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άπδΐ - Έν τγ 'Ιστορία, τον σ^ίαρατος της Λατινικής ’ ΕκκΛησίας 
si·:· ζής όρθοάόζον εΛΛηνικης, ην φιλοπονίσας ό αείμνηστος άρχιμαν- 
f δρίτης τίς έν Λειψία έλληνικης παροικίας ’Ανδρόνικος Δημητρα- 
: κόπουλος έξέδωκεν αυτόθι τφ 1867 έτει, κατέταξε καί την τέως,

ανέκδοτον: «Αιήγησιν περί των άναιρεθέντων δαίων πάτερων ήριων 
εν τω άγίω "Ορει τον "Αθω ύπδ ΜιχαηΛ βασιΛέως τον Λατινόιρρο-

. νος χαΐ των σύν αντω Λατίνων χαΐ Λατινοφρόνων», έκ χειρογρά-
* φου της έν Μόσχρι βιβλιοθήκης-της 'Ιεράς Συνόδου άντίγραφον μετα- 

. λαβών. Τό δέ ιστορικόν τοΰτο 'Υπόμνημα είτε Αιήγησις, ώς έπιγε- 
γραπται., εύρηται και έν χειρογράφφ της ΙΖ’ έκατονταετηρίδος άπο- 
κειμένω έν τϊ) βιβλιοθηκγ της κατά Ι,Ιάτμον σεβάσμιας μονής τοΰ 
Θεολόγου, πληρέστερον δμως τοΰ έκδοθέν'τος κατά δύο παραγράφους, 
τάς τελευταίας. Διό δη και ούκ αλυσιτελή έκρινα την έκδοσιν αύτοΰ 
καί έκ δευτέρου, 'ίνα παράσχω ουτω τοΐς φιλοκρινοΰσι την της μεση- 
λικος έποχης ιστορίαν τοΰ ήμετέρου έθνους αφορμήν πρός κριτικήν 
έρευναν και βάσανον τών έν αύτφ ιστορούμενων. Προςέθηκα δέ κα’ι 
βραχείας τινάς σημειώσεις, παοαδεικνύς συν άμα καϊ τά έν έκατέρφ 
τω χειρογράφφ διαφέροντα.

Καϊ δτι μέν δ τοΰ άλλοτρίου θρόνου έναγης έπιβάτης Μιχαήλ ΕΓ 
ό ΙΙαλαιολόγος πολλαχώς έκάκωσεν, έβασάνισε, και έξετύφλωσε τούς 

ί.. στερρώς τοΰ πατρίου δόγματος άντεχομένους κληρικούς τε καί λαϊ- 
4 4 κούς της πρωτευούσης, περί τούτου μάρτυρα έχομ,εν την σύγχρονον 
. ιστορίαν1.'Ότι δμως ύποστρεφων δήθεν έκτης είς την Δύσιν άποδη- 
i> μίας αύτοΰ κατηρεν είς τό άγιώνυμον’Όρος καί διέπραξε τούς φόνους 

τών. μη όμοδοξούντων αύτφ καί τάς τών ιερών σκηνωμάτων συλήσεις, 
κ: ώς έν τγ Αιηγήαει αναγράφονται, τοΰτο ώς ύπ’ ούδενός ίστορικοΰ 
|κν μαρτυρούμενον δλως έστιν απαράδεκτου καϊ επομένως απόβλητον.

1 Γρήγορα, 'Ρω [Λ. 'Ιστορ. Ε', σελ. 127. Bonn. — Παχυμ. ε ι ς Μ ι χ. 
Παλαιολ. Ε', σελ. 390—64. Bonn.

Τόμος Γ, 2. -’Οκτώβριος 1888.

Όσον δέ αρχαία καν ώσιν, έστωσαν καί συγχρονοΰντα τφ βασιλεΐ

ι
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τούτφ τά έν ταϊς ιε^χΐς του ’Άθω μοναΐς δικτηρούμενά Γσως χειρό
γραφα της προκειμένης Διηγήσεως, ουδόλως είσ'ιν άπηλλαγμένα της 
του πλασματώδους υποψίας, οσον τουλάχιστον άφορ^ εις την αποδη
μίαν αύτοΰ προς τον σκοπόν της των Εκκλησιών ένώσεως. Πιθανώ- 
τερον φαίνεται μάλλον, ότι αί ίστορούμεναι φονοκτονίαι των Αγιο
ρειτών διεπράχθησαν ύπο των τηνικαΰτα θαλασσοκρατούντων ετι 
Λατίνων της Εύβοιας και Κρήτης, έχόντων Γσως μεθ’ εαυτών καί τι- 
νας των έξάρνων του πατρίου δόγματος γενομένων Ελλήνων, και δη 
μετά την του Μιχαήλ τελευτήν’ διότι άλλως ασυμβίβαστός έστι προς 
τά συμ,βάντα ό έν τη Διηγήσει έμφερόμενος χρόνος, ένθα ίδέτω ό ανα

γνώστης την ύποσημείωσιν.
Τών έν τφ άγίφ ’Όρει συμβάντων μέμνηται και ό μακάριος 'Ιερο

σολύμων πατριάρχης Δοσίθεος έν τούτοις: «‘Όσα βάσανα, καί αΐκι- 
σμούς, καί τιμωρ,ίας, καί οσονς πονηρούς θανάτους εκάμασιν οί λατι- 
νόφρονες εις τό άγιον όρος τον ”Αθωνος των πατέρων, ονδένας ειδω
λολάτρης διώκτης τό έκαμε. ’Ητον δέ δτε έκάμασι τά τοιαντα οί λατι- 
νόφρονες είςτόν "Αθωνα ;τψ!-]γ'» (ψ 1285) Άλλα καί ό άνωνύμως 
συγγράψας τά έν Λειψία τφ 1806 έκδοθέντα : 'Εκκλησιαστικής 'Ιστο
ρίας Σύμμικτα. ούτως έπιγράφει τό Β'αύτών κεφάλαιον: «Περί της 
πρώτης έπινοηθείσης ένώσεως έπί Μιχαήλ τον Α' Παλαιολόγου, καί μη 
τελεσφορησάσης, καί τής άφίζεως αΰτοϋ εις τό τον "Αθω όρος, καί των 

ύπ' αύτον έκεϊσε πραχθέντων».

ΔΙΗΓΗΣΙΣ
περί τών άναφεθέντων οσίων πατέρων ημών έν τώ άγίω δρει 

τοΰ Άθώ υπό Μιχαήλ βασιλέως τοΰ λατινόφρονος και 
τών συν αύτώ [Λατίνων καί]1 2 * λατινοφρόνων.

1 Έν τοΐς Προλεγομ. τοΰΤόμου Αγάπης σελ. 11.—Πρβλ. και Π ε ρ ί 
τών έν "Ιερό σολ. π α τ ρ ι α ρ χ. του αύτοΰ, σελ. 852.

2 Προςέθηκα έκ τοΰ εντύπου τάς δύο ταύτας λέξεις λειπούσας έν τώ ήμε-
τέρω χειρογράφφ· κα'ι κατωτέρω γάρ (§ Β'.) φησι : μετά τών σύν αυ-

τ ώ Λατίνων κα'ι λατενοφρόνων.

Μιχαήλ τοΰ πρώτου τών Παλαιολόγων τό ρωμαϊκόν σκήπτρον 
διέποντος, κα'ι όρώντος αύτό ά’κρως ταπεινωθεν, διά τό υπό Αγα
ρηνών κα'ι Βουλγάρων έξ ανατολών καί δυσμών εκατέρωθεν πολέμου- . 
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μενον, βουλήν πονηράν κα'ι Θεώ άπαρέσκουσαν βουλευσάμενος συν 
τφ τότε πατριαρχοΰντι ’Ιωάννη τφ Βέκκφ τφ λατενόφρονι, ώςτε 
προςτεθήναι τώ λατινικω φρόνήματι, έπί προφάσει δήθεν .τής τών 
εκκλησιών ειρήνης, και του βοήθειας έκεΐθεν λατινικής τυχεϊν κατά 
τών αύτώ έπανισταμένων. "Οθεν κα'ι πάντας έσπευδεν’ εις τόν-κρη- 
μνόν έλκύσαι τή; τοιαύτης αίρέσεως, έζαιρέτως δέ [τούς2] έν τώ άγιω- 

. νύμφ δρει τοΰ ’Άθωνος μοναχούς. Άλλ’ έκεϊνοί μέν άπεκρούσαντο ύιά 
τής δογματικής [κα'ι έλεγκτικής8]’έπιστολής,’ήν προς αύτόν έξαπέ- 
στειλαν. 'Ο δέ παραλαβών τον αύτοΰ όμόφρονα πατριάρχην συν έτέ- 
ροις άλλοις, άπήλθεν είς τήν’Ιταλίαν προς τούς Λατίνους, καίπρος- 
τεθείς τή αυτών άΐρέσει καί τοϊς άλλοκότοις δόγμασιν, ένωσιν δή
θεν πεποίηκεν 4 καί ταραχοποιόν ειρήνην, ήτις έπί οκταετ αν τάς εκ
κλησίας πάσας' έτάραξεν, ώς έν τφ Τόμω τής Ίεράς Συνόδου, τής 
έπ'ι Ανδρονίκου του βασιλέως συγκροτηθείσης, διείληπται5. Έπανα- 
ζεύξαντος [δέ 6] αύτοΰ εις ’τά ίδια' μετά τής προςληφθείσης αύτώ 
έκεΐθεν σαθράς δυνάμεως καί σύκινης επικουρίας^ (θαλασσοπόρων γάρ 
ήν), έν παρόδφ πρόςέβαλε τφ του ’Άθωνος άγιωνύμω δρει, προθυ- 
μούμενος καί καραδοκών, εί τούς έν αύτ“φ μοναχούς σύνεπομέν'ους 
εξει τώ αύτοΰ' φρόνήματι, καί τούς λοιπούς πάντας άπόνως έλκύσει 
ε’ις τον τής απώλειας κρημνόν. ‘Όθεν καί έν τή τοΰ άγιου Αθανα
σίου λαύρφ έλθών, οί έν αύτή οίκοΰντες φόβφ- κα'ι δειλί^ι, ώς ούκ ε- 
δει, ληφθέντες, ή μάλλον εί.πεΐν φιλοψυχήσαντες, καί προκρίναντες 
[οί τάλανες8] τών αιωνίων τά πρόςκάιρα, καί ώς ό Αημας^, άγαπή-

1 Τδ έ'ντυπον : ά' π α ν τ α ς έ' σ π ε υ δ ο ν.
2 Ώςαύτως προςέθηκα τδ ά'ρθρον έκ τοΰ έντύπου.
3 Προςετέθησαν αί δύο λέξεις έκ τοΰ αύτοΰ. Τής δ’ έπιστολής ταύτης αν- 

τίγραφον, ώς ύποσημειοΰται δ μακαρίτης εκδότης έν σελ. 78, περιέχεται έν 
τώ αύτώ χειρογράφφ τής έν Μόσχα βιβλιοθήκης.τής ίεράς Συνόδου. Παρά
βαλε δέ και τά τοΰ μακαρίου Δοσιθέου 'Ιεροσολύμων πατριάρχου Προλεγό- 
μενα τοΰ Τόμου ’Αγάπης, σελ. 11.

4 Τδ έ'ντυπον : πεποίηκαν
5 Ό συνοδικός ούτος Τόμος έκδέδοται ύπδ τοΰ Βανδουρίου έν τώ Imperio 

Oriental! τόμ. Β', σελ.. 939, έξ ού μετείληφε καί ό Migne έν τήΈλλην. 
Π α τ ρ ο λ ο γ. τόμ. ΡΜΒ', σελ. 234.

6 Προςέθηκα έκ τοΰ έντύπου τον έν τώ χειρογράφφ λείποντα σύνδεσμον.
7 Είρηται έκ τής αρχαίας παροιμίας: Συκίνηέπικουρί α· έπί ασθενούς καζ 

ανωφελούς βοήθειας, διά τδ εύ'θραυστον καί ολως άχρηστον τοΰ τής συκής ξύλου.
8 Καί αί δύο λέξεις αύται προςετέθησαν ώςαύτως έκ τοΰ έντύπου.
9 «Δημάς με έγκατέλιπεν, άγαπήσας τδν νΰν αιώνα» (Παΰλ. Π ρδ ς Τιμ. 

Β', δ', 10).

/
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σανίες τόν νυν αιώνα, καί χωρίς βασάνων καί άπεΛών θάττον ύπέ- 
κυψαν, προδόντες την οίκείαν ' ευσέβειαν, κα'ι μετά φώτων καί ύ
μνων καί προπομπής τοΰτον έδεξα-ντο ώς τέκνα μχύμ,ητα^, καί οί πα
ράνομο ι9 καί άλλότριοι τοΰ εαυτών πατρός^' καί έν τώ κυριακώ 
ίερουργήσαντες άνιέρως μετά τών συν αύτφ Λατίνων καί λατινοφρό- 
νων, την αναφοράν έποιήσαντο τών αίρετιζόντων, τοΰ πάπα δηλαδη 
καί.τοΰ πατριάρχου σύ.ν τφ βασιλεΐ.

1 Τδ έντυπον: τήν εαυτών.
2 Γ ραφική ή ρήσις, έκ τοΰ Δευτερονομ. λβ', . 5, ,
3 Οό'τω τδ χειρόγρ. Τδ δέ έντυπον : ώς οΐ π α ρ ά ν ο μ ο ι. "Ισως μέντο.ι έ- 

γεγρίπτο έν τώ τίρωτοτύπω: και ώς παράνομοι.
4 Δήλον οτι τοΰ ανωτέρω μνημονευόμενου οσίου ’Αθανασίου τοΰ πρώτου οί_ 

κιστοΰ τοΰ ’Άθω καί ίδρυτοΰ τής μεγίστης λαύρας.
s Τδ χειρογρ.: ά σκ ο ΰ ν τ ε ς, ε’ι καί μικρδν ανωτέρω καί πάλιν αύ παρα_ 

κατιδν έχει: ο ί κούνιές, ώςπερ δη καί τδ έντυπον.
6 Ψαλμ. ρκδ', 1.
9 Κατεΐρεν τό τε χειρόγραφον καί τδ έντυπον.
8 ΙΙροςέθηκα τδ βήμα έκ του έν'τύπου άντί τοΰ έν τφ χειρογρ. τά όμοιο 

π α ι τ ώ ν.

,.Εί.τα έκεΐθεν άπάρας, έν τή τών Ίβήρων κατήχθη σεβασμία 
καί· ίερφ μεγάλη μονή, τά αύτά δράσαι βουλόμενος’ άλλ’ έψεύ- 
σθη της έλπίδος ό μάταιος. Οί. γάρ έν αύτη αίκοΰντες5 οσιότα
τοι μοναχοί, ούκ ένέδωκαν τη δειλία:, ούδέ ύπήχθησαν τώ της λαύ
ρας- -πονηρφ όποδείγματι, άλλ’ άντέστησαν στερρώς καί άνενδότως, 
καί· επί Κύριον χεποιθότες ώς όρος Σιών, ούκ έσαΐεύθηιταν6, άν- 
τεχόμενοι. τών. ,άποστολικών καί πατρικών παραδόσεων, έλέγχον- 
τες άποτόμως τόν.δυςσεβή βασιλέα καί τούς τούτου δμόφρονας 
ώς αιρετικούς καί παρανόμους. Ό δέ μη ένεγκών τούς ελέγχους, 
διεϊλεν. αύτούς είς δύο • καί τούς μέν όντας έκ τοΰ ΐβηρικοΰ γέ
νους έν τη ’Ιταλία έξώρισεν, τούς δέ λοιπούς έν τω της μονής 
πλοίω βαλών, έκέλευσε της γης μακράν άπόστάντας τούς αύτοΰ 
ύπασπιστάς διατρησαι τό πλοΐον καί τφ βυθώ παραπέμψαΐ’ καί ού
τως ότυχον τοΰ μακαρίου τέλους διά της τοΰ ύδατος πνιγμονές οί 
άγιοι-,άσιομάρτυρες καί δμολογηταί, τελέσαντες την καλήν δμολογίαν. 
Τά δέ της μονής πάντα διαρπάσας έρημον είασεν.

Άπάρας τοίνυν έκεΐθεν, έν τη τοΰ Βατοπεδίου ίερά καί μεγίστη 
λαύρη κατήρεν 7’ καί εΐςελθών έν αύτη, τά όμοια[ην8] άπαι- 
τών. τοΐς προλαβοΰσι, τη της αίρέσεως δηλαδη ενώσει, καί τφ άνα- 
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φορφ τών αιρετικών. Άλλ’ οί [έν αύτφ1] ένασκούμενοι δσιώτατοι. μο
ναχοί ούχ ύπεΐξαν^, ούδέ ένέδωκαν, άλλ’ άντέστησαν. γενναίως διε- 
λέγχοντες την αύτών παράνοιαν γραφ-ικαΐς άποδείξεσ-ι. Διό καί έν τφ 
στάσει αύτών αίσχϋνθείς δ δυςσεβής βασιλεύς έκελευσε πάντας'αύτούς 
άπαχθηναι έν γεωλόφφ τινί έγγιστά που , τής μονής, καί ούτω τόν 
διά τής άγχόνης μακάριον, ύπέστησαν θάνατον οί μακάριοι όμολογη- 
ταί, άπολαβόντες την μακαρίαν καί άί-διον ζωήν άντί τής προςκαί- 
ρου. Τά δέ τής μονής πάντα σκυλεύσας καί-άφανίσας ήρήμωσέν.

Μετά δέ ταΰτα άπήλθεν έν τη σεβασμίιη καί ίερφ μονφ τφ λεγο- 
μένη τοΰ Ζωγράφου. Οί δέ έν αύτη δσιώτατοι 8 μοναχοί, τόν άρι- 
θμόν δντες κς·', άπέκλεισαν εαυτούς έν τώ τής μονής.πύργφ, κάκεΐ- 
θεν ήλεγχον αύτούς, ταΐς ρήμασιν ώς βέλεσι 1 2 3 4 * 6 * 8 βάλλοντες, αιρετικούς 
καί παρανόμους άποκαλοΰντες. Ό δέ παράνομος βασιλεύς άελεύσας 
τούς ύπ’ αύτόν συλλέξαι πλήθος φρυγάνων καί κατακαΰσαι αύτούς 
σύν τώ όχυρώματι' καί ούτω τόν διά πυρός ύπέστησαν θάνατον οί 
μακάριοι κατά την δεκάτην τοΰ ’Οκτωβρίου μηνός. .. · .

Καί έξελθών έκεΐθεν5 κατέλαβε την τών Καρεών κελλιωτικην 
λαύραν, ένθα καί το του ’Όρους Πρωτεΐον^’ ϊδρυται. Ό δέ πρωτεύων 
καί οί σύν αύτφ [άντέστησαν -αύτφ] γενναίως, τοΐς προλαβοΰσιν [ο
μοίως] έλέγχοντες7. Ό δέ είς οργήν κινηθείς έκέλευσε πάντας αύ
τούς μαχαίρας έργον γενέσθαι 8‘ καί ούτως έτελειώθησαν οί άγιοι 
δμολογηταί. Την δέ εκκλησίαν αύτών9 πυρπολήσας, καί τά τών 
μοναχών σκηνώματα ληϊσάμενος, καί τόν βουνόν ύπερβάς, έν τφ τοΰ 
Ξηροποτάμου λεγομένη μονφ άφίκετο. Οί δέ έν αύτή οίκοΰντες, συ-

1 Λείπουσιν έν τφ χειρογρ. αΐ δυο λέξεις αύται.
2 Τδ έντυπον : ύ π ή ξ α ν.
2 Ώςαύτως : θ ε ο φ ι λ έ σ τ α τ ο ι.
4 Έκ τοΰ έντυπου άντί τοΰ έν τω χειρογρ.: ώς βέλη.
δ Τδ έντυπον: Ε ί τ α έ κ ε ΐθ ε ν έ ξελ θ ώ ν.
6 Τδ νΰν λεγόμενον Π ρ ω τ ά τ ο ν, έν φ συνεδριάζουσιν οί τάς μονάς τοΰ "Ο

ρους έκπροσωποΰντες τών κοινώ.ν ύποθέσεων ένεκα. Κ αρι αί δέ ώνομάσθη δ 
τόπος, ώς άπομνημονεύουσιν οί Άγιορϊΐται, έκ τών κ α ρ ώ ν τών τηνικαΰτα 
άποσφαγέντων μοναχών. . - '

7 Ούτως έκ τοΰ έντύπου άντί τών έν έν τω χειρογρ.: . . . κ α-ί οί σύν αυ- 
τφγεναίωςτοΐςπρολσ. βοΰσινήλεγχον.

8 Τδ έντυπον: ποιήσαι.
9 Λείπει ή αντωνυμία εν τφ εντόπφ.
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σχεθέντες τφ φόβφ ', [καί^] άντί τών αιωνίων τά πρόςκαιρα προ- 
τιμήσαντες, ώς δ τών άγιων Τεσσαράκοντα έκπτωτος3, έπί κακφ, 
τφ τής λαύρας, ζηλώσαντες ύποδείγματι, δμοίως αυτόν έδέξαντο 
μετά φώτων και κρότων καί μεγάλης τψ.ής. Είτα έν τω ναφ είςελ- 
θόντες όμοΰ τήν λειτουργίαν έτέλεσαν, τούς αίρετίζοντας μνημονεύ- 
σαντες. Ό δέ έπιβΛόπων «πί την γην, χαί ποιων άντην τρεμειν^, 
ΘοΙττον συςσείσας μετ’ ήχου, τον μέν ναόν κατέβαλε, καί τούς έν 
αΰτφ ιερείς τής αισχύνης κατέχωσε, και τά τής μονής τείχη άνέτρε- 
ψεν, ένα μόνον καταλιπών κεκλιμένου εις σημεϊαν τοΐς μετέπειπα. 
‘Ο δέ βασιλεύς καί οί σύ.ν αΰτφ ταΰτα ίδόντες και αίσχυνθέντες, 
καί τά πρόςωπα έντροπφ καλυψάμενοι, ταΐς ναυσ'ιν έπιβάντες τά 
ίδια κατέλαβον.

Τούτων δέ άπελθόντων, κα'ι καιρού λαβόμενοι οί καταλειφθέντες 
και κρυπτόμενοι μοναχοί έν τοΐς δασυτέροις τόποις, διά τον φόβον 
αυτών, έζήλθον έν τοΐς ίδίοις σκηνώμασι, καί τούς ύπ’,έκείνων ,κταν- 
θέντας εύρόντες συνέστειλαν, καί τη όσια ταφή παραδεδώκασιν, τά 
τοΰ Δαβίδ εΰ.καίρως έπάδοντες : »Ό Θεός η.Ιθοσαν έθνη είς την χ.Ιη- 
«ρονοριίαν σου, iulavav τον τόπον τόν άγιόν σου- εθεντο τά θνησι
μαία των όούΛων σου βρωριατα τοΐς πετεινοΐς τοΰ ούρανοΰ, τάς σάρ- 
κχας των όσιων σου τοΐς θηρίοις της γης» 5. Έγένετο δέ ταΰτα κατά 
το έζακιςχιλιοστόν επτακοσιοστόν έννενηκοστόν τρίτον έτος, έν 
μηνί Όκτωβρίφ6.

Μετά δέ ταΰτα ύστερον έπέλαμψε τό .της αλήθειας φώς ταΐς έκ- 
•κλησίαις τοΰ Θεού- την γάρ ψωριώσαν της 'Ρώμης Εκκλησίαν έκ της 
ποίμνης άποσκορακίσαντος τοΰ εΰσεβοΰς βασιλέως ’Ανδρονίκου τοΰ 
Παλαιολόγου (τοΰ διά τοΰ θείου καί άγγελικοΰ σχήματος μετονο- 
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μασθέντος ’Αντωνίου μονάχου1, τοΰ τό πατρικόν διαδεζαμένου σκή- 
πτρον, πολύν δέ ζήλον υπέρ τής εΰσεβείας καί τών ορθών δογμάτων 
τρέφοντος’ δς καί Σύνοδον οικουμενικήν συναθροίσας, καί τόν Βέκκον 
τοΰ θρόνου καθελών, και τώ άναθέματι παραδούς σύν τοΐς μετ’ αΰ- 
τοΰ, ειρήνην τη Έκκλησίμ μετά Θεόν έπρυτάνευσεν, καθώς έν τφ Τό- 
μω τής αυτής άγιας Συνόδου πλατύτερου περιέχεται. Ούτος καί τήν 
τοΰ Ξηροποτάμου μονήν έκ βάθρων άνήγειρεν. Ή δέ του Βατοπεδίου 
ιερά λαύρα, ώς λέγεται, ΰπό Στεφάνου τοΰ τής Σερβίας δεσπότου 
άνεκαινίσθη, καί ή έν αΰτη σεβασμία ε’ικών τής ύπεραγίας Θεοτόκου 
κατεκοσμήθη. Ή δέ του Ζωγράφου ιερά μονή, καί τά έν τφ ΓΙρω- 
τείφ τών Καρεών άφανισθέντα, ύπό τών τής Βουλγαρίας κρατούντων 
αύθις άνεκαινίσθησαν.

1 Τδ έντυπον: φόβω βληθέ'ντες.
2 Προςετέθη έκ τοΰ εντύπου ό σύνδεσμος. ' . :
3 Ό κατά τδ μαρτύρων δηλονότι μικροψυχήσας καί εις τδ πλησίον δαλα- 

νεΐον προςδραμών.
< Ψαλμ. ργ', 32.
« Ψαλμ. οθ', 1-2. >
* Όρθώς δ μακαρίτης εκδότης παρατηρεί, δτι ό έμφερόμενος ένταΰ&α χρό

νος έστίν ημαρτημένος· τούτω γάρ προςπίπτει τδ 1284 (ούγί τδ 1285, ώς 
έσημειώσατο) σωτήριον έτος. Τοΰ δέ Μιχαήλ δ θάνατος συνέβη τώ 6791 
(•[■1282) Δεκεμβρίου 11 (ϊδε Παχυμ. ς', σελ. 531.—Γρηγορ. Ε', σελ. 152.— ί
Φραντζ σελ.24 Bonn.)."Εως φδελοιπδντελευτοΐ τδ τήςΜόσχας χειρόγραφον.

Εΰξώμεθα ούν καί ημείς έκτενώς τφ Κυρίφ ημών Ίησοΰ Χριστφ, 
ϊνα διά τών πρεσβειών τής άχράντου αύτοΰ μητρός, τής αειπάρθενου 
Μαρίας, συμπρεσβευόντων καί τών οσίων πατέρων ήμών καί δμολο- 
γητών, ών ή παρούσα Διήγησις, σκεπάσαι καί διατηρήσαι ήμάς 
άτρωτους έκ. τής ιταλικής αΐρέσεως καί σκοτομήνης. "Οτι αΰτφ πρέ
πει ή δόζα καί τό κράτος σύν τφ Πατρί καί τφ άγίω Πνεύματι, νΰν 
καί είς τούς άπεράντους αιώνας. ’Αμήν.

Ί. Χακκελέων-

--- ----------“iBUBB-T----------------

ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝΤΩΝ ΕΝ ΙΩΑΝΝΙΝΟΙΣ ΣΧΟΑΕΙΩΝ
(2χολή τοΰ Γζεούμ.α. — ’Ανέκδοτα ταύτης σιγίλλοα)

Οΰκ ολίγα μέχρι τοΰδε έγράφησαν περί τών έν τφ πρωτευούση 
τής ’Ηπείρου σχολείων, άλλ’ οΰχί βεβαίως άρκοΰντα καί τέλεον δία- 
σαφοΰντα τήν ιστορίαν αυτών. ’Επίσης ούτε περί τών έν τη καθό
λου Ήπείρω> σχολείων Ιχομεν μονογραφίαν τινά, ουδέ περί τών δι-

1 Ουτινος, ώς δ Γρηγορας Ιστορεί: «ά'κο.ντος έκόντος τήν τε κόμην κεί- 
ρουσι καί τδ μοναχικόν σχήμα περιτιθέασι καί είς ’Αντώνιον τοΰ'νομα μετα- 
νφέρουσι » 'Ρω μ. 'Ιστ ο ρ. Θ', σελ. 442).
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δασκάλων των έν τοΐς σχολείοις τουτοις δίδαξαν των ώς καί περί τών 
έπί γράμμασι διαπρεψάντων λογιών Ίωαννιτών. ή Ήπειρωτών, καί- 
τοι πολλών τά τε ονόματα και τά διδάγματα γνωστά. Ευτυχώς 
ούκ όλίγαι ειδήσεις περιεσώθησαν άχρις ήμών πολλαί δέ έκδεδομέ- 
ναι έγκατεσπαρμέναι είσ'ιν έν διαφόροις βιβλίοις ή φυλλαδίοις και αλ
λαχού. ’Επειδή.ήδη έπληροφορήθην παρά φίλων Ήπειρωτών οτι λό
γιος ιατρός δ τών. Ζαγοριαχων, χαι των έν Ήπείρω χ-Ιηγούοτηριάτων 
συγγραφεύς1 κ., Σ. Λαμπρίδης άπό ετών άσχολεϊται προς περισυλλο
γήν ύλης διά τήν Ιστορίαν τοΰ εύάνδρου ταύτης χώρας, έλαχε .δέ 
άλλοτε νά σημειώσωμαι κάγώ ειδήσεις έκδεδομ.ένας και ανεκδό
τους περί τών σχολείων τών Ίωαννίνων ώς καί περί τής Ζίτσης κω- 
μοπόλεως άπεχούσης τέσσαρας ώρας τής μητροπόλεως. ταύτας συναρ- 
μολογ.ήσας δημοσιεύω νυν έν τώ Παρνασσέ? δι’έλπίδος εχων ότι τού- 
λάχιστον υπό τών περί τά τοιαΰτα ασχολούμενων προσηκόντως άνα- 
γνωσθήσονται καί ότι συμβολήν έλαχίστην αύθις παρέχω τφ ιδίγ 
περί τής χώρας ταύτης γράψοντι.

1 Τά μέν Ζ α γ ορ ι ακ ά έξεδόθησαν τφ 1870 ένταΰθα, τ'ο δ’ έτερον δίτο 
μον έργον τφ 1880,

2Σχεδιάσμ. σελ. 61 — 70.
3 Paris 1881 σ. 46—53.
* Τοΰ έτους 1886 σ. 167 —171.
5 Τοΰ 1863 καί 1864. Τά τών ετών τούτων φυλλάδια καίπερ άναζητήσας. 

έν ούδεμια δημοσίμ ένταΰθα βιβλιοθήκη ηύτύχησα νά άνεύρω.

Περί τών σχολείων Ίωαννίνων έγραψεν ό ελλόγιμος γυμνασιάρχης 
κ. Μ. ΙΊαρανίκας έν τώ Σχεύιάσριατι αύτοΰ1 2, προ τούτου δέ δ Π, Ά- >
ραβαντινός δστις άφιεροΐ κεφάλαιον «περί τών σχολείων καί τών 
έπί παιδείγ διάπρεψάντων, κατέχον τάς άπό 275·—284 σελίδας ' ί
τοΰ Β' τόμου τής γνωστής αύτοΰ χρονογραφίας της Ήπειρον έ- (
πίσης δ έν Παρισίοις τάς διατριβάς ποιούμενος κ. Γ. Χασιώτης *
έν τή γαλλιστί έκδεδομενν; συγγραφή αύτοΰ « L’Itlstruction |
Publique chez les Grecs depuis la prise de Constantinople ί
jusqu’a nOS jours3 *, όςτις πλείω ήδύνατο να γράψγ καί εις φώς S
νά μεταδφ ώς πάσας δυνάμενος νά έχν) προ αύτοΰ τάς πηγάς έν τή 
πρωτευούσγ τών Γαλατών. Έν'τελεί οφείλω νά μνημονεύσω καί τε
τρασέλιδου διατριβής έκδοθείσης έν τώ άρίστφ τής ’Λνατο2ης Ή- 
ριερο.ίογίω'· «περί τών έν Ίωαννίνοις έκπαιδευτικών καί φιλανθρω
πικών καθιδρυμάτων» τοΰ Νικολάου -Δρόσου, και τής έν Βενετία L
ΧρυσαάΜ,δος τοΰ σπουδαίου Δ. Βελλούδου5.

Ένταΰθα έσται ήμϊν δ λόγος μόνον ,περί τής έν Ίωαννίνοις σχο
λής τοΰ Γχιούρια καί περί τής έν Ζίτσγι. Ούχ ήττον έπιτραπήσεταί 
μοι παρεκβατικώς όσον οιόν τε σύντομος λόγος ένεκα συμπληρώσεων 
τϊνων τοΐς περί τών άλλων τής πόλεως σχολείων είρημένοις.

Σχολαί έν Ίωαννίνοις προ τής άλώσεως τής πόλεως ταύτης (1431 
μ. X,) μνημονευόμεναι.- εινε ή έν τή μονή τοΰ Σπανού έπί.τής νή
σου σχολή τών Φιλανθρωπινών, περί ής σημείωμα ούκ άμοιβον σημα
σίας άπαντφ έν τοΐς Ήπειρωτιχοΐς τοΰ γνωστού έν τφ ένταΰθα κύ- 
κλφ τών λογίων Ήπειοώτου κ. Ν. Τσιγαρόό ΰπ’ ούδενός τών άνωθι 
σημειουμένων ύπ’ έμοΰ. συγγραφέων καίπερ Ήπειρωτών άναφερ.όμε- 
μενον, καθ’ δ ή έν τή σχολή ταύ.τγ) διδασκαλία έγίνετο έκ παραλ
λήλου προς τούς "Ελληνας συγγραφείς καί τούς πατέρας τής ’Εκκλη
σίας, καθώς έξάγ-εται έκ τών έν τή μονή τοιχογραφιών, έν αίς έζω- 
γράφηνται αΐ εικόνες τοΰ .Θουκυδίδου καί μετ’ αύτήν τοΰ Γρηγορίου 
τοΰ Θεολόγου, τοΰ Δημοσθένους καί Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου κλ. ι.

’Επίσης προ τής άλώσεως χρονολογείται και ή έντδς τοΰ φρου
ρίου τής Άγγελωνύμου γενεάς, ής τήν σύστασιν ανάγει δ κ. Τσιγα- 
ράς εις το 1209, τοΰ κ, Παρανίκα ταύτην άναφέροντος είς τήν άχριήν 
τής οικογένειας ταύτης, ώς καί τοΰ κατά πόδας έν τι®ιν άκολου- 
θοΰντος τφ κ, Παρανίκγ κ. Χασιώτου, τοΰ ούδέν προστιθέντος άπο- 
σιωπώντος δέ καί το τής συνίστορος οικογένειας δνομα2;

Τήν τών Φιλανθρωπινών σχολήν τφ 1645 άντικατέσΐησεν ή Έ- 
πιφάνιος έκ τοΰ ίδρυτοΰ αύτής τοΰ έξ Ίωαννίνων Έπιφανίου τοΰ 
Ηγουμένου κληθεϊσα, τοΰ έν Βενετίγ έφημερίου καθήκοντα έκτελοΰν- 
τος, δστις κατέθετο προς συντήρησιν τής σχολής έν τφ ταμείφ τής 
Ένετικής Αριστοκρατίας τάπαιτούμενα κεφάλαια. Ή σχολή αυτή 
ώνομάσθη Μιχρά δτε τφ 1674 συνέστη ή-τοΰ Γκίούμα, ή ΜεγάΛη.

’Ήδη τούτοις προσθετέον δτι τόν τής σχολής ταύτης πρώτον σχο- 
λαρχήσαντα, τόν έκ Κέρκυρας Σπυρίδωνα Τριανταφύλλου, διεδέξατο 
κατά τό 16.79 Λέων ό Γλυκύς καί ειτα δ πάσι γνωστός ■ Μελέτιός 
δ μετέπειτα ’Αθηνών. Ή σχολή .αύτη ΰπεστηρίχθη δι’ εύεργετήμα- 
τος κατά τόν κ. Παρανίκαν τοΰ Πάνου Ίερομνήμονος,δν-δ κ. Χασιώτης 
Πάριον ονομάζει3 καί τφ 1732 υπό τοΰ Καραϊωάννου Νικολάου έπί

1 Φυλλάδιον έκ σελ. 22 έν σημειώσει τής 6 σελίδος.
2 Instruction Publ. σ. 46.
3 Αυτόθι σ. 47 «par Parios Jeronimos». 

Γ
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τώ διατρέφειν ιερείς τέσσαρας καί μκθητάς πίνας. Έν τούτοις μεθ’ 
δλας τάς ευεργεσίας ταύτας ή σχολή οΰκ οιδ’ δπως ούκέπί τά κρείτ.τω 
έχώρει, μετά δεκαετίαν δ’ ακριβώς τφ 1742 άνεκαινίσθν) τη γενναί^ 
χορηγίιρ τών έν Βενετία αδελφών Σίμωνος κα'ι Λάμπρου τών Μαρου-· 
τσών, άφ’ ών καί Μαρουτσαϊα, έ'κτοτε δέ συνετηρήθη προς γενικήν 
ωφέλειαν μέχρι της πτώσεως της Ένετικης ’Αριστοκρατίας, παρ’ γ 
ήσαν κατατεθειμέναι αΐ προικοδοτήσεις αυτής. Πρώτος ταύτης σχο- 
λάρχης ήν δ πολύς Εύγένιος δ Βούλγαρις μέχρι τοΰ 1746, είτα τού
του άναδεξαμένου τήν σχολαρχίαν τής έν Κοζάνη σχολής,δ έκ τών μα
θητών αύτοΰ ’Αναστάσιος Μοσπινιώτης κατά Παρανίκαν 1 έπι τε
τραετίαν μέχρι τοΰ.1 750, δτε έπιμόνφ αιτήσει τών τής Σχολής ευερ
γετών.έπανοίλαμβάνει τήν σχολαρχίαν δ Ευγένιος άποχωρήσας μετά 
λύπης μετά τριετίαν (1753) έπί μόνη τη αιτήσει καί προσκλή- 
σει. δπως μεταβή εις τήν Άθωνιάδα ’Λχαδήμεια/r, ής ούχί όρ- 
θώς δ κ. Παρανίκας αναφέρει τήν σύστασιν εις τδ έ'τος τούτο, ένφ 
προ τετραετίας έτι'ήν ιδρυμένη. Προέστη μετά ταύτα τής σχολής 
δ φίλος τού Ευγενίου καί συνδιδάσκαλος % ιερομόναχος Τρύφων δ 
έκ Μετσόβου έν. Παταυΐφ τάς εαυτού σπουδάς περάνας μέχρι τού 
1765 έκτος έάν έξηκολούθησε διδάσκων μέχρι θανάτου (1786)® 
Έκτοτε τίς προέστη τής σχολής καί έδίδαξεν έν αυτή άγνωστον τό
σον μόνον γνωρίζω δτι τελευταίος αυτής σχολάρχης διαπρέπων έπί 
παιδείρι ήν δ έν Ίωαννίνοις τά πρώτα γράμματα διδαχθείς καί άνω- 
τέρας μαθήσεως ένεκα μεταβάς είς τήν έν Πουλτάβ<γ Ιερατικήν Σχο
λήν καί ειτα έπί τετραετίαν έν Βιέννη τάς σπουδάς αύτού συμπλη- 
ρώσας ’Αθανάσιος δ Ψαλίδας άπδ τού· 1795 μέχρι τού 1797 δτε 
έλλείψει πόρων.ή σχολή έκινδύνευσε νά κλείση' ή κοινότης όμως άνέ- 
λαβε τήν διατήρησιν αυτής καί τήν πληρωμήν τού διδασκάλου έπί 
τετραετίαν μέχρι τού. 1801 κατά πάσαν πιθανότητα διότι κατά το 
έτος τούτο απαντώ τον εΐρημένον διδάσκαλον έν Κερκύρα έπί διπλω
ματική αποστολή άπεσταλμένον τού σατράπου Άλή, ώς τούτο ρη- 
τώς μέμνηται .δ βιογραφήσας αυτόν Κρίνος.^ 'Ο Ψαλίδας καθ’ ά 
καί έξ άλλων πηγών γινώσκω, άπηυθύνθη πολλάκις δι’ έπιστολών 
προς τον εύκλεά τής ’Ηπείρου γόνον τόν Ζωήν Καπλάνην, τόν έν 1 2 3 4 

1 Σ χ ε δ ί α σ μ. σ. 65.
2 Σχ ε δ ί α σ μ. σ.65.Όκ. Σάθας(Νεοελ. Φ ι λ. σ. 567) γενέτειραν του 

διδασκάλου τούτου σημείο? καί τά ’Ιωάννινα.
3 Σάθα Νεοελ. Φ ι λ. σ. 567.
4 ‘Εστία’ άρ. 167 φυλ, τής Ι| Μαρτίου 1879.
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Νινί Νοβογορόδ τής 'Ρωσσίας τήν έμπορίαν. άσκούντα έξαιτούμενος 
τήν υλικήν αυτού προστασίαν υπέρ τής σχολής, είς ήν έπί τέλους 
έκληροδότησε Λ αοίδιμος ευεργέτης τφ 1805 ρουβλίωνχιλιάδαςέβδο- 
μήκοντα προς ταΐς έκατόν.’Αθανάσιος δέ δ Ψαλίδας δ τελευταίος τής 
Μαρουτσαίας διευθυντής καί διδάσκαλος άνεδέίχθη.νύν πρώτος σχο
λάρχης τής νέας ταύτης σχολής, τής Καπλαναίας, μέχρι.τοΰ 1820 
δτε έπέσκηψε βαρεία ή τής πόλεως πανωλεθρία. Σημειούσθω δ’ έν 
τέλει περί τού διδασκάλου τούτου δτι κατά τόν Κρίνον δ Ψαλίδας 
ήν δ πρώτος τήν φυσικήν μετά πειραμάτων διδάξας κατά τό παρε- 
ληλυθός 1796 οΰ μόνον δέ είς τήν σχολήν αλλά καί είς αυτούς τού 
Άλή πασά τούς υιούς’.

1 Έν τή τριτόμω Γ ρ α μ μ α τ ι κ ή Γ ε ω γ ρ α φ ία. τοΐ> έκ Κυθήρων Γεωρ
γίου Φατσέα τή τώ 1760 έν Βενετία έκδεδομένη (τομ. Β' σελ. 143) μεταξύ 
τών σχολείων ά'λλων τόπων φέρεται «.. . εις τά ’Ιωάννινα είναι άλλα τρία 
σχολεία από τά όπο"α λεγεται τό έν τοΰ Έπιφανείου- τό έτερον τοΰ ποτέ 
Μάνου Γκιύλμα (αντί Γκιούμα), εις τά όποια ,έπιστα,τεύει ό κύριος Δημήτριος 
Καραϊωάννης, καί τό τρίτον λέγεται τοΰ Μαρούδζη- εις αυτό παραδίδονται 
γραμματικά καί φιλοσοφικά.» Περί τής οικογένειας Καραϊωάννου λέγω 
νΰν δτι ή οικογένεια αύτη ήν μία έκ τών διασημοτάτων ηπειρωτικών, καί 
τών εύεργετικωτάτων' μέλη αυτής απαντώ ’Αναστάσιον Καραϊωάννου τώ 
1723 ύπογράφοντα σύν ά'λλοις έν έγγράφω προς τόν Νικομήδειας Παί’σιον, δι’ 
ού ικετεύει τόν ιεράρχην τοΰτον νά μεσολάβηση παρά τώ πατριάρχη υπέρ 
τοΰ. προσκληθέντος εις τήν πρωτεύουσαν ένεκα λόγων κακοδοξίας διδασκάλου 
Μεθοδίου τοΰ’Ανθρακίτου (Άραβαντ. X ρ ο ν ο γ ρ. Ή π ε ί ρ, τόμ. Β', σ.277). 
Τόν εΐρημένον Δημήτριον Καραϊωαννου, τόν Στέφανον Καραϊωάννου συγγρα
φέα τής «‘Ιστορίας τής Άνακαλύψεώς τή'ς ’Αμερικής»’ περί τό 1768 (Σάθα 
Νε οελ. Φιλ. σ.607).Έτερας δέ οικογένειας είνε ό ιατροφιλόσοφος Κωνσταν
τίνος Καραϊωάννης κατά ΣάΘαν, καίτοι ό Βρετός καί ό έκ τούτου έρανισαμε- 
νος κ. Παρανίκας Ίωαννίτην θεωροΰσι κμί έν μέρει δικαιολογούνται διότι έν 
τέλει τοΰ βίου αύτοΰ ό Κωνσταντίνος διέτριβεν ώς ιατρός έν τγϊ πρωτευούση 
τής Ηπείρου. (Σάθα, Ν ε ο ε λ λ. Φιλ. σ. 556, Παραν. Σ χ ε δ. σ.69). Γόνος δέ 
έξ επιγαμίας τής οικογένειας τών Μαρουτσαίων ήν «καί ή Ελένη Μαρούδζη 
Καραϊωάννου σεβασμιωτάτη γυνή τοΰ μακαρίτου συζύγου, αυτής ,εΰγενεστά- 
του κυρίου Θωμά Καραϊωάννου» ήτις τώ 1770 κατά τόν ρωσσοτουρκικόν πό
λεμον καί τήν ά'λωσιν τής Πελοπόννησου κατέβαλε πεντακισχίλια φλωρία 
προς έξαγοράν οικογενειών έκ τής οθωμανικής, αιχμαλωσίας. Αύτη έξηκο
λούθησε καί εις Βενετίαν ... άφικομένη μέχρι τελευταίας αναπνοής τάς έαυ- 
τής ευεργεσίας καί αγαθοεργίας- τονς Ίχνεσι τής μητρός . αύΐοΰ ήκολούθη- 
σεν καί ό υιός Νικόλαος Καραϊωάννης, ού ό έν Βενετία οίκος ήν άβραμιαϊος καί 
ευεργετικός" ό άνήρ ήν καί εύσεβής, διό καί τή άδεια τοΰ οικουμενικού, πα
τριαρχείου έ'κτισε δύο ευκτήρια, τό μέν έν Βενετία, τό δέ έν ταϊς έπαύλε- 
σιν αύτοΰ. (Όρα Α ό γ ι ο ν Έ ρ μ ή ν· 1817 σ. 435—436 Πρβλ. καί Α ο γ.
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Ή άπό τοΰ ονόματος τοΰ ευεργέτου Καπίαναΐα Σχολή- καϊ Πα- 

7ριαρχιχή έπεκέκλητο, ώς κατησφαλισμένη διά πατριαρχικού σιγιλ- 
λίου καϊ ύπό την προστασίαν διατελοΰσα της Πατριαρχικής Μεγάλης 
του Γένους σχολής της έν Κουρούτσεσμε κατ’ έκεΐνο τοΰ χρόνου άν- 
θούσης ύπό την σοφήν διεύθυνσιν τοΰ άοιδίμου Δωροθέου τοΰ Πρωίου 
κα'ι την περινουστάτην προστασίαν τοΰ τε Πατριάρχου της Ίεράς Συ
νόδου.και δη τοΰ ευεργέτου έκείνου τοΰ ’Έθνους Δημητρίου τοΰ Μου- 
ρούζη. Περ'ι ταύτης κα'ι σιγίλλιον ύπάρχει έκδεδομένον έπΐ Καλλινί
κου Πατριάρχου τοΰ άπό Νίκαιας τφ Όκτωβρίφ τοΰ 18Θ5 (Έπινεμ. 
Θ'.) δπερ νομίζω οτι. έδημοσιεύθη έν φυλλαδίφ, τοΰ οποίου μόνον ό 
τίτλος γνωστός μοι έκ παραπομπών τοΰ κ. Μ. Παρανίκα καϊ Μ. Γε- 
δεών 1 καθότι άναζητήσας αυτό έν πάσαις ταΐς έν Κων/πόλει κα'ι έν_ 
,ταύθα βιβλιοθήκαις δέν εύρον. Λέγω ταΰτα διότι προπέρυσιν άνελίτ- 
των τά φύλλα τοΰ ύπ’ άριθ. 44 πατριαρχικού κώδικος εύρον άντί- 
γραφον τούτου κατεστρωμένον έν β. 199. Τούτου δ’ ένεκα μόνον πε- 
ρίληψιν βραχεΐαν τοΰ έκτενοΰς τούτου σιγιλλίου παρατίθημι ένταΰθα 
μετά τής σειράς τών υπογεγραμμένων πατριάρχων και μητροπολιτών 
χάριν τής ιστορίας.

«. . . . Επειδή τών έν Ίωαννίνοις άνθούντων σχολείων τό έτερον πέ- 
πτωκεν και διελύθη έκλελοιπότος τοΰ πόρου άτε δη τών άφοσιωθέν- 
των εις μισθούς διδασκάλων καϊ βοήθειαν φιλομαθών πτωχών νέων 
έν τφ ταμείφ τής ’Αριστοκρατίας τών ’Ενετών οΐχομένων, ζήλφ τών 
καλών κα'ι τής κοινής ώφελείας καϊ τφ έπαινουμένφ καί θεαρέστφ 
πατριωτισμφ μυωπιζόμενος μάλλον δ’ εΐπεΐν τγ όφειλομένη κατά Θεόν 
άγάπη πρός τούς όμογενεΐς καϊ όμοπάτριδας ευσεβείς έκεϊ χριστια
νούς διεκπυρωθεϊς ό τιμιότατος έν πραγματευταϊς κΰρ Ζφης Κων
σταντίνου Καπλάνης . . . . ένταΰθα μή παριδών δλως άποσβεσθήναι

Έρμ. 1820 <t. 593 — 595 ένθα καϊ περί Πάνου Καραϊωάννου λόγος γίγνεται). 
Ό άρχιπρίσβύ τ ε ρος δέΊωαννίνων καϊ διδάσκαλος Μπα- 
λάνος Βασιλόπουλος άφιεροΐ τήν τρίτομον αύτοΰ Μ α θή [α α τ ι κ ήν ό δ δν 
(αψριθ'. Βενετίησιν) τ ο 7 ς έ κ λ ά μ π ρ ο τ ά τ ο ι ς καϊ εΰγενεστάτοις, 
χ ρ η. σ ι μ ω τ ά τ ο ι ς τε : καϊ χρηστοηθεστάτοι ς τοΐς τε Καραϊωάννου 
καϊ Μαρούδζη γόνοις». ’Επίσης έν τω καταλόγω τών συνδραμόντων τήν με- 
γάλην ταύτην βίβλον εΰρηνται καϊ οΐ εκλαμπρότατοι καί εύγενέστατοι υΐο'ι 
Καραϊωάννου Γεώργιος καϊ Στέφανος" καί αμέσως ολίγον κατωτέρω δ κ. Λέων 
Καραϊωάννου.

1 Τδ βιβλίον τίτλον φέρει- «Συστατικά Γράμματα τής εν Ίωαννίνοις Πα
τριαρχικής Σχολής τών φιλοσοφικών καί επιστημονικών μαθημάτων κλ.» Έκ- 
δοθέντα-έν Βιέννη τής Αύστρίας τω 1806.

τήν. τοιαύτην φωταγωγούσαν λυχνίαν καϊ τό τών έπιστημών έκλιπεΐν 
φώς έν τή αύτοΰ πατρίδι κατέθηκε έκατόν χιλιάδας ρουβλίων μωσ
αϊκών έν τφ Όρφανοτροφείφ Μόσχας. . . έπ’ όνόματι τών τεσσάρων 
έκκλησιών τής τοΰ άγίου ’Αθανασίου, τής καϊ μητροπόλεως, τής έκ- 
κλησίας τού άγίου Νικολάου τής εκκλησίας τού ’ Αρχιμανδρίοΰ καϊ τής 
έκκλησίας τής άγίας Μαρίνης . . . παρά τών έπιτρόπων, οίτινες λαμ- 
βάνοντες τά μετρητά όφείλουσιν διδόναι τούς μισθούς τών διδασκά
λων, τφ μέν πρώτω διδασχάάω καί καθηγητή γρόσια δύο χιλιάδας κατ’ 
έτος τω δ’ νποθιθασκά.ίγ γρόσια χίλια, τφ δέ τρίτη) γρόσια πεντακό
σια καϊ άνά έκατόν πεντήκοντα εις πέντε πτωχούς μαθητάς εύφυεϊς 
καϊ όντας έκ τού χωρίου έξ ού κατάγεται αύτός τού έπανομαζομέ'νού 
Γραμμένου. Έπ'ι τούτοις και έτερα πεντακόσια, Μ ΐεροχήρυκι διδα- 
σκάλφ" τά δέ περισσεύοντα νά λαμβάνωσιν οί έπίτροποι διά τούς κό
πους των καϊ τφ μητροπολίτη διά μνημόσυνον . .. Επίσης έτεραι δέκα 
χιλιάδες ρουβλίων έν τφ αύτφ όρφανοτροφείφ ϊνα οί τόκοι χρησιμεύώσι 
πρός περίθαλψιν τών έν ’Ιωαννίνοις άσθενούντων . . . Κατά τήν αί- 
τησιν έπίσης τού κτίτορος τής Σχολής διορίζομεν ίνα οί έφοροι τής 
ήμετέρας ένταΰθα πατριαρχικής Σχολής έχωσι τήν. προστασίαν κα'ι 
κηδεμονίαν κα'ι ταύτης τής έν Ίωαννίνοις Σχολής καϊ φ,ροντίζωσιν ά- 
γρύπνως καϊ έπιμελώς περί τε οικονομίας καϊ εύρύθμου καταστάοεως 
ταύτης, έπιμελείας τών τε διδασκάλων καϊ έπιδόσεως τών έν αύτή 
μαθητών καϊ προστατεύειν αύτής καϊ προασπίζεσθαι έπ'ι τφ διατηρεί · 
σθαι άνεπηρέαστον καϊ άνενόχλητον . . . τφ χιλιοστφ όκτακοσιοστφ 
πέμπτφ σωτηρίφ έτει κατά ’Οκτώβριον έπινεμήσεως Θ'. . . .

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ έλέφ Θεού ’Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως 
Νέας 'Ρώμης κα'ι Οικουμενικός Πατριάρχης.

■J" 'Ο ’Αντιόχειας ΑΝΘΕΜΙΟΣ 
-{· Ό Ιεροσολύμων ΑΝΘΙΜΟΣ 
·]· Ό Καισαρείας ΦΙΛΟΘΕΟΣ 
ψ Ό Ήρακλείας ΜΕΛΕΤΙΟΣ 
-J- Ό Κυζίκου ΙΩΑΚΕΙΜ

Ό Νικομήδειας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
·|- 'Ο Χαλκηδόνος ΙΕΡΕΜΙΑΣ 
f Ό Δέρκων ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
-|· Ό Θεσσαλονίκης ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
■J· Ό Προύσης ΑΝΘΙΜΟΣ

f Ό Βερροίας ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
-{· Ό Παλαιών Πατρών ΜΑΚΑΡΙΟΣ
-}- Ό Μυτιλήνης ΙΕΡΕΜΙΑΣ
-J- Ό ’ Αγγύρας (οΰτω ) ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΣ 
f Ό Νέων Πατρών ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 
f Ό Προϊλάβου ΠΑΡΘΕΝΙΟ?
f Ό Ξάνθης ΝΑΘΑΝΑΗΛ
γ Ό ’Ίμβρου ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
·|· Ό Δημητριάδος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
-J- Ό Φερσάλων ΙίΑΡΘΕΝΙΟΣ



ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΝ ΕΝ ΙΩΑΝΝΙΝΟΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 6362 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
Ύπο τοιούτους .εΰεργέτας αφειδώς το χρυσίον αυτών καταχέον- 

τκς, υπό τοιούτους διδασκάλους άφροντιστοΰντας τών έαυτών Βν όέ 
κύριον μέλημα έχοντας την διάδοσιν τών φώτων της παιδείας ώς 
άπό τηλαυγούς εστίας καθ’ άπασαν την έν τώ ζοφερώ πελάγει τοΰ 
σκότους κυλινδουμένην Έλλάδά, υπό τοιούτους προστάτας καί πε
ριουσίας καί αξιώματα και την ζωήν αυτών εις ούδέν λογιζομένΰυς, 
επόμενον ήν οτι αί σχολάί τής εύάνδρου ταύτης χώρας θά προέκο- 
πτον καί θά έγινοντο μεγάλης, ωφελείας ηθικής πρόξενοι έίς τό έθνος, 
ώς πράγματι καί έγένοντο κατά την ΙΖ’ καί ΙΗ' εκατονταετηρίδα.

Καί ταΰτα μέν έπί το παρεκβατικώτερον. ‘Ρητέον ήδη περί της 
Σχολής τοΰ Γκιούμα της Μεγάάης έπικεκλημένης.· Ταύτης τφ 1674 
ίδρυθείσης πρώτος διδάσκαλος έχρημάτισε Βησσαρίων 6'Μακρηςμα
θητής Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου, τοΰ Καρυοφύλλη Ίωάννου έν 
τγ κατά την Κωνσταντινούπολή πατριαρχική . Άκαδημείρι2 καί 
Νικολάου Κούρσουλα τοΰ Ζακυνθίου3. Ή σχολάρχία τοΰ διδα
σκάλου τούτου διήρκεσε μέχρι τοΰ 1683 μετά διαλείμματος ενός έ-

1 Ύπδ τδ ονομα Βησσαρίων τέσσαρες ιδία, γνωστοί’ ό έκ Τραπεζοΰντος καί 
Νίκαιας μητροπολίτης, ό εκ 'Ραψάνης, 'ο Μακρής’ καί δ Βησσαρίων ‘Ροΰφος 
πρώτος τής του Ντέκα Σχολής διδάσκαλος (Άραβ.' Χρονογρ. ’Ηπείρου τόμ. 
Β' σ. 282).

2 Γεδεών, Χρονικά ΠατρΊαρχ. Άκαδη μ. σ. 96,117.
3 Τούτο αυτός δ μαθητής δμολογεΐ"’ έν άνεκδότφ χειρογράφφ συγγράμματι 

άποκειμένφ έν τή βιβλιοθήκη τής έν Καλλιπδλει σχολής δπερ δέ έχει τίτλον 
«Εις τήν Άριστοτέλους φυσικήν πραγματείαν ύπομνήματα καί ζητήματα 
Νικολάου Κούρσουλα του Ζακυνθίου διδασκάλου φιλοσόφου καί θεολόγου. Έ- 
γράφη ύπδ τοΰ μαθητου αυτού Βησσ. Μάκρη». Περί του Ζακυνθίου τούτου 
διδασκάλου μετίτω δ βουλόμενος Νεοελ. Φιλ. σ. 254 τοΰ Σάθα, δστις μνη
μονεύει και συγγραμμάτων αύτοΰ. Ό σπουδαίος καί ακάματος τών έν ταϊς 
βιβλιοθήκαις τής "Ανατολής χειρογράφων ερευνητής κύριος Παπαδόπουλος 
δ Κεραμεύς νέας συγγραφάς άνεΰρεν έν Καλλιπόλει του διδασκάλου τού
του, ών τήν περιγραφήν δ αναγνώστης έν τώ προσεχώς έκδοθησομ-ένφ αρ
χαιολογικοί παραρτηματι τοΰ περιοδικού τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει Έλληνικ. 
Φιλολογ. Συλλόγου εύρήσει. Τοΰ Νικολάου Κούρσουλα μέμνηται καί δ κ. ■ 
ΙΙαρανίκας έν Σχεδιάσματι αύτοΰ (σελ. 150) άλλ’ έσφαλμένως τίθησι 
τήν χρονολογίαν τής τε ακμής καί τοΰ θανάτου αύτοΰ· τώ 1630 ήκμαζε καί 
ούχί τφ 1680, ώς γράφει, τφ δέ 1652 έτελεύτησε τόν βίον. Τδ δέ χειρόγραφον 
όπερ αναφέρει ώς ύπαρχον έν τή τοΰ άγιοταφιτικοΰ μετοχιού βιβλιοθήκη ύπδ 
τόν τίτλον «Σύνοψις τής Ίεράς Θεολογίας» έξεδόθη έν Ζακύνθφ τριετίαν πρδ 
τής έκδόσεως τοΰ Σχεδιάσματ ος αύτοΰ εις δύο τόμους ύπδ τοΰ συμπα
τριώτου αύτοΰ Σέργιου ‘Ραφτάνη.

τους, οΰχϊ δέ ώς ό κ. Σάθας διατείνεται μέχρι τοΰ θανάτου αύτοΰ, 
διότι τοΰτον διεδέξάτο άμέσως άμ’ έπανελθών έξ Ευρώπης Γεώργιος 
ό Σουγδουρής ίερεύς έξ Ίωαννίνων μ.έχρι τοΰ 1715. Ότι δέν έσχο- 
λάρχει τότε ό Βησσαρίων, άλλ’ είτε ένεκα γήρως είτε ένεκα έτέρων 
λόγων ίσως δέ και διότι νεώτερος καί τά νεώτερα τής έπιστήμης καί 

r τής φιλοσοφίας άποκομίζων προσήλθε.ν εις ’Ιωάννινα ό Γεώργιος κα'ι 
ι κατέλαβε τήν έν τή Σχολή τοΰ Γκιούμα θέσιν. δύναται νομίζω νά
£ είκάση τις καί έκ θρησκευτικής τίνος έριδος είς ήν πέριεπλάκησαν οί
ϊ δύο ούτοι κάλλιστοι τών Ίωαννιτών φωστήρες περί τό 1695. Ην 
ρ ζήτημα, γράφει ό Μελέτιος συγγραφεύς τής τετράτομου Έκκλησια- 
ί στικής Ιστορίας^ «αν ή θεία ουσία διέφερε τής θείας ένεργείας πραγ- 
| ματικώς. ή τώ λόγω μόνον τφ όριστικώ»,. »αΙ τήν δευτέραν ταύτην 
| γνώμην έδόξαζεν δ διδάσκαλος (Σουγδουρής) μετά τών μαθητών αύ- 
L τοΰ’ τό δέ πρώτον δ άρχιερεύς2 έλκων, μεθ’ έαυτοΰ Βησσαρίωνα τόν 
k ' Μακρήν ήττηθέντα πως3. ’Εκτός τούτου αύτός ό κ. Σάθας γράφει^ 
t οτι ό μητροπολίτης . διεγειρόμενος ύπό τοΰ διδασκάλου σχολαρ-
I χοΰντος έν έτέρα τών Ίωαννίνων σχολί) ευκαιρίας δραξάμενος κα
ι τεδίωξεν αυτόν αλλά ποιαν έννοεϊ λέγων έτέραν σχολήν, τήν Μα-

Β

1 Έ κ κ λ. Ί σ τ ο ρ.· τομ. Γ'. σ. 484.
2 Τότε ήν-άρχιερεύς Ίωαννίνων Κλήμης δ Χΐος, οστις ά'γευστος γραμμά

των ών έμαθήτευε παρά τφ Βησσαρίωνι μονάζοντ ι έντω μοναστηρίφ 
τοΰ αγίου Γεωργίου τών Λυγκιάδων (Όρα Άραβαντ. Χρονογρ. Ήπείρ. 

τόμ. Β' σ. 224).3 Τής έ'ριδος μνημονεύει καί δ Άραβαντ. (Χρονογρ. τόμ. Β' σ. 225, 
γράφων: «φαίνεται εις τδ δογματικόν εκείνο άντικείμενον ανεδείχθη νικη
τής δ Σουγδουρής. Περί τής έ'ριδος ταύτης εκτός τών προσημειωθέντων πη
γών ύπάρχουσι έπιστολαί τρεις ανέκδοτοι έν τεύχει τής έν Σηλυμβρίοι σχολής 
ουπερ ήδη περιγραφήν δημοσιεύσει λίαν προ.σεχώς δ φιλοπονώτατος καί εν 
τούς παλαιόγραφικοΐς ταξειδίοις μοναδικός κσταστάς φίλος κ. Παπαδόπου
λος δ Κεραμεύς έν τφ Παραρτηματι τοΰ ΙΖ' τόμου τοΰ περιοδικού τοΰ 
έν Κωνσταντινουπόλει Έλλην. Φιλ. Συλλόγου. Έκ τών τριών ή μέν πρώτη 
εΐνε τοΰ διδασκάλου Σουγδουρή έξ Ίωαννίνων άποστελλομένη πρδς τόν τότε 
Πατριάρχην Καλλίνικον; δΓ ής αναιρεί τάς προβληθείσας ύπδ τών άντιφρο- 
νούντων αύτώ συκοφαντίας περί αλλαγής τών ορθοδόξων φρονημάτων του’ ή 
δεύτερα απαντητική τοΰ οικουμενικού πατριάρχου καί ή τ ρ ί τ η επιστολή 
περί τής αυτής ύποθέσεως,πρδς τόν Δοσίθ,εον τόν πατριάρχην ’Ιεροσολύμων 
πρδς ον, ώς άναφέρεται παρά Σάθα (Ν εοελ. Φιλ. σ. 393) παραλαμβάνοντι 
τοΰτο έκ τοΰ Μελετίου (Έκκλ. Ί στ. τ. Γ' 484) είχε κατηγορηθή ύπδ του 

μητροπολίτου Ίωαννίνων Κλήμεντος.
4 Ν ε ο ε λ λ. Φ ι λ ο λ. σ. 393.
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ρουτσαίαν; Αύτη ίδρύθη, ώς είδομεν, πολλφ βραδύτερον τήν’Έπιφά- 
νιον; καί ταύτης είδομεν τούς διδασκάλους, ούδέποτε δέ θά ήδυνά- 
μεθα νά παραδεχθώμεν δτι άπό τής Μεγά,Λης Σχολής είς τήν Μι,χράτ 
τήν ήδη φθίνουσαν θά συνήνει νά μεταβή ό διαπρεπής ούτος διδά
σκαλος.

"Ωστε κατά ταΰτα ό Βησσαρίων άπεσύρθη τής σχολαρχίας πολύ
ταυ- 

πρός τόν Άσώπιον έξ Ό- 
έν τφ Λογίω ’ Ερμ,ή·

πρό του θανάτου αύτοΰ συμβάντος τφ 1699. Την γνώμην ήμών 
την κυροΐ και ό X. Φιλητάς έν επιστολή 
ξωνίας της 5 Μαίου τοΰ 1820 δημοσιευθείση 
έν ταύτη είς τό αυτό καταλήγων συμπέρασμα προστίθησι τάδε : 
περί τό 1595 πρέπει νά ήν παρητημένος άπό τής σχολής ίσως διά 
τό γήρας ίσως καί διά προτίμησιν ησυχαστικού βίου, δπερ πιθανολο
γεί πως καί ή ονομασία ενός τών πλησίον είς ’Ιωάννινα μοναστη- 
ρίων, καλούμενου «άγίου Γεωργίου τοΰ Βησσαρίωνος». Ή μονή δέ 
έν η διέτριβε έφησυχάζων ό Βησσαρίων ήν ή έν Λυγκιάδαις.1 Καί 
ταΰτα μέν άπλών σημειωμάτων δίκην ένταΰθα κατατίθημι πρός ύ- 
πόμνησιν τοΰ βιογραφήσοντος τόν άνδρα τοΰτον δστις πολλω έριοΰ 
κρείττων καί ειδικότερος εσται.

1 Άραβαντ. Χρονογρ. τόρι.. Β'σ. 225.

Ένταΰθα τοΰ λόγου γενόμενος αναφέρω δτι τοΰ Βησσαρίωνος ύ- 
πάρχουσι έν χειρογράφοις ανέκδοτα συγγράμματα ’ιδιόγραφα έν τή 
βιβλιοθήκη τής έν Καλλιπόλει Σχολής’ τοΰτο έγίνωσκον πρό έτους, 
προύτιθεμην δέ τή προτροπή φίλων έκ τής πόλεως ταύτης κατά τήν 
έπιστροφήν τοΰ έντεΰθεν εις Κωνσταντινούπολή καί Βάρνην ταξειδίου 
μου νά διέλθω έκ τής είρημένης πόλεως δπως έπισκέψωμαι τήν τής 
Σχολής βιβλιοθήκην, ήτις εύρίσκεται έν ίδίφ οίκήματι τοΰ ναοΰ τοΰ 
άγίου Δημ,ητρίου.Άλλά πρό έμοΰ δ κ. ΙΊαπαδόπουλος δΚεραμεύς είχε 
ριεταβή, μαθών δέ τήν έρ.ήν πρόθεσή άπήλλαξέ με τής άλλως ούδένα 
κόπον, ούδέ δαπάνην παρεχούσης μοι έν Καλλιπόλει διατριβής, ήν 
άνέβαλον είς άλλην ευκαιρίαν, χορηγήσας μοι τάς δε τάς σημειώσεις 
περί τοΰ Βησσαρίωνος, άς όσονούπω δημοσιεύσει έν τή μακρή περι
γραφή τών παλαιογραφικών καί φιλολογικών έρευνών αύτοΰ, ήτις 
πάντως έσται πολλοΰ λόγου αξία, ώς καί αί πρότερον.

Συγγραφαί τοΰ Βησσαρίωνος Μακρή άγνωστοι ύπ’ ούδενό,ς μνημο
νευόμενα! ιδιόγραφοι’ μάλιστά εΐσιν αί εξής καί έπιγράφονται ώδε’

α') «Είς άπασαν τή-t ζής Λογικής του ' ΛριστοτέΛους μέθοδον» (φ. 

s
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1—13) έν τέλει «αχζβ ίουνίω ιε έτεΛεΐωαα τήν συνοπτικήν Λογικήν» 
Έν τώ αύτφ κώδικι (άρ, 25'.

β’) «.Είς απασαν τήν τοΰ ’νίγιστοτέΛους Λογικήν πραγματείαν» (φ. 
15» — 136β ).

γ') «ΣυΛΛογισμος τής Λογικής» .Έν έτερφ κώδικι (άρ.26, φ.1-41). 
δ) «'Ρητορική τέγ-νη» γραφεϊσα τώ «τργος·' μην'ι σεπτεβρίω» 

(φ. 1—81 τοΰ 31 κώδ.)
ε’) «Βησσαρίωνος είς τόν τοΰ αγιασμού ’ΛπόστοΛον, αίτηθεϊσα, παρά, 

τοΰ έν ίερομονάχοις καί, πνευματικοΐς πατράσι Θεοτράνους, ήγουμένου 
μονής του άγίου ΝικοΛάου τοΰ έν χωρίω ΣκαμνέΛι».

Επίσης σημειούσθω μοι ένταΰθα δτι τά πλείω τών τής έν Καλ- 
λιπόλει βιβλιοθήκης τευχών ήσαν κτήμα τοΰ Ίωαννίτου τούτου δι
δασκάλου δστις έδωρήσατο ταΰτα διά διαθήκης τή μητροπόλεί 
’Αχριδών. Έντεΰθεν περιήλθον εις τήν κατοχήν τοΰ μητροπολίτου 
Πρεσπών καί Λυχνιδών Καλλινίκου τοΰ έκ Καλλιπόλεως1 μετά τόν 
θάνατον τοΰ οποίου μετακομισθέντα εις τήν είρημένην πόλιν έγέ
νετο κτήμα τής ομογενούς κοινότητος. ’Έν τινι τών τευχών τούτων, 
καθ’ ά άνεκοίνωσέ μοι δ περισπούδαστος φίλος κ. Κεραμεύς, ύπάρχει 
ΐδίίξί χειρί κατάλογος τών βιβλίων άτινα άνέγνω έν Ίωαννίνοις δ Βησ·» 
σαρίων μεταξύ τών ετών 1674—Ί698. Έκ τούτου δέ εικότως συμ- 
περαίνεται δτι δ Βησσαρίων κατήλθε είς ’Ιωάννινα τφ 1674 ή όλίγφ 
πρότερον καί δτι έκτοτε άνέλαβε τήν διδασκαλίαν έν τή τού Γκι
ούμα σχολή’ άπεβίωσε δέ τφ 1699, ώς τάτΐει καί δ Άραβαντινός 
καί δ Σάθας2. Βησσαρίων δ Μακρής διετέλει άαί είς άλληλλογρα- 
φίαν πρός λογίους τής εποχής έκείνης πρός Νικόλαον τόν Βούλ- 
γαριν3 ού καί έπιστολή έκ Κέρκυρας έδημοσιεύθη έν τφ άξιολό- 
γφ ΕύαγγεΛικω ΚήρυκΡ. πρός Γεράσιμον τόν Βλάχον. Άλλ’ έν τφ 
ύπ’ άριθ. 10 κώδικι τών χειρογράφων τοΰ Ελληνικού Φιλολογικού Συλ
λόγου πρότερον άνήκοντι τφ άοιδίμφ έκείνω καί κλεινφ τών Δέρκων 
ιεράρχη Νεοφύτφ τφ ήδη άπό τοΰ 1857 έκ Χίου περιγράψαντι αυ
τόν έν τή Πανδώρα^ περιέχοντι δέ έπιστολάς διαφόρων λογίων λαϊ-

I 1 Ούτος κατά μήνα δκτώβριον τοΰ 1801 έν τφ ναφ τοΰ Κουρούτσεσμε (Βο- 
σπόρου) έχειροτονήθη καί έξελέγη Πρεσπών καί Αυχνιδών άντί τοΰ άποβιώ- 
σαντρς Κυπριανού (*Όρα  εμάς περί Κ ο υ ρούτσεμε Ίστορί- 
κάς ειδήσεις (σελ. 50).

2 Σάθα Νεοελλ. Φιλ, ,σ. 384.
5 Αυτόθι.
4 Τόμος ς' σ. 279—286 ύπδ Άραβαντινοΰ.
5 Τόμ. ΙΓ σ. 305.

Τόμος Γ, 2. — ’Οκτώβριος 1888. 8 

*■
5
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κών τε καί ιερωμένων περί τάς τριακοσίας.(άπό τοΰ φφ—-‘ρρψνα έτους)1' 
υπάρχει καί έπιστολή καί άνταπάντησίς προς τον έν Κέρκυρά Σωφρό
νιον Δωράκιον, ήτις νομίζω έκδόθήσεται σύν άλλαις διαφόρων λογιών 
έν τφ προσέχει τόμφ τοΰ περιοδικοΰ τοΰ' Έλλ. Φιλόλ. Συλλόγου 
Κωνσταντινουπόλεως ύπό του κ, Παπαδοπούλου τοΰ Κεραμέως.

1 Έκ της χειρογράφου ταύτες συλλογής έδημοσίευσέ τινας έπιστολάς ό 
κ. Μ. ΙΙαρανίκας έν τω περιοδικω τοΰ Έλλ. Φιλ. Συλλόγου.

2 Σχεδιασμ. σ. 64. Σαθ. Νεοελλ. Φιλ. σ. 435.
3 Έκκλησ. Ίστορ. τομ. Δ' σ. 141.
4 Τόμ. Β' σ. 492 κ. έ.
5 Αυτόθι σ. 495 κ. έ. Ένταΰθα κρίνω έπάναγκες νά σημειώσωμαι τάς 

έξης σπουδαίας ίστορικάς ειδήσεις. Έκ του εγγράφου τούτου έκδοθέντος έπί 
Ίερεμίου τοΰ Γ' πληροφορούμεθα δτι ό Μεθόδιος άπέφυγε νά μεταβή είς τήν 
πρωτεύουσαν, διά γραμμάτων δέ ήβουλήθη ν’ άπολογηθή, επομένως ή τοΰ 
κ. Σάθα, κατακολουθοΰντος τώ Άραβαντινώ, πληροφορία περί τής είς Κων
σταντινούπολή μεταβάσεως αύτοΰ άποδείκνυται εσφαλμένη καί διορθώσεως 
χρήζουσα· δεύτερον γνωρίζομεν ένα μητροπολίτην πρόεδρον Σισανίου καί 
Σιατίστης έπι εξήκοντα όλα έτη, διατελέσαντα πρότερον και ’Αχριδών, αρ
χιεπίσκοπον δήλα δή πρώτης ’Ιουστινιανός· ούτος δέ είνε δ Ζωσιμας 8στις

Γεωργίου τοΰ Σουγδουρή άποθανόντος διάδοχος ύπήρξεν ό μαθη
τής αύτοΰ Μεθόδιος δ ’Ανθρακίτες, δ έν Ιταλία τήν φιλοσοφίαν 
παιδευθείς, περί ού δέ ποιούνται λόγον δ τε ΙΙαρανίκας καί Σάθας1 2 3 4 
και προ αυτών δ Μελέτιος® κα'ι τελευταίος ό σεβαστός φίλος κ. Μ. 
Χαμουδόπουλος έν τή 'Εκκλησιαστική 'Αλήθεια !ί άφορμήν λαβών έξ 
επιστολές τοΰμακαρίτου Σισανίου ’Αγαθάγγελου,άντιγράψαντος έκ τοΰ 
Κώδικος τής επαρχίας αύτοΰ τήν συνοδικήν τής καθαιρέσεως τοΰ Με
θοδίου πράξιν. Ή πράξις αΰτη ήν έν μέρει προεκδεδομένε ύπό τοΰ 
πανοσιολογιωτάτου και έλλογιμωτάτου φίλου, τοΰ σεβαστοΰ οσρχι— \ 
μανδρίτου κ. Γερμανόΰ Άφθονίδου έν τοΐς μετά τήν αλωσιν τοΰ'Ύγη- 
λάντον, δ'στις αναφέρει ώς έτος τες έκδόσεως ταύτης το 1720, 
ένφ ήδη έξ ετέρων δύο αντιγράφων έζαχθέντων τοΰ μέν έκ τοΰ Κω
δικός τοΰ Κριτίου ύπό τοΰ κ. Μ. Γεδεών, τοΰ δέ έκ τοΰ τες μητρο- 
πόλεως Σιάτιστες έβεβαιώθη ώς έτος τες καθαιρέσεως τό 1723, μην 
δέ ό αΰγουστος. Ό κ. Μ. Χαμουδόπουλος έδημοσίευσε τό έγγρα
φον τες καθαιρέσεως ταύτες μετά προλεγομένων ιδίων τε καί τοΰ 
μακαρίτου ιεράρχου έν τφ εΐρημένφ περιοδικφ τών Πατριαρχείων 
μετά τών παραλλαγών τών γραφών έν τοΐς τρισί κειμένοις, εις τοΰ 
περιοδικού δέ τούτου τάς σελίδας παραπέμπω τόν πλείω βουλόμενον 
μ,αθεϊν5.
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Είτα τφ 1723—1760 έρχεται δ άκροασάμενος τοΰ Μεθοδίου άρ- 
χιπρεσβύτερος Ίωαννίνων καί διδάσκαλος1 Μπαλάνος ό Βασιλόπουλος, 
‘Η σχολή ένεκα τής καρποφόρου καί έπιτυχοΰς διδασκαλίας αύτοΰ 
καί Μπάλάν αία έπωνομάσθη, ύπ’ αύτοΰ δέ τούτου ' Αμχιγνμγάσιον. 
Έν τή διδασκαλία έσχε συνδιδάσκαλον τόν υιόν αύτοΰ Κοσμάν τόν 
και έν τή σχολαρχία αύτόν διαδεξάμενον2 μέχρι τοΰ 1799, δτε ό α
δελφός αύτοΰ Κωνσταντίνος Μπαλανίδης μέχρι τοΰ 1818. Ταπεινός 
τών: Ίωαννιτών συμπολίτης Δημήτριος δ ’Αθανασίου έν τώ α/οχίω 

δημοσιεύει επιστολήν προς τούς ' Ιωαννίτας τούς φίλους αύτοΰ 
σνμπολίτας, δι’ ής λαμβάνων ύπ’ δψιν τήν καθημερινήν πρόοδον τών 
λοιπών σχολών τής έλληνικής χώρας κατ’ έκείνην τήν έποχήν καθά
πτεται τοΰ άλλως, ώς λέγει, σεβασμίου άνδρός και έλλογίμου διδα
σκάλου Μπαλανίδου, δστις έσχολάρχει τοΰ πρώτου'σχολείου τών 
Ίωαννίνων' λέγει δέ δτι έπρεπε νά έχη ούτος «μαθητάς τούς πάπ- 
πους καί προπάππους μας» καί μέμφεται τήν έν ταΐς σχόλαϊς τών 
Ίωαννίνων έπικρατοΰσαν τότε μέθοδον.. . ’Επίσης και περί τοΰ 
δευτέρου σχολείου τής πατρίδος μας έξακολουθεΐ λέγων δ Άθανα-

έχρημάτισε πατριάρχης, ώς αυτός εαυτόν άπεκάλει, ’Αχριδών άπό 
τοΰ 1806 μέχρι τοΰ 1714 σύναμα ών και πρόεδρος Σισανίου, δτε παρ- 
αιτησάμενος τής ’Αρχιεπισκοπής ’Αχριδών προέστη μόνης τής επαρχίας ταύ
της μέχρι τοΰ 1746 ήτοι μέχρι τελευτής βίου. Έν τή αρχιεπισκοπή δέ ’Α
χριδών, διάδοχος αύτοΰ άνεδείχθη ό ’Ιωσήφ τω 1714 έξακολουθήσας νά 
ύπογράφηται έν πάσαις τα"ς έν τω Κώδικι πράξεσι διά,π ρ α σ ί ν ης με
λάνης ώς καί δ πρό αύτοΰ δ Ζωσιμας δ αντιποιούμενος τοΰ τίτλου πατριάρχου 
καί έν κεφαλίδι μέν τών πράξεων δ πατριάρχης, μετά δέ τδ τέ
λος αύτων ’Αχριδών Ζωσιμας έ π ι β ε.β α ι ο ", άπό δέ τοΰ . 
1714 άντικαταστήσας τήν πρασίνην διά τής συνήθους μελάνης ύπέγραφεν δ 
και πρόεδρος Σισανίου Ζωσιμας βέβαιο 7. Τά τελευ
ταία παρέθηκα ώς άναπλήρωσιν τοΰ κενοΰ τών αρχιεπισκόπων ’Αχριδών, 
όπερ εΰρηται έν τή βίβλω τοΰ γνωστοτάτου κ. Μ. Γ. Δήμιτσα τή έπιγραφο- 
μένη « Τά περί τής αύτοκεφάλου αρχιεπισκοπής τής πρώτης Ίουστινιανής 
«Άχρίδος καί Βουλγαρίας» (1859,’Αθήνησι) ένή άφέθησαν ύπό έποψιν αρχιε
ρατικήν ικανά χάσματα συμπληρώσεως χρήζοντα. ”Ας προσθέσω δτι περί τοΰ 
Σισανίου Ζωσιμα διατριβήν έγραψεν δ φιλόμουσος καί έπί παιδέίμ διακρινόμενος 
άγιος Βελεγράδων κ. ’Άνθιμος έν «Έκκλησ. ’Αληθείς» Τ. Γ' σ. 148 κ.- εξής,

1 Έν «δδίρ Μαθηματική κλ. ένετίησι οιψμθ'» συγγράμματι αύτοΰ οΰτως 
υπογράφεται. Έν τώ δευτέρω τόμω τοΰ συγγράμματος τούτου φερεται καί 
ή είκών τοΰ συγγραφέως καί διδασκάλου τούτου.
;2 Σάθα Νεοελλ. Φιλ. σ. 521. .

3 1817 σ. 84—90. .
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σίου Δημήτριος, δηλονότι τοΰ αειμνήστου Καπλάνη, ού έσχολάρχει ό 
δμώνυμος αύτφ ’Αθανάσιος Ψαλίδας ή μέν μέθοδος αύτοΰ ορθή κα’ι 
πολλοί μαθηταί έξήλθον τής σχολής· .μέ άκριβη γνώσιν της Ελληνι
κής Λατινικής· κα'ι άλλων διαλέκτων, μέ ’ιδέαν της 'Ιστορίας, Γεω
γραφίας ιςα'ι όπωσοΰν Φιλοσοφίας, άλλ’επειδή οί μοιθητα'ι ούτοι ώς 
έπί τό πολύ έγένοντο ιατροί κα'ι έτεροι, οίτινες έχρησίμευον ώς ύπο-. 
διδάσκαλοι, άνεχώρησαν,ήναγκάζετο νά παραδίδγι 02α μόνος τον»· ώς 
έκ τούτου έπιφωνεΐ, «τί είμπορεϊ νά κάμη ένας [/.όνος άνθρωπος ; τί 
να πρωτοΰιδάξγ, ό κύριος Ψαλίδςις, δστις δέν πηγαίνει καί καθ’ ήμ,έ- 
ραν είς τό σχολεΐον, επειδή ανακατώνεται ε’ις υποθέσεις έμπορι- 
κάς κλπ ;» Προτείνει δέ νά προσκαλέσωσι πέντε άξιους διδασκάλους, 
ών οί μέν τρεις διά την πρώτην οί δέ δύο δτά την τοΰ Καπλάνη σχο
λήν, Τότε ρ.άλιστα προέτεινε μεταξύ τούτων νά προσκαλέσωσι τόν 
τόν άρχιό ιόάσκα.Ιον της er Τεργέστη σχοΤής κύριον Κωνσταντίνον 

πολυμαθή και σοφρν συμ.πολίτην. δστις βεβαίως θά προε— 
τίμα κατά την γνώμην τοΰ γράφοντος την ωφέλειαν τής πατρίδος 
αΰτορ παρά την των ξένων, σύναμα δέ κα'ι τήν, ε’ι δυνατόν, Τυγχω-’ 
νευσιν καί ε’ις tv ένωσιν τών δύο Σχολών.

Η σχολή καίτοι αί πρόσοδοι αύτής σύν τή καταλύσει τής Ένετικής 
Αριστοκρατίας τώ 1797 έξελιπον ούχ ήττον διετηρήθη δαπάνα) τής 
ομογενούς κοινότητος καί α’ιτήσεσι παντοίαις τοΰ ύπέρ τά 45 έτη 
διδάσκοντος Κοσμά Μπαλάνου, δστις έξελιπάρει τόν άπό Σμύρνης 
πατριαρχήσαντα Γρηγόριον τόν Ε’ δπως τό έν τφ χωρίφ Ζίτστ) κεί
μενον ίερόν στάυροπήγιον μοναστήριον τοΰ Προφήτου Ήλιού τοΰ 
Θεσβίτου, τό πρό δεκαετίας ήδη προσηλωθέν τή ύπ’ αύτόν σχολή 
άλλα μηδέν ώφελήσαν ένεκα τών τοΰ καιρού περιστάσεων, διά νέου 
σιγγιλίου κυρωθή ώς τής Σχολής κτήμα, ικετεύει δέ έπειδη εινε 
αύτός κυριάρχης νά εύεργετήσγι τήν σχολήν πατρικώς ώστε να Λαμ- 
βάνρ κατ' έτος κάποιαν βοήθειαν. Τήν έπιστολήν ταύτην1 πρός'συμ*  
πλήρωσιν τών ύπ’ έμοΰ γραφόμενων παρατίθημι ώδε : ’

1 Ταύτην μεταφέρομεν έκτων κατά τδν αοίδιμον π ρ ω τ α θ λ η- 
τήν . . . Γ ρηγόρ ιον τδν Ε', συγγράμματος τοΰ μακαρίτου Άγγελοπούλου 
(Τομ. Β'. 0, 522. κ. έ.)

Τήν ΰμετέραν θεούόίςαστον και προσκυνητήν μοι παναγιότητα γονυχΛι- 
τως προςκυνω., τήν Αγίαν καί χαριτόβρυτον αυτής όεζιάν μεθ’ όσης 
τής εύΛαθείας άσπαζόμενος.

Ό δέ έπί τδν οικουμενικόν καί. άγιώτατον άποστολικδν θρόνον προβιβάσας 

Κύριος καί τδν λύχνον έπί τής λυχνίας θέμενΟς, ώστε φαίνειν τοΐς έν τή οί- 
κίμ καί ταΐς παρ’ αύτοΰ πεμπομέναις αύγαΐς καταφωτίζειν τούς έν σκότει 
τής αγνωσίας καθεύδοντας, διαφυλάττόι τδ έ’νθεΟν ύψος τής ύμετέρας Πανα- 
γΐότητος είς έτη πολλά έν άκρότάτη ύγιεία καί πληρεστάτη ευδαιμονία έίς 
καταρτισμόν τοΰ χριστιανικού πληρώματος.

Πρδ δέκα ήδη έτών δ πρφην πανάγιώτατος καί έμδς ευεργέτης κύριος Προ
κόπιος άποκατέστησε σταυροπήγια διά σιγγιλιώδους γράμματος τό τε έν τή 
χώρμ Ζίτση κείμενον μοναστήριον τοΰ ένδόξου προφήτου Ήλιού, καί τδ έν 
Βουκουρεστίφ εύρισκόμενον μετόχιον, έπικαλούμενον τοΰ άγίου Ίωάννου, οπερ 
συνέστησε καί συνωκείωσε μέ τήν έν Ίωαννίνοις άρχαίαν καί πρώτην σχο
λήν έπονομαζομένην τοΰ Γκιούμα, έν ή έγώ σχολαρχώ ύπέρ τά τεσσαρά
κοντα πέντε ήδη έ'τη, έκπαιδεύων άόκνως καί έπιμελώς τούς μαθητιώντας 
τήν τε ίεράν καί θύραθεν φιλοσοφίαν, καί τινας τών έπιστημών, καί τδ δοθέν 
μοι βραχύ τάλαντΟν τοΐς έθελουσίν έπιδαψιλευόμενος ΐνα μή ώς δοΰλος πο
νηρός κατακριθώ καί σκληρός. Αύτά δή ταΰτα τά μοναστήρια καί τήν σχο
λήν τοιουτοτρόπως άλλήλοις συνήψε τε καί συνεδησεν, ώστε τά τών μοναστη- 
ρίων είναι τε καί λογίζεσθαι τής σχ ολής, καί τά τής σχολής αυθις τών μο- 
ναστηρίων. ’Αλλ’ ού δεΐ μηκύνειν περί τούτου τδν λόγον καί περιττολογεΐν, 
είς καιρόν οπού άπδ τδ σιγιλλιώδες γράμμα ήμπορεΐ νά λάβη απασαν τήν 
περί τούτου πληροφορίαν. Ό σκοπδς τής παναγιότητός του ήτο θεάρεστος έ- 
πειδή άπέβλεπεν ε’ις εύεργεσίαν καί σύστασιν τής σχολής έκ πατριαρχικής 
φιλοτιμίας περΐίών καί αύ'ξησιν μαθήσεως- καί μάλιστα δποΰ εις απεκτισιν 
τών χρεών τών είρημένωίι μοναστηρίων έδόθησαν ικανά απδ άσπρα αφιερω- 
ρωμένα είς τήν σχολήν ώστε δπόταν λάβουν κατάστασιν καί κυβέρνησιν τά 
μοναστήρια, νά δίδωνται τά περιττεύοντα έκ τών έξόδων των αυτών, εις α
μοιβήν τών πόνων τών διδασκόντων, καί είς παρηγοριάν καί τροφάς τών έν- 
δεών μαθητών, ούχί δέ καί νά έκδαπανώνται αδίκως καί παραλόγως ύπδ τών 
έν αύτοΐς ήγουμενευόντων καί νά σφετερίζωνται κατά τδ κακώς έπικρατή- 
σαν κακόν έθος μερικών μοναστηρίων. Τοιοΰτος μέν δ εκείνου σκοπός, καί 
ούτω θεοφιλής καί έπαινετός- άλλ’ αΐ περιστάσεις τοΰ καιροΰ, άς μή εΐπω 
άλλο έ'γειναν έμποδδν είς τδ νά μή λάβη ή σχολή τήν προσήκουσαν καί προ- 
σοφειλομένην άπδ αύτά βοήθειαν, καί τδ σιγιλλιώδες γράμμα ε’ις μίαν ολό
κληρον δεκαετίαν νά μείνη άργδν καί άνενέργητον. "Ηδη δέ δποΰ ή ύμε.τέρα 
παναγιότης, θείω ζήλω κινούμενη άπεΐδεν είς έπίσκεψιν τών σταυροπηγίων 
καί έ'ρευναν τών κατ’ αύτά καί διόρθωσιν καί έπισφράγισιν ή άνανεωσιν τών 
έν αύτοΐς εύρισκομένων σ ιγιλλιωδών γραμμάτων, ύΐίκώ ,θάρρει κινούμενος 
έμφανίζομαι τή πατριαρχική αύτής άντιλήψει διά τοΰ ταπεινοΰ μου τούτου 
γράμματος, δηλοποιών οτι τδ περί τών μοναστηρίων καί τής σχολής σιγιλ- 
λιώδες γράμμα ένεχειρίσθη παρά τοΰ ήγουμένου τοΰ μοναστηριού τοΰ προ
φήτου Ήλιού τώ πανιερωτάτω μοι δεσπότη άγίφ Ιωαννίνων, διά νά σταλθή 
όμοΰ μέάλλα πρδς αύτήν κατά προσταγήν της. Καί περί μέν τούτων δπως δόξη 
είς τήν ίεοάν αύτής σύνεσιν, ούτω γενεσθω- περί δέ τής σχολής δέομαι καί 
ικετεύω τήν ύμετέραν παναγιότητα ώς φιλόμουσον καί τών μουσών τρόφι
μον νά μή τήν παραβλέψη, άλλά εύεργετοΰσα ταύτην πατρικώς νά διορίση 
νά λαμβάνη κατ’ έ'τος κάποιαν βοήθειαν- οιαν δέ και δσην ούκ έ'στιν έμδν ε*1-  
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πεΐν. Ό δ’ έμδς δεσπότης καί ευεργέτης, δ άγιος λέγω Ίωαννίνων, θέλει γρά
ψει πρδς αυτήν πληρέστερον κα'ι σαφέστερον, καί οπερ αύτή αρεστόν τοΰτο 
κάμοί άρεστότατον,. όφείλοντι νά διατηρώ διά βίου τήν ευεργεσίαν της άνά- 
γραπτον, και νά τήν κηρύττω εις όλους λαμπρά τή φωνή, αϊρων πρδς Κύριον 
χεΐρας ίκέτιδας, διά νά άνταμείψη b μισθαποδότης θεός άξίως τήν καλωσύ- 
νην'της, Αΐ δέ πανάγιαι και θεσπειθεΐς αυτής εύχαί εϊησαν μετ’ έμοΰ έν βίω 
παντί. Τής ύμετέρας θεοφρουρήτου Παναγιύτητος.

δούλος ταπεινότατος καί εις τάς προσταγάς πρόθυμος 
ΚΟΣΜΑΣ, ίερεύς οικονόμος Ίωαννίνων καί διδάσκαλός 

άΨΉ Σεπτεμβρίου ιδ'.

Συνφδά τή έγγράφφ τχύττ) παρακλήσει του διδασκάλου καί τοΰ 
μητροπολίτου Ίωαννίνων δ τών μοναστηρίων καί τών σχολών προ
στάτη; αοίδιμο; Γρηγόριος έξέδοτο σιγίλλιον. έπικυρωτικον τών προ- 
γεγενημένων, δι’ ου προσηλοΰτο ή εΐρημένη έν Ζίτση Μονή τφ 
σχολείφ τοΰ Γκιούμα, άλλ’ έπί τφ δρφ νά χορηγώνται κατ’ έ'τος 
τφ ταμείφ τής Μ.’Εκκλησίας 250 γρόσια.Τό σιγίλλιον τοΰτο άγνωστον 
έμοί τουλάχιστον τυγχάνει δν βεβαιοΰται μόνον ώ; γεγονός ύπδ τοΰ 
κάτωθι δημοσιευόμενου τό πρώτον σιγιλλίου δ'περ ευτυχώς μνημονεύει 
τών προγεγενημένων καί αυτών δή τών όρων έφ’ οίς προηγουμένως 
προσηρτήθη τΰή Σχολή ή μονή αυτή Ήλιου τοΰ Θεσβίτου. Τό δημο
σιευόμενου νΰν σιγίλλιον έγενετο έπί Καλλινίκου πατριάρχου τοΰ άπό 
Νίκαιάς κατά τήν πρώτην αύτοΰ πατριαρχίαν1, εινε δέ τόδε.

ΚαΛΛΙνικος εΛΙιρ Θεοϋ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως 
Νέας Ρώμης καί Οικουμενικός Πατριάρχης.

Τάέπ’άγαθφ σκοπφ τοΐς εύσεβέσι φιλεργούμενα και.έπί συστάσει 
καί διαμονή των Ουντελεσθεισών υποθέσεων καί πραγμάτων επωφε
λών τών διαμένειν άεΐ κατωχυρωμένων ταϊς έκκλησιαστικαϊς προ- 
νοίαι; άντιλήψεσί τεκαί βοηθέίαις, άμεταποίητά τε καί άμετάπτωτα, 
καί όσα μέν αεί κατ’ ορθόν καί δίκαιον λόγον γεγενημένα, έκεΐνα

^Καλλίνικος δ Νεόφυτον τδν άπδ Μαρωνείας διαδεξάμενος ήν πρότέρον 
Άδριανουπόλεως καί μετέπειτα Νίκαιας. Πρώτη πατριαρχία αύτοΰ 1801 — 
.—22 σεπτεμβρίου 1806, βτε έρχεται τδ Β' Γρηγόριος δ Ε' καί είτα πάλιν 
μετά τούτον άνέλαβε τδν θρόνον δ αύτδς τδν ’Οκτώβριον τοΰ 1808—1809. 
Πόσον συνετέλεσεν εις τά εθνικά πράγματα καί τήν τής παιδείας άνάπτυξιν 
έν έτέρω ά'ρθρω προσεχεΐ πραγματευθησόμεθα, δτε θά παραθώμεν καί κα
τάλογον πάντων τών έκδεδομένων καί ανεκδότων εγγράφων καί σιγιλλίων 
τών έπί τής πατριαρχίας αύτοΰ γενομένων.

r
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πάντως αδιάβλητα καί έπί πολύ τήν διαμονήν έχοντα, δσ« δ’άλλως 
πως παρά τόν τοΰ δικαίου λόγον έφθη γεγενήσθαι, έκείνο; άτε τό 
ορθόν καί πάγιον μή κεκτημένα άνακρίνονται εύλόγως και έπίκρίνον- 
ται άναγκαίως, καί έπί τό εύκατάστατον μεταρρυθμίζονται συμφε- 
ρόντως καί άπευθύνονται καί ούδέν τό κωλΰον τής διορθώσεως αύ- 
τών, έπειδή ούτε νόμος ούτε χρόνος, ούτε έθος δύναται βεβαιώσαι 
ώς καλά τά μή καλώς γεγενημένα. Τοιαύτη γοΰν επιθεωρήσει καί 
έπιδιορθώσει εγνωμεν ήδη χρήσασθαι καί έν τφ κατά τήν έπαρχίαν 
Ίωαννίνων ίερφ ήμετέρφ πατριαρχικφ καί σταυροπηγιακή μοναστη
ρίφ τοΰ άγιου Ένδ. Προφήτου Ήλιου του Θεσβίτου κειμένφ πλησίον 
τοΰ χωρίου Ζίτζης μετά τοΰ έν Βουκουρεστίφ τής Βλαχίας μετο
χιού αύτοΰ, τοΰ ίεροΰ φαμέν μοναστηριού τοΰ τιμίου ένδοξου προφή
του Προδρόμου καί Βαπτιστόΰ Ίωάννου. Καί γάρ ακριβώς έξετά- 
σαντες κάΐ διερευνησάμενοι τούς έν τφ κοινφ τής καθ’ ημάς τοΰ 
Χρίστου Μεγάλης ’Εκκλησίας ιερούς πίνακας εί'δομεν καταγεγραμ- 
μενον έκκλησιαστικόν σιγιλλιώδες γράμμα έκδοθέν έπί τής πατριαρ
χίας τοΰ παναγιωτάτου καί σεβασμιωτάτου πρφην Κωνσταντινου
πόλεως έν χφ τφ θεφ άγαπητοΰ καί περιποθήτου ήμών άδελφοΰ καί 
συλλειτουργού κΰρ Προκοπίου κατά μήνα Ιανουάριον τοΰ παρελθόντος 
φψπζ' σωτηρίου έτους έπινεμήσεως Ε' περιέχον οτι φαυλότητι τών 
έν αύτφ κατά καιρούς ήγουμενευόντων, χρέεσι βαρυτάτοιςγ*καί  όφει- 
λήμασι περιέπεσεν άμ,υθήτοις, καί τούτοι; συν τόκφ βαρυτάτφ καί 
προς πρόσωπα έξωτερικά, ώστε καί κυριευθέν κατέχεσθαι ύπ’ έκείνων, 
θέαμα ελεεινόν τοΐς όρώσι προκείμενον, έπί δεινή ένοχλήσει καί κιν- 
δύνφ, ού μόνον τοΰ ρηθέντος ίεροΰ μόναστηρίου άλλά καί τοΰ έν 
Βουκουρεστίφ μετοχιού αύτοΰ τοΰ άποτιννύοντος πολλάκις τά χρέη 
αύτοΰ; όθεν καί ό έν τφ μετοχίφ έκείνφ αρχιμανδρίτη; οσιότατος 
κΰρ Δοσίθεος καί τινες τών έν Ίωαννίνοις εύσεβών καί ορθοδόξων 
χριστιανών, θείφ ζήλω κινούμενοι, Ιγνωσαν ό μέν χπό ιδίων χρημά
των οί δέ άφ’ ών άνατεθίεκασιν είς τήν έν τή πατρίδι αύτών κοινήν 
τών έλληνικών μαθημάτων σχολήν τοΰ Μανουήλ Γκιούμα άπαλλά- 
ξαι τοΰ χρέους, καί άνακτήσασθαι τό ίερόν τοΰτο μοναστήριον, ού 
μήν δ’ άπλώς καί έπί ρητοί; κεφαλαίοις. Καί δή κατά συναίνεσιν 
τοΰ τηνικαΰτα αρχιερατικός προϊσταμένου τής εκεί άγιωτάτης μη- 
τρόπόλεως τών Ίωαννίνων, νΰν δέ ίερωτάτου μ.ητροπολίτου Παλαιών 
Πατρών ύπερτίμου καί έξάρχου πάσης Άχαίας συναδελφοΰ ήμών χ- 
γαπητοΰ κΰρ Μακαρίου καί κατά τήν αίτησιν τών ρηθέντων χριστια
νών άπέφάνθη γνώμη κοινή καί συνοδική ϊνα AQ μέν τό έν Ίωαννί- 
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νοις ρηθέν ιερόν καί σεβάσμιόν μοναστήριον του Προφήτου Ήλιου 
τοΰ Θεσβίτοΰ, καί το έν Βουκουρεστίφ τής Βλαχίας μετόχιον αΰ- 
τοΰ τοΰ άγίου Ίώάννου άμφότερα μετά πάντων τών κτημάτων καί 
αφιερωμάτων αΰτών, τών τε ήδη δντών καί τών είσέπειτα προσγε- 
νησομένων άν, ΰπάρχωσι του λοιπού εις άπαντα τόν αιώνα καί 
παρά πάντων γνωρίζονται πατριαρχικά σταυροπήγια τοΰ καθ’ ή- 
μάς άγιωτάτου πατριαρχικού άποστολικοΰ καί οΐκουμενικοΰ τούτου 
θρόνου και μηδείς τών κατά καιρούς μητροπολιτών Ίωαννίνων έζαυ- 
σίαν άλλην έχη έν τφ ρηθέντι μοναστηρίφ τοΰ Προφήτου Ήλιου, 
άλλά τοΰτο μόνον, δσον ιερουργίαν μίαν καθ’ έκαστον έτος έν αΰτφ 
έπιτελεΐν χάριν ευλογίας τών έκεΐ μοναζόντων καί λαμβάνειν έπί 
τούτφ γρόσια τριάκοντα^ "Οστις δ’ άν τών μοναζόντων έκείνων ίε- 
ράσθαι βούλεται, οφείλει καί ούτος χειροτονεΐσθαι παρά τοΰ κατά 
καιρούς Ίωαννίνων λαμβάνοντος τό νενομισμένον καί έθιμον μηδε- 
μίαν δέ άλλην έζουσίαν ίχοντος έν αΰτφ καί άδειαν. Β’) δέ έπειδή 
τό ρηθέν μοναστήριον τοΰ προφήτου Ήλιού άθλίως κατεχόμενον ύπό 
έζωτερικών δανειστών εις έλευθερίαν έρρύσθη, καί έξηγοράσθη άπό 
χρημάτων τής ιδίας σχολής τοΰ Γκιούμα, διά τοΰτο ΐνα φυλάττη- 
ται τοΰ λοιποΰ τής συμφοράς, ή πολλάκις πρότερον περιέπεσεν, ύπάρχγ - 
αυτό τε και τό έν Βλαχία μετόχιον αύτοΰ τοΰ άγιου Ίωάννου μετά 
πάντων τών κατά καιρούς αναθημάτων καί κτημάτων αυτών έσαεί 
προσφκειωμένον είς τήν ρηθεϊσαν έν Ίωαννίνοις Σχολήν, ώστε είναι 
καί γνωρίζεσθαι ’ίδια κτήματα αναφαίρετα καί αναπόσπαστα τής 
ρηθείσης Σχολής καί αυτήν δέ γνωρίζεσθαι κτήμα έκείνων άναπό- 
σπαστον.- Γ') δπως έπί τφ ρηθέντι μοναστηρίφ τοΰ προφήτου Ήλιου 
έχωσιν άπόκαθίστασθαι έπίτροποι ο,τε κατά καιρούς διδάσκαλος τής 
Σχολής, καί οί κατά καιρούς έπίτροποι αυτής καί έτι δύο τών προ- 
κριτωτέρων Ίωαννιτών Χριστιανών, συναινοΰντος καί τοΰ διδασκά
λου προς έπίσκεψιν καί βοήθειαν τοΰ έν αΰτφ διοριζόμενου οικονόμου- 
Δ') ό οικονόμος αυτός έχη άπόκαθίστασθαι κατ’,έτος τή έκλογή τοΰ 
διδασκάλου ώς πρώτου καί τών λοιπών έπιτρόπων τής Σχολής- Ε') 
προς τήν έκλογήν καί άποκατάστασιν τοΰ διδασκάλου συναινεϊν έπε- 
ρωτώμενον καί γνώμην έχειν καί τόν έν τή Βλαχίφ άρχιμανδρίτην 
προϊστάμενον τοΰ ρηθέντος μετοχιού τοΰ "Αγίου Ίωάννου, τούτου δέ 
τήν έκλογήν καί προχείρισιν γίνεσθαι έκ τών έν τφ ίερφ μοναστηρίφ 
τοΰ προφήτου Ήλιού, ταΰτόν είπεΐν, τής Σχολής ,ίερομονάχων έκ- 
λεγομένων ύπό τοΰ διδασκάλου καί τών διωρισμένων έπιτρόπων, οσ- 
φις έπέιδάν έκλέχθή καί σταλή έκεϊ έχει μένειν διά βίου έπιμελού-
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μένος τής αΰξήσεως καί βελτιώσεως τοΰ ε’ιρημένου < μετοχίου τοΰ 
άγιου Ίωάννου, καί διάγων κατά τό μοναδικόν έπάγγελμα, καί έκ- 
πέμπων κατ’ έτος καθαρόν καί άκριβή λογαριασμόν, προς τόν διδά
σκαλον, καί τούς έπιτρόπους τής σχολής, μηδενός τολμώντος άποβα- 
λεΐν ή μετακινήσαι αυτόν, έκτος είμή φωραθή τοΐς έπαΐνετοϊς ήθε- 
σιν άντιπράττων ή κακή ο’ικονομίφ χρώμενος, καί αμελών τοΰ ρηθέν
τος μετοχιού, <Τ) Μηδένα έχειν άδειαν παροικεϊν,. ή κατοικεΐν έν 
αΰτφ τφ μετοχίφ τοΰ αγίου Ίωάννου άμισθί φιλοτιμίας ή δωρεάς, 
ή δυσωπείας ή άλλου τινός χάριν, μηδέ τούς έκεΐ προσδιατρίβοντας 
άγιους αρχιερείς, βουληθέντος τινός, ώς είθισται, άλλά τόν έν αΰτφ 
κατά καιρόν άρχιμανδρίτην έν πάσγι έζουσία έχειν έκδιδόναι έπί ένοι- 
κίοις τούς τοΰ μετοχιού οΐκίσκους, καί τά λοιπά κτήματα- Ζ') δέ 
καί τελευταϊον, τούς κατά καιρούς έπιτρόπους τής ρηθείσης σχολής 
όμοΰ μετά τοΰ διδασκάλου λαμβάνειν κατ’ έτος άκριβή καί καθαρόν 
λογαριασμόν τοΰ οικονόμου τοΰ ρηθέντος μοναστηριού τοΰ προφήτου 
Ήλιού, καί τά περιττεύοντα τών απαραιτήτων, έξόδων τούτου, καί 
τοΰ μετοχιού, αύτοΰ, παραλαμβάνοντας παρέχειν τφ διδασκάλφ έπί 
τφ λαμβάνειν έξ αΰτών τόν προσήκοντα έτήσιον αύτοΰ μισθόν, καί 
τά είς τροφάς καί ένδυμασίας δέκα μαθητών, έκλεγομένων έν φόβφ 
Θεοΰ καί άφιλοπροσώπως καί συντασσομένων έν τφ καταλόγφ τών υ
ποτρόφων τής Σχολής καί τοΰ ίεροΰ μοναστηριού ών οί δοκιμώτεροι 
καί άζεώτεροε, ε’ι βουληθεϊεν, γενόμενοι ίεροδιάκονοι ή Ιερομόναχοι, 
έχουσι προάγεσθαι καί εις τήν ολην οικονομίαν τοΰ ίεροΰ τούτου 
μοναστηριού καί άποστέλλεσθαι παρά τοΰ διδασκάλου καί είς τό έν 
τή Βλαχίφ μετόχιον ηγούμενοι άρχιμανδρΐται. Ταΰτα περιέχει τό 
προεκδοθέν έκεΐνο σιγιλλιώδες έκκλησιαστικόν γράμμα. Συμφώνως 
δέ έξεδέδοτο καί έπί τής πατριαρχίας τοΰ παναγιωτάτου καί σε- 
βασμιωτάτου πρφην Κωνσταντινουπόλεως έν άγίφ πνεύματι άγα- 
πητοΰ καί περιποθήτου ημών άδελφοΰ καί συλλειτουργού κΰρ Γρηγο- 
ρίου έκκλησιαστικόν σιγιλλιώδες γράμμα, έπικυρωτικόν. τών ανωτέρω 
καί πρόσδιορίζον δίδοσθαι έτήσιον παρ’αύτοΰ τοΰ πατριαρχικού καί· 
σταυροπηγιακού μοναστηριού τοΰ. προφήτου Ήλιού άνα διακόσια 
πεντήκοντα γρόσια εις τό κοινόν τής καθ’ ήμάς τού Χριστού Μεγ. 
’Εκκλησίας. Τούτων δέ ούτως όρθώς καί νομίμως γενομένων έπί α
σφαλείς τοΰ τε μοναστηριού καί τοΰ μετοχιού αύτοΰ καί άδιάσπά- 
στφ ενώσει αΰτών μετά τής ρηθείσης τοΰΓκιούμα κοινής Σχολής τών 
έλληνικών μαθημάτων, έξεδόθη οΰκ οίδαμεν δπως καθ’ ύπουλο/ τρό
πον καί απάτην γράμμα έπί τής δευτέρας πατριαρχίας. τοΰ έν μα- 



ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

xapicjt τή λήξει γενομένου κυροΰ Νεοφύτου πρώην Κωνσταντινουπό
λεως μεταρρυθμίζον την διοίκησήν αύτών τών δύο, τοΰ τε μοναστη
ριού καί τοΰ μετοχιού, καί άποκαθιστών αύτά παραλόγως και άθε- 
μίτως ελεύθερα, και διακεχωρισμένα, καί άπηλλοτρίωμένα τής Σχο
λής, καί υποκείμενα ώς ένοριακά τή άγιωτάτη μητροπόλει Ίωαννί
νων. Καί έπειδη ή έκδοσις τοιούτου γράμματος όπωςδήποτε έγένετο 
αντιβαίνει τή άληθείφ καί τφ δικαίφ καί ανατρέπει τά καλώς καί 
όρθώς γεγονότα, διά τοΰτο εγνωμεν ήδη γνώμη κοινή καί συνοδική 
άμέταθέτφ άποφάσει, έκεΐνο μέν τό υστερογενές γράμμα ώς λυμαν- 
τικόν τής. εύσταθείας καί πιστής οικονομίας, τής τε σχολής., καί τοΰ 
μοναστηριού, καί τοΰ μετοχίου αύτοΰ, καί ανατρεπτικόν τών άπ’ αρ
χής καλώς καί εύσεβοφρόνως γεγονότων άκυρώται διόλου, ώς τό μη
δέν λογίζεσθαι. Τά δέ προεκδοθέντα δύο έκκλησιαστικά σιγιλλιώδη 
γράμματα έπικυρώσαί τε καί κρατύναι καί έμπεδώσαι εις ασφαλή 

»- καί αίωνίαν, ώς είπεΐν, μονιμότητα διά τοΰδ'ε τοΰ πατριαρχικού ή
μών καί συνοδικοΰ σιγιλλιώδους γράμματος. Τούτου χάριν καί γρά- 
φοντες άποφαινόμεθα συνοδικώς μετά τών περί ήμάς ίερωτάτων αρ
χιερέων καί ύπερτίμων τών έν άγίφ πνεύματι αγαπητών ήμών αδελ
φών καί συλλειτουργών ίνα τοΰ υστερογενούς έκείνου γράμματος ώς 
κακώς καί αδιακρίτως άνατρέποντος τά καλώς προγεγονότα, καί 
έπισφαλοΰς δντος, άκύρου μένοντος είς τό παντελές, καί άνισχύρου, 
διόλου τε άνηρημένου, καί ώς χάρτου άγράφου λογιζομένου, τά προ
εκδοθέντα πρότερον έκεΐνα δύο πατριαρχικά καί συνοδικά σιγιλ- 
λιώδη γράμματα, τό τε έπί κυροΰ Προκοπίου καί τό έπί κυροΰ Γρη
γορίου έχωσι τό κύρος άεί καί τήν ίσχύν άπαράτρεπτον καί άμετα- 
ποίητον καί κατά τά έν αύτοΐς έκτεθέντα επτά κεφάλαια. Τό μ.έν 
είρημένον πατριαρχικόν ήμών καί σταυροπηγιακόν μοναστήριον τοΰ 
προφήτου Ήλιού μετά τοΰ έν Βουκουρεστίφ τής Βλαχίας μετοχίου 
τοΰ άγίου Ίωάννου ύπάρχωσιν άδιασπάστως είς άπαντα τόν αιώνα 
συνηνωμένα τή έν Ίωαννίνοις κοινή σχολή τών ελληνικών μαθημά
των τοΰ Μανουήλ Γκιούμα, καί προσφκειωμένα μεθ’ όλων τών κτη
μάτων αύτών καί πραγμάτων κινητών τε καί ακινήτων, τών τε ήδη 
οντων, καί τών είσέπειτα πρόσγενησομένων ά'ν, καί γινώσκωνται 
παρά πάντων καί γνωρίζωνται ίδια κτήματα τής ρηθείσης Σχολής, 
έχωσι δέ διεξάγεσθαι παρά τοΰ διδασκάλου καί τών κατά καιρούς 
άποκαθισταμένων έπιτρόπων έν αύτή τή σχολή, διοριζομένων οίκο- 
νόμον έν αύτφ τώ σταυροπηγιακφ ήμών μ.οναστηρίφ τοΰ προφήτου 
Ήλιού, όστις οφείλει γνωρίζειν τό ίερόν αύτό μοναστήριον, καί τό 
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είρημένον μετόχιον μετά τών κτημάτων αύτών, καί άναθημάτων κτή
ματα αναφαίρετα τής σχολής, καί ο’ικονομεΐν έν φόβφ Θεοΰ τά αύτφ 
έπιτετραμμένα καί διδόναι κατ’ έτος καθαρόν καί ακριβή λογαρια
σμόν περί πασών τών προσόδων αύτοΰ καί δαπανημάτων πρός τόν 
διδάσκαλον τής Σχολής καί τούς διωρισμένους έν αύτφ έπιτρόπους. 
Καί ό μέν ιερότατος μητροπολίτης Ίωαννίνων συνάδελφός ήμών κΰρ 
Ιερόθεος καί οί μετά ταΰτα διάδοχοι αύτοΰ μηδεμίαν έχωσι έξου- 
σίαν, ή μετοχήν έν αύτφ τώ σταυροπηγιακφ ήμών μοναστηρίφ, 
άλλά τοσοΰτον μόνον, όσον ιερουργίαν μίαν καθ’ έκαστον έτος έν αύτφ 
έπιτελεΐν μετά πάσης τής κανονικής παρατηρήσεως, χάριν εύλόγίας 
τών έκεϊ μοναζόντων, καί λαμβάνειν έπί τούτφ γρόσια τριάκοντα, 
καί μηδέν πλέον, μνημονευομένου έν αύτφ τοΰ πατριαρχικού ονό
ματος κατά πάσας τάς ίεράς τελετάς, καί έκκλησιαστικάς ακο
λουθίας, ώς νενόμισται. Ό δέ διδάσκαλος τής Σχολής, καί οί έπ’ 
αύτφ διορισμένοι έπίτροποι έχωσιν έπί ίδίφ έξουσία έκλέγειν τόν 
άξιον καί δόκιμον, καί άποκαθιστφν έν αύτφ οίκονόμον πειθαρχούντα 
αύτοΐς καί έτοίμως έχοντα διδόναι κατ’ έτος έν φόβφ θεοΰ ακριβή 
καί καθαρόν τόν λογαριασμόν περί πασών τών μοναστηριακών προσό
δων καί δαπανών, καί τόν άξιον και πιστόν, άναφανέντα φιλοφρονεΐ- 
σθαι καί περιποιεϊσθαι, τόν δέ κακή ο’ικονομίφ χρώμενον άποσοβεΐν 
καί άποβάλλειν καί προνοεΐν τής πιστής οικονομίας τοΰ ιερού' τού
του μοναστηριού, καί τοΰ μετοχίου αύτοΰ, καί τής βελτιώσεως καί 
αύξήσεως τών κτημάτων αύτοΰ, καί πραγμάτων, διδόναι δέ κατ’ 
έτος ε’ις τό aotvov τής. καθ’ ήμάς τού Χριστού Μεγάλης ’Εκκλησίας 
άνά έκατόν ε’ικοσιπέντε γρόσια λόγφ εύγνωμοσύνης καί υποταγής. 
Καί ουτω κατά τά έκτεθέντα ανωτέρω κεφάλαια έχειν' άπαρατρέ- 
πτως καί άπαραβάτως δίοικεϊσθαι τά τής Σχολής καί τού ρηθέντος 
ίεροΰ πατριαρχικού καί σταυροπηγιακού ήμών μοναστηριού τοΰ προ
φήτου Ήλιού μετά τοΰ έν Βλαχία μετοχίου αύτοΰ τοΰ άγίου Ίωάν
νου. Ταΰτα άπεφάνθη καί κεκύρωται συνοδικώς ε’ις αΰξησιν αύτών, 
καί διηνεκή τήν σύστασιν. "Οστις δέ καί όποιος τών χριστιανών 
ιερωμένος ή λαϊκός μικρός ή μέγας έπιχειρήσει άνατρέψαι, ή μετακι- 
νήσαί τι τών 4ν τφ παρόντι συνοδικώς άποφανθέντων, ή διασεΐσαι 
τήν άδιάσπαστον ένωσιν τοΰ τε μοναστηριού καί τοΰ μετοχίου άπό 
τής σχολής, οί τοιοΰτοι όποιοι άν ώσιν, ώς κοινοβλαβεΐς καί πολέ
μιοι τών καλών καί κοινωφελών, άφωρισμένοι ύπάρχωσι παρά τής 
αγίας καί δμ,οουσίου καί ζωοποιού καί άδιαιρέτου μακαρίας Τριά- 
δος τοΰ ένός τή φύσει μόνου θεούγ καί κατηραμένοι, καί άσυγχώ-
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ρητοί καί μετά θάνατον άλυτοι, καί τυμπανιαΐοι, κχι πάσαις ταϊς 
πατρικαΐς χ.χ\ συνοδικαϊς άραΐς υπεύθυνοι καί ένοχοι τοΰ πυρός τής 
γεέννης, καί τφ α’ιωνίφ άναθέματι ύπόδικοι. Όθεν εις τήν περί τού
των ?νδειξιν και Ασφάλειαν έγενετο καί τό παρόν ίιριέτερον πατριαρ
χικόν κα'ι συνοδικόν έπικυρωτικόν σιγιλλιώδες έν μεμβράναις γράμμα, 
καταστρωθέν κάν τφ Ίερφ κώδικι της καθ’ ήμάς τοΰ Χριστόΰ μεγά
λης Εκκλησίας κα'ι έστάλη εις την έν Ίωαννίνοις κοινήν Σχολήν τών 
έλληνικών μαθημάτων τοΰ Μανουήλ Γκιούρια. Έν έτει σωτηρίω χι- 
λιοστφ όκτακοσιαστφ πέμπτφ, κατά μήνα σεπτέμβριον, έπινεμή- 
σεως Θ'.

Καλλίνικος έλέφ θεοΰ Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας 
'Ρώριης καί οικουμενικός πατριάρχης.

•f· Ό Καισαρείας Φιλόθεος, ό "Ηράκλειας Μελέτιος, ·}· ό Κρί
κον Ιωακείμ, ·}· ό Νικομήδειας ’Αθανάσιος, ψ ό Χαλκηδόνος Ιερε
μίας, ■}· ό Αόρκων Γρηγόριος, -J- ό Θεσσαλονίκης Γεράσιμος, ·}- ό Πρού- 
σης ’Άνθιμος, -J- ό Βερροίας Χρύσανθος, -j- ό ΙΙαλαι&ν ΙΙατρων Μα
κάριος, -J- ό Μυτιλήνης Ιερεμίας, ό 'Αγκυρας Ίωαννίκιος, -J- ό Σο- 
ιρίας Θεοφάνης, ό -J- Προίλάβου Παρθένιος, -J- ό Ξάνθης Ναθαναήλ, 

δ Αημητριάδος ’Αθανάσιος, ό Φερσάλΐύν Παρθένιος.
(Τδ τέλος έν τφ πρόσεχε"? τεύχει)

Ιϊ« Λ. ΛΙυστακέδης.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΤΗ ΝΗΣΩ ΝΑΞΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 2Χ0ΛΒΣ ΤΟΪ ΑΓΙΟΥ ΓΕΟΡΓΙΟϊ’

Καί ό διαδεξάμενος δέ τόν ’Αλέξανδρον .... εις τό τοΰ διερ- 
μηνέως τοΰ στόλου αξίωμα Ιωάννης Καρατζάς ϊγραψεν έπιστολήν 
τοΐς Ναξίοις τόν Μάϊον τοΰ ίδιου έτους 1799, προτρέπων αυτούς 
εις τά οριζόμενα έν τφ ήγεμονικφ όρισμφ, ήν καί παρατίθημι.

j- Τιμιότατοι προεστώτες καί Επίτροποι τής νήσου Ναξίας, ήμέ- 

ί Συνέχεια -καί τέλος· ’ίδε σελ. 18.

ί

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΝΑ&Πι ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 77

τεροι προσφιλέστατοι, την τιμιότητά σας ήδέως πρ,ρσαγορεύομεν. 
Εϊητε ήμϊν ,ύγιαίνοντες έν εύημερίφ’ έπειδή έπληροφορήθήμεν, ότι τό 
μοναστήριον τοΰ άγιου Γεωργίου, τό χρημάτισαν Απ’ αρχής ίδιον 
κτήμα τοΰ Νικολάου Μαυρομμάτου, αΰτοπροαιρέτως ποτέ παρ’ αυ- 
τοΰ τε καί παρά τοΰ υίοΰ αύτοΰ άφιερώθη τή κοινότητι διά νά άπο- 
κατασταθή κοινόν σχολεΐον τών έλληνικών μαθημάτων ε’ις κοινήν 
ωφέλειαν καί έπειδή κατά τήν κοινήν ζήτησίν σας, πρός έν παντί 
καιρφ Ασφάλειαν, έξεδόθη ηγεμονικός ορισμός τοΰ ύψηλοτάτου καί 
πολυχρονίου πασσά έφένδη μας περί αύτοΰ, όρίζων ό’πως ή τό εις σχο
λεΐον Αφιερωθέν αύτό μοναστήριον είς τήν δεσποτείαν καί κυριότητα 
τής κοινότητος, καί τών κατά καιρούς διορισθησομένων έπιτρόπων, 
τούτου χάριν γράφοντες προσκελευόμεθα καί ήμεις πάσιν ύμϊν,. ϊνα 
τό ε’ις σχολεΐον άφιερωθέν αύτό μοναστήριον, άποσπασθέν δι’ δλου 
τής οϊας δήποτε ίδιας κυριότητος τών ρηθέντων, έξαιρουμένης τής 
έκκλησίας καί τών ύπαστατικών αυτής, καί ενός όντα πλησίον τής 
έκκλησίας κείμενου μετά τοΰ Ανωγαίου αύτοΰ, μένγι δι’ ό'λου εις το 
έξης εις τήν κυριότητα καί δεσποτείαν τοΰ κοινού, οΐκούμενον ύπό 
τοΰ κατά καιρόν σχολαρχοΰντος διδασκάλου καί έποικοδομούμενον, 
χρείας καλούσης, άναλώμασι τής σχολής ή τοΰ κοινοΰ, χωρίς νά 
δεσπόζγ ιδίως έν αύτφ κανείς τών κληρονόμων καί διαδόχων τοΰ 
ρηθέντος, άλλ<ά λογιζόμενον τοΰ λοιποΰ κοινόν κτήμα, διαφράττηταΐ 
τοίχω πρός τό είναι κεχωρισμένην τήν περιοχήν τής έκκλησίας άπό 
τήν περιοχήν τοΰ σχολείου, εις έλευθέραν εΐσέλευσιν τών φοιτώντων, 
καί είς τελείαν άνάπαυσιν καί ήσυχίαν τοΰ κατά καιρόν σχολαρ
χοΰντος διδασκάλου. Λοιπόν τούτων ούτως όρθώς έπικυρωθέντων 
πατριαρχικό καί συνοδικφ γράμματι, καί θεσπισθέντων τφ ύψηλφ 
ήγεμονικφ δρισμφ, μηδε'ις τολμήσγ διασεϊσαι, ή παρενοχλήσαι τά 
έπικυρωθέντα τε καί θεσπισθέντα, ότι θέλει κολασθή ώς απειθής 
καί παρήκοος, καί τών είς κοινήν ωφέλειαν συντεινόντων άναιρέτης' 
ούτω καί μή άλλως γενέσθω έξ Αποφάσεως καί ΰγιαίνοιτε 1799 

Μαίου.
τής τιμιότητάς σας δλως 

Ιωάννης Καρατζας.1

"Ενεκα τών διατρεξάντων τούτων περί τής διαμφισβητήσεως τής

1 Τδ γράμμα τούτο έπιστελλόιιενον «τοΐς τιμιωτάτοις προεστώσι καί έπι- 
τρόποις τής νήσου Ναξίας ήμετέροις προσφιλέστατοι; ΰγιώς» άπόκειται παρ’ 

έμοί.
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κυριότητας τής μονής τοΰ άγίου Γεωργίου προς τούς κληρονόμους τοΰ 
δωρητοΰ Νικολάου Μαυρομμάτου έξεδόθη τό έξής πατριαρχικόν 
γράμμα έπί Νεοφύτου τοΰ Ζ’ τόν Απρίλιον τοΰ Ιδιου έτους 1799, 
όπερ παρατίθημι.

Νεόφυτος έΛόα> Θεοϋ αρχιεπίσκοπος ΚωγσταντίΎουπόΙείύςΝεας ’Ράφτης 
καϊ οίκουφιεπχός πατριάρχης

■ψ Πολλοΐς μέν πολλάκις διατεθρύλληται όσα καί οία τά τής παι
δείας αγαθά, αυτή και γάρ ήμΐν την τοΰ άγαθοΰ καϊ φαύλου διά- 
κρισιν περιποιεϊ τά μέν έλέσθαι, τά δέ φυγήν παραινούσα, ύπ’ αυ
τής τά ήθη κοσμούμεθα, επαινετούς ήμάς αυτούς παρεχόμενοι, αυτή 
πώς οίκονομητεον, πώς πολιτικοΐς χρηστέον πράγμασι, και μυρί’. 
άλλα συμφέροντα τφ άνθρωπίνφ βίφ έκδιδάσκει τούς μετεΛηφότας, 
και τη ψυχή αίον κάλλιστον περιτίθησι κόσμον την γνώσιν της αλή
θειας αύτή περιποιοΰσα, καί τόν άνθρωπον η δυνατόν δμοιον Θεφ 
άποφαίνουσα’ διά ταΰτα καί ή καθ’ήμάς τοΰ Χριστού μεγάλη Εκ
κλησία όταν κατίδη πόθον φιλόθεων τινών είς διαμονήν κοινής σχο
λής προς διδασκαλίαν τοΰ τοιούτου θείου τφόντι χρήματος δεόμενων 
της παρ’ αύτής έπικυρώσεως, προθύμως πάνυ επιδαψιλεύεται αύτοΐς 
την άντίληψιν. ’Επειδή τοίνυν ένεφανίσθη τη ήμών Μετριότητι συνο- 
δικώς προκαθήμενη αποδεικτικόν γράμμα γεγραμμένον τη 15η Α.ΰ- 
γούστου τοΰ παρελθόντος χιλιοστού έπτακοσιοστού ογδοηκοστού πρώ
του σωτηρίου έτους κατησφαλισμένον ύπογραφαΐς αξιόπιστων καί 
έπιβεβαιώσει τοΰ ίερωτάτου μητροπολίτου Παροναξίας, ύπερτίμου 
καί έξάρχου παντός Αιγαίου πέλαγους, έν άγίφ Πνεύματι αγαπητού 
ήμών αδελφού καί συλλειτουργού κΰρ Νεοφύτου παρά τών πρόεστώ- 
των καί έπιτρόπων τής νήσου Ναξίας,1 καί περιέχον, οτι ό Νικόλαος 
Μαυρομμάτης έπιλεγόμενος θείου ζήλου έμφορούμενος πρός κοινήν ω
φέλειαν τών πατριωτών αύτοΰ οικεία βουλή καί αύθαιρέτφ γνώμη 
άνέθηκε καί άφιερώσατο διά σχολεΐον τής κοινότητος τό έν τή νήσφ 
Ναξίφ ιερόν μοναστήριον τοΰ άγίου Γεωργίου πρός τώ αίγιαλφ τών 
Μύλων, έκτος μόνης τής εκκλησίας καί δλων τών ύποστατικών αυ
τής, καί ένός όντα μετά τού άνωγαίου πλησίον τής αύτής έκκλησίας, 
τά δέ λοιπά τοΰ μοναστηριού τούτου όσπήτια καί μαγαζεΐα μένειν 

1 Τδ γράμμα τοΰτο ήν τδ ανωτέρω παρατεθέν δωρητήριον τοΰ Νικολάου 
Μαυρομμάτου.
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έσαεί σχολεΐον κοινόν είς κατοικίαν διδασκάλου καϊ παράδοσιν τών 
έλληνικών μαθημάτων πρός τούς φοιτώντας έν αΰτφ μαθητάς, καί 
έξουσιάζεσθαι παρά τοΰ κατά καιρόν διδασκάλου καί διοικεϊσθαι 
παρά τών έπιτρόπων τής αύτής σχολής άνευ τού ένοχλεΐσθαι τό πα- 
ράπαν παρά τίνος, καί ήν γένηται χρεία άνοικοδομεΐσθαι καί έπι- 
σκευάζεσθαι άναλώμασι τής σχολής ταύτης παρά τών κατά καιρούς 
έν αυτή διωρισμένων έπιτρόπων, ήν μέντοι ποτέ έξ έπηρείας τοΰ μι- 
σοκάλου καταργηθή τέλεον ή έν αύτή παράδοσις τών έλληνικών μα
θημάτων καί καταλυθή τό σχολεΐον τούτο, έκλείποντος πολλών χρό- 
νων τού διδασκάλου, έχει μένειν αύθις ύπό τήν δεσποτείαν καί κυ
ριότητα τού ρηθέντος Νικολάου Μαυρομμάτου, καί τών κληρονόμων 
αύτοΰ άνευ τινός αντιλογίας καί προφάσεως’ άλλ’ έπειδή ό υιός έ- 
κείνου ΐερώτατος αρχιεπίσκοπος Λιτίτσης, συνάδελφος ήμών. κΰρ 
Γρηγόριος Μαυρομμάτης τοΰπίκλην κατιδών άμελουμένην τήν κοινήν- 
ταύτην σχολήν έξέλαβε γράμμα ήμέτερον πατριαρχικόν συνοδικόν 
κατά τό παρεληλυθός χιλιοστόν έπτακοσιοστόν ένεννηκοστόν πρώ
τον σωτήριον1 έτος έπινεμήσεως δεκάτης, άποδεικτικόν τής έν τοΐς 
όσπητίοις καί μαγαζείοις έξουσίας αύτοΰ ώς πατρικοϊς κτήμασιν, 
επόμενος τή τοΰ πατρός αύτοΰ διαταγή, ώς εϊ γέ ποτέ καταλυθή 
τέλεον ή παράδοσις καί διδασκαλία τών έλληνικών μαθημάτων έν 
τφ ρηθέντι κοινφ σχολείφ, έ'χη έξουσιάζειν έλευθέρως τό όσπήτιον 
έκεΐνο καί μαγαζεΐον ούχ ώς σχολεΐον κοινόν, άλλ’ ώς πατρικόν αυ
τού κτήμα μή οίκούμενον παρά διδασκάλου, διά τοι τοΰτο. οί προε- 
στώτες καί επίτροποι τής αυτής σχολής ώς άπό στόματος καί πάν
των τών έν τή Ναξία πατριωτών αΰτών μή ανεχόμενοι ολως κα- 
ταργηθήναι τό κοινόν τοΰτο σχολεΐον καί έξίτηλον γενέσθαι, περιε- 
ποιήσαντο άπό κοινών αΰτών άναλωμάτων, καί έπφκοδόμησαν, καί 
άποκατέστησκν έν αΰτφ πεπαιδευμένου διδάσκαλον είς παράδοσιν καί 
διδασκαλίαν τών έλληνικών μαθημάτων πρός τούς φοιτώντας έν 
αΰτφ μαθητάς, καί ούτως έλέφ θείφ συνίσταται καί καρποφορεί ή 
ρηθεϊσα κοινή σχολή, καί εις άσφάλειαν αύτής καί διαμονήν έζητή- 
σαντο όμοφώνως έπικυρωθήναι διά τοΰ παρόντος ήμετέρου πατριαρ
χικού καί συνοδικού γράμματος’ τούτου χάριν εΰμενώς προσεικάμε- 
νοι τήν δέησιν αΰτών ώς κοινωφελή καϊ μή άντιβαίνουσαν τή δια-

1 Υδ γράμμα τοΰτο δι’ ου ό Λιτίτσης Γρηγόριος Μαυρομμάτης άπήτησέ 
τήν επιστροφήν τής πατρικής δωρεάς ώς μή έκπληρουμένδυ τοΰ δρου τοΰ 
δωρητοΰ δεν ήδυνήθην ν’ άνεύρω.
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■ ταγή τόΰ άφιέρώσαντος είρημένου ποτέ Νικολάου Μαυρομμάτου,γρά- 
φόντες γνώμη κοινί) άποφαινόμεθα συνοδικώς μετά των περί ήμάς 
ίερωτάτων αρχιερέων καϊ ύπερτίμων, τών έν άγίφ Πνεύματι αγαπη
τών ήμών αδελφών καί συλλειτουργών, ϊνα ή ρηθεϊσα άφιέρωσις ώς 
νόμιμος καί κοινωφελής ύπάρχη έσςεί αμετάθετος καί άμετάτρεπτος, 
καί τό ρηθέν μοναστήριον τοΰ άγίου Γεωργίου τό κείμενον πρός τώ 
αίγιαλφ τών Μύλων έκτος μόνης τής εκκλησίας μεθ’ όλων τών ύπο- 
στατικών αυτής, καί ένός όντα μετά τοΰ άνωγαίου αύτοΰ πλησίον 
τής αυτής εκκλησίας, ή λοιπή άπασα περιοχή ύπάρχη καί λέγηται 
καί παρά πάντων γινώσκηται κοινόν σχολεΐον τών έλληνικών μαθη
μάτων τής νήσου Νάξίας εις αιώνα τόν άπαντα, οίκούμενον παρά 
τοΰ κατά καιρόν έν αύτώ διδασκάλου, διεξαγόμενόν τε καί έξουσια- 
ζόμενον παρά τών κατά καιρούς διωρισμένων έπιτρόπων αύτοΰ, έποι- 
κοδομ,ούμενον καί έπισκευαζόμενον τής χρείας καλούσης άπό άσπρων 
τής αυτής σχολής καί περιποιούμενον παρά τών έπιτρόπων αύτής, 
μή έχόντων μέντοι ποτέ άδειαν ένοικιάσαι τήν ρηθεϊσαν κατοικίαν 
πρός έτερον πρόσωπόν, ή χρήσασθαι άλλως πως, άλλά μόνον κοινή 
σχολή τών έλληνικών μαθημάτων καί έχειν διά παντός είς κατοι
κίαν διδασκάλου καί παράδοσιν τών έλληνικών μαθημ-άτων πρός τούς 
φοιτώντας έγ αύτη μαθητάς, έάν γε μήν ποτέ φθόνφ τοΰ μισοκάλου 
καταλυθη τό σχολεΐον τοΰτο, καϊ διαμείνη έπί πολύν χρόνον έστε- 
ρημένον σχολάρχου καί διδασκάλου, καί- καταργηθη τέλεον, καί έκ
λειψη διότι ή παράδοσις τών έλληνικών μαθημάτων, καί άμαυρωθη 
ό ένθεος ζήλος ένεκεν τής συστάσεως αύτής, τότε δή τότε έχη πε- 
ριέρχεσθαι καί μένειν ύπό τήν δεσποτείαν καί κυριότητα τών γνη
σίων κληρονόμων τοΰ άφιερώσαντος αύτήν είρημένου ποτέ Νικολάου 
Μαυρομμάτου κατά τήν διαταγήν έκείνου, οστις δέ καί όποιος τών 
χριστιανών μικρός ή μέγας, νέας-ή γέρων, ιερωμένος ή λαϊκός, συγ
γενής έκείνου ή ξένος, έκάστης τάξεως καί βαθμού, τολμήση έφ’ οίς- 
δήτινι αίτίς καί προφάσει συντηρουμένης έλέω Θείφ τής κοινής ταύ
της σχολής καί διεξαγομένης. καλώς έπιχειρήσαι διασεΐσαι αύτήν 
καί άνατρέψαι κακοβούλως τά έν τφ παρόντι νομίμως έπικυρωθέντα, 
δ τοιοΰτος ώς καινοβλαβής καί πολέμιος τής παιδείας, καί άλαζών 
καί κακότροπος, άφωρισμένος εί'η άπό θεοΰ Κυρίου παντοκράτορος, 
καί κατηραμένος, καί άσυγχώρητος, καί μετά θάνατον άλυτος, καί 
πάσαις. ταΐς πάΤρικαΐς συνοδικαΐς άραϊς ύπεύθυνος καί ένοχος 
τοΰ πυρός τής γεέννης, ταΰτα γοΰν άπεφάνθη καί κεκύρωται συνοδι
κώς· καί είς ένδειξιν καί διηνεκή τήν άσφάλεια-ν άπελύθη τό παρόν 

ήμέτερον πατριαρχικόν καί συνοδικόν έπικυρωτικον ■ γράμμα, και 
έπεδόθη τοΐς έπιτρόποις τοΰ είρημένου σχολείου.

Έν μηνί άπριλίω ινδ. δ’.

t........... .........
■ψ Προύσης ΑΝΘΙΜΟΣ 
f . . . . Διοντςιος

f ’Εφέσου ΣαΜΟΤΗΛ
•ψ Ήρακλείας...............
ψ· Νικομήδειας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
f Νίκαιας ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ
■ψ Χαλκηδόνος ...............
f Δέρκων Μακάριος

ψ- Άγκύρας ....
-ψ Παροναξίάς Νεόφυτος, 
f . . ... ......

Καί τό παρατεθέν ήδη πατριαρχικόν γράμμα δέν ήρκεσεν είς τό 
νά καταπαύση τάς τών κληρονόμων τοΰ Νικολάου Μαυρομμάτου ά·“ 
παιτήβεις· δι’ ο μεθ’ έν σχεδόν έτος τόν μάρτιον τοΰ 180'0 έγραψε 
τοΐς Ναξίοις δ τότε διερμηνεύς τοΰ στόλου ’Ιωάννης Καρατζάς περί 

τής ιδίας ύποθέσεως τήν έξής έπιστολήν.
«Τίμιοι προεστώτες καί έπίτροποι Ναξίας, ήμέτεροι προσφιλέστα

τοι- ύγιαίνοντες εί'ητε έν εύημερίς- έπικυροΰντες τά περί συστάσεως 
καί τών δικαιωμάτων τοΰ σχολείου προεκδοθέντα γράμματά μας, 
γράφομεν ήδη καί σάς προστάζομεν άποφασιστικώς ΐνα τ·ρ διενεργείς 
αύτών τούτων παραλάβωσιν οί επίτροποι τοΰ σχολείου δλα αύτοΰ τά 
δικαιώματα, κατά τό προεκδοθέν πατριαρχικόν καί συνοδικόν γράμμα 
χωρίς νά ύποδείξη τις τήν παραμικρήν άντίστασιν καί αντιλογίαν, 
δτι ό τοιοΰτος, οποίος καί άν ήθελεν είναι, θέλει παιδευθη βαρύτατα 
ώς παρήκοος καί άπειθής" ή σύστασις καί περιποίησις τοΰ σχολείου 
είναι κοινωφελής, καί συνέπεται νά άγωνισθήτε άπαντες είς τά πρός 
σύστασιν καί αυξησιν αύτοΰ, συνεπιμελούμενοι παντί τρόπφ είς τήν 
παραλαβήν τών δικαιωμάτων αύτοΰ κινητών καί ακινήτων, καθώς 
σάς προεγράψαμ.εν- καί άνίσως έθελοκακών τις άπειθ-/) προφανώς 
καί κατακρατη παραλόγως τά δικαιώματα τοΰ σχολείου, δ τοιοΰ- 
τος άς έμφανισθη πρός ημάς διά κοινοΰ γράμματός σας, διά νά ένερ- 
γήσωμεν παραχρήμα τά είς παιδείαν αύτοΰ, κατά τόν συνεπόμενον 

τρόπον- ουτω γενέσθω έξ άποφάσεως ΐν’ ύγιαίνοιτε'

ςω' μαρτίου ιη' άπό Διβανχανέ.
Της τφιότητός σας &1ός 
Ιωάννης Καρατζας.1

1 Τό γράμμα τοΰτο, έπιστελλόμενον « τοΐς -ξ^μίοις προεστώσι καί έπιτρό- 
»ποις Ναξίας ήμετέροις προσφιλεστάτοις ύγιώς», άπόκειται παρ’έμοί.

Τόμος Γ, 8. — ’Οκτώβριος 1886. β
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Φαίνεται ότι [Αε.τλ τόν θάνατον Χρυσάνθου τοΰ Αίτωλοΰ, συμ

βάντα τω 1785, παρέμεινεν ή σχολή άνευ διδασκάλου έπί τινα και
ρόν- δι’ δ συνέβησαν αί περί της κατοχής τοΰ κτήματος άμφισβητή- . 
σεις άπό τούς κληρονόμους του δωρητοΰ Νικολάου Μαυρομμάτου. 
Τα μετά ταΰτα διατρέξαντα αγνοώ, έκ παραδόσεων μηδέν δυνηθείς 
νά συμπληρώσω, μή υπαρχόντων έγγράφων γνωστών μοι.

Μετά τόν. Χρύσανθον, εις τινα λογαριασμόν τής κοινότητος, νο
μίζω Μπούργου, τοΰ 1788 εύρίσκω τό ποσόν γροσίων 57 «είς τοΰ δι
δασκάλου Κλήμη»- ίσως έδίδαξεν έν τή σχολή Κλήμης τις άγνω
στος έμοί’ μόνον έκ τής παρατεθείσης σημειώσεως τοΰ λογαριασμού 
γινώσκω τούτον' ί'σως δ’ ούτος ήν ό διαδεξάμενος τον Χρύσανθον έν 
τή διδασκαλία1.

Πρός συντήρησιν τής σχολής, φαίνεται, κατέβαλλαν αί δύο κοινό
τητες Νάξου, Νεοχωρίου καί Μπούργου, είχε δέ, φαίνεται, καί ιδίαν 
περιουσίαν ή σχολή έκ δωρεών σχηματισθεϊσαν^, 'άλλα τό μεγαλεί-

1 Ό λογαριασμός ουτος τοΰ 1788 «τής παρών χρονιάς του μεγάλου τεφτε- 
»ρίου» άπόκειται παρ’έμοί. Φαίνεται οτι ή κοινότης είχε 6ι€λία μεγάλα, είς 
α κατέγραφε τούς φόρους.

ή,Περ'ι τής περιουσίας τής σχολής έχω τάς ακολούθους ειδήσεις. Hap’ έμοί 
άπόκειται ομολογία τής κοινότητος Μπούργου χρονολογούμενη τώ 1784, δι’ 
ής δηλοΰται ότι, απολεσθείσης τήςπαλαιας ομολογίας τής κοινότητος έκ γρο
σίων 1700, ανανεοΰται αυτή διά γρόσια 2300, καθιστάμενης άκύρου τήςπρορ- 
ρηθείσης, με τόκον τα δέκα εντεκα τδν κάθε χρόνον, ώς σημειοΐ 
ή άπόδειξις" χρονολογείται δ’ αΰτη άπδ Τριδν 30 αύγούστου 1784. Ό 
κατά τδ Ί785 άποθάνών διδάσκαλος τής σχολής Χρύσανθος δ Αίτωλδς έκλη- 
ροδότησε . τήν περιουσίαν αύτοΰ εις τήν σχολήν τής Νάξου έκ 300 γροσίων 
συνισταμένην πρδς εκπαίδευσιν δύο πτωχών μαθητών· τά χρήματα κατετέ- 
Οησάν εις τήν μητρόπολιν Ιίαροναξΐας μέ τόκον οκτώ τοΐς έκατδν τδ έτος, 
πρδς εξασφάλισή δέ τοΰ δανείου ή μητρόπολις έδωκε τδ έμδατίκιον τής Κυ
ρίας Τριποδιότισσας, και τοΰ άγιου Θαλλελαίου (Π λ ά τ ω ν, σύγγραμμα πε
ριοδικόν, παιδαγωγικόν καί φιλολογικόν τόμ. ζ', σελ. 300 έν Άθήναις 1885)' 
Έτέρα χρεωστ ική άπόδειξις τής κοινότητος Μπούργου έύ'ρηται κατακεχωρι- 
σμένη είς τδν νέον κώδικα τής μητροπόλεως Παροναξίας έκ 1000 γροσίων τήν 
12 ίουλίου του 1791 έπί τόκω οκτώ τοΐς εκατόν. Κατά τδ 1799 οί επίτροποι 
τής σχολής έζήτησαν απδ τήν κοινότητα τήν πληρωμήν μιας τώχπρδς αυ
τήν ομολογιών προ δεκατεσσάρων ετών δφειλομένης, δηλαδή τω 1735, εκ γρο
σίων 1100 (φαίνεται οτι ή ομολογία αύ'τη ήν διάφορος τών δύο άλλων μνη- 
μονευθεισών)" μή πληρωθείσης δέ, άνηνέχθήσαν οί επίτροποι τής σχολής πρδς 
τδν τότε καπετάν πασσάν, δστις διά τοΰ διερμηνέως αύτοΰ Ίωάννου Καρατζα 
έγραψεν αύτοΐς άπδ Δ ι β α ν.χ α ν έ έπιτάττων εις τήν κοινότητα Μπούργου 
τήν πληρωμήν τής οφειλής ταύτης μετά τοΰ τόκου, . στελλών πρδς τούτοις 

τερον της συντηρήσεως μέρος κατέβαλλαν οί Μπουργιανοί λεγόμενοι, 
διότι οί Νεοχωρΐται κατέβαλλαν μόνον κατ’ έτος γρόσια πεντήκοντα 
καί ταΰτα ούχι τακτικώς" δι’ δ φαίνεται οί έπίτροποι άνηνέχθησαν 

μουμπασίρην διά νά τδ κ ά μ η ταχσίλι" ή επιστολή αΰτη επιστελ- 
λομένη «τοΐς τιμιωτάτοις δημογέρουσί καί κοτζαπασίδες κυρίοις ήμετέροις 
«προσφιλεστάτοις ύγιώς» άπόκειται παρ’ έμοί.

Ή ανωτέρω μνημονευθεΐσα δμολογία τών 1000 γροσίων άνενεώθη τδ έτος 
1798 τήν 22 νοεμβρίου, απολεσθείσης τής πρώτης άποδείξεως μέ τόκον δέκα 
τοΐς έκατδν τδ έτος, άπόκειται δέ παρ’έμοί ώς καί ή χρεωστική αύ'τη δμολογία. 
Τδ ίδιον έτος ή σχολή έδάνεισε γρόσια 150 πρός τινα’Αθανάσιον Παπαδόπουλον 
έπί τόκω δέκα τοΐς έκατδν τδ έ'τος- φέρουσα χρονολογίαν 1 νοεμβρίου 1798 καί 
ήχρεωστική αϋτη δμολογία, άπόκειται παρ’ έμοί. Κατά τδ 1801 έχομεν χρεω
στικήν ομολογίαν πρδς τήν σχολήν τής μητροπόλεως Παροναξίας, πρδς οικοδο
μήν τοΰ νάρθηκος καί τοΰ κωδωνοστασίου, δανεισθείσης τά χρήματα, έκ γρο
σίων 1200 διά τής ένεχυριάσεως πρδς τήν σχολήν τοΰ έμβατικίου τής Παντανάσ- 
σηςκαί άμπελώνός τίνος καλουμένου Καζανόβα είς Άγερουάνιον φέρει χρονολο
γίαν 4 ίουνίου 1801' άπόκειται καί αύ'τη παρ’ έμοί. ’Οφειλέτης πρδς τήν 
σχολήν ήν καί δ κατά τδ 1800 διερμηνεύς ■ τοΰ στόλου ’Ιωάννης .Καρατζάς 
έκ γροσίων 1000 α' δεκεμβρίου έν Βασιλευούση έκδοθεΐσα μέ τόκον πρδς πε
νήντα γρόσια τδ πουγγί τδν χρόνον" καί ή χρεωστική αύ'τη ομολογία άπόκει- 
ται παρ’ έμοί. ΟΙ έπίτροποι τής σχολής τδν Ιανουάριον τοΰ 1802 έζήτησαν 
άπδ τδν Ίωάννην Καρατζάν τά δφειλόμενα ύπ’ αύτοΰ πρδς τήν σχολήν 1000 
γρόσια προφασιζόμενοι τήν μισθοδότησιν του διδασκάλου, ούτος δ’ άπήντησεν 
αύτοΐς 'ότι διά τάς καιρικός περιστάσεις εμποδίζεται τήν πληρωμήν τούτων, 
έν καιρώ δέ δέν θέλει παραμελήσει τδ καθήκον αύτοΰ" ή επιστολή αύ’τη, χρο
νολογούμενη τήν 22 ίανουαρίου τοΰ 1802, έπιστέλλεται «τοΐς τιμίοις έπιτρό- 
»ποις τής κατά τήν Ναξίαν Ελληνικής σχολής ήμετέροις προσφιλέσιν ύγιώς 
»είς Ναξίαν» καί άπόκειται παρ’ έμοί.

Καί τοσαύτη μέν φαίνεται ή έξ ομολογιών σωζομένων περιουσία τής σχο
λής" έκτου δημοσιευόμενου δέ κατάστιχου αύτής τοΰ 1816—19 πολλά ά'λλα 

μανθάνόμεν περί αυτής.
Δι’ έπιστολής δ’ αύτοΰ, ήν κατωτέρω δημοσιεύομεν τήν ιδ' ,σεπτεμβρίου 

1800 και έκ Χίου έπιστελλομένης, δ τότε διερμηνεύς τοΰ στόλου έζήτει τήν 
χρηματικήν καταγραφήν τής περιουσίας τής σχολής. Όποιαδήποτε καί άνήτο 
ή περιουσία αίίτη, φαίνεται κατά τήν μεγάλην ήμών Έπανάστασιν, παραμε- 
ληθείσης έπ’ ολίγον τής σχολής ένεκα τών καιρικών αταξιών, καί τά τής πε
ριουσίας αύτής παρημελήθησαν, ύπέστη δέ τήν τύχην τών χρεών τών κοινο
τήτων Νάξου.

’’Εχει δέ τδ κατάστιχον ουτω"
«1816 όκτωβρίου 15 έδιορίσθη διά διδάσκαλος ό κΰρ Γρηγόριος 2ανθόπου- 

λος παρά τοΰ ένδοξοτάτου ά'ρχοντος δραγουμάνου Τσελεπή Μιχαλάκη Μάνου 

καί δ μισθός αύτοΰ γρόσια 700. ,
«Άνεχώρησεν. δ ψηθείς διδάσκαλος διά ’Αθήνας 1817 αύγούστου 19 ήμερά 
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πρός τόν τότε διερμηνέα τοΰ στόλου Κωστάκην Χζντζερήν γρά- 
ψαντος πρός αυτούς την έξ·?ϊς διαταγήν'

« Ί" Προεστοί, και λοιποί κάτοικοι τοΰ Νεοχωρ(ίου τής,Ναξίας)

κυριακή τδ βράδυ καί έδιορίσθη διδάσκαλος άντ’ αύτοΰ δ πρωτόπαππας 
Τζορτζετος, δια γρόσια 300 τδν χρόνον άνεχώρησε και αύτδς διά Βασιλεύου
σαν εις τούς 1818 άπριλλίου 24 1.

«Έμεταδιορίσθη διδάσκαλος διά γρόσια 400 τδν χρόνον, μέ τδ νά έμεταμε- 
λήθη άπδ τδ αύτδ ταξείδιον.

«Όκτωμβρίου 30 ελαβον άπδ ΜΙχαλάκην Μαγειρόπουλον διά τδν
έγγοναν τοΰ Δημητριλ^,ακοΰ άπδ έγκαραΐς ............................................γρ. 7

«Νοεμβρίου 29 καί δεκεμβρίου 15 τοΰ αύτοΰ έτους- άπδ Νικόλαον
Μαυρομμάτην δύο χρόνων διάφορα τής κυρίας μητροπόλεως Παρο
ναξίας ...............     ... ............................ ................. » 270

«1817 άπριλλίου 19 άπδ Συμεών Αεντούδην διά λογαριασμόν τών
διαφόρων τής κοινότατος Μπούργου τοΰ αύτοΰ έτους ................  » 90

«1817 μαΐ'ου 30· άπδΣ ταματέλον Μπάφον διά λογαριασμόν τοΰ
διαφόρου τής κυρίας μητροπόλεως Παροναξίας τοΰ 1816 έτους δντα 
άπλήρωτον ... .......................................................... ................. » 135

, , , ΪΡ· 502
«Αύγούστου 18 έτι ελαβον άπδ τοΰ Σταματέλου Μπάφου, πρδς 

αποπλήρωσιν τοΰ χρονικού διαφόρου τής σχολής τοΰ 1817 τής κοι-
νότητος Μπούργου ... ............................ ....................................... » 240

«1817 νοεμβρίου 29 ελαβον παρά τοΰ Χατζή Βασιλείου Αάσκαρη,
διά λογαριασμόν τής κοινότητος Νεοχωρίου...........................  ... » 70

γρ. 812 
«ήτοι γρόσια οκτακόσια δώδεκα ελαβον δ πρωτονοτάριος Κων

σταντίνος Κόκκος.

«1818 μαΐ'ου 25 ελαβον άπδ σιορ Σταματέλον Μπάφον διά λογα
ριασμόν τοΰ διαφόρου τής κυρίας μητροπόλεως Παροναξίας δποΰ 
έχει νά δίνη πρδς τδ σχολεΐον του 1817 ........................................ » 135

γρ. 947 
«ήτοι γρόσια εννιακόσια σαράντα επτά.

«1815 νοεμβρίου 17 ελαβον παρά τοΰ Δημητρίου Βάλμπη τδ ετή
σιον διάφορον,.τοΰ αύτοΰ έτους τοΰ 1818 τοΰ κοινοΰ Μπούργου, γρ. 330 

γρ. 1277 
«1819 μαρτίου 22 ελαβον άπδ Γιαννάκην Χάμπαν τοΰ ’Αθανα

σίου διά λογαριασμόν τοΰ διαφόρου τής κυρίας μητροπόλεως τοΰ1818 γρ. 92 
γρ. 13'69 

«ήτοι χίλια τρακόσα εξήντα ένν^ά ελαβον.

* Δύο καταστιχα ομοια άπόκεινται παρ’ έμοί- εις τδ έτερον τούτων ση- 
μειοΰται οτι δ Γρήγ. Ξανθόπουλος άνεχώρησε διά Σπέτσας. Συσχετίζουν τά 
δύο ταΰτα συμπληρωτικούς παρατίθημι τά έσοδα καί έξοδα τής σχολής.
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κατά τήν ύπόσχεσίν σκς χρεωστίΐτε νά δίδετε εις τδ σχολεΐον όίνά 
πεντήκοντα γρ(όσια τδν κ%Οέκικστ)ον χρόνον, καί εις διάστηακ πεντε 
ήδη ολοκλήρων χρόνων έδώκατε μ.όνον είκοσιπέντε γρόσ. σάς πρ,οστά-

«Περιγραφή τών όσων ά'σπρωνδίνω διά μισθούς τών διδασκάλων,και έξοδά 
τοΰ σχολείου τή συναινίσει τοΰ σιδρ Νικολάκη Άτταλιώτη^έπιτρόπου τής αυ
τής ελληνικής σχολής·

»Είς άσβέστην μουζούρια1 48 καί αγώγια τοΰ αύτοΰ τοΰ Νικό
λα Μαύρου Έγκαρίτη ... .............. .. ... ... ... ... γρ. 18

»Είς άσβεστικά τώ Σταμάτη ... , .....................................  , ». 2
«Εις τρεις τάβλαις βενέτικαις διά τδν διδάσκαλον κΰρ Γρηγό-

ριον .. ........................;............................................. ... ... » 7.20
«Είς τά τζάμια μέ παράθυρα δποΰ δ μάστρο Ά.ναστάσης Γιο- 

βαννάκης έκαμεν......................... .................................. .. ... ... » 30
«Εις μερομίστια τω μάστρο-Γιάννη Ίμελιάρη κα'ι τοΰ’πουρ- 

γοΰ του επτά, μερομίστια ............................     .. » 14.20
«Είς ρακί, καρφιά καί σαρωνιαΐς..................................  » 16
«Είς τζάμια καί μάσκουλα διά τδ παράθυρον της κάμαρας » 3.20
«Είς μιάν κλειδαριάν διά τήν κάμαραν τής βιβλιοθήκης ... » 2.20

γρ. 78.16
«1816 δεκεμβρίου 15 τω κΰρ Γρηγορίω διδασκάλω διά τήν 

τριμηνίαν τοΰ μισθοί του ........................................    » 175
«1817 άπριλλίου 16 έτι τω αύτω διδασκάλω διά τήν έξαμη- 

νίαν τοΰ μ,ισθοΰ του ................................................     » 175
«1817 αύγούστου 18 έτι τω αύτω κΰρ Γρηγορίω, πρδς άπο- 

πλήρωσιν τελείαν τοΰ μισθοΰ του δέκα μηνών μέ τδ νά άνεχώ- 
ρησεν .......................................................................    » 233.13

γρ. 661.29
«1817 αύγούστου 18 έδωσα τω γαμβρώ μου πρωτόπαππα, 4 

διά μισθόν τής ύποδιδασκαλίας του, δποΰ άπδ πρώτη ιρευρουα- 
ρίου έδιορίσθη μέχρι αύγούστου 18 μήνας έξη γρόσια εκατόν » 100

γρ. 761.29
«ήτοι γρόσια επτακόσια ένδεκα2 καί παράδες ε’ικοσι έννεα έ- 

δόθησαν άπδ τά διάφορα τών άσπρων.
«1817 αύγούστου 29 έδιορίσθη διά διδάσκαλος δ γαμβρός μου 

πρωτόπαππας, καί άνεχώρησεν είς τούς 1818 άπριλλίου 24’ έ— 
παράδοσεν μήνας οκτώ, πρδς γρ. 25 δ μηνιαίος μισθός του, έ- 
λαβεν .......................................... , .............. γρ· .200

γρ. 961
«ήτοι γρόσια εννιακόσια ένδεκα3 καί παράδες είκοσι εννέα.

1 Μουζούρι μέτρον άσβεστου έν Νάξω, χωρούν επτά οκάδας- έκ τον 
ιταλικού.mezura.

2 Ήμαρτημένως άντί έ π τ α κ ό σ ι α έξήκ ο ν τ α έ ν.
3 Ήμαρτημένως άντί έννεακόσιαέξήκοντάέν.
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ζομεν βλέποντες την παρούσαν ήμετέραν προσταγήν άναντιρρήτως, 
καί άπροφασίστως νά πληρώσετε τά μέχρι τοΰδε έλλείποντα αύτοΰ 
του λογαριασμού, κα'ι νά έξακολουθήτε είς το έξης πληρώνοντες κατ’ 
έτος τά πενήντα γρόσ. καθώς ύπεσχέθητε’ ουτω ποιήσατε, κα'ι μή 
άλλως έξ άποφάσεως, κα'ι ύγιαίνοιτε.

»μψι,' φεβρουαρίου ια' Ναξία.
«ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΧΑΝΤΖΕΡΗΣ δρ. τοΰ βασ. στόλου».

»"Αν δέ οί Νεοχωρΐται φρονοΰντές τόν άφανισμόν τοΰ κοινοΰ σχο
λείου συστημένου διά τό. καλόν όλης αύτής τής νήσου ίσχυρογνω- 
μοΰν καί δέν θελήσουν νά πληρώσουν τά όσα ανωτέρω δικαίως άπε- 
φασίσαμεν αμέσως άνευ ούδεμιάς άντιλογίας νά άποβάλλωνται οί 
τοΰ χωρίου των όλοι μαθηταί»’.

»1818 μαίου α' ά'ρχμσε του γαμβροΰ μου ό μισθός τής διδα
σκαλίας, διά γρόσια τετρακόσια τή συναινέσει τοΰ σιόρ Νικο- 
λάκη Άτταλιώτή επιτρόπου τής ελληνικής σχολής- τοΰ έκαμα 
τά ρέστα τών δοσιμάτων του καλά- όποΰ είχε νά δίνη τοΰ σιόρ 
Σταματελάκη Μπάφου είς τά έκατόν τριανταπέντε γρόσια όποΰ, » I ■
μου έδωσεν τό διάφορον τοΰ παγκαριού τής κυρίας μητροπόλεως 
ώς όπισθεν φαίνεται ................................................   γρ. 40

γρ. ι υ υ ί. ι
»είς τούς 1815 μαίου 25 ήτοι γρόσια χίλια δύο ή δόσις.
»Ε’ις άσβέστι άπό Σαγκρί μουζούρια '60 ... . ................ » 20
»Εις αγώγια τοΰ αύτοΰ ...... ... ............................ » 9.15
»Εΐς αβιοτικά.........................................................   . ... ... » 2
«1818 σεπτεμβρίου 5 έ'δοσα τοΰ γαμβρού μου πρωτόπαππα

διά λογαριασμόν τοΰ μισθοΰ του ... ........................................ » 113
«1818 νοεμβρίου 17 έτι έλαβεν ό γαμβρός μου πρωτόπαππας

γρόσια έκατόν έβδομήκοντα έπτά..............    » 177

γρ. 1323.16
«μένει νά λαμβάνη ό γαμβρός μου πρωτόπαππας πρός άπο- 

πλήρωσιν τοΰ μισθοΰ του τοΰ 1818 έ'τους 75" έτι έλαβεν άπό 
Γιαννάκην Χάμπαν ......................................  ... » 92

γρ. 1415.16»
Εις τό έτερον κατάστιχου ή ολική ά'θροισις ανέρχεται εις γρόσια 1369- ή 

διαφορά είναι περί τούς, αριθμούς τών πληρωμών, δπερ δέν μεταβάλλει τόν 
ήμέτερόν σκοπόν τών κατά τούς χρόνους εκείνους εσόδων και έξόδων τής σχο
λής καί σημειοΰται μόνον έν τώ τέλει- «1819 μαρτίου 26 έκαταστρώθη ό 
«παρών λογαριασμός»- έν τω έξωφύλλω δέ καί τών δύο κατάστιχων σημειοΰ- 
ται τόδε- «1816 όκτωβρίου 15. Καταγραφή τών όσων λαμβάνω άπό διάφορα 
«της Ελληνικής σχολής, καί οσα δίνω έξ αύτών».

1 Έγγραφον άποκείμενον παρ’έμοί- τάς έν παρενθέσεσι λέξεις προσέθηκα, 
έφθαρμένου δντος τοΰ κειμένου.
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Τά μετά ταΰτα συμβάντα τής διαφοράς ταύτης τών Μπουργιανών 
καί Νεοχωριτών άγνοώ, γνωρίζω δέ μόνον οτι τω 1816 δι’ έπισή- 
μου έγγραφου οί Νεοχωρΐται συνελθόντες, διά πράξεως αύτών άπεφάσι- 
σαν τήν πληρωμήν έβδομήκοντα γροσίων κατ’ έτος πρός τήν σχολήν, 
ώς μή έξαρκούντων τών τόκων τών κεφαλαίων πρός συντήρησιν αύ
τής· τό έγγραφον τοΰτο παρατίθημι.

»[ΤΣ]
»-J- Σφρα,γις Ναζί.ας 1808 /ιερός Νεογωρίον.'

»Διά τοΰ παρόντος πρωτονοταρικοΰ γράμματος δηλοποιεΐται- ότι 
επειδή καί νά μήν έξαρκοΰν τά διάφορα τοΰ κεφαλαίου, όποΰ ή έλ- 
ληνική σχολή τής χώρας Ναξίας έχει, νά πληρώνεται ό έτήσιος μι
σθός, τοΰ διδασκάλου, και τά έξοδα όποΰ άναγκαίως χρειάζονται διά 
νά γίνωντκι πρός άνακαινισμόν τής αύτής σχολής, καί μή δυνάμε- 
νον τό κοινόν τοΰ Μπούργου νά πληρώση όλα αύτά όντας [ευρισκό
μενον- 2] είς ύπερογκον χρέος έκ τής ατυχίας τοΰ καιροΰ, διά τοΰτο 
λοιπόν υπόσχονται οί κάτωθεν υπογεγραμμένοι, ώς έκ μέρους τής 
κοινότητος τοΰ Νεοχωρίου νά άποκρίνωνται πρός τούς εύρισκομένους 
έπιτρόπους τής αύτής ελληνικής σχολής τό κατ’ έτος άπό γρόσια 
εβδομήντα, ήτοι Ν. 70 μέ τοιαύτην όμως συμφωνίαν ότι οί κατά 
καιρόν πάντοτε ευρισκόμενοι έπίτροποι τής αύτής σχολής, καί ό δι
δάσκαλος όποΰ έχει νά παραδίνη τήν αύτήν ελληνικήν διάλεκτον, νά 
δέχωνται όσα παιδία είναι γεννημένα άπό Νεοχωρίτας,καί θέλουν διά 
νά πηγαίνουν εις τό αύτό σχολεΐον, όπου νά σπουδάζουν, καί νά τά 
έπιμελοΰνται, καθώς καί τά τών Μπουργιανών παιδία, χωρίς νά ήμ- 
ποροΰν νά τούς ζητούν μερικώς τό παραμικρόν, διά τήν παράδοσιν 
τών αύτώνμαθημάτων- άλλά έλευθέρως νά εΐσέρχωνται εις τό αύτό 
σχολεΐον, άνευ τίνος προφάσεως, όψέποτε όμως'δέν ήθελε πληρώσει 
τά αύτά εβδομήντα γρόσια ή κοινότης τοΰ Νεοχωρίου, πρός τούς έ
πιτρόπους τής αύτής σχολής τό κατ’ έτος, ώς ανωτέρω εί'πομεν, τότε, 
άπροφασίστως νά άποβάλλωνται δλα τά τών Νεοχωριτών παιδία 
εύρισκόμενα εις τό αύτό σχολεΐον, καί νά πληρώνουν τό δεδουλευ- 
μένον έτήσιον, κατά τήν άνω ειρημένην συμφωνίαν τους καί ύπό- 
σχεσίν τους- διό καί εις ένδειξιν άληθείας βεβαιόνεται τό παρόν πρω- 
τονοταρικόν ύποσχετικόν γράμμα, διά τής κοινής τους σφρ.αγΐδος,

1 Αί'λέξεις αύταί εΐσι πίριξ τής σφραγΐδος.
2 Ή λέξις αύτη πλεονάζουσα εΰρηται γεγραμμένη ά’νωθεν τοΰ όντας. 
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χα'ι διά τής ιδίας τους ύπογραφής, δπως έχτ) τό κύρος και την ίσχύν. 
»1816 ’Οκτωβρίου 15, Ναξία.

«ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΠΛΙΩΤΗΣ βεβαιόνω, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΠΛΙΩΤΗΣ βεβαιόνω, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΑΓΕΖΙΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑρΑΜΟΑΟΡΟΣ βεβαιόνω., ΚΥΡΙ
ΑΚΟΣ ΑΝΑΠΛΙΩΤΗΣ βεβαιόνω, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓκίΛΗΣ βεβαιόνω, ΣΤΡΑΤΗΣ 
ΣΕΛΒΟΣ βεβαιόνω, ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΓκίΑΗΣ, επιστάτης Νεοχωρίου, βε
βαιόνω τά άνωθεν, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛευΘΕΡΑΚΗΣ βεβαιόνω, ΜΑΝΩΛΗΣ 
ΓΚΙΛΙΙΣ βεβαιόνω, ό χαρτοφύλαξ τής μητροπόλεως ΑΥΚΑΡΙΣ βεβαιόνω 
τά άνωθεν, Γεώργιος ΐερεύς Λύκαρις βεβαιόνω, Γλιματης Μπιλ- 
ΚΑΣ βεβαιόνω, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒαρΔΗΣ βεβαιόνω, ό ΓΙΡΩΤΟΝΑΡΙΟΣ ΤΗΣ ΧΏ
ΡΑΣ ναΕιας καί επίτροπος της ελληνικής σχολής γέγραφα καί ύπο- 
βεβαιω».1

1 Τδ πρωτότυπον άπόκειται παρ’έμοί- ή σφραγϊς της κοινότητος τοΰ Νεο
χωρίου ςρέρετ τήν εικόνα τής Παναγίας καί πέριξτάς άνω σημειωΟείσας λέξεις.

* Τδ γράμμα τούτο, έπιστελλόμενον «τοΤς τιμίοις προεστώσι καί έπιτρό- 
»πο.ις Ναξίας, ήμετέροις προσφιλεστάτοις ύγιώς», κεΐται παρ’ έμοί.

Παρατίθηριι δ’ ένταΰθα και έπιστολήν τινα τοΰ τότε διερμηνέως 
. τοΰ στόλου Ίωάννου Καρατζά άπό Χίου έπιστελ,λομένην την ιδ' σε- 

πτεμβρίου τοΰ 1800, την μ,όνην σωζομένην περί της ύπό τών διερ
μηνέων έκλογής τών έπιτρόπων τής σχολής.

«Ί- Τίμιοι προεστώτες καί επίτροποι Ναξίας προσφιλέστατοι- ύγιαί- 
νοντες εί'ητε έν εύημερίφ- διά τοΰ παρόντος ήμετέρου γράμματος διο- 
ρίζομεν έπιτρόπους τοΰ εις τά αυτόθι ελληνικού σχολείου τούς ήμετέ- 
ρους προσφιλείς, τόν τε Νικολάκην Άτταλιώτην, καί Δημήτριον Νικο- 
λαράκην, κα'ι ΣπυριδάκηνΚορφιάτην,καί Κωνσταντίνον Πάον Κόκκον, 
διά νά έφορώσιν έπιμελώς καί νά προβλέπωσιν άόκνως τά πρός σύ- 
στασιν και καλήν κατάστασιν αύτοΰ, φροντίζοντες καί έπιμελούμε- 
νοι παντ'ι τρόπφ εις τά εις καρποφορίαν αύτοΰ καί αύξησιν άφορώντα- 
πρός οΰς παραγγέλλομεν νά έξακολουθώσιν άπαρασαλευτως τά προεκ- 
δοθέντα περί σχολείου γράμματα- καί μάλιστα την έννοιαν τοΰ ήγε- 
μονικοΰ ορισμού, καί έπι τούτοις νά άποστείλωσι πρός ημάς κατα
γραφήν περί της τοΰ σχολείου χρηματικής ποσότητος, και είς τίνας 
είναι δεδομένη, πρός ίδεασμόν μας- οΰτω παραγγέλλομεν, και ούτω 
γενέσθω έξ άποφάσεως, ΐν’ ύγιαίνοιτε.

»φω’ σεπτεμβρίου, ιδΖ άπό Χίου.
νΤης τιμιότητάς σας ίΐ.Ιος 

«Ιωάννης Καρατζας.*
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Τοΰ Χρυσάνθου μόνον διάδοχον γνωρίζω τόν μνημονευθέντ» Κλή- 

μεντα- προ δέ τοΰ 1812 ή καί πολύ πρότερον διδάξαντα έν τΤί σχολή 
Γρηγόριόν τινα Ξανθόπουλον· απαντώ, Ίθακήσιον νομίζω, κατά δέ τό 
1812 ευρίσκω διδάσκοντα έν τη σχολή Δοσίθεόν τινα, άγνωστον έ
μοί· τούτον δέ ?κ τίνος κατάστιχου τών λογαριασμών τής κοινότητος 
μανθάνω, δτι-έδόθησαν «δσατω Δοσιθέω διδασκάλφ έξοδα είς Πάρον 
«γρόσια 9»- κατωτέρω δέ «τ<5 Δοσιθέω διδασκάλφ χισμέτι του διά 
«’Αττάλειαν γρόσια 500» καί κατωτέρω «τφ Δοσιθέω διδασκάλφ μι- 
«σθόν διδασκαλίας γρόσια 210 »1 φαίνεται δ’ δτι κατά την έποχήν 
ταύτην ή σχολή είχε καί ύποδιδάσκαλον, διότι έν τώ ίδίφ κατα- 
στίχφ απαντώ «τώ υίώ τοΰ πρωτονοταρίου μισθόν διδασκαλίας γρό- 
«σια 210».

'Ο διδάσκαλος Δοσίθεος κατά τό 1813 ή καί πρότερον έστάλη 
ύπό τής κοινότητος πρεσβευτής είς’Αττάλειαν πρός. τόν έκεΐ, φαίνεται, 
διατρίβοντα ΰψηλότατον Βεζύρην καπετάν πασσάν, σημειοΰται δ' έν 
τω ίδίφ καταστίχφ οτι «διά προσφοράν έστάλθη είς ’Αττάλειαν πρός 
» τόν ύψηλότατον βεζύρην μας γρόσια 2500 “ ίσως όχι τφ διδασκάλφ 
Δοσιθέφ, άλλ’ άλλφ τινί συνοδοιπόρφ αύτοΰ- διότι εις τήν τελευταίαν 
σελίδα τοΰ είρημένου κατάστιχου ύπάρχει λογαριασμός, δστις δμως 
έ'κτοτε διεγράφη «λογαριασμός τοΰ διδασκάλου κΰρ Δόσιθέου διά 
«τήν αποστολήν του είς ’Αττάλειαν καί διά τήν διδασκαλίαν του.»- 
άναβιβάζεται δέ τό ποσόν τής άποστολής του ταύτης μετά τής δι
δασκαλίας αύτοΰ είς γρόσια 1144 καί παράδες 20, ό ετήσιος μισθός 
αύτοΰ ήν γρόσια 600, κατά τόν έν τέλει δέ τοΰ είρημένου κατάστι
χου λογαριασμόν έδίδαξεν 1ν έτος καί μήνας τρεις- παρέμεινε δέ δι
δάσκων ό Δοσίθεος καί κατά τό 1814, διότι εις έτερον κατάστιχου 
λογαριασμών τής κοινότητος τών χωρίων τής νήσου Νάξου άπό τοΰ 
1814 μέχρι τοΰ 1819, εις τό έτος 1814 σημειοΰται τό έξής ποσόν 
«διά έ'ξοδαάποστολής είς ’Αττάλειαν καί μισθόν διδασκάλου Δοσιθέου 
»ήγουμένου Φανερωμένης γρ. 1060»" βεβαίως δέν έστάλη. τό δεύτε
ρον είς ’Αττάλειαν ό Δοσίθεος πρεσβευτής, άλλά φαίνεται το ποσόν 
τοΰτο κατελογίσθη διά τήν πρώτην αύτοΰ αποστολήν είς τά έξοδα 
τών χωρίων. Έκ δέ τής άνω παρατεθείσης ρήσεως μανθάνομεν δτι ό 
Δοσίθεος ήν ήγούμενος τής έν Νάξφ μονής Φανερωμένης^ έπωνομά- 
ζετο δέ Τζιώτης.

1 Τδ κατάστιχον τοΰτο κεΐται παρ’ έμοί γέρον χρονολογίαν τών λογαρια
σμών τής κοινότχιτος 1814 Ιουλίου 12.

2 Τδ προμνημονευθέν κατάστιχου κεΐται παρ’ έμοί.

&
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Ενταύθα παρεμπίπτει σύγχυσις διδασκάλων ώς πρός τον χρόνον 

τής διδασκαλίας, άφ’ ού κατά τό μνημόνευθέν κατάστιχον δ Δοσί- 
θεος έλαβε μισθόν καί τφ 1814 φαίνεται και κατ’ αύτό δλον τό έτος 
έδίδαξε,1 δέν συμβιβάζεται όμως μέ έγγραφον κατωτέρω δημοσιευό- 
μενον, καθ’ δ τόν Οκτώβριον του 1816 διωρίσθη διάδοχος τοΰ έπί 
τριετίαν διδάξαντος Γεωργίου Σακελλαρίδου, δηλαδή άπό τοΰ 1813 
—1816 δ έν τή Σχολή προδιδάξας Γρηγόριος Ξανθόπουλος- όπως 
κα’ι άν έχγ) τό πράγμα, διάδοχος τοΰ Δοσιθέου ήν δ Γεώργιος Σακελ- 
λαρίδης έπι τριετίαν διδάξας μέχρι τοΰ 1816, βαινούσης δέ κακώς 
τής σχολής, διωρίσθη διάδοχος τούτου άπό τόν τότε διερμηνέα τοΰ 
στόλου Μιχαλάκην Μάνον τήν 15 Οκτωβρίου τοΰ 1816, δ προδιδά- 
ξας έν τή σχολή Γρηγόριος Ξανθόπουλος. μέ έτήσιον μισθόν 700 γρο
σίων- δέν έδίδαξεν όμως έπί πολύ, διότι τήν 19 αύγούστου. έπιόν-. 
τος έτους 1817 παραιτηθείς άνεχώρησε δι’ Αθήνας ή Σπέτσας κατά 
τά κατάστιχα τής σχολής. Τό γράμμα τοΰ διορισμού τοΰ Γρηγορίου 
παρατίθημι ίσον άπαράλλακτον έκ τοΰ πρωτοτύπου .

«ΜίΧΑΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ έπιβεβαιοΐ.

»Οί έπιτροπικώς ήμεΐς προϊστάμενοι τής παρ’ήμϊν ελληνικής σχο
λής τοΰ άγιου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, συνελθόντες καί δ,ιασκεψά- 
μενοι άκριβώς τήν έν τοΐς προλαβοϋσιν έ'τεσι γενομένην διοίκησιν αυ
τής παρά τοΰ προ τριών ήδη έτών ψηφισθέντος παρ’ ήμών έν αυτή 
διδασκάλου κυρίου Γεωργίου Σακελλαρίδου, καί τά πάντα κακώς έ- 
χουσαν είδότες, έπεψηφισάμεθα έκ δευτέρου κοινή γνώμν) καί συναι- 
νέσει πάντων ήμών, ώστε μένειν εις τό εξής διδάσκαλον τής είρημέ- 
νης σχολής τόν πρότερον έν αυτή σχολαρχήσαντα κύριον Γρηγόριον 
Ξανθόπουλον- έπί τοιαύταις συνθήκαις" έπιμελεΐσθαι δλαις δυνά- 
μεσι τών προσερχομένων έν τή αύτή σχολή μαθητών, άποδιδόναι δ’ 
αύτώ κατ’ έ'τος μισθόν γρ. 700 τής έπιμελοΰς παραδόσεως αύτοΰ, 
άπερ έχει λαμβάνειν κατά τριμηνίαν παρ’ ήμών άνευ άντιλογίας- καν 
δόξη αύτώ άναγκαΐον είναι γενέσθαι καί τινα δαπάνην έτέραν ύπέρ 
τής σχολής, μή έπιχειρεΐν, ήν μή κάκείνοις άνενεχθέν άναγκαΐον εί
ναι δόξη- καί έπί τούτοις διδόναι λόγον άκριβή καί ήμΐν κατ’ έ'τος 
τών τε συλλεγομένων μαθητών, καί τής έπιδόσεως αύτών, ώς άν έχοι- 
μεν καί ήμεΐς είδέναι, δπως έχει τά κατ’ αύτών. Τούτων ούν ένερ- 
γουμένων καί φυλασσομένων άκριβώς παρά τοΰ ρηθέντος διδασκάλου,

1 Έκτος έάν όφείλωνται τά χρήματα ταΰτα τω Δοσιθέφ, δπερ πιθανω- 
τερον, πληρωΟέντα αύτώ τώ 1814.
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μενεΐ συν Θεφ άδιάσειστος έπί τής προστασίας ταύτης διά βίου. ”Αν 
δέ είτε άμελών τής άνηκούσης τοΐς κατά τήν σχολήν μαθηταΐς οι
κονομίας κατηγορηθή, καί άναντιρρήτως άποδειχθή, ή μή σεμνώς καί 
κοσμίως πολιτευόμενος, καί ώς άνήκει τφ τε χριστιανικφ καί διδα
σκαλική έπαγγελματι, τής προστασίας έξοφθήσεται- ΐνα γοΰν μήτε 
ήμεΐς δυνώμεθα άνευ τίνος αιτίας έξωθεΐν αύτόν τής διδασκαλικής 
προστασίας, ή ύστερεΐν τοΰ συμπεφωνημένου μισθού, μήτε αύΐός άμε- 
λή τών άνηκόντων καί τή προστασίφ αύτοΰ καί τή πολιτείφ, κατε- 
στρώθη καί έβεβαιώθη καί παρά τοΰ μεγαλοπρεπεστάτου καί φιλο- 
μούσου ήμών αύθέντου κυρίου Μιχαλάκη Μάνου δραγουμάνου τοΰ βα
σιλικού στόλου, διά τών ιδίων υπογραφών.

»1816 Όκτωμβρίου 14.
» Οικονομος Μπαφος, Νικόλαός Ατταλιωτης, της σ^-ο-

Δημητριος Κοκκος, Σταματελος Μπαφος, Μιχαλης ,Ντα- 
μιραλης, Δημητριος Παλμπης, Νικόλαός Μαυρομματης Μιχαήλ, 
Νικόλαός Μαυρομματης Ιωάννου, Στέφανος Μελιςςουργος. Ό 
Πρωτονοτάριος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κοκκος γέγραφα ώς έπίτροπος τής σχο

λής καί άντέγραψα. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, καγγιΛά- 
ριος» .1 ,

Τόν Γρηγόριον Ξανθόπουλον, τήν 19 αύγούστου τοΰ 1817 άποχω- 
ρήσαντα τής σχολής, διεδέξατο δ ύποδιδάσκαλος ταύτης πρωτόπαπ- 
πας Τζωρτζέτος, φαίνεται δέ καί ούτος έπ’ ολίγον διδάξας. Είς τόν 
τελευταΐον τούτον διδάσκαλον, παύουσιν αί ειδήσεις μου περί τής έν 
Νάξφ σχολής- μήτε τούς διαδόχους τοΰ Χρυσάνθου ήδυνήθην ν’ ά- 
νεύρω, μήτε τούς μέχρι τοΰ 1821 διδάξαντας νά συμπληρώσω, τήν 
άτελή δέ ταύτην διατριβήν έλπίζω δ τε χρόνος καί οΐ περί τήν ιστο
ρίαν τής Νάξου καταγινόμενοι νά συμπληρώσωσιν.

Φαίνεται δτι κατά τάς άρχάς τού 1821 ή καί πρότερον, άμφισ- 
βητήσέων γενομένων, ίσως περί τής οικοδομής τής σχολής υπό τών ■ 
κληρονόμων τού δωρητού, ή κοινότης ή οί έπίτροποι τής σχολής άνη- 
νέχθησαν πρός τόν τότε διερμηνέα τοΰ στόλου, δστις έκδούς έπί τούτφ 
διαταγήν έπεμψεν αύτήν διά τοΰ Γεωργίου Κουμούλου. Τοΰτο έξά— 
γομεν έκ τών λογαριασμών τής κοινότητος Μπούργου μέ τόν είρημέ- 
νον Κούμουλον σημειούντα ίδιον λογαριασμόν αυτού πρός τήν κοινό
τητα «25 (γρόσια δηλ.) διά τήν σταλεΐσαν έκεϊσε (άπό Κωνσταντι-

1 Τδ άντίγραφον τοΰτο κεΐται παρ’έριοί- τδ πρωτότυπον αγνοώ ποΰ εύρί- 
σκεται.
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«νούπολίν) προσταγήν τοΰ Μπέη-ζαδέ δραγουμοίνου περί τής σχολής 
«Ναξίας»1. . .

1 'Ο λογαριασμός ουτος του Γ. Κουμούλου μετά τής κοινότητος Μπούργου 
κεΐται παρ’ έμοί.

"Ενεκα τής έκραγείσης έπαναστάσεως φαίνεται οτι κατά το 1821 
διεκόπησαν τά μαθήματα τής σχολής και οί κληρονόμοι τοΰ δωρη- 
τοΰ ταύτης έζήτησαν την έπιστροφήν της μονής κατά τό 1828, διό 
οί τότε πρόκριτοι καϊ κάτοικοι της νήσου έγραψαν αύτοΐς τάδε’

«Οΐ πρόκριτοι και κάτοικοι τής νήσον Νάζον.
τ. Πρός τονς κΠρονόμονς τοΰ μακαρίτου ΝικοΛάον Μανρομμάτη κα'ι 

άγιον Λιτίτσης.
»Οί πατριώται πάντες άνέγνωμεν μέ θαυμασμόν μας τήν προκήρυ- 

ξίν σας- ένεκα τής σχολής όπου οί προπάτορες σας άφιέρωσαν πρός 
τήν κοινότητα δι’ έπίδοσιν τής νεολαίας, ή πατρις ευγνωμονεί, καϊ 
μακαρίζει τούς προπάτορας σας διά τό κοινωφελές και θέάρεστον αύ
τών έργον, και έάν, διά τάς καιρικάς περιστάσεις τής πατρίδας μας 
προερχομένας άπό τόν διηνεκή πόλεμον τοΰ έθνους, και έκαμε πρός 
zatpov παΰσιν, τοΰτο ήζολούθησε καί εις όλην τήν 'Ελληνικήν επικρά
τειαν, όθεν και δέν πρέπει νά τό άποδώσητε δτι προήλθεν άπό αγνω
μοσύνην ή αμέλειαν μας.

»Ή πατρις λαμβάνει πρόνοιαν νά διορίσν) και έπιτρόπους, πρός έπι- 
διόρθωσιν τής σχολής, κα'ι πρός σύστασιν τών άναγκαίων διδασκάλων, 
προς εύχαρίστησιν τής εύγενείας, και πάντων ήμών τών πατριωτών 
κατά τοΰτο μην έχετε τήν παραμικράν αμφιβολίαν, κα'ι ταΰτα πρός 
άπόκρισίν σας.

»Έν Νάξω, τή 22 ’Ιανουάριου 1828.
«Δημητριος Κοκκος, Δημητριος Μπαζαιγιος, Ιωάννης Λεντόυδης, 
Ιάκωβος Κοκκος, ΙΙαυλος Λεντουδης, Χατζηβαςιλειος Λαςκαρις, 
Στυλιανός Κούμουλος, Αλέξανδρος Μπαζαιγιος, Κωνσταντίνος 
Μελιςςουργος, Ηλιας Παυλιωτης, Νικολας Πλανας, Σταματελος 
ΜΠΑΦΟΣ, ΔηΜΗΤΡΙΟΣ ΠαΛΠΙΙΣ, όημογέρων» .

Τό μονύδριον τοΰ 'Αγίου Γεωργίου παραμένει ,είσέτι σχολή τής Νά
ξου, ιδιοκτησία μέν πρότερον τοΰ δημοσίου ούσα, νΰν δέ τοΰ δήμου 
Ναξίων. ΙΊερί τινων άλλων σχολών έν Νάξφ, ώς τής τής άγιας Κυ
ριακής κα'ι τής του άγίου Ελευθερίου έντω χωρίφ Σαγκρ'ι άλλοτε γε- 
νήσεται δ προσήκων λόγος.

'Έγραφον εν Τερότφ Ποσειδεων Σύρον κατά Ιούνιον τον Ι88ί.
II. Γ. Ζερλέντης.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΛΕΡΟΥ

Έν τή νήσφ Λέρω κατά τήν τοποθεσίαν τήν καλουμένην Παρθέ- 
νιον^ κτήμα τής έν Πάτμφ σεβάσμιας μονής τοΰ Θεολόγου, ήγαγεν 
εις φώς ή γεωργική σκαπάνη κατά Μάϊον τοΰ λήγοντος έτους πλάκα 
μαρμαρ.ίνην, φέρουσαν ψήφισμα τών τής νήσου κατοίκων ύπέρ τίνος 
'Λριστομάχον υίου Σρόμωνος. Άπόγραφον αύτοΰ, ούχί όμοιοτύπως 
και κατά στίχον, άλλά διά μικρών μόνον γραμμάτων είλημμένον, ά- 
πεστάλη μοι πρό μικροΰ παρά τοΰ τήν πλάκα άνορύξαντος πανο- 
σιωτάτου Πορφυρίου ίερομονάχου, δπερ κα'ι έκδίδωμι ώδε, διορθώσας 
οσα μόνον έφάνησάν μοι πλημμελώς άντιγραφέντα. Ή πλάξ μετενε- 
χθεΐσα είς τό διοικητήριον τής νήσου μέλλει άναμφιβόλως ν’ άπο- 
σταλή εις τό άπροςπελαστον μουσεΐον τής Κωνσταντινουπόλεως, έάν 
οί τών κοινών τής νήσου προϊστάμενοι φανώσιν άκηδοΰντες τών πα
τρίων. ’Άν δέ κατορθωθώ ν’ άποσταλή ένταΰθα αποτύπωμα έπΐ χάρ
του, τότε και μόνον δύναται νά προέλθη άσφαλής τοΰ ψηφίσματος 
έκδοσις, νά δρισθή δέ ώς έγγιστα κα'ι ή ήλικία αύτοΰ έκ τοΰ τών 
γραμμάτων τύπου.Έπιγραφα'ι τήςΛέρου μέχρι τοΰ νΰν δέν ύπάρχουσι 
γνωστα'ι είμή μία κα'ι μόνη λίαν κεκολοβωμένη, ή ύπό τοΰ Λουδ. 
'Ροσίου έκδοθεΐσα έν ταΐς: Inscriptiones Craec. Inedit. Fascic. 
II, σελ. 68. Είναι δέ περίεργον, δτι και έν αύτή, δπως κα'ι έν τω 
ψηφίσματι τφδε, γίνεται λόγος περ'ι «των εν τή νήσφ κατοικονντων» 
ε’ίτε «οίκητόρων των εν Σύρω», έξ ού παρέχεται ή ύπόνοια, οτι ύπήρ- 
χον κατ’ έκείνους τούς χρόνους κα'ι άλλοι κάτοικοι τής νήσου μή Αέ
ριοι, κληρούχοι ίσως, ώς κα'ι δ -'Ρόσιος ύπολαμβάνει. "Οτι δέ τό Παρ- 
θένιον δ ιέσωσε μέχρι τής σήμερον τό άρχαΐον δνομα άπο τοΰ αύτάθι 
ναού τής Παρθένου Άρτέμιδος έγραψα άλλοτε 1 παραθε'ις καί τάς 
σωζιμένας μαρτυρίας τών άρχαίων συγγραφέων. Φαίνεται δέ, οτι τής 
Άρτέμιδος ή λατρεία ύπήρχεν έκπαλαι καθιερωμένη εις τρεις άλλή- 
λαις γειτνιαζούσας νήσους, δήλον οτι είς μέν τήν Λέρον τής Παρθέ
νου. είς δέ τήν Πάτμον τής Σκυθίας είτε ΤαυροπόθΙου, κα'ι είς τήν 
’Ικαρίαν επίσης τής ΤανροπόΛου, ής δ ναός έκαλεϊτο ΤανροπόΛιον 2

Τό περ'ι ού δ λόγος ψήφισμ.α έχει ώς έξης :
«Έπί στεφανηφόρου Σωσιστράτου, μηνός Μεταγειτνιώνος εΐκάδι, :

1 ’Ίδε Π α ν δ ω ρ. τόμ. ις', σελ. 137, ώς καϊ τήν νεωτάτην έκδοσιν τής 
Ά κ ο,λ ο υ 0 ί α ς τοΰ οσίου Χριστοδούλου σελ. 79.
2Στράβ. ΙΔ', α', σελ. 19.
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έδοξε Αερίων1 τοΐς κατοικοΰσιν έν Λέρφ. Μενεκράτης ’Επιγόνου, Η
ράκλειτος Τιμέου, Φιλιστίδη[ς] Αριστοβούλου είπαν2'. ’Επειδή ’Apt- 
ριστόμαχος Δρόμωνος κατοικεί® έν τή νήσφ έκ πλείονος χρόνου, τήν 
τε αναστροφήν πεποίηται μετά πάσης ευταξίας, έργαζόμενός τε τήν 
κατά θάλασσαν έργασίαν εύχρηστον εαυτόν παρέχεται πρός πάντας, 
ών άν τις χρείαν έχων τυνχάνεΓ όπως4 ούν καί ό δήμος φαίνηται χά- 
ριν καί τιμήν άπονέμων τοΐς τοιούτοις, δεδόχθαι Λερίοις τοΐς κα- 
τοικοΰσιν έν Λέρφ, Άριστόμαχον μέν έπαινεΐσθαι5 καί είναι έν έπι- 
μελεία παρά τφ.πλήθει, δεδόσθαι δέ αύτφ καί ιερών® μετουσίαν και 
τών λοιπών πάντων, ών και Λερίοις μέτεστιν. "Ινα δε φανερά δια- 
μένγ) ή τε Άριστομάχου προαίρεσις κα’ι ή του δήριου ευχαριστία, τό 
ψήφισμα τόδε άναγράψαι εις στήλην λιθίνην και άναθεϊναι εις τον 
ναόν τής Παρθένου- τό δέ έσόριενον είς ταΰτα άνάλωμα2 υπέρ ταύ
της® τούς χρυσονόμους [έγγράψασ]θαι ® είς τόν λόγον, τόν δέ παρα- 
λαβόντατό ψήφισμα άναγράψαι είς τά δημόσια καί κατατάξαι11 ριετά 
τών άλλων πάντων».

Ί. 2£αχκελίων.

1 Ή αυτή λέξις έν τή δμοίςι φράσει έξενήνεκται κατωτέρω κατά δοτικήν.
2 ”Ανευ ένδοιασμοΰ έγραψα τήν είθισμένην ταύτην έν τοΐς ψηφίσμασι λέ- 

ξιν αντί τής έν τή άπογράφω ήμαρτημένως άναγνωσθείσης : έ π ά ν.
3 Έν τω άπογράφω κεΐται : κ α τ ο ί ε ι.
4 Καί ενταύθα άνενδοιάστως έγραψα: όπως άντι του ημαρτημένου: ούτως.
5 ’Ίσως έν τω λίθω κεΐται ή λέξις κατά παρακείμενον : έπηνεΐσθαι.
e) Τδ άπόγραφον έχει: ΚΑΙΙρών.
7 Καί ένταΰθα έγραψα : ά ν ά λ ω μ α άντι τοΰ ημαρτημένου : ά ν ά θ η μ α.
8 Παρέλκουσαι φαίνονται αί δύο λέξεις αύται : ύπέρ ταύτης, άφ’ ού 

δ σκοπδς τοΰ άναλώματος έκφράζεται διά τών ηγουμένων: πρδς ταΰτα- 
πλήν εί μή ύποτεθή 'ότι προέρχονται έξ έπταισμένης άναγνώσεως του λίθου. 
Ό λόγος θά έφαίνετο σύμφωνος πρδς άλλα δμοίου είδους ψηφίσματα άν εί
χε ν ουτω : τδδέ έσόμενον είς ταΰτα άνάλωμα δούναι τούς 
χρυσονόμους καί έγγράψασθαι είς τδν κτλ.

9 Τδ άπόγραφον έχει ιτούςχρυσδνδμοΰ ΣΙ..............θαι. Τρίτον
δέ ήδη άπαντμ ή έν τοΐς Λεξικοΐς άκαταχώριστος έτι λέξις : X ρ υ σ ο ν ό- 
μ ο ς (=ταμίας), ήτοι δίς μέν έν ψηφίσμασι τής Πάτμου [’Ίδε 'Ροσίου I η- 
scri ption- κτλ. σελ. 70, καί Ά ρ χ α ι ο λ ο γ. Έ φ η μ. πεφιόδ. Β', τευχ. 
ΙΑ'. 1863, έπιγρ. 229), νΰν δέ και έν τω παρόντί.

10 Και ένταΰθα έχει ωσαύτως : είς. τδν λόγον τόνδε. Εποπτεύω δέ 
οτι παρέλιπεν δ γλύπτης έξ αβλεψίας τάς λέξεις: κοινόν καί γραμμα
τέα, ινα ή ή φράσις όπως καί έν ά'λλοις ψηφίσμασιν απαντμ, τουτέστιν : 
είς τδν κοινόν λόγον, τδν δέ γραμματέα κτλ.

11 Τδ άπόγραφον: 'ό κατατάξει», δπερ πλημμελές είτε άβλεψίμ του 
γλύπτου ε’ίτε τοΰ άντιγράψαντος.

ΕΘΝΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕ Σ

I ΤΟ ΠΛΟΙΟΝ «ΑΡΗΣ»

ΕΝ ΤΩ ΛΙΜΕΝ1 ΤΗΣ ΣΦΑΚΤΗΡΙΑΣ

ί Πλήθος καράβια φοβερά μές τόν λιμένα κλείουνε
ί ενα πλοιάρι, καί πυκνή μιά φράκτη σχηματίζουν.

Νά φύγγ ; . . Πώς ! 'Ολόγυρα σαράντα τό έμποδίζουν. 
Νά υποχώρηση ’ς τούς εχθρούς ; . . Ποτέ νά μή τό ίδοΰνε.

Φωτιά λοιπόν ! . , ’Σ τήν τόλμη του, δλα μέ μιας βαρούνε 
τά πυροβόλα τών έχθρών, αλλά δέν τ’ απελπίζουν- 
πέφτουν αί σφαίραις χάλαζα, βαθυά τό κοσκινίζουν, 

| κ’ εκείνο ακόμα πολεμά, θεοί τό κυβερνούνε.

| "Ωραις πολλαίς έμόχθησε- καί τέλος . . . Τάχα έκάη ;
Τάχα τό ’βύθισε ή φωτιά κ’ ή λύσσα τών κυμάτων ;

I Όχι ·—στόλον έ'σπασε καί ’ς τά πανιά πετάει.

I Σύ, Δόξα, πάντα σύντροφη τόσων κατορθωμάτων,
. δείξε ’ς τόν κόσμον δτ’ ή Ελλάς, κι’ άν δούλη καταντάη,

I είναι ή πατρίδα τών θεών, δ τόπος τών θαυμάτων.
ί
| ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
t \ ·" ' ' -
• 'Ώ πολέμαρχοι καί ιερείς, καί γέροι δοξασμένοι,
■ κι’ βσοι σάς βρέχουν αί πληγαίς τά τιμημένα στήθη,
ί έλάτε δαφνοστόλιστοι νά κλάψετ’ ένωμένοι
I ’ς τήν έρμη γή, π’ αντίπερα τοΰ κόσμου έχαιρετήθη,

Καί γονατίσετ’ άσκεποι ’ς τήν γή τήν άγιασμένη, 
ποΰ πείνα, γύμνια, κι’ όρφανιά, κ’ έχθρούς δέν έφοβήθη, 

ί καί μόνο αίματοστάλακτη, καί μόνο έρημωμένη,
ι παρά νά χάση τήν τι^ή, ’ς ταίς φλόγαις ’παραιτήθη.
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Καί συ, που ξένος έρχεσαι νά.ίδής τό Μεσολόγγι, 
όίχ&υ ’ς της λίμνης τά νερά πώς αντηχούν άκόν.α 
τών γυναικών τά κλάματα κα'ι τών ανδρείων οί βόγγοι*

κύττα την δόξα που σκορπά τό σαλευμένο χώμα 
αί πολυθρήνηταις σπηλιαίς, οί αίματωμένοι λόγγοι, 
κ’ είς κάθε πέτρα σίμωσε θρησκευτικά τό στόμα.

ΟΙ ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΗΡΩΕΣ

’Σ τά τέκνα που Σ’ έδόξασαν κ’ είν’ ολα ξακουσμένα, 
τώρα μοιράζεις στέφανα και της τιμής τά κρίνα' 
κι’ αν άλλα κλαΐς, πού έπεσανε γιά λευθεριας'ελπίδα, 
έχεις καλή παρηγοριά την κοσμική τους φήμη.

Κι’ όμως πόσ’ άλλα τέκνα σου, ’ς τήν λησμον.ιά θαμμένα, 
σάν γίγαντες έπάλευσαν, Σ’ έδόξασαν κ’ έκεινα, 
καί μόνον άπο αίσθημα ιερό, γλυκεία Πατρίδα, 
σοΰδωσαν πλούτη.καί ζωή, δίχως ν’ άφίσουν μνήμη!

"Αν μαύρη μοίρα σούκρυψε σκληρά καί τ’ όνομά τους, 
ποιο κλάμα, ποιο μνημόσυνο, ποιο θαυμασμού σημιΐο 
μπορεί ν’ άνάψγ ’ς τό πικρό σκοτάδι τους λυχνάρι ;

”Ω, νάξερες που βρίσκονται σπαρτά τά κόκκαλά τους 
κι’ αντάμα νά τά ’σώρευες είς ύψήλό μνημείο, 
γιά νάναι ’ς άλλαίς γενεαίς ίερό προσκυνητάρι!

Γβώργεος Μαρτβνίλης.

ΦΙΛΙΚΟΥ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
Έν τη ’Εκθέσει τών μνημείων τοΰ ίεροΰ άγώνος έν τώ Γ’ τμήματι (χειρό

γραφα κα'ι έντυπα) έξετέθησαν ύπ’ άρ. 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 
διάφορα χειρόγραφα άναφερόμενα είς τήν ιστορίαν τής Φιλικής Εταιρείας κα'ι 
βιβλίον περιέχον τήν περί Φιλικής Εταιρείας άνταπόκρισιν τοΰ Παναγιώτου 
Σέκερη. Ό Παναγιώτης Σέκερης, ήν εκ τών πρώτων φιλικών, καί άναφέρεται 
μάλιστα έν έγγράφω φέροντι χρονολογίαν 22 Σεπτεμβρίου 1818, ύπογεγραμ- 
μένω δέ ύπ’ αύτοΰ κα'ι ύπ'ο τών Έμμ. Ν. Ξάνθου, Άθ. Ν. Τζακάλωφ και 
Παναγ. ’Αναγνωστοπούλου « ώς είς τών πέντε τών κινούντων τήν δλην μη- 
»χανήν τής Εταιρείας». Τά έγγραφα ταΰτα παρεδόθησαν ύπό τοΰ υίοΰ τοΰ 
ΙΙάναγιώτου Σέκερη Δημητρίου Σέκερη άντισυνταγματάρχου τοΰ μηχανικού 
(τοΰ κα'ι έκθέντος αύτά) είς τήν επιτροπείαν τοΰ περιοδικού τοΰΣυλλόγου, ευ
τυχείς δέ λογιζόμεθα άρχόμενοι άπ'ο σήμερον τής έκδόσεως αΰτών διά τής πα
ρατιθέμενης έπιστολής.

Εϋγενέσΐατε Κύριε Λημ,ήτριε Ν. ΜΛερούχα,- Τριύστι. 
Όδέσσα 8 ’Ιουλίου 1825.

"Αν είναι δυνατόν ποτέ ένα καί τό αυτό πράγμα νά προξενήσγ δύω 
άκρα εναντία αισθήματα, τοΰτο έσυνέβη είς εμέ όταν έλαβα τήν άπό 
10/22 ’Ιουνίου εύγενικήν σας άπό τήν Άγκόνα, ήσθάνθην τότε λέγω 
χαράν ένταότφ καί λύπην, χαράν μέν διότι έβεβαιώθην δι’ αυτής τήν 
άκριβήν μοι υγείαν σας, λύπην δέ διότι ειδον παρ’ έλπίδα ότι άφή- 
σατε τήν ένδεή άπό πεπαιδευμένους πατρίδα μας καί κατεφύγατε 
είς τάς άγκάλας τής γλυκυτάτης ’Ιταλίας. Καλή καί άγαθή είναι 
ή ’Ιταλία πανταχόθεν θεωρουμένη, κακώς ποιών όμως φίλε κατέφυγες 
έκεϊ (έάν δέν είναι άλληγορικόν τό ύφασμα του γράμματός σας), καί 
άδίκησες τήν Πατρίδα σου, υστερών αυτήν όσης συνδρομή ς ήμ.ποροΰ-· 
σες νά τη δώσής διατριβών είς τούς κόλπους της' ποτέ σέ βεβαιώνω, 
ποτέ δέν ήθελες ήμπορέσει, μήτε ήμπόρεσες νά ώφελήσγς τήν Πατρίδα 
σου περισσότερον άπ’ οσον ήμποροΰσες τώρα, καθ’ ήν στιγμήν ήμπορεΐ 
νά τήν συντρέξγ καί ό άσθενέστερος πατριώτης, καί πόσον άνάρμο- 
στον είναι νά λέγης οτι τώρα ή Πατρ'ις δέν έχει πλέον χρείαν άπό 
σέ' έξ εναντίας μάλιστα τώρα είναι ό καιρός, καθ’ δν αυτή σέ χρειά
ζεται περισσότερον. Έπίστρεψον κύριε, έπίστρεψον όσον τάχος καί 
χωρίς στιγμής άναβολήν είς τούς κόλπους της, διά νά τήν σμντρέξης 
είς τήν παρούσαν κατεπείγουσαν άνάγκην της' κάνένα ίδι<ύφελές έργον

Τόμος Γ, ί. — ’Οκτώβριος 1886. 7
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άς μή σ’ έμποδίση άπό τό νά έπιστρέψγς εις αυτήν, τώρα όταν 
αύτή έχει τόσην χρείαν άπό πεπαιδευμένους ώς ή εύγενεία σου. Τά 
άκόλουθα έκτραγωδήματα θέλουν σέ καταπείσει έτι μάλλον εις τους 

μου. . '
Είναι οΐκτρά τά συμβεβηκότα τοΰ παρά τόν ’Ίστρον Ελλάνικου 

στρατού. Ό Ύψηλάντης περικυκλωμένος άπό προδότας έξασθέ- 
νησεν εις τρόπον, ώστε μέ πολλά μικράν άντίστασιν έβιάσθη νά 
καταφυγή εις τήν καραντίνα τής Γερμανίας· ό Βλαντιμιρέσκος είς 
τόν όποιον ήτον ένεμπιστευμέν,ον ένα μεγάλο μέρος τού στρατού, ά- 
πεδείχθη προδ ότης κα'ι κατεκρίθη ε’ις θάνατον αυτός έμβασεν ε’ις τό 
Βουκουρέστιον τούς τυράννους, είς ένα καιρόν δταν ήμποροΰσε νά 
τούς άφανίσγ. Ό γαμβρός τοΰ Ύψηλάντου Κατακουζηνός έπρόδω- 
σεν ένα άλλο μέρος στρατιωτών τών όποιων είχεν αυτός τήν διοίκη- 
σιν. Όμπίμπασις Σάββας έλειποτάκτησε καί αυτός’ τελευταϊον είσ- 
χωρήσαντες οί τούρκοι είς τήν Βλαχίαν και Μπογδανίαν έπολέμησαν 
τόν 'Υψηλάντη, δστις μόλις διεσώθη ώς άνω μέ διακοσίους άνθρώ- 
πους’ δέν σέ λέγω περισσότερα, επειδή νομίζω δτι αύτά μόνα έξαρ- 
κοΰν νά σέ κάμουν νά χύσης πικρότατα δάκρυα (έάν ή καρδία σου 
δέν άπελιθώθη), και νά έπιταχύνης τήν είς τήν Πατρίδα έπιστροφήν 
σου, χωρίς νά σοΰ άπεράση είς τό εξής τοιαύτη φαντασία νά έλθγς 
ώς γράφεις έδώ νά συμπολιτευθώμεν, δπου ό άνεμος τής δυστυχίας 
μ.’ έρριψεν είς τόπον τοιούτον, άξιον νά όνομασθή ΚοιΛάς τοΰ χΛαυθ- 
μωγος' καί δπου δέν ευρίσκω έπιστήθιον, είς τού όποιου τήν φροντίδα 
νά έμπιστευθώ τήν άσθενή οίκογένειάν μου, καί νά τρέξω είς τήν φί
λην και ταλαιπωρουμένην Πατρίδα νά τήν προσφέρω δ τι ήμπορώ 
καθώς ή χήρα τά δύο λεπτά της, καί θέλει τό ακολουθήσω εις τά 
μέσα τού χειμώνος, δπου τότε πήζουν ή λάσπες καί ταξιδεύεται ό 
τής ξηράς δρόμος, άφ’ ού ή θαλασσοπλοΐα δέν είναι συγχωρημένη. 
Έν τοσούτφ ή εύγενεία σου κάμε κάθε δυνατόν καί έπίστρεψον εις τήν 
καταπιεζομένην Πατρίδα μας, δπου δμιλών καί συμπράττων τά δέ
οντα, ώς άλλος Δημοσθένης, καί αύτήν θέλεις ωφελήσει καί είς τόν 
εαυτόν σου μεγάλην χαράν θέλεις προξενήσει, βλέπων ώφελουμένην 
άπό τούς λόγους σου τήν φιλτάτην Πατρίδα, κα'ι τήν συνείδησίν σου 
θέλεις έχει έλευθέραν άπδ τόν έλεγχον, δτι, έν ω ή Πατρις κατετυ- 
ραννεϊτο καί εύρίσκετο είς τήν κρισιμοτέραν περίστασίν της, Συ Μόχος 
έντρυφούσες εις τήν έμμουσον ’Ιταλίαν δέν μέ φαίνεται νά δοκιμά- 
σης καμμίαν δυσαρέσκειαν άπό τούς λόγους μου, ο'ίτινες δέν προέρ
χονται παρά άπό τήν υπερβολικήν έπιθυμίαν όποΰ έχω νά συντρέξώ τήν
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Πατρίδα’ υπάκουσαν με είς τούτο καί πρόσταξέ μας πρός δφελος τής 
Πατρίδος καί θέλω σέ ύπακούσω μετά προθυμίας.

Ό πόλεμος τής 'Ρωσίας ψιθυρίζεται ώς βέβαιος, πλήν πότε Κύριος 
οίδε, καί άν συμβή θέλει αποβλέπει ίσως πρός μόνον το ίδιον οφελος, 
άλλ’ ήμεΐς δέν πρέπει νά άναπαυώμεθα είς ξένων φροντίδας’ έπειδή αύτή 
διά μεγαλείτερόν της οφελος πιθανόν νά παραβλέψη τόν πόλεμον’ κατά 
τό παρόν δλον τό βάρος είναι έπάνω μας καί δέν μάς μένει άλλο κατα- 
φύγιον, παρά Θεοΰ εύδοκοΰντος Νίκη ή Τάφος. Αύτά τά αισθήματα 
διά νά τά μεταφέργς εις τούς πατριώτας γνωρίζω δτι είσαι ικανός’ 
διά τοΰτο καί σέ παρακινώ πάλιν νά ύπάγγς είς τήν Πατρίδά νά 
φανής χρήσιμος, καί όχι νά χαίρεσαι τά καλά τής ’Ιταλίας. 'Υπο
θέσεις τού πρώτου μου . έπιχειρήματος δέν έμειναν πλέον, πλήν καί 
άν έμειναν μέ ύποθέτεις φίλε τόσον χαμερπή, ώστε δι*  αύτάς νά έμ- 
ποδισθώ άπό τό νά συντρέξω δσον δυνατόν τήν Πατρίδα μου- μή γέ- 
νοιτο ποτέ νά φαντασθώ τοιούτόν τι. Είς τήν άπόκοισιν τής παρού- 
σης μου κοινοποιήσετέ μοι τήν γνώμην σας.

"Ολοι οί ένταΰθα ευρισκόμενοι φίλοι σέ προσκυνούν, πρός τούς ό
ποιους έδειξα τά πρός έμάς γράμματά σας, τό τε άπό 11 ’Απριλίου 
έξ 'Ύδρας καί τό άπό 10/22 άπό τήν Άγκόνα, οίτινες συμπεραίνουν 
δτι τό είς τήν Εύρώπην ταξείδιόν σας έχει σκοπούμενον ίερώτέρα 
χρέη παρ’ έκεΐνα οπού γράφετε. Έν τούτφ μένω

ΙΙαναγ. ^Είκερης.
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ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΑΚΡΟΠΟΛΕΠΣ

Όπόσον γόνιμον ύπήρξε τό έτος τούτο είς αρχαιολογικά? άνα- 
καλύψεις, γνωστόν ήδη καί είς τούς πολλούς έγένετο. Έπιθυμοΰντες 
νά γνωρίσωμεν είς τούς άναγνώστας τοΰ «Παρνασσού» τά πορίσματα 
τών ύπό τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας καί τών ύπο τής γαλλικής 
Σχολής πολλαχοΰ τής Ελλάδος ένεργουμένων άνασκαφών, άρχόμεθα 
άπό τίνος άνακοινώσεως περί τής σπουδαιοτέρας άνασκαφής τής έν 
τή Άκροπόλει.

Είς τούς περί τήν άρχαίαν τέχνην άσχολουμένους γνωστόν ήτο ό-
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ποια τις ήτο ή Άκρόπολις κατά τούς χρόνου; τοΰ Περικλέους, δτε τδν 
τελειότατον έλαβε τύπον καταστάσα τό κέντρον τής ιστορίας της τέ
χνες. Περί τών έν τή Άκροπόλει δμως μνημείων τών προγενεστέρων 
τοΰ ΓΙερικλέους χρόνων ούδέν ί έλάχιστα έγινώσκομεν τόσον μόνον 
έκ της παραδόσεως ήτο γνωστόν, δτι ή Άκρόπολις προ τών Περσι
κών $δη χρόνων ναούς, βωμούς κα'ι άναθήματα οΰκ ολίγα περιείχε, 
δέν εϊχομεν ό’μώς σαφή εικόνα τών μνημείων τούτων καί καθόλου 
της τεχνικής μορφής της Άκροπόλεως τών χρόνων τούτων. Νέον 
δέ φώς έπέχυσαν αί κατά τό έ'τος τοΰτο άνασκαφαί άποκαλύψασαι 
πλεΐστα πλαστικά καϊ αρχιτεκτονικά μνημεία, άναφερόμενα πάντα 
είς τούς προ τών Περσικών χρόνους και συντελοΰντα οΰκ ολίγον εις 
την κατανόησιν της άρχαιοτέρας τέχνης καθόλου, μάλιστα δέ τής 
ιστορίας της Άκροπόλεως. ·

Ένομίζετο κοινώς δτι ό αρχαιότερος ναός της Άθηνάς ό ύπό τών 
Περσών καείς, ήτο ώκοδομημένος δπου και ό νεότερος Παρθένων. 
Αί τελευταΐαι δμως άνασκαφαί απέδειξαν δτι^ή γνώμη αύτη ητο 
έσφαλμένη. 'Ο οξυδερκής άρχιτέκτων Dorpfeld άνεκάλυψε τά ίχνη 
άρχαιοτέρου τινός οικοδομήματος μεταξύ τοΰ Παρθενώνος καί Έρε- 
χθείου, έκ τούτων δέ άνεγνώρισεν αμέσως τόν άρχαιότερον ναόν τής 
έν Άκροπόλει Άθηνάς' δτι ό ναός ούτος εΐνε χρόνων τών προ τών 
Περσικών, φαίνεται έκ τών σωζομένων έτι θεμελίων καϊ βαθμιδών, 
άτινα κατά τόν τρόπον τής οικοδομής καϊ κατά τήν ύλην εΐνε δμοια 
πρός τά σωζόμενα μέρη τοΰ έν Έλευσΐνι άρχαιοτέρου ναού’ ήτο δέ 
ό ναός ούτος τής Άθηνάς περίπτερος έχων §ξ μέν κίονας κατά τόν 
πρόναον καϊ οπισθόδομον, 12 δέ εκατέρωθεν τών πλευρών.

Πλήν τοΰ ναοΰ τούτου εύρέθησαν καϊ πλεΐστα άλλα λείψανα αρ
χιτεκτονικά, ούκ ολίγα δέ ύπόθήματα καί βάσεις αναθημάτων ά
παντα έκ τών οικοδομημάτων τής Άκροπόλεως τών προ τών περσι
κών χρόνων. ?Ησαν δέ ταΰτα κεχωσμένα άπό τών αρχαίων χρόνων 
διά τόν εξής λόγον. ,

Τά έν τή Άκροπόλει μνημεία είχον καταστραφή πάντα ύπό τών 
Περσών τά μέν αρχιτεκτονικά έμπρησθέντα τά δέ πλαστικά έκ βά
θρων άνατραπέντα. Τήν ιδέαν τής. άνεγέρσεως τών μνημείων τούτων 
έσχον οί Αθηναίοι πολύ προ τοΰ Περικλέους. Τήν ίδιοβουλίαν δέ κα'ι 
τό σχέδιον τής διά μεγαλοπρεπών μνημείων έπικοσμήσεως τής Ά
κροπόλεως συνέλαβεν πρώτος ό Κίμων. Πρώτον περιέβαλε ταύτην διά 
ίσχυροΰ τείχους’ δχι μόνον δέ τό μεσημβρινόν άλλά κα'ιτό βόρειον 
τής Άκροπόλεως τείχος εΐνε κατά πάσαν πιθανότητα έργον τοΰ Κί-
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μωνος- ειτα δέ έπεχείρησαν νά ίσοπεδώσωσι τήν Άκρόπολιν, έπί τοΰ 
ίσοπεδωθέντος δέ τούτου έδάφους έμελλον νά'άνέγερθώσι τά ίερά πο
λυτελέστερα καί μεγαλοπρεπέστερα’ δτε δέ αί προπαρασκευτικαί αύ- 
ται έργασίαι έγίνοντο ή Άκρόπολις ήτο μεστή έρειπίων καί συντρι- 
μάτων τών άπό τών Περσικών καταστροφών τά λείψανα ταΰτα 
τών ναών καί αγαλμάτων τών προ τών Περσικών χρόνων μετεχειρί- 
σθησαν είς τάς έργασίας ταύτας άλλα μέν μέρη κτίζοντες έν τοΐς 
θεμελίοις τών νέων οικοδομών άλλα δέ έν αύτοΐς τοΐς τείχεσι’ τά δέ 
μάλλον κατεστραμμένα ή ήττον χρήσιμα, ώς έκ τοΰ σχήματος αύτών 
έχρησίμευσαν ώς πρόσχωσις τών τειχών. Τό σχέδιον τής άνοικοδομή- 
σεως μεγαλοπρεπών έν τή Άκροπόλει ναών δέν ήδυνήθη δ Κίμων νά 
πραγματοποιήσγ έπεφυλάσσετο δέ ή έκτέλεσις τούτου εις τδν Περι- 
κλέα καί τούς περί αυτόν τεχνίτας. Τά προσχωθέντα δέ ταΰτα αρχι
τεκτονικά μέρη καϊ αγάλματα κατά τάς έργασίας του Κίμωνος άνευ- 
ρέθησαν πάλιν άνασκαπτομένης τής Άκροπόλεως έπιχέουσι δέ φώς ι
κανόν εις τήν ιστορίαν τής πρό τών Περσικών χρόνων καί τής έπί Κί
μωνος Άκροπόλεως’ τά μέγιστα δέ συντελοΰσι εις άκριβεστέραν κα- 
τανόησιν τοΰ άρχαιοτέρου άττικοΰ έργαστηρίου τά άνευρεθέντα αρ
χαϊκά αγάλματα. Εΐνε δέ ταυτα ώς έπί τό πλεΐστον αγάλματα γυ
ναικείας μορφής ίσταμένης καϊ διά τής έτέρας τών χειρών άνεχούσης 
τό ίμάτιον—δέν άποτελοΰσι δέ αί γυναικεϊαι αύται μορφαϊ ώρισμένον 
τινά τύπον θεάς άλλά κοινόν τινα τύπον. Τά μνημεία ταΰτα σχημά- 
τίζουσι μετά τών άλλων τών γνωστών έκ.προτέρων άνασκαφών τής 
Άκροπόλεως κλίμακα ενιαίας τινός έπιδόσεως τής πρό τών περσι
κών χρόνων άρχαϊκής έν Αττική τέχνης.

€>. ΖΕοφούλης,

'XMjFJuH'C ι>
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’Οκτώβριος 1886.

Ε1> Γ ΑΣ ΙΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

*0 Σύλλογος συνήλθεν είς την κατά τον κανονισμόν δριζομένην 
μηνιαίαν αύτοΰ συνεδρίαν.

Έξεδόθη ό πίναξ τών δημοσίων αναγνωσμάτων, καθ’ δν ταΰτα ώ- 
ρίσθησαν διά το έτος 1886—1887 άπαξ μέν της έβδομάδος κατά 
τούς μήνας όκτώβριον, νοέμβριον, Ιανουάριον καί άπρίλιον, δίς δέ κατά 
τούς μίνας δεκέμβριον, φεβρουάριον καί μάρτιον. Πλην δέ τής τα
κτικές δι’ αυτά ώρισμένης ήμέρας της Παρασκευής, ώρίσθη πρόσθε
τος ήμερα κα'ι ή Τρίτη. ’Ήρξαντο δέ τά αναγνώσματα τήν Παρα
σκευήν 24 Οκτωβρίου καί κατά τόν μήνα όκτώβριον έγένοντο δύο τά 
δξής·

Ό κ. Γεώργιος Μαρτινέλης απήγγειλε σειράν έκ τών ποιημάτων 
αύτοΰ τών έπιγραφομένων 'ESrixal εΐχόχες.

Ό κ. Θεόδ. Ούσπένσκης καθηγητής τοΰ έν Όδησσφ Πανεπιστη
μίου, άνέγνω διατριβήν έπιγραφομένην Ζητήματα πρός με.Ιέτην τής 
έσωτεριχής ιστορίας τον Βυζαντίου.

’Ήρξαντο τήν 25 Οκτωβρίου αί τή έπιμελεία τοΰ Τμήματος τών 
Καλών Τεχνών διδόμεναι δημόσιαι συναυλίο» πρός όφελος τής Σχο
λής τών ’Απόρων Παίδων.

’Αντί τοΰ άναχωρήσαντος ε’ιδικοΰ γραμματέως κ. Μιχ. Σπηλιωτά- 
λη έξελέχθη τοιοΰτος δ κ. Μιχ. Στελλάκης.

Μέλη τής έξελεγκτικής έπιτροπής έξελέχθησαν οί κκ. Εύλάμπιος 
Μεσσαλάς κα'ι Νικόλαος Κουρής.

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΊΓμ.ήμ.α νομχκόν καί τών Πολιτικών επιστημών. Τό Νο
μικόν τμήμα συνήλθεν εις δύο συνεδρίας. Καί κατά μέν τήν πρώτην 
προέβη εις τάς αρχαιρεσίας έκλεξάμενον Πρόεδρον αύτοΰ τόν κ. 
Νικόλαον Δαμασκηνόν, αντιπρόεδρον τόν κ. ’Εμμανουήλ Λυκούδην 
καί γραμματέα τόν κ. Τιμολέοντα Ήλιόπουλον.
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Κατά δέ τήν β' συνεδρίαν άπεφάσισεν'ίνα έξακολουθήσγ δι’ έπιτρο- 
πείας αύτοΰ τό έργον τής κατά τό ένόν ηθικής διδασκαλίας καί μορ- 
φώσεως τών φυλακισμένων.

Φιλολογικόν και Ά ρχαιολογικόν τμί$μα. Συνήλθεν είς 
συνεδρίαν καθ’ήν έν αρχή έγένοντο αί άρχαιρεσίαι αύτοΰ. Έξελέχθη 
δέ πρόεδρος δ κ. Κ. Παπαρρηγόπουλος, αντιπρόεδρος δ κ. Π. Λάμ
προς, καί γραμματεύς δ κ. Θ. Σοφούλης. Κατόπιν δ κ. Ιω. Σακκε- 
λίων άνεκοίνωσεν ύπόμνημα ιστορικόν περί τών άναιρεθέντων όσιων 
πατέρων ήμών έν τφ άγίφ. δρει τοΰ ’Άθω ύπδ Μιχαήλ Η τοΰ Πα- 
λαιολόγου έκ τής βιβλιοθήκης τής Πάτμου, πληρέστερον τοΰ κατά 
τό 1867 έκδοθέντος ύπό τοΰ αρχιμανδρίτου ’Ανδρονίκου Δημητρα- 
κοπούλου έκ χειρογράφου τής έν Μόσχορ βιβλιοθήκης τής ίεράς Συνό
δου.Μεθ’ δ δ κ. Παΰλος Λάμπρος άνεκοίνωσε τήν άνεύρεσιν χρυσοΰ δου
κάτου τοΰ μεγάλου μαγίστρου τοΰ τάγματος τοΰ άγιου Ίωάννου τής 
Ιερουσαλήμ Θεοδότου δέ Γοζόν (1346-—1353). Τοΰ δουκάτου τού
του κάτοχος ήν δ ιστοριογράφος τοΰ τάγματος Bosio, δστις καί πρώ
τος έδημοσίευσεν αύτό, αλλά δυστυχώς μετά τόν θάνατον τοΰ Βο- 
SIO τό πολύτιμον νόμισμα περιελθόν πιθανώς ε’ις χεϊρας αμαθών άπω- 
λέσθη. Μετά πάροδον όμως τοσούτου χρόνου άνευρέθη ένΡόδφάντί- 
τυπον άλλο τοΰ άπολεσθέντος καί περιζητήτου νομίσματος, δπερ 
άρίστης δν διατηρήσεως κοσμεί νΰν μοναδικόν τήν συλλογήν τοΰ κ. 
Λάμπρου. Περιέγραψε δέ τό νόμισμα έπιδείξας συγχρόνως αύτό-τοΐς 
μέλεσι τοΰ τμήματος. Μετ’ αύτόν ώμίλησεν δ Σπυρ. Π. Λάμπρος 
περί τών σωζομένων αρχαιοτήτων κατά τήν έπαρχίαν Τζουμέρκων, 
περί ής μόνον δ Pouqueville καί δ Leake καί ολίγα τίνά δ Π. 
Άραβαντινός έγραψαν. Ώνόμασε τάς σωζομένας αρχαίας άκροπόλεις, 
ών αί πλεϊσται είναι μέχρι τοΰδε άγνωστοι είς τούς αρχαιολόγους’, 
διηγήθη τινάς παραδόσεις άναφερομένας είς τήν άκρόπολιν τών Σχω- 
ρετσαίνων, έξήγησέ τούς λόγους δι ο'ύς τήν άρχαίαν πόλιν Θεοδω- 
ρίαν πρέπει νά θεωρήσωμεν κειμένην ούχί έν Θεοδωριάνοις, ώς νομί- 
ζουσι συνήθως, αλλά παρά τό Βουλγαρέλιον, καί έν τέλει άνέφερεν, 
δτι καθ’δλην τήν έπαρχίαν μίαν μόνην εύρεν όλιγόστιχον, λίαν τε- 
τριμμένην καί επομένως δυσανάγνωστον έπιγραφήν έν Καλαρρύταις, 
προερχομένην έκ τής παρά τήν κωμόπολιν ταύτην θέσεως Άβάτου, 
έν ή σώζονται έρείτετοσ αρχαίας άκροπόλεως, τά έπιφανέστατα τών έν 
τή έπαρχίφ.

ΊΓμ.^μ.% Φυβίογνωβτςχόν. Συνήλθεν είς τήν τακτικήν αύ-
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τοΰ συνεδρίαν. Γενομένων τών αρχαιρεσιών έξελέχθη πρόεδρος ό κ. 
Γεώργιος Καραμήτσας, αντιπρόεδρος ό κ. Άν. Χρηστομάνος κα'ι γραμ- 
ματεύς ό κ. Ν. Χρ. Άποστολίδης. Συγχρόνως έγένοντο αΐ άρχαιρε- 
σίαι τών δυο διαρκών, τοΰ τμήματος έπιτροπειών,κα'ι τής μέν Κεντρι
κής Μετεωρολογικής επιτροπείας πρόεδρος έξελέχθη δ κ. Δ. Κοκκίδης 
κα'ι αντιπρόεδρος δ κ. Τιμ. Άργυρόπουλος, τής δ’ επιτροπείας πρδς 
φυσικήν έξέτασιν τής ’Αττικής πρόεδρος μέν δ κ. Ά. Κορδέλλας, αν
τιπρόεδρος δ κ. Έμ. Δραγούμης καί γραμματεύς δ κ. Ίω. Άργυρό
πουλος.

Κατά τήν αύτήν συνεδρίαν ό κ. Θεόδωρος Χελδράϊχ έποιήσατο 
άνακοίνφσιν περί τών νόθων φυτών τής Αττικής, ήτις δημοσιευθήτ 
σεται είς τδ προσεχές τεύχος.

Τμήμα Καλών Τεχνών. Συνεκρότησε μίαν συνεδρίαν, καθ’ήν 
δ κ. Σπ. Λάμπρος, ώς εισηγητής τής έπί τοΰ θεάτρου έπιτροπείας, 
έξέθηκε τάς μέχρι τοΰδε ένεργείας καί έργασίας αύτής. Κατά τήν έκ- 
θεσιν ταύτην ή έπιτροπεία συνενοηθεϊσα μετά τών ηθοποιών κατήρτισε 
μικρόν θίασον, άλλ’άποχωρησάντων τινων έξ αύτώνή έπιτροπεία ez.pi- 
νεν ανεπαρκή τά έναπομείναντα τοΰ θιάσου μ.έλη και ώς έκ τούτου 
διέλυσεν αύτόν. Κατόπιν ό αύτδς εισηγητής ήρώτησε τδ Τμήμα άν 
έπιμένγ ετι είς τήν ύπέρ τοΰ Θεάτρου ιδέαν του. Τδ τμήμα παμψηφεί 
άπήντησ.εκαταφατικώςκαί έρωτηθέν συγχρόνως, άνέθηκεν είς τήνίδίαν 
έπιτροπείαν τάς περί Θεάτρου έν τφ.μέλλοντι έργασίας· ένετείλατο δ’ 
αύτήν νά σκεφθή περί καταρτισμού Θεατρικής Σχολής καί έν καιρώ 
εύθέτφ νά έξεύργ τά μέσα είς άνοικοδόμ.ησιν θεατρικής αιθούσης. Έπί 
τοΰ παρόντος δμως νά συντάξη κανονισμόν, δν ν’ άποστείλγ πρδς πάν
τας τούς δπωσοΰν καταλλήλους καί γνωστούς ήδη ηθοποιούς. Μετά 
τήν συζήτησιν ταύτην δ κ. Γ. Δουρούτης υποβάλλει πρότασιν περί 
διορθώσεως τής χρονολογίας έν τή ιστορική έπιγραφή τή άναγεγραμ- 
μένσρ έν τφ ναφ τής Καπνικαρέας, τήν συζήτησιν δέ τής προτάσεως 
ταύτης τό τμ·ήμα αναβάλλει είς τήν έπομένην συνεδρίαν.


