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ESETASIS

ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΙΒΑΙΝΗ

ΥΠΟ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΗΝ ΚΥΡΙΩΣ ΕΠΟΨΙΝ

Σελ. 2. Ούχί ορθώς διακρίνει τής γραμματικής τέσσαρα μέρη : 
φθογγολογίαν, τυπικόν, ετυμολογικόν καί συντακτικόν. Ή γραμμα
τική διαιρείται είς δύο α ) ε’ις την ιδίως γραμματικήν, περιλαμβά- 
νουσαν τήν φθογγολογίαν, τό τυπικόν κα'ι ετυμολογικόν κα'ι β') εις 
τό συντακτικόν.

Σελ. 4, g 4. Τά φωνήεντα δέν είναι έπτά, άλλα δέκα: ά, ε, ο, ΐ, ύ 
βρκΧεβί χαι ά, "*1,  ο>, ϊ, ύ μ,ακρά. Έκδηλοΰνται δέ έν τή ελληνική δι’ 
έπτά γραμμάτων, έν τή λατινική μάλιστα διά πέντε, ένφ ή σαν
σκριτική δι έκαστον φωνήεν έχει καί ιδιαίτερον γράμ,μα. Ούτω δέ 
εκλείπει και ή ουδενα τότε έλουσα λόγον διαίρεσις τών φωνηέντων 
εις βραχέα, μακρα και δίχρονα, διότι αύτη άρμ,όζει μόνον είς τά 
γράμματα καί όχι είς τάς φωνάς. Τά φωνήεντα είναι μόνον ή βρα
χέα ή μακρά.

Σελ. 4, g 6. «Τό ζ=δι ή γι.» ’Αλλά όζος—ίνδογερμ. Ozdos (λεσβ. 
όσδος), γοτθ; asts, ΐζω=σιζδω, ΐνδογερ. sizdo, Άθήναζε = Άθή- 
νασδε, ζεύγνυμι, ζυγόν= ΐνδογερ. yuj, λατ. jugum, jungO, ζέω ρ. 
ζεσ—ίνδ. yas;

Σελ. 5. « Η ηυ προήλθεν έκ μ.εταβολής τής αυ καί ευ: αυξάνω 
ηυξανον, εύχομαι ηύχόμην». ’Αλλά έν τώ νηΰς κα'ι γρηΰς ;

Σελ. 12. «Δι προσωπικαι αντωνυμ.ίαι φυλάττουσι τόν τόνον .... 
2) μετά τήν πρόθεσιν π. χ. έν σοί». Άλλ’ ό Kuhner (γρ. σελ. 271) 
ρητώς λέγει «μετά προθέσεις έχούσας τόνον, άλλως μετά άτονους 
έγκλίνονται».

Σελ. 13, § 41 σημ. Τό α έκτείνεται ένίοτε είς η, όταν γίνηται 
απλοποιησις διπλού συμφώνου" π. χ. «έφηνα έκ του έ’φαννα»" Ή 
αναπληρωματική έκτασις τοΰ ά πρό ν, μ, ρ, λ-|-σ ίωνικώς κα'ι άτ- 
τικώς είναι ά, ούχ'ι η. Τό δέ έφηνα, έ'πηλα κλπ. ώς καί τό έ'κηα 
σχηματίζονται έκ τής ίσχυράς ρίζη.ς έ'φάνσα, έπάλσα, έκάα, όθεν 

ίων. και άττ. έφηνα, κλπ. Ποβ. και άλλους ένσίγμους αορίστους σχη- 
ματιζομένους έκ τής ίσχυράς ρίζης. Οί έκ παραγωγών όμως αόρι
στοι σχηματίζονται έκ τοΰ βραχέος φωνήεντος: έκέρδάνσα έκέρδάνα. 
Schmidt ΚΖ, XXVII, 322, σημ. Κατά ταΰτα και έκρϊνσα έκρινα, 
ούχί έκ τοΰ έκρϊνσα. G. Meyer γρ. 2 έκδ. σελ. 287.

Σελ. 14, g 43. «Άλλ’ όταν τό λ, ν, ρ μετά τήν συγκοπήν τοΰ 
ε εύρεθή μεταξύ δύο συμφώνων, τό λ γίνεται αλ ή λα, τό ρ αρ ή 
ρα, τό δέ ν γίνεται α». Όρθώς έ'χουσι ταΰτα, αλλά καί χωρίς νά 
ήναι μεταξύ συμφώνων καί μόνον πρό συμφώνου συμβαίνει το αυτό" 
π. χ. άρκτος ΐνδ. rksha, άρνυμαι ίνδ. rnomi. ΙΙρβ. G. Meyer γρ. 
g 1ί. 2. 3.

Σελ. 15. Ούχί όρθώς παραδέχεται μετάθεσιν έν τφ θάρσος θρά
σος, άμφότερα (πρβ. καί θρασύς) είναι τής ασθενούς ρίζης διπλή 
φάσις, όπως καί ό ίδιος (g 43) είπεν ότι τό SOnans ρ γίνεται ότέ 
αρ, ότέ ρα.

Σελ. 16, δ'). «Τό α-|-ι συναιρείται είς α : κρέαϊ κρέρρ». ’Άς ΐόγ 
τόν G. Meyer γρ. g 347.

Σελ. 17, g 55. Τό άπηλιώτης, ίππαρμοστής, Λεύκιππος, Κράτιπ- 
πος δέν είναι έξαιρέσεις, αλλά προδίδουσιν άρχαϊκώτερον πνευματι
σμόν τού βΖ συνθετικού.

Σελ. 18, g 58, σημ. α. Δέν είναι πιθανόν ότι τό άτερος θάτέρου 
έγένετο έκ τοΰ δωρικού άτερος. Άλλ’ ό τύπος άτερος είναι άρχαιό- 
τεοος τού έτερος σωθείς και παρ Αττικοϊς εν τή κρασει.

Σελ. 19, g 61. «Τό ι καί τό υ τών διφθόγγων αι, ει, οι, αυ, ευ, 
ου ένίοτε αποβάλλεται πρό φωνήεντος. Δια το ενίοτε άς ιδγ fechmidt 

κζ, χχνπ, 294.
Σελ. 19, g 64. «Όδοντόφωνον πρό τού χαρακτήρος κ τού ένεργ. 

παρακ. αποβάλλεται: πέπειθ-κα πέπεικα». Δέν είναι ορθόν. Τό όδον
τόφωνον άπεβλήθη έν τοϊς μέ σ σχηματισμοϊς *έπειθ-σα,  *πείθσω,  
έ'πεισα, πείσω καί ουτω έκεϊθεν τό άνευ όδοντοφώνου θέμα έλήφθη 
είς σχηματισμόν τού παρακειμένου.

Σελ. 20, g 71. «Όδοντόφωνον πρό τοΰ σ αποβάλλεται». Δέν 
είναι όρθόν, αλλά τρέπεται είς σ καί ύστερον τά δύο σ άπλοποιούν- 
ται είς έν. Έπρεπεν έν σημειώσει τούλάχιστον νά ρηθή τούτο, όπως 
έν σημ. g 67 λέγει τό όρθόν περί τού όδοντοφώνου πρό τού μ.

Σελ. 20, g 73. «Όταν συμπέση γγ ή μμ πρό τοΰ μ, τότε τό έν 
γ καί τό tv μ αποβάλλεται : έφθεγγμαι έφθεγμαι». Όρθότερον ρη- 
τέον; τό πρώτον ένρινον αποβάλλεται, διότι και το γ προ ουρανίσκο- 
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φώνου, δπως ειπεν άνω § 10, είναι ένρινου. Όμολογητέον όμως δτι 
οί άρχαϊοι λίαν άνεπιτυχώς έδήλωσαν τδ ουρανισκόφωνων ν διά τοΰ 
γ, δπερ είχον καί ώς άφωνου.

Σελ. 21, g 77 σημ. «Τδ ν προ τοΰ μ μεταβάλλεται συνήθως είς 
σ: πέφασμαι». ’Όχι όρθώς. Τό ορθόν παρά G. Meyer γρ. σελ. 265.

Σελ. 21, g 78. «Τό ν προ τοΰ σ αποβάλλεται ά'νευ έκτάσεως τοΰ 
προ αΰτοΰ φωνήεντος· π. χ. ποιμένσι, δαίμονσι, ποιμέσι δαίμοσι». 
Ούδόλως ορθά. Την ορθήν έξήγησιν τούτων όφείλομεν εις την νέαν 
γλωσσολογίαν καϊ εύρίσκεται είς πάσαν γραμματικήν συντεταγμένην 
κατά τάς άρχάς ταύτης.

Σελ. 22, g 81. «Τό σ έν αρχή λέξεως προ φωνήεντος μεταβάλλεται 
πολλάζις εις δασεϊαν: έπομαι κλπ.» Τό ΚοΛΛάχις νά λείψη. Έν ση
μειώσει δέ νά είπρ οτι ένίοτε άντϊ δασείας εύρίσκεται ψιλή, νά έξη- 
γήσν) Αέ κα’ι την φαινομένην έξαίρεσιν, ήτοι έμφάνισιν τοΰ σ προ 
φωνήεντος, διότι μετά τό σ ύπήρχε σύμφωνον άφομοιωθέν και έξα- 
φανισθέν (G. Meyer γρ. g 220 καϊ 221), δπως έν σημειώσει μάς 
εξηγεί πάν δ,τι φαίνεται άντιβαΐνον είς τόν γενικόν κανόνα g 82 δτι 
τό σ μεταξύ φωνηέντων αποβάλλεται.

Σελ. 22, g 83. «Τό σ μεταξύ δύο συμφώνων αποβάλλεται' π. χ. 
γέγραφθε αντί γέγραφσθε». ’Ορθός ό κανών, άλλ’ ούχϊ πλήρης. Ό 
πληρης έχει ώδε. Το σ μεταξύ συμφώνων, ών τό πρώτον δέν είναι 
όδοντόφωνον, αποβάλλεται: έκς: έκτος έκβάλλω, έκς: έκτος, έκπο
δες, λαξ λακπατεϊν, πυξ πυγμάχος, έψω έφθός, γεγράφθαι κλπ. 
Εξαιρέσεις 1) κσκ γίνεται σκ: έΐ(κ)σκω, διδά(κ)σκω, δί(κ(σκος, έ
σχατος = έ'κσ-κατος*  πρβ. έγκατα. 2) όδοντοφ. -}-σ + συμφώνφ: 
πεφράσθαι. Schmidt κζ, xxvn 319.

Σελ. 23, g 87. «Τό F έν μέσφ λέξεως μεταξύ φωνηέντων απο
βάλλεται, πρδ συμφώνου δέ παρίσταται διά τοΰ υ: βοός αντί βο£ός 
βοΰς αντί βοΡς». Τό βοΰς δέν είναι αντί βόρς.’Αλλ’ή δίφθογγος ου 
προ φωνήεντος έγεινεν oF καί τό F έξέπεσε, προ δέ συμφώνου μένει 
απαθής.

Σελ. 23, g 89 σημ. «"Οπου τό σσ φαίνεται δτι προήλθεν έκ τοΰ 
γ3 είναι κατ αναλογίαν π. χ. τάσσω (έκ τοΰ τάγ^'ω) τάξω κατ’ α
ναλογίαν τοΰ φυλάσσω (έκ τοΰ φυλάκ^ω) φυλάξω». Προσθετέον· ή 
ύπόκειται τό αρχαιότερου θέμα είς κ: πράσσω πρβ. πρακός, δπως 
έχει καί δ G. Meyer γρ. σελ. 276 σημ. Άς ί'δγ δ συγγραφεύς καί 
Osthoff παρκ. σελ. 292 καί έξης.

Σελ. 23, g 91, Τείνω εκ τοΰ τέγ’ω μεταθέσει τοΰ j ε’ις τήν προ- 

ηγουμένην συλλαβήν. Καί δ G. Meyer ουτω έν άμφοτέραις ταϊς 
έκδόσεσι τής γραμματικής. Άλλ’ δ Fick (ΒΒ, IX 317) λέγει «έκ 
τοΰ έν,]ω γίνεται αίολικώς -έννω, ίων. άττ. είνω, λακωνικώς ήνω 
έν τω θείνω, κτείνω, τείνω' τέννει στένει, βρύχεται Ησυχίου μόνον 
αιολικόν δυνατόν νά ήναι, τέννω =■ τέν)ω ~ σανσκρ. tanyami».

Σελ. 27, § 100. Σύν τή διαθέσει απαραίτητον γνώρισμα τοΰ ρή
ματος είναι καϊ δ χρόνος καί δέν πρέπει νά λείπή έκ τοΰ δρισμοΰ.

Σελ. 27, g 111. «Μετοχαί λέγονται τά ρηματικά έπίθετα, τά 
όποια παριστώσι τήν σημασίαν τών ρημάτων ύπό μορφήν έπιθέτου». 
Οΰδεμίαν καθαράν έννοιαν τήν μετοχών έκ τοΰ άλλοκότορ τούτου 
δρισμοΰ σχηματίζομεν. Λοιπόν καί τά δεύτερα συνθετικά ώς έλαφη- 
βόλος, δημο-βόρος, άμφι-θαλής καί άπλά ψευδής καί τά είς -τός 
είναι μετοχαί. Καί δμως ούτε ταΰτα, ούτε άλλα παρόμοια, ούδ’αυτά 
ακόμη τά είς τό-ς, άπερ έν τη λατινική καί σανσκριτική) είς τάς 
μετοχάς κατατάσσονται, θεωρούνται μετοχαί, διότι αί μετοχαί 
εύρίσκονται έν ζωηρά πρός τό ρήμα σχέσει καί σχηματίζονται έκ 
τών χρονικών θεμάτων, ώστε έξ έκάστου χρονικού θέματος ή ελλη
νική έχει καί μετοχήν. Πρβ. καί ήμ. σύνθετα σελ. 357.

Σελ. 28, g 116. ΓΙτώσις είναι ό τύπος, τόν όποιον λαμβάνουσι 
τά πτωτικά διά νά (κάλλιον ϊνα) δηλώσωσι διαφόρους σχέσεις, αί 
όποϊαι διδάσκονται έν τφ συντακτικφ». ’Έπρεπε νά προστεθώ «τάς 
διαφόρους σχέσεις αΰτών έν τγ προτάσει, αΐτινες κλπ.».

Σελ. 29, g 117. Προθέσεις λέγονται λέξεις τινές, αί όποϊαι συν
τάσσονται μετά τών ουσιαστικών ή συντίθενται μετ’ άλλων λέξεων 
(μάλιστα ρημάτων) πρός δήλωσιν διαφόρων σχέσεων, αί όποϊαι διδά
σκονται έν τφ συντακτικφ. Άοριστία. Συντομώτερον δ δρεσμός ώδε: 
αί προθέσεις έν συντάξει χρησιμεύουσι πρός ακριβέστερου προσδιορι
σμόν τής έν τη πτώσει γενικώς έκδηλωθείσης σχέσεως' έν δέ συνθέ
σει προσδιορίζουσι τό μεθ’ οΰ συντίθενται.

Σελ. 32, g 130 α’. «Θέμα τοΰ ονόματος λέγεται δ θεμελιώδης 
τύπος αΰτοΰ, δ όποϊος ύπόκειται ώς βάσες τοΰ σχηματισμού τών 
πτώσεων». Οΰδεμία ούτω γίνεται διάκρισις τοΰ Ζεύ-ς, δπ-ς, άπό τοΰ 
λόγ-ο-ς, λόγιο-ς κλπ. 'Ρητέον ούτω: θέμα λέγεται, δπερ μένει ύπό- 
λοιπον, άν μέν ήναι όνομα, μετά τήν άφαίρεσιν τής πτώσεως, άν δέ 
ρήμα, μετά τήν άφαίρεσιν τής προσωπικής καταλήξεως. Τά πλεϊστα 
τών θεμάτων ένέχουσι πρός τή ρίζγ καί τι πρόσφυμα : γραφ-εύ-ς, 
γράφ-ο-μεν κλπ· Τινά δμως (τά ριζικά λεγάμενα ονόματα ή ρήματα) 
άποτελοΰνται έκ τής ^ίζης μόνρν- π. χ. ί-μεν, έσ-μέν, Ζεύς, ^λόξιςλπ. 
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"Αν τό πρόσφυμα προστίθηται είς τήν ρίζαν, έχομεΟ τά λεγάμενα 
πρωτότυπα ονόματα ή ρήματα: γραφ-εύ-ς, γράφ-ο-υ.έν άν δέ είς 
ονοματικόν θέμα, έχωμεν τά λεγάμενα παράγωγα ονόματα ή ρήμα
τα: τέλειος έκ τοΰ τελεσ- (τέλος), φλόγ-ιο-ν έκ τοΰ φλογ- θέμ,ατος 
(φλόξ), οίκέω έκ τοΰ οΐκο-ς καί δη έκ τοΰ οίκε- θέματος τοΰ έν τή 
κλητική σωζομένου, τιμά'-ω (τιμ,ή, άσθεν. θέμα τιμά). Τοιαύτη 
διάκοισις θεμάτων θά έσωζε τόν συγγραφέα άπό σύγχυσιν, είς ήν 
περιέπεσεν έν § 321 καί ιδίως $ 514.

β\ «‘Ρίζα λέγεται τό πρωτόθετον θέμα, τό όποιον δέν γίνεται 
έξ άλλου καί έκ τοΰ οποίου γίνονται άλλα θέματα ονομάτων καί ρη
μάτων». ‘Ρίζα είναι τό άμέριστον άτομον τής γλώσσης, τό αρχι
κόν, περαιτέρω μή δυνάμενον νά άναλυθή στοιχεϊον τής λέξεως, έγ- 
κλείουσα έν έαυτή δυνάμει τό τε όνομα καί ρήμα, ουδέτερον δια- 
κεκοιμένως ούσα.

Σελ. 32, § 131. Όνόματά τινα έχουσι διπλοΰν θέμα- π. χ. χα- 
ρίεις χαριεντ- χαρίετ-, πατήρ πατερ- πατρ-. Τά είς Ρεντ- αληθώς 
έν τή έλληνική άπώλεσαν τό ισχυρόν θέμα καί έτήρησαν μόνον τό 
μέσον καί τό ασθενές. Άλλά τό πατήρ έχει ακόμη τό τριπλοΰν θέμα 
πατήρ- πα-ερ- πατρ-. Collitz ΒΒ. X, 43 καί εξής καί 67.

Σελ. 34, § 140 β’. Τό ουδέτερον τοΰ άρθρου δέν εχει ν. Τόσους 
νεωτερισμούς είσήγαγεν ό κ. Καταιβαίνης καί δέν έ τόλμησε νά εί'πγ) 
έδώ τό ορθόν, δπερ άπό τής νεότητάς της ή συγκριτική γραμματική 
άνεγνώοισεν, οτι τά ουδέτερα τών αντωνυμιών (οίον καί τό άρθρον) 
λαμβάνουσιν είς τήν όνομ. καί αίτ. τοΰ ένικοΰ δ : άλλο(δ), τό(δ), 
δ(δ), aliud, id κλπ. Έπεριμένομεν μάλιστα νά μάς είπη έν σημειώ
σει καί τήν άνωμαλίαν τοΰ άρθρου ότι σχηματίζεται έκ δύο θεμ.ά- 
των σο- το-.

Σελ. 36. Ή γενική έν. τών μέν άοσενικών λήγει εις ου, έχει δηλ. 
τό τέλος τών δευτερόκλιτων ονομάτων, τών δέ θηλυκών έχει κατά- 
ληξιν ς. “Οτι τό ου προέρχεται έκ τών δευτερόκλιτων ύπό πολλών 
πιστεύεται, άλλ’ δμως ό Bechtel (ββ, X, 280-286) δέν παραδέχε
ται τοΰτο, άλλ’ όπως ίωνικώς έχομεν -ηο εω (βραχυνθέν είς) εο 
(δθεν τό ευ), ούτω καί άττικώς πολίτου έκ τοΰ *πολίτεο  ("πολίτηο 
*πολίτεω). "Αν δέ ή γενική τών θηλυκών ήτο ς, θά είχομεν μοΰσα-ς, 
γέφυρα-ς γεν. έν.

Σελ. 37. «Τό δεσπότης έχει κλητικήν δέσποτα παρά τόν κανόνα». 
Άλλ’ ή κλητική τονιζομένη δσον ένδέχεται άνω τής ληγούοης έχει 
κανονικότατα. Qollit? ΒΒ, X? 39, Σελ, 37, ιαΖ), *)Η  γεν. πληθ. τώ' 

πρωτοκλίτων τονίζεται έπί τής ληγούσης καί περισπάται πλήν τών 
χρηστών... καί τών έπιθέτοιν, τών οποίων τό άρσενικόν είναι δευτε- 
ρόκλιτον ή δικαία τών δικαίων (ίδ. καί § 146). Ασαφές. Καί μόλις 
άν άνατρέξν] τις είς τήν παραπομπήν, ίσως έννοήσ·/) τί τρέχει. Όρθό- 
τερον δέ μοι φαίνεται άντί νά είπωμεν δτι ή γεν. πληθ. τούτων όμο- 
τονεΐ μέ τήν γεν. πληθ. τοΰ ίδιου άρσενικοΰ, δπως λέγεται, νά εί
πωμεν οτι έχουσιν αυτήν τήν γεν. πληθ. τοΰ άρσενικοΰ, διότι ούτως 
έξηγεϊται ή γεν. πληθ. τοΰ θηλ.: αυτή τούτων, ένώ άλλως έπρεπε 
νά ήναι ταύτων (πρβ. δωρ. ταυτάν).

Σελ. 46, § 162. Ή έν. όνομ. τοΰ άρσ. καί θηλ. τών τριτοκλίτων 
σχηματίζεται ή διά προσθήκης τοΰ ς ή άνευ ς, άλλά δ^ έκτάσεως 
τοΰ θεμ. φωνήεντος. Ό νεωτερισμός ούτος είναι άξιέπαινος. Καλλί- 
τερον δμως θά ήτο άντί «δ^ έκτάσεως τοΰ θεματικού φωνήεντος» 
νά έλεγεν «έκ τοΰ ίσχυροτέρου θέματος». Πρβ Collitz ΒΒ, X, 1 
καί έξής.

Σελ. 48. Τό άλώπηξ (θ. άλωπεκ-) έκτείνει τό θεματικόν φωνήεν 
έν τή έν. ονομαστική. Ή όνομ. άλώπηξ γίνεται έκ τοΰ ίσχυροτέρου 
θέματος, άς προσλαμβάνη καί ς· πρβ. τό πούς, δωρ. πώς. Περί τής 
παραγωγής τής λέξεως ίδέ Hubschmann ΚΖ, XXVI, 603. Πρβ. καί 
G. Meyer γρ. § 312.

Σελ. 49, σημ. αΛ Άνωμάλως σχηματίζεται τόπους κατά τήν έν. 
ονομαστικήν. Οΰδεμία άνωμαλία. Καί τούτου ή όνομ. γίνεται έκ 
τοΰ ίσχυροτέρου θέματος. Collitz. ΒΒ, X, 31 καί 36 καί Frohde 
ΒΒ, VII, 113.

Σελ. 50, § 117. «’Ενταύθα άνήκουσι καί αΐ είς -ώς,-υΐα,-ός με- 
τοχαί, τών οποίων τό άρσ. καί ούδ. έχουσι τήν μέν έν. όνομ. έκ 
θέματος ος, τάς δέ άλλας έκ θέματος οτ». Τό θέμα τής μετοχής 
τοΰ ένεργ. παρακ. άνήκει είς τά τρίβαθμα θέματα μέ ισχυρόν, μέσον 
καί άσθενές θέμα, ών τό μέν ισχυρόν έχει μακρόν τό φωνήεν τής 
τελευταίας συλλαβής, τό δέ μέσον βραχύ, τό δέ άσθενές στερείται 
τοΰ φωνήεντος, ήτοι Ρωσ- ρος- (καί Ροτ), υς. Καί τό μέν Ρωσ- έν 
τή άττική έμεινε μόνον έν τή έν. όνομ. τοΰ άρσ., τό δέ Foo- έν τή 
όνομ. καϊ αίτ. έν. τοΰ ούδ., είς πάσας τάς άλλας πτώσεις άμφο- 
τέρων τό μέσον τό μέ τ ροτ, τό δέ υς μέ τό Ja πρόσφυμα έσχημά- 
τισε τό θηλυκόν θέμα: γεγραφυσ)ά γεγραφυϊα. Collitz, ΒΒ, X, 25 
καί 63.

Σελ. 54, ύποσημείωσις. «Πάντα τά είς τηρ είχον άρχικώς θέμα 
εις τερ- . Άλλ’ή έ'κτκσις τοΰ τερ είς τηρ έν τή όνομ. μετεδόθη έπεί-



flAPNASSOX ΕΕΕΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ! ΚΑΤΑΙΒΑΙΝΗ 441
■fa ίΐς ό'λας τάς πτώσεις. Εις το σωτήρ έττιριήθ,τ» το θέμα έν κλητ.» 
Δέν είναι ορθά ταΰτα. Έπρεπε νά διακριθώσι τά ονόματα' τοΰ δρών- 
τος άπό τών συγγένειας σημαντικών. Τά τοΰ δρώντος είναι ί οξύ
τονα εις τήρ μέ το ισχυρόν θέμα έκταθέν είς δλας τάς πτώσεις, ένφ 
άρχικώς άνήκε τή όνομ. κα'ι α’ιτ. τοΰ έν. Αείψανον δέ τοΰ μέσου θέ
ματος εις τερ τοΰ άνήκοντος άρχικώς τή τοπ. καί κλητ. τοΰ ένικ. 
έτηρηθη εν τώ σώτερ. Το δέ ασθενες -τρ-, δπερ άρχικώς άνήκε τή 
άφαιρετική καί γενική έν., έξηφανίσθη δλως έκ τής κλίσεως, σωθέν 
έν τή παραγωγή: αύλητρίς, άροτρ-ον. ’Ή βαρύτονα (ρήτωρ) μέ ισχυ
ρόν θέμα τωρ μεΐναν έν τη ονομ. έν., ένώ άρχικώς άνήκε καί τή α’ιτ. 
έν., καί μέσον τορ άνήκον άρχικώς τή τοπ. καί κλητ. έν., έπικρατή- 
σαν δέ κατόπιν είς δλας τάς πτώσεις. Τό δέ άσθενές θέμα τρ- έξη- 
φανισθη κρςι ένταυθα ολως εκ της κλίσεως, σωθέν έν τή παραγωγή: 
ήλεκτρ-ο-ν πρβ. ήλέκτωρ. Τά δέ συγγένειας ονόματα οξύτονα καί 
βαρύτονα (πατήρ, εύπάτωρ) διακρίνονται τών τοΰ δρώντος, διότι έν 
τή α’ιτ. έ'χουσι τό μέσον θέμα έξ άρχής. Καί τά μέν οξύτονα (πατήρ) 
έτήρησαν τήν άρχικήν κλίσιν μέ τούς τρεις βαθμούς τοΰ θέματος, τό 
ισχυρόν τήρ έν τή έν. όνομ. (πατήρ), δπου καί άρχικώς ύπήρχε, τό 
μέσον τερ έν τή αίτ., τοπ. καί κλητ. έν., δπου καί άρχικώς υπήρχε 
(πατέρα, πάτερ, καί πατέρι όμ.), τό δέ άσθενές τρ- έκ τής γεν., δπου 
άρχικώς ύπήρχε (πατρός), είσείρπυσε καί είς τήν τοπ. έν. (πατρί). 
Τά δέ βαρύτονα (εύπάτωρ) έτήρησαν τό ισχυρόν θέμα τωρ έν τή 
έν. ονομ., δπου καί άρχικώς ύπήρχε, τό τορ έν τή αίτ. τοπ, και κλ. 
έν., αις καί άρχικώς ύπήρχεν, δθεν είσείρπυσε καί είς τήν γεν., έ'χου- 
σαν άρχικώς τό άσθενές τρ- σωθέν μόνον έν τη παραγωγή: φράτρα. 
Περί τούτων πραγματεύεται έν έκτάσει ό Collitz (ββ, X, 55 καί 
έξής) έξετάσας την κλίσ,ιν τούτων καί τών λοιπών τριτοβάθμιον 
θεμάτων μόνον κατά τόν ένικόν άριθμ.όν.

Σελ 56, g 197. «Τό κύων εχει κλητ. κύον, τάς δέ λοιπάς πτώ
σεις σχηματίζει έκ θέματος κυν-». Καί τό κύων είναι τρίβαθμον: 
κυων- κυον- κυν- Collitz ΒΒ, X, 61.

Σελ. 57, g 201, σημ. «Τών βραχύτερων τύπων ύπόκειτ,αι θέμα 
εις οσ-· βελτίω έκ τοΰ βελτίοσα κλπ.» ’Ορθά. Αλλά διά τί δέν λέ
γεται έν τινι ύποσημειώσει δτι τό σ είναι δ χαρακτήρ τοΰ θέματος 
(πρβ. λατιν. .συγκριτικά) ,]ωσ- ισχυρού, joo- μέσου, καί ισ- άσθενοΰς 
και δτι τό ν τούτων προήλθεν έκ μεταβάσεως είς τήν ν- κλάσιν καί 
δή πρώτον τών τύπων, έν οίς τό σ μεταξύ φφνηέν,τφν έξέ.πε.σε j 
Collitz ββ, 65.

Σελ. 61, g 211. «Ή γενική πόλεωςέγένετο έκ τοΰ έπικοΰ πόληος.» 
Έναντιούται Schmidt (κζ, XXVII 297) λέγων δτι έκ τοΰ πόληος 
θά έγίνετο πόλως, ώς χρώμενος έκ τοΰ χρηόμενος.

Σελ. 64, g 214. Τών είς εύς άναγράφει θέμα είς ευ-, τάς δέ πτώ
σεις βασιλέων, βασιλέα, βασιλέας έξηγεΐ έκ τοΰ όμηρικοΰ βασιλήος 
κλπ. Όρθότερον θά ήτο έν σημειώσει νά ρηθή δ,τι σήμερον γνωρίζο- 
μεν περί αυτών, δτι θέμα είναι ηύ—, έξ ού προήλθον οΐ τύποι έκεϊνοι 
βασιλήος, βασιλέως κλπ., βραχυνθέν έν τή έν. ονομαστ. είς ευ .

Σελ. 67. «Ζεύ-ς· θέμα Ζευ- έν τη όνομ. καί κλητ., Δι- είς τάς 
άλλας πτώσεις». Διά τί νά μή εί'πη τό όρθόν έν μικρή σημειοόσει 
δτι ΐσχ- θέμα είναι δ,]ηυ- βραχυνθέν έν τη ονομ. εις |ευ (πρβ. βασι
λεύς άντί βασιληύς), μέσον δ^ευ-, δπερ ί'σως έτηρήθη έν τή κλητ. 
Ζεΰ, καί άσθενές διΡ άνευ τοΰ προτακτικού φωνήεντος τής δίφθογ
γου ; Collitz, ΒΒ, X, 47. Περί τοΰ ναΰς ούδέν μάς λέγει, πόθεν οί 
τύποι, νηί, νήες κλπ., ή γεν. νεώς καί διά τι έχει όξεΐαν.

Σελ. 69, g 227. «Λείψανα πτώσεων άπολεσθεισών. Τά είς αι, οι, 
ι, σι, έπιρρήματα είναι άρχαϊαι τοπικαί πτώσεις· λ. χ. χαμαί, οίκοι, 
Μαραθώνι, Άθήνησι». "Αν δέν εύρίσκοντο έν τη κλίσει αί πτώσεις 
αύται, άλλά μόνον έπιρρηματικώς, είχε δίκαιον να τας καλή απολε- 
σθείσας. "Αν έξαιρέσωμεν τήν αι (χαμαί), ήτις καί μονή έξελιπεν έκ 
τής κλίσεως, είτε ώς τοπική τής α (χαμα-ί), είτε κατ άλλους ως 
δοτ. τής γ' (χαμ-αί καί τά άπαρεμφ. εις -μεν-αι, ρεν-at) εκληφθή, 
δλαι αί άλλαι είναι έν χρήσει έν τη κλίσει. Περί τής ι τοπ. εν. 
είναι γνωστόν δτι είναι ή μ.όνη έν τη γ επικρατούσα πτώσις και 
περί τής οι τοπ. έν. είναι έπίσης γνωστόν οτι πολλαι διάλεκτοι 
χρώνται αυτή έν τοϊς δευτεροκλίτοις ονομασιν, όπως ακριβώς χρών- 
ται τη ι- πάσάι αί διάλεκτοι έν τοϊς τριτοκλίτοις, οτι δέ και ή σι 
δέν περιωρίσθη μόνον έν έπιρρηματικη χρήσει, αλλ είναι καί εν τή 
κλίσει τών πρωτοκλίτων εύχρηστος, άς ίδη G. Meyer γρ. g 379.

Σελ. 75, g 248. Κατ’ άναλογίαν τού παλαίτερος παλαίτατος 
έσχηματίσθησαν κτλπ. Ήδύνατο νά προσθέση «καί τού μεσαίτερος 
(πρβ. μεσαι-πόλιος)».

Σελ. 76, g 250. «Πρό τών καταλήξεων ιων, ιστός άποβάλλεται 
τό τέλος τών έπιθέτων ος, υς, ρος». Έπρεπε να ειπη απλουστερον 
δτι αί καταλήξεις αύται προςτίθενται είς τήν ρίζαν τών έπιθέτων. 
Αυτόθι σημ. α' «θάσσων έκ τοΰ ταχίων», άλλά Schmidt (ΚΖ, XXV 
156), Osthoff (παρκ. 448), G. Meyer (γρ. g 392) τό θάσσων θεω- 
ροΰσι προελθόν έκ τού θαγχιων.
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Σελ. 79, § 262. Παρέλειψε νά εΐπγ περί τών τακτικών άριθμη- 
τικών πόθεν γίνονται κα'ι είς τί λήγουσι. Περί της καταλήξεως αύ
τών είς -οστός πρβ, Osthoff παρκ. 593.

Σελ. 81, § 263. Τά απόλυτα κα'ι τακτικά αριθμητικά ώς τρία 
κα'ι δέκα, έξ κα'ι είκοσι, τρίτος κα'ι δέκατος καλούνται σύνθετα !

Σελ. 82, § 266. Τά άριθμητικά σημεία τά νύν έν χρήσει καλούν
ται αραβικά. Διά τών Αράβων εγειναν γνωστά είς τούς Ευρωπαίους, 
άλλ’ οί ’Άραβ ες τά ελαβον παρά τών ’Ινδών καί κλητέα ’Ινδικά. 
Πρβ. Weber inch literaturgeschichte 2 έκδ., σελ. 274.

Σελ. 89, § 289. Περί της αντωνυμίας τίς δέν μάς λέγει τίποτε. 
Ποιον είναι τό θέμα - καί πόθεν τό ουδέτερον τί, τό τίσι διά τί δέν 
έχει τό ι μακρόν. Επίσης ούτε περί τοΰ άττα λέγει τι, ένφ έκ τοΰ 
θέματος τίν- ούδέ τοΰτο έξηγεΐται, ούτε περί τοΰ του, τφ.

Σελ. 97, § 321. «Τό ρηματικόν θέμα, τό όποιον δέν παράγεται 
έξ άλλου λέγεται ρίζα καί τά ρήματα, τά όποια έχουσι τοιοΰτον 
θέμ,α λέγονται ριζικά καί πρωτότυπα· π. χ. τοΰ λύω τό θέμα είναι 
ρίζα». Τό λύω είναι πρωτότυπον οχι ριζικόν. 'Ριζικόν είναι τό ε’.μί, 
είμι, τίθημι κλπ., το δέ λύω, γράφω κλπ. είναι πρωτότυπα, διότι 
πρός τή ρίζή ένεχουσι καί τό πρόσφυμα ο, ε (λυ-ο- λυ-ε). Περί τού- 

■ του εΐπομεν προκειμένου περί ονοματικού θέματος έν σελ. 32, § 130 
τής γραμματικής.

Σελ. 98, § 325. ’Εν τώ παιδεύομ,εν τό ο θεωρεί συνδετικόν φω
νήεν. Πρό πολλού κατεδικάσθη ή τοιαύτη ονομασία. Είναι τό τε- 
λευταϊον γράμμα (δ χαρακτήρ) τού ένεστωτ. θέματος παιδευο (ή 
παίδευε) καί καλείται θεματικόν φωνήεν. Επομένως ούχί όρθώς (§ 
323) λέγεται τό κοπτ- θέμα τού ένεστώτος κα'ι παιδευσ- θέμα τοΰ 
μέλλοντος, διότι τό θέμα τούτων είναι κοπτο-ή κοπτε (πρβ. λογο- 
λογε- θέμα τού λόγο-ς) παιδευσο- -σε-. Ουτω κα'ι ή σημ. (§ 326, 
σημ.) «κυρίως τά συνδετικά φωνήεντα άνήκον άπ’αρχής είς τό θέμα 
τών είς ω ρημάτων» ήτο περιττή.

Σελ. 99, § 329. «Ή υποτακτική τών είς ω διακρίνεται τής ορι
στικής, καθ’ δτι έχει τά συνδετικά φωνήεντα εκτεταμένα: παιδεύο- 
μεν, παιδεύετε δρ., παιδεύωμεν, παιδεύητε ύποτ. Ή δέ ύποτ. τών 
είς μι έχει εγκλιτικά φωνήεντα ο, ε, δπου τά είς ω έχουσι τά εκτε
ταμένα συνδ. φωνήεντα ω, η». Ουδόλως δ ·η ύποτ. τών
είς ω άπό τής τών είς μι, τό ω καί η αύτής δέν είναι τά συνδετικά 
φωνήεντα τής δριστ. έκτεταμένα. Ή ύποτ. (καί τών είς μι καί τών 
είς ω) έχει εγκλιτικόν φωνήεν ο, ε, δπερ έν τοϊς εις -ω μέ τά τε
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λικά τού θέματος ο, ε συνγρέθησαν έν παλαιοτάτοις χρόνοις είς ω 

καί η.
Σελ. 99, § 331. Έν τφ α' προσ. τής ένεργ. φωνής τών είς ω ήδύ- 

νατο άφόβως νά άναγραφή προσωπ. κατάληξις α, οΐα καί τοΰ ένεργ. 
παοκ., συναιρεθεϊσα έν τή άρχεγόνφ ήδη γλώσσγ μέ τό θεματικόν 
φωνήεν ο είς ω: φέροα φέρω’ πρβ. καί δείδω παρκ. έκ τού δέδΡο^οε 
δέδΡοα δέδρω δείδω. Morph. Unt. I, 146,11, 121 καί Ostlioff παρκ. 
61. Ώς β' πρόσ. τής ένεργ. φωνής τών είς μι άναγράφεται σι, δπερ 
μόνον έν τφ έσσί εύρίσκεται, ένφ τά άλλα είς μι ρήματα έχουσι ς. 
’Άλλως δέ καί άβέβαιον είναι άν ή άρχέγονος γλώσσα διά τόν ένε- 
στώτα πάντοτε τώ ι έχρήτο, τουλάχιστον αί ίταλικα'ι καί κελτικαί 
γλώσσαι μόνον τάς προσωπικής καταλήξεις τών παραγομένων έχου- 
σι. Thurneysen κζ, xxvn, 174.

Σελ. 101, g 337. Δυσκολευόμ.εθα νά πιστεύσωμεν δτι τό ήφαγα 
τής γλώσσης μας έχει σχέσιν τινά μέ τό ήβουλόμην, ήδυνάμην. Νο- 
μίζομεν οτι είναι αυτό τό έφαγα έξασθενήσαν ε’ις ί'φαγα. 'Η δέ γρα
φή ή φερομένη έν τή μεσαιωνική ποιήσει καί ταϊς διαλέκτοις τής 
νέας έλληνικής ήγραφα, ήλεγα (G. Meyer γρ. σελ. 422. Foy ΒΒ, 
ΧΠ, 92) θεωρητέα ώς μανία πρός άρχαϊσμόν, ουδόλως μαρτυρούσα 
περί τής καταγωγής τού φωνήεντος.

Σελ. 114, § 369. «Τό θέμα τοΰ ένεστώτος εύρίσκομεν άν άπό τοΰ 
α’ έν. προσ. τής όριστ. τού ένεστώτος άφαιρέσωμεν τό τέλος ω’ π. χ. 
παιδεύω θέμα παιδευ-»· δτι θέμα είναι παιδευο- παίδευε- εΐπομεν 
άνω. ‘Ρητέον λοιπόν ούτω; «τό θέμα.... άν άφαιρέσωμεν τήν προ
σωπικήν κατάληξίν» καί οχι τό τέλος ω, δπερ ένέχει τόν χαρακτή
ρα τοΰ θέματος καί τήν προσ. κατάληξίν.

Σελ. 125, § 385. «'Ρήματα, τών οποίων τό ρηματικόν θέμα είναι 
καί θέμα τού ένεστώτος είναι α') σχεδόν πάντα τά φωνηεντόληκτα' 
β') τά ριζικά, τά έχοντα χαρακτήρα άφωνον καί πρό αΰτοΰ φωνήεν 
ή ύγρόν ή ένρινον άγω, άδω, τρέπω, σπένδω, πέμπω, έλέγχω' γ') 
τά ένρινα μένω, νέμω καί τό ύγρόληκτον δέρω». Πάλιν έπαναλαμ- 
βάνομεν δ,τι άνω εΐπομεν, δτι τό θέμα τούτων είναι διάφορον τοΰ 
ρηματικού: π. χ. φδ- ρηματ. φδο- φδε ένεστ. θέμα. "Οτι δέ τό άγω 
κλπ. δέν πρέπει νά καλώνται ριζικά πάλιν εΐπομεν άνω σελ. 97, § 
321 τής γραμματικής.

Σελ. 125, § 386. Έπί δέ τών άλλων θεμάτων ένισχύεται έν τφ 
ένεστώτι α') διά τ: τύπτω' β') διά τοΰ ένεστ. άναδιπλασιασμοΰ: γί- 
γνομαι· γ') διά j: φυλάσσω κλπ.». ’Έπρεπε νά εΐπή ούτω; τό ρη
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ματικόν θέμα ένισχύετάι χ') διά τοΰ θεματικού φωνήεντος ο, ε- 
λύω, άδω κλπ.- β') δι’ άναδιπλασιασμοΰ καί τοΰ θεματικού φωνήεν
τος: γίγνομαι κλπ.- γ') διά τοΰ το, τε: τύπτω κλπ.· δ') διά τοΰ 
jo, )ε: φυλάσσω κλπ. Έν υποσημειώσει δέ ήδύνατο νά εϊπη δτι τά 
ύπό τό γ' καί δ’ προσφύματα τελευτώσιν είς τό θεματικόν φωνήεν.

Σελ. 126, 3). ’Άν ό χαρακτήρ είνε ν ή ρ τό j μετατίθεται είς την 
προηγουμένην συλλαβήν κα'ι αποτελεί μετά τοΰ α και ε τοΰ θέμα
τος δίφθογγον αι και ει, μετά δέ τοΰ ι κα'ι υ μεταβάλλεται είς ϊ κα'ι 
ϋ. Άλλά κατά G: Meyer (γρ. § 513) ή μετάθεσις γίνεται μόνον είς 
τά είς αν, εν κα'ι αρ· επομένως κρίνω γίνεται αφομοιώσει- πρβ. λεσβ. 
κρίννω και εϊτα άναπληρ. έκτάσει, επίσης φθείρω (αίολ. φθέρρω), 
σπείρω, δείρω (αίολ. δέρρω). Μάλιστα, ώς άνω εϊπομεν (σελ. 23, g 
91 γραμματικής) κατά Fick (ΒΒ, IX, 317) καί τά είς εν γίνονται 
αφομοιώσει- δθεν καί αιολικόν κτέννω (ΒΒ, VII, 68), άττ. κτείνω. 
Έλησμονήθησαν δέ έντελώς τά συνγ,ρημένα είς άω, έω, όω, ένφ έν- 
ταΰθα ήτο ό καταλληλότερος τόπος νά μνημονευθώσι.

Σελ. 126, 3, σημ. α'. Τό πέσσω δέν έχει χαρακτήρα π, άλλά γί
νεται έκ τής άρχαϊκωτέρας ρίζης μέ κ: πέκjω.

Σελ. 127, § 388. «Τό χρονικόν θέμα τοΰ μέλλοντος κα'ι τοΰ αορί
στου χ' ένεργ. καί μέσου σχηματίζεται έκ τοΰ ρηματ. θέματος προσ
θέσει ένός σ.». Δέν έπρεπε νά συγχυθώσι χρόνοι τόσοι διάφοροί άλ- 
λήλων κατά τά χρονικά θέματα. Τουλάχιστον έν σημειώσει έπρεπε 
νά δηλωθή ή διάφορος καταγωγή αυτών καί μάλιστα άφοΰ έν § 391 
θεωρεί άναγκαϊον μεγάλοις γράμμασι νά μάς διαφωτίσν] περί τοΰ α 
τοΰ πρώτου αορίστου πόθεν προήλθε.

Σελ. 128, g 397. «’Άνευ τοΰ χρονικού χαρακτήρος σ σχηματίζε
ται δ μέλλων τοΰ χέω, έσθίω, καί πίνω, καί ό αόριστος τοΰ χέω: 
χέω καί χέομαι, άόρ. Ιχεα, έδομαι, πίομαι». Σύγχυσις διαφόρων 
πραγμάτων- τό χέω, χέομαι καί πίομαι έξηγοΰνται καλώς ώς μέλ
λοντες μέ τόν χρον. χαρακτήρα σ έκπεσόντα μεταξύ φωνηέντων: 
χευσω χευω χεΡω χέω, πι- πισομαι πίομαι- ό δέ έδομαι είναι ύποτ. 
ένεστ. κατά την δμηρ. χρήσιν τής ύποτ. έ'χον τό έγκλιτικόν φωνήεν 
αυτής ο, ε, διότι τό ρήμα έν τή δριστ. έκλίνετο κατά τά είς μι, άνευ 
δηλαδή θεματικού φωνήεντος- πρβ. έδμεναι κα'ι λατ. edo es est. Ό 
συγγραφεύς ήκολούθησε τόν G. Meyer (γρ. § 536) έκλαμβάνοντα 
τούτους ένεστώτας μέ σημασίαν μέλλοντος, δπως τό είμι, άλλ’ έ
πρεπε νά τό εϊπγ καθαρά, δπως δ G. Meyer.

Σελ. 128, § 398. «Είς τά φωνηεντόληκτα ρήματα έκτείνεται πρό 

τοΰ σ τό θεματικόν φωνήεν, άν είναι βραχύ- τό α είς η: τιμάω τι
μήσω- τό ε είς η: ποιέω ποιήσω- τό ο είς ω: δηλόω δηλώσω καί το 
ϊ καί ΰ είς ϊ καί ϋ: τϊ’σω, φΰ σω. Έν ύποσημ. φέρεται: κυρίως τό η 
δέν προήλθεν έξ έκτάσεως έν τφ χρήσω, έχρησα, χρήσομαι, έχρησά- 
μην, άλλ’ άνήκει είς τό θέμα χρη-. Τό πράγμα έχει άλλως. ’Ή πρέ
πει νά παραδεχθή τις δτι τό ένεστ. θέμα τούτων έλήφθη πρός σχη
ματισμόν καί τών λοιπών χρόνων: τιμαίέ-σω, ποιε^έ-σω, δηλojέ-σω- 
δθεν άρχαϊκή συναιρέσει τιμά’σω (τιμήσω άττ. καί ίων.), ποιήσω, 
δηλώσω (G. Meyer γρ. § 51) ή δπερ πιθανώτερον, τό ένεστ. θέμα 
μένει μόνον έν τφ ένεστ. (καί παρατ.), έν δέ τοΐς λοιποΐς χρόνοις έχο- 
μεν τό ρηματικόν θέμα τιμά- φίλη- χρη- χρυσω- μηνϊ-, ών τό μα
κράν φωνήεν έ'χει τήν αρχήν του έκ τών είς ά (τιμά τό ισχυρόν ονο
ματικόν θέμα ώς ρηματικόν θέμα, τιμά τό άσθενές έν τφ ένεστώτι 
τιμά^ω), έπέδρασαν δμως καί οί τύποι ώς τλά'σομαι, βέβλημαι, 
στρώσω. Μ. Unt. 1,70 Verbum in der nominalcomposition σελ. 
32-33 καί 332 σημ.

Σελ. 129, g 401. «Είς τόν άόρ. χ τών ένρινολήκτων καί ύγρολή- 
κτων ρημάτων δ χρον. χαρακτήρ σ άφανίζεται, τό δέ θεμ. φωνήεν 
εκτείνεται άναπληρωτικώς τό μέν α είς η: φαίνω φαν- έφηναβ. Περί 
τούτου εϊπομεν έν σελ. 13, g 41.

Σελ. 132, g 402. Πάλιν κα'ι είς τόν άόρ. β' τών είς ω έχομεν 
συνδετικόν φωνήεν ο, ε, ένφ χρονικόν θέμα καί αύτοΰ είναι λιπο-,λιπε-.

Σελ. 133, g 405, σημ. Ό έγενόμην καί έτεκον σχηματίζονται έκ 
τής ίσχυράς ρίζης. Μόνον ούτοι ; Ό έλεΐν, έτεμον, έρέσθαι, ώφελον ;

Σελ. 134. Μεταξύ τών καταλεγομένων ώς συνηθεστάτων άορίστων 
β' δέν βλέπομεν τόν έλεΐν, έρέσθαι, μαθεΐν. Αυτόθι δ έ'πεσον θεωρεί
ται β' άόρ. ένφ είναι χ'. Λέγει μέν έν g 408 δτι δ άόρ. β’ έ'πεσον 
έ'χει τόν χρ. χαρακτήρα τοΰ χ άορ. καί τό τέλος τοΰ β' άορ , άλλά 
καί πάλιν σαφώς δέν έκφράζεται, διότι έπρεπε νά εϊπγι καθαρά δτι 
δ έ'πεσον είναι άόρ. α', μεταπεσών ώς πρός τό φωνήεν είς τούς μέ 
θεματικόν φωνήεν άορίστους β'.

Σελ. 134. Έν σημειώσει λέγει δτι τήν άρχ. κατάληξιν θα του 
β' έν. προσ. τοΰ ένεργ. παρακ. τής δριστ. έτήρησε μόνον ό οϊδα β’ 
πρόσ. οίσθα καί δ πέποιθα β' προσ. πέποισθα. Ούδαμοΰ ευρομεν πέ- 
ποισθα.

Σελ. 135, g 410. «Ό ένεργ. παρακ. σχηματίζεται έκ τής ίσχυ- 
ράς ρίζης: τέτηκα, σέσηπα. g 411 Ό ένεργ. παρακ. τών άφωνολ. 
καί ύγρολ., δταν τό θέμα είναι μονοσύλλαβον, τρέπει τό ε τοΰ θέμα- Τόμος 1’, β — ‘Ιούνιος 188ϊ S3 
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τος είς ο καί τό ει είς οι: τέτροφα, λέλοιπα. Πλήν τοΰ πέπλεχα, 
βέβλεφα, πέπεικα. Σημ. ό παρκ. έρρωγα έκ τής ρίζης Ρρηγ-,- ό είωθα 
έκ της σΡηθ-, κα'ι δ πέπτωκα έκ της πτη- τρέπουσι τό η εις ω». Ή 
διάταξις έπρεπε νά γείνγ ούτω: Έν g 410 νά τεθώσι καί τό πέπλε- 
χα, βέβλεφα, πέπεικα, διότι καί ταΰτα σχηματίζονται έκ τής ίσχυ- 
ράς ρίζης. Έν δέ g 41 1 νά ρηθη ότι δ παρκ. σχηματίζεται έκ της 
έξωγκωμένης ρίζης, ήν ούδαμοΰ άνέγραψεν ό συγγραφεύς, καί είς τά 
τέτροφα, λέλοιπα τά έκ της έξωγκωμένης ρίζης νά πρσστεθώσι καί 
τά της σημειώσεως έ'ρρωγα κλπ., διότι καί ταΰτα έντεΰθεν γίνονται.

Σελ. 141, § 434. «'Ο παθ. β' άόρ. σχηματίζεται κατ’αναλογίαν 
τοΰ έσβην». Διά τί τό προνόμιον τοΰτο είς τόν έσβην ; ’Έπρεπε νά 
ρηθή ότι έγένετο κατ’ αναλογίαν τών είς η (ε μακρόν) άορ. β' των 
είς μι, οιτινες φυλάττουσιν έν τή δριστική το μακρόν φωνήεν δι’ ό
λων τών αριθμών, ώς έσβην, έβλην κλπ.

Σελ. 147, σημ. β'. «Τό γεύω λαμβάνει σ είς τά ρηματικά γευ- 
στέον, άγευστος». Τό σ ύπήρχεν έν τη ρίζγ τοΰ ρήματός ούσ·ρ γευσ- 
γεύ(σ)ω.

Σελ. 149, g 452. «'Ρημάτων τινών φωνηεντόληκτων δ ένεργ. καί 
μέσος μέλλων αποβάλλει τόν χρ. χαρακτήρα σ καί συναιρείται ώς 
τά συνηρημένα». Καί ένφ έπρεπε νά καταλέξη πρώτα τά φωνηεντό
ληκτα, έξ ών έχουσι τήν αρχήν οί άττ. μέλλοντες (G. Meyer γρ. 
σελ. 471, Verbum Osthoff 331 καί Frohde ββ, ιχ, 113) καί κα
τόπιν τούς έκ συμφωνόληκτων κατ’ αναλογίαν γινομένους μέλλον
τας, έχει ταΰτα ανακατωμένα’ π. χ. τό τελέω, άκέομάί, άμφιέννυμι 
έπρεπε νά ήναι τελευταία,

Σελ. 150, g 457. Διά τί ή ύποτ. τών είς μι έν μέν τώ ένικφ έχει 
τά τέλη τής ύποτ. τών εις ω, έν δέ τώ δυϊκφ καί πληθ. τάς συν
ήθεις προσωπικάς καταλήξεις καί πρό αυτών τά έγκλιτικά φωνήεν
τα ο, ε ; Τό τιθήω, δθεν τιθώ, δέν δύναταί νά προέλθη έκ τοΰ 
τιθή-ο-α (ύποτ. κατά τά είς -μι, μέ ο έγκλ. φωνήεν καί α κατάλη- 
ξιν προσ.) ; Πρβ. G. Meyer (γρ. § 583) άναγνωρίζοντα τό έφήω, 
μεθ-ή-ω σχηματισθέν μέ τό ο έγκλ. φωνήεν τής ύποτ. καί τήν προσ. 
κατάληξιν. Διά δέ τό β' καί γ' έν. πρόσ., όπου δ Meyer αμφιβάλλει 
πώς άοχήθεν ειχον, δυνάμεθα νά είκάσώμεν σχεδόν ασφαλώς τύπους 
τιθή-ε-ις, τιθή-ει (πρβ. δριστ. γράφεις, γράφει μέ τήν διαφοράν ότι 
έκεΐ μέν τό ε είναι έγκλ. φωνήεν, έν δέ τώ γράφεις, θεματικόν). 'Ο 
Baurack (Stud. σελ. 2-3) αναγνωρίζει ένσίγμ.ους άορ. ύποτ. (οΐτι- 
νες, ώς γνωστόν, σχηματίζονται κατά τά είς μι) δείκσει, έπελεύσει, 
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παρώσει’ (έπιγρ. Γόρτυνος), αναφέρει δέ αύτόθι καί ιωνικούς τοιαύ- 
τους αορίστους ποιήσει κλπ. Τοΰ δέ ένικοΰ τοΰ μέσου έχομεν κατα- 
θή-ο-μαι, βλή-·-ται μέ τό έγκλ. φωνήεν ο, ε,

Σελ. 156, g 462. Τάσι έκ τοΰ ίέασι. ’Αλλ’ δ συγγραφεύς μάς εί- 
πεν (σελ. 16, γ') οτι τό εα συναιρείται είς η (γενεά γένη), ’Έπρεπεν 
έπομένως νά μάς εΐπγ «κατά τό ύγιέα ύγιά (σελ. 60)».

Σελ. 157, § 469. σημ. α'. «Ό έδωκα έγένετο έξ αρχαιότερου θέ
ματος δωκ-, κατ’ αναλογίαν δέ τούτου έγένετο-καί δ έ'θηκα, ήκα». 
Διά τόν έθηκα, ήκα άς ίδγ δ συγγραφεύς καί Bartholomse ΒΒ, XII, 
84, σημ. ΚΖ, XXVII, 355. Αντίθετον δέ γνώμην περί του κ άς ί'δϊΐ 
παρά Hartmann κζ, χχνιπ, 288 καί Osthoff παρκ. 372.

Σελ. 162. «ήμί θέμα ή-». 'Ρίζα τούτου είναι ήχ-. Osthoff παρκ. 
175.

Σελ. 164, σημ. γ'. «Τό η τοΰ παρτ. ήα προήλθεν έξ αύξήσεως 
κατ’ έκτασιν τοΰ ε τής ρίζης εΐ-». ’Αλλά τό εί- (εΐμι) είναι είς τά 
έν. τοΰ ένεστώτος καί έ'πρεπε νά προστεθώ ότι έκ τοΰ ένικοΰ, όπου 
δικαιολογείται τό γ, έξετάθη καί είς τόν δυίκόν καί πληθυντ.

Σελ. 167, g 494. Ό δείδω δέν είναι ένεστώς, είναι παρακ. καί 
έχει μόνον τό πρώτον πρόσωπον. Είπομεν περί αύτοΰ έν σελ. 99, § 
331.

Σελ, 168, σημ. α . «Τό γ' πληθ. τοΰ οιδα (ί'σασι) είναι άντί τοΰ 
ί'δασι, τό σ δηλ. έκ τών άλλων προσ. τοΰ πληθ. μετεδόθη καί είς τό 
γ καί αντικατέστησε τό δ». Δέν προήλθε το ϊσασι ούτω, άλλ’ έκ 
τοΰ ίσαν γ' πληθ. τοΰ ύπερσυντ. Schmidt ΚΖ, XXVII, 32.4.

Σελ· 168, σημ. β'. »Είς τόν ύπερσ. τό η τοΰ ήδη τό έν τή άρχή 
προήλθεν έκ τής αύξήσεως κατ’ έκτασιν τοΰ ε τοΰ θέματος είδ-». Ό 
ήδη είναι άόρ. α’, ήτοι ίνσιγμος ‘ήρείδεσα ήΡείδεα ήδεα (λατ. Vl·» 
deram, ίνδ. avedisham), έξ ού ή ύποτ. εύκτ. καί άπαρ. (είδώ, εί- 
δείην, είδέναι τύποι είσελθόντες είς τό τοΰ παρακ. σύστημα). Ούτω 
δέ έξηγ εϊται καί τό ει αύτοΰ, διότι οί Ινσιγμοι άόριστοι γίνονται έκ 
τής ίσχυράς ρίζης. Προς τό φωνήεν τοΰ αορίστου συνεμορφώθη καί 
ή μετοχή τοΰ παρακ. είδώς. G. Meyer γρ. σελ. 482. 493. Brug
mann Μ. Unt. Ill, 16 καί 28. Osthoff παρκ. 397.

Σελ. 168, g 496. Ανώμαλος συζυγία. Ή ονομασία φέρει σύγχυ- 
σιν, άφοΰ μόνον δύο συζυγίαι ύπάρχουσι. Τά άνώμαλα διαιρούνται 
είς πέντε τάξεις’ <χ! τάξις μέ ε έν τώ ένεστώτ.ι ή έν τοϊς λοιποϊς 
χρόνοις, δοκέφ, έθέλω’ β' τάξις μέ ν ή νε έν τφ ένεσφώτι, τίνω, άφι.- 
πνέομαι’ γ' τάξις μέ αν έν τφ ένεστ. άνευ μεταβολής τοΰ θέματος: 
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βλαστάνω $ παρεμβαλλομένου ν: λαμβάνω (κυρίως ή τάξις αυτή μέ 
τήν β'έ'πρεπε νά άποτελφ μίαν ύποδιαιρουμένην καί έ'πρεπε νά γ.χς 
εϊπγ τίνες ρίζαι προς τφ αν λαμβάνουσι καί τό ν πρό τοϋ χαρακτήρος)' 
δ' τάξις μέ σκ- έν τφ ένεστώτι' ε τάξις περιέχουσα τά ρήματα τά 
σχηματίζοντα τούς χρόνους των έκ διαφόρων θεμάτων. Ή διάταξις 
οΰδεμίαν έπιστημονικήν αξίαν έ'χεί, ουδέ βλέπομεν κατά τί είναι 
άνωμαλώτερα τό λαμβάνω, γιγνώσκω, διδάσκω, άφικνοϋμαι τοϋ 
βλάπτω, φυλάσσω, φαίνω κλπ., άπεο κατετάχθησαν χωριστά έν σελ. 
125. Ουδέ έξετάζομεν άν εύρίσκονται καί γερμανικαί γραμματικαί 
έχουσαι τοιαύτην διάταξιν. Ή ορθή διάταξις είναι αυτή: οί ενεστώ
τες μέ ν (Ιον -νω’ 2ον -νέω" 3ον -ανω) και μέ σκω πρέπει νά ταχθώ- 
σι μετά τούς ένεστώτας είς τω καί )ω, δπως και παρά Meyer γρ. 
σελ. 442-457. Έλλιπώς δέ κατετάχθησαν οΐ ενεστώτες τών είς μι 
καί παραπέμπομεν πάλιν είς τόν αυτόν Meyer (γρ. 429-441), διότι 
μόνον περί τών είς νυ- ενεστώτων ποιείται λόγον (σελ. 150), περί 
δέ τών είς νη- δάμνημι, δάμναμαι, δύναμαι ούδέν λέγει. Λέγων δέ 
(§ 456) οτι τό θέμα τών πλείστων είς μι ένισχύετάι δέν άναγράφε1 
καί τίνων δέν ένισχύετάι.

Σελ. 175. «Έρχομαι θέμα έρχ—». Τό χ είναι λείψανον τοϋ σκ: 
ίρσκομαι Κουρτ. Verb. I, 2 έκδ. 278 καί επομένως θέρια είναι έρ-.

Σελ. 183. Περί παραγωγής. «Πρωτότυποι λέγονται αί λέξεις, αί 
όποΐαι γίνονται άριέσως έκ τοϋ ρηματικού θέματος διά προσθήκης 
τών πτωτικών ή τών προσωπικών καταλήξεων π. χ. βήξ, λέγω κλπ. 
Παράγωγοι δέ λέγονται αί λέξεις, αί όποΐαι γίνονται έκ τοϋ ρημα- 
τικοϋ ή όνορ-ατικοϋ θέρ,ατος διά προσθήκης διαφόρων γραμμάτων, τά 
όποια λέγονται προσφύματα ή παραγωγικαί καταλήξεις. Αί παρα- 
γωγικαί αύται καταλήξεις χρησιμεύουσιν είς τό νά δρίσωσι τήν έ'ν- 
νοιαν τών λέξεων' π. χ. έκ τοϋ θέρ,ατος κρι- (τοϋ κρίνω) γίνεται 
κρί-σι-ς, κρι-τή-ς, κριτήριο-ν». Οΰχί πάντα τά έ'χοντα πρόσφυρια 
είναι καί παράγωγα, τό κρίσις, κριτής είναι πρωτότυπα καί οΰχί 
παράγωγα καί τό λέγω δέν είναι τής αύτής κατηγορίας μέ τό βήξ, 
δχό.τε έ'χει πρόσφυμα -ο. Ότι δέ τό βήξ, φλόξ, ειμι, είμί κλπ. είναι 
ριζικά πρωτότυπα, τό δέ λέγω, λόγος, κρίσις, κριτής κλπ. ιδίως πρω
τότυπα καί δτι παράγωγα είναι τό τέλειος, κριτήριον, οίκέω κλπ. 
περί τούτου ,εί'πομεν έν τοΐς έ'μπροσθεν έν σελ. 32, § 130. Πρβ. καί 
ήμέτερα σύνθετα σελ. 9-10. "Οτι τό δικαστήριον, κριτήριον δέν 
παράγονται· έκ ρημάτων, ώς λέγει (πρβ. καί § 525), άλλ’ έξ όνομά- 
των καί έπομένως είναι παράγωγα, εί'πομεν έν τοΐς ήμετέροις συνθέ- 

τοις σελ. 380. Τοιαύτη λοιπόν πρέπει νά προηγηθη διάκρισις καί 
κατόπιν νά καταταχθώσι κατά σειράν χωριστά τά ριζικά, τά πρω
τότυπα καί τά παράγωγα καί όχι φύρδην, μίγδην.

Σελ. 188, ε'. «Τά είς ος (ες) παράγονται έξ έπιθέτων: βαθύς βά
θος, αισχρός αίσχος. Είςτό μάκρος άναφέρεται τό ουσιαστικόν μήκ-ος, 
είς τό μέγας τό μέγεθος, είς τό πολύς τό πλήθος». Τά είς ος (ες) 
παράγονται έκ ρημάτων καί είναι πρωτότυπα. Westphal Meth, 
gr. d. gr. Sp. I, σελ. 308-310 καί ήμ. σύνθετα σελ. 354.

Σελ. 189, g 532. «Παραγωγικαί καταλήξεις τών πατρωνυμικών 
είναι ίδης, άδης διά τά άρσενικά». Πολύ σύντομος, ουδέ μας λέγει 
είς τίνα θέματα προστίθεται έκατέρα, παραλείπει δέ καί τήν -ιάδης. 
Λοιπόν έ'πρεπε νά ε’ίπν) -δης : Αίνειά-δης (ούτω διαιρετέον καί όχι 
Αίνει-άδης) Βορεά-δης, δθεν άδης Άγιάδης, Μενοιτι-άδης, δθεν 
-ιάδης Τελαμων-ιάδης.

Σελ. 192, σημ. «Τό ο τοϋ θέματος αποβάλλεται πρό τής -ιος». 
Άλλά ποιος, δοιός καί κατ’ αναλογίαν τούτων τών παραγωγών έκ 
μονοσυλλάβων άντων. θεμάτων καί τά παράγωγα έκ πολυσυλλάβων 
άντων. θεμάτων: άλλοΐος, όμοιος, έτεροΐος, παντοϊος. Ίδέ Schmidt 
ΚΖ, XXVI, 385. — «Τό γελοίος έκ τοϋ γέλως κατ’ αναλογίαν τοϋ 
αίδοΐος έκ τοϋ αιδώς». Δέν ήδύνατο νά γείνγ έκ τοΰ γέλος (πρός τφ 
γέλως ;)

Σελ. 197, δ'. Γράφει γροθιαίς, κλωτσαίς. Νομίζομεν ovt προτι
μότερα είναι ή όρθοτέρα γραφή ή ή εΰμορφοτέρα καί έπομένως γρα- 
πτέα τά τοιαΰτα μέ ες. Ούτω καί άντί παλγιός, γρ-ρά κτλ. γραπτέον 
παλιός, γριά κλπ. "Ας μάς έπιτρέψγ δέ ό κύριος συγγραφεύς νά τφ 
εΐπωμεν, έπειδή τό έ'φερεν ό λόγος, δτι καί τό όνομά του ορθότερον 
γραπτέον Κατεβαίνης.

Σελ. 197, § 551. Σύνθεσις λέγεται ή συνένωσις άπλών λέξεων πρός 
σχηματισμόν νέων. Ό ορισμός ανακριβής. Απλαΐ λεξεις ένοϋνται 
πρός γένεσιν νέων ώς τό άνδρόγυνον! ’Έπειτα λέξεις λέγοντες έννο- 
οϋμεν όχι τά θέμ.ατα γυμνά άνευ πτώσεως, άλλά μετά τής πτωσεως’ 
άρα λογοσ-γράφος !

Σελ. 198. «Ευτυχής έκ τοϋ εύ καί τύχη». Εί έντεϋθεν, θά ήτο 
εΰτυχος.

Σελ. 198, § 554. «Τών γνησίων συνθέτων διακρίνονται τά νόθα. 
Νόθα δέ λέγονται τά σύνθετα, τών οποίων τά συνθετικά μέρη ήνώ- 
θησαν άνευ οΰδειχιάς μεταβολής, εύρηνται δέ έν χρήσει καί έκτος 
συνθέσεως. Ταϋτα προήλθον έκ παραθέσεως’ π. χ. ούτε, αναβάίνω, 
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νεώσοικος, παράχρήμα, Ελλήσποντος, Νεάπολις. Μάς ορίζει τά νόθα 
χωρίς νά μάς όρίση πρώτον τά γνήσια. ’Έπειτα τί θέλουσιν εις τά 
σύνθετα τά ούτε, [Λητέ ; "Ας μάς εΐπη ό συγγραφεύς εϊς τίνα τών 
κατηγοριών τών συνθέτων ταΰτα ανάγονται ; άντικειμενικά, κτητικά 
•ή τί είναι; Και τά ρήματα π. χ. άνάβαίνω κλπ. κάλλιαν νά ελειπον, 
περϊ ών άς 'ϊδη τά ήμ. σύνθετα σελ. 282. 462, 481. Τά δέ σύνθετα 
ώς νουνεχής, ΓΙυλοιγενής δέν είναι νόθα ; εΰρηνται τά συνθετικά αύ
τών άμφότερα έκτος τής συνθεσεως ; Πρβ. ήμ. σύνθετα σελ. 14.

Σελ. 198, σημ. β'. «Τοΰ θέματος άρτιο- το ο συγκόπτεται' άρτι— 
μελής, άρτίφρων». Περί τής συγκοπής τοΰ ο τών ιος καί τοΰ ο τοΰ 
ταναύπους προ συμφώνου, ήν κα’ι ήμεϊς παρεδεχόμεθα, άς ι'δγι νυν 
Osthoff (Verblim 201 σημ. καϊ 150 σημ.). ’Ιδίως διά τό άρτι- 
(μελές) ύποθέτομεν δτι ούδεμία αποκοπή έγένετο, άλλ’ ότι εχομεν 
ένταΰθα τό θέμα άρτι-, δπερ ουδόλως τολμηρόν είναι νά παραδε- 
χθώμεν ότι εύρίσκεται παρ’ Όμήρφ ώς άπλοΰν έν τώ άρτια βάζειν, 
άρτια ήδη, κα'ι οτι έκ τοΰ άρτια τούτου τοΰ Όμηρου προήλθε τό 
μεθ’ Όμηρον κατά τήν δευτέραν κλίσιν άρτιος, άφοΰ μάλιστα καϊ ή 
γεν. πληθ. αύτών συνέπιπτε. Πρβ. τό λεσβ. τίω, τίοισ.ι προελθόν έκ 
τοΰ τία *ούδ.  πληθ. τής άντ. τίς.

Σέλ. 199, 2). «Τό μέλι ώς πρώτον συνθετικόν αποβάλλει συνήθως 
τό τ: μελίφρων». Προτιμότερου είναι νά άναχθή εϊς τό θέμα μέλι- 
(μέλι: μέλι-τ=άλφι : άλφι-τ-’ δθεν άλφιτον' πρβ. δνομα-τ, ουα-τ) 
Frohde ΒΒ, VII, 104. Σελ. 199, 4). «Τοΰ πας λαμβάνεται ώς πρώ
τον συνθετικόν τό ούδ. παν». Δέν λέγει όμως τίποτε περϊ τής δια
φοράς τής ποσότητος τοΰ παν πρός τό έν τή συνθέσει παν. Πρβ. ήμ. 
συνθ. 140 καί Osthoff Μ. Unt. IV, 253.

Σελ. 205, δ'). «Τό πρώτον συνθετικόν τών κτητικών ούδέ ποτέ 
ρήμα». 'Ρήμ.α έννοεΐ βέβαια ρηματικόν θέμα. Άλλά μισγάγκεια, δαΐ- 
φρων, άεσίφρων κλπ. ; Πρβ. ήμ. συνθ. 544. Τό δέ έ'ντιμος δέν είναι 
κτητικόν ώς τό θεωρεί, άλλ’ αντικειμενικόν.

Τελευτώντες όφείλομεν νά όμολογήσωμεν δτι ό κύριος Καταιβαί· 
νης έ'καμε μετρίαν καϊ φρόνιμον χρήσιν τών έξαγομένων τής γλωσσο
λογίας, δπως ήρμοζεν εϊς διδακτικόν βιβλίον, δπου δέν χρειάζεται 
έπίδειξις σοφίας έπϊ βλάβη τών μαθητών. Τό δέ περϊ συνθέτων έ'χει 
κάλλιαν παντός άλλου γράψαντος γραμματικήν. Έπρεπεν δμως νά 
μή παράλειψη ολως άμνημόνευτον τό βιβλίον, έξ ού ήρύσθη ταΰτα, 
δπερ μέ λύπην μας παρατηροΰμεν είς τόν κύριον Κάταιβαίνην. Έν 
τέλει δέ καλόν θεωροΰμεν νά συμβουλευθή ό συγγραφεύς ’ιδίως κατά 
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τό τυπικόν καϊ τήν γραμματικήν τών άττικών έπιγραφών ύπό Μθί- 
sterhans, καϊ νά έπιτάξη περίληψιν τών έμπεριεχομένων καϊ κατά
λογον τών έν τή γραμματική λέξεων κατά τό γερμανικόν σύστημα. 

Έν ΆΟήναις, τή 15 Φεβρουάριου 1887.
Γ. ΊΓσερέπης, καθηγητής.

ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΓΕΡΕΝΗΣ

Προσθήκη εις τάς σε.ΙΙΘας 362 καϊ 363 τον drci χεΐρας 
Γ Τόρον τοΰ «Παρνασσόν».

Παρθένιο; Γερένης ό Αθηναίος ό προστάς του θρόνου‘Ιεροσολύμων 
τφ 1737-1766, έκαλεΐτο έν τω κατά κόσμον βίφ Παναγιώτης ώς 
μαρτυροΰσι τά διατηρούμενα τετράδια αύτοΰ σχολικών έξηγήσεων 
μετά ψυχαγωγίας έν τή πατριαρχική βιβλιοθήκη ‘Ιεροσολύμων ώς 
άναγράφει ό άοίδιμος Σοφοκλής Κ. Οικονόμος (Νικολ. Άλ. Μαυρο- 
κορδάτου. Ψόγος νικοτιανής κτλ. Έν Βενετία 1876, σελ. 53-54), 
ούχϊ δέ Κυριάκός ώς λέγει έν σελ. 362 τοΰ άνά χεΐρας τόμου ό γράφων 
τά τής οικογένειας Λίμπονα, έξ ής έκ μητρός κατήγετο. Κατά τά 
εΐθισμένα δέ τή Έκκλησίφ, ή μεταλλαγή τοΰ ονόματος τών ιερωμέ
νων φέρει τό αρχικόν γράμμα τοΰ πρώην αύτών ονόματος, ώστε ή 
τοΰ Οικονόμου πληροφορία φαίνεται μοι άκριβής' διετέλεσε δέ πρε- 
σβύτερος καϊ αρχιμανδρίτης τοΰ θρόνου τών 'Ιεροσολύμων, μεθ’ δ 
φαίνεται προήχθη ε’ις τήν μητρόπολιν Καισαρείας τής έν Παλαιστί
νη, μεθ’ δ κατά τήν ανέκαθεν άρχαιοτάτην συνήθειαν προήχθη εϊς 
τόν θρόνον 'Ιεροσολύμων τω 1739 κατ’ ’Αθανάσιον Κομνηνόν ‘Υψη- 
λάντην (Τά μετά τήν άλωσιν κτλ. έν Κωνσταντινόυπόλει 1870, σελ. 
344) διαδεχθείς εϊς τόν θρόνον τόν Μελέτιον (Βενδότη, προσθήκη 
τής Έκκλ. ‘Ιστορ. Μελετίου κτλ. τόμ. 4, σελ. 89), φαίνεται δμως 
ή τοΰ 'Υψηλάντου χρονολογία τής προβιβάσεως αύτοΰ ημαρτημένη, 
διότι προήχθη τω 1737, προέστη δέ τοΰ θρόνου μέχρι τοΰ 1766, 
οτε παραλυτικός ήδη άπό τής πρό έτών έπιπεσούσης αύτώ άποπλη- 
ξίας γενόμενος, παρητήθη φαίνεται τοΰ θρόνου ('Υψηλάντου,Τά μετά 
τήν άλωσιν σελ. 409), τοΰτο δέ καϊ Καισάοιος ό Δαπόντες έν τώ ΐστο- 
ρικφ αύτοΰ καταλόγφ αναγράφει δτι προσδιατρίβων εϊς Ίάσιον διά 
ζητείας τοΰ θρόνου «... τόν έκατέβη δαμλάς, καϊ ήλθεν εϊς θάνα
τον, έπιάσθη δέ ή γλώσσα του, καί έτραύλιζεν έ'ως θανάτου..,.» 
(Καισαρ. Δαπόντε, ‘Ιστορ. Κατάλογ. Σάθα, Μεσαίων. Βιβλ. τόμ. γή 



452 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

σελ. 98). Φαίνεται δ’ δτι το πλεϊστον έν Κωνσταντινουπόλει διέτρι- 
βεν. Ό Παρθένιος έμερίμνησε περί τίς έκκλησίας τών 'Ιεροσολύμων, 
πορευθεΐς είς τε τό Ίάσιον καί Βουκουρέστιον διά ζητείας τοΰ θρό
νου ήγεμονευούσης τίς οικογένειας τών Μαυροκορδάτων, τοΰ Ίωάν- 
νου, εϊτα δέ και τοϋ αδελφού αύτοΰ Κωνσταντίνου (Καισ. Δαπ. Ίστ. 
Κατ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ. τόμ. γ', σελ. 98), άνανεώσας. τά χάττι σε- 
ρίφια τά άπολεσθέντα κατά τον πόλεμον μεταξύ Τούρκων καί Γερ
μανών διά χοτζετίων, ή χρονολογία δμως τίς πράξεως ταύτης φαί
νεται σκοτεινή παρ’ Ύψηλάντνι ('Υψηλάντου, Τά μετά την άλωσιν 
σελ. 181). Τφ δέ 1757 δι’ ενεργειών αύτοΰ άφήρεσεν άπό τούς πα- 
πιστάς τάς έκκλησίας τίς Βηθλεέμ, Γεθσημανή και ά'λλων μερών, άς 
άνακτήσας έπεκυρώσατο τώ θρόνφ τών Ιεροσολύμων διά χάττι σε- 
ριφίων, άποτίσας τφ μέν μεγάλφ βεζύργι πουγγία 22 (ήτοι γρόσια 
11,000), τφ δέ'Ρείζ Έφέντν) πουγγία 11 (ήτοι γρόσια 5,500)’ έ'τι 
δ’ αρκετά έδαπάνησεν εις τον σταλέντα προς άφαίρεσιν τών εκκλη
σιών αυτών άπό τούς παπιστάς και άπόδοσιν εις τον θρόνον Ιεροσο
λύμων, άντιπράξαντος τοΰ πρέσβεως τίς Γαλλίας εις τοΰτο, ύπι- 
σχνουμένου αύτοΐς 26,000 φλωοία, ούδέν δμως κατορθώσαντος (Ύ- 
ψηλάντου, Τά μετά την άλωσιν σελ. 375), καί περί τοΰ διαδόχου 
αύτοΰ πολλά μεριμνήσας ΐνα τοιοΰτον καταστήση τον πατριώτην 
αύτοΰ Έφραίμ, πρός άνύψωσιν τοΰ θρόνου εις την πρέπουσαν αύτοΰ 
περιωπήν. Τά κατ’ αύτον ό Ύψηλάντης, σύγχρονος καί φίλος αύτοΰ 
διατελέσας, έκτενώς αναγράφει (Υψηλάντου, Τά μετά την άλωσιν 
σελ. 409-410). Περί τοΰ Παρθενίου τινά αναγράφονται έν τοΐς Σω- 
ζομένοις έκκλησιαστικοϊς τοΰ Κ. Οικονόμου (τόμ. β', σελ. 311) καί 
ό Σοφοκλίς Κ. Οικονόμος εκτενέστερου αναγράφει τά κατ’ αύτον έν 
τφ Νικολάου Α. Μαυροκορδάτου Ψόγω νικοτιανης (σελ. 53-55), 
Σέργιος δ’ ό Μακραϊος λαμπράν μνείαν ποιείται τοΰ άνδρός. «Παρθέ- 
νιος πατριάρχης Ιεροσολύμων, ’Αθηναίος, άνήρ σοφός καί πολυμαθής, 
καί τόν ερμηνευτικόν τρόπον τών θείων Γραφών άριστα ήσκημένος. 
Διό καί περιερχόμενος πανταχοΰ διήνοιγε τάς Γραφάς έρμηνεύων καί 
διδάσκων, έστήριζε τούς χριστιανούς είς ύπομονήν καί καρτερίαν τών 
επικειμένων θλίψεων, διεθέρμαινε την πρός τόν Θεόν καί τόν πλησίον 
αγάπην, έκόσμει τά ήθη, καί παντί τρόπφ έγίνετο ωφέλιμος, καλλι- 
εργών την άμπελον τοΰ Χριστοΰ άποστολικώς, καί την εύλογίαν 
τών χριστιανών πρός τούς έν Ίεροσολύμοις αδελφούς διακονών» (Σεργ. 
Μακραίου, Έκκλ. Ιστορία. Σάθα, Μεσ. Βιβλ. τόμ. γ', σελ. 234). 
Περί τοϋ βίου τοϋ άνδρός λεπτομερείς ειδήσεις μανθάνομεν άπό Και- 
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σάρον τόν Δάπό^τεί*,  δότίς προηχθη ύπ’ αύτοΰ έν Βουκουρεστίφ μέ 
■ίό οφφίκιον της πρώτης πεντάδος τών κληρικών, ήτοι μέγας εκκλη
σιάρχης τοΰ θρόνου τών Ιεροσολύμων τόν Φεβρουάριον τοΰ αψμδ' 
έκ Κωνσταντινουπόλεως, παραθέτων καί τό γράμμα τίς προαγωγής 
αύτοΰ έν τφ ίστορικφ αύτοΰ Καταλόγφ. ’Αναγράφει δέ περί αύτοΰ 
τάδε: «Παρθένιος ό κοντόφθαΰ.μος, ’Αθηναίος φιλόσοφος, καί αύτός 
άπό Καισαρείας διάδοχος, καί άπέθανεν εις την Πόλιν. Ούτος ήλθεν 
άπό τό Βουκουρέστι είς τό Γίάσι διά ζητείαν είς τάς ημέρας καί. 
αύτός τοΰ αύθέντου μου Ίωάνβοδα, καί τόν έκατέβη δαμλάς, καί 
ήλθεν είς θάνατον, έπιάσθη δέ ή γλώσσά του, καί έτραύλιζεν .έως 
θανάτου- καί έγύρισε πάλιν είς Βουκουρέστι, αύθεντεύοντος Κωνσταν- 
τίνβοδα άδελφοΰ τοΰ Ίωάνβοδα . . . .» (Καισαρίο.υ Δα.πόντε, Ιστο
ρικός Κατάλογος. Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη τόμ. γ', σελ. 98). 
Φαίνεται δ’ δτι έτελεύτησεν έν τή πατρίδι αύτοΰ έν Άθήναις καί 
ούχί έν Κωνσταντινουπόλει, ούχί δμως βιαίω θανάτφ δπως έκ πα- 
ραδόσεως άναγοάφεται έν σελ. 363, διότι κατά τά ήδη έκ τοϋ 
‘Υψηλάντου καί Δαπόντε άναγραφέντα άπόπληκτος γενόμενος, παρ
έμεινε παραλυτικός καί τραυλίζων, ώστε οίκτον μάλλον παρίστα ό 
άοίδιμος άνήρ, ούχί δέ φθόνον κατ’ αύτοΰ’ ή παράδοσις ά'ρα δεΐτα1 
έπιβεβαιώσεως κατ’ έμέ. Είς τόν θάνατον τοΰ ήγεμόνος της Βλα
χίας Νικολάου Α. Μαυροκορδάτου, συμβάντα τήν 14 Σεπτεμβρίου 
τοΰ 1730, έξεφώνησε λόγον ό Παρθένιος επιτάφιον δημοσιευθέντα 
ύπό Έπαμ. Σταματιάδου (Βιογραφίαν τών 'Ελλήνων μεγάλων διερ
μηνέων τοΰ οθωμανικού κράτους κτλ. Άθήνησι 1865, σελ. 105-115)' 
έν τέλει δέ τοΰ λόγου καί έπίγραμμα δίστιχον ύπάρχει είς αύτόν 
Τόν λόγον αύτόν έξεφώνησεν ό Παρθένιος, ιερομόναχος ών, τόν Σε
πτέμβριον τοΰ 1730, φαίνεται δ’ δτι ήν οικείος της οικογένειας Μαυ
ροκορδάτου, δις πορευθείς έπί της ηγεμονίας τοΰ οίκου τούτου είς 
τάς Ηγεμονίας καί έκφωνήσας τόν επιτάφιον είς Νικόλαον- τόν 
Μαυροκορδάτον.—Σπουδαΐον ίσως έργον τοΰ Παρθενίου ήν ή’Οθω
μανική αύτοΰ Ιστορία, ής περικοπή ύπάρχει έν κώδικι άνήκοντι πρό- 
τερον μέν τφ Δέρκων Νεοφύτφ, νΰν δέ τφ έν Κωνσταντινουπόλει 
Έλληνικφ Φιλολογικφ Συλλόγφ, «Περικοπή έκ τής οθωμανικής ιστο
ρίας Παρθενίου πρεσβυτέρου καί αρχιμανδρίτου τοΰ άποστολικοΰ θρό
νου τών Ιεροσολύμων» (Σοφ. Οικονόμου, Νικολ. Α. Μαυροκ. Ψόγος 
νικοτιανης κτλ. σελ. 7-8), ή άνεύρεσις τίς οποίας ίσως δι.αφωτίσν] 
σκοτεινάς σελίδας της.μετά τήν άλωσιν ιστορίας τοΰ έ'θνους.

’Έγραφον έν Τερέτω Ποσειδςίων Σύρου κατά Μάϊον 1887. ■ -

ΪΙ. Γ, ί^ερλέντης.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ
ΕΝ ΤΗι ΠΟΛΕΙ ΙΙΟΡΤΩι

Έν τφ δελτίφ τής Gommissione aroheologica coffiunale di 
Roma1 κατά Μάϊον τοΰ 1886 ήγγέλθη ή άποκάλυψις μνημείου Ιίά 
τών έξής λέξεωνί «Κατά τήν επισκευήν του υδραγωγείου τοΰ Άγκοϋ 
Μαρκίου έν τί) έκτάσει τής δήμοΐίκής όδοΰ, ήτις διέρχεται διά τής 
άρχαίΛς πόλεως Ώστίας, παρά τάς κιγκλϊδας τής είς <ό άοίμήτή'» 
μητήριον τοΰ FiumicinO εισόδου άνευρέθη στήλη έκ μαρμάρου ακα
τέργαστος ύψος έχου μέτρ. 1,22 καί διάμετρον μ. 0,29. Έπ’ αΰτής 
υπάρχει έγκεχαραγμένη έρίτιμος έπιγραφή»- Αύτη μέν ή αρχαιολο
γική ,ε’ίδηβις. Έν τφ αύτφ δέ δελτίφ τοΰ ’Ιουνίου τοΰ αύτοΰ έτους 
ό διάσημος κατά τήν ’Ιταλίαν διφήτώρ καθηγητής κ. ’Ιωσήφ Γάτ- 
της άνέγίω καί διελεύκανε το άποκαλυφθέν μνημ.εΐον. Και ή ύπ’άυ- 
τοΰ άνάγνωσις τής άνευρεθείσης έπιγραφής είναι αύτη :

τφ κ(ά)ί (‘Α)οποκρα(τ)ίωνι 
βο(υ)λευτή τής λαμ- 
προτάτης πόλεως 
τών Άλεξανδρέων 
εύξάμενοι και εύ 
τυχόντες άνεθήκα- 
μεν έπ’ άγαθφ.

Διΐ ΙΙλίω μεγάλφ 
Σ(αρ)άπίδι καί τοϊς 
συ(ν)νάοις Θεοΐς 
τον θεοφιλέστατον 
πα(ιδ)ίον Π. Αύρ(ήλιος) 
Σαρ(α)πίων παλαιστής 
παράδοξος συν τφ 
πατρί Μ. Αύρ(ηλίφ) Δη(μ)ητρίφ

Κάτωθεν τής έπιγραφής ταύτης ύπάρχουσιν έγγεγλυμμένοι στέφα
νος και φοίνιξ και έπί τοΰ στεφάνου αύτοΰ έπιγέγραπται ή λέξις 
ffliwnirfara.

Κα’ι τά μέν γράμματα τής περί ής δ λόγος επιγραφής εΐσι κάλλι- 
στα, άλλά τό μάρμαρον ένιαχοΰ άποκεκρουσμένον μέν, εύσυμπλήρω- 
τον δμώς. Έν αρχή τοΰ πέμπτου στίχου ούδέ τδ παράπαν αποβαί
νει δυνατή άλλη άναπλήρωσις, επειδή βέβαιον είναι δτι τά πρώτα 
μέν γράμματα είναι πα, τά δέ τελευταία tor καί ούδέν διάκενον 
ύπάρχει, άλλά μόνον διά δύο γράμματα, Έκ τής συμπληρώσεως 
λοιπόν τοΰ στίχου τούτου έξάοτάται ή έρμηνεία πάσης τής έπιγρα
φής, έν τούτοις καί’ αγαθήν συντυχίαν ή συμπλήρωσις τών δύο παρ-

> Τής έν 'Ρώμη δημοτικής αρχαιολογικής επιτροπείας. 

εφθαρμένων γραμμάτων έστιν ασφαλής κα'ι άναγνωστέον: πα(ιδ)ίον. 
Τούτου τεθέντος έπιστεύθη δτι τδ άρθρον τόκ τής προηγουμένης 
λέξεως προήλθεν έξ αβλεψίας τοΰ λιθοξόου. Πλήν άλλ’ δμως κατά 
τήν ήμετέραν κρίσιν ούδέν σφάλμα ένυπάρχει, έπειδή ή πλοκή αύτη 
είναι ή κατά aireair εύχρηστος παρ’ Έλλησι, καθ’ ήν δυνατόν νά 
συντάσσηται δνομα μετά τοΰ πραγματικού γένους τοΰ άλλου ονόμα
τος, δπερ έγχωρεΐ καί έπ'ι τών υποκοριστικών, άτινα έκ τοΰ ένός με- 
ταπίπτουσιν εις τδ έτερον γένος, οίον τδ χαι,δίοτ αγαθός} τό γυταΐ- 
xior αγαθή. ’’Αλλο είδος πλοκής κατά σύνεσιν παρατηρεΐτάε έν τή 
αύτή έπιγραφή έπί τών λέξεων εύζάμενοι-τυχόκτίς-αΓεθήκαμΐκ. ένθα 
μνημονευτέον δτι οί ’Αλεξανδρινοί έχρώντο τφ άνεθήκαμεν άντ'ι τοΰ 
παρ’ άττικοϊς άνέθεμεν. -—■ Τούτου προταχθέντος άνάκεφαλαιοΰμεν 
τδ υπόμνημα τοΰ κ. Γάττη. Ύπήρχε δέ γνωστόν έξ άλλων μνημείων 
δτι έπι τφ λιμένι τής Ώστίας1 ίκειτό ναός καθιερωμένος τφ Σερά- 
πιδι καί δτι έν αύτφ έγίνετο έπίκλησις μετά τοΰ τίτλου «Ζευς "Η
λιος μέγας Σέραπις». Ή φιλοκρινουμένη αύτη έπιγραφή έπιβεβαιοϊ 
άμφότερα τά γεγονότα ταΰτα. Ή δέ φράσις «καί τοϊς άυννάοις 
Θεοΐς»2 τεκμηριοϊ δτι έν τφ Σεραπέίφ έλατρεύοντο άλλαι δευτερεύ- 
ουσαι θεότητες, ών πιθανόν κατά τύχην νά εύρίσκωνται τά άγάλ- 
ματα. Καί πρδς ταΐς άλλαις θεότησι δέον έν τφ εΐρημένφ Σεραπείφ 
νά έτιμάτο ή Ίσις ή ε’ιδικώς λατρευομένη έν τή όμόρφ Ώστίγ.

Καί τό μέν δώρον, δπερ ό Μάρκος Αύρήλιος Σΐραπίων καί ό τού
του πατήρ άφιέρωσαν τφ Σεράπιδι, είναι τό θεοφιλέστατον παιδίον, 
δήλον δτι τδ είδώλιον πάιδός καθεζομένου έπί τής βάσεως τής ένε- 
πιγράφου, τήν δ’ έν τφ όμοιώματι αύτφ παρουσιαζομένήν θεότητα 
υπομιμνήσκει ή έξής έπιγραφή :

Isidi
Sign. Harpocratis
C. Didius 
Acutianus 
don. ded.

Hu,jus simulacrum in Sacris Isidis et Serapidis adhibebatur3.

To δ’ αίτιον τό παρορμήσαν τόν Μάρκον Αύρήλιον Σεραίτίωνα ,άμ« 
τφ ίδίφ πατρί Δημητρίφ όπως ποιήσηται τήν προσφοράν ταύτην,

1 Diis contubernalibus.
2 Τούτου τ'ο είδώλιον προσεφέρετο έν τοϊς ίεροΐς τής ",Ισιδος καί Σεράπιδος.
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έγέ^έτο άναντιλέκτώς εύεργεσία τις, άτβ τής έπιγραφής λεγούση^ 
βύζάμίνοι, εν τυχύντες άτεθήχαμέκ^ τουτέστιν άφ’ ού έδέήθημεν καϊ- 
ευτυχώς είσηκούσθημεν άφιερώσαμεν άνευ άλλης άποφάσεώς. Εν του· 
τοις ό φοίνιξ, ό άγωνιστικός στέφανος άμφότεροι παρουσίαζόμενοί 
ύπο την προειρημένην έπιγραφήν, ό παράδοξος παλαιστής ο έν τ^ί 
■αύτή έπ’ ίσης άπαντών και ύπέρ πάντα τά λοιπά ή λεζις χρυσάνθινα, 
ή έπιγεγραμμένη έπϊ τοΰ στεφάνου ύποσημαίνουσι νίκην έπιτευχθεϊ- 
σαν παοά τοΰ Μάρκου Αΰρηλίου Σεραπίωνος έν τοϊς δημοσίοις άγώ- 
σιν. Ή λέξις χρυσάνθινα ύποδηλοΐ ιερούς άμα και πανηγυρικούς 
αγώνας, οϊτινες έτελοΰντο έν Σάρδεσι, μητροπόλει τής Λυδίας και 
συχνότατα, μνημονεύονται έπϊ τών νομισμάτων τής πόλεως ταύτης1. 
ΓΙεριπλέον ού μόνον έν άλλοις μνημείοις τών παλαιστών εύρηνται 
έπιγεγραμμένα έπϊ τοΰ στεφάνου τά ονόματα τών πανηγυρικών άγώ- 
νων, έν οίς ήραντο τήν νίκην, δεικνυομένην καϊ έν τφ προκειμένφ 
μ.νημείφ καϊ έκ τοΰ στεφάνου καϊ έκ τοΰ φοίνικας, άλλ’ έτι εύρίσκον- 
ταί τινα, έν οις άναγινώσκεται ή επιγραφή «χρυσάνθινα Νάράεσιτ*  
(πρ.βλ. Corpus inscr. Graec. 5913).

1 ’Ίδε Eckhel^ Doctr. numm. Ill, σ. 117.
2 "Ωστια και Ώστία ήτο ή ύπδ τοΰ "Αγκου Μαρκίου επί τή εύωνύμω 

όχθη τοΰ αριστερού βραχίονος τοΰ Τιβέρεως καί παρά τδ στδμιον αύτοΰ κτι- 
σθέν έπίνειον τής 'Ρώμης έν Αατίω. 'Η πόλις λοιπόν αύτη ώς εκ τής ναυτι
λίας καί έμποοίας ταχέως κατέστη εΰπορωτάτη. Καί κατεστράφη μεν υπδ 
τοΰ Μάριου, πλήν άλλ’ όμως ταχέως άνωκοόομήθη μεγαλοπρεπέστερον. Ότε 
δμως δ αΰτοκράτωρ Κλαύδιος έκτισε νέον καί καλλίονα λιμένα έπϊ τω δεξιω 
βραχίονι τοΰ Τιβέρεως (δστις έπωνομάσθη Portus Romanus ή Portus Au- 
gUSti, ήτοι λιμήν ρωμαϊκός ή λιμήν τοΰ Αύγούστου), βελτιωθέντα έτι μάλ
λον ύπδ Τραϊανού, παρ’ ω λιμένι έν τοϊς μετέπειτα καιροΐς εκτίσΟη καί α
κμαία πόλις ύπδ τήν έπωνυμίαν Π ό ρ τ ο ς (Portus), ή Ώστία περιήλΟεν εις 
ίώτιδμνότητα.

Περί δέ τής χρονολογίας τοΰ προμνημονευθέντος μνημείου δ κ. 
Γάττης άποφαίνεται τάδε: «Τά ονόματα τοΰ Μάρκου Αυρηλίου, 
άτινα άπαντώσι καί ε’ισι συχνότατα έν ταϊς έπιγοαφαϊς, δσαι άφο- 
,ρώσιν είς τήν λατρείαν καϊ τά ιερά τής Ίσιδος καϊ τοΰ Σεράπιδος, 
έμφαίνουσιν δτι τδ μνημεϊον αυτό ανήκει είς τήν τελευταίαν δεκα
ετηρίδα τοΰ β’ μ. X., ή είς τά πρώτα έτη τοΰ.γ' αΐώνος. Γνωστόν 
έν τελεί τυγχάνει τοϊς περί τά άρχαϊα διατρίβουσιν, δτι άπό τής 
έποχής τοΰ αύτοκράτορος Κομμόδου μέχρι τής ’Αλεξάνδρου Σευήρου 
ή λατρεία τής 'Ίσιδος έφίκετο τοΰ κολοφώνος τής λαμπηδόνος καί 
έπακριβώς είς τήν χρονικήν αΰτήν περίοδον ανάγονται αί ώραιότα- 
ται καϊ δαψιλέσταται αναμνήσεις, αί άνευρεθεϊσαι έν τε τγ Ώστία 
καϊ έν Πόρτφ1»,

Έν Κεφαλληνία κατά ’Ιανουάριον 4 887.
IV. Ι1ετρ25ς9 γυμνασιάρχης. 1 2

ΧΡΪΣΟΒΕΡΓΟΪ ΚΟΎΡΟΠΑΑΑΤΟΪ
ΛΟΓΟΣ

Τών πρό τής πολιτικής παλιγγενεσίας τοΰ ήμετέρου έθνους γενο- 
μένων αειμνήστων διδασκάλων τά πονήματα, οίαδήτινα κάν ωσι, 
δέον νά γίνωνται διά τοΰ τύπου γνωστά, τοΰτο μέν ϊνα μένωσι ταΰτα 
είς τούς έπιγιγνομένους διηνεκή ύπομνήματα τών μεγάλων άγώνων, 
οΰς έκεϊνοι καρτερικώς άνέτλησαν πρός διάδοσιν τοΰ ουρανίου φω
τός τής παιδείας έν ήμέραις πίκρας δουλείας, παχυλής τε ζοφώ- 
σεως καί παντοίων διωγμών καί δοκιμασιών- τοΰτο δέ, δτι έν τοϊς 
πλείστοις αύτών ύπολανθάνουσι πολλαϊ χρησιμ-ώταται ειδήσεις δια- 
φωτίζουσαι τάς έν πυκνή άχλύϊ κεκαλυμμένας έτι λεπτομέρειας τής 
συγχρόνου έθνικής ήμών ιστορίας.

Ούτως έν παραδείγματι έκ τοΰ νΰν πρώτον δημοσιευομένου Λόγου 
τούτου πληροφορούμεθα, δτι αύτός ό άφθόνοις τοϊς έγκωμίοις έπευ- 
φημούμενος ιεράρχης Ίωάσαφ πρώτος συνέστησεν ελληνικήν σχολήν 

’ έν Άγχιάλφ, ής καθηγήσατο αύτός ούτος ό τόν Λόγον άπαγγείλας 
I Χρυσοβέργης Κούροπαλάτης, τής εΐρημένης πόλεως βλάστημά τε καί 

θρέμμα, άνήρ πεπαιδευμένος καϊ τής γαλλίδος γλώσσης έγκρατής, 
ύστερον δέ καί έν τή πολιτική τής 'Ρωσίας ύπηρεσί^ι διαπρέψας, ώς 
φαίνεται, άνθ’ ής έτιμήθη τώ τοΰ 'Ρωσιχοΰ αύΐιχοϋ συμβούλου άξιώ— 
μάτι.’Εξ αύτοΰ έχομεν τήν μετάφρασιν τής τοΰ σοφοΰ Γαλάτου άββά 
Βαρθολομαίου περιπύστου Περιηγήσεως ΐοΰ Νέου ’Λγαχάοσιάος. kv 
οκτώ τόμοις ογδόου σχήματος έκδοθεϊσαν έν Βιέννη τφ 1819—20.

Ό Λόγος δ’ ούτος έν τοϊς χειρογράφοις τής πατμιακήη βιβλιοθήκης 
άποκείμενος άπεστάλη μοι έν άντιγράφφ ύπό τοΰ παναρίστου φίλου 
Ιεροθέου Φλωρίδου, τοΰ καϊ βιβλιοφύλακος- δν καϊ δημοσιεύω έν
ταΰθα προσθεϊς τάς παραπομπάς τών περιεχομένων χρήσεων καί τι- 
νας άλλας βραχείας σημειώσεις. ’Εν τέλει δ’ αύτοΰ φέρεται ή ση- 

‘ μείωσις ήδε: «’Εκφωνήθη ό παρών λόγος παρά Χρυσοβέργου διδασκά
λου τής Άγχιάλου, άντεγράφθη δέ παρ’ έμοΰ τοΰ Μανουήλ Κεφα- 
λιανοΰ είς τούς 1800 Μαρτίου 17». Ήν δ’ούτος Πάτμιος τήν πα
τρίδα έκ τών τά πρώτα τοΰ τόπου φερόντων.



ΛΟΓΟΣ ΕΠΙ ΒΑΤΗ ΡΙΟΣ
EIS ΤΟΝ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΝ ΚΑΙ ΘΕΟΠΡΟΒΛΗΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ

ΤΗΣ ΑΠΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

ύπέρτιμον καί ΐξαρχον πάσης Μαύρης θαλάσσης κύριον κύριον 

ΙΩΑΣΑΦ

Οί μακρά τέμνειν πελάγη δι’ έφέσεως έχοντες καί τά σκάφη προς 
ορθούς ιθύνειν ασφαλώς έπειγόμενοι, τή πολυειδεϊ καί άμφιλαφεϊ της 
ναυτικής έμπειρί^ πεποίθασι, ταύτη έξ άπαλών ονύχων ένδιατρίβον?- 
τες, καί τάς τών αστέρων κινήσεις προς τον κατά πέλαγη δρόμον 
σύνθημα ποιούμενοι άκινδύνως καταίρουσιν ένθα άν. έθέλωσιν. Έμοί δέ 
πέλαγος αρετής διελθεΐν λόγφ σπουδάσαντι, καί πλεονεκτήματα άν
δρός γραφή παραδοΰναι έξορμήσαντι, τις άρα πεποίθησις έ'νεστιν 
ούτε γάρ μοι τέχνη ρητορείας πάρεστιν ήδυεπώς πεφυκυίας έξυφαί- 
νειν τά πράγματα, ΐνα την γραφίδα οίά τις οΐαξ άπευθύνη πρός τό 
σκοπούμενον, ούτε γνώσις σοφίας της θύραθεν, ΐν’ ώς πυξΐς ναυτική 
πρός την αξίαν χειραγώγηση της ύποθέσεως, καί τόν τοΰ λόγου πλοΰν 
έξανύση άπρόσκοπον1 καί άπήμονα· ώςτε δέδοικα μη τό έμόν κελήτιον 
τοιούτων 8ν ίμοιρον, έξ αύτής της τοΰ λόγου αφετηρίας λάθη ναυα- 
γίφ χρησάμενον, καί μη ύποβρύχιον δλον ποίηση τοΐς κύμασι μήτε 
στόμα διάραι τολμήσαντι, καί τά της προπέτειας καί άνοίας πρός- 
τιμα κομιούμενον. "ΐνα δέ μή τοΰτο πάθω, μηδέ δόξω αδειν ωςπερ 
είς ΛήΛον πΛέων^ τό δη λεγόμενον.^, την θείαν πρώτον επικαλούμαι 
αρωγήν τοΰ λόγου προστάτιν συναιρομένην τε άμα και συνε'οαπτο- 
μένην τοΰ έργου, είτα δέ καί την ΰμετέραν πανίερον μοΰσαν θερμώς 
καθικετεύω γενέσθαι μοι ξυνέριθον καί μ-ετριάσαι την άπαίδευτόν μοι 
γλώτταν καί άρρυθμον, πεπεισμένην σαφώς, δτι και Θεω yiJov τί> 
κατά δύναμιν 1 2 3 *.

1 Γραπτέον : απρόσκοπτο ν.
2 «Ευχερής γά,ρ δ προς τήν Δήλον πλους, καί οί έκεΐσε κατάίροντες άφρον- 

τίστως πλέοντες ήδον» [Ζηνοβ. Π α ρ ο ι μ. Β', 37.].
3 Γρηγ. Ναζ. Έ π ι τά φ. ε ί ς Μ. Β α σ ί λ. πβ'. Migne —Πρβλ. καί Έ-

πιτ ά φ. εις Κα ι σά ρ. ιζ'.

ΧΡΥΣΟΒΕΡΙΌΥ ΚΟΥΡΟΠΑΛΛΤΟΥ ΛΟΓΟΣ ΕΠ1ΒΑΤΗΡΙΟΣ 459:

Ή μεν πολλοστή αυτή καί αύδένα δγκον έπισημότητος έχουσα 
κώμη Άγχίαλος, ής την διοίκησιν ή ύμετέρα πανιερότης ού τέχνη 
ούδ’ έξ αυτομάτου, άλλά νεύματι θείιρ έκληρώσατο, προβάλλεται με, 
μετά τήν επωμίδα καί κΐδαριν, περιστήΜν τε καί καί W-
νην, καί Λόγιον των κρίσεων ’, οΐς αυτήν ώς άλλον Άαρών τό πα
νάγιον ΙΙνεΰμα κατέσκόμησε, δρεψάμενον καί συνείραντα νεόδρεπτ’ 
άττα γλίσχρων έγκωμίων αυθις, τής μέν αξίας ύποδεέστερα, τής δέ 
προθυμίας ούκ απολειπόμενα, τή θεαπροβλήτφ αυτής κορυφή προςε- 
νέγκαι δείγματα, ής έπί τή. παναισίω αναγορεύσει αυτής μεθ’ ύπερτ 
βολής έ'σχε τής ψυχής διαχύσεως, καί ής έ'ξει πρός αυτήν κατ’ οφει
λήν απαραίτητον είς τό έπιόν δουλικής ύποκλίσεως*  παρεμφαίνουσα 
νΰν, οτε έπί τήν άγιωτάτην ταυτηνί μητρόπολιν ώς άστήρ έφάνη 
φαεινότατος, ήτε μάλιστα έρχεται άγγέλλουσα φάος ήοϋς ήρΐγενείας\ 
καί λαμπράν ήμέραν ήμΐν άνατέλλουσα ένπολλφτφχειμώνι καί ζόφφ 
άπορουμένοις, καί τό τής χρηστότητας μυρίπνοον καί ήδύπνοον έαρ 
άναπετάσειν έπαγγελλομένη, ποικίλοις μέν καί παντοδαποϊς ώραιό- 
τητος. άνθεσι βρύον, ώραίων δέ καρπών καί άφθάρτων κατάκοσμον’ 
εγώ δέ τήν έμήν αδυναμίαν κατανοών πάλαι άν έμάκρυνα φυγα- 
δεύων καί ηύλίσθην έν γωνι'ορ καί παραβύστφ3, εΐ μή τό: οκωφάςάνήρ 
[τις] ος Ήρακίεΐ στάρια μή παραβάΛΛει»^ , έτάραττε· νΰν δέ άπαξ 
άναρρίψας τόν κύβον καί ού τόν τυχόντα αγώνα άναλαβών, άπορία 
συνέχομαι τί δήποτε πρώτον προςενέγκω τή φιλομούσφ καί άξιαγά· 
στφ αυτής ψυχή άνάλογον, τή περί λόγους μέν σχούση δεινώς, καί 
τούτους εϊπέρ τινι άλλω 5 άγαπησάση, περιποιεΐσθαι δέ καί περιέπειν 
τούς τούτων τροφίμους χαιρούσή, κάν καί τών έσχάτων καί χαμαί 
έρχομένων τυγχάνωσιν, δτι μή λόγον «Μισθύς γάρ αρετής έπαινος», 
κατά τόν έν ίεράρχαις Συνέσιον θ. Ούτος δέ, ΐνα καθ’ οδόν, τό γε έπ’ 
αύτω, βαδίση, τά τών ύμετέρων χαρίτων άμαρύγματα αφηγούμενος, 
μικρόν άνασχέσθαι καθικετεύει τήν ύμετέραν πανιερότητα.

Γένος μέν ούν αύτή τό περιφανέστατον καί περίπυστον διά τε τήν 
αρχαιότητα καί λαμπρότητα παρά πάσι τοΐς έθνεσιν, ελληνικόν-, οδ 
τά παρά πάσιν ^δόμενα έργα μικρού καί αύτήν τήν ψάμμον ύπερβαί-

ι Έξοδ. κη', 4, 15.
2 Ό δ υ σ. Μ, 3.
3 Παρά τδ δαβιτικόν : «Ίδ ο ύ έ μ ά κ ρ υ ν α φ υ γ α δ έ ύ ω ν, κ α ί ηύ

λίσθην έν τή έ ρ ή μ ω» [Ψ α λ μ. νδ', 8.].
4 Πινδ. Π ύ θ. θ', 90.*
5 ’Ίσως έγέγραπτο : ε ΐ π ε ρ τ ι ς καί άλλος.
6 Έπ ι στ. SB'.
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νουσιν έξ αύτοΰ γάρ καί πόλεις ώκίσθησαν, κα'ι βασίλεϊαι άνεφάνή- 
σαν, καί πόλεις κατεστάθησαν, καί νόμοι έκομίσθησαν, καί παιδεϊαι 
έβλάστησαν, καί, ΐνα συνελών' είπω, ή ύφ'ήλιο; πάσα έφωτίσθη. Τί- 
νες γάρ οΐ Κεκροπίδαι καί Αίακίδαι, Θησεΐς δέ τε καί Άτρεΐδαι, Πύρ- 
ροι τε καί Μακεδονες, καί όσοι άλλοι οί τοϊς στρατηγικοί; διαπρέ- 
ψαντες, καί μικρού δεΐν μονάρχαι της οικουμένης χρηματίσαντες ; 
Τίνες οί Σάλωνες καί Αυκούργοι -καί η λοιπή σειρά τών έπί νομοθε- 
σι<η κλέος ου μ.ικρον άραμένων, ώς πόλεις άνορθωσάντων, καί τοϊς άν
θρωποι; ευζωίαν πρυτανευσάν'των ; Τίνες οί 'Όμ.ήροι καί Ήσίοδοι, 
Ευριπίδαι τε καί Φωκυλίδαι τε, οί κλάδους έλικωνίτϊδας δρεψάμ.ενοι 
και τούτων γευσάμ.ενοι δσα’καΐ μέλιτος, τό τε της αμβροσίας νέ
κταρ πηγάσαντες καί την ύπ’ ούρανον κατακλύσαντες ; Τίνες οί Πυ- 
θαγοραι καί Πλάτωνες, Άριστοτέλεις καί Ζήνωνες, Δημόκριτο! τε 
και Ηράκλειτοι, Άρχιμήδαί τε καί Εΰκλεϊδαι, οί τήν φύσιν τών όν- 
των έξακριβώσάντες, καί’γραφη ταΰτα παραδόντες, καί παν τό περί- 
γειον ενδιαίτημα σοφίσαντές τε-καί κατακοσμήσαντες; Άρ’ ούτοι 
πάντες, καί οί άριθμ,ώ περιληφθήναι άμ,ήχανον, ού τής Ελλάδος γεν
ναία γεννήματα καί θρέμματα ; Αύτη μήτηρ καί τροφός Μουσών ά- 
ναδέδεικται- αύτη εστία τών λόγων , καλεϊσθαι αντάξιος διά τήν έν 
τοϊς λόγοις δύναμιν καί παντοίάς έπιστήμης ιδέαν, εί γε τοσαύτην 
πληθυν τών διανοίας οξύτητι καί φύσεως άξιαγάστφ τέχνη διενηνο- 
χότων ήνεγκεν, ώστ’ έπί τη εύκληρία τών άνά πάσαν τήν γην έθνών 
τά πρωτεία φέρειν, πάσης τέχνης διελθοϋσαν έπιμελώς καί δαιμο
νίως προαγαγοΰσαν είς μέγεθος. Ήν άρα έντευθεν ίδεϊν εις τάς τής 
ΰφηλίου λήξεως τοΰ κλέους άναδραμόντος έσχατιάς, τούς μέν έξ 
έωας, τους δέ έξ εσπερίας, άλλους δέ έκ μ,εσημ.βρίας. έστι δ’ οΰς καί 
έξ αύτής τής Ταυρικής χερσονήσου πληθηδόν συρρέοντας τώ τής σο
φίας δίψει συνεχομένους, έκ τής ακένωτου πηγής άρυσομένους· ών όί 
μέν εύγνώμονες άπέβησαν, εύκαίρως τά τροφεία καταβαλόντε'ς· οί δέ 
λακτίσαντες τήν τών λόγων μητέρά τε καί τροφόν, αύχοΰσί τε τό γε 
νυν είναι καί μεγαλορρημονοΰσιν, ώς δή τήν σοφίαν, τών σπερμάτων 
δήθεν προκύπτουσαν παρά τών 'Ελλήνων άναλαβόντες έγαλούχησαν, 
έψώμισαν, καί έπί τά τής ηλικίας προήγαγον τελεώτατα. ΙΙαρίημι 
τον τών φιλοσόφων χορόν, τά τών αιρέσεων συστήματά τε καί κόμ
ματα, τής αριστοκρατίας, τής δημοκρατίας ι, καί δσα έπιλείψει με 
ή ήμέρα διηγούμενον, άπερ ούκ ολίγοι, συνέγραψαν, βίβλους δλας τά; 
έπί τούτοι; συνταξάμενοι,

1 Γραπτ. ίσως: τάς άριστοκρ., τάς δημοκρ.

’Από δέ 1 τοιούτου καί τηλικούτου γένους όρμωμένη, ού τοσοΰτον 
προς τό λαμπρόν άπεϊδε του γένους, όσον προς τήν έκείνου αρετήν τε 
καί φιλομάθειαν. Διά τοι τούτο καί τόν τών Μακεδόνων μέγαν άνα- 
κτα ύπεράγαμαι, τοϊς οίκείοις έκαστον άριστεύμασι καί μή τοϊς άλ- 
λοτρίοις είπόντα θαυμάζεσθαι.

Πατρίς δέ αύτη ή νήσος τής.Πάτμου, ή πάλαι περιφανής καί διά
σημος, δι’ής έ'φθη έκεϊσε ό ύψιπέτης νους τής θεολογίας ’Ιωάννης 
διατριβάς^ ποιησάμενος, ύπερόριος γενόμενος ’ ένθεν καί τό ιερόν αυτού 
Εύαγγέλιον έξεβρόντησε, τών έκεϊσε άξιωσάντων έγγράφως παραδοΰ- 
ναι αύτοΐς τόν τής πίστεως λόγον, ούχ ήττον δέ καί έν τοϊς καθ’ η
μάς χρόνοι;’ ή γε, ακαδημίας, καί λυκείου, καί ποικίλης στοάς τας 
πύλας συζευξάντων 3, καί αφωνία μεγίστη συσχεθεισών, διά τήν παν
τελή τής σοφίας έ'λλειψιν, τών ήμετέρων κατ’ έκεϊνο καιρού γόνυ 
καμψάντων καί ζυγώ δουλείας οίμοι βαρυτάτης ύποπεπτωκοτων, πα- 
σας θύρας άναπετάσασα άφθονον παρείχε τά νάματα τοϊς άπανταχό- 
θεν θαμίζουσι διψαλέων δίκην έλάφων, αύχούσά τε καί σεμνυνομένη 
έπί τη σχολαρχία Μακαρίου, Γερασίμου, καί Βασιλείου (ών το κλέος 
άΐδιον ό ές άεί παραπέμψει χρόνος), άντικρυς πηγή πολυχεύμων άνα- 
δέδεικται, ής οί κρουνοί άκονιτί ρέοντες τάς διακεκαυμένας καρδία; 
κατέψυχον. ’Εντεύθεν ή Ελλάς, τήν προτέραν άποκειραμενη δόξαν, 
ώς ό Σαμψών τον βόστρυχον1, πάλιν άνεκαλεϊτο και ανελαμ,βανε την 
άρχαίαν καλλονήν, προβαίνουσά τε καί προχωρούσα, καί έκ δυνάμεως 
καθ’ έκάστην πορευομένη είς δύναμιν. Καί τούτο ου λογος αμάρτυ
ρο;, άλλ’ άπαν τό Αίγαϊον, ή τε καθ’ημάς βασιλεύουσα, καί οί έκεϊ- 
θεν τού ’Ίστρου Δάκε; πανταχόσε φοιτώντες μυρίοις καταστέφουσι 
τοϊς έπαινοι;, χρέος άποπληρούντες πάντων χρεών δικαιότατον. ΙΊα- 
ρίημι τούς νεοθαλεϊς αυτής δρπηκας, οσοι άνά Άάν μέρος περιερχο- 
μενοι, ούχ ήττον σοφίας ή άρετής τεκμήρια παρεμφαίνουσιν, έπεΐ α
ριθμόν νικώσι καί ύπερπαίουσι.

Γεννήτορες δέ αύτη (σύγγνωθί μοι, ώ θεία καί σεβασμία μοι κο
ρυφή, τόν όφειλόμενον ενταύθα δι’ άγνοιαν "σμικρύνοντι έ'παινον, προςε- 
πιθεΐσα παρ’ αύτής τώ λόγω τά δέοντα. Έγωγε γάρ ου μικρρί φρίκη 
συνέχομαι μή τής άξίας τών άνδρών ούκ έφικόμενος γέλωτος οφλησω 
γραφήν άλλ’ έπεί ικ τοΰ καρπόν τδ ddrdpvr γκωσθήαιζβΐ., τό ιερόν δια-

* ’Ίσως έγέγραπτο : δ ή.
2 Έξερρύη ίσως τδ ά'ρδρον : τ ά ς
3 Γραπτ. ίσως : συζευξασών.
4 ’Ίδε Κριτ. ις', 19.

Τόμος Γ, 8 — ’Ιούνιοί 1887 Β0
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κελεύεται λογιον ι, ενεστί μ.οι τον καρπόν καθορώντι κα'ι το δένδρον 
τεκμήρασθαι)- γεννήτορες φημϊ αύτή αρετή καί θεοσεβεία διαπρέπον- 
τες, καθ εκαστην εντολαΐς καί δικαιώμασι τοΰ Κυρίου έσχόλαζον 
συζυγία ένθεος, θεοφιλής, μακαριστή, άντιλαμβανόμενοι έν άνάγκαις 
κατεπειγούσαις καί άλλήλοις άντιδιδο9τες τά πρόςφορα, όλοψύχως 
τή προς Θεόν αγαπγι πιστει τε καί τή τοΰ βίου καθαρότητι αύτόν έξι- 
λεοΰντες, και τήν έν Εύαγγελίοις διαταττομένην ζών-ες ζωήν, και 
τής άνεκλαλήτου χαράς τήν άντιμισθίαν άπεκδεχόμενοι ούδέ ένταΰθα 
άπέτυχον, ώς τοΰ καρποΰ αύτών είς τήν ύψηλοτάτην περιωπήν α
χ 0 εντός.

Τριςμάκαφες μέν αυτή vs
είπεν άν "Ομηρος"’, 

πατήρ καί πότνια μήτηρ, 
.........................................μάλα πού σφισι θυμός 
αιεν εϋφροσύνησιν ΐαίνεται εί'νεκ’ αΰτής 
λευσσόντων τοιόνοε θάλςς θειον χορόν είςοιχνεΰσαν.

Καί ταΰτα διήλθον, ουχ ΐνα προςθήκην εύδοξίας ποιήσαιμι- ούτε 
γαρ θαλασσα δεΐται τών είςρεόντων είς αύτήν ποταμών, κάν οτι πλεΐ- 
στοι και μέγιστοι έκβάλλωσιν, ούτε τών είςοισόντων τίνος πρός εύ— 
φημίαν ή νυν εύφημουμένη θεσπεσία κεφαλή, άλλ’ ΐνα έπιδείξαιμι 
ότι δένδρων αγαθών καρπός άγαθώτερος. Γεννάται τοίνυν έκ τοιού- 
των Θεοσεβών τε καϊ θεοφιλών, καί σπαργατοΰται, χαΐ διαπΛάττεζαι 
π,Ιάβιν ζηχ αγίστην. φημί, χαι χαθαρατάτην 3· καί γε ούκ άπει- 
κότως’ ή γάρ τοΰ Θεοΰ ρεγάΛη βου.Ιή τε χαι πρόγχασις, οΐάε τούς 
Λαοΰ Λροστήσεσθαι ρέΛΛοχτας^ άνθ' δτου πόρραθετ προχαταβάΛΛεται 
zar ρεγά-lar πραγράτατ τάς υποθέσεις. ώς φησιν ό τής θεολογίας 
έπώνυμος4. Οί δέ μάλλον θεοσεβεία ή γάλακτι έξεθρέψαντο, θεμέλιον 
πολιτείας ένθεου ταύτην καί διδαχθέντες καί έκδιδάξαντες. Τό δή 
τής ηλικίας άπαλον άμειψαμένη, καί οίονε'ι είναι ές κάλλος προ- 
βαινουσα κα'ι μέγεθος (δ δή είπεν άν ίδών "Ομηρος άγΛαόχαρπον, 
καίτοι τους καρπούς έγκυμ.ονοΰν καί τής καλλιεργίας τόν φυτουργόν 
εμακαρισε), καί εις τούς παιδαγωγούς φοιτώσα τά ιερά έξεπαιδεύετο 1 2 * 4 5 

1 Ματθ. ιβ', 33.
2 Ό δ υ σ. L, 154 - 57.

Αι λεξεις αυτχι μετελήφθησαν άπό του άνωτέρω μνημονευθέντος Έπι- 
τ α φ. είς Μ. Βα σ ί λ. ιβ'.

4 Α ό γ. είς Μ. Ά θα ν άσ. γ'.
5 ’Ο δ υ σ. Η, 115.

γράμματα. ’Εντεύθεν, ούχ ώς τών νέων δυςάγωγοί1 τε καϊ άφρονες 
έν άθύρμασι τόν χρόνον κατέτριβεν, άλλά τοϊς παιδαγωγοΐς πειθο- 
μένη, καϊ τάς έκεΐσε ύποθήκας ές βάθος τής καρδίας είςδεδεγμένη, 
καϊ παν το ύπ’ αύτών κελευόμενον εύπειθώς καϊ άγογγύστως έργαζο- 
μένη, ούκ είς μακράν έξεπαιδεύθη ά τοϊς πρωτοπείροις τών νέων εκ
μανθάνει σύνηθες. Πώς γάρ οΰ ; οπότε έξ αύτών τών σπαργανών τη 
τής ηλικίας προόδω σύνδρομον καϊ τής άρετής έποίει τήν αύξησιν ; 
τής δέ παιδικής ηλικίας έπιβάσα παιδείας τής έλευθέρου άντεποιήθη, 
καϊ ταύτην πάντων τών τήδε δοκούντων άγαθών προηρετίσατο’ τό 
σολομώντειον έκεΐνο, τό : κ ’Λρχη σοφίας φόβος Κυρίου»^ άείποτε πρό 
οφθαλμών έ'χουσα βάσιν τε καϊ κρηπίδα τή παιδεία έτίθετο, ήν τι- 
ρ,ιωτέραν .lidar ποΛυτε.Ιατ καϊ άνωτέραν η χρυσίου χαι Αργυρίου θη
σαυρούς έριτορεύεσθαι ήγουμένη άραρότως ήπίστατο, ώς ούδέν αύτή 
άντιτασσόμενον, ότι ir ρέχ τή όεζιΐί αΰτής ρήχος βίου χαι ε'τη ζαής, 
εν όέ τή αριστερά πΛοΰτος xal όόζα'Κ ’Ένθεν τοι άδιαλείπτως είς δι
δασκάλους φοιτώσα, καϊ τοϊς τών άνδρών έλλογίμοις συγγινομένη 
άπρϊξ τής παιδείας άντείχετο, έν ή τάχει τε κα'ι μεγέθει φυσεως ουδ 
άν είποι τις όσον τούς πάντας ύπερέβαλε’ καϊ καθάπερ άροτηρ ή γη- 
πόνος ίσοσθενεϊ τή προθυμία τήν ά'ρουραν τέμνων καϊ σπειρών πολυ- 
χουν άμαται τόν καρπόν, ούτω κα'ι αύτή άτρύτω φιλοπονία καϊ 
άνενδότω, καϊ μελέτης άκμή καϊ φυσεως ύπερφυοΰς τίνος χρησαμ.ένη 
καί τόνω καί τάχει, άπό τών έν ποσΐ καϊ χθαμαλωτάτων διά τών 
εξής μ.έσων κα'ι τών άεί άνωτέρων βαθμηδόν^ χωρήσασα εστη τέως 
έπ’ αύτήν τών νοητών τήν άκρώρειαν.

Τά μ,έν δή πρώτα τοιαΰτα, οία είκός τοϊς εύ γεγονοσιν ορθώς τε 
βιώσασθαι καϊ λαοΰ προστήσεσθαι μέλλουσι. Παρατρέχω τά έν μεσφ, 
κάλλος, φημί, καϊ μέγεθος, καϊ άνδρείαν σώματος, καϊ ώραν, καϊ δό
ξαν έπίκαιρον, καϊ πλούτον άπατηλόν, καί άγαθά πρόςγεια καϊ ρεον- 
τα, έφ’ οίς οί πολλοί κεχήνασιν (ά δή πάλαι ή γενναία αυτής ψυχή 
κατεπάτησε καϊ είς ούδέν έλογίσατο ώς τύχης δώρα, τον τής ψυχής 
άναφαίρετον πλούτον άσπασαμένη, ΐνα έπί τά καιριώτερα τον λογον 
καϊ δή τρεψωμεν). 'Ως δέ είς άνδρας άνεγράφη, τφ διορατικφ τοΰ 
νοός τό μέν καταπεπατημένον τοΰτο πολιτικόν καϊ αγοραΐον κρινασα 
άνακρίνασά τε καϊ κατακρίνασα διέπτυσεν, εταιρείας δέ άτακτους

1 ’Ίσως έγέγραπτο: οί δυςάγωγοί.
2 11α ρ ο ι μ. θ', 10.
3 Αυτόθι γ', 14 - 16.
4 Γραπτεον οίμαι: β α θ μ ί δ ω ν. . . 
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καί όμιΛίας ήΰη χρηστά Λυμαινομένας 1 έςέκλιν-, τοΐς'τε κοσμικοί; 
πράγμιασι συλλαλεϊν ή καί όλως διδόναι οφθαλμόν άπαγορεύσασα 
τής άλ.ηθούς έπεμέλετο σωφροσύνης. 'Οθε> καί ταΐς έόω διατριβαϊς 
χαίρειν εΐπούσα, τοΐς θείοις έν οί’κοις σχολάζουσα, οίκον εαυτόν άξιον 
τοΰ Δεσπότου κατασκευάζουσα, καί παραρριπτεϊσθαι εν αύτοΐς μα.Ι- 
Λον η σχηνώμασιν άμαρτονίων ιίκεϊν αίρουμόνη^, τώ χρηστφ ζυγώ 
αυτού ύπέκυψε, μερίδα αγαθήν τούτον έκλεξαμενη. ’Εντεύθεν τό πτε- 
ρόν της διανοίας τή θεωρία τών οντων πήζασα, ή δυνατόν άνθρώπφ, 
της όντως έφικέσθαι εύδαιμονίας έσπευδε, νυκτός καί ημέρας προς- 
κειμένη τοΐς έκτος ύλικής προςπαθείας τόν άνθρωπον μετέωρον φέ- 
ρουσι, καί τη τών όρωμένων καλλονή άφοσιούσι. Άλλ’ έπεί: «Μη 
άμί.Ιει τοϋ εν σοι χαρίσματος δ εόόθη σοι, τό τού Αποστόλου ού 
μετρίως αύτήν έ'θλιβεν, έ'γνω πολυπλασιάσαι τό τάλαντον. Έν ω 
δέ διετέλει τούτο γεωπονούσα, οί μέν τή σειρήνι της γλώττης ήλί- 
σκοντο, γλυκασμού προχεούσης νάματα, οί δέ τό τών δογμάτων ευ
σεβές ήσπάζοντο, άλλοι τούς πόνους καί την περί τά δεινά καρτε
ρίαν έθαύμαζον, εϊσ’ι δέ οΐ καϊ την πραότητα καϊ άνεξικακίαν δι’ αΐ- 
δούς είχον. τούς δέ τό ανεπιτήδευτου τού τρόπου καί φιλόσοφον 
έθελγεν άτεχνώς ή τετρακτύς τών άρετών αύτή έμφιλοχωρούσα ές 
τά μέγιστα άνεφαίνετο Τοσοΰτον καί γάρ αύτή τό περιόν τής φρο- 
νήσεως, ώστ’ εΐ πάσι χρεία υποθήκης, είχεν άν ένϊ έκάστφ άποδι- 
δόναι τά πρόςφορα, ασφαλέστατη έν παραινέσεσι τυγχάνουσα, κα’ι 
τό δέον ξυνιδεΐν μάλλον άλλου παντός ποριμωτάτη, ά μόνα χαρα- 
κτηρίζειν πέφυκε τήν τελεωτάτην έν άνθρώποις εύγένειαν. Κα’ι τί 
δεΐ μακρηγορεΐν τό ύπερβάλλον έπιδεϊξαι τής ύμετέρας φρονήσεως 
άγωνιζόμενον ; τά γάρ εκείνης άποτελέσματα ανδριάντες ύπάρχουσι, 
κλέος φέροντες άληστον. Τό δέ τής σωφροσύνης αύτής άπαράμιλλον, 
εϊ περ αί τής Πιερίας Μούσαι συνήρχοντο, κα’ι παρ’ εαυτών έρανόν 
τινα κατέβαλλον, είχον άν έπαινέσαι προςφυέστατα' καθαρώ γάρ 
άπτέον μόνον τού καθαρού, ό σοφός Πλάτων άπεφήνατο^. Ταύτη τοι 

1 ΙΙαρά το Μενάνδρου τοΰ κωμικού : «Φ θείρουσιν ήθη χ ρ ή σ θ’ ό μ ι - 
λίαι κ α κ α ί », ωπερ καί ό ’ Απόστολος εχρήσατο [A Κορ. is', 33 ]. 
’Έστι δέ έκ τών λειψάνων τοΰ δράματος Θ α ί δ ο ς.

2 ΓΙαρά το ψαλμικόν πγ’, 11.
3 Α' Τι μ. 8', 14.
* Περί τής παρά Συνεσίω [Έ π ι σ τ. ΡΝ'.] τετρακτύος τών άρετών έπιθι τά 

αυτόθι ύπό Νεοφύτου τοΰ Καυσοκαλυβίτου έν πλάτει σημειούμενα, έκδ. Γρηγ. 
Κωνσταντα. Βιέν. αψ^β'.

5 «Μή καθαρώ γάρ καθαρού έφάπτεσθαι μ ή ού θεμιτόν 
ή» [Φ α ί δ. ια', σελ. 69.].

άφασία τούτο τό μ,έρος παρέρχομαι' τήν ύπερβάλλουσαν1 αύτής άν-, 
δρίκν εις μέσον άγαγών κατατρυφησω τφ διηγήματι. Άλλά πώς ή 
έμή ψελλίζουσα γλώσσα έξισχύσει άφηγήσασθαι ; Ήνίκα έν τοσαύτγ 
ήν τά τής Ελλάδος καταπτώσει ύπό τε τής έλεείνής φοράς καϊ πε- 
ριστάσεως τής άνω καί κάτω κυκώσης καί φερούσης τά πράγματα, 
καί τής τών κρατούντων τής τυραννίδος ωμότητας, ού μόνον ζην 
ύπέρ τά όρώμενα έ'φθη φιλούσα, άλλά καί τον απαραίτητον ζυγόν 
τής δουλείας άπέπτυσε, καϊ έν τοσούτοις καί τηλικούτοις δεινοΐς 
ευελπις γέγονεν είς τά τής φιλοσοφίας άνελεύσεσθαι άνακτόρια, μη- 
δενός τών έμποδών ίσταμένων φροντίσασα, & δή πολλά καί μεγάλα 
παρεμπίπτειν είωθεν, καί τάς τοιάςδε πανδαισίας καθελεΐν τε καί 
άνατρέψαι άρδην ή κάν διασεΐσαι καί διαταράζαι μάλα διά σπουδής 
έ'χειν, ΐνα μή πάνυ άδεώς οί ταύτης τρυφώντες έ'χωσι, ταύτη; τής 
ύπερβαλλούσης άνδρίας, εύγενούς καί γενναίας φύσεως μέγιστον τεκ- 
μήριον τίθεμαι. Το δέ καί τοσαύτα καταθαρρήσαι πελάγη, τοσού- 
τους κινδύνους τε καί πόνους ΰπενεγκαμένην, ίν’ αρετής έπήβολος 
γένηται, καί άλλοις μεταδφ τού ένόντος άντί1 2 3 * 5 πλούτου, δείγμα ψυ
χής περιπολούσης τόν ούρανόν καταφαίνεται. Τούτο τοΐς γε νούν έ - 
χουσιν υψηλόν τούτο τοΐς εύ φρονούσι τό τιμαλφέστατον. Έκεΐνο 
δέ, ότι καί εις τέλος τήν Θήραν καί δν ήρεν αγώνα ήγαγε, διά πά- 
σης, ώς έ'πος είπεΐν, έλευθέρας παιδείας έλθοΰσα, καί είς αύτήν άνα- 
δραν.ούσα τών άρετών τήν άκρόπολιν, καί πολλούς άλλους εις ταύ*  
την χειραγωγήσασα, ή® τού παντός θείην αν έ'γωγε, εί γε : «ποί.ίοι 
μεν ναρθηκοφόροι, παϋροι όε τε βάκχοι14». Καί ταύτα μέν έν αίς^ διε- 
τέλει δεικνύουσα τά τής ψυχής αναφαίρετα κτήματα, οϊά τις ναύς 
φορτηγός παντοδαπών άγωγίμων γενομένη. "Οτε δέ μέγας πρωτο- 
σύγκελλος τοΰ παναγιωτάτου έγένετο, τότε δή τότε έκασταχόσε ήρ- 
ζαντο ρέειν αί τής θέμιδος χάριτες' υπεροψία, κερόων^ Ά όοκεΐν είναι 
νόμιμα πεποίηκ,εν η συνήθεια, ώς φησιν ό έν φιλοσόφοις Συνέσιος θ, 
δίκη άντίοροπος τό ίσον έκάστφ θαλαττεύουσα, άρωγαί άδικουμένων 
καί δικαιώσεις, αντιλήψεις πολεμουμένων, έπιστηρίξεις πεπτωκότων, 
χειραγωγίαι τυφλών, πεπλανημένων έπιστροφαί, ορφανών διοικήσεις

1 Έξερρυηκέναι δοκεΐ ό σύνδεσμος: δ ε.
2 Γραπτέον οΐμαι : αύ τή.
3 Περιαιρετέον το ά'ρθρον, ή γοΰν τρεπτέον εις το : ώ ς.
4 Πλάτ. Φαί δ. ιγ', σελ. 69.
5 Γραπτέον οίμαι : οις.
5 Έ π ι σ τ. SB'.
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■ καί προστασίας άπορων ευπορία, λύσεις πεπεδημένων, τών έν ύπε- 
ρορίρε ανακλήσεις, καί άπερ ο τε λαός τής βασιλευούσης δΓεύφήμου 
στόματός καθ έκαστην άγει, και ή ώς πορρωτάτω διϊπταμ.ένη φήμη 
τρανώς καταγγέλλει. Εντεύθεν άριδήλως παρίσταται, οτι: ι^Ιίκαιςι 
ίΐς τόν αιώνα ζώσι, καί έν Κυρΐω ό μισθός αύτων, καί ή φροντίς αύ- 
τ&ν παρά 'Τβίστω. 4ιά τούτο Λτρβονται τό βασίάειον τής εύπρεπείας 
και τό διάδημα τοΰ κάβους έκ χειρός Κυρίου*  1.

1 Σ ο φ. Σολομ. ε', 16—17.
2 II ρ ά ξ. α', 28.
3 Π α. ρ ο ι [λ. Σολομ. ίγ', 9 κα', 21.

Νοεΐ ’ίσως ενταύθα το: «Ο I ο ν γ ό ρ ε ύ’ ? ω σ ε, τ ο ι ο ΰτ ό ν σ ε κ ρ ι νώ» 
[Επιστ MB'Πρ δ ς X ί λ ω ν α].

5 ’Ελλιπής ό λόγος δοκεϊ.
6 Γραφικά κ«ι ΤΛστα τρΰ· ’Ιεζεκ. λδγ 16. _ Ήσ> [γγ Η χα{

Τοΰ γοΰν τάς πνευματικάς ήνίας επιτετραμμένου αγίου Κυζίκου 
τής άμείνονος λήξεως γενομένου, και τοΰ πρώην άγιου Άγχιάλου έπί 
τήν Κύζικον μετατεθέντος, κάν τούτοις λύκου τίνος είςπηδήσαι τή 
ποίμνη ήδη χηρευούση ώρυομένου, αξιώσει τοΰ παναγιωτάτου, ψήφφ 
τε κανονική τής ΐεράς Συνόδου καί προτροπή τών εΰγενών αρχόντων 
και του, ευαγούς κλήρου, ή ύμετέρα πανιεοότης προχειρίζεται, διά 
τό έν αυτή ιεροπρεπές καί σεβάσμιον, κόσμιόν τε καί σώφρον, ιλαρόν 
τε καί δίκαιον, παλιόν, άνεπίληπτόν τε καί δόκιμον έν αις κατά 
καιρούς έγκεχείρισται έκκλησιαστικαϊς λειτουργίαις καί διοικήσεσΐ' 
καί κλίνασα κορυφήν, καί ύποταγεΐσα τή άμώμω νύμφη τοΰ Χρίστου 
Έκκλησή, ήν περιεποιήσατο τω ίδίω αϊματι ', δέχεται τήν άρχιερα- 
τείαν ού μάλλον παρά τών διαληφθέντων ή έκ χειρός Κυρίου, τών 
προαγωνισθέντων αύτή πόνων έπαθλον καί ύλην δαψιλεστέραν τών 
θεαρχικών εκλάμψεων. Φως άρα δικαίοις δια παντός, και παρά Κυρίου 
εί'ρήσουσι χαριν και δόξαν 2- οϊα γάρ ή διακαής καί ένθερμος αύτή 
αγάπη προς τήν τών αγαθών έπίδοσιν, τοιαύτη πρέπουσα αύτή ύπό- 
θεσις θεόθεν πεπόρισταΓ ή γάρ τοΰ Θεού κρίσις, ώς φησιν ό θείος Βα- 
σίλειος3, ταΐς ήμετέραις διαθέσεσιν άφομοιοΰταΓ άλλ’εστιν άρα τώ 
καί μικρόν έπιστήσαντι εντεύθεν κατιδεϊν, οτι κόλασις μέν άδικίζς4", 
πρυτανεύσει δέ τοϊς άδικουμένοις τό δίκαιον έπάξει καί αύτή τή 
αύχμώδει γή τής εύφορίας τόν πλούτον φυτεύσει τής εγκράτειας*τήν  
άμπελον ληνοπατήσει τής ύγιείας τόν βότρυν δαψιλές έκχύσει τό 
ουράνιον γλευκος· ζητήσει τό άποίω.ίός- συνάξει τό πεπΛανημένον 
περιθάλψει τό άσθενές· ιάσεται τό συντετριμμένοι-*·  άνορθώσει τό 

πεπτωκός νυν μέν καταδεσμοις, νυν δέ έλαιφ, άλλοτε δέ οίνφ ΖΡω" 
μένη, καί οις άλλοις ή πνευματική ποιμαντική καταρτίζεται, καί 
οΰτω τήν έμπιστευθεϊσαν αύτή λογικήν ποίμνην άσπιλον καί άμωμον 
παραστήσει τω θρόνω τής μεγαΛωσύνης 1. Καί τούτων τεκμήριον έν- 
αργέστατον καταφαίνεται έξ αύτής τής βαλβϊδος, εί γε άμα τή τοΰ 
θοόνου έπιβάσει παιδείας έφρόντισε μεταδοΰναι τοϊς θεόθεν αύτή 
κληρωθεϊσι προβάτοις λογικοϊς, δΓ ής ή άνθρώπινος φύσις βελτιού- 
ται, ήθη ρυθμίζεται, γνώσις θείων τε καί ανθρωπίνων πραγμάτων 
πορίζεται, πίστις διδάσκεται κρατύνεται τε καί καταγγέλλεται, εύ- 
ζωία τοϊς άνθρώποις μνηστεύεται, εύνομίαν χορηγείται, καί συνε- 
λόντι, πάσα άοετή έπιδίδοται μονονού βοώσα: «Λράξασθε παιδείας 
μήποτε ΰργισθή Κύριος, καί άποΛεΐσθε έξ οδού δικαίας»1 2. Τίς ούν ού 
θαυμάζει τόν διάπυρον αύτής ζήλον, δν έσχε περί τοιούτου έγχειρή - 
ματος ; Τίς γλώσσα έξαρκέσει τούς όφειλομένους αύτή επαίνους άπο- 
τϊσαι ; Τίς δλως διστάζει ότι ού κατεπέμφθη άνωθεν έπ’ αυτό τούτο 
ή θεσπεσία αύτής κορυφή, έφ’ ώ χειμώνα κατευνάσαι ψυχώλεθρον καί 
σκότος άγνοιας καί άμαθίας διασκέδασα! ; Καί μήν ούδ’ εκείνο πα- 
ραλιπεϊν άξιον, ότι οπότε Θεοΰ εύδοκοΰντος ή ύμετέρα πανιεροτης 
τούς τής μητροπόλεως ταύτης πνευματικούς οί'ακας άνεδέξατο, παν- 
τες εύμενώς καί περιχαρώς τήν φήμην ταύτην ένεστερνίσαντο, τή 
πανιέρφ αύτής είςόδφ συνειςελθεϊν καί άφθονίαν άγαθών ήγούμενοΓ 
δΓ δ καί πρό τής θέας τής εύκταίας πατέρα χρηστόν, ιλαρόν, εύμε- 
νή, συμπαθή, εύπρόςιτον, ο’ικτίρμονα άπεκάλουν1 καί ούδόλως τής 
έλπίδος έψεύσθησαν, άτε τοΰ ένόντος αύτή τής χρηστότητος πΐούτου*  

καταφανέντος πόρρωθεν.
Τοιγαροΰν, πανιερώτατε πάτερ καί δέσποτα, έγώ μεν ων οϊδα 

κατ’ άμφω εμφύτων ύμετέρων μαρμαρυγών, τάς μέν άμυδρώς καί ουχ 
ώς έδει νΰν είρηκα, τάς δέ παρά πάντα μου τον βίον αδων, καί βοών, 
καί κηρύττων ού παύσομαι. Σύ δέ, ώ άπειρος σοφία τοΰ Θεοΰ, η αρ- 
ρήτως τά τήδε διοικούσα καί διεξάγουσα, δι ής βασιίεΐς βασι-ίευ- 
ουοαν1*,  ήγεμόνες ήγεμονεύουσιν, άρχοντες άρχουσιν, ίεράρχαι προχει
ρίζονται, καί δόσις τέλειον5 6 καταπέμπεται, ποίησον τόν πανιερώτα- 
τον καί θεοπρόβλητον ήμών αύθέντην καί δεσπότην κύριον Ιωάσαφ 
έν ειρήνη μακροημερεύοντα, θεοφιλώς καί θεαρέστως την εαυτού λο
γικήν ποίμνην διεξάγοντα, έν άμέμπτω πολιτεία διάγοντα, άείποτε

> Έβρ. η', 1. 2 Ψαλμ. β', 12. 3 ‘Ρω μ.' β', 4.
4 Π α ρ ο ι μ. η', 1 5.
5 Γραπτέον ίσως: τέλεον.
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' μελετώντά τον νόμον σου καϊ ποιοΰντα [δία]1 τό δνομ’ά. σου τό άγιον 
στήριξαν, περιφρούρήσον, κάϊ διαφύλαξον τό τριςόλβιον καί έ'νθεον 
σκήνος τής χριστομιμήτου καί θεοπροβλήτϋυ αΰτοΰ πανιερότητας 
άνοσον, εΰθυμόν τε κα’ι εύφημον, υγιές, μακρόβιου, πανευφρόσυνον, 
πάσης τε καί παντοίας αλγεινής καϊ άποθυμίου περιστάσεως και πε
ριπέτειας άνώτερον και άπείρατον μέχρι γήρως βαθύτατου, πρός 
καταρτισμόν τοΰ ύπό τής αύτοΰ πανιερότητος ΐθυνομένου καϊ ποι- 
μαινόμένοΰ χριστώνύμου πληρώματος καϊ εκκλησιαστικού συστήμα
τος' τήρήσόν τήν αύτοΰ πανιερότητα άκλινώς έγκαθιδρυμένην καϊ 
άστεμφώς έρηρεισμ-ένην έπϊ τόν ύψηλόν τουτονϊ θρόνον τής άγιωτά- 
τής μητρόπόλεως Άγχιάλου εις πολλάς ήλιου κυκλικάς περιελίξεις- 
διά δέ τών Πανίερων καϊ θεοπειθών αύτοΰ εύχών περιφρούρήσον διά 
παντός τούς πάνοσιωτάτους καϊ α’ιδεσιμωτάτους άγιους ιερείς, τούς 
έντιμοτάτόυς κληρικούς, τούς τιμιωτάτους και χρησιμωτάτους γέ
ροντας, καϊ άπαντα τον χριστεπώνυμον καϊ περιούσιόν σου λαόν, 
άξιοΰσα αύτούς σύν τώ πζνιέρφ αύτών ποιμένι καί τής τών ουρα
νών βασιλείας, ίνθα καταλάμπει τό άνέσπερον φώς, ή εύφροσύνη ή 
άληκτος, ό ήχος τών έορταζόντων καϊ βοώντων άκαταπαύστως ·'

Αγιος, άγιος, άγιος Κύρος Σαβαώθ, π.Ιήρης ό ονγατός χαι ή γή της . 
δύζης σου.2» ’Αμήν.

Ί. Χαζζελεων.

ΑΙΤΗΣΙΣ Α
ΤΟΥ ΕΛΑΗΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΕΠΕΤΑ2

Tiit ΤΣΑΡΟ'.ΑΑΕΞΙΩΐ ΜΙΧΑΪΑΌΒΙΤΖ
Τώ τσάρφ βασιλεΐ καϊ μεγάλφ δουκϊ Άλεξίφ Μιχαίλοβιτζ καί

1 ΓΙροςέθηχα τζ,ν προδήλως έκπεπτωκυΐαν πρόθεσιν.
2 ,Ήσ; ς’ 3;
3 Άρύομαι έκ τής «Συλλογής γραμμάτων, συνθηκών κλπ.» Μόσχα 1819. 

Τόμ. 6, σελ. 202, αύξ. άρ. 47. Ή παρούσα αϊτησίς και τδ μετ’ αύτήν βα
σιλικήν διάταγμα έχουσι χρονολογίαν 1672^ Μαρτίου 7 και 'Μαΐου Γ8, εύρί- 
σχονται δε εν τφ εν Μόσχά αρχειοφυλακεία) του υπουργείου τών Εξωτερικών,

4 Ο ομογενή; ήμών ούτος, Ίωάννου Γεωργίου *Ρεπέτας,  ον οί Ρώσοι απο- 
καλου’σιν Ιβαν ΤΊουρ^εβ,. ειν*.  εκείνος. οστις, οπο)ς θελρμεν ϊδ'/}· εν τοις πεοαι- 
τερω δημοσιευΟ.ησφ-ενορς εγγράφοις? έχομισεν · έκ -.Κωνσταντινου.πολεως τω 
τσάρφ Αλεξίφ Μιχαίλοβιτζ πωλήσας σ.ύτφ αντί 35^120 ρουβλίων χρυσουν 
διάδημά λιθοκύλλη νον χαί-χρυσουν'· μήλον επίσης κεκοσαηαένον'· διά-'τίααλ·- 
φών λίφων.

άπάσης Μεγάλης Μικράς καϊ Λευκής Ρωσίας αύθέντγ, δέεται ό. 
θεράπων Σου έκ Κωνσταντινουπόλεως Έλλην ’Ιωάννης Γεωργίου.

Κατά τό παρελθόν, βασιλεύ, κατά τό 179 ’έτος δ ’Αλεξάνδρειάς 
Παίσιος πάπας καϊ Πατριάρχης άκουσίως εύρέθη έν Άνδριανουπόλει 
καϊ πολλάς κακώσεις ύπέρ τής άγιας έκκλησίας ΰπέστη, έχων δέ από
λυτον ανάγκην έδανείσθη έν Άνδριανουπόλει παρά τίνος τών έγχω- 
ρίων κατοίκων χίλια πεντακόσια γρόσια' έγώ δέ ό θεράπων σου έγ- 
γϋήθην δΓ αύτόν, καϊ έπϊ τοΰ δμολόγου εκείνου πρός πληρεστέραν 
έπιμαρτυρίαν ύπεγράφησαν δ τής Κωνσταντινουπόλεως Πατριάρχης 
καϊ έτεροι πολλοί αρχιερείς καϊ πρός σέ, μέγα βασιλεύ, περί τού
του έγράφη' καϊ έκεΐνος δ άνθρωπος, παρ’ ού έδανείσθησαν τά γρό
σια έκεΐνα, ήλθεν ε’ις Μόσχαν ζητών με καϊ παρενοχλών διά τά 
γρόσια έκεΐνα, ληξάσης ήδη τής διορίας.Έλεήμων, βασιλεύ, κα’ι μέγα 
δού ξ ’Αλέξιε Μιχαίλοβιτζ άπάσης Μεγάλης, Μικράς καϊ Λευκής 
Ρωσίας αύθέντα, έλέησον τόν θεράποντά σου, βασιλεΰ, καϊ τόν 
’Αλεξάνδρειάς πάπαν κα'ι Πατριάρχην Παίσιον, πολλά ύπομείναντα 
υπέρ τής άγιας έκκλησίας, καϊ τον έγγυητήν του διά τά δανεισθέντα 
παρ’ εκείνου γρόσια. Τσάρε βασιλεύ, έλέησον !

Διάταγμα τοΰ υπουργείου τών Εξωτερικών

Κατά τό έτος τούτο τώ 180 πρός τόν μέγαν βασιλέα τσάρον καϊ 
μέγα δούκα Αλέξιον Μιχαίλοβιτζ άπάσης Μεγάλης, Μικράς καϊ 
Λευκής Ρωσίας αύθέντην έγραφεν δ πανοσιώτατος ’Αλεξάνδρειάς 
ΙΙαίσιος πάπας καϊ Πατριάρχης καϊ κριτής τής οικουμένης, καϊ τό 
γράμμα τούτο άπέστειλε διά τοΰ έκ Κωνσταντινουπόλεως "Ελληνος 
Ίωάννου Γεωργίου' έν τω γράμματι δέ έκείνω γέγραπται : "Ενεκα 
κατηγορίας τοΰ άθέου καϊ έπικαταράτου Έλληνος Άρχίπου ήχθη 
έξ ’Αλεξάνδρειάς είς Άδριανούπολιν σιδηροδέσμιος καϊ έξαιτεϊται 
πάρ’ αύτοΰ ό άθεος ούτος 70,000 φλωρία καϊ έτερα τιμαλφή αντι
κείμενά, καϊ κατακρατοΰσιν αύτόν έν Άδριανουπόλει έν μεγίστη 
αύστηρότητι καϊ ζητούσι νά δικάσωσιν αύτόν δμοΰ μετά τοΰ Άρχί
που. ’Εν τφ αύτώ δέ γράμματι γέγραπται, ότι καί ό ’Ιωάννης δ 
έπικαλούμενος Ρεπετας, δν άπέστειλε κομιστήν τοΰ παρόντος, πολ- 
λαχώς έβοήθησεν αύτόν καϊ έπροστάτευσε λόγω τε καϊ έ'ργω κατά, 
δύναμιν καϊ ιδίως έν τφ έξης : έλαβεν ανάγκην χρημάτων καθ’ δτι 
έστερεΐτο τών πάντων έν τη ειρκτή καί ε'νεκα τών καταπιέσεων καϊ 
τών απαιτήσεων τών ’Οθωμανών εγγυητής έγένετο δ ’Ιωάννης, κρζϊ 
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λαβών παρά τίνος χριστιανού έμπορου 1500 γιεφίμκα 1 ένεχείρισεν 
αύτφ καί ούτος ό πανιερώτατος Πατριάρχες έδωκεν αύτφ ιδιόγρα
φον άπόδειξιν, δι’ ής έξαιτεΐται ό πανιερώτατος Πατριάρχες τόν μέ- 
γαν βασιλέα και την καισαρικήν αύτοΰ Μεγαλειότητα νά μή άρνηθη 
αυτφ ό μέγας βασιλεύς τά έλέη αύτοΰ και φεισθρ αύτοΰ ένεκα της 
άκρας ανάγκες, έν ή εΰρίσκεται, καί έπιδαψιλεύση την χάριν της χει- 
ρός αύτοΰ και χορηγήση τά χρήματα ταΰτα, καί τοι ούτος ό πανιε- 
ρώτατος Πατριάρχες καθίσταται οχληρός, συνεπεία δμως της αδί
κου ταύτης κατηγορίας προστρέχει τή φιλευσπλαγχνία τοΰ μεγάλου 
βασιλέως κα'ι καισαρικές Μεγαλειότητος- έξαιτεΐται πάνθ’ δτι εύα- 
ρεστηθή ό μέγας βασιλεύς, αύτός δέ ό Θεός γινώσκει, δτι τό πάν 
έδωκε πρός άπολύτρωσιν τοΰ χρέους τοΰ θρόνου αύτοΰ καί εΰρίσκεται 
νΰν γυμνός καϊ άνευ τοΰ έπιουσίου άρτου. 'Άμα δέ τή πληρωμή τών 
γεφιμίκων τφ είρημένφ ’Ιωάννη 'Ρεπέτφ, νά ληφθή παρ’ αύτοΰ τό 
ομόλογον και δταν άποστείλη είς Μόσχαν ίδιον αύτοΰ άνθρωπον νά 
έγχειρισθή αύτφ. Τό ομόλογον δέ τοΰτο έχει ώδε ;

«Έλέφ Θεού Πάπας καϊ Πατριάρχης. Ή μετριότης ήμών διά τοΰ 
«παρόντος γράμματος αγγέλλει πάσιν δτι έλαβε λόγω ύπηρεσίας καϊ 

.«χρείας ένεκεν τοΰ άποστολικοΰ και πατριαρχικού θρόνου Άλεξαν- 
«δρείας παρά τοΰ εύγενοΰς κυρίου Πέτρου Δημητρίου γρόσια με- 
«τρητά 1500, φιλίας ένεκεν, άτινα χρήματα υπόσχομαι νά πληρώσω 
«μετά παρέλευσιν τεσσάρων μηνών, έάν δυνηθώ νά πράξω τοΰτο, έν 
«έναντίρ: δέ περιπτώσει θέλω κράτηση αύτά σύν τη προσθήκη 10 
«τοΐς εκατόν κατά τό έμπορικόν έθιμον. Πρός άπόδειξιν ούτινος 
«έγράφη τό παρόν πατριαρχικόν ομόλογον, ύπογραφέν ύπό εμπίστων 
«μαρτύρων καϊ ένεχειρίσθη τφ προειρημένφ Πέτρφ πρός έπιβεβαίω- 
«σιν, έτι δέ δστις κομίση ήμϊν τό ολόκληρον τοΰτο ύποχρεούμεθα 
«νά πληρώσωμεν τά προαναφερθέντα χρήματα άνευ άντιρρήσεως. 
«Έν έτει 1671, ’Οκτωβρίου 25.»

’Αλεξανδρείας Παίσιος' Ήρακλείας Μητροπολίτης, μάρτυς· Κι- 
ζίκου Μητροπολίτης Μητροφάνης, μάρτυς· Νικομήδειας Μητροπολί
της Νεόφυτος, μάρτυς· Άδριανουπόλεως Νεόφυτος Μητροπολίτης, 
μάρτυς.

Καϊ νΰν τφ μεγάλφ βασιλεϊ τσάρφ καϊ μεγάλφ δόυκϊ Άλεξίφ Μι- 
χαίλοβιτζ άπάσης Μεγάλης καϊ Μικράς καϊ Λευκής Ρωσίας αύθέν- 
τη, ό έκ Κωνσταντινουπόλεως Έλλην ’Ιωάννης Γεωργίου έξαιτεΐται.

1 Οΰτω έν Ρωσία έπεκαλοΰντο τότε τά ξένα νομίσματα, άτινα έκυκλοφό- 
ρουν εν ταΐς αγοραΐς αυτών. Ένταΰθα εννοεί οθωμανικά γρόσια.
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Καϊ δ μέγας βασιλεύς τσάρος καϊ μέγας δούξ ’Αλέξιος Μιχαίλοβιτζ 
άπάσης Μεγάλης, Μικράς καϊ Λευκής Ρωσίας αύθέντης τί υποδείξει ;

Ό Γραμματεύς
Ιωάννης Εγςταβιεβ

Άπόφασις
180, Μαίου 15 ήμέργ, κατά διαταγήν τοΰ μεγάλου βασιλέως ό 

βασιλικός σύμβουλος ’Αρτέμιος Σεργέϊεβιτζ Ματβαίγ’εβ άκούσας τό 
άνωτέρω διάταγμα άπεφάνθη έπϊ τή βάσει τής δεήσεως καϊ αίτή- 
σεως τοΰ πανιερωτάτου Πάπα καϊ Πατριάρχου κΰρ Παϊσίου ’Αλεξάν
δρειάς καϊ κριτοΰ τής Ο’ικουμ.ένης άφορώσας τά ύπ’ αύτοΰ δανει- 
σθέντα γιεφίμ.κα νά πληρωθώσι τφ Έλληνι ’Ιωάννη Γεωργίου άνά 
ήμισυ έπϊ έκάστου γιεφίμκα, ήτοι τό δλον απέναντι χιλίων πεντακο- 
σίων επτακόσια πεντήκοντα ρούβλια, νά πληρωθώσι δι’ ϊκτίδων έκ 
τοΰ υπουργείου τής Σιβηρίας, καϊ τό ομόλογον τό φέρον τήν πα
τριαρχικήν υπογραφήν νά ληφθή παρ’ αύτοΰ κα'ι διαβιβασθή τφ έπϊ 
τών ’Εξωτερικών ύπουργείφ, καϊ έγγράφοντες τήν άνωτέρω πληρωμήν 
έπ’ αύτοΰ, νά πέμψωσι πρός τον Πατριάρχην διά τοΰ παρ’ αύτοΰ 
άποσταλέντος πρεσβύτου, καϊ έν τφ γράμματι νά ύποδείξωσι τω 
Πατριάρχη τήν πληρωμήν ταύτην τοΰ μεγάλου βασιλέως.

ΑΓΓΗΣΙΣ Β
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ 1ΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΕΠΕΤΑ1

ΤΩι ΤΣΑΡΩιΑΛΕΞΙΩι ΜΙΧΑΪΛΟΒΙΤΖ
Τφ τσάρφ βασιλεΐ καϊ μεγάλφ δουκϊ Άλεξίφ Μιχαίλοβιτζ άπάσης 

Μεγάλης, Μικρής καϊ Λευκής Ρωσίας αύθέντη, προσπίπτει ό θεράπων 
σου .δύστηνος καί δλως καταστραφεϊς καϊ ληστευθεϊς έκ Κωνσταντι- 
νουπόλεως Έλλην Ιωάννης^ Γεωργίου. Σοϊ είναι γνωστόν, μέγα βα-

1 Άρύομαι έκ τής «Συλλονής έγγοάφων κλπ.» Μόσχα 1819. Τόμ. 6, σελ. 
20ό, αύ'ς. άρ. 48.— Ή παρούσα φίρουσα χρονολογίαν 1672, Μαρτίου I και 
Μαίου 17, εΰρίσκεται εν τωεν Μόσχοι αρχειοφυλακεία) τοΰ υπουργείου τών 
Εξωτερικών.2 Περίεργον εϊνε οτι ένταΰθα ήδη άποκαλεΐται εν τω ρωσικω πρωτοτύπω 
οΰχ'ι Ιβάν, δπως έν τω προηγουμένφ εγγράφω,αλλά Ίβάσκο, τουτέστιν επί τό 
ύποκοριστικώτερον Ίωαννίσκος, Γιαννάκης.
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σιλεΰ το διά την Σήν Μεγαλειότητα Ιργον μου, την κατασκευήν 
διαδήματος καί μήλου, πόσα έδαπάνησα ένταύθα έν Μόσχα,καί πόσα 
χρήματα έδανείσθην διάτα μεγάλα καί τιμαλφή εκείνα αντικείμενα 
πληρώνων μεγάλους τόκους, καί δτι διά τά έν λόγω αντικείμενα τό 
καισαρικόν έλεος σου ηύδόκησε νά μέ πληρώσν; μετά σπουδαίων έκ- 
πτώσεων. 'Ότε δμως εγώ ό θεράπων σου τή βασιλική σου χάριτι ά- 
πήλθον έκ Μόσχας εις Κωνς-αντινούπολιν, έχθροί μου τινες αϊσχιστοι 
καί μοχθηροί άνθρωποι ζητούντες νά μέ κατας-ρέψωσιν ολοσχερώς καί 
νά μοί προξενήσωσιν άδικον καί έπονείδις-ον θάνατον,ψευδώς μέ κατη
γόρησαν ενώπιον τοΰ Σουλτάνου τήςΤουρκίας καί τών εγχωρίων άρχών 
καί τών τιμίων ανθρώπων, οτι δήθεν έγώ ό δύστηνος έστάλην παρά 
σου, μέγα βασιλεύ, κομιστής χρηματικού ποσοΰ ώς δώρου τώ Πα
τριάρχη καί τοϊς λοιποΐς "Ελλησιν εντός εκατόν όγδοήκοντα σάκκων 
φλωρία χρυσά, όπως οί ανωτέρω διάκεινται δυσμενώς τοϊς Τούρκοις 
ύπέρ σου’ καί ευθύς ώς έγώ ό δύς-ηνος ένεφανίσθην προς αυτούς, αί έγ- 
χώριαι άρχαί μέ συνέλαβον κατακρατήσασαί με μετά πάσης αύστηρό- 
τητος, καί ήρξαντο νά μέ έρωτώσι βασανίζουσαι οίκτρώς- καί έγώ 

' είς ταΰτα ώρκ.ιζόμην παντοιοτρόπως,άλλ’ούτοι ούδεμίαν έδιδον βάσιν 
εις τούς ορκους μου, κατέσχεσαν άπασαν την περιουσίαν μου καί τόν 
οίκον μεθ’ άπάσης της αποσκευής ήρπασαν, γυμνόν δέ καί γυμνόπουν.. 
κατέστησαν έμέ τόν ορφανόν καί δύσμοιρου, καί τούτου ένεκεν έζη— 
μιώθην πλέον τών τεσσάρων χιλιάδων, άναγκασθείς νά δανεισθώ χρή
ματα έπί μεγάλφ τόκφ. Καί άπαντα τά δεινά μου ταΰτα καί τάς 
κακώσεις καί τήν ψευδή κατηγορίαν γινώσκει ό πανιέρώτατος Παί- 
σιος Πατριάρχης ’Αλεξανδρείας, καί περί άπάντων τούτων τών δει
νών μου καί άπασών τών ζημιών καί δαπανών μου προς σέ τόν μέ- 
γαν βασιλέα έγραψεν ό Πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς άπασαν περί έμοΰ 
τήν αλήθειαν. Έλεήμων βασιλεύ τσάρε και μέγα δούξ ’Αλέξιε Μι
χαίλοβιτζ, άπάσης Μεγάλης, Μικράς καί Λευκής Ρωσίας αύθέντα ! 
λυπήθητί με τόν θεράποντα σου, τόν δύστηνον καί δυστυχή καί 
δλως καταστραφέντα διά τά άδικα δεινά μου, καί διά πάσαν κατα
στροφήν καί διά πάσαν ζημίαν, χορηγών μοι τήν Σήν του Μεγάλου 
Βασιλέως χάριν, όπως τύχω μικράς τίνος τουλάχιστον αναψυχής 
έκ τής καταστροφής, καί μή εΰρίσκωμαι αιωνίως έν τφ τάφω μετά 
τής συζύγου μου καί τών τέκνων μου, καί έν τω μέλλοντι νά σοί ά- 
πονείμω, μέγα βασιλεύ, ύπηρεσίας είς πάνθ’ δ,τι δυνηθφ.

Τσάρε βασιλεύ, έλεησον.
180 Μαρτ ίου ” ήμέρμ.
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Λεάταγμα. ύπουργείου Έξωτερεκών

Κατά τό παρελθόν τό 170 έτος προς τον μέγα δούκαν Αλέξιον 
Μιχαίλοβιτζ άπάσης Μεγάλης, Μικράς καί Λευκής Ρωσίας αύθέν- 
την, έκόμισεν εις Μόσχαν ό έκ Κωνσταντινουπόλεως "Ελλην ’Ιωάν
νης Γεωργίου χρυσούν διάδημα κεκοσμημένον πολυτίμοις λίθοις, άδά- 
μασι, σαπφείροις καί -σμαράγδοις καθ’ ομοίωμα τού διαδήματος τού 
εύσεβεστάτου Αύτοκράτοοος τών Ελλήνων Κωνσταντίνου, τό βασι
λικόν κυριαρχικόν χρυσούν μήλον κεκοσμημένον έπίσης λίθοις, άδά- 
μασι καί σαπφείροις.

Καί κατά διαταγήν τοΰ μεγάλου βασιλέως καί τσάρου καί με
γάλου δουκος ’Αλεξίου Μιχαίλοβιτζ άπάσης. Μεγάλης, Μικράς καί 
Λευκής Ρωσίας αύθέντου, τό διάδημα τούτο έξετιμήθη έν τω ύπουρ- 
γείω τών ’Εξωτερικών παρά τοΰ χρυσοχόου Συμεών Γούρ2εβ, συνα
δέλφων αυτού καί ξένων Ελλήνων καί Γερμανών τρις :

Τό μέν

Τό δέ μήλον

23477
18325
16291

8955
11648
7917

Φεβρουάριου 3 καί Μαρτίουέτος 173
) μεγάλου βασιλέως τσάρου καί μεγάλου 

Μιχαίλοβιτζ άπάσης Μεγάλης, Μικράς καί Λευκής 
καί κατά τήν ΰποσημείωσιν τοΰ υπουργικού γραμ-

τό παρελθόν 
διαταγήν τοΰ

Καί κατά
7 κατά
δουκος ’Αλεξίου
Ρωσίας αύθέντου, ΛΙΛ IrUr ’ Μ| r --- --  - - -
ματεως Ίωάννου Άλμάζου έδόθησαν αύτφ τφ 'Ιωάννη διά τό διά
δημα ό μέσος δρος τής έκτιμήσεως, ήτοι 18,000 ρουβλ. εις ικτίδας 
καί λοιπά έμπορεύματα, καί 325 είς ρούβλια μετρητά έκ τού υπουρ
γείου τού Νόβγοροδ, διά τό μήλον δέ ή τελευταία τιμή, ήτοι 7917 
ρουβλίων εις Ικτίδας καί έτερα έμπορεύματα.

Τό δλον δέ έδόθη τφ Ίωάννν) αμοιβή βασιλική διά τό διάδημα καί 
τό μήλον είς ικτίδας καί είς μετρητά ρούβλ. 26242.

Αύτός δέ δ ’Ιωάννης είπεν 8τι κατά τό παρελθόν τό ,1 77. έτος συνφ- 
δά τή αιτήσει τών πανιερωτάτων πατριάρχων Παϊσίου Αλεξάνδρειάς 
καί Μακαρίου ’Αντιόχειας, έδόθη αύτφ βασιλική αμοιβή διά το 
αύτό διάδημα καί διά τό μήλον πρόσθετος .έκτος τών άνω μ’ις ικτί
δας 4000 ρουβλ. ’-Εν τφ ύπουργείφ τών ’Εξωτερικών έν τούτοις
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τοιαυτη αιτησις δέν υπάρχει, καί τίνι διατάγματι καί έκ τίνος 
υπουργείου έδόθη τοίαύτη, μένει άγνωστον τφ ύπουργείφ τών Εξω
τερικών. Και εν συνολφ ό Ιωάννας έτυχε βασιλικής άμ.οιβής 
κατα την πρωτην καί δευτέραν φοράν δπως αυτός ούτος δμολογεΐ 
30242 ρουβλ. Νΰν δέ κατά τό 180 έτος Φεβρουάριου 28 ήμερα πρός 
τόν μέγαν βασιλέα τσάρον κα'ι μέγαν δούκα ’Αλέξιον Μιχαίλοβιτζ 
απασης Μεγάλης, Μικρας και Λευκής Ρωσίας αυθέντην έγραψεν δ 
πανιερώσατος Αλεξανδρείας ΙΙαίσιος πάπας και πατριάρχης, καί 
έν τφ γράμματί του τούτφ μεταξύ ετέρων έγραψε τάδε : Έξαιτεΐται 
ούτος δ πανιερώτατος πατριάρχης παρά τοΰ μεγάλου βασιλέως, νά 
παρεξη την χαριτα αύτοΰ τφ Ιωάννη 'Ρεπέτα δ,τι είσέτι εΰδοκήση 
το βασιλικόν αύτοΰ θέλημα δι έκεΐνο τό διάδημα, καθ’ δτι ύπεστη 
πολλάς ζημίας ένεκα 'τοΰ διαδήματος τούτου, καί δπως Κύριος δ 
Θεός κελεύσει. 1

Άπόφα,σος

180 Μαίου 17 ήμέρρι κατά διαταγήν τοΰ μεγάλου βασιλέως, ό 
ύπουργικός γραμματεύς Άρτεμόν Σεργέγιεβιτζ Ματβαίγιεβ, άκούσας 
τα ανω, διεταξε: τώ Ελληνι ’Ιωάννη Γεωργίφ διά τό διάδημα καί 
τό μήλον να δοθη ή τοΰ μεγάλου βασιλέως αμοιβή, προσθέτοντες 
τή πρώτη, τετρακόσια ρούβλια είς ικτίδας καί νά δοθή ή τοΰ με
γάλου βασιλέως αυτή αμ,οιβη τώ "Ελληνι τούτφ έπί τή βάσει τής 
αιτησεως του παπα και πατριάρχου καί κριτοΰ τής οικουμένης 
Παϊσίου ’Αλεξανδρείας.

Έν Αίκατερινοσλάβη. (Έκ τής 'Ρωσικής)
Κ. Λ. Παλα&ολόγος.ΦΙΑΙΚΟΪ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

(Έ*  τών τοΰ Παναγιώταν Ζέχερη)

Κύριε Έμμ. Ξάνθε,

’Από Βουκουρέστι.
' Τό άπό 21 παυσαντος γράμμα σου είς τάς 29 έλαβον χαίρων διά 

την καλήν σου υγείαν· σοΰ φανερώνω δτι τά συντροφευμ,ένα σας 
γράμματα άπό τόν κύριον Καλόν (ήτοι Ύψηλάντην) έλάβομεν καί

δσον δυνατόν έβάλαμεν είς πράξιν δθεν ειδοποίησε τόν Καλόν διά νά 
τούς έγκαρδιώση καί δ,τι γενή έν καιρω θέλει σάς ίδεάσομεν περί 
δέ τοΰ άρμοδίου δέν έπρεπε νά πιστευσετε όσα ακούσατε. Εγω ως 
τόσον δέν έχω διδόμενον νά τόν κατακρίνω, αλλα μ-άλλον τον επαι · 
νώ έως τώρα, έπειδή διώρθωσε πολλάς καταχρήσεις, άν δέ και αυ
τός κατηγορηθή άπό άλλους, άς άπολογηθή τώρα δπου έλπιζω νά 
είναι πλησιασμένος είς τόν κύριον Καλόν, δ μισευμός τοΰ οποίου 
έδόθεν δι’ έκεΐ ήτον διαταγή τοΰ Καλοΰ. Παραπονεΐσθε οτι δέν σάς 
γράφω δι’ δδηγίαν σας" άς είπώ δτι εχετε δίκαιον, μα δεν ηξευρετε 
διά νά άποφύγω καί έγώ τόσους πειρασμ.ο.υς οποΰ μοΰ συνεβησαν 
έχρειάζετο νά κάμω κατάπαυσιν καί κατά τήν ιδίαν διαταγήν τής 
τιμιότητάς σου’ ώς τόσον τά έδόθεν καί κάτω πράγματα φαίνονται 
καλώς διατεθειμένα, δέν έλειψαν δμως καί αί καταχρήσεις. Τοιαΰτα 
σπουδαία πράγματα δέν έξηγοΰνται διά τής γραφής, κύριε ας ευδο- 
κήση ή θεία πρόνοια νά συστηθή τό κριτήριον, καί τότε άς καταδι- 
κασθώ έγώ διά τήν άμέλειάν μου ποΰ γράφετε, άν αμέλησα...... Ο
Περραιβός άκόμη δέν έφάνη έδώ.

'Ως τόσον ένθυμηθήτε νά μοΰ έμβάσετε και έμενα μερικόν μέταλ- 
λον δποΰ μοί έξαπατήσατε, τουλάχιστον έκεΐνα δποΰ έςωδευθησαν 
είς ιδιαιτέρά σου σιτερέσια καί έκεΐνα δποΰ έξώδευσα εις την φαμη- 
λίαν σου (τήν όποιαν άδελφικώς προσκυνώ) θεωρώντας την ιδικην 
μ.ου. Κάμε λοιπόν δ,τι ή ορθή κρίσις μέ την φιλοτιμίαν σου σέ υπα
γορεύσει’ δ πενθερός άντιστέκεται γενναίως’δέν ήτο άχαμνή αύτή ή 
σκηνή νά έσυντροφεύετο μέ γνώμας καί έργα τών κυρίων καί άναμ- 
φιβόλως ήθέλαμεν ώφεληθή μεγάλως, δταν ή Άθηνά συντροφεύει τόν 
” Αρην.

Π. Χέκερης.

Πανοσιώτατε άγιε άρχιμανύρΐτα κύριε Γ. Λικαΐε. προσκυνώ.

Κωνσταντινούπολή 30 Φεβρουάριου 1820.
Τό ύφος τοΰ έδόθεν μισευμοΰ σας δέν μοΰ άφησεν όλίγην λύπην, 

διότι μέ άδίκησες, καί άδίκησες πολύ περισσότερον τόν έαυτόν σου 
άδικώντας έμένα. Σοΰ ομνύω δμως είς τόν όρκον μας ότι όχι μόνον 
δέν έπειράχθηκα (μ’ δλον δποΰ μ’ έπείραξες είς τά καίρια), έπειδή 
συνείθισα νά υποφέρω μέ άκραν υπομονήν, οιαν είδες εμπράκτως, και 
έάν έλαβες αιτίαν άπό διαβολάς άλλων νά ψυχρανθής τοσον κατ έ- 
μοΰ κολάζεσαι. Έγώ δέν μνησικακώ κα'ι σέ παρακαλώ ν’ άφήσης τά
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πάθη πρός ώραν καϊ βάστα έγγραφα τά παράπονά σου κα'ι οσα άδΐτ 
κα έχεις παρ’ έμού καί κρινόμεθα εις τό κριτήριου τοΰ Άρέίου Πάγου, 
δταν σύν Θεώ συστηθή. Τώρα δέ νά φυλάξης έκεΐνα όπου έπαγγελ- 
λεσαι νά διδάξης, νά φυλάξης τόν έαυτόν σου άπό την συνήθη απρο
σεξίαν σου, νά μήν βιάσης τόν τρύγον προ καιρού διά νά μ,ή πάθωμεν 
κανέν απευκταίου, δίδουτες τά πρωτεία τοΰ "Αρεως είς τήν ’ Αθήνα, 
διά τής όποιας κατευοδούται, Θεού εύδοκοΰντος, τό επιχείρημα- δέν 
Θέλω μέ τούτο νά άποκατασταθής ψοφοδεής, άλλά νά προσέξης διά 
νά κερδίσης τήν κρίσιν, δπού άν (δ μή γένοιτο, Χριστέ βασιλεύ) τήν 
χάσης χάνεις τά πάντα κατά πάντα καί διά πάντα’ δι’ αυτούς τούς 
ίσχυροτάτους λόγους άνάγκη πάσα νά προκαταρτισθης και προκα
θημένου τής Άθηνάς νά κίνησης τό πρώτον βήμα τοΰ ' Αρεως. ’Ey- 
θυμήσου άκόμη νά κολτιβάρης τόν κύριον τοΰ πλοίου, τόν έμπορον, 
λέγω, ώστε νά είναι ευχαριστημένος καί νά γράφη πρός τούς έδώ 
ύπέρ σου, καί τότε γίνονται όλαι αί δύναται αιτήσεις σου άπό τού
τους, καί των φρονίμων ολίγα. Δέχθητι τό σύστημα μετά τού λεξι
κού περικλεισμένα έσωθεν τής παρούσης μου,, ή οποία θέλει έγχειρι- 
σθή παρά τοΰ κυρίου Γεωργίου ΙΙάνου καί ήσύχασέ με διά τήν ά- 
σφαλή περιλαβήν των γράφοντές μου οπότε καί ο,τι γνωρίζεις καλόν, 
πρός καλόν τών ένταΰθα άδελφών, προσέχοντες έν άσφαλεΐ στάλσιν 
τών γραμμάτων σου.

Π. Χέκερης.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
Συνεκροτήθησαν δύο συνεδρίαι τοΰ Συλλόγου, ή μέν τακτική 

τοΰ Μαΐου, ή δέ έκτακτος έπί εϊδικφ άντικειμένω κληθεΐσα.
Μή άποδεχθέντος τοΰ κ. Εμμανουήλ Λυκούδη τήν έκλογήν αύτοΰ 

ώς προέδρου, έξελέχθη τοιοΰτος έκ νέου δ κ. Σιμός Μπαλάνος καί 
τέως τοιοΰτος.

Μέλη τής έπιτροπής τοΰ περιοδικοΰ έξελέχθησαν οί κκ. ’Ιωάννης 
Σακκελίων, Π. I. Φέρμπος, Δ. Κοκκίδης καϊ Τιμ. Ήλιόπουλος.

Ό Σύλλογος έψήφισε τά συλλυπητήρια αύτοΰ έπϊ τφ θανάτω τοΰ 
στρατηγοΰ. Σκαρλάτου Σούτσου, χρηματίσαντος έκ τών πρώτων ευ
εργετών τής Σχολής τών ’Απόρων Παίδων.
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"Λόχων τοΰ Ταρών (χώοα παρά 
ι -

τήν
ΊΓαρωνΕται οί Βυζαντινοί, 

Συρίαν).

I

I 
Κρικορίκιος (Γρηγόριος) 

ό άρχων τοΰ Ταρών, «ό Ταρωνίτης», πατρίκιος.
Ό πρώτος, δστις άνεγνώρισε τήν κυριαρχίαν τοΰ Βυζαντίου. Έτιμήθη 

παρά τοΰ αύτοκράτορος Αεοντος τοΰ φιλοσόφου, οτε προσήλθεν είς τήν 
«θεοφύλακτον πόλιν» (Κωνσταντινούπολή), άποσταλέντος πρός παραλαβήν 
αύτοΰ Κωνσταντίνου πρωτοσπαθαρίου, τοΰ δομεστίκου τής ύπουργίας τοΰ 
Λιβός, τοΐ’ς άξιώμασι μαγίστρου καί στρατηγού τοΰ Ταρών.

Πρός δέ έλαβε παρά τοΰ βασιλέως ρόγαν χρυσοΰ καί μιλιαρισίων 20 
λιτρών καθώς καί τόν οίκον «τοΰ βαρβάρου» καλούμενου, δς έδωρήθη είτα 
τώ άδελφώ αύτοΰ ’Απογάνεμ. Τόν οίκον τοΰτον δμως άντήλλαξεν ό Κρι- 
κορίκιος πρός τό προάστειον τοΰ Γρήγορα έν Κελτζηνή.

!Απογάνεμ «δ Ταρωνίτής».
Έτιμήθη έπίσης τή τοΰ πρωτοσπαθαρίου καί είτα τή τοΰ πατρικίου άξίμ. Έλαβε παρά 

τοΰ βασιλέως, τόν οίκον τόν «τοΰ βαρβάρου» καλούμενου έν Βυζαντίω, πλήν χωρίς Χρυσο- 
βούλλου.ι’Απέθανε κατά τήν έ—-'··· Τι1..-·>■>- ..ι „■ Α
γατέρα Κξωνςαντίνου τοΰ δομεστίκου τής ύπουργίας τοΰ' Λιβός,ανθυπάτου πατρικίου,μεγάλου 
έταιρειάρχου.

βούλλου.ι’Απέθανε κατά τήν έπιστροφήν του είς τό Ταρών, ότε έμελλε νά νυμφευθή τήν θυ-

•Αρχοντες Αέμ.ποναι·
(Καταγωγής πιθανώς Ισπανικής)

I
Νικόλαος ό Λίμπονας.

Έγεννήθη περί τό 1610' άρχων 
έκ τών έπιφανών· προεστώς.

)- ά'γαμος περί τό 1685.

*Α ρχοντες Κ απετανάκηδες.

1)
Δημήτριος άρχων Καπετανάκης 

Έγεννήθη περί τό 1590’ ό πρώτος 
τοΰ γένους τούτου αντιπρόσωπος.

I

Παγκράτιος ό Ταρωνίτης, 
πρωτότοκος υιός τοΰ μαγίστρου 

Κρικορικίου, τοΰ άρχοντος τοΰ Τα
ρών. Διαβάς εις Βυζάντιον έτιμήθη 
παρμ τοΰ αύτοκράτορος 'Ρωμανού 
τοΰ Λακαπηνοΰ τή άξιοι πατρικίου 
καί στρατηγού τοΰ Ταρών.

Ένυμφεύθη: άδελφήν Θεοφυλά- 
κτου τοΰ μαγίστρου, συγγενίδα τοΰ 
αύτοκράτορος.

Άσώτιος δ Ταρωνίτης,
(νόθος υιός).

Ώνομάσθη έπίσης πρωτοσπαθά- 
ριος καί είτα πατρίκιος παρά τοΰ 
‘Ρωμανοΰ, δτε έπεσκέφθη τήν Κων
σταντινούπολή.

•Αρχοντες ΙΙεροΰλαε

Κυριάκος άρχων Λίμπονας, 
μέγα δυνάμενος.

Έγεννήθη περί τό 1585' πρώτος 
γνωστός έκ τοΰ γένους Λίμπονα. Έ
νυμφεύθη : άρχόντισσαν Κούζαν Πε- 
ρούλη· (’ίδε)

Μιχαήλ άρχων Περούλης.
’Ήκμαζε περί τό 1600’ πρώ

τος γνωστός εκ τοΰ ο’ίκου του.
1

, I
Κούζα (Κρεουσα)Περουλη. 
Συνεζεύχθη μετά τοΰ άρχον
τος Κυριάκού Λίμπονα- (ϊδε)

1Μιχαήλ δ Λίμπονας.
Έγεννήθη έν έτει 1615· περί τό 1635 μετέβη είς Βενετίαν, ίνα 

σπουδάση· έχρημάτισε τώ 1661 έπιστάτης (Guardiano) τής αύτόθι 
έλληνικής κοινότητος. Έπιστρέψας εις ’Αθήνας τώ 1663, άπεστάλη 
μετά τοΰ άδελφοΰ παρά |τών ’Αθηναίων πρός τόν κισλάρ-άγαν (άρ- 
χιευνοΰχον), 'ίνα δι^νεργήση τήν άπελευθέρωσιν τής πόλεως άπό τών 
τυραννικών Τούρκων άγάδων. Κατορθώσας δέ τοΰτο έπανήλθε θρι- 
αμβευτικώς είς τήν πατρίδα- βραδύτερον, τό 1678, έδολοφονήθη ύπό 
τώνέκδίκησιν διψωντων Τούρκων.Ένυμφεύθη περί τό 1663: Καρυάν, 
θυγατέρα άρχοντος Ίωάή. Μπενιζέλου (ϊδε πίνακα γενεαλ. ο’ίκου Μπε- 
νιζέλων). [ |

Κούζα (Κρέουσα) Λίμπονα.
Έγεννήθη τώ 1665.
Ιτω 1770 ‘ " ■
ι περίπου

I 
Δημήτριος δ Περούλης, 

άρχων εκ τών επισήμων’ προ
εςώς 1668-1670 ή καί πλέον. 
(Guilletiere ρ. 158). Έν έτει 
1662 άφιέρωσεν ό Δημήτριος 
Περούλης τώ έν Βενετία έλ- 
ληνικώ ναώ τοΰΆγ. Γεωργίου 
λαμπρόν έπιτάφιον (ίδε Ίω. 
Βελούδου, αποικία ορθοδόξων 
Ελλήνων έν Ένετίμ, σελ.87).

I
.... Καπετανάκης.
(πιθανώς Σπυρίδων), 

άδελφός τοΰ προεστώτος, 
άναφερόμενος παρά Spon, έν 
Τ. III, ρ. 214· (ώς άνευρε- 
θείσης έν τή οικία αύτοΰ αρ
χαίας έπιγραφής).

1

Λεονάρδος (;) δ Καπετανάκης. 
Πλούσιος καί ισχυρός άρχων’ προεστώς 
έν έτει 1670· (άναφέρεται παρά Guille
tiere έν «Athenes ancienne et nouvelle» 
ρ. 158 τοιοΰτος.— Οι Spon καί Whe- 
ler (1675) άναφέρουσιν ότι ό Καπετανά
κης δέν έχρημάτισε προεστώς «Epitro- 
pos»’ έν τούτοις ό αύτός Spon έν Τ. III, 
ρ. 214 καλεΤ αύτόν, πρός διαστολήν άπό 
τοΰ άδελφοΰ, Vecchiados, ήτοι δημογέ
ροντα, οπερ έπικυρο? τήν γνώμην τοΰ 
Guilletiere ότι πρώην ήν τοιοΰτος.—).I_ _ _ _ _ _ _ _ _

.1 - ι
Δημήτριος δ Καπετανάκης. Υίοί άλλοι,

Έγεννήθη περί τό 1645. ών μνείαν ποιείται ό Guilletiere (ρ. 
Άρχων ισχύων. 214),ο'ίτινες όμως πιθανώς δέν έφάνη-

σαν άξιοι τοΰ πατρός καί τοΰ ο’ίκου 
των,καθά καί ό Guilletiere προέβλεπε, 
καί έξέπεσαν τής άρχοντίας αύτών. 
Τούτων πιθανώς άπόγονοι θεωρητεοι 
Καπετα-νάκηδές τινες, ων τά ονόματα 
βλέπομεν άναφαινόμενα περί τα μέσα 
τοΰ 18ου αίώνος, μη άνήκοντες όμως 
είς τήν άρχοντικήν τάξιν.

Άρχοντες 
Γερέ να t 

ή Γερανοί.

συνεζεύχθη 
έν έ'τει 1680 
μετά τοΰ άρ- 
χοντος Σπυ
ρίδωνος τοΰ 
Γερένη, γεν- 
νηθέντος περί 

τό 1650, 
πρώτου αντι
προσώπου τοΰ 
γένους του.

Σπυρίδων δ Περούλης, 
προεστώς· μετέβη τώ 

1687, όμοΰ μετά τοΰ ’Αρ
γυρού Μπεναλδή καί τών 
άδελφών Πέτρου καί Δη- 
μητρίου Γάσπαοη, ώς ά- 
πεσταλμένος πρός τόν εν 
Αίγίνη ευρισκόμενον άρχι- 
ναύαρχον καί πληρεξού
σιον τών Βενετών Φραγ
κίσκον Μοροζίνην,τόν έπι- 
κληθέντα «Πελοποννησια- 
κόν» (έξελέγη δόγης τής 
Βενετίαςτωΐ 688.41694), 
ίνα έκθέση τήν κατάστα- 
σιν τών έν’Αθήναις Τούρ
κων, διευκολύνας ού'τω 
τήν κατ’αύτών ένέργειαν.

!____________ I

J . ■ 1
Τορνίκιος δ πατρίκιος Ταρωνίτης.

ι | (Έκ πρώτου γάμου)
Προήχθηιπαρά 'Ρωμανοΰ έπίσης είς πατρικιότητα’ άπο- 
θανων κμτέλιπε !τό εκ τής τοΰ Ταρών χώρας μερίδιον τώ 
βασιλεΐ, (παρ’ ού άπήτησαν καί άνέλαβον τοΰτο οί έξά- 
δελφοι αύτοΰ, υιοί τοΰ Κρικορικίου. 'Η σύζυγος αύτοΰ 
μετά τοΰ τέκνου ένεκχτέστη είς Βυζάντιον’ έδόθη δέ αύτή 
παρά τοΰ βασιλέως ώς κατοικία ή μονή Μιχαήλ τοΰ πρω
τοσπαθαρίου, τοΰ ποτέ κομμερκιαρίου Χαλδίας καί Ψω- 
μαθέως. \

i

’Έλαβε

I
Τίοί άλλοι,

ών ποιείται μνείαν Κωνσταν
τίνος ό Πορφυρογέννητος έν «de 
Administrando Imperio.» c.43 
(περί τό τέλος).

I
'Ρωμανός δ πατρίκιος Ταρωνίτης. 

μέρος έν τή στάσει τοΰ Σκληροΰ κατά τό έτος 976.

I
Γρηγόριος δ Ταρωνίτης, 

μάγιστρος.
παρά Σαμουήλ, τοΰ βασιλέως τών Βουλγάρων, έν έτει 999.

I
Έφονεύθη έν μάχη

Άζώτης (Azotes παρά Ducange) δ Ταρωνίτης.
>, έπανέστρεψεν είςΣυνελήφθη έν ΐγ αυτή fJi-άχ,γΐ*  νυμφευθείς τήν θυγατέρα τοΰ Σαμουήλ.

Βυζάντιοίιν καί έτιμήθη τή τοΰ μαγίστρου άξί^.

'Όστις ά

I
Γρηγόριος πατρίκιος Ταρωνίτης,

ποδειχθείς έ'νοχος συνωμοσίας κατά Μιχαήλ τοΰ Παφλαγόνος ύπεβλήθη εις φρικώ- 
δεις βασάνους ενίετει 1040.έτει 1040.

I
Μιχαήλ δ Περούλης· 

μετέβη είς Βενετίαν πρός 
σπουδήν διετέλεσεν έπι- 
στάτης (Guardiano) τής 
έν Βενετίοι έλληνικής κοι- 
νότητος κατά τά έτη : 
1683, 1694, 1697 καί 
1706' εύηργέτησε δέ καί 
συνέδραμε πολλαχώς αύ
τήν καί ιδίως τά ελληνι
κά τυπογραφεία.

I
Μιχαήλ δ Ταρωνίτης.

Ενυμφεύθη : Μαρίαν τήν Κομνηνήν, θυγατέρα Ίωάννου 
Κομνητοΰ τοΰ κουροπαλάτου καί μεγάλου δομεστίκου καί 
αδελφήν jΑλεξίου Κομνηνοΰ τοΰ αύτοκράτορος 1081-1118. 
Ετιμήθη! παρ’ αύροΰ τοΤς άξιώμασι τοΰ πρωτοσεβαστοΰ, 

πρωτοβεότιαρίου καί είτα πανυπερσεβάστου (οπερ τελευ- 
ταΤον χαριν αύτοΰ τό πρώτον ίδρύθη).

_____ J___ I I“ ί1
Γρηγόριος 

δ Ταρωνίτης, 
πρωτοβεςιάριος’ώρίσθη παρά 
τοΰ βασιλέως Ίωάννου τοΰ 
Κομνηνοΰ σύν Ιωάννη Κο- 
μνηνώ, τω παρακοιμωμένω, 
επίσης, τω βασιλεΐ όμαίμονι, 
φροντιστής τών δημοσίων.

I
... Ταρωνίτης·

άδελφός τοΰ Μιχαήλ ώς πατήρ 
τοΰ έξαδέλφου τών υιών αύτοΰ.

•Αρχοντες Τα- 
ρωνιταε.

(Γενεαί δώδεκα).

I

Λεονάρδος ό Καπετανάκης. 
εγεννήθη περί τό 1682’ μετέβη 
εν νεαρα ηλικία, είς Βενετίαν 
καί ένεκατέστη αύτόθι’ έχρη- 
μάτισεν 7κις έπιστάτης τής έν 
Βενετίιι έλληνικής κοινότητος 
κατά τά έτη: 1709,1728, 1757, 
1765, 1769, 1770 καί 1779.

·}- περί τό 1781 έν ήλικίοι 
ΙΟΟ σχεδόν έτών καί έτάφη έν 
Βενετία ή Φλωρεντία κατ’ άλ
λους. — Εξέδωκεν άπό κοτνοΰ 
μετά τοΰ άδελφοΰ Ίωάννου τήν 
«Φυλλάδα» τής Αγίας Φιλο
θέης καί συνέγραψεν ίταλιστι 
τραγωδίας τινάς.

-|· Dom Paolo.

αδελφή 
σύζυγος Παπουτζα 

(παρωνύμιου) 
επισήμου οικο

γένειας.
έξ

I 1
Ιωάννης δ Καπετανάκης· 
άρχων μέγα ισχύων- έγεννή
θη περί τό 1693" ένυμφεύθη 
Ναταλίαν Γερένη, άρχόντιά- 
σαν μετέβη έν ήλικίά 75 :- 
τών, τώ 1763, είς Βένετίίΐν
παρά τώ άδελφώ, παβεμεινε 
δέ μέχρι τοΰ θανάτου! αύτοΰ
έπί 13 έτη, μεθ’ 'ο έπανι:- 
στρεψεν είς’Αθήνας τφ 17ί ’ 
(88 έτών), κομίζων καί ήά 
συγγράμ,ματα τοΰ άδελφοΰ.

1

Ή εγγόνη ταύτης θυ-
γάτηρ Όλλανδέζου
(έκ τών έγκριτων οικογενειών, έκλιπούσης δμως 
ταχέως), ήν σύζυγος τοΰ άρχοντος ’Αλεξάνδρου 
Παλαιολόγου Μπενιζέλου (ϊδε πίνακα)

I
Ναταλία

Γερένη · 
συνεζεύχθη μετά 
Ίωάννου άρχον- 
τος Καπετανά- 
κη· (’ίδε)

I Α
’Ολυμπίάς 

Γερένη· 
έ'σχεν ώς σύζυγον : 
Δημήτριον Ίωάννου 
Χατζή-Λειβαδίτην.

(Γ άπαις)

I , 
Κυριάκος 

ό Γερένης, 
ό ύπ'ο τό όνομα 

Παρθένιος ό Α' πα
τριάρχης 

'Ιεροσολύμων, 
1737—1766· 

f έν ’Αθήναις περί 
τό 1770.

I
• 2.·

Μιχαήλ ό Καπετανάκης· 
ενυμφεύθη : ’Άνναν Νοταρα, 
θυγατέρα τοΰ μεγάλου Νόταρα, 
άρχοντος τής Κορίνθου, καί ά- 
ίελφήν τών άρχοντοπούλων Σω
τηρίου καί Σπυρίδωνος τών 
Νοταράδων.

(ή άπαις).

I
3.

Κο έουσα Καπε
τανάκη· 

συνεζεύχθη μετά 
Σπυρίδωνος τοΰ 

«μεγάλου Χονδρο- 
δήμου», πανίσχύρου 
προεστώτος Λεβα- 
δείας.

(ή άπαις).

I
1.

Σπυρίδων ό Καπετανάκης· 
αρχών μέγα ισχύων και έπί 
πλούτω διάσημος- προεστώς 
έπί 18 ολα έ'τη, 1798 μετά 
’Αλεξάνδρου Παλαιολ. Μπενι
ζέλου και Χατζή-Λάμπρου- 
1799, έπίσης προεςώς’ ένυμ
φεύθη; Καρυάν τήν Ταρωνί- 
τισσαν· (’ίδε)

I
Κάρυά ή Ταρω

νίτισσα·

έγεννήθη τώ 1741· 
ή τώ 1822 ετών 81’ 

συνεζεύχθη μετά 
τοΰ άρχοντος Σπυ
ρίδωνος τοΰ Καπε
τανάκη.

(ΐδε)

I
Ευφροσύνη Καπετανάκη·

έσχε σύζυγον:

Νικόλαον Δημ. Τυρναβίτην.

I
I ,1

Δημήτριος ’Ιωάννης
+ +

άμφότεροι έν νεαρα ήλικία.

I
Λεονάρδος δ Καπετανάκης’ 

γραμματεύς τοΰ βοεβόδα Χατζή-’Αλή, τοΰ 
ύπό τό όνομα «αγάς Χασεκής» διάσημου έπί 
άπανθρωπία τυράννου τών ’Αθηνών. (Βοε
βόδας διετέλεσεν: 1775-1776, 1777-1780 
καί 1783-1786).

f ό Λεονάρδος έν ηλικία 23 έτών.

I
Ναταλία Καπετανάκη

ή ετών 17.

1) Τόν τίτλον τούτον «Άρχων» έφερον επίσης πάντες 
οί εις τά αρχοντικά γένη άνήκοντες και δι’ αύτοΰ αεί
ποτε παρά τοΰ λαοΰ ποοσηγορεύοντο είτε προεστώτες 
ήσαν εΐτε μή· έξ ου φαίνεται ότι, καίτοι έκ τής αρχον
τικής άρχήθεν έξουσίας πηγάσας, δέν άπεδίδετο μόνον εις 
τό αρχοντικόν αξίωμα τοΰ προεστώτος, τούς κατ’ εξοχήν 
καί πραγματικώς ά'ρχοντας προεστώτας, άλλ’ ήν ιδίως 
τίτλος αριστοκρατίας,ώς θεωρητέος καί ό τών Βυζαντινών 
πατρικίων, καίτοι μή κληρονομικός. Όθεν και έν τώ πί- 
νακι τούτω θεωρητέος ώς είς έκαστον τών μελών τών 
ή’κων άναφερόμενος.

I , 
Μαοιάννα’

έγεννήθη περί τόΊ80Γ 
' συνεζεύχθη μετά: Μιχαήλ 
Βουζίκη (Μποζίκη), δημο- 
γέροντος επί τής έποχής 
τοΰΓκούρα(1824)καί 1833, 
υίοΰ Δημ. Μποζίκη καί 
’Όρσας Νικολάου Χαλκο- 
κονδύλη· (ϊδε πίνακα οίκου 
Χαλκοκονδύλων).

I 
Επιστήμ.η· 

συνεζεύχθη ιμετά 
Ίωάννου Μολλά έκ Κων

σταντινουπόλεως.

I
Αικατερίνη· 

συνεζεύχθη μετά : 
Σπυρίδωνος Πατούσα 

(εκ τής άρχοντικής τά
ξεως).

I 
Σοφία’ 

συνεζεύχθη μ.ετά: 
Γεωργίου Κάλκου, 

υίοΰ Δημ-ητρίου Κάλκου 
(έκ τής δευτέρας τάξεως)’ 
καί Βαρβάρας Βενιζέλου, έκ 
τοΰ κλάδου τών Παλαιολό- 

γων Βενιζέλων.

I
’Ιωάννης 

ό Ταρωνίτης' 
απεςάλη σύν Νικηφόρω καί- 
σαρι τώ Μελισσηνω ώς φύ- 
λαξ είς Βέρροιαν παρά τοΰ 
θείου ’Αλεξίου συνέλαβε και 
προσήγαγε τώ βασιλεΤ τον 
αποςάτην Γρηγόριον τόν Τα- 
ρωνίτην, δοΰκα τής Τραπε- 
ζοΰντος, ού ήν πατρόθεν έξ- 
άδελφος. Τω ’Ιωάννη τούτω, 
ού ταύτιστέος έτερος ’Ιωάν
νης Ταρωνίτης (πιθανώς έξ- 
'άδελφός εκ τρίτου άδελφοΰ 
τοΰ Μιχαήλ), επαοχος Χοι- 
ροβάκχων, άνήρ τών εύγε— 
νών, νηπιόθεν προσληφθείς 
παρά τοΰ βασιλέως καί ύπο- 
γραμματεύσας.

Μιχαήλ άρχων Τα
ρωνίτης’ 

έγεννήθη τω 1580-1590.

Ιωάννης άρχων Τα
ρωνίτης· 

ήκμαζε περί τό 1660.

1
I

Γρηγόριος 
δ Ταρωνίτης, 

ό προβληθείς δούξ τής Τρα- 
πεζοΰντος (οιος καί ό δούξ 
τής Κύπρου Κωνσταντίνος δ 
Εύφορβηνός καί ό τήν δου- 
κικήν τής’Αντιόχειας άρχήν 
διέπων)· διάδοχος τοΰ Γα
βρά καί τοΰ Δαβατηνοΰ.’Α- 
ποστατήσας κατά τής αρχής 
τοΰ βασιλέως συνελήφθη 
παρά τοΰ έξαδέλφου αύτοΰ, 
μάτην πειραθέντος ν’ άπο- 
τρέψη άπδ τοΰ κινήματος, 
Ίωάννου Ταρωνίτου, άνε- 
ψιου τοΰ βασιλέως, καί εγ- 
καθείρχθη έν τώ παρά τάς 
Βλαχέρνας πύργω τοΰ «Ά- 
νεμά»’ βραδύτερου δμως ά- 
νέκτησεν έντελώς τήν προ- 
τέραν εύ'νοιαν καί πλείονα 
τών όσων άπώλεσε.

μ

Λεονάρδος «δ κόντος» Ταρωνίτης·
έγεννήθη περί τό 1670·

«κολονέλλος» τής ένετικής δημοκρατίας καί άρχηγός τής ένετικής φρουράς τοΰ ύπό τών 
Τούρκων πολιορκουμένου Παλαμηδίου, όπερ μετά γενναίαν τών Ενετών άντίστασιν 
επεσεν, είς χεΤρας τών Τούρκων τώ 1715’ ένυμφεύθη: Κασσάνδραν Δημητρίου Χαλ- 
κοκονδύλη (ΐδε όπισθεν γενεαλογικόν πίνακα ο’ίκου τών Χαλκοκονδύλων).

,4
Ιωάννης

δ Ταρωνίτης·

έγεννήθη τώ 1709· ένυμφεύ
θη τώ 1740 : ’Αρετήν Κου- 
τρικά (Κοδρικα),άδελφήν άρ
χοντος Νικολάου τοΰ Κου- 
τρικα, ακμάσαντος περί τό 
1730, θυγατέρα δέ τοΰ άρ
χοντος Λεονάρδου τοΰ Κου- 
τρικα,ί γεννηθέντος περί τό 
1675.

I

I 
Διονύσιος 

ό Ταρωνίτης-

έγεννήθη τω 1712· ένυμφεύ- 
θη εν Βενετία : πατρικίαν 
Έν ετήν (κατέλιπε πιθανώς 
απογόνους).

I , 
Αικατερίνη 

ή Ταρωνίτισσα’

συνεζεύχθη έν έτει 1746 : 
Θεόφιλον τον Χρυσολωράν

(ή άπαις).

! Μπίτσα 
ή Ταρωνίτισσα"

εσχε σύζυγον; άρχοντα Σταΰρον 
τόν Βρόντογούιην, τόν επικλη- 
θέντα ΛίΤομαραν», ένεκα τοΰ 
πλούτού (τοΰ πλήρους δερμά
τινου βαλαντίου). =Δΐ6τέλεσ? 
προεστώς τω 1.786 μετά τών 
άρχόντων Θεοβώρου τοΰ Καν- 
τζελλιέρη, Σπιίρ. τοΰ Λογοθέ
του, Δήμ. τοΰ Καλογερά, Νι
κολάου (Πατούσα.
Έν έτ|ει 4789 μετά άρχοντος 

Δημητρί. Άστβακάρη καί των 
ανωτέρφ πλήν Σήυρ.Λογοθέτου.

Έν έτει 1794-95 μετά άρ
χοντος 'Σπυρίδώνος τοΰ Πα- 
λαιολόγήυ καί (Νικ. Πατούσα.

> (ή ασΐαις).

προεστώς τώ

I

I
Όρσα 

ή Ταρωνίτισσα

ή άγαμος.

Λεονάρδος 
δ Ταρωνίτης· 

έγεννήθη περί τό 1745’ ένυμ
φεύθη κατά Δεκέμβριον : Σμα- 
ράγδαν τήν Παλαιολογίναν, θυ
γατέρα άρχοντος Ίωάννου τοΰ 
ΙΙαλαιολόγου «έκ τών Βυζαντι
νών», αδελφήν δέ των άρχόντων 
’Ανδρονίκου (’Ανδρέου) τοΰ Πα- 
λαιολόγου καί Μιχαήλ τοΰ Πα- 
λαιολόγου, κονσόλου τής Δανι- 
μαρκίας.

+ 26 ’Ιουλίου 1778 έν 
ήλικία 33 έτών.

■ I 

Μαρία ή Ταρωνίτισσα 
(έπίγονος) 

εγεννήθη τώ 1778’ έσχε σύζυ- 
ζον : Νικόλαον Λογοθέτην Χω- 
ματιανόν, υιόν άρχοντος Σπυρίδ. 

Λογοθέτου *)  Χωματιανοΰ, διατελέσαντος προεστώτος 
τω 177 5 καί 1786’ (ϊδε καί άνωτέρω).

'Ο Σπυρίδων Λογοθέτης ύπήρξε κάτοχος τριών «όφ- 
φιτσίων» (όφφικίων) ή μπερατίων (κοινώς,καί δι’ ιτα
λικής λέξεως, sudditanza). Έσχε παρά τοΰ Σουλτά
νου τό δικαίωμα τής έπικαρπίας τών άπό τής Δωδε
κάνησου φόρων σύν τώ Γεωργίω βέη Βούλγαρη.

Ή δέ άδελφή αύτοΰ Σιδερή παρελήφθη ύπό Αικα
τερίνης τής Β' τής 'Ρωσσίας είς Πετρούπολιν, ένθα 
συνεζεύχθη μετά 'Ρώσσου εύγενοΰς, τοΰ ναυάρχου 
Άλεξ. τοΰ Παλικούτζα. (Περί τούτου καί έν τώ χει
ρογράφου τοΰ Πιττάκη).

1) Έκ τής άρχοντικής τάξεως’ ό οίκος ούτος έκ Ζακύνθου καί 
Κέας έλκων τήν καταγωγήν, είχεν άπό τοΰ 1600 έγκατασταθή έν 
Αθήναις καί περιελήφθη βραδύτερον μεταξύ τών αρχοντικών.


