μάχη μό.Ιυνεν».
Παρατηρητέον δ’ ότι κακώς έν τοΐς τόΰ Άριστοτέλους είνε γεγραμμένον μόλυνΰΐς αντί xw μά>2υ<τις (’Ίδε Ίδελήοον xipiotot, Μεζεωρολ.
Τόμ. Β', σελ. 400 καί Λοβέκκιον Προ.ΐεγομ. σελ. 345). Φέρεται δέ
καί παρά τώ Θεοφράστφ σελ. 516 «ουδεμίαν γάρ ουδ έκεΐνα λαμ. βάνει ι.ιάλυνεν» αντί τοΰ μώ.-ίυσικ καί παρά Μιχαήλ τφ Άκομινάτφ
Τόμ. Β', σέλ. 235, 28 «άρα τή μολύνσει λεγομένη ή τή σταθεύσίι»
αντί τοΰ μω.Ιύσει.
παρότρυνες. Γεώργ. Παχυμέρ. Τόμ. Β, σελ. 64, ΤΙ «το δ άρ ήν
μάλλον έκείνοις πρός άποστασίαν παρότρυνες».
πάχυνσις. Άριστοτ. Τόμ. Γ', σελ. 616, 13 «ή γάρ πάχυνσις ύγροΰ
μ.έν άπιόντος γίνεται, τοΰ ξηροΰ δέ συνισταμενου». Θεοφρ. σελ. 612
«τούτοις ού γίνεται τοιαύτη πάγυνες» και σελ. 629 «μαλιστα δέ
τή παχύνει-—λαμβάνει τήν μεταβολήν». Γαλήν. Τομ. ς*, σελ. 707
«τά δ’ έν τφ συμμέτρφ τής παχύνσεως άρθέντα». Εύστάθ. σελ. 45,
26 «διά τήν τοΰ άέρος πάχυναιν καί ζόφωσιν».
πλάτυνες. Ψευδαριστοτ. Τόμ.. Δ, σελ. 35, 21 «όταν γοΰν ο αηρ
—- πλείονος γένηται πλαζύνεως».
πράϋνες. Άριστοτ. Τόμ.. Α', σελ. 350, 6 «έ'στω δη πράϋνες κατάστασις καί ήρέμ,ησις οργής». ’Εν τφ Θησαυρφ τοΰ Στέφανου Τομ.
Δ', σελ. 1190 Παρ. μνημονεύεται καί όνομα κατα πράϋνες, άλλ’ ά
νευ μαρτυρίου.
σχλήρυτες. Ώριγέν. Τόμ. Η', σελ. 299 (Τόμ. ΚΕ , σελ. 263) «ανά
ξιον δέ θεού τό ένεργεϊν σκλήρυνεν περί καρδίαν ούτινοσοΰν καί ένεργεΐν σκλήρυνεν έπί τώ άπειθήσαι» καί σελ. 301 (Τόμ. ΚΕ', σελ.
264) «τήν σκλήρυνεν τής καρδίας Φαραώ».

ωρίη της κατατάσιος». σελ. 121 «της ίθυωρίης τής κατά τό σώμα»,
σελ. 125 « κατά την άρχαίην ί^υωμί^Γ». σελ. 128 «έ'χει την ίθύωρίην» . σελ. 150 «έχέτω ίθυωρΐην». Γρηγόρ. Κορ. π. Διαλ. Ίων. g
182 «Καί ή ευθύτης εΰθυωρία». Ίδε Κοίνιον Γρηγ. Κορ. σελ. 564
Σχαιφ. καί Θησαυρόν Στεφάνου σελ. 11075 δ'Αονδ.
πάχυνες. Θεοφύλ. Βαυλγαρ. Τόμ. Γ> σελ. 6-32 γ' «πάσης χακύν-
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Έν -τφ Θησαυρφ τοΰ Στεφάνου Τόμ. Β', σελ. 32 Παρ. εινε κατακεχωρισμένον καί όνομα βάθυγσις έκ γλωσσαρίου. .
Έν τοΐς Όνειροκριτικοϊς τοΰ Άρτεμιδώρου Α', 17, σελ. 32'Ρειφ.
φέρεται «πλουσίφ δέ προς τφ άρχειν ήδη καθεστώτι και ρήτορι και
δημαγωγφ βαρύνσεις καί ύβρεις έκ τών όχλων προαγορεύει.» Άλλ’ ό
Έρχήρος έν τφ έκδόσει τοΰ Άρτεμιδώρου σελ. 21, 23 προύκρινε την
γραφήν βαρήσεις.
Παρά τφ Πολυβίφ ΙΕ J λς", 2 αντί τοΰ «ού μόνον ανωφελή γί
γνεσθαι την μάχρίύΰΐν και θεάν αυτών άλλά καί κτέ.» έγραψεν ό
Κασαυβων μάχρυνττιν. KWol το άληθές άποκατέστησεν δ Κόβητος
Μνημοη. 1862, σελ. 41 άναγνούς «την άχρόαοιν καί θέαν αύτών».
Σκαρλάτος δ Βυζάντιος γράφει έν τφ Λεξικώ της Ελληνικής Γλωσσης σελ. 817 «J/dapiwif, εως (ή), μάκρυμμ.α, εκτασις' άπομάκρυνσις κτλ.» καί «Μάχρωσις, εως (ή),=μάκρυνσις».
Έν τοΐς τοΰ Πυθαγορείου Διωτογένους παρά Στοβ. Άνθολ. μη',
62 κεΐται «τρίτον δέ δεινός καί έκ τάς μ-ισοποναρίας καί έκ τάς
κολάσιος {άο'χοΜας Ίακώψ.) καί έκ τάς εηιταχύσίος και ολως έκ τάς
εμπειρίας καί τριβάς τάς περί τό βασιλεύειν.» 'Ότι ή έκφορά επιταχνσίος, ήν έτηρησε καί δ Μουλλάχιος έν τοΐς Άποσπάσμασι τών
Ελλήνων Φιλοσόφων Τόμ. Α, σελ. 533, είνε ασύστατος ούδαμ.ώς
ημείς αμφιβάλλομεν- δέν φαίνεται δ’ ό’μως εύαρμοστοΰσα τφ προκει|Λενφ ΧωΡι<Ρ 'δ λεξις έπιτάχυνσις. Ό Μεινέκιος άκολουθήσας τώ Βαδαμ,φ εξεδωκε Στοβ. ΛνθοΛ. Τόμ. Β’, σελ. 263, 12 «έκ τάς ακολα
σίας καί επζταίε όσιος» (Πρβ. σελ. XXII).

ττυνσις' τά βιβλία δ’ δμως, έξ ών ταΰτα έλήφθήσαν, δέν είνε γνή
σια συγγράμματα τοΰ Ίπποκράτους. Περί τής μετά δασέος πνεύμα
τος εκφοράς ανανσις θά γοάψωμεν έν § 7.
Έκ τών είς ΑΝΣΙΣ ληγόντων ονομάτων δέν φέρονται έν τώ Λεξικώ
Σκαρλάτου τοΰ Βυζαντίου τό βεί^ανσις^ διανσις, βνσχέρανσις^ προθέρμανσις^άπομάρανσις^ πήμανσις, νποσήμανσις,ψύχρανσις, έκ δέ τών
είς ΥΝΣΙΣ δέν γίνεται μνεία έν αύτφ του άνεύρυνσις καί βράχυνσις
καί Λ^άτννσις καί σχάήρννσις. Έν λέξ. σχΛηρυσμός λέγεται «Σκληρυσμός (δ), ή πράξις τοΰ σκληρύνειν, σκΛήρυνσις».
Περί τοΰ άπόιρανσις, κτλ. καί τοΰ ανπανσις τοΰ κειμένου έν τη
Κρητική έπιγραφη τη έν Γόρτυνι ούχί πρό πολλοΰ εύρέθείση θά διαλάβωμεν έτέρωθι.
Εύρομεν δέ καί τύπον άπδ.τ.ΛιΧσις έν τοΐς είς ’Αριστοτέλη ‘Τπομνήμασι Τόμ. Κγ', α', σελ. 92, 2. Άμέμπτως έσχηματισμένον είνε
τό άπόπ-Ινσις τό άπαντών έν τοΐς Όνειροκριτικοϊς τοΰ Άχμέτ>σελ.
204. Πρβ. π.Ιύσις. εχπΛυσις, χατάπΛνσις, περίπ,ϊνσις.
~

Παραβάλλοντες τά εις ΥΝΣΙΣ λήγοντα ονόματα πρός τά εις ΑΝΣΙΣ
εψρισκομεν οτι πολλφ πλειονα. ταΰτα έκείνων είνε. Άηθης δέ φαίνε
ται ούσα η εις ΝΣΙΣ έκφορά έν τοΐς πρό τοΰ Άριστοτέλους χρόνοις,
δύο δέ μόνα αύτής παραδείγματα κεΐνται έν τοΐς Διαλόγοις τοΰ Πλά
τωνος, τό περίρρανσις καί τό ζυνύγανσις, άτινα εινε καί τά παλαιότατα πάντων οσα έμνημονευθηταν. Παρά τω μαθητφ τοΰ Πλάτω
νος Αριστοτελει απαντώσιν ύπέρ τά δέκα ονόματα περατούμενα είς
ΚΣΙΣ, οιον α,νανας, βέρμα,νσις, χύμανόΊς, Λεύχανσις, μάρανσις. μέ·
Jar(ru;y πεπα,ννις, νγιανσις, α,^ρννσις^ ενθυνσις^ πά^ννας, Λράννιτις.
ΙΙαρα δε τω μαθητφ τοΰ Αριστοτέλους Θεοφράστω φέρονται τόιαΰτα
ονόματα τάδε- άναζήρανσις, άπομάρανσ/ς, ανανσις, γΛύχανσις, ηέΛαχοις, αβρννσις, ηα^ννσις. Έκ τών Ίπποκρατείων έμνημ.ονεύθησαν
τά ονόματα θέρμαγσις, πέπανσις, φ-Ιέγμανσις, έχθή.Ιννσις καί Λέ-

Σημειωτέον δ’ δτι έν τη καθ’ ήμάς γλώσση έγένοντο συνήθη ονό
ματα τινα είς ΑΝΣΙΣ καί εις ΥΝΣΙΣ, οίον -Α'παχσις, θέρμανσις, κτλ.,
μαΛάχννσις, χαταπράϋνσις, παρότρννσις, 7.-:').. Λέγεται δέ καί βιενθυνσις, διενχό.Ιννσις, έΛάφρννσις, μΐκρυνσις ή σμίχρνγσις^ έχβάβυνσις,άπομάχρννσις. κτλ. Έσχηματίσθη δέ καί έζομά.Ιυνσις έκ τοΰ λίαν άσμενιστοΰ τοΐς νέοις Έλλησιν δντος εξομαλύνω. Παρά τοΐς πάλαιοΐς
δέν εύρέθη τό ρήμα, τοΰτο, άπαντφ δ’ δμως παρά τφ ΙΙλουτάρχω
ό'ίομαΛύνω καί συνομαΛΰνω καί παρά τώ Πλάτωνι προομαΛύνω καί
<>μ.α1ύν(ν.: δπερ καί παρ’ άλλοις κεΐται. Συχνότερου τοΰ
έν
τή Έλληνικη γλώσση είνε τό όμαΜζω, δπερ καί μετά; τής προθέσεως
ΔΙΑ συνετέθη, ΰιομα.Ιί,ζω. καί μετά τής ES, εξ’ομα.Α'ζω, καί μετά τής
ΠΡΟ, ΛροομαΜ,ζω. Παρήχθη δέ καί όνομα όμαΛισμύς έκ τοΰ όμαΜ,ζω
καί διομαΛισμός έκ τοΰ βιομαΐίΐ,ω^ ώς καί θηλυκόν βιομά,Λισες. Τού
των ούτως έχόντων, δέν άποδοκιμάζομεν μέν τό έζομαΛύνο) καί έζο—
μάΛυνσις. άλλ’άποφαινόμεθα δτι κάλλιον είνε νά παραλαμβάνηταΐτό εξο/ζα^ίζω καί έβ,ομαΛισμός. Σκαρλάτος ό.Βυζάντιος γράφει έν τφ
Λεξικφ τής Ελληνικής Γλώσσης σελ.785 «Λέανσις, εως (ή), τό λεαίνειν ή λεαίνεσθαι, δμά2ννσιςΊ κτέ.» Άναγκαιότατον δέ νομίζομε/
άντί τοΰ ένβάρρυνσις^ ω λίαν φιληδοΰσιν οί καθ’ ημάς 'Έλληνες, νά
λέγηται έπιβάρρυνσις ή παραβάρρννσις.
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§ 5; *
Ι»λεγμ.«.σία.
Εϊπομεν έν τοΐς έμπροσθεν
1, σελ. 118) δτι ούχί δλιγοίκις έν
τοΐς Ίπποκρατείοις άπαντφ δ τύπος ψΛεγμαβίή Είς πίστωσιν τοΰ λό
γου ήμών μνημονεύομεν έξ αύτών τά παραδείγματα τάδε.
Τόμ. Α', σελ. 307 «έν φΛεγμαοΙ^ έόντων» καί σέλ. 330 «άλλαι
<μ^εχμασ·/α«».
Τόμ. Β', σελ. 247 «όκόταν δ εγκέφαλος οίδήσγ ύπο <μΐεχμασιγς,
οδύνη ί'σχει άπασαν την κεφαλήν, μάλιστα δέ όπη (ίων. oxy) σταίη
*
φΛεγμασίη
καί σελ, 330 «ύπό της φΛεγμασί,ης καί παχύτητος
τοΰ ούρου» καί σελ. 421 «ώστε μετέωρός γ’ έοΰσα αύτη ύπό φΛεγμασίης καί σελ. 428 «πυρετός δ διά φΛεγμασίην γιγνόμενος» καί
*
σελ. 572 «τοΰ αιδοίου έπιμεμυκότος κάρτα ύπό φΛεγμασί-ης^ καί
σελ. 582 «δ τι $JUypa,aly έναντιοΰτάι» καί σελ. 628 «ήν έκ τόκου
έλκωθέωίη ή <μ&χμασώμ·».
Τόμ. Γ', σελ. 250 «εστ’ άν μή παύσηται τής φΛεγμασΙης» καί
σελ. 251 «ο τι άν τή φάεγμασίρ οίδήσαν μη καθιστήται» καί «έπειδάν —-ή φΛενμασίη παύσηται» καί σελ. 252 εφΛεγμα,σΙης της έν
τοϊσΐ περιέχουσι» καί σελ. 261 «τών τε οιδημάτων καί τής φΛεγμασίης».
Γίνεται δέ χρήσις τοΰ ονόματος φ-Ζεγμασία, καί ύπό τοΰ Άριστοτέλους καί ύπό τοΰ Θεοφράστου καί ύπ’ άλλων.
Άριστοτ. Τόμ. Γζ, σελ. 213, 28 «φΛεγμασΙα διατεΐνομένης τής
ύστέρας» καί μετ’ολίγα «έάν μη φαίνηται είς φΛεγμασίαγ άφικνουμένη» καί σελ. 209, 49 καί σελ. 366, 10 καί σελ. 509, 18.
Θβόφραστ. σελ. 663 «έάν γάρ φΛεγμασία γένηται τών φλεβών».
Άρεταΐ. σελ. 85 Έρμ. «αίτίη δέ φΛεγμασϊη άπό πέριουσίης αίμα
τος.» καί σελ. 86 «μέσφι άν ή φΛεγμασίη πιείη» καί σελ. 93.
’Ροΰφ. Έφέσ. σελ. 15, 1 «έπί πόνου καί «ρ^εχμασίάς ».
‘Ο Γαληνός γράφει Τόμ. ΙΖζ, βζ, σελ. 374 «ΜέγΙσται γάρ δη
αί φΛεγμαβίαι τήνικαυτά είσιν, ώς αύτός έν τω, περί Διαίτης ’Οξέων
έλεγε
Εί'τ’ ούν τάς ιδίως όνομαζομένας φλεγμονάς έθέλοι
τις άκούειν είτε συμπεριλαμβάνει . αύταΐς καί τούς πυρετούς κατά
τό παλαιόν έθος της λέξεως». Παρέγγραπτός δ’ ίσως εινε ή αιτια
τική γ.Ιεγμασϊας.

§ 6. βερμ.«.σ£α
*
ξηρασία, κτλ.
Ώς έκ τοΰ ρήματος φΛεγμαΙν® έγένετο τό όνομα φ,Ιεγμασία, προστεθείσης τή ρίζγ ΦΔΕΓΜΑΝ τής καταληξεως ΣΙΑ, ούτως έξ όμοιων τφ

Κ. ΚΟΝΤΟΥ ΓΛΛΣΣΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

181

'μΙεγμάΐΥΐύ ρημάτων έσχηματίσθήσαν έμφερή τώ φάεγμαΰΐα ονόματα.
Ήφανίσθη δ’ έν πάσι τούτοις τό ληκτικόν τής ρίζης Ν προ τοΰ Σ
τής καταλήξεως ΣΙΑ. Έλέγετο μέν ύπό τών Ελλήνων ξύίραΝσϊς καί
^«ρμαΝσίζ·, κτλ., άλλά ζηρασία, καί θερμασία^ κτλ., ούχί ίμραΝσ/α,
καί θερμα^ΰία, Σημειωτέον δ’ ότι έλάττονα μέν τόν αριθμόν εινε τά
ίσοσυλλάβως κλινόμενα, ούδέν δέ παρήχθη έκ ρήματος είς ΥΝΩ διά
τής καταληξεως ΣΙΑ.
Καταλέγομεν όσα ονόματα γινώσκομεν δμοίως τώ φΛεγμαΰία έσχηματισμένα.
εύφρασία.. Έπίκτ. παρά Στοβ. Άνθολ. Ε’, 95 «ή έν τή ψυχγί εΰφρασία». Ίωάνν. Χρυσόστ. Τόμ. ς , σελ. 813, 21 «άρτος καί οίνος
τοΰ σώματός έστι τροφή καί «υγρασία». Γεωπον. σελ. 37 «πΟλυομβρίαι, εϋφράσίάι·», Κεΐται δέ καί έν τοΐς ύπό Καιβηλίου έκ λίθων
συνειλεγμένοις Έπιγράμμασι 287 «εΰ^ασι'μ χάρισίν τε». Πρβ. καί
Φώτ. σελ. 97, 1 «Θυμηδία: τέρψις, τρυφή, εύφρασία» καί Ήσύχ.
«Δαιτός : εύωχίας, εύφρασίας» καί Έτυμ. Γουδ. σελ. 342, 17. Μο
χθηρά εινε ή έκφορά ενρραΝσία, περί ής έποιήσατό λόγον δ Σχαιφήρος ΣχοΛ. είς ΆποΛΛ. Ρόδ. σελ. 236 καί δ Λοβέκκιος Φρύν. σελ. 117.
θερμανία. Πολλά παραδείγματα τοΰ ονόματος τούτου δύναταί
τις έκ τών Ίπποκρατείων νά μνημ.ονεύσή, οίον Τόμ.Β', σελ. 351 «ύπό
τής θερμανίης» καί σελ. 357 «διά θερμασίητ τοΰ ήλιου» καί σελ.
380 καί 417 καί 457, κτλ. Βλέπει δέ τις αύτό καί παρά τφ Άριστοτέλει Τόμ. Γ', σελ. 376, 51 «ού γάρ ράδιον τήν άρμόττόυσαν πάσιν άποδιδόναι θερμασίαν» καί άλλαχοΰ καί παρά τφ Θεοφράστφ σελ. 281, 8. Φέρεται δέ καί παρά τφ Έρωτιανφ σελ. 76, 11
«μήποτε καί πάσα θερμασία ύπ’ αύτοΰ θερμωλή λέγεται» καί παρά
τφ Σιμπλικίφ Έξηγ. είς Έπικτ. Έγχειρ. σελ. 9, 46 Διδ. «ύγρότήτος
ή ξηρότητος ή θερμασίας ή ψύξεως» καί παρ’ άλλόις. Εύρέθη δέ καί
όνομα διαθερμασία ζί ρήσει ήν έν Συμποσίφ ειπεν δ Πολύαινος πρός
τόν Επίκουρόν «ού φής είναι, ώ Επίκουρε^ τάς ύπό τοΰ οίνου διαθερμασίας ;» (Πλόυτ. Ήθικ. σελ. 1109 ς-'. Πρβ. Θησ. Στεφ. Τόμ. Β',
σελ. 1149 Παρ.) καί άναθερμανία έν ταΐς Ίατρικαΐς Συναγωγαΐς τοΰ
Όρειβασίου «τοΐς γε μήν άΥαθερμασίας δεομένοις διά ψυχρότητα
κτέ.», δπερ δ Δαρεμβέργης μετετύπωσεν είς τό άναθερμά'εσεως ί'Ορειβ,
Τόμ. Α', σελ. 461, 3). Πρβ. Συλβούργιον Έτυμ. Μεγ. σελ. 419, 28
«τήν θερμασίαν. Melius τήν θέρμανσιν: nam θερμασία passive
potius calorem significat; cum hie active notetur calefactio».
Ό Φρύνιχος άποδοκιμάζει τό όνομα θερμασία, άποφαινόμενος σελ.
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114 α,Θερμόζης λέγε,άλλα μή θερμασία». Γράφει δέ καί Θωμάς ό Μάγιστρος σελ. 179, 8 «Θερμόζης κα'ι θέρμη Αττικοί, θερμασία "Ελλη
νες». Λέγει δέ κα'ι Σκαρλάτος ό Βυζάντιος, δ ούδεμίαν ώς τά πολλά
ύπόμνησιν ποιούμενος περί δοκίμου ή άδοκίμου έκφοράς, «Θερμασία
(ή), άθκμ. άντί Θερμότης, ζέσις, έξαψις» {^1εξξΕΛ2.Τ2<ί>σ. σελ.602).
Άλλά τοΰ άποδοκιμαζομένου ονόματος έποιήσατο χρήσιν δ Ξενοφών
έν τή Άναβάσει βιβλ. Εζ η7, 15 «τδ γάρ κινεϊσθαι και άνδρίζεσθαι
παρείχε θερμασίαν τινά καί ύγρότητα».
Ισχγασΐα. Ιπποκρ. Τόμ. Β', σελ. 282 «ήσυχίη και ίσχνασίη και
της κοιλίης κένωσις» καί Τόμ. Γ', σελ..'426 *
ίσγνασίης ,δέ πλέονος
ούτος δέεται και ξηρασίης» καί σελ. 438 «,ίσγνασίην δέ,-τινα παρέχουσι» κα'ι σελ. 454 καί 460 και 474. Άριστοτέλ. Τόμ. Β', σελ.
264, 24 και σελ. 515, 15 «της ύγιείας ή Ισχνασία ή ή κάθαρσις»
καϊ σελ. 568, 27 «οίον τοΰ ΐσχναίνειν ή ίσχνασία». Πρβ. και Θεμίστ.
Παραφρ. Τόμ. Α', σελ. 171, 14 Τεϋβν. καί Άλέξ. Άφροδ. 'Υπόμ.ν.
είς Άριστοτ. τά μετά τά Φυσικ. σελ. 308, 23 και 29 καϊ Σιμπλίκ.
Ύπομ. είς Άριστοτ. Τόμ. Θ', σελ. 316, 4. Έλέχθη δέ καί ύπο του
Έρωτιανοΰ σελ. 69, 13 «Έκθήλυνσις : έκτηξις καϊ ΐσχνασία».
κοιΛασία. Ήρων Βελοπ. 25, σελ. 137,. 13 «οί πάραστάται έξεκόπησαν τάς είρημένας κοι.Ιασίας.
ξηρασία ‘Ιπποκρ. Τόμ. Β', σελ. 297 «έπειτα πότερον ξηρασίης
ή ύγρασίης χρήζει- ή τά μέν τοΰ σώαατος ξηρασίης^ τά δέ ύγρασίης»
καί σελ. 300 «δκόσοισι τών νοσημάτων ξηρασίη ξυμφέρει» καί σελ.
306 καϊ 307 καϊ άλλαχοΰ. Άριστοτ. Τόμ. Γζ σελ. 617, 31 «ή δέ
πήξις είρηται ξηρασία τις ούσα» καϊ Ψευδαριστοτέλ. Τόμ. Γ', σελ.
212, 12 «δτέ δέ (δεΐσθαι) ξηρασίας^ την δέ ξηρότητα ταύτην μη
συνεχή». Θεόφραστ. σελ. 224 «συλλέγουσι μέν είς ξηρασίαν». Γεωπον. σελ. 39 «ξηρασίαι καί λιμός». Έρωτιαν. σελ. 4, 1 «την περί
την μήνιγγα φλεγμονήν καί ξηρασίαν
*
. Έλέχθη δέ καϊ αναξηρασία
καϊ ύπερξηρασία καί έπιξηρασία. θεόφρ. σελ.. 830 «διά την άναξηρασίαν καταδύονται». ‘Ιπποκρ. Τόμ. Β', σελ. 342 «ύπδ' γάρ της
ύχερξηρασίης τών σιτίων ταΰτα πάσχει» καί Τόμ. Α’, σελ. 566 «δί
ψα έγκαταλειφθεΐσα καϊ στόματος έΛιξηρασίη καϊ άηδίη καϊ. άποσιτίη-τοΰτον τδν τρόπον».. Σημειωτέον δ’ δτι. την ρήσιν ταύτην περιεγραψεν δ Έρμερίνσι ος ώς παρεμβεβλημένην. Τοΰ ονόματος ξηρασία
εγένετο χρήσις καί ύπδ τοΰ κωμικοΰ Άντιφάνους παρ’ Άθην. σελ
23 α' «τά δ’ άντιτείνονθ’ οίονεί δίψαν τινά ή ξηρασίαν σχόντ’ αύτόπρεμν’ άπόλλυται».
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ύσφρασία. Ώσηέ ΙΔζ 7 «καί ή όσφρασία αύτοΰ ώς λιβάνου». Πρβ'.

καί Λοβέκκιον Φρυν. σελ. 117,
ποιμασία. Φίλων Ίουδ. Τόμ. Γ', σελ. 178 «έρμηνεύεται γάρ ‘Ραγουηλ Λοιμασία θεοΰ» καί σελ. 180 «ώς δηλοΐ τδ δνομα- ποιμασία
γάρ έστι θεοΰ». Ώριγέν. Τόμ. Η', σελ. 76'«'Ραγουήλ φίλος ισχυρός
ή ποιμασία θεοΰ».
σημασία. Παρά πολλοΐς τών μεταγενεστέρων άπαντή τδ δνομα
τοΰτο. Εύρέθη δέ καί έν άποσπάσμασι τοΰ Άριστοξένου, περί ού ίδε
Έρμαννον Opusc. Τόμ. Βζ σελ. 122. 'Υπδ τοΰ Πολυβίου καί άλλων
έλέχθη καϊ έπισημασία. Πρβ καί παρασημασ'α, προσημασία καί Ατο·
σημασία.
υγρασία. 'Ιπποκρ. Τόμ. Βζ σελ. 300 «δκόσοισι δ’αύ ΰγρασίή ξυμφέρει» καϊ σελ. 307 «ύγρασίην μέν καί φλέγμα παρέχει» καϊ σελ.
369 καί 403 καί έν άλλοις τόποις ούκ όλίγοις. Άριστοτ. Τόμ. Γζ
σελ, 101, 13 «δταν ύγρασία πολλή έν τώ σώματι γ» καί σελ. 122,
26 καί άλλαχοΰ. Θεόφρ. σελ. 102 «ώσπερ μυξώδει υγρασία
*
καί σελ.
104 καί 561 καί 884 καί 885. Διόδ. Σικελ. Αζ ληζ 1Γ «άπδ τοΰ
Νείλου την υγρασίαν δ 'Ήλιος έφ’εαυτόν έπισπάται» .ΊΊλούτ. Ήθικ.
σελ. 627 ε' «τδ λεπτότατου καί κουφότατον της υγρασίας» καί
σελ. 896 ς' «της πρώτης υγρασίας λείψανον» καί άλλαχοΰ (’Ίδε Βυττεμβάχιον Π2ουζ. Τόμ. Ζζ σελ. 219). Φέρεται δέ καί έν τή Παλαιή
Διαθήκη ’Ιεζεκιήλ Ζζ 17 «πάντες μηροί μολυνθήσονται υγρασία».
Έν τφ Όνομαστικφ τοΰ Πολυδεύκους κεΐται βιβλ. Δζ 190 «μελιτηρά ύγρασία έλαιώδης, δταν έλκος ή περί τά νεΰρα». Είπε δέ καί
δ Έρωτιανός κο.ΙΛώθη υγρασίαν καί γίοιώθους υγρασίας σελ. 57, 12
καί σελ. 58, 7 (’Ίδε κα'ι Θησ. Στεφ. Τόμ. Ηζ σελ. 31 Παρ.) Τό περί
ού ό λόγος δνομα εύρέθη καί έν άποσπάσμασι τοΰ κωμικοΰ Άλέξιδος παρ’Άθην. σελ. 383 δ' «δι’ών τήν υγρασίαν έκδέξεται».
'ΐξσγρασία. Έπίκουρ. παρά Διογ. Λαερτ. Ιζ 107 «τών νεφών ψυχρασίας περίστασιν» καί παρά ΙΙλουτ. Ήθικ. σελ. 1110 α' «ψυχρασίας φύσιν άποτελέσειαν». Γαλήν. Τόμ. ΙΔζ σελ. 555 «ώρίσθησαν αί
ροιαί πρός ^-υ^γασίαν». Σχολ. Ίλ. Τόμ. Δζ σελ. 258, 4 Δινδ. «δ λιπανθείς ιχθύς ύπδ τοΰ δημοΰ τήν μυχρασίαν ύπαλύξει».
Έκ τών καταλεχθέντων ονομάτων δέν εύρίσκονται έν τφ Λεξικφ
Σκαρλάτου τοΰ Βυζαντίου τδ κοιΛασία καί άναθερμσ σία, ύποπτεύεται δ’ έν αύτώ ή αμφίβολον νομίζεται τδ ύπερξηρασία (σελ. 1461).
Ό διά τής καταλήξεως ΣΙΑ σχηματισμός ονομάτων έκ ρημάτων
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είς ΑΙΝΩ ληγόντων δέν εινε παλαιότερος τής διά τής καταλήξεως ςις
έκφοράς. Ό μέν Πλάτων είπε περίρρανσις καί ξυνύγανίτις. ό δέ Ξε
νοφών θερμασία (Πρβ. καϊ Rutherford Φρυν. σελ. 198). Ύπό του
κωμικού Άντιφάνους πλείοσι τών εϊκοσιν έτών νεωτέρου τοΰ Πλά
τωνος όντος έλέχθη Αφασία, ύπό δέ τοΰ Άλέξιδος τφ Άριστοτέλει
καϊ τφ Δημοσθένει συγχρονοΰντος υγρασία, Έν τοΐς τοΰ Άριστοτέλους καϊ τοΐς Ιπποκρατείοις άπαντώσι τά ονόματα θερμασία^ Ισχνασία^ ξηρασία, υγρασία καλ (ρΛεγμασία. Φέρονται δέ ταΰτα καί παρά
τώ Θεοφράστφ πλήν τοΰ ίσχνασία.
Έν τ·?ϊ δημώδει ήμών γλώσση κυκλεΐται τό θερμασιά (— θέρμη,
πυρετός), χακή θερμασιά., χχλ. καϊ τό ζεστασιά. Έν τη αστεία συνή
θειο: λέγεται ξηρασία. Πολύ δ’ έν τοΐς στόμασι τών πεπαιδευμένων
εινε τό σημασία, ή σημασία τής Λέξεως, κτλ.
Ό J. Η. Heinr. Schmidt έν τφ αξιολογώ αύτοΰ συγγράμματι
Synonymik der Griechischen Sprache γράφει Τόμ. Β', σελ. 344 «ύγρασία bedeutet nicht die Handlung oder den Vorgang (τό
ύγραίνειν, ύγραίνεσθαι), SOndern den Stoff, wie ύγρότηςΐη 51 und
12, unterscheidet sich aber so von ύγρότης, dass es einseitig
diese Grundbedeutung festhalt». Δέν είνε αληθές ότι μόνον την
ύγράν ύλην παριστφ το όνομα υγρασία. Έν τοΐς 'Ιπποκρατείοις γί
νεται χρήσις τοΰ περί ού δ λόγος ονόματος καϊ πρός δήλωσιν τής
έννοιας τοΰ ύγραίνεσθαι ή ύγγάνθαι, οίον Τόμ. Β', σελ. 369 «γίγνεται δέ δι’ ύγρασίην τοΰ σώματος» (—διά τό είναι τό σώμα ύγρόν),
κτλ. 'Όθεν καί άντιτίθεται τό υγρασία τώ ξηρασία, ύφ’ ού σημαίνεται τό ξηραίνεσθαι ή έξηράνθαι, οίον Τόμ. Β’, σελ. 297 «έπειτα πότερον ξηρασίης ή ύγρασίης χρήζει’ θι τά μέν τοΰ σώματος ξηρασίης,
τά δέ ύγρασίης» καϊ σελ. 300 «όκόσοισι τών νοσημάτων ξηρασίη
ξυμφέρει, μονοσιτίη ξυμφέρεΓ— όκόσοισι δ’ αύ ΰγρασίη ξυμφέρει, μή.
άσιτέειν κτέ.» καϊ Τόμ. Γ', σελ. 421 «ότι έν μέν τφ ήρι υπερβολή
τής ύγρασίης, έν δέ τφ φθινοπώρφ ξυμμετρίη τής ξηρασίης ».
Έν τφ Λεζικφ τοΰ Πασσοβίου πκράγεται τό όνομα υγρασία έκ τοΰ
ρήματος ύγράξω. Άλλ’ ούδαμώς ημείς άμφιβάλλομεν ότι ομοίως τώ
ξηραίνω ξηραίνομαι-ξήρανσις-ξηρασία ξηραντικός καϊ θερμαίνω θερ
μαίνομαι -θέρμανσις -θερμασία-θερμαντικός,χτΚ. έλέγετο ύπό τών Ελ
λήνων καϊ υγραίνω ύγραΐνομαι-νγρανσις-ύγρασία -υγραντικός. Τοΰ τύ
που νγράζω έν μόνον φέρεται μαρτύριαν, τό έν τοΐς 'Ιπποκρατείοις
κείμενον Τόμ. Β', σελ. 279 «όταν τις, ΰγράζοντος τοΰ σώματος —
ριγώση» (~ΰγροΰ δ/τυς τοΰ σώματος). Άνεγνώσθη δ’ύπό τινων καϊ
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παρ’ Άντιγόνφ τώ Καρυστίφ 95 «καϊ έάν τις ΰγράση, νόσημα τούτφ
έμ.πίπτειν» αντί τοΰ εάση. ’Ίδε Κελλήοον Παραόοξογρ. σελ. 23 καϊ
σελ. XXIX.
Έν τφ παρηκμακότι έλληνισμώ φέρεται ρήμα σικχαίνω, εσίκχανα
(καί άπεσίχχανα) καϊ σικ^ανε ομαι, έσικχάνθην. Έκ τοΰ ρήματος τού
του. έσχηματίσθη τό έπίθετον σιχχαντός άπαντών παρά Μάρκφ τφ
Άντωνίνφ Η', 8 «πάντα σικχαντά
*
καί μνημονευόμενον ύπό του
Σουίδα «Σικγγαντύν : αηδές» (Πρβ. καϊ λ. είόεργθός}. Εύρέθη δέ καϊ
σργαντί γεγραμμένον αντί τοΰ σικγαντή ("Ιδε Θησ. Σπεφ.Τόμ. Ζ , σελ.
244 ΙΙαρ.). "Ισως δ’ έκ τοΰ ρήματος σικχαίνω-ομαι παρήχθη καϊ τό
όνομα σικχασία, ού έχομεν παράδειγμα τό τοΰ Μοσχίωνος περί τών
Γυναικ. Παθ. 28, σελ. 12 «Πόθε» εϊ'ρηται κίσσα ; Κατά μέν τίνος
άπ’ αύτοΰ, διότι σικχασίαν ταΐς έγκυμονούσαις γυναιξίν εισφέρει»..
Ύπό τοΰ Πασσοβίου νομίζεται τό σικχασία παράγωγον τοΰ σικχάζω.
'Ο Ευστάθιος έν τοΐς Μικροΐς Συγγράμμασί λέγει σελ. 158, 75 «μή
>—σικχάζεσθε άηδιζόμενοι» .καί σελ. 251,93. «τάχα που καί εύλαβώς έχοντες άκκισμοΰ λόγω ή σικχασμοϋ». Γράφει δέ καί έν ταΐς είς
'Όμηρον Παρεκβολαΐς ό Ευστάθιος σελ. 493, 27 «δήλον δ’ ότι έκ
τοΰ σικ-γός καί ρήμα έστι σικχάζω». Έν τω Λεξικφ τοΰ 'Ησυχίου
φέρεται ιΣικχαζόμενος: σκωπτόμενος».
Έν σελ. 121, 32 γραπτέον άνπανσιν.

ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ

ΤΜ ΕΝ ΙΜΝ1Ν01Σ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
*
(ΙΕχολή τοΰ Γκεούμα. — Ανέκδοτα ταύτης σιγέλλια)
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Περί τής τών Φιλανθρωπινών σχολής πληροφορίαν έκ παραδόσεως
μέν, στηριζομένην όμως έπί λόγων έγγράφων, ώς παρακατιόντες δείξομεν, δ λόγιος φίλος κ. Ν. Τσιγαράς μετέδωκέ μοι, καθ’ ήν έδίδαξεν
έν αύτη καϊ Μάξιμος ιερομόναχος ό Πελοποννήσιος, δ γράψας Κυριακοδρόμιον Εύαγγελίων καϊ άλλας ομιλίας, παραφράσεις δέ τήν άναγίνωσκομένην τη Κυριακή τοΰ Πάσχα Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου δμι-

1 Συνέχεια καϊ τέλος· ίδε σελ. 5'5 και 132.
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λίαν ώς καί τόν περί ανατροφής παίδων τοΰ αύτοΰ καί τούς άσκητικούς τοΰ Μεγάλου Βασιλείου. Ιδού τί έπί λέξει γράφει μοΓ

Λύγιε ΦίΙε,
.... Κατά μάιον τοΰ 1878 άποσταλείς ύπδ τής έν Ίωαννίνοις
έπιτροπής τής σχηματισθείσης πρός περίθαλψήν καί άπελευθέρωσιν
τών έκ Λυκουρσίου άχθέντων αιχμαλώτων μετά τό οΐκτρόν τέλος τής
άποτυχούσης έκείνης έπαναστάσεως, δπως διανείμω χρηματικά βοη
θήματα κα'ι ένδύματα είς τούς διαρπαγέντας καί καταστραφέντας
κατοίκους τών 45 χωρίων τοΰ Δελβίνου καί έρευνήσω. τήν κατάστασιν αύτών ένέτυχον καί χειρογράφφ πλήρει τών ομιλιών τοΰ περί ού
ό λόγος Μαξίμου.
Περιερχόμενος τά καταστραφέντα ύπό τών άτάκτων Αλβανών χω
ρία τοΰ τμήματος Δελβίνου μετά τόν διασκορπισμόν καί τήν αιχμα
λωσίαν τών έπαναστατών, τήν 25 ’Ιουνίου άνήλθον καί τήν άρδην
ύπ’ αυτών τούτων άνατραπεϊσαν καί καταστραφεΐσαν μονήν τής Δίβρης, τής έπονομαζομένης Στύλου χα'ι Βοντίτσας ή ΣτύΛου και Λίβρης,
τήν άλλοτε πλουσίαν,νΰν δέ κατεστραμμένην καί πτωχοτάτην μετά
τήν δήμευσιν υπό τοΰ Κούζα τών μοναστηριακών κτημάτων. Έν
τφ άρχιερατικφ θρόνφ τής έκκλησίας ταύτης εύρον κατακείμενον τό
είρημένον χειρόγραφον, τό όποιον ούκ οϊδα πώς διέφυγε τήν κατα
στροφήν μετά τίνος χειρογράφου συλλογής άποστολικών κανόνων, ήν
έπήνεγκον είς τά σκεύη καί είς βιβλία τής μονής οί Αλβανοί, δπερ
καί παρέλαβον καί έχω.
Τό χειρόγραφον τοΰτο περιέχει έν δλφ 88 ομιλίας, έγράφη δ’ έν
Ίωαννίνοις, τφ φχιγ’ (1613) ώς φαίνεται έκ τοΰ προλόγου, έν τφ
τέλει τοΰ οποίου άναγινώσκεται
μηνί μαρτίω ς’ είς Ιωάν
νινα». Έν δέ τφ τέλει τής βίβλου άναγινώσκεται, «ΤέΛος καί τω
Θεω δόζα. Έγράφη τό napdr βιβίΐον έν έ’τει ζρμγ' μηνί άπρι.ΙΙ., ιέ».
Ό Μάξιμος ούτος έκ ποιου μέρους τής Πελοπόννησου κατήγετο δέν γινώσκω, διότι ούδεΐς λέγει περί τής ιδιαιτέρας αύτοΰ πα
τρίδας· ήτο δέ μαθητής τοΰ περιωνύμου Μελετίου τοΰ Πηγά, πατριάρχου Αλεξάνδρειάς ώς ό ίδιος μαρτυρεί τοΰτο έν τώ προοιμίφ
τών ομιλιών του λέγων- «Διότι έγώ δέν είπα τίποτε άπό ίδικόν μου,
μόνον δσον ήμπόρεσα νά καταλάβω άπό θεολόγους, καί άπό.τόν μα
καρίτην έκεΐνον διδάσκαλόν μου, τόν κύριον Μελέτιον τόν άληθινόν
ποιμένα καί διδάσκαλον σοφώτατον κτλ».
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Έκ τών έρευνών μου τοΰτο μόνον έξηκρίβωσα δτι ό είρημένος Μάξιμος διηύθυνε τήν έν Ίασίφ έλληνικήν σχολήν, δπόταν έκλήθη ή
έστάλη νά διευθύνη τήν τών Φιλανθρωπινών έν τη νήσφ τών Ίωαννίνων, ένθα καί συνέγραψε τάς είρημένας δμιλίας, είς τήν συγγραφήν
τών όποιων παρεκινήθη, ώς έν τώ προοιμίφ λέγει, έκ τής άκηδίας
τών άρχιερέων, οίτινες «ίέχ φροντίζουν νά δδηγοϋν είς τόπον χΛόης,
ηγουν νά. τούς διδάχνουν καθ’ έκάστην ήμίραν, αυτοί άμεΛοϋν καί
δέν φροντίζουν διά την σωτηρίαν τοΰ Λαού, όπου είναι αί ψιυχαϊς των
είς τά χέριά τους». κτλ.
Ταΰτα, λόγιε φίλε, έν συνάψει σήμερον περί τοΰ Κυριακοδρομίου
Μαξίμου καί τοΰ περιεχομένου τούτου καί ές άλλοτε πλείω.
’Αθήνησι.

Έρρωσθε

Ν. Τσιγαρας.

Ένταΰθα σημειοΰμαι δτι δ Μάξιμος ήν μαθητής καί γραμματεύς
τοΰ άοιδίμ,ου Πηγά, εύρίσκω δ’ αύτόν διατρίβοντα έν Βενετίιγ τώ
1590, έκεϊθεν δ* έπιστέλλοντα Νικηφόρφ τώ σοφωτάτφ ίερομονάχφ
τφ Χαρτοφύλακα, τφ πρώτφ ιδρυτή τής έν Πάτμφ σχολής1 καί άλλοίς τούτου μαθηταΐς, έπίσης δέ καί έπιστολάς παρά του Νικηφόρου
λαμβάνοντα, κατ’αύτό δέ τό 16012 κα'ι 1607 έν Αίγύπτφ, δπου φαί
νεται δτι τότε διέτριβε καί μετά τόν θάνατον έ'τι τοΰ σοφοΰ αύτοΰ
διδασκάλου Μελετίου, έκείνου τοΰ Πηγά- διότι έν Αίγύπτφ τάς διατριβάς ποιούμενος μετήνεγκεν είς τήν κοινήν καί δημώδη φράσιν τό
κατά ’Ιουδαίων σύγγραμμα^ τοΰ σοφοΰ αύτοΰ διδασκάλου ώς έξάγω
τοΰτο σαφώς έκ χειρογράφου, δπερ δ κεκτημένος αύτό σεβαστός κ. I.
1 Περί Νικηφόρου τοΰ Χαρτοφύλακος όρα Βιογραφικάς Άποσημειώσεις τοΰ ελλογίμου βιβλιοφύλακος τής ΐεράς μονής Πάτριου κ. Φλωρίδου' δημοσιευθείσας έν τω Δ ε λ τ ί ω τής Ιστορικής καί Εθνολογικής εται
ρείας τεύχ. ΕΛ, σ. 65 κ.έ., έν αις μετείληφε καί τάς έπιστολάς, ών ά’νω
μνείαν ποιοΰριαι.
2 Αυτόθι σ. 78. 'Η έπιστολή μετείληπται έκ χειρογράφου συλλογής του
κ. ]. Σακελλίωνος, έξ ής καί ημείς ώφελήθημεν’ καί σ. 71’ ή έπιστολή αΰτη
μετετυπώθη έν τώ Δ ε λ τ ί ω εκ τών Επιστολικών Τόπων Θεοφίλου
του Κορυδαλέως, ταύτην δέ καταγράφει δ Σάθας έν τή Νεοελλ. Φιλ. σ.
254, άλλά μετά μόνης τής μικράς διαφοράς τής ημερομηνίας, άντι .7 ούτος
έχει 17 μαρτίου. Άλλ’ ή 7 μαρτίου σημειοΰται καί έν τή έκδόσει τής 'Άλ
λης του 1760, ήν πρδ οφθαλμών έχω, τή έπιμελείμ του ΐερομονάχου Παμπέρεως γενομένη.
3 Τδ περί ’Ιουδαίων ύπόμνημα, κατά Σάθαν (Νεοελλ. Φιλ. σ. 210) έξεοόθη
έλληνοπρωσιστί έν Λεοπόλει τω 1739.
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Σακελλίων ό τοΐς πάσι τά πάντα χάριν τής έπιστήμης προφρόνως
προτιθέμενος παρέσχε μοι πρός μελέτην κα'ι δπερ περιέχει άνεκδότους
έπιστολάς τοΰ Πηγά καί άλλων λογιών άνδρών, έν αις καί τοΰ ήμετέρου Μαξίμου. Ή εις την δημώδη γλώσσαν παράφρασες αύτη ή τφ
Μαξίμφ όφειλομένη κατέχει τοΰ κωδικός τούτου (μέγα όγδοον) τάς
άπό 317-398 σελίδας, φαίνεται δέ έν τέλει κολοβή. Έπιγεγραπται
«εις τό χαζά ’Ιουδαίων τοΰ ιια,χαρι(>>~ά.Ζϋυ καί σοφωτάτύν χατριάρχου
Αίεξανδρείας χυροΰ Μελετίου μετάφρασις είς χοινην γλώσσαν αχό την
ελληνικήν». "Αρχεται ούτω «είς εσάς fαδελφοίJ όχου όρέγεσθε νά μάθητε είς την έλληνικήν γλώσσαν όσα συνεγράψαμεν χρός εκείνους τούς
σοφούς κατά Ιουδαίων», τελευτά δέ «Καί σάς λέγομεν τήν φωνήν όχου
την ίξεύρετε καλά· έχεστράφητε 'Ισραήλ χρός την γλυκεΐαν λάμψιν τοΰ
άνατείλαντος άστρου άχό τόν Ιούδαν χαΐ θραύσαντος τούς άρχηγούς
Μωάβ· μή δάσηι άλλονοϋ τήν δόξαν σου, καί ξένου έθνους τά συμφέ
ροντα σου- δεν είναι, τίχοτε φθόνος· δέν είναι τινάς όχου σάς έμχοδίζει
να φιλιωθντε μέ τόν Χριστόν. Ό Χριστός είναι έτοιμος^ ανακαλεί
καί κράζει εκείνους».
Πρό της παραφράσεως ταύτης ό Μάξιμος Ιδία χειρί προλογίζει· ό
προλογος αυτού κατέχει τάς άπό 313-317 σελ. τοΰ περί ού ό λόγος
χειρογράφου. Τούτον παρατίθημι ένταΰθα άποβλέπων είς την ιστο
ρίαν της γλώσσης, άφ’ ού άλλως ούκ έ'στι μ.ακρός, μανθάνομεν δέ τινι
γλώσση καί τίνι τρόπφ κατά τάς άοχάς της 17ης έκατονταετηρίδος ήρμήνευον καί έξηγοΰντο την άρχαίαν έλληνίδα φωνήν *.

«Πρός έκείνους οπού έχουν νά τύχουν ·ίό σύγγραμμα τοΰτο του
μακαρίτου κυρίου Μελετίου όπου έ'καμεν κατά’Ιουδαίων είς την Κων
σταντινούπολή πριν νά γενή Πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς,
» Ένα είναι και τοΰτο άπό τά λοιπά συγγράμματα, διότι πολλά
έκαμεν ό μακαρίτης έκεΐνος καί περί πολλών καί μεγάλων ύποθέσεων
κατά τών έναντίων καί άλλοτρίων της ορθής πίστεως, τοΰ μακαρίων
τάτου καί σωφοτάτου (si.C) πατρός ήμών κυροΰ. Μελετίου, τό όποιον
τό ονομάζει έκεΐνος «’Απολογίαν υπέρ τής χριστιανών Εύσεβείας»
καί τό συνέγραψε πρώτον μέν λατινικά πρός κάποιους σοφούς τών
Ελλήνων καθώς τό σημειώνει καί άτός του εις τήν άρχήν τοΰσυγγράμματος καί είς τό τέλος, έπειτα δέ καί έλληνικά μέ τό νά τόν
παρεκαλέσαν τινές τών φιλοχρίστων καί ευσεβών χριστιανών τοΰ Γα1 Ό Σάθας έν τω Β'Τ. τής Νεοελλ. Φιλ. παρατίθησι χάριν τής γλώσ
σης τ'ο προοίμιον του κατά τοΰ σχίσματος τώνπαπιστώνέγχ ει ρ ι δ ί ο υ τοΰ Μαξίμου (σ. 48—49).

λατά καί τής Κωνσταντινουπόλεως, Τοΰτο τό σύγγραμμα μισσεύώντας τότε άπό τήν Κωνσταντινούπολιν ό τίμιος καί εύγενής αρχών
κύριος Έμμανουήλος δ έπονομαζόμενος Μαντζαπεττας άπό· τής Κρή
της είς-τά μέρη τής Αεχείας έπαρεκάλεσε πολύ τόν μμκαρίτην. εκεί
νον Μελέτιον πρώτον μέν είς τόν μακαρίτην έκεϊνον όποΰ τό συνέ-γραψε διά τήν κοινήν ωφέλειαν τών πολλών) διότι όλη ή σπουδή τοΰ
μακαρίτου εκείνου δέν ήτον παρά νά κάμνή πράγματα κοινωφελή,
καί διά τοΰτο καί εις τοΰτο έκαταδαπάνά τήν ζωήν του κατακαιόμένος διά τούς πολλούς περισσότερον, παρά διά τοΰ λόγου του, "Ε
πειτα δέ καί αύτοΰ τοΰ διαληφθέντος Έμ,μανουήλου οπού είναι αί
τιος νά μεταδίδουνται εις όλους τά καλά και ψυχωφελή πράγματα
κάμνωντας έκεΐνο όπου λέγει ό Παύλος μηδείς τό .έαυτοΰ ζήτέίτω,
άλλά και τό έαυτοΰ έκαστος' διότι δέν. γενναται ό άνθρωπος διά λό
γου του μόνον, άλλά καί δι’ άλλους, διά νά είναι συνδεδεμένος κάθε
είς μ,έ τόν άλλον μέ τον σύνδεσμον τής αγάπης, χωρίς τής όπο,ίας
δέν είναι τινάς τίποτε ουδέ δύναται νά σωθγ· Διά τούτο καί ;δ Σωτήρ μάς τήν άφήκεν ώς αν μίαν κληρονομιάν άναβαίνωντας εις τούς
ουρανούς, σιμά είς τά λοιπά όλα, κα'ι ώς άν σφραγίδα τών λοιπών,
δλονών. Έρρωσθε έν Χριστφ σωτήρι φίλοι τών καλών και είς ο,τι
δέν έφθασεν ή διάνοιά μου μεταφράζωντας το παρόν σύγγραμμα, σύγγνω.τέ μοι' καί διορθώσατε ύμεϊς ·κάλλιαν. Έν Αίγύπτφ ^χ^ς:» ·, Μάξιμος ιερομόναχος ίκαί ελάχιστος.

,Ό Μάξιμος ούτος άδι.στάκτως φρονώ ότι,έ.σ.τίν μύ'ςός,ούτος δ ύπο.
τοΰ Σάθα1 ύπό τθ όνομα Μανουήλ φερόμενος,. τούτέότι,διατηρών τή,
τής βαπτίσεως όνομα’ τό αύτό περιεχόμενον τοΰ χειρογράφου τοΰ
άνήκοντ.ος τφ κ. Ν, Τσιγαρά σημειούμενον καί παρά Σάθφ ώς ον >τοΰ
Μανουήλ, έπίσης καί ή έν τφ Β' τόμφ τής Νεοελληνικής Φιλολογίας
ύπο τοΰ κ. Σάθα παράθεσις τοΰ προοιμίου τοΰ κατά τών Παπίστών
έγχειριδίου^ τοΰ Μαξίμου, όπερ άναφέρει έν τφ Α’ είς τόν Μανουήλ

2 Τούτου άντίτυπον, κατέχει ή ’Εθνική ήμών Βιβλιοθήκη, αλλά λείπφν
τος τοΰ έξω φύλλου αγνοώ τ'ον τόπον τής έκτυπώσεως (’Ιάσιον, Βουκόυρέστιον)), φέρει δέ τίτλον « Έγχειρίδιον συντεθέν εις φρασιν πεζήν παρά .το,ΰ
ίεραμάύόέχαυ Μαξίμου κλ....» Έν τέλει τοΰ προλόγου φέρεται χρονολογία1690 κατά μήνα Ιανουάριου (ουτω) (προλεγόμ. η', καί σελ. 210, εις/
όγδοον). 'Όρα καί. Δημητρακοπούλου Ό ρ 0 ό δ ο ξ. Έ λ λ ά δ. σ. 146.
Τόμος Γ, 8. — Αέπεμβριος <888
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πείθουσί με ότι το τελευταϊον τούτο δνομα ήν τό τής βκπτίσεως
αύτοΰ (συνήθης δέ ήν ή τοΰ ονόματος τούτου άντικατάστασις δια:
τοΰ Μαξίμου έν τφ τής ίερωσύνης βαθμφ), έκτος έάν σφάλληται ό κ.
Σάθας καί συγχέει ονόματα’ βεβαιότατον εινε ότι ό περί ού ό λό
γος λόγιος άνήρ ούδαμοΰ έν ταΐς γνωσταΐς μοι πηγαΐς έκδεδομέναις
τε καί άνεκδότοις τφ όνόριατι Μανουήλ άναφέρεται, άλλά γνωστός
διατελεϊ ύπό τό δνομα Μάξιμος. ’Έπειτα τό αύτό περιεχόμενον τοΰ
ύπό τοΰ κ. Σάθα άναφερομένου ε’ις Μανουήλ και ύπό τοΰ κ. Τσιγαρά
άνακοινωθέντος. μοι χειρογράφου τοΰ Μαξίμου κέκτηται.έν χειρογράφφ ύπ’ άριθμ: Tye' ή βιβλιοθήκη τής σεβάσμιας μονής τής Πάτριου,
καθ’ ά άνεκοινώσατό μοι δ γεραρός α. I. Σακελλίων ό εύαρεστηθεΐς
έκ τής έαυτοΰ 'Ανεκδότου Αναγραφής τής Πατμιακής Βιβλιοθήκης νά
μοι μεταδώστι τήν περιγραφήν αύτοΰ έ'χουσαν ώδε.

έν τώ Περιοδικφ τοΰ Έλλ. Φιλολ Συλλόγου. Εύχής δ’ έ'ργον ήν έάν
έδημοσιεύετο πλήρης δ λόγος ούτος δ διασαφών καί διευκρινών σκοτεινότατον σημεϊον τής νεωτέρας ιστορίας, καί περιεργότατον άμα
τήν άποστασίαν τοΰ Τρίκκης Διονυσίου, τοΰ άναλαβόντος τήν άρχηγίαν τοΰ έν Ίωαννίνοις έπαναστατικοΰ κινήματος περί τάς άρχάς τής
17 εκατονταετηρίδας1.
Έκ τών είρημένων φαίνεται ότι δ Μάξιμος μετά τό 1608 άπήλθεν έξ Αΐγύπτου, ποΰ όμως άπεδήμησεν άγνοώ, ή ότι διατρίψας έν
Αίγύπτφ ή άλλαχοΰ μέχρι τοΰ 1612 έγκατέστη έν Ίωαννίνοις καί
έδίδασκεν' έπ’ έκκλησίας καί έν σχολείφ κατά τό 1613 καί 1614 ώς
φέρεται έν τφ προλόγφ τών πρώτον ήδη άναγραφομένων χειρογράφων
τοΰ τε κ. Τσιγαρά καί τοΰ τής Πάτμου. Μέχρι τίνος έποχής διέμενεν έν τή πρωτευούσγ τής Ηπείρου, ποΰ έγκατεβίω άγνοώ, ούδέ τοΰ
παρόντος νά έρευνήσω, διότι ετέρου τόπου καί έτέρας εύκαιρίας εργον. Τόσον μόνο.ν λέγω ότι. δ μακαρίτης Δημητρακόπουλος άναφέρει
αύτόν τφ 1620 ζώντα έν Ιερουσαλήμ^.
;
Ταΰτα παρέθηκα έν προσαρτήματι χοέριν. άλλων τάς τ.οιαύτας μελέτας έ'ργον έχόντων καί ιδία τών περί τά τοιαΰτα άσχολουμένων,
διότι ήμεΐς, εί καί σφόδρα φιληδοΰμεν τοιαύταις ,ζητήσεσι καί έρεύ —
ναις, άλλα δέον τούτων προτάξασθαι, δι’ ών καί έπί τήν τούτων με
λέτην, τών καιρών διδόντων, άνέτως καί μετά παρρησίας δυνάμεθα
νά τραπώμεν προσφέροντες τφ εύανθεΐ κήπφ τοΰ Παρνασσού ούχί
άκαλήφας πλέον άλλ’ ία ε’ιμή ρόδα.

ΤΥΒ'.

Τεύχος εις φύλλον μέγα γεγραμμένον κατά τήν ΙΖ' έκατονταετηρίδα κατ’ άπομίμησιν γραφής τής IB’, φύλλα δέ περιέχον τετρακό
σια. Έπιγέγραπται «τοΰ σοφωτάτου και λογκοτάτου Μαξίμου ίερομονάχου τοΰ ΓΙελοπονησίου Όμιλίαι εις τάς κυριακάς τών Εύαγγελίων τοΰ όλου ένιαυτοΰ, πάνυ ωφέλιμοι εις τούς άναγινώσκοντας.»
Πάσαι μέν ούν αί όριιλίαι αύται εις χυδαίαν έκτεθειμέναι φράσιν
συγκεφαλαιοΰνται είς ΞΑ . Ό δέ Μάξιμος ούτος μαθητής έχρημάτισε τοΰ άοιδίμου και σοφωτάτου έκείνου Μελετίου τοΰ Πηγά, πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς, ώς δ αύτός μαρτυρεί έν τφ Προλόγφ τών
‘Οριιλιών, δν έν Ίωαννίνοις γέγραφε τφ φχιδ' έτει (Βλ. καί Δημ.
Προκοπίου παρά Φαβρικ. Έλλ. Βιβλ. Τορι. ΙΑ’ σ. 771).
Έκτος τούτου φίλος έπ’ι έπταετίαν διατελέσας σχολάρχης τής έν
Σηλυμβρία. ελληνικής σχολής έπληροφόρησέ μοι οτι κώδιξ Μαξίμου
τοΰ Πελοποννησίου περιέχων ομιλίας αύτοΰ τριάκοντα οκτώ άπόκειται έν τή βιβλιοθήκη τής αύτόθι σχολής άνκήων πρότερον ,άρχιερεΐ
όρθοδόξφ.
Τάνώτέρω ειχον γεγραμμένα ότε έξ έπιστολιρίαίας φιλικής άνακοινώσεως τοΰ κ. Παπαδοπούλου Κεραριέως έπληροφορήθην ότι τοΰ αύτϋΰ Μαζίμον δύο κώδικας χειρογράφους κέκτηται ή έν τή έπαρχία
Δράριας Ιερά ριονή τής Θεοτόκου τής Κοσινίτζης (ή Είκοσιφοινίσσης)
ών δ είς σπουδαιότατος καί περιέχον άγνωστον καί άξιόλογον έργον
τοΰ Μαξίριου «λόγον στηλικευτικόν κατά Διονυσίου και τών συναποστατησάντων αύτφ». Τούτου τήν άρχήν δημοσιεύσει δ κ. Κεραμεύς

’Έγραφον έν ΆΘήναις άρχομένου Οκτωβρίου 1886.

II. Λ.. ΛΙυστακέδης.

1 Όρα περί ταύτης Σάθα Τουρκοκρ. Έλλάδ. σ. 215 κ,.έ.
2 Ό ρ θ ό 8 ο ξ. Έ λ λ. σ. 146.
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ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ
ΤΗΣ ΒΝ ΚΟΡΣΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΙΚΙΑΣ·
Οι^ εξ Οιτυλου εν Κορσική ελθοντες Ελληνες εφερον μεθ’ εαυτών
ενα Επίσκοπόν^ τον Παρθενίαν Καλκανδην, Ιερείς, Ιερομόναχους του
τάγματος του Αγιου Βασιλείου και Δοκίμους. Κατα την μάρτυριαν
δε του μεταξύ αποικων Ελλήνων και γενουηνσιακης Δημοκρατίας
αύταλλαγεντος συμφωνητικού έγγραφου, μετά τον θανατον του Παρ
θενίου Καλκανδη, οι Ελληνες δέν ειχον το δικαίωμα να τον αντι
καταστήσουν. Μετά τον θανατον λοιπον αυτου, οι ελληνες Κληρι
κοί εξελεγον ενα εκ των υπαρχόντων ιερέων ως αρχηγόν των, εις τον
οποίον εδιδον τον τίτλον του Πρωτοπαπα, η Προεστωτος.
Κατα τα συμπεφωνημ,ενα, ο ελληνικός ουτος Κλήρος ωφειλε να
υποταχθή εις την δεσποτείαν του Ποντιφηκος της Ρώμης· αλλ’ η
υποσχεσις και αναγκη αυτή ητο δια την μεταγενεστεραν γενεάν του
Κλήρου. Οι εξ Ελλάδος ελθοντες Κληρικοί ουτοι εξηκολουθησαν να
διβίτηρωσι το Ορθοδοξον δόγμα των και την εν γενει λατρείαν των
πάτερων των. Οπότε δε ο Επίσκοπος, των άπεθανε και ο αριθμός
αυτών ηλαττουτο εκ τορ χρονου, τότε βεβαίως ηλθον εις συνάφειαν
με τον λατινικόν Κληρόν. Κατα πασαν δε πιθανότητα πρώτος λατινος Αρχιερευς ελθων εις Παομιαν-.. είναι ο Επίσκοπος της Σαγωνας,
Ιωάννης. Δομίνικος Καβ-ανιαρίος, ο οποίος τω 1715 υπεχρεωσε τους
ιερείς της Παομιας να κρατησωσι τακτικα ληξιαρχικά βιβλία. Ε
πειτα δε, αφού ο τελευταίος των,ιερεων απεθανεν, ,επρεπεν ο λατινος Αρχιερευς να χειροτονήσει άλλους.
Η εκπαιδευσις του Κλήρου παρα τοις Ελλήσι τουτοις βεβαίως
εγινετο ως και παρα τοις εν Ανατολή. Εις ιερευς παρεσκευαζε τον
1 Απόσπασμα εκ
«Ιστορίας της εν Κορσική ελληνικής αποικίας» εκδοθησο[ΐένη προσεχώς. Διο παρακαλειται ο αναγνώστης ινα λαβή υπ’οψιν
οτι μέρη τινα του άρθρου τουτου σχετίζονται με το ολον Πόνημα, ων εξηγή
σεις δεν δυνανται να δοθωσιν ενταύθα.
2 Τδ αρθρον τοΰ ελλογίμου κ. Ν. Β. Φάρου καταχωρίζεται ά'νευ πνευ
μάτων καί τόνων κατά παράκλησιν αύτοΰ, παραδόξως έπιμένοντος ε’ις τδ
δύσχρηστον τοΰτο σύστημα. (Σημείωσις τής ’Επιτροπείας τοΰ περιοδικοΰ).
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συνάδελφον κόέί διάδοχόν του: Τον εδιδασκέν αναγνωσιν και γράφην·
τον εμανθανε νά ψαλλή και να υπηρέτη εν τη Εκκλησι^· τον εδιδασκε το τυπικόν των Ακολουθιών και την Λειτουργίαν καί κατόπιν
μια ευχή του Αρχιερεώς τον μετετρεπεν εις ιέρεια. Εκ τούτων επεται οτι ο προπαρασκευαστής ιερευς ενεφυτευεν εις τον μαθητήν του
τα θρησκευτικά του αισθήματα και τας πεποιθήσεις του.
Το σύστημα τούτο της εκπαιδευσεώς του ελληνικού τουτου Κλή
ρου εξηκολουθησε σχεδόν μέχρι των αρχών του παρόντος αίώνος,
οποτε η Πρ οπαγανδα της Ρώμης ανελαβε την ςκπαιδευσιν και ανα
τροφήν των ιερ'εών της ελληνικής ταυτης αποικίας. Εκ του συστή
ματος δε τουτου της εκπαιδευσεώς του Κλήρου εξαγετάι ότι οι εν
Κορσική αποικοι Ελληνες μετά του Κλήρου των, αν και υποτε-ταγμενοι εις τήν Αυλήν τής Ρώμης, εξηκολούθησαν να ήναι καθ’αρως
και. κατ’ ουσίαν Ορθόδοξοι μέχρι τού τέλους του παρελθόντος αιωνος.
Λέγω δε μέχρι του τέλους του παρελθόντος αιωνος, οσόν αφορ^ το
συνολο'ν της αποικίας. Εαν ομώς θελήσώμεν γα ςρευνήσώμεν τάς Πε
ποιθήσεις των ανθρωπών κατ’άτομα, βεβαίως ακομή και σήμερον
υπαρχουσι πολλοί Ελληνες έν Καρυάις, όιτίνες δυσανασχετως φέρουσι
το ονομα του Παπα...... Δυστυχώς όμως, ελευθερία συνείδησεως εν
τή Δυτική Εκκλησιή δεν υπάρχει I
Τοίουτοι ησαν οι ιερείς, -—και κατά συνέπει αν ή ελλη-νίήη αυτή
*
αποικία
διότι ο ιερευς είναι κύριός της συνείδησεως των απαίδευτων
ανθρώπων—-πριν ή αρχισωσι νά εκπαιδεύωντάι εν τή ΙΙροπαγανδή
της Ρώμης. Αφ’οτου ομ,ως νέοι Κάρυάται αποστελλονται εις Ρώμην,
ινα ποιησωνται εκεί τας ιερατικας σάουδας των, ε.κτοτε ή ελληνική
παραδοσις και θρησκεία ηρχισε να εκλειπή εκ τής ελληνικής ταυτής
αποικίας. Παν ελληνικόν φρόνημα και αίσθημα εξαλείφεται και η
ελληνικωτατη αυτή αποικία, ολίγον κατ’ ολίγον, ηρχισε να λαμβανή
την τύχην άλλων τοιουτων αποικιών, εγκατασταθεισων, μετά την
αλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως, είς διάφορα μέρη της κάτω Ιτα
λίας και εν Σικελι^.
Οι αρχαίοι ιερείς της αποικίας ταυτης ειχον γλώσσαν μητρικήν
την ελληνικήν των γλώσσαν: εδιδασκον την ιεραν Κατηχησιν ελλη
νιστί, ωμιλουν επ’ Εκκλησίας ελληνιστί και συνδιελεγοντο με το
ποιμνιον των ελληνιστί. Ot σημερινοί ιερείς υπάγουν εις την Ρώμην
δια να λάβουν τα ιερά φώτα, και αφινουν εκεί την ιεραν ελληνικήν
των γλώσσαν. Επιστρεφοντες δ’ εις Καρυας, φθανουσιν εκεί με ολα
τα προτερήματα των φραγκοπαπαδών : Ελληνικήν γλώσσαν, γρύ·
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ύβρεις κατα της Ορθόδοξου Εκκλησίας, οσας θέλετε' υποκρισίαν,
όσην η Προπαγάνδα τους διδάσκει. Τοιουτοι είναι οι εκτοτε ιερείς
της ελληνικής ταύτης αποικίας !
Εκ των ληξιαρχικών βιβλίων του δημαρχείου προσεπαθησα να
συντάξω γενικόν κατάλογον των ιερεων της αποικίας ταύτης, αλλα
τούτο μοι υπηρξεν αδύνατον. Εν τούτοις, η εργασία αυτή μ’ εκαμε
να μάθω χαρακτηριστικά τινα των Κληρικών τούτων : Πολλοί εξ
αυτών είναι κακογράφω και ανορθόγραφοι' ουδεις δ’ εξ αυτών γνωρί
ζει γραμματικήν. Σχεδόν ολοι φερουσι τον τίτλον του, Στε<ρανοπον2<χ;. Οι πλειστοι εξ αυτών είναι έγγαμοι μέχρι τοΰ 1817. Υπήρξαν
δ* ιερείς εν ενεργείς τάυτοχρονως πάντοτε περισσότεροι’ των δυο:
τεσσαρες, πεντε. και εστινοτε περισσότεροι.
Οι ιερείς ουτοι βεβαίως δεν ήδύναντο να ζωσιν εκ των εισοδημά
των της ενορίας των: Επεται λοιπον εκ τουτου οτι και ουτοι ειργαζοντο, ως aat ot λοιποί χωρικοί, εις τους αγρούς. Πράγματι δε, η
.αναμνησις διεσωθη μέχρι σήμερον του οτι οι τότε ιερείς ωργονον οί
ίδιοι τους αγρούς των και εκαλλιεργουν τας αμπέλους των.
Οι ιερείς εφέρον μακραν κόμην και γενειάδα, και ησαν ενδεδυμενοι
ως και οι εν Ανατολή Ορ.θοδοξω ιερείς.
Μέχρι του 1817 φθάνουν τα ληξιαρχικά ταυτα βιβλία, και σχε
δόν μέχρι της εποχής ταύτης φθάνει και η ελληνική Ορθοδοξος παραδοσις παρα τοις Ελλησι τούτοις ιερευσιν. Οι κατα την εποχήν

ταύτην ιερουργουντες ιερείς είναι ο παπα-Ιωαννης Βλαχακης και ο
παπα-Ηλιας Παπαδακης. Τούτων, ο μεν παπα-Βλαχακης, Ελλην
.ιερευς, απηλθεν εις Λιβουρνον το 1818, οπού απεθανεν.
Ο δε παπα-Ηλιας Παπαδακης, Λατίνος ιερευς, ελληνικής όμως
καταγωγής, διετελεσεν ιερευς της εν Καρυαις λατινικής ενορίας μέ
χρι του 1854, οποτέ απεθανεν εις ηλικίαν 88 ετών. Ο ιερευς ουτος,
νέος ετι ων, μετεβη εις Αιξ της Προβιγγιας, οπού διηκουσε θεολογικα μαθήματα. Συγχρόνως δε, ηρνηθη την ελληνικήν του θρησκείαν
και ησπασθη την λατινικήν. Φανατικός δ’ εν τη νεα του ταυτη.Θρη
σκεία, επεστρεψεν εις την πατρίδα του, ως Λατίνος ιερευς, επι. τφ
.σκοπώ ινα εκλατινισγ ολους τους συμπατριωτάς του. Τον σκοπον
του τούτον διηυκολυνεν η κατα την εποχήν εκείνην παρακμή των
Ελλήνων ιερεων. Πράγματι δε, εσυστησεν ιδιαιτέραν ενορίαν λατινι
κήν, πιθανώς.μέχρι τότε μη υπαρχουσαν ηρχισε νά λειτουργη λατι
νιστί, και πρώτα θύματα της κακοφροσυνης του αρνησίθρησκου του
του επεσαν οι πλησιεστεροι των συγγενών του. Κατωρθωσε δε μετά
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ταυτα να εκλατινισγ και άλλους ουκ ολίγους Ελληνας. Σποπος της
Δυτικής Εκκλησίας είναι πάντοτε να εκλατινισγ ολοτελως την ελ
ληνικήν ταύτην αποικίαν. Πιθανωτατα λοιπον, πρώτος αποστολος
της ιερωτατης ταύτης αποστολής υπηρξεν ο εντιμότατος ουτος παπα-Ηλιας Παπαδακης, του οποίου το ονομα, εις ανταμοιβήν, εμεινεν εκφρασις καταρας παρα τοις Ελλησι Καρυαταις.
Τον παπα-Ι. Βλαχακην αναχωρουντα , διεδεχθη εν τη ελληνική
Εκκλησιφ των Καρύων ο παπα-Ηλιας Σουγλης . οστις εξηκολουθησε
να ηναι. ιερευς της αποικίας ταύτης μέχρι του 1822, οπ.οτε απεθαύεν,
Μετά τον θανατον του τελευταίου τουτου των Ελλήνων ιερεων.
η ελληνική αυτή αποικία εμεινε χωρίς ιερεα. Η εποχή αυτή υπήρξε
κοισιμωτατη δια τους Ελληνας. Συνειθισμενοι να εχωσι οχι μονον
ενα, αλλα πολλούς ιερείς, τώρα ευρεθησαν χωρίς ιερεα . . .Και όμως
ο χριστιανός οικογενειάρχης εχει αναγκην ιερεως σχεδόν καθεκαστην.
Τι να κάμουν; ■—Απεταθησαν εις τον Αρχιερέα των. Ο Αρχιερευς
τοις ειπεν, οτι Ελληνα ιερεα δεν είχε να τοις πεμψν). Λ.ατινους -ιε
ρείς, αν ηθελον, είχε πολλούς. . . Οι ορθοδοξως ανατραφεντες ουτοι
απογονοι των Μανιατών επροτιμησαν, εν τγ, απελπισιφ των, νά μεινωσι χωρίς ιερεα, παρα να λαβωσι τα Αγια Μυστήρια απο τας χειρας ενός φραγκόπαπα.
Η διηγησις των καθέκαστα της εποχής ταύτης είναι συγκινητικωτατη : Την Κυριακήν το πρωϊ, αντί Λειτουργίας, έκαστος ελεγεν
εν «Πατερ ημωτ», εκαμνε τον σταυρόν του και απηρχετο εις τας
ενασχολήσεις του. Και όμως εν τη λατινική Εκκλησιφ, μετά φα
νών και λαμ-παδων, εψαλλετο η λατινική λειτουργία. Ουδεμια Ακο
λουθία των Μυστήριων ετελειτο δια τους Ελληνας. Οταν απεθνησκε
τις, οι λαϊκοί τον ελαμβανον εκ της οικίας του aat ψαλλοντες.τό
«ΕΛεησονμε ο Θεός», τον εφερον εις την Εκκλησίαν. Εκεί, έκαστος
κατ’ ίδιαν, ηυχετο υπέρ αυτου και κατόπιν οι ίδιοι λαϊκοί, και πά
λιν με το «Ε2εησον με ο Θεός», τον εφερον εις το νεκροταφειον και
εθαπτον. Υφισταντο ολας τας ταλαιπωρίας καρτερικωτατα' αλλά
φοαγκοι να γίνουν δεν ηθελον.
Η ελεεινή αυτή καταστασις διηρκεσε μέχρι του 1829, οποτε η
θεία Προνοια, ανελπιστως, ερριψεν επι των ακτών της Κορσικής ενά
Ελληνα Ορθοδοξον ιερεα, τον Αρχιμανδρίτην Ιωσήφ Βουραν. εκ Χίου
καταγομενον. Ο ιερευς ουτος, ελθων εις Καρυας, ηθελησεν ευθυς εξ
αρχής ν’ αναλαβγ καθήκοντα ιερεως παρα τοις Ελλησιν αλλ’ η Δυ
τική Εκκλησία δεν το τφ επετρεψεν. Εδεησε λοιπον να μεταβτ) εις
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Atazziov,· zar-ezet, μετά πολλοΰ ζοπου, ίκλαβγ την άδειαν του ιερουργειν.
Ο ιερευς ουτος, του οποίου η παρουσία εματαιονε τα σχέδια της
Δυτικής Εκκλησίας, υπηρξεν αντικείμενού οργής και αγανακτησεως
παρατώ Δυτικφ Κληρφ της Κορσικής. Υπεστη πολλά .... Αλλα,

μιαν νύκτα, ενφ εκοιματο, εις πυροβολισμός ηζουσθη έμπροσθεν του
παραθύρου του κοιτωνος του: η σφαίρα διετρυπησε το παραθυρον,
και, διελθουσα άνωθεν της κεφαλής του. εισηλθεν εντός του απέ

ναντι τοίχου . . , . Ο ταλαίπωρος ξένος, εις εκδικησιν, μιαν μονήν
κατάραν εξεφρασεν επ’Εκκλησίας κατα του πυρόβολησαντος:
' Ο ιερευς ουτος, ζησας μέχρι του 1854, ως πατήρ εν τφ μεσω της
ελληνικής ταυτης αποικίας, πολλαχως ωφελησεν αυτήν- πλην των
θρησκευτικών καθηκόντων του ιερεως, ανελαβε και τα καθήκοντα δι
δασκάλου, διδάσκων τα παιδια την ελληνικήν γλώσσαν. Ολοι σχεσχεδον οι σημερινοί γέροντες, παρα τοις οποιόις σώζονται ακμαία τά
ελληνικά αισθήματα, ζωσα η ελληνική γλωσσά και αγνή η πιστις
της Ανατολικής Ορθοδοξου Εκκλησίας, είναι μαθηται του μακαρι,'του παπα-Ιωσηφ Βουρα. Υπο πάντων δε των Καρυατων το ονομα
του αναφερεται με ευλογιάς και εκφράσεις βαθειας ευγνωμοσύνης.
Ηδη, προ του θανατου του, τον διεδεχθη ο μαθητης του και κα

τόπιν μαθητης της Προπαγάνδας, παπα-ΜιχαληςΜεδουριος. Ο ιερευς
ουτος εφανη λίαν αχάριστος προς τον αρχαιον διδάσκαλον τοϋ. Αμα
επεστρεψεν εκ Ρώμης εις Καρυας, κατωρθωσεν ινα του αρπασγ την
θεσιν του και, κατα συνέπειαν, τα μέσα της συντηρησεως του. Το
δυς-υχημα τούτο επεσπευσε τον θανατον του σεβάσμιου εκείνου ιερεως.
Ενφ δε διετελει ιερευς ο προρρηθεις παπα-Μ. Μεδουριος, ετερος τις

τελειόφοιτος της Προπαγάνδας νεαρός ιερευς, ο παπα-Στέφανος Ραγγατσακης, εφθασεν εκ Ρώμης Οπως'διαταραξη την ησυχίαν του. Ο
τελευταίος ουτος κατωρθωσε δια ραδιουργίας όπως λαβή την θεσιν
του πρώτου. Ο παπα-Μ. Μεδουριος, εν τγ) απελπισιφ του, καμνει εκκλησιν εις τον ελληνικόν λαόν των Καρύων. Την ημέραν λοιπον των
Χριστουγέννων του 1865, μετά την θειαν λειτουργίαν, διευθύνει βρα-

χειαν-προσφωνησιν εις τον λαόν και, με δακρυα εις τους οφθαλμούς,
παράκαλετ τους χριστιανούς Ελληνας να σπευσωσιν εις βοήθειαν’του.
Ο τροπος της παροτρυνσεως υπήρξε μεθοδικωτατος και η ωρα κα
τάλληλος. Ευθυς λοιπον μετά ταΰτα οι Ελληνες κοπτουσι το σχοινιον του κωδωνος της Εκκλησίας, κλειουσιν αυτήν και λαμβανου-
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και αρχαι του Atazztou διατασσουσιν, αλλ’ οι Ελληνες δεν υπακουουσιν. Η καταστασις αυτή διηρκεσεν. ημέρας τινας, αλλ’ επι τέλους,
οι μεν πρωταίτιοι του πραξικοπήματος εκληθησαν ενώπιον του κακουργοδικειου, ο δε παπα-Στ. Ραγγατσακης ανελαβε τα καθήκοντα
του Ελληνος ιερεως εν Καρυάις.
Συνεπειφ δε τούτων, ολον τΟ χωριον δεγιρεθη εις δυό στρατόπεδα '■
ολους τους Ελληνας αφ’ ενός και την οικογένειαν του πάπα-Στ.
Ραγγατσακη αφ’ ετερου. Η Εκκλησία των ηνοιγετο, αλλ’ Ουδεις εκκλησιαζετο. Υπο την επιρροιαν λοιπον του πείσματος τουτου, η με
γάλη μερις των Ελλήνων απεταθη εις την Ελληνικήν Ορθοδοξον Εκ
κλησίαν της Μασσαλίας, πάρα της οποίας εζητησεν Ελληνα ορθοδο
ξον ιερεα.
Η Ορθοδοξος Εκκλησία της Μασσαλίας, σϋνεννοηθεισα μετά της
Ιερας Συνοδου των Αθηνών, απεστειλε τον Αρχιμανδρίτην Βερσην
όπως εξετασγ την ύπόθεσιν ταυτην επιτοπιως, ο οποίος εφθασεν εις
Καρυας το Μεγα Σαββατον του 1866. Ο κληρικός ουτος εσταθη εν
Καρυαις τρεις ημέρας. Ετελεσε. δε την λειτουργίαν του Πασχα,. εβαπτισε παιδια τινα και εστεφανωσε μερικούς Ελληνας. Αναχωρων δε
συνεβουλευσε τους αποικους τουτους Ελληνας νά μενωσιν υπο την
κυριαρχίαν του Παπα, ως και προτερον.
Αι πολιτικαι και εκκλησιαστικαι αρχαι του Αιακζιου, οπώς εξομαλυν'ωσι την δυσχέρειαν ταυτην, κατωρθωσαν, εντός του αυτου
έτους, όπως ιδρυσωσι μιαν θεσιν Ελληνος διδασκάλου, υπο της γαλ
λικής Κυβερνησεως συντηρουμενην, ητις εδοθη εις τον παπα-Μ. Μεδουριον. Το δ’ επιον έτος, η Αυλή της Ρώμης, βλεπουσα οτι ο πα
πα-Στ. Ραγγατσακης δεν επροκοπτεν εν Καρυαις, τον ανεκαλεσεν εις
Ρώμην, χειροτονησασα αυτόν Αρχιεπίσκοπον in partibus.
Τούτον αναχωρησαντα διεδεχθη εν τη Εκκλησιφ των Καρύων μέ
χρι του 1878 ο παπα-Νικολαος Φραγκος, Ελλην Ουνιατης της Σι
κελίας. Και τουτου δ’ αναχωρησαντος, ηλθεν εις την θεσιν του ο παπα-Δημήτριαδης εκ Κωνσταντινουπόλεως, οστις εμεινεν εν Καρυαις,
μόλις δυο ετη.
Μετά δε την αναχωρησιν και τουτου, η μεν θεσις του ιερεως εδοθη
και πάλιν-εις τον προρρηθεντα παπα-Μ. Μεδουριον, η δε θεσις του
Ελληνος διδασκάλου εις τινα Πιερρον Γαγγατσακην.
Ηδη δε, προβεβηκοτα την ηλικίαν, τον παπα-Μ. Μεδουριον, απο
του 1885, διεδεχθη εις την Εκκλησίαν ο νεαρός παπα-Καισαρ Κοττις, μαθητης και ουτος της Προπαγάνδας.
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σιν εις την κατοχήν των τα κλειδιά. Αι πολιτικαι και εκκλησιαστιai
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ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ
Νοέμβριος

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ
Κατά τάς μετεωρολογικάς παρατηρήσεις τοΰ ’Αστεροσκοπείου,
άναγομένας εις ύψος 106,4 μέτρων υπέρ τήν επιφάνειαν τής θαλάσ
σης, τά μετεωρολογικά φαινόμενα τών μηνών Σεπτεμβρίου, ’Οκτω
βρίου και Νοεμβρίου έ'χουσιν ώς έξηςΣεπτέμβριος

Μέση βαρομετ. θλΐψις......................
Θεξψ,όμετρον Κ.
Μέση
θερμοκρασία
μεγίστη
»
έλαχίστη
»

753,23

23,51
32,9 (τήν 6ην)
15,7 (τήν29ην)

Ύγρόμετρον
Μέση
υγρασία
50,57
»
μεγίστη
90,0 (τήν 25ην)
έλαχίστη
»
...................
23,0 (τήν ΙΟην)
Μέση κάλυψις διά νεφών................
1,5
Ήμέραι βροχής 1 (ποσόν τοΰ καταπεσόντος ύδατος 0,0 χ μ. ώ«
ίλή μετρητόν ένεκα τοΰ έλαχίστου αύτοΰ ποσοΰ), αστραπών 1.
’Άνεμοι έπεκράτησαν οί ΒΑ.

Μέση βαρομετρ. θλΐψις...............
Θερμόμετρο·?
θερμοκρασία..................
Μέση
»
μεγίστη
»
.............
έλαχίστη

753,23
14,23
23,0 (τήν 15ην)
6,4 (τήν 3()ήν)

Μέση
ύγρασία ..................
74,0
»
________
90 (τήν 8ην)
μεγίστη
»
................
44 (τήν Ιην)
έλαχίστη
Μέση κάλυψις διά νεφών............
4,5.
Ήμέραι βροχής 10, δρόσου 6 (ποσόν τοΰ καταπεσόντος ύδατος
35,1χμ·), αστραπών 4, βροντών 3, ΐ'ριδος 3.
’Άνεμοι έπεκράτησαν ΒΑ καί ΝΑ.
Συγκρίνοντες τά έξαγόμενα τών φθινοπωρινών τούτων μηνών πρός
τά κανονικά μέσα, έξάγομεν δτι ή θερμοκρασία αύτών ήτο κανονικωτάτη ύφ’ δλας τάς έπόψεις, έπίσης καί ώς πρός τούς έπικρατήσαντας ανέμους. Μόνος ό Νοέμβριος ήτο ύπό τήν έποψιν τής ποσότητος τοΰ καταπεσόντος ύδατος, ήττον άνομβρος. ’Αξιοπαρατήρητος
ήτο κατ’ αύτόν τόν μήνα καί ή συχνή πνοή ΝΑ άνέμ,ων, οίτινες δέν

είναι λίαν συνήθεις διά τάς ’Αθήνας.

Λ. Ιώ. Κοκκέδης.

’Οκτώβριος

Μέση βαρομετρ. θλΐψις...................

755.20

Μέση
Θερμοκρασία...... .
μεγίστη
»
.......... .
ελάχιστη
»
......

19,02
30,4 (τήν 21ην)
, 8,9 (τήν 30ήν)

Μέση
υγρασία ....... .
66,2
μεγίστη
»
............
94 (τήν 12ην)
ελάχιστη
»
;..........
34 (τήν 16ην)
Μέση κάλυψις διά νεφών
2.9
Ήμέραι βροχής 5 (ποσόν τοΰ καταπεσόντος ύδατος 10,7 χμ.)
άστραπών 1, ίριδος 1.
Άνεμοι έπεκράτησαν οί ΒΑ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Παρεμβλήματα Διονυσίου τοΰ Άλικαρνααέως.

Ό κ. Σ. Π. Βάσης άνεκοινώσατο τάδε έν τή συνεδρίγ τοΰ μηνάς
Δεκεμβρίου τοΰ φιλολογικού και τοΰ άρχαιολογικού τμήματος τοΰ
Συλλόγου.
«"Ωσπερ άπάντων τών παλαιών συγγραμμάτων ούτω καί τής Διο
νυσίου τοΰ Άλικαρνασέως ρωμαϊκής αρχαιολογίας τό παραδεδομένόν
κείμενο > βρίθει έπεισάκτων λέξεων ή φράσεων, αίτινες προσγεγραμ.μέναι κατ’ άρχάς τώ κειμένω ύπό διορθωτοΰ ή έρμηνευτοΰ παρελήφθησαν είς αύτό ύπό τών ύστερον άντιγραφέων. Τοιαΰτα παρεμβλήματα
πολλά μέν είσίν ήδη ύπό τών νεωτέρων έκδοτών περιγεγραμμένα,
πολλά δέ έν κριτικαΐς λογίων άνδρών διατριβαΐς καταδξδειγμένα.
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Άλλ’ δμως οΰζ ολίγα υπολείπονται ύπο τών άχρι τοΰδε περί τον
Διονύσιον Ασχολημένων φιλολόγων παρεωραμένα, τούτων δέ έν τοΐς
ΐρισί πρώτοις βιβλίοις τά μάλιστα αξιοσημείωτα είσ'ι τάδε.
A, XXVI (σελ. 41, στιχ. 14 της παρά Teubner έκδόσεως Κ.
Jacoby) μύ,Λιστα· XXVII (42, 21) γή' LI (81,20)
(τό δέ
συνεπισπΩμενοι
έχει)" LVI (90, 25) εσισθαι' LIX (96, 5)
μνήμα. . . . τήν πό.Ιιν LXV (106, 5) χρήματος (τώ δέ τών αντι
γράφων έν άπόρΩ προςθετέον άπλώς τό ύπογεγραμμένον ιώτα).
LXVII1 (110, 3; ποιητής- Β, VII, (164, 20) τοιάόε τις ήν XVI
(176, 16) έΜττους- XXVIII (195, 6) αν XXXV .(204, 6) έσω
θησαν XLVII (220, 19) ους (μικρφ δέ πρόσθεν γρ. Ουν αντί Qbv)'
αΰτ. (221, 17. 18) φησίν κα'ι οΐεταί τε (ό δέ ΤΕ έν τφ παάαίτερόν
τε Λέγων έχει όρθώς)· L (225, 13) ταΐς εΰχαΐς
δέ ΰπακούσασαν άντί νπακοΰσαι καί φΕΈγουσαν αντί φΎγοϋσαν). LXIX
(253, 19) τεκμ,ηρίων χαι μαρτυριών Γ, XXI (309, 17) τοΰ' XXII
(314, 2) τόχωρίον XXIII (221, 2) οσοις’ άύτ. (322, 6) τόν πα
ρόντα. XXXI (337, 21) χρήματα. XXXV (345, 13) έπι τής αρχής
τής εκείνου (ύποκείμ. του έχ.Ιιπεΐν είναι τόνΤύόΙΛον)' LVII(378, 18)
τινός' LXV1II (393, 2; Φράτρας (τό δέ γράτρα έχει κάλλιστα) LXX
(396, 19) ήνν
Έδήλωσε δέ ό λέγων καί τούς λόγους, δι’ ο'ύς θεωρεί παρεμβλήτους τάς ανωτέρω καταλελεγμένας λέξεις καί φράσεις.

Πήλινα έζ Μιζρ&ς ’Ασίας συμπλέγμαιχ.

Ό κ. Θ. Σοφούλης έπέδειξεν έν τή τελευταίοι συνεδρία τοΰ Άρ χαιολογ. τμήματος τοΰ Συλλόγου δύο έκ τής μικράς Ασίας προερχόμε
να πήλινα συμπλέγματα πλειόνων μορφών άνήκοντα είς την τάξιν τών
έργων έκείνων, τών όποιων τήν γνησιότητα ήμφισβήτησεν, ώς γνω
στόν, ό ‘Ραϊνάχ· αφορμήν δέ έκ τούτων λαβών έδοικε νύξεις τινας
καί περί τοΰ ζητήμ.ατος τούτου. Οί λόγοι, ούς προφασίζονται οί αρνούμενοι τό γνήσιον τών έργων τούτων, δτι δηλ. τοιαΰτα έργα δέν
εύρέθησαν έν άλλν) τινι τών χωρών, έξ ών συνήθως τα πήλινα αγαλμ-άτια προέρχονται, καί δτι αί τούτων παραστάσεις δεν εχουσί τι
τό σύνηθες καί κοινόν, οί λόγοι ούτοι μόνοι, νομίζει δ κ. Σοφούλης,
δέν έχουσι τήν δύναμιν τήν άποδεικνύουσάν τι' σπουδαιότερα δε γνω
ρίσματα είνε αυτός ό τρόπος τής.έργασίας καί αί παραστάσεις τών
έργων. Περί τών έπιδειχθέντων έν τφ τμήματι συμπλεγμάτων είπεν οτι

Έν τή έν τώ Δ' τεύχει τοΰ «Παρνασσού» καταχωρισθείση ανα
κοινώσει τοΰ κ. Σ.Βάση έν σελ. 200, στίχ. 6 μετά τό «LVI (90, 25)
εσεσθαιν παρελείφθησαν τάδε- «γραπτέον δέ: άρ^Σ μεγίστη^ καί
έκμηκυνβησομένη'Ζ».

ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
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δέν ύπάρχει αφορμήεύλογος άναγκάζουσα ήμάς ·ν& άμφισβητήσωμεν
τήνγνησιότητα ταύτην' ύπέρ ταύτης δέ μάλλον μαρτυρεί προς τοΐς
άλλοις καί αύτη ·ί) όζείδωσις τών θραυσμάτων' άλλά και περί τών άλ
λων, δσα αυτός ειδεν έν Άθήναις έν ιδιωτική τινι συλλογή, ώμο λόγησεν δτι ουδόλως ήδυνήθη νά άνακάλύψή τεκμήρια τής μή
γνησιότητος' διέκρινε μάλλον ώρισμένα τινά συστήματα. τής τάξεως
ταύτης τών πήλινων συμπλεγμάτων έχοντα ένότητα τρόπου έργασίας και παραστάσεως. Έπέσχε δέ νά έξενέγκγ έπί τού παρόντος
σαφή και ώρισμένην apiotv περί όλης τής τάξεως άρκούμενος εις πρό
χειρον μόνον άνακοίνωσιν, επιφυλάσσεται δμως νά πραγματευθγ έκτενέστερον περί τού ζητήματος τούτου, έάν δυνηθή πρότερον νά έπισκοπήσγ τάς χώρας, έξ ού κατά τήν συνήθη μαρτυρίαν προέρχονται
τά έργα ταύτα. Τόέπέχειν και ένδοιάζειν περί παντός ζητήματος
όχι μόνον έπιτρέπεται, άλλ’ είνε καί καθήκον έπιστημ.ονικόν, ή σπουδή
δμως, μεθ’ ής καταδικάζουσιν οΐ πολλοί πάν νέον παρουσιαζόμενον
παράδειγμα τής τάξεως ταύτης, παραβλάπτει καί κωλύει τήν έξεύρεσιν τής έπιστημονικής άληθεία,ς.

περίεργοι λέξεις έκ Χίου.

Ό. κ. Α. Πασπάτης προ πολλοΰ καταγινόμενος νά συλλέξγ, τήν έν
Χίφ λαλουμένη? τών χωρίων γλώσσαν, καί τά έν τοΐς χοροΐς φδόμενα φσματα, είπε κατά τήν τελευταίαν συνεδρίαν τού Φιλολογικού
τμήματος τοΰ Συλλόγου, δτι πολλαί λέξεις μέχρι τούδε έλληνικώταται δέν κατεχωρίσθησαν έν τοΐς λεξικοΐς. Μέχρι τούδε έγινώσκοντο ό
' ° θαΛαβαομάχος καί πνρομάχος. Άνεκάλυψε δέ
έτέρας συγγενείς λέξεις' είναι ζνγομάρες, ό αύχήν τοΰ άροτριώντος
βοός. ΙΤετρομάχι, κέρμα δέρματος προσραπτόμενον έπί τού πάτου τών
σανδαλίων, ϊνα προφυλάττή τούς πόδας τών ποιμένων, άπό τάς πέ
τρας καί τούς βράχους τών όρέων, Αντίμαχον, άντίδοτον, ήτοι πάν
τό θεραπέύον τήν νόσον.
"Εχουσι καί έν τισι χωρίοις, τήν λέξιν, 'χαμάτεμα^ όρθότερον<
άχαμάτευμα^ ήτοι τήν μετά μεσημβρίαν άργίαν, τήν 'Ισπανικήν Si
esta καί Γαλλικήν Sieste. ’Ελπίζει νά δημοσίευσή τήν περίεργον
ταύτην συλλογήν μετά τών πολλών φσμάτων περί τά μέσα τού προσ
εχούς έτους.
,

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
Δεκέμβριος J888.
ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ό Σύλλογος συνήλθεν είς την τακτικήν αύτοΰ μηνιαίαν συνεδρίαν.
Όμοφώνως έν τή συνεδρίγ. ταύτγ έψηφίσθη ή Α. .Β. Υ. ό Διά
δοχος Κωνσταντίνος τακτικόν μέλος.

Κατά τόν λήξαντα μ.ήνα έγίνοντο τά έξης Αναγνώσματα.
Ό κ. Ίω ΙΙολέμης τακτικόν μέλος άνέγνωσεν έκ της ποιητικής
αύτοΰ συλλογές Χειμωνανθός α) έμμ,ετρα διηγήματα β) ποιημάτια.
Ό κ. Κ. X. Βάμβας τακτικόν μέλος περί τραπεζών τον Λαόν.
Ό κ. Χαρ. Παπαμάρκου τακτικόν μέλος περί τής πρός τήν φύσιν
ευαισθησίας των αρχαίων ΈΛΛήνων Β\ περί των παρ' Όμήρω παρα ■
6οΛων.
Ό κ. Άχιλλεύς Παράσχος τακτικόν μέλος έκ τών ανεκδότων αύ
τοΰ ποιημάτων 1) περί Θεόν 2) έΛεγέΐον είς Θεόδωρον Όρχανίδην.
Ό κ. Δημ. ’Ηλιόπουλος τακτικόν μέλος την μελέτην αύτοΰ ό Βα
σιΛείς.
Ό κ. Άρμάνδος Ποττέν τακτικόν μέλος περί Ρωμαϊκής κοινωνίας.
Ό κ. II. Συνοδινό,ς άντεπιστέλλον.μ-έλος τό ποίημα αύτοΰ ή Κρήτη
χαΐ ό Κωνσταντίνος Κριάρης.
Ό κ. I. Α. Τυπάλδος έπίτιμον μέλος περί νομοθεσίας κάτι τό πάΛα,ι καϊ τό νυν ίσχύον πο.Ιίτενμα.

Β'.
Ό Σύλλογος μετέσχε τών εορτών έπί τή ένηλικιώσει τοΰ Δια
δόχου Κωσταντίνου. Είς την έν τώ μητροπολιτικφ ναφ γενομένην

στρατιωτικήν ορκωμοσίαν παρευρέθησαν ώς αντιπρόσωποι τοΰ Συλ
λόγου ό πρόεδρος κ. Σϊμος Μπαλάνος καί ό αντιπρόεδρος κ. Ιγνά
τιος Μοσχάκης, οΐτινες καί κατόπιν παρέστησαν έν τοΐς Άνακτόροις προ τ·?5ς Α· Β. Υ. Ό πρόεδρος προσεφώνησε τφ Διαδόχφ τάδε.
« ‘Υψηλότατε. ‘Ο φιλολογικός σύλλογος Παρνασσός χαιρετίζει Σέ
τόν ορθόδοξον διάδοχον τοΰ Ελληνικού Θρόνου και εύχεται όπως έν
τή πίστει και άφοσιώσει ήν ώρκίσθης άναστήσγς την Μεγάλην καί
ένδοξον Ελλάδα».
Την 10 Δεκεμβρίου προς τιμήν τής A. Β. Υ. του Διαδόχου έδόθη
έν τώ Συλλόγφ ύπό τοΰ τμήματος τών καλών έκτακτος συναυλία
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είς ήν εύμενώς Αποδεχθείς τήν πρόσκλησιν παρέστη καί ό Διάδοχος
παραμείνας μέχρι τέλους. Ή A. Β. Υ. μετ’ ένδιαφέροντος έζήτησε
πληροφορίας “περί τε τοΰ Συλλόγου καί τών ιδρυμάτων αύτοΰ.
Είς τήν τελετήν τών αποκαλυπτηρίων τοΰ ανδριάντας τοΰ αειμνή
στου Κυβερνήτου τής Ελλάδος Ίωάννου Καποδιστρίου, είς ήν προσεκλήθη ύπό τοΰ Δημάρχου Κερκυραίων, ό Σύλλογος ώρισεν αντιπρο
σώπους αύτοΰ τούς κκ. Ίω. ‘Ρωμανόν, Ν. Τ. Βούλγαρην και Σπυρ.
Κ. Παππαγεωργίου άντεπιστέλλοντα μέλη έν Κέρκυρά·
‘Η επιτροπή ήτις έντολή τοΰ Συλλόγου ώργάνωσε κατά τό θέρος
τήν φιλανθρωπικήν έν Φαλήρω εορτήν ύπέρ τών οικογενειών τών παθόντων κατά τάς συμπλοκάς παρά τά σύνορα υπέβαλε τήν Λογοδο
σίαν αύτής. Είσεπράχθησαν δρ. 17135.80, έδαπανήθησαν δ’ είς έξοδα
Δρ. 3372 55. καί άπέμ.εινε καθαρόν έσοδον δρ. 13763.25" έκ τού
των δέ διενεμήθησαν άχρι τοΰδε Δρ. 5415 είς τεσσαράκοντα πέντε
άτομα καί δέκα οικογένειας στρατιωτών, ύπαξιωμάτικών καί αξιω
ματικών πεσόντων ή παθόντων κατά τάς παρά τά σύνορα συμπλο
κάς. Έχει δ’ ετι ή έπιτροπή πρός έξέλεγξιν δέκα αιτήσεις δι’ άς

έζήτηαε πληροφορίας παρά διαφόρων άρχών.
‘Ο Σύλλογος έψήφισε τά εύχαριστήρια αυτού πρός τήν έπιτροπήν,
ένετείλατο δ’ αύτή νά έξακολουθήσγ τάς εργασίας αύτής.
Ό κ. I. Λάπας εισηγητής τής εξελεγκτικής επιτροπής ανήγγειλε
τφ Συλλόγφ οτι ή έπιτροπή έξήλεγξε τό τε ταμεϊον^ τό άρχεΐον και
τά λοιπά τού Συλλόγου ιδρύματα καί εύρεν αύτά έν πλήρει τάξει,
οτι δέ τήν έκθεσιν αύτής θέλει καταθέσει έν προσεχεϊ συνεδρία. Ό
Σύλλογος έξέφρασε τά εύχαριστήρια αύτοΰ πρός τήν κατά τό παρελ
θόν έτος διοικήσασαν ’Εφορείαν.
Έψηφίσθησαν άντεπιστέλλοντα μέλη οί κκ. Θεόδωρος Ούσπένσκης
έν Όδησσφ, Σπυρίδων Σαμάρας έν Μεδιολάνοις και Άδριανός μαρ-

κήσιος Κολότζης έν ‘Ρώμηρ.
Άπεβίωσαν ό πρώην Ζακύνθου σεβασμιώτατος αρχιεπίσκοπος W6κύλαος Κ.ατραμ.$}ς μέλος επίτιμον έκ τών παλαιοτέρων καί Avj.
Βαλαωρίτης τακτικόν μέλος έκ τών προσφιλεστέρων.
ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Τμ.ημ.α φιλολογικόν και αρχαιολογικόν. Έν τή τακτική,
συνεδρίφ τοΰ τμήματος τούτου έγένοντο αί έξής ανακοινώσεις. Ό κ.
I. Σακκελίων ώμίλησε περί ποιηματίου τίνος τού σοφού Μάρκου
Μουσούρου .τοΰ Κρητός, δπερ έστι τό Πιστεύω δι’ έξαμέτρων, περί-,
εχόμενον έν χειρογράφφ τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης. Ό κ. Σπ. Βάσης
ώμίλησεν έκτενώς περί παρεμβλημάτων έν τή ρωμαϊκή άρχαιολογίφ
Διονυσίου τού ‘Αλικαρνασσέως. Ό κ. Σπ. Λάμπρος έπεδείξατο έπι·
στολήν έπί περγαμηνής ’Ανδρονίκου τού Παλαιολόγου γεγραμμένην
πρός τόν έν Μονεμβασίφ ’Αλέξιον Σεβαστιανόν, . είς δ.ν άποδίδει τό
αξίωμα Κίίπους Οϋνος τών Λατίνων καί στέλλει αύτφ διάφορα δώρα.
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.Έκ διάφορων δέ παλαιογραφικών καί.ιστορικών λόγων άπέδειξεν ότι
ή. έπιστολή. α,δτη- είναι παρακεχαραγμένη, την δ®, γνώμην αύτοΰ
ταύτην άπεδέχθησαν αί παριστάμενοι καί ό κ. Σακκελι'ων. Ό κ. Α.
Πασπάτης ώμίλησε περί περιέργων Χιακών λέξεων, ό κ. Θ. Σοφού
λης. έπέδειξε: δύο πήλινα συμπλέγματα έκ Μικράς ’Ασίας, άτινα
θεωρεί ώς γνήσια, όπερ παρεδέξατο κα'ι ό κ. I. Χ·. Δραγάτσης, έπειπών οτι τής αύτής τέχνης είναι καί δύο συμπλέγματα ,έν.τ.φ 'Υπουργείφ τής Παιδείας, ών τό μέν παριστ^ Άφροδίτην άνακεκλιμένην κα'ι τό άλλο Νίκην οδηγούσαν Ταύρον.
ΐνομ,εχόντμ.ήμ.α καέ τών πολετεκών έπεστημ.ών. Συν
ήλθεν είς τακτικήν συνεδρίαν. Ό κ Ν. Τζανετόπουλος ώμίλησε περί
τών έπί προθεσμία πωλήσεων κατά τόν τελευταίου γαλλικόν νόμον.
Κατά τόν· νόμον τούτον, είπεν, αυται άνεγνωρίσθησαν, κατηργήθη-,
σαν. δέ αί σχετικά! διατάξεις τών άρθρων 420 καί 421 τού.ποινικού
νόμου. Ό κ. Εμμανουήλ Αυκούδης προσέθηκέ τινα περί, τής παρ’ ήμϊν νομοθεσίας έπί τή βάσει του ρωμαϊκού καί βυζαντινού νόμου καί
περί τής ανάγκης τής περιστολής τής κυβείας έν .ταΐς ύπό προθε
σμίαν πωλήσεσιν, όταν δέν είναι α.ύται πραγματικαί,άλλ’ όρώσι κερ
δοσκοπίαν έπί τής διαφοράς τών αξιών. Ό κ. Γ. Άγγελόπουλος
μετά τούτους είπεν, οτι κατ’ αρχήν δέν ευρίσκει'τι άτοπον έν ταΐς
ύπό προθεσμίαν ,πωλήσεσι τών αξιών, διότι εί τι .τυχηρόν .ένυπάρ.χγ,
έν. τή. τοιαύτή αγοραπωλησία δέν- είναι ίδιον μόνον τών τοιούτων
πράξεων, άλλά καί.άλλων, ώς έν τή μισθώσεΓάκινήτων ή έν τή παραδό.σει έμπορευμάτων· ύπό προθεσμίαν. Διά τούτο , φρονεί οτι ή πε
ριστολή τών ύπό προθεσμίαν τίτλων είναι λίαν δυσχερής καί ότι
προτιμότερου είναι νά κηρυχθώσιν άί τοιαΰται πράξεις όλως ,έλεύθε ■
ραι ώς έν Γαλλία.
Κ.<κλφν TSjjveSv, Συνεκρότησε. τήν τακτικήν αύτοΰ
μηνιαίαν συνεδρίαν. ’Υπεβλήθη πρότασίς τού έν·’Αλεξανδρείιγ [Ιανα-,
γιώτου Γριτζάνη περί συγκλήσεως διά τού Συλλόγου μουσικού συν
εδρίου μέλλοντος νά άσχοληθή είς τά τής. έκκλησιαστικής ;ήμών μουτ
σικής.'Ο κ. Γ. Δορρούτης προέτεινεν όπως τό τμήμα διά τής άρ-.
μοδίας άρχής διορθώση τήν έν τω ίερώ ναφ τής Καπνικαρεας έσφαλμένως έ'χουσαν έπιγραφήν περί τής κτίσεως τούτου, άναπτύξας τοΰτο
,ίστορικώς. Τό τμήμα άπεδέξατο τήν πρότασιν ώ? ύμοίως καί τήν
διόρθωσιν τής έπί τής πρυσόψεως τού ίε-ρού- ναού τών άγιων Θεοδω
ρών εσφαλμένης επιγραφής, περί ής έγένετο μνεία καί έν τώ Β' Τόμω τού περιοδικού Παρνασσέ (σελ- 70). Ό κ. Μιχαήλ Στελλάκης
π.ροέτεινε καί τό τμήμα άπεδέξατο όπως έν μ,ιά τών εσπερινών συν
αυλιών συστηθή' τ9) ειδική έπιτροπή ίνα έκτελεσθώσιν έ'ργα Ελλή
νων μελοποιών.
.

-------------------------------------- —g------------- - ————

.

