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Άριθ. πρωτ. 651.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΟ ΥΙΙΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ '

Πρός τούς ζ. ζ. Γυμνασιάρχας.

Ό ένταΰθα «Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός» πρός άλλαις κοι- 
νωφελέσιν έργασίαις αύτοΰ ύπέρ της ένισχύσεως της εθνικής παιδεύ- 
σεως καί της τών γραμμάτων προαγωγής καί διαδόσεως, ήρξατο 
άπό ένός ήδη έτους έκδίδων καί άξιον λόγου μηνιαΐον περιοδικόν 
φιλολογικόν καί έν γενει επιστημονικόν σύγγραμμα ύπό τό όνομα 
Μαρναασός. Έκ τών άχρι τοΰδε έκδοθέντων τευχών αύτοΰ καί 
έκ τών ύστερων καταδεικνύεται ή χρησιμότης του. Έπιθυμοΰντες 
νά παράσχωμεν την δυνατήν ήμΐν ύποστήριξιν εις τό προκείμενον 
κοινωφελές έργον, συνιστώμεν ύμΐν τε καί τοΐς παρ’ ύμΐν κκ. καθη- 
γηταΐς αυτό, ΐνα γένωνται όσοι άν προαιρώνται συνδρομητα'ι αύτοΰ, 
δπως διά τούτου ένισχυθή ή έ’κδοσις αύτοΰ.

Έν Άθήναις τή 8 ’Οκτωβρίου 1877.

Ό 'Υπουργός
Θ. Π. Δηλιγιαννης.

Άριθ. πρωτ. 5133.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Πρός τούς ζ. ζ. Γυμνασιάρχας ζαί Σχολάρχας.

Καί άλλοθεν καί έκ της ύπ’ άριθ. 651 έγκυκλίου τοΰ καθ’ ήμάς 
ύπουργείου τή 8 ’Οκτωβρίου 1877 έκδοθείσης, γνωρίζετε δτι ό έν
ταΰθα φιλολογικός σύλλογος «Παρνασσός» έκδίδει χάριν της κοι
νής ώφελείας, συμφώνως δέ κα'ι πρός την άποστολήν αύτοΰ περιο
δικόν σύγγραμμα φερώνυμον τοΰ συλλόγου. Έν τούτω καταχωρίζον
ται λόγου άξιαι διατριβαί, καϊ ποικίλων γνώσεων πάροχοι σημειώ
σεις, έργα λογίων. Έπιθυμοΰντες χάριν της έκ της έκδόσεως αύτου 
ώφελείας νά ένισχυθνί κατά τδ δυνατόν αύτό, έθεωρήσαμεν δτι συμ
βάλλεται ΐκανώς είς τοΰτο ή έν αύτω καταχώρισις διατριβών κα'ι 
σημειώσεων άρχαιολογικών Ανακαλύψεων, περί λειψάνων άρχαίων 
ηθών καί εθίμων σωζομένων αύτουσίως ή καί κατά τύπον καί πα- 
ραλλαγάς έν ταϊς νΰν συνηθείαις τοΰ ιδιωτικού καί κοινωνικού βίου, 
περί λέζεων κα'ι δρων έν τή διαλέκτω τοΰ κοινού λαού διατηρούμε
νων έν τύπφ παροιμιών Αξιωμάτων. Ή διά περιοδικού διακοίνω- 
σις τοιούτων άντικειμένων, παρέχει αφορμήν άλλως καί τοΐς λογίοις 
είς περαιτέρω έρεύνας καί έξιχνιάσεις τών φυλετικών σχέσεων τών 
διαφόρων κοινοτήτων-και τοΰ έθνικοΰ βίου, σώζει δέ ταΰτα έκ τοΰ 
έξαφανισμοΰ είς δν ό χρόνος κα'ι ή δσημέραι έπισυμβαίνουσα μετα
τροπή τής βιώσεως τά καταδικάζει.

Οί προαιρούμενοι ϊνα καί ούτω χρήσιμον τήν φιλομουσίαν κα'ι ικα
νότητα αύτών καταστήσωσι, θέλουσι στέλλει τά έκάστοτε είς γνώ- 
σιν αύτών περιερχόμενα όπωςδήποτε τοιαΰτα εύρήματα κατ’ εύθεϊαν 
πρός τήν έπιστασίαν τής έκδόσεως τοΰ ούτωσϊ συσταινομένου περιο
δικού ό «Παρνασσός».

Έν Άθήναις τή 23 ’Ιουνίου 1880.
Ό ύπουργός

Ν. Μαγροκορδατος.



ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑι ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

ΑΝΔΡΟΥΣΗΣ και ΝΗΣΙΟΥ

Τής έκδόσεως τοΰ περιοδικού έπιστατεΐ επιτροπή συγκειμένη έκ 

τών κκ. Παναγιώταν I. Φέρμπον, Λημητρίον Κ. Κοχχΐώον, Ευγενίου 

Ζαΐοκώστα και ΤιμοΛέοντος ’ΗΛιοποΰΛου καί προεδρευομένη ύπό τοΰ 

προέδρου τοΰ Συλλόγου κ. Σίμον Μηα,Λάνου.

i

Α' ΠΕΡΙ ΑΝΔΡΟΪΣΗΣ.
§ α’. Ή πόλις αύτη πρωτεύουσα έπαρχίας ήν κατά τον Μεσαίωνα, 

ώς και έπϊ Τουρκοκρατίας’ κεΐται δέ είς θέσιν άποπτον κ'αί ώραίαν, 
έξ ής άπαν τό λεκανοπέδιον τοΰ ποταμοΰ, Παμίσου, καθοράται εως 
τών έκβολών αύτοΰ έν τφ Μεσσηνιακφ Κόλπφ’ τίς έκτισεν αυτήν; 
αγνοείται’ παράδοσίς τις διασωζομένη καί ήδη παρά τφ λαφ ανα
φέρει, ότι Άνδρ όνικος, ό 'Ρωμαίων βασιλεύς, άνήγειρε τά τείχη αυ
τής, ώς καί τό μεγα ύδραγωγεϊον, οΰτινος σώζονται θαυμαστά έρεί- 
πια έπάνωθεν τής έπιφανείας έπί 3—-4 μέτρ. τό ύψος, τό δέ μήκος 
πλεΐστα’ δι’ αύτοΰ μετεκομίζετο τό ύδωρ ε’ις τήν πόλιν έκ τοΰ μέ- 
ρους, έ'νθα έ'κτισται ή Μονή, ή έπιλεγομένη σήμερον «τό 'Ανδριομα- 
νάστηγο», ώς έκ τοΰ αύτοΰ Ανδρονίκου, τοΰ ο’ικοδομήσαντος αύτό. 
Πιθανόν ότι καί έπί 'Ελλήνων ύπήρχεν, αλλά έρείπιά τινα ού δια
σώζονται άποδεικνύοντα, ή τούλάχιστον ύποδεικνύοντα, τήν παρα
δοχήν τοιαύτης πιθανότητος, πλήν ναοΰ τίνος, τοΰ άγιου Βλασίου, 
παρ’ ω διατηροΰνται λίθοι τινές καί κίων ελληνικός, χρησιμεύοντι 
νΰν ώς δημοτικόν σχολεΐον, έλεεινόν καί άθλιον’ έ'στι δέ σήμερον ή 
Άνδροΰσα πρωτεύουσα τοΰ δήμου Εύας^ καί κατοικεϊται ύπό 200 
σχεδόν οικογενειών, έν αις καί τινες Α’ιθιοπικαί άπό Τουρκοκρατίας 
παραμείνασαι, χριστιανικαί άπέβησαν.

§ β’. Γίνεται δέ μνεία αύτής τό πρώτον παρά «ίβ Uwe de la con-

1 Περί Εύ'ας άλλοτε έγράψαμεν έν τη «Έφημερίδι τών Φιλομαθών».

ι
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queste»1 ύπο τούς τύπους Druges,jwd Drus%1 2ot>; ό σοφός Buchon 
έρμηνεύει Androusa en Messenie», και ού παρά Χαλκοκονδύλή, ώς λέ- 
dec δ Pouque ville έν τοΐς έπομένοις «Androussa, batie au pied 
γ’ une montagne, sur un plateau, d’ ού. la vue embrasse le 
bassin de la Messenie, est suivant toute apparence une ville 
du moyen-age, quoique quelques personnes aient pretendu 
rattacher son origine a celle d’ Andanie. . . Chalcocondyle 
est le premier historien de la basse grecite, qui fasse mention 
de cette ville, vers 1534, temps, ou les Espagnoles eiaient 
maitres de Koron κτλ.3 ‘Υπό τόν τύπον «’Ατδροΐσαι> τοΰ ονό
ματος τούτου άναφέρεται τό πρώτον παρά τω ΐστορικφ Γεωργίφ 
Φραντζ'7! έν τοΐς έξης «Και τόν Πατριάρχην Βέκκον ευθύς έκ τοΰ 
«θρόνου καταβιβάσαντες ώς τά Λατίνων φρονοΰντα, διαδέχεται δέ 
«τόν πατριαρχικόν θρόνον μοναχός τις Αθανάσιος τοΰνομα, παιδιό- 
«θεν τοΐς άσκητικοΐς γεγυμνασμένος πόνοις, διατριβών δέ έν τοΐς 
»τοΰ Γάνου δρεσιν, δρμώμενος έκ Πελοποννήσου, «έα %άρας Λιγο- 
»μ&·ης ’ Ar Κρούσης»' και διά τοΰτο μένπροστάξει βασιλική καϊψήφφ 
«Συνοδική την έαυτοΰ πατρίδα Άνδροΰσαν έπισκοπήν έτίμησε, καί 
τη μητροπόλει Μονεμβασίας ύποτάσσεθαι.4

1 Le livre de la conquest, ύπδ Buchon έκδ. Παρισ. 1845 σ. 336, 364, 428.
2 Ένθ’ ανωτέρω σελ. LX1V. Memoir, sur la geogr. polit.
3 Pouquev. Voyag. en Grece, τόμ.. VI, V, X, III § IV,
4 Χρονικόν Γ. Φραντζή, βιβλ. α', κεφ. δ', σελ. 25" έκ?, Βόννης, 1838. 

τύπ. Έδ, Οΰέμπερι.
5 Joe livre de la conq. annexe Β, σελ. LXXXIII,

§ γ\ Βλέπομεν λοιπόν ένταΰθα οτι έκ τοΰ πρότερον μέν μοναχοΰ, 
ύστερον δέ Πατριάρχου Αθανασίου, άνυψώθη ή Άνδροΰσα εις έπι
σκοπην, ύποκειμένην τη μητροπόλει Μονεμβασίας" τοΰτο έπικυροΰ- 
ται κα'ι ύπό τοΰ χρυσοβούλλου τοΰ αΰτοκράτορος Ανδρονίκου, τοΰ 
έπιχορηγηθέντος τη μητροπόλει Μονεμβασίας καϊ έκδοθέντος ύπό 
Buchon έν τώ livre de la cnnqueste.5 Έν τφ χρυσοβούλλω τούτφ 
μετά τών άλλων επισκοπών τών τη Μονεμβασίιη υποκειμένων άνα- 
φέρεται καϊ η της Άνδρούσης έν τοΐςδε" «έ'στι μέν Tot δι’ αύτοΰ δη 
«τούτου τό φιλότιμον προσεπαύξουσά τε ταύτη καϊ έπιτείνουσα εύ- 
«δοκεΐ και παρακελεύεται ύπ’ αύτήν είναι καϊ έτέρας έπισκοπάς ταύ- 
«τας, ηγουν την της Κορώνης, την της Μεθώνης καϊ την της Άν- 
«δρούσης, καϊ ύποκεΐσθαι ομοίως καί ταύτας τη αύτη άγιωτάτη 
«έκκλησίγ τής Μονεμβασίας, ώς καϊ τάς άλλας, ώς άρα μητροπόλει 

ϊ

αύτών καϊ δέχεσθαι ώς αρχιερείς οϋς δ έν τ$ εΐρημένη άγιωτάτη μη
ν τροπόλει εύρισκόμενος άρχιερεύς χειροτονήσαι διακρίνοι καϊ έγκα- 
»ταστήσαι έπ’ αύταΐς».1 Ή αύτη έκκλησιαστική διάταξις έξηκολού- 
θει έπ'ι Ενετοκρατίας, Τουρκοκρατίας καϊ έως τής Τεράς Έπανα- 
στάσεως τοΰ 1821, δτε δ τελευταίος αύτής έπίσκοπος, δ αοίδιμος 
Άνδρούσης- ’Ιωσήφ2, καϊ υπουργός τών έκκλησιαστικών καϊ της παι
δείας έχρημάτισεν έως τοΰ 1825" μετά δέ τόν θάνατον αύτοΰ συν- 
εχωνεύθη τη της Καλαμάτας, άνυψωθείση εις αρχιεπισκοπήν περι- 
λαμβάνουσαν τάς έπισκοπάς Μεθώνης, Κορώνης, ’Ανδρούσης καϊ Κα- 
λαμών ύπό τόν τίτλον «’Αρχιεπισκόπου Μεσσηνίας».

§ γ\ Έπΐ της έποχής, καθ’ ήν δ Βιλλαρδουΐνος ήν κύριος τής 
Μεσσηνίας καϊ όίπαντος του Μωρέως, ή Άνδροΰσα άπετέλει μέρος 
τής Καπετανίας τής Καλαμάτας, καϊ έν αυτνϊ κατέφυγεν δ Πρίγκιψ 
ούτος μετά τήν ύπό τών Σλαύων τής Γιαννίτσης3 κατοχήν τοΰ 
φρουρίου τής Καλαμάτας, ώς έμφαίνεται έν τοΐςδε" «et quant la 
»novelle vint-a Druges,4 que le Chaste! de Calamate avoit 
«estepris par les Esclavons de la juriice, si en fu moult grand 
«remour; de quoy toute maniere de gent en fu trop esbahie 
»et dolante· dont, si tost come celle male novelle vint, le 
«Chapitaino qui a Bruges estoit de par le prince, si envoia 
«batant deux homes a cheval au prince Florant, a l’Oriol, 
«OU il estoit.5 Έν αύτη διέμενεν δ Μ. Jehan de Tournay, εύγε- 
νής τιμαριοΰχος τών τότε «si print le noble home monseignor 
»Jehan de Tournay, qui adonc se trova a la ville de Druges, 
»et Otthe son frere, et autres pluiseurs chevaliers et escuiers 
»et gentils homes qui lors se troverent en sa compaignie, et 
«alerent droit au port de junch».® Έκ τούτου καταφαίνεται δτι

1 ’Ένθ’ ανωτέρω.
2 Τού του τήν βιογραφίαν αρκετά σπουδαίαν ούσαν, δημοσιεύομεν οσον ού'πω 

εν τω περιοδικίρ Πειραιώς «’Απόλλωνι», ώς καί έπιστολάς τινας, τήν Ίεράν 
Επανάστασιν αφορώσας, έν τω Ήμερολογίω του κ. Ειρηναίου Άσωπίου τού 

προσεχούς έτους 1887.
3 Περί «Γ ιαννίτσης» είς πλάτος έπραγματεύθημεν έν παραρτήματι τήν 

ιστορίαν τών Καλαμών πραγματευόμενοι, έν ή καϊ παραπέμπομεν τδν ανα
γνώστην.

4 Ά ν δ ρ οΰσ α, ώς εϊπομεν έν τοΐς έμπροσθεν.
5 Le livre de la conq. Α. σελ. 336.
6 Αύτόθι, σελ. 364.
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έν Άνδρούση ήν στρατιωτικός σταθμός τότε, ένθα εύρίσκοντο το- 
σούτοι εύγενεϊς 'Ιππόται "καί λοιποί. ’ Αλλως τε δε και το ονομα 
«Druges*,  τού παρηκμακότος λατινισμού λείψανον, ανάγει ήμάς, άν 
μή άπατώριεθα, εις τό άρχαιότερον u Dru/ngus* δθεν οί Δρουγγάριοί 
τών Βυζαντινών «Drungmi» άνήκοντες στρατιώται τφ «Ζλ’Μημο», 
ήτοι στρατιωτικφ σώματι μικρφ, ω έπιτέτραπται ή φύλαξις τοΰ τό
που, ή τής όδοΰ κλ. φρουρά, ώς λέγομεν σήμερον.

1 Δ«ον· Χ^λκρκονδ. ίστορ.· s', σελ. 242.

§ δ'. Μετά τήν ύπό τών Φράγκων κατοχήν τής Πελοποννήσόυ οί 
Έλληνες κάτοικοι αύτής ούδέποτε οίκειοθελώς. έστερξαν τήν τών 
ξένων κυριαρχίαν, άλλά πάντοτε έπεδίωκον άφορμάς, ώστε έπανα- 
στατοΰντες νά έπιτύχωσι τήν έξωσιν αυτών έκ τής χερσονήσου, ει 
δυνατόν, άπάσης’ άλλ’ όμολογητέον ότι καί ή αυλή του Βυζάντιου 
συνεδαύλιζεν ούχ ήττον τάς τοιαύτας διαθέσεις τών κατοίκων πάν
τοτε ένισχύουσα αυτούς παντοιοτρόπως καί πάσης περιστασεως 
δραττομένη πρός έπιτυχίαν τών σκοπών αυτής’ έως ου τέλος πάν
των ή Πελοπόννησος περιήλθεν άπασα εις τούς "Ελληνας. Μίαν τών 
περιστάσεων τούτων, ώς συντελούσαν εις τάς ήμετερας ερευνάς, α- 
ναφέρομεν ένταΰθα δανειζόμενοι παρά τοΰ Λ. Χαλκοκονδυλου, λε- 
γοντος τάδε «Διέφερον μέν ούν καί πρός τόν τής Αχαίας ηγεμόνα 
»’Ιταλικόν Κεντηρίωνα, οί "Ελληνες τόν πόλεμον έπι συχνόν τινα 
«χρόνον μετά δέ ταυτα έπιγαμίαν ποιησάμενοι έπί τφ βασιλεως 
«παιδί τφ Νεωτέρφ Θωμά άρμοσάμενοι την θυγατέρα τοΰ ηγεμο- 
«νος, καί τήν τε χώραν ές· φερνήν -αύτοΰ έπεδωκαν τής Μεσσήνης τε 
«καί Ίθώμης πλήν τής παραλίου ’Αρκαδίας, σπονδάς τε εποιησαντο. 
«Καί ταύτην μέν ούν, έπεί τε έτελεύτησεν, παρέλαβε Θωμάς ο τοΰ 
«Βασιλέως άδελφός, καί τήν τε γυναίκα τοΰ Κεντηρίωνος είχεν έν 
«φυλακή, εις ήν δή καί έτελεύτησε’ οΰτω μέν ούν ή Πελοπόννησος 
«άπό ’Ιταλών είς τούς "Ελληνας περιήλθεν. Ελλησι μεν ούν 
»ούτω προσέφερε τά πράγματα, ύπαγομένοις σφίσι την ΓΙελοπον- 
«νησον.»1 Ένταΰθα παρατηρούμεν, ότι, λόγου γενομενου, περί χω
ρών έγγύτατα τή Άνδρούσγ κειμένων, και τή φερνή, εν ή και η 
Άνδροΰσα, περιλαμβανόμενων, περί αυτής ούδείς λόγος παρά Χαλ- 
κοκονδύλγι γίνεται, ώς ύπονοεϊ ίσως ό Pou(JUftvil<?, εις τας εξαιρου- 
μένας δέ δέν συμπεριλαμβάνεται είμη μόνον ή παράλιος Αρκαδία 
ήτοι ή Κυπαρισσία, ήτις άπέμεινεν ύπό την έξουσιαν τών Φράγκων 
έπ*  ολίγον έτι.

ί

Γ 
ί

ΠΕΡΙ ΑΝΔΡΟΥ2ΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΟΥ

§ ε'. Άλλά μόλις άπηλλάγη τών Φράγκων ή άτυχής Πελοπόν
νησος, έπέπρωτο πάλιν μετά δεινούς άγώνας καί πολυμόχθους να ύ- 
ποστή τά δεινά τών .Μωαμεθανών επακόλουθα, οϊτινες έπέδραμον 
αύτήν, καί άλλοτε μέν, ιδία δέ σκληρότερον έπί Τουραχάνη. δςτις. 
κατά Χαλκοκονδύλην, «λαβών τό Θετταλίας τε καί Εύρώπης στρά-: 
«τευμα, όσον έπί Φερών είς τήν τοΰ Εύρώπης στρατηγού τάττεσθαι 
«μοίραν, έστρατεύετο έπί Πελοπόννησον, τούς τε παΐδας αύτοΰ. άμα 
«άγόμενος καί άρχοντας τών Θετταλίας καί Μακεδονίας πόλεων’ 
«καί έσβαλών έπορεύετό τήν μεσόγαιον, Αρκαδίαν τό παλαιόν κα- 
«λουμένην, καί διά Τεγέης καί Μαντινείας έλαύνων κατήει έπί τήν 
«Ίθώμην καί Μεσσηνίαν χώραν, καί ληϊσάμενος έπί ήμέρας συχνάς 
«τά τήδε ύποζύγια, Νεοπολίχνην παρεστήσατο’ καί Σιδηροπολί- 
«χνην1 πολιορκών, ώς ούκ ήδύνατο έλέΐν, άπήγαγε τόν στρατόν, 
«έξελαύνων διά τής όδοΰ». κλπΛ Άλλά καί άλλοι στρατηγοί τών 
Τούρκων πολλάκις είσέβαλον είς τήν Πελοπόννησον, ής τούς κατοί
κους παροξύνοντες οί Βενετοί, καί ίδίιγ τούς Μανιάτας, πολέμους 
κρατερους πρός αύτούς πολλάκις συνεκρότουν, έως ού έπί τέλους ύ- 
πέπεσεν ύπό τήν έξουσιαν τών Τούρκων άλλά ταΰτα πάντα, ίδιον 
ιστορικού έκθεϊναι έν πάσγ λεπτομερείς, ήμεϊς παραλέίπομεν έν
ταΰθα, ώς έτερον σκοπόν έπιδιώκοντες.

§ ς . Πριν ή όμως οί Τούρκοι γένωνται κάτοχοι τής Πελοπόννη
σου άπάσης, έσχατοι έκ τών Βυζαντινών αύθένται, κατά τήν τότε και 
μετά ταΰτα ταπεινήν έκφρασιν, ήσανδ^τε μεγάθυμος τελευταίος Κων
σταντίνος, δ ύπο τά τείχη τού Βυζαντίου πεσών ώς λέων μαχόμενος 
κατα τών λεγεώνων τού Σουλτάν-Μεχμέτη, ώς γνωστόν, καί δ άδελ- 
φος αυτού κύρ Θεόδωρος, καί τινες άλλοι είς διάφορα μέρη τής χερ
σονήσου, άτινα κατείχαν κατά τάς συνθήκας καί συμβάσεις, άς άνά 
αυτών, κατά την έκφρασιν τού Φραντζή, πεποιήκασιν’ έπειδή δέ τά 
μέρη ταύτα συντελούσί πολύ είς τόν διαφωτισμόν τής Μεσαιωνικής 
τοπογραφίας Λακωνίας καί Μεσσηνίας άντιγράφομεν φδε έκ τού Χρο
νικού τού Φραντζή, όςτις παρηκολούθει τφ Κωνσταντίνφ, καί συνε
πώς ήν αυτόπτης, τήν περιγραφήν αύτών έχου-σαν ώδί’ «Ημείς δέ 
«μετά τού αυθεντου ήμών Κωνσταντίνου τοΰ δεσπότου δι’ άλλης όδοΰ 
«ηλθομεν εις Βοστίτζαν’ καί γάρ εί καί μοναχός ούκ έγένετο δ δε- 
«σποτης κυρ Θεόδωρος, ϊνα άπομείνγ άπας ό τόπος αύτού είς τόν κύρ .

1 Σ ι δ η ρ 6 κ α σ τ ρ ο ν νΰν λεγομένη, ής τό φρούριον κατέστ'ραπταΐ.
2 Δ. Χαλκοκονδ. Ίστορ. η'? σελ. 381-382.



ΠΕΡΙ ΑΝΔΡΟ! ΣΙΙΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΟΥ 13

IS ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

«Κωνσταντίνον τον άδελφόν αύτοΰ χατα τάς συνθήχα,ς χαι σϋμ,βάοΈΐς 
«τάς άνά avt&r, άλλ’ ούν καί ούτος δέδωκε πρός αυτόν την Βοστί- 
»τζαν καί τά πέριξ αύτής, κα'ι εις τό έτερον,μέρος τά οσα έν τοΐς 
«ποσ'ι τοΐς πρός δυσμάς. ήλίουείσϊ τοΰ ύπερμεγέθους όρους τοΰ Ταϋ- 
«γέτου (καί ένέκειτο βέλτιον φρούριον κα'ι χώρον ΙΙελοποννησου, τό 
«Λεΰκτρον Μαίνης, τό όποιον Κεταρία1 πάλαι εκαλείτο) καί πάντα 
«τόν έκείνου ζυγόν άχρι και τής Πύλου της λεγάμενης Ίτύλου -̂. έκ δέ 
«του εξω ζυγοΰ τό κάστρον Ζαρνάτας καί Γαστίτζα 1 2 3, τό Διάσει- 
«στον Μελέ 4 Δράχιον5 καί Πολιανοΰν κα'ι τά περί αυτόν6 κα'ι έδω- 
«σεν κύτω κα'ι τά όσα πολίσματα καί φρούριά είσιν είς πάντα τόν 
«Μεσσηνιακόν Κόλπον, ένθα ρέει διά μέσου καί ό Πάμισος εκείνος 
«ποταριός. Ταΰτα έπιτροπικώς ήρχετο, τοΰ μεγάλου πρωτοστάτορος 
«Νικηφόρου τοΰ Μελισσηνοΰ όντα, ον διά την ποικιλότητα της φρο- 
«νήσεως και τό οξύ της διανοίας καί είς τά πάντά δεξιώτατον κοι- 
«νοτέροις πείθεσθαι πράγμασι καί Μελισσουργόν έπωνόν.αζον τόν άν- 
»δρα· διστρισέγγονος γάρ ήν τοΰ θαυμαστού έκείνου άνδρός Νικηφό- 
«ρου Καίσαρος τοΰ Μελισσηνοΰ, υιός, δέ τοΰ σεβαστοκράτορος-,Λέον- 
«τος τοΰ Μελισσηνοΰ, καί αύθέντης έκπαλαι καί έξ άρχής της ίσχυ- 
»ροτάτης Ίθώμης, ή καί Μεσσήνη εκαλείτο, καί παντός τοΰ Μεσ- 
»σηνιακοΰ Κόλπου- δς γέγονε καί μητροπολίτης Άδριανουπόλεως 
«άποθανούσης τής γυναικός αύτοΰ, διά πολλάς καί άναγκαίας αιτίας 
«είς κοινήν: ωφέλειαν, εί καί τό ά'ωρον τοΰ θανάτου ήρπαξεν άύτόν 
«καί άτελές τό έργον άπέμεινεν- είπόντες ούν-έτεροι πολλοί τάς αί- 

1 Κεταρία, όνομα πολύ τδ άπορον έ'χον καί εικασίας αποκροΰον.,. μήπως 
υποκρύπτεται τδ όνομα ενταύθα «Κύναιθα»;

2 Οΐα παραμόρφωσις ονομάτων παρά Βυζαντινοΐς ! I τδ όνομα Οιτύλου 
κατγ;ντησε Πύλου, ’[τύλου καί Νιτύλου καί σήμερον λέγεται Ο’ίτυλος και τω 
διγάμματι Βοίτυλος καί κατ’ ουδέτερον γένος τδ Οίτυλον καί Βοίτυλο παρα 
τω λαώ· περί τούτου γράφομεν ’ιδίαν πραγματείαν όσον ού'πω δημοσιευο- 
μένην.

3 Περί Ζαρνάτας καί Γαστίτζης (Γαί'τσαΐς σήμερον) έγράψαμεν ικανά έν 
τω «Άπόλλωνι» Πειραιώς (’ίδε φυλλάδ. 7βρίου, δβρίου, θβρίου καί 1 θβρίου).

4 'Η νυν λεγομένη Μηλέα έν τή Λακωνική.
5 Τδ Δυρράχιον καί Πολυανή, χωρία τοΰ Δήμου Άμφέίας, περί ών σωζο- 

μένων καί σήμερον ικανά έγράψαμεν έν τω β' φυλλαδίω τών Μέσσηνιακών 
περί άνακαλύψεως τής αρχαίας Άμφείας.

6 Έν δέ ύποσημ. άναφέρονται τάδε· « Ζαρνάταν καί Γαστίτζαν, τδ αδια- 
»σειστόν Μελέ, Διρ^άγιον καί Πολιανούς καί Γαρδίκιαν καί τά. περί άυτά». 
Χρονικ. Φραντζή. έν ύποσημ. Βιβλ. II, κεφ. II, σελ. 131.

I

■>

Γ

Γ

» τίχζ έίς πλάτος, εγώ έγκατέλιπον. Ή δέ αιτία τής τοιαύτης έπι- 
«τροπικής τοιουτοτρόπως είχεν, τής πρός τόν δεσπότην κυρ Θεόδω- 
«ρον ό προρρηθείς Νικηφόρος ό Μελισσηνός όσχεν υιόν όνόματι Νικό- 
»λαον, δν άνεγέννησε διάτοΰ άγιου βαπτίσματος δ δεσπότης κυρ Θεό- 
«δωρος· καί έν τω καιρω τής μεταστάσεως αύτοΰ είς τάς άύλους μο- 
«νάς (ό γάρ υιός αύτοΰ τριετής νήπιος ών), διαθήκην ποιήσάς τοΰτον 
«κατέλιπε τόν δεσπότην κύρ Θεόδωρον κύριον καί δεσπότην κα'ι έπί- 
«τροπον τοΰ παιδός καί πάντων τών αύτοΰ κτημάτων και χρημά- 
»των κινητών καί άκινήτων, ότι έάν ό υιός αύτοΰ καί κληρονόμος 
«εύθύς άποθάνη, χωρίς κληρονόμων, πάντα τά έαυτοΰ άστεα, κώμαι 
«καί χώραι καί φρούρια εσονταί τω δεσπότη κύρ Θεοδώρφ, τά έκτος 
«και έντός τής ΙΙελοποννησου· ήσαν γάρ τά εντός,'j4rdροΰσα, λέγω, 
«καί ΚαΛαμάτα, Μαντΐνεια), Ίάνιτζα, Πίδημα^, καί Μάνη3 κα'ι 
«Νησίν, καί Σπιτάλιν^ καί Γρεμπενή 5 καί ’Αετός καί Νεόκαστρον 
»καί Ίθώμη, ή νΰν λεγομένη Μεσσήνη, καί ’Αρχάγγελος6 καί Σαυ- 
«λάουρος καί ’Ιωάννινα καί Λιγούδισταλ- τά δε έκτος' μεγάλη Αίνος

1 Ή Μαντίνεια κεΐται έν τώ δήμω Άβίας καί διαιρείται εις δύο έίς μικράν
καί μεγάλην Μαντίνειαν- φρούριόν τι σήμερον δέν υπάρχει, οΰδ’ έρείπιά τινα 
είδον έκεΐσε μεταβάς· είς αυτήν κατέφυγε, κατά Χαλκοκονδύλην, δ έτερος 
τών ηγεμόνων σύν τή γυναικί, « τής Λακωνικής πρδς τή θαλάττη ούσαν » 
(Χαλκοκόνδ. Ίστορ. θ', σελ. 447)., ’

2 Τδ πίδημα τω ι γραφόμενον σημαίνει τδ φυσικώς πίδακας σχηματίζον 
άναβρύον έκ τής γής ύ'δωρ, όπως καί πράγματι έ'χει τδ πράγμα’ διά τοΰ η 
δέ, ώς πήδημα, σημαίνει τδ έκ τής κορυφής τοΰ αποκρήμνού λόφου, εφ’ ού έ’- 
κειτο τό νΰν είς έρείπια φρούριον, τής νύμφης Νεράιδος, Αυγιάς καλούμενης 
πήδημα, κατά τήν παράδοσιν, περί ής ϊδε τδ έμδν β' φυλλάδιον τών Με.σση- ■ 
νιακών σελ. 3-4 κ.έξ.

3 Ή λεγομένη σήμερον Μικρο-Μάνη παρά τήν Θουρίαν κειμένη, καί ούχί ή 
Μάνη τής Λακωνικής, ήτις και Μεγάλη έκαλεΐτο πρδς διάκρισιν οΰδ’ έν Μι- 
κρο-Μάνη διεσώθησαν έρείπια φρουρίου βυζαντινού.

4 Τδ «Σπιτάλι ν» φέτος άνεκάλυψα, μίαν ώραν δ’ απέχει άπδ τδ Νησί 
πρδς Δ. έπί λόφου δ’ άπόπτου ύπάρχουσι τά ερείπια τοΰ βυζαντινού φρου
ρίου καί καλούνται νυν παρά τω λαω «Σπιτάλια» παρά τδ χώρίον Κα
λαμαρά.

5-6 Τά ονόματα τούτων καί θέσεις δέν ήδυνήθην νά άνακαλύψω.
7 Εν ύποσημειώσει φέρονται τάδε περί αύτών, ολίγον διάφορα τών πρώ

των- «Πάσης.τής αύτοΰ δεσποτείας τόποι καί χώραι έκτδς καί έντδς τής ΙΙε- 
«λοποννήσού έ'σονται τω κύρ Θεοδώρω τώ Δεσπότη- ήσαν γάρ έκτδς μεγάλη 
«Αίνος, Περ.ιθεώριον και Ξάνθη, καί τά περί αύτής καί πάσα ή Χερσόνησος 
τ«οΰ Ελλησπόντου - τά δέ έντδς Πελοποννήσου έν. τω Μεσσηνιακω Κόλπω, ένθα 

ί
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»κα'ι ή περί αυτήν παροικία πάσα, κώμαι καί χώραί έως καί Πε- 
«ριθεωρίου- & καί σταλείς έγώ παρέλαβον αυτά’ ώς έπί τό πλεϊστόν 
«τινας έκ τούτου του γένους των Μελισσώνων καί Στρατηγοπούλους 
»έπωνόμαζον, καί έν ταϊς χρονικαΐς ίστορίαις ούτως έγραφον τούς 
«Μελισσηνούς Στρατηγοπούλους δι’ αιτίαν τοιαύτην- τον γάρ Ά- 
«λέξιον Καίσαρα τον Μελισσηνόν, τον καί τήν Κωνσταντινούπολή 
»έλευθερώσαντα έκ της Λατίνων χειρός, Στρατηγόπόυλον έπωνόμα- 
»ζον διά την μάμμην αύτοΰ καί έκτοτε το έπίκλην τούτο εις τινας 
«τού γένους τούτου έπεκράτησε- τον δέ Νικηφόρον καί ριέγαν πρωτο- 
«στάτορα καί Μελισσο.υργόν έπωνόμασαν» ,1

§ ζ’. Την επιτροπικήν των ανωτέρω [Λερών κατά διαταγήν τού 
δεσπότου κυρ Θεοδώρου διήρχετο δ πρωτοστράτωρ Λέων δ Φραγκό- 
πουλος έπί καιρόν τινα, άλλ’ ό Κωνσταντίνος ήθέλησε νά καταλάβη 
διά τά μέρη διασχέδια, άπερ περιγράφει δ Φραντζής, καί άπερ ήμεϊς 
ένταυθα παραλείπομεν, ώς άλλότρια τού ήμετέρου σκοπού- τούτο 
μόνον άξιοπαρατήρητον θεωροΰμεν παρά τφ Φραντζή ότι τούς ύστε
ρον έν Έλλάδι ,έπονομασθέντας «Κα,Λετά,νους», καί «Καπεταγίας». 
αύτός έπονομάζει «ΚεφαΛάδεςκ καί i.Ke(j>aJMZixor » ,2 ώς έμφαίνεται 
έν τοΐς έξής- «Εστάλη ούν είς κεφαλήν της Ίθώμης καί Άνδρούσης 
«δ αυτός Λάσκαρις, ίτι δε καί οί άλλοι άρχοντες οί ε’ις τά ,έκεΐσε 
κάστρα «χεγα.ίάόες». Αλλά δη καί ό πρώτος τών αρχόντων τού οϊ~ 
»κου αυτού δ Λάσκαρις Αλέξιος έλείφθη «είς1 ΚεφαΛάτιχογ», της 
«Βοστίτζης καί έναπέμεινεν έκεϊσε.3 Άπαντες δ’ οί κάτοικοι τών 

«ρέειδιά μέσου καί ό Πάμισος εκείνος ποτάμιός, Άνδρουσα, Καλαμάτα, Μαν- 
»τίνεια, Ίάνιτζα, Πήδημα, Νήσι, Σπητάλι, Γρεπένι, Καράντζα (Σ.Σ. Γαράν- 
«τζα λέγεται σήμερον- ή δ’Έλω'ί, ’Ελαία, Στενήκλαρος, τό Στ ε ν ί κ ρ α- 
»ρον), ’Αετός, Έλωΐ, Νεδκαστρον καί Ίθώμη ή νυν λεγομένη Μεσσήνη, 
»καί ’Αρχάγγελος, Σαυλάουρος, ’Ιωάννινα, Αιγούδιστα, Φυλατρία, καί Πύ- 
«λος καί τά περί αυτά, καί τά έν τοΐς ποσί του όρους τής Νίκης του Σίμου 
«λεγομένου, ά'χρι του πεδίου Στενικράρου καί του ρεύματος τής Βελίρας, καί 
«σταλείς έγώ παρέλαβον αύτά οσα μη ύπδ την έξουσίαν τών ’Αγαρηνών εύ- 
«ρίσκοντο, ολίγα πάνυ» (Γ. Φραντζή Βιβλ. Β', Κεφ. Β', σελ. 133).

1 Γ. Φραντζή Βιβλ. Β’, κεφ. β', σελ. 136-131 κ. έξ.
2 ’Εκ τούτου εξηγείται ά'ριστα καί δ παρά τω λαω νΰν διασωζόμενος ορος 

«Κεφαλοχώρι», έν Ήπείρω μάλιστα, δι’ ου εννοούνται οσα χωρία δεν 
ύπάγονται ύπδ την εξουσίαν άλλου, άλλ’ άνήκουσι εις έαυτά, ήτοι αύτοκέφα- 
λά έστι, δεν ύπάγονται ύπδ Κεφαλάδες καί επομένως νά άποτελώσι «Κ ε φ α
λάτι κ α ==■ «τ ζ ι φ λ ί κ ι », ώς λέγουσιν οί Τούρκοι τά ύπδ αγάδων καί μπέη

δων κατεχόμενα χωρία.
3 Γ, Φραντζή Βιολ. Β', κεφ. γ', σελ. 135 τής αύτ. έκδ. 

μερών τούτων ώφειλον είς πρώτην διαταγήν τού αύθέντου αυτών νά 
τρέξωσιν έν όπλοις ύπδ τάς σημαίας αυτού προθύμως, ώς όντως I- 
δραμον, δτε ήθέλησεν δ κύριος αυτών νά κυριεύσγ τάς Πάτρας τής 
Άχαίας, ώς λέγει ό Φραντζής «καί ιδού έγράψάμεν προστάγμ.ατα 
«προς πάντας τούς έν τη περιοχή τής Ίθώμης καί ’Λνδρούσης έν 
»_τ<3 Μεσσηνιακφ Κόλπφ καί τών εσώ καί έξω ζυγών, ϊνα τή πρώτη 
«τού Μαρτίου μηνός τού αύτοΰ έτους έλθωσι μετά όπλων καί τών 
«πλειόνων ανθρώπων τής αρχής ένδς έκάστου αύτών, καί ούτω τα- 
«κτικώς διελθεϊν τον τόπον τού. πριγκήπου, καί δεχθώσι καί συνα- 
«παντήσωσι τον νέον αύθέντην είσερχόμενον έν τφ Μεσσηνιακφ 
«Κόλπω καί ζυγοΐς- ομοίως έμηνύθη καί τφ Λασκάρει Άλεξίφ τφ 
«έκ Βοστίτζης» κτλ.1 Β' ΠΕΡΙ ΝΗΣΙΟΥ

§ α’. Νησί ώνομάσθη διά την ύπδ τού ποταμού Παμίσου, παραρ- 
ρέοντος· σχεδόν άλλοτε, περικύκλωσιν καί σχηματίζοντος έλη αδιά
βατα, πλήρη καλάμων- ούτω περιζώννυσι σχεδόν καί δ ’Άραχθος 
ποταμός την έν Ήπείρφ πόλιν ’Άρταν- άλλ’ οί Τούρκοι τού Νησίου, 
κατά την παράδοσιν, καί ϊνα προφυλάξωσι την πόλιν από τάς συνή
θεις πλημμύρας τού ποταμού, καί ϊνα ποτίζηται εύκολώτερον τδ 
πέραν αυτού πεδίον τής Μακαρίας λεγομένης, συνήγαγον τούς πέ- 
ριξ χωρικούς βία καί ώρυξαν τάφρον άπό τού χωρίου «Πισίερίτσα.», 
μέχρι τής παραλίας τού Μεσσηνίακού Κόλπου, κάί έρριψαν, κατά 
την κοινήν φράσιν, τον Πάμισον μέσα εις αύτήν, καί ούτως έσχη- 
ματίσθη ή σημερινή κοίτη τού ποταμού τούτου- άλλοτε οί Νησίώ- 
ται διεπέρων τον ποταμόν έν σχεδίαις καί μετά κινδύνων μετέβαι- 
νον είς Καλαμάταν, νύν δέ μετά πάσης εύμαρείας έν άμάξαις γίνε
ται ή μετάβασις- διότι κατεσκευάσθη γέφυρα έν τφ ποταμώ και α
μαξιτή δδός άγει είς τήν πρωτεύουσαν τού νομού Μεσσηνίας, ήτις 
σχεδόν άπασα διασχίζεται διά τοιούτων δδών, πλήν τών ορεινών 
μ.ερών αύτής. ·

β’. Κατά πρώτον άναφέρεται ή πόλις αύτη έν τφ livre de la 
conqueste, έχουσα μ,άλιστα καί φρούριον, ώς έμφαίνεται έν τοϊς 
έπομένοις «et li princes de present print toute samesnie et la 
»gent dou plain de la Moree et de Beau-Veoir ; et vint, le

1 Γ. Φραντζή Βζβλ. Β', κεφ. α', σελ. 137. 
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«•plus hastivement que ll pot, au chastel de I'ille, qui est de 
»l’evesquie deCoron»* ’τοΰ φρουρίου τούτου ούδέν τών έρειπίων διε- 
σώθη, ούδ’ άλλο τι έντός της πόλεως άρχαϊον μνημεϊον ή μεσαιωνι
κόν, είμή μόνον ό ναός τοΰ άγίου Δημητρίου, φέρων τύπον βυζαντι
νόν, καί έν τώ παρά την οδόν την δημοσίαν κειμένω ναώ της άγιας 
Παρασκευής έκτος της πόλεως, παρετηρήθησαν έπιγραφαί πίνες μό
λις διακρινόμεναι*  διότι τά γράμματα σχεδόν έξηλείφθησαν ενεκα 
της τριβής, της προερχομένης ύπό των πατημάτων τών ποδών τών 
εν αυτω έκκλησιαζομένων. Οί λίθοι, έν οις τά γράμματά, άλλαχόθεν 
μετηνέχθησαν έκεΐσε, καί έλιθοστρώθησαν' άλλά πόθέν ; άγνωστον’ 
μόλις έν αύτοϊς διέκρινον τά ονόματα «Γερουσία», «ΙΤέτραι·, καί 
τινα άλλα άσήμαντα κα'ι ασυνάρτητα, ώστε ούδέν έκ τούτων έζάγε- 
ται ώρισμένον και συντελοΰν είς τάς περί τής πόλεως ταύτης έρεύ- 
νας. Κατά τό livre de la COnqueste έπι Φράγκων εμενεν έν αύτή 
ό Πρίγκιψ Florant, ώς άποδεικνύεται έκ τών έξης· «et quant Π 
«furent la, si ne vouldrent sejourner ne poy ne asses, ains 
«loerent autres chevaux, et prinrent congie do Sguro-Mailli, 
«et s’en vindrent tout droit au Chastel de I’Isle ou il troverent 
»le prince Florant, qui tenoit le siege dcvant Calamate.»2 καί 
παρακατιών έν άλλφ χωρίφ «et puis envoia deux homes a Chi- 
»valau prince Florant, au Chastel de I’ille, ouil estoit · qu’il lui 
»envoiast monseignor Jehan Chauderon et monseignor Gof- 
•froy d’Anoee, le seignor de 1’Arcadie, pour leur assener le 
••Chastel.»3 Άλλά καί πολλοί άλλοι, ώς άποδεικνύεται έκ τών δε’ 
»et apres ce un poy de temps, si parti la princesse de la Μο
β ree, et vint demorer en la Chastellanie de Calamate, ou 
«Chastel de I’ille, oh elle demouroit plus voulantiers que en 
«nul autre lieu».4

§ γ\ ’Επειδή δέ ώ τύχη τοΰ φρουρίου τοΰ Νησίου και έν γένει ή 
‘Ιστορία αύτοΰ ταυτίζεται τη της ομόρου αύτή Άνδρούσης, Σπητα- · 
λίου καί λοιπών, περιττόν θεωροΰμεν νά έπαναλάβωμεν ένταΰθα, δσα 
ανωτέρω έξεθέμεθα ιστορικά γεγονότα, ένοις συμπεριλαμβάνονται καί 
τά τοΰ Νησίου, παρακολουθήσαντος τάς τύχας τών λοιπών καί έπί 
Βυζαντινών καί έπί Τούρκων. ,

1 Le livre de la conq. σελ. 336. —337.
2 Αυτόθι σελ. 353.
3 Αύτόθ. σελ. 355.
4 Αύτόθι σελ. 386.
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§ δ’.Άλλ’ έπί Βενετών ή έπαρχία αύτη,δΐήρημένη εις δύο τμήματα, 
τό μέν τοΰ Νησίου, τό δέ τών Λάκκων, διέτελεί έν σχετική εύμαρεί^, 
κατά, τήν μαρτυρίαν τοΰ Μαρίνου Μικιέλ Άργοντος Πελοποννήσου, 
δστις έν τή περί αύτής εκθέσει αύτοΰ λέγει τάδε’ «quelli d’An- 
«drussa e di Caiamata hanno qualche parte montuosayma il 
«restante s’inrialza in delitibse e fertili coline, la maggior 
•parte incolte, come pure s’estende in due gran campagne,una 
•detta di Lacus e l’altra di Nissi; la prima delie qualli s’al- 
»lunga sette in otto iriiglia, od altre tantc s’allarga, circon- 
••data da alti monti, fertile, ma per la meta solamento col- 
«tivata e spitrsa di ville habitate dagli Albahesi, Viene irri- 
»gata d’alcuni fiumicelli, traguali il piu nominato e il 
»Marozhmena: ela baihpagna di Nissi s’estende dalla marina 
••del golfo di Coro he j>e'r qdihdeci miglia, havbndbne sino a
• otto nella sua Larghezza maggiord; campagna tutta fertile 
»e fecondissima, producento ogili sorte de biade in gran co- 
»pia, quale viene bagnata daun flume detto Pidirna, e daun 
»altro che e dalli maggiori del regno, detto Ruda o Aiosflo- 
» ros, altre volte nominato il Pamiso, nel quale vicino alia
• bocca si prenMl qtiaifcfie copia di peace, pnde s’affitta per pes-
• chiera, che spandendosi del verno fuori del suo alveo ap- 
>· porta gran danno alia campagna soggetta. Nel territorio 
«d’Andrussa in sito tra monti si vedono le vaste reliquie 
»della citta di Messeae di circuito di sei miglia com mure di 
•bellissima struttura, che era capitale della provintia e delle 
••celebri di tutto il regno. La gente di quest! territorij con
eforme al solito e rustica 6 priva di ci vilta, levati li habi- 
»tanti di Caiamata che sono populi piu tosto di buoni cos- 
»tumi, e che VestonO hdbito alia liinga,' assai civile, ajplicati 
»la maggior parti alia mercantia, desiderosi di vedersi di- 
»retti da un publico Ra pp re sentan te per non aver occasione 
»di andar a mendicar la giustitia sino a Zarnata». (‘Ιστορικά 
Μελετήματα ύπο Σ. Λάμπρου σελ. 205—206). Μετά ταΰτά δ’ έπί 
τοΰ ιζ' α’ιώνος έ'ξερήμώθή.τό Νησί σχεδόν καί άπόκατέστη κτήμά 
{τσιφΓίχι τουρκιστί) ένός ’Αγά' τούρκου Ντρίζη καλουμένου, δστίς 
καί τό ονομα αύτοΰ άπέδωκε τή κώμη, Ντρίζαγα κάλουμέν-ρ, κατά 
τόν Γεωγράφον Μέλέτιόν (Γεωγρ*.  Μελέτ. Ήεσσην.' ίκδ. Βενετίας.) 
Μεσσηνία.

Τόρ.ος I'. 1. — ΐεπνίμ,βριος 1886. 2

ί
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§ ε'. Μόλις δέ κατά τόν παρελθόντα αιώνα άπέλαβε πάλιν τό 
πρότερον όνομα.«Νησί», δπερ διετήρησε μέχρι τοΰ νΰν άλλα Β. Δια- 
τάγματι μ,ετωνομάσθη Μεσσήνη και ώρίσθη πρωτεύουσα έπαρχίας 
Μεσσηνίας, άνέλαβε δηλαδή τό άρχαΐον όνομα της Μεσσήνης, της 
αρχαίας πόλεως, ήτις φύςοδομήθη, ώς γνωστόν, ύπό τοΰ Έπαμινώνδου 
ύπό τούς ‘νοτίους πρόποδας τοΰ τής Ίθώμης ορούς έν κοιλάδι, άπε- 
χούσγ τοΰ Νησίου τέσσαρας ώρας πρός Β."Ωστε δλως ακατάλληλος ή 
τοιαύτη μεταβολή τοΰ ονόματος κρίνεται έπιστημονικώς' εύλογοφανής 
δ’ άν εϊη, ε’ι tv τέταρτον ή τό πολύ ήμίσειαν ώραν απείχε τής πα- 
λαιάς, ώς ή νέα Θουρία άνέλαβεν άρμοδίως τήν άρχαίαν ονομασίαν, 
διότι μόλις απέχει εν τέταρτον τοΰ λόφου, έφ’ ού έ'κειτό ή αρχαία 
Θουρία' ούτως ή Μεγαλόπολις καί άλλαι καθεξής. Περιέχει δέ τό 
Νησίον νΰν περί τάς 1,000 οικογένειας, Έπαρχεΐον, Σχολαρχεϊον, 
Παρθεναγωγείων, Δημοτικά Σχολεία, Εφορείαν, Είρηνοδικειον, καί 
ένεργεϊ ικανόν έμπόριον σταφίδων και σύκων, επιβιβαζόμενων έν τφ 
όρμφ «Μπούκερ μίαν ώραν άπέχοντι πρός Ν. και έπινείφ τοΰ Νησίου 
θεωρουμένφ.

'Έγpayor ' Αθήνησι, 50 Αύγουστον 1886.

Ά6αν. ΙΙετρίδης
Ήπειρώτης (σχολάρχης)

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΤΗ ΝΗΣΩ ΝΑΞΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΪ ΑΓΙΟΙ ΓΕΗΡΓΙΟΤ

Περί τής καταστάσεως τών.γραμμάτων, έν Νάξφ έπι τής φραγ
κικής κατοχής, εΐ και ή έπίσημος αύτών γλώσσα ήν ή λατινική και 
ιταλική, ούδέν σχεδόν είναι είσέτι γνωστόν καίπερ δέ αρκετόν χρο
νικόν διαρκέσασα διάστημα άπό τοΰ 1207 μέχρις ταυ 1566, δηλαδή 
έπι τριακόσια πεντήκοντα έννεα έτη, έ'κ τινων μόνον σωζομένων ιδιω
τικών και έπισήμων εγγράφων δύναταί τις νά λάβη μικράν τινα ιδέαν

ι;
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περί τής καταστάσεως αύτών, ούδένα δε λόγίον άνδρα κατ’ αυτήν 
τήν περίοδον γνωρίζομεν διάλάμψαντα.1

Μετά τούς Φράγκους έ'χομεν τούς τούρκους δυνάστας έπι δύο πε
ριόδους κυριαρχήσαντας τής νήσου τήν μέν πρώτην άπά τοΰ 1566 
μέχρις τοΰ 1770, δηλαδή έπι διακόσια τέσσαρα έτη, όπότε αί νή
σοι, μετά τής Νάξου κατελήφθησαν ύπό τών 'Ρώσων. Τής περιόδου 
ταύτης τά έ'γγραφά είσι περισσότερα, δυνάμεθα δέ κα'ι λογίους νά- 
παριθμήσωμεν άνδρας. Κατά τήν περίοδον ταύτην έγκαθιδρύθησαν 
οί Ίησουϊται έν τή Νάξφ τφ 16271, ή, κατά Αίχτλε, τφ 16262 ή 
έγκατάστάσις τούτων άναμφιβόλως έφερε μεταβολήν Ttva τής άμα- 
θείας έν Νάξφ, εΐ καί ό σκοπός αύτών ήν ούχ'ι ή μόρφωσις έγγραμ- 
μάτων άνδρών, άλλ’ή προσηλύτισις ε’ις τήν δυτικήν ’Εκκλησίαν' περ'ι 
’’Ανδρου κα'ι Μήλου έχομεν ειδήσεις περί σχολών τών ’Ιησουιτών, 
περί ών έκτενώς έν άλλη διατριβή «Περί τών δυτικών κοινοτήτων 
καί ’Εκκλησιών τοΰ Αιγαίου ΙΙελ,άγους». Πολλούς κατέβαλον έν 
Νάξφ κόπους έπί μακράν προσδιατρίψας, καί έρευνήσας τά' περί 
τούτου, άλλ’ έμοί, σγ,σματικφ δντι, τά άρχεΐα τών Λαζαριστών 
(άντικαταστατών ’τών Ίησουϊτών) καί τής δυτικής αρχιεπισκοπής 
είσ'ιν άπρόσιτα.

Οί 'Ρώσοι, καταλαβόντες τάς νήσους τοΰ Αιγαίου, έν αις καί τήν 
Νάξον τφ 1770, φαίνεται έφρόντισαν περί τής έκπαιδεύσεως τών κα
τοίκων διότι είς τήν διατριβήν τοΰ ρώσου Ματθ. Γρηγ. Κοκοβτζόβ 
«Περί τών κατοίκων τοΰ Αιγαίου» άπαντώμεν τάδε...............ήτις
(Αικατερίνη) ποθοΰσα νά ζωογονήσή τήν άπολεσθεϊσαν παιδείαν,

1 'Ο κύριος ’Ιωάννης Σακκελίων ένΠανδώρμ τόμ. ιζ', σζΚ. 165 αναδημο
σιεύουν ιστορικήν σημείωσιν κακώς δημοσιευθεϊσαν ύπδ Λουδοβίκου 'Ροσσίου 
έν τώ Νησιωτικοί αύτοΰ περίπλω (Reisen auf der Grieohischen inseln) τόμ. 
β’, σ. 186 έκ χειρογράφου τής βιβλιοθήκης, τής Πάτμου, έν η φέρεται ή έξής 
σημείωσις· «Θεοΰ συναιρομένου πασαν τήνδε βίβλον περιελθών (τά εξ βιβλία 
τοΰ Διοδώρου) ωδ’ έληξα ώρμ τήδε νυκτέρμ α’, νοεμβρίου η', ΐνδικτιώνος ιε' 
τής τοΰ Λόγου οικονομίας έ'τη αυξς' έν Νάξφ νήσω, Γρηγόριος (διάκονος καί 
μοναχός) μονότροπος τάχα γε. θύτης άμαρτωλδς πατρώνυμον έ’χων Άνδρέαν 
καί Χίος τδ πάτριον».

1 Nouveaux Mdmoires des Missions de la Compagnie de Jesus dans le Le
vant. Paris. 17.1.5 p. 91—92·

2 Περιγραφή τής νήσου Νάξου ’Ιγνατίου Λίχτλε, χειρόγρ. άνέκδ. παρ’ έμοί. 
Ό Κούμας (Ίστορ. τ. άνθρωπ. Πράξ. τόμ. 8, σ. 478) λέγει οτι, άποδιωχθέντες 
άπδ Κωνσταντινούπολή έπί τοΰ Μουράτ δ', ύπήγον εις τήν Νάξον, δπου εΰ- 
ρισκον προσήλυτους.
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διέταξε νά ΐδρύσωσιν έν Νάξφ σχολήν· έπειδή δμως μεΐά τήν σΰνό- 
μολόγησιν τής ειρήνης αΐ νήσοι αύται έκ νέου έπεστράφήσάν τγ ο
θωμανική Πύλγ, οί έν τ·ρ είρημένγ οχολ^ εκπαιδευόμενοι άπεστά- 
λησαν, έπιστρέφοντος του ρωσικού στόλου είς ΓΙετρούπόλ'ιν, ένθα έ'ν- 
διαιτώνται ύπό την κηδεμονίαν τής μητρός ’Αθήνας»'1 -ούδ'έν δ’ έτε
ρον περί τής σχολής ταύτης γνωρίζομεν.

Δεν πιστεύομεν δμως ότι ή Νάξος, διοικηθεΐσα κατά καιρούς άπό 
λογίους αρχιερείς ώς τον Θεωνάν, τόν ’Αθανάσιον, τού Ίωάσαφ καί 
άλλους, νά παρέμεινεν έπί τοσουτον είς τό σκότος Τής άμαθείας, καί 
οί'Ρώσοι νά έφάνησαν προνοηταί τής έκπαιδεύσεως τών κατοίκων, έν 
ώ είς αυτούς ίδίοσ οφείλεται'ή τελευταία έρήμωσις τών νήσων, έκ δέ 
τής δλης αυτών διαγωγής έν τφ Αίγαίφ κατά τά μ.έχρί τοΰδε δη- 
μοσιευθεντα έγγραφα έκολάκευον διαπαΐδαγωγοΰντες τούς ‘Έλληνας 
χάριν τών ίδιοτελών αυτών σκοπών. Είς τινα δμώς τών λογαρια
σμών τής κοινότητος Μπούργου, τόν ’Οκτώβριον του 17632 γεγραμ- 
μένον, εύρίσκομεν τό ποσόν τών γροσίων 110 «τοΰ δασκάλου», τόύ- 
νομα δμως τού οποίου άποσιωπάται, άναμφιβόλως δέ διδάσκαλον θά 
ύπονοήσωμεν τής κοινότητας ύπ’ αυτής πληρονόμενον κατ’ ακολου
θίαν δέ δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν την ΰπαρξιν σχολής..

Μετά την ρωσικήν κατοχήν, διάρκέσασαν έπ’ ολίγον, δηλαδή -άπό 
του 1770 μέχρι του 1774 έπί έτη. τέσσαρα, άρχεται ή δεύτερα τών 
Τούρκων κατοχή τών νήσων μέχρις τού 1821 δηλαδή έστί τεσσαρά
κοντα έπ,τά έτη, μετά δύο δ’ έ'τη από ταύτης, δηλαδή τφ 1776, 
ίδρύθη ή έν Νάξφ ελληνική σχολή.

Τήν ύπαρξιν τής σχολής ταύτης γινώσκομεν μόνον έκ σημειώ- 
σεώς τίνος τον λογίου Μητροπολίτου- ΙΊ-αροναξίας Νεοφύτου Β’, τού 
Λαχοβάρη, λέγοντος «. . . Δίαιτάς καιρικάς αταξίας καί φόβους τών 
τότε πολέμων λάθρα φυγών (Χρύσανθος ό Αίτωλος) άπό βασιλεύου
σαν ήλθεν είς Ναξίαν καί άρχισε πρώτον νά διδάσκγ, τήν γραμμα
τικήν τέχνην., ύστερον δέ τή προτροπή του δίερμηνέως τής ’'Ασπρης 
Θαλάσσης,. έπειτα 8- αύθέντου τήςΌΰγγροβλαχίας κυρίου Νικολάου 
Πέτρου-Μαυρογένους, τοΰ-έκ τής νήσου Πάρου, έσύ.στ.ησεν ελληνικόν

1 Περί τών κατοίκων του Αιγαίου ύπδ Ματθ. Ρρηγ.· Κοκοβτζόβ. Πα ρ ν aAf- 
σοΰ τόμ. β', σελ. 463·.

2 Ό λογαριασμός ούτος τής κοινότητος Μπούρ-γου κεΐται πΐάρ’ εμοί·-
3 Ν. Α. Μάυροκορδάτου Ψόγος νικοτιανης καί επιστολή πρός Μητροφάνην 

τδν διάκονον. ’Έκδ. Σ. Κ. του έξ Οικονόμων. Έν Βενετία !876-, σελ· 32·.

ι

σχολείου είς τήν Ναξίαν, σπουδή μ,έν Νικολ.άου Μαυρομμάτου, δα- 
πάνγι δέ τών ευσεβών Χριστιανών, τ$1 πρρ.τροπ'ρ δέ του μακαρίου 
αυθέντου, ούς Κύριος κατατάξοι έν χώργ τών δικαίων »?■ καί Καισ. 
ό Δαπόντες έν τφ Ίστορικφ αύτοΰ- Καταλόγφ λέγε·ι τον/ Μαυρογέ-νην 
σ.υστήσαντα σχολεία είς ένα δύο νησίαΑ

Ο Νικόλαος Πέτρου Μαυρογένης λοιπόν ήν ό έπιμεληθεϊς τήν σύ- 
στασιν τής έν Νάξφ ελληνικής σχολής, διορίσας τφ 1776 διδάσκα
λον ταύτης τόν έν Νάξφ προσδιατρίβοντα Χρύσανθον τόν Αίτωλόν 
προ.καλέσας δέ καί πατριαρχικόν γράμμα τόν ’Απρίλιον του ΐδίου 
έτους 1776 έπί Σωφρονίου Β', δι’ ού παρεχώρει προς τήν σχολήν 
ταύτην τής Νάξου τούς τόκους διακοσίων γροσίων κατ’ έτος έκ κετ 
φαλαίου όφειλομένου αύτφ άπό τήν κοινότητα Πάρου προς έκπαί- 
δευσ.ιν πέντε πενήτων παίδων Παρίων είς τ-ήν σχολήν ταύτην τής 
Νάξου- τό γράμμα τοΰτό παρατίθημι, έξ αύτοΰ δέ: μανθάνομεν τήν 
ύπαρξιν έν Πάρφ σχολής2 καί τής δωρεάς 1000 γροσίων τών αύτα- 
δέλφων Πέτρου καί Νικολάου Μαυρογένους πρός συντήρησιν ταύτης.

Σωφρόνιος ί.Ιέω Θεοϋ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως 
νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης. .

-{- Τερώτατε μητροπολϊτα Παροναξίας, ύπέρτιμε καί έξαρ.χε. παν
τός Αιγαίου Πέλαγους, έν άγίφ Πνεύματι αγαπητέ; αδελφέ καί .συλ-ι 
λειτουργέ, καί Εντιμότατοι κληρικοί, 'ευλαβέστατοι ιερείς, χρήσιμοι 
γέροντες καί προε.στώτες τής Επαρχίας ταύτης,, χάρις ε’ίη ύμϊν7. καί. 
ειρήνη παρά Θεού καί παρ’ ημών εύχή, εύλογία καί σ.υγ.χώρησις" 
πάντα τά εύλογοφανή αιτήματα, καί πρός ωφέλειαν, τοΰ Γένους ά- 
φορώντα, καί άποδέχεσθαι καί καταγέραίρειν καί δι’ ύμετέρων πα
τριαρχικών καί συνοδικών γραμμάτων συνιστάν καί έπι.κυρουν ούκ. 
άποναιν.όμεθα, όπως τό μόνιμον ε'χωσιν ές άεί καί συντηρών.ται ά- 
παράτρεπτα τά καλά, καί τά θεοφιλή έ'ργα, καί τοΐς τή χριστώ,νύμφ, 
κλ.ήσει : σεμ.νυνρμένοις ωφέλιμα-Επειδή τοιγαρρΰν καί έν τγ, νήσφ Πκρφ 
υπήρχε πρότερο.ν σχ.ολεΐον ελληνικών μαθημάτων καί προέκοπτον

1 Καισ. Δαπόντε, Ίστορ. Κατάλογος. Κ. Σάθα Μεσαίων. Βιβλιοθ. τόμ. γ·'ς 
σελ. 188.

2 Τοΰ το έκ τοΰ επιταφίου προς τδν Μαυρογένην τοΰ Ίωάσαφ Κορνηλίου 
μανθάνομεν, οτι καί διδάσκαλον μετεπέμψατο έκ Κωνσταντινουπόλεως (Ίωά- 
σαφ Κορνηλίου Λόγοι. Βενετία, 1788, τόμ. β', σελ. 221 καί Κ. Κούμα Ιστο
ρίαν των άνθρωπ. Πράξεων τόμ. ι', Βιέννη, 1 831, σελ. 388)· 
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πολλοί νέοι καί ωφελούντο ές τά μάλιστα, εΐτα δέ ταϊς τοΰ και
ρού άνωμαλίαις, καί περιστάσεσι παραμεληθέν έξέλιπε τό σχολεΐον 
έκεΐνο καί ύστερήθη ή τοιαύτη ωφέλεια και παράδοσις τών μαθη
μάτων-1 διά δέ τό σχολεΐον τοΰτο οί μακαρΐται δύο αύτάδελφοι, 
ό τε Πετράκης Μαυρογένης, κα'ι ό ποτέ άρχων δραγουμάνος του βα
σιλικού στόλου Νικόλαος Μαυρογένης ειχον εις τό κοινόν τής Πάρου 
χίλια γρόσια, καί τό τούτων διάφορον, δηλαδή γρόσια διακόσια, έδί- 
δοντο κατ’ έτος είς τό είρημένον σχολεΐον, κα'ι διήρκεσεν ή τοιαύτη 
δόσις τών διακοσίων γροσίων μέχρι τής προλαβούσης ανωμαλίας, 
έως όπου ήτον κα'ι τό σχολεΐον- τανΰν δέ ό ένδοξότατος αρχών δρα
γουμάνος τοΰ βασιλικού στόλου κύριος Νικόλαος Μαυρογένης, ΰίός 
κατά Πνεύμα αγαπητός κα'ι περιπόθητος της ήμών Μετριότητος, 
θείφ ζήλφ κινούμενος, συνεκροτήσατο σχολεΐον έν τή νήσφ Ναξί^ρ, 
καί διωρίσθη διδάσκαλος δ ΐερολογιώτατος κύρ Χρύσανθος έπί τό πα- 
ραδιδόναι ελληνικά μαθήματα, καί έπομένως ή αύτοΰ ένδοξότης 
κατά την παραγγελίαν τοΰ τε μακαρίτου πατρός αύτοΰ καί τοΰ 
θείου ήθέλησε δίδοσθαι πάλιν τά αύτά διακόσια γρόσια άπό τής κοι- 
νότητος τής Πάρου είς τό είρημένον σχολεΐον τής Ναξίας, έπί τοι- 
αύτν) συνθήκη τοΰ στέλλεσθαι άπό τής νήσου Πάρου πέντε πτωχά 
παιδία εις τό σχολεΐον τοΰτο πρός μάθησιν, καί λαμβάνειν έκαστον 
αύτών άνά τεσσαράκοντα γρόσια κατ’ έτος πρός κυβέρνησιν, καί ού
τως έδεήθη καί ήξιώσατο ήμάς συστήσασθαι τό τοιοΰτον δι’ ήμε- 
τέρου πατριαρχικού καί συνοδικού γράμματος, τούτου χάριν τήν 
αί'τησιν τής αύτοΰ ένδοξότητος ώς εύλογοφανή ούσαν εύμενώς άπο- 
δεξάμενοι, γράφοντες συνοδικώς μετά τών περί ημάς ίερωτάτων αρ
χιερέων καί ύπερτίμων τών έν άγίφ Πνεύματι αγαπητών ήμών α
δελφών καί συλλειτουργών, άποφαινόμεθα, όπως κατά τόν διορι
σμόν τής αύτοΰ ένδοξότητος έχωσι δίδοσθαι κατ’ έτος είς τό αύτό 
σχολεΐον τά διακόσια ταΰτα γρόσια άπό τής κοινότητος τής νήσου 
Πάρου, καί είναι έν τώ σχολείφ πέντε νέους έκ τής' νήσου Πάρου, 
καί λάμβάνειν έκαστον τούτον έτήσιον άνά τεσσαράκοντα γρόσια 
πρός ζωοτροφίαν- δ δέ τοιοΰτος διορισμός οφείλει μένειν άπαράτρε- 
πτος καί άπαραχάρακτος, μηδενώς τολμώντος άθετήσαι καί παρα- 
βήναι αυτόν τό παράπαν- δστις δέ τών άπάντων φανη έναντίος είς 
τήν ύπόθεσιν ταύτην καί έπιχειρήση τρόπφ οίφδήποτε είς άθέτη- 
σιν καί ανατροπήν τοΰ θεαρέστου τούτου έργου, δ τοιοΰτος άφω-
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7 ;
; ρισμένος εί'η καί κατηραμένος καί ασυγχώρητος καί πάσαις ταΐς
’ πατρικαΐς καί συνοδικαΐς άραΐς υπεύθυνος, καί προκοπήν μήποτε ίδοι

έφ’ οίς έργάζεται, έχων καί τάς άράς πάντων τών άπ’ αίώνος δσίων 
καί θεοφόρων τής ’Εκκλησίας άγιων πατέρων έξ άπόφάσεως.

ι ’Εν έτει σωτηρίω χιλιοστώ έπτακοσιοστφ έβδομηκοστφ έκτφ-
* Απριλίου δεκάτη πέμπτη.

Έν μηνί Άπριλλίω, ίνδ. θ'.

j- ’Εφέσου ΜΕΛΕΤΙΟΣ

-J- Θεσσαλονίκης ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ 

f Κυζίκου ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

f Νικομήδειας ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

•j- Ήρακλείας ΜΕΘΟΔΙΟΣ
f Χαλκηδόνος ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ 

-J- Νίκαιας Ανθιμος 
f Δέρκων Ανανιας
·|· Κρήτης ΖΑΧΑΡΙΑΣ

-|- Σερρών Αγάπιος
■f Σηλυβρίας ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ 

f Λήμνου Καλλίνικος.1

1 Περί τής ελληνικής ταύτης σχολής τής Πάρου ούδέν είναι γνωστόν.

Φαίνεται δ’ οτι ή ύπό τών διερμηνέων τοΰ στόλου προστασία
1 ~ τής σχολής έξηκολούθησε καί είς τούς μετά ταΰτα χρόνους, ώς. δη-

λοΰται έκ τής προστασίας, ήν έλάμβανον οί έπίτροποι αύτής άναφε- 
ρόμενοι πρός αύτούς, ή δέ σειρά τής διηγήσεώς μου δηλοΐ τοΰτο 

ί· οτι καί τούς διδασκάλους αυτοί διώριζον ώς καί τούς έπιτρόπους
τής σχολής.

Έκ τού άνωτέρω παρατεθέντος πατριαρχικού γράμματος μανθά- 
νομεν τήν σύστασιν τής έν Νάξφ έλληνικής σχολής καί τόν διορι
σμόν τοΰ Χρυσάνθου πρώτου τής σχολής διδασκάλου κατά τό 1776. 
Ό Χρύσανθος φαίνεται οτι ήν προ τοΰ Γ776 έν τη νήσφ Νάξφ, κατα
φυγών άπό βασιλεύουσαν διά τάς τότε καιρικάς αταξίας, έάν ύποθέ- 
σωμεν δέ καιρικάς αταξίας τόν μεταξύ Τουρκίας καί 'Ρωσίας πό
λεμον, δ Χρύσανθος κατέφυγεν είς Νάξον, κατεχομένην ύπό τών 'Ρώ
σων. Κατά τόν Μ. Γεδεών έδίδαξεν ό Χρύσανθος έπί πενταετίαν έν 
τη Πατριαρχική Σχολή, δηλαδή άπό τοΰ 1769 μέχρι τού 1774-" βε

ι ....... . .·1 Τό γράμμα τοΰτο έπί χάρτου έν πρωτοτύπω άπόκειται παρ’ έμοί, άν- 
τίγραφον δέ τούτου εύρηται έν .τω νέω κώδικι τής μητροπόλεως Παροναξίας 
φέρον κάτωθι «δ τής μητροπόλεως Ναξίας (νοτάριος) Γεώργιος Μαγδρόπουλος 
εκοπιάρισα εκ τοΰ Καθολικού ασφαλώς».

1 Μ. Γεδεών Χρονικά τής Πατριαρχικής Ακαδημίας. Κων
σταντινούπολή 1883, σελ. 176—177.
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βα,ίως.δέ . κατά, τδ. 1.774 κατέφυγεν ε.ΐς.Νάξο.ν κατεχομένην ■ ρΐσέ.τι 
ύπό τών ‘Ρώσων τδ.ϊδιο.ν αύ.τδ'.έφος .έγκαταλ.ειψάντων.αύτήν,. ώστε 
άπδ τής.έποχής-ταύτης έδίδασκεν έν Νάξφ. Έδίδασκε δέ .φαίνεται 
ίδίφ γραμματικά. δτε, ώς ανωτέρω εϊρηται, διωρίσθη διδάσκαλος τής 
συσταθείσης έλληνιφής σχολής τφ 1776. Που κατά πρώτον ό Χρύ
σανθος έδίδαξεν άγνοώ- άπδ τοΰ 1781 δμως δριστικφς ,έγκατέστη 
ή σχολή εις τδ μονύδριον του άγίου Γεωργίου πρδς τώ αΐγιαλφ τών 
μύλων κείμενον, δωρηθέντος τοΰ ήμίσεος μον.υδρίου άπό τοΰ κτή- 
τορος αύτοΰ Νικολάου Μαυρομμάτου πρδς την κοινότητα *Νάξου  
διά την ΐδρυ,σιν τής . σχολ.ής,. όψέποτε δέ παύση. ούσα έν αΰτφ ή 
σχολή, νά περιέρχηται τοΰτο εις τούς κληρονόμους αύτοΰ-τδ έγγρα
φον τής δωρεάς, άποκείμενον έν αντιγράφω έν τφνέφ κώδικι τής μη
τροπόλεως Παροναξίας, τνφρατίθημι.

Νικόλαός Μαυρογενης δραγ. Βασιλ. στόλου έπιβεβαιοϊ.
Παροναξίας Νεόφυτός έπιβεβαιοΐ.

Διά τοΰ παρόντος γίνεται δήλον δτι ό τιμιότατος σιορ Νικόλαος 
Μαυρομμάτης έλαυνόμενος ύπό τοΰ θείου πόθου, καί τής πρός τδ Γέ
νος κοινής αγάπης όρεγόμενος πάντοτε νά βλέπη την έπίδοσιν καί 
βελτίωσιν τοΰ ορθοδόξου, καί ποτέ περιβλέπτου και θαυμαστού γέ
νους μας, άβιάστφ θελήσει καί προαιρέσει αφιερώνει διά σχολεΐον 
κοινόν τδ μοναστήριον τοΰ άγίου Γεωργίου κείμενον πρδς τφ αΐγιαλφ 
τών μύλων, έκτος μόνον τής έκκλησίας μέ τά ύποστατικά της κα'ι 
ένδς όντά μέ τάνώγεών του πλησίον τής αύτής έκκλησίας, τό δέ υ
πόλοιπον μοναστήριον νά μένη πάντοτε ύπό τήν διοίκησιν καί έξου- 
σίαν τοΰ τε κατά καιρόν διδασκάλου, καϊ τών έπιτρόπων τής σχο
λής, χωρίς νά τούς ένοχλή τό παράπαν τινάς περί τούτου, άλλά νά 
μένη ές άε'ι καί εις αιώνα τδν άπαντα μόνον κα'ι μόνον διά σχολεΐον 
κοινόν- εΐ μέν δμως ποτέ φθόνφ τοΰ μισοκάλου κα'ι ήθελε χαλάση 
τδ σχολεΐον αύτό, τδ ρηθέν μοναστήριον νά μένη πάλιν ύπό τήν δε
σποτείαν καί κυριότητα τοΰ τε ρηθέντος σιδρ Νικολάου Μαυρομμάτη 
καϊ τών διαδόχων αύτοΰ χωρίς τίνος προφάσεως ή λογοτριβής. "0- 
θεν καϊ είς τήν περί τούτου ένδειξιν ·γέγονε τό παρόν άφιερωτικόν 
γράμμα- προσέτι ε’ι μέν κάμη χρεία κάμμία οικοδομή καϊ άνακαίνι- 
σις εις αύτήν τήν σχολήν, νά γίνεται ύπό τών έπιτρόπων τοΰ σχο
λείου άπδ άσπρα του- καϊ διό βεβαιούται ύπδ τοΰ ένδοξοτάτου άρ- 
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χαντος δραγουμάνου ,κφϊ τοΰ σιορ Μφυρομμά^ή» έδόθη τρις έπιτ 
τρόποις τής σχολής.

178.1 Αύγούστου 16 Τριός.1

Νικόλαός Μαυρομμάτης στέργω ώς άνωθεν
ΑνΤΩΝΗΣ ΜΠΑΡΟΤΖΗΣ μαρτυρώ
Αντωνης ΜιιαροτζΑΣ ποτέ Σπυρίδου μαρτυρώ 
Γρηγοριος Μαυρομμάτης στέργω2
Μάρκος ΠοΛιτης μαρτυρώ 
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗΣ ΓΡΥΜΑΝΗΣ μαρτυρώ 
Ανδρόνικός Πραδουνας μαρτυρώ 
‘Ο τής μητροπόλεως Ναξίας Νοτάριος ΠαπαγεωΡΓΙΟΣ ΜαΓι· 

ΔΡΟΠΟΥΛΟΣ έκοπιάρισα έκ τοΰ Καθολικού ασφαλώς.Α

Ώς έκ τής ανωτέρω δηλοΰται, Χρύσανθος δ Αΐτωλδς ήν δ πρώτος 
τής ελληνικής σχολής τής Νάξου διδάσκαλος, έδίδαξε δ’ έν αύτή) οπό 
τοΰ 1776 μέχρι τοΰ θανάτου αύτοΰ, συμβάντα τφ 1785, καί κατ’ αϊ- 
τησιν αύτοΰ έτάφη εις τό προαύλιον τοΰ άγίου. Γεωργίου- σώζεται 
δ’ εΐσέτι δ τάφος τοΰ αοιδίμου διδασκάλου, ανασκαφείς δέ καί τών 
όστέων αύτοΰ παραρριφθέντων, χρησιμεύει μετά τίνος συνημμένου τά
φου, ίσως τοΰ διαδεχθέντος αύτόν, ώς κατοικία κονίκλων-—περϊ.κύ- 
τοΰ διέλαβον έκτενώς έν τφ περιοδικφ «Πλάτωνι» Α

Μετά τινά έ'τη, δηλαδή τφ 1784, έταράχθηή ήσυχία τής. σχολής, 
τών κληρονόμων του Νικολάου Μαυρομμάτου άντιποιόυμένων τήγ 
κυριότητα αύτής, δι· δ έδέησεν ΐνα έκδοθη πατριαρχικόν γράμμα έπί 
Γαβριήλ Δ' τφ 1784, δι’ ού δ υιός αύτοΰ, Γρηγόριος ίεροδιάκονος 
τότε ών, έπεκυρώσατο τήν πατρικήν δωρεάν- τδ πατριαρχικόν αύτό 
γράμμα παρατίθημι.

ΓαβριηΛ έΛεω θεόν άρ^ιεχΙσκοΛος
π'ας 'Ρώμης καί Ο'ϊκονμεχικοςϋαΐξχάρ^ης.

·)“ Τών καλών καί θεαρέστων οσφ πλείων καί μείζων ή ωφέλεια,

1 «Ντριός» έν τών ορμητηρίων τής νήσου Πάρου, ένθα ό οθωμανικός στόλος
προσώρμει. . ' , '

2 Νομίζω, οτι ήν υιός τοΰ Νικολάου Μαυρομμάτου ό είτα. Αρχιεπίσκοπος 
Λιτίτσης,

1 Άπόκειται τ'ο γράμμα τούτο έν τω νέω κώδικι τής μητροπόλεως Πο ρο- 
ναξίας.

4 Πλάτων περιοδικόν σύγγραμμα, παιδαγωγικόν; κα'ι φιλολογικόν τόμ. ξ.*  
τεύχος θ' και Γ. Έν Άθήναις 1885 (σελ, 297—r303). 

>
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τοσούτφ (ΛβΙλλον άναγκαίαν ήγεϊσθαι προσήκει την' ασφάλειαν και 
έπικύρωσιν, ώς άν διαρκή γένηται και διαμένωσιν ανενόχλητα- τά 
μέν γάρ άλλα, ε’ι κα'ι παρά βαθεϊαν μεταβληθέντα, άλλ’ ούν καϊ την 
βλάβην έλάττω επιφέρει, τά δέ κοινωφελή, άν άναιρεθή είς τό κ,οι- 
νοβλαβές άντιμεθίσταται- διό καί μεγίστην την περί τούτων επιμέ
λειαν εί'ωθε καταβάλλεσθαι ή καθ’ ήμάς τού8 Χριστού Μεγάλη ’Εκ
κλησία πρός συντήρησιν και διανομήν αύτών άφορώσα- έπειδή τοι- 
γαροΰν ένεφανίσθη τή ήμών Μετριότητι γράμμα γεγραμμένον κατά 
τό παρεληλυθός χιλιοστόν έπτακοσιοστόν ογδοηκοστόν πρώτον σω
τήριον έτος, Αύγούστου δεκάτη έκτη, καί κατησφαλισμένον ύπογρα- 
φαΐς τε αξιόπιστων προσώπων καί έπιβεβαιώσεσι τοΰ τε ίερωτάτου 
μητροπολίτου άγιου Παροναξίας συνάδελφου ήμών άγαπητοΰ κα'ι 
συλλειτουργού κύρ Νεοφύτου, και τοΰ ένδοξοτάτου δραγουμάνου του 
βασιλικού στόλου, υιού κατά πνεύμα ήμών άγαπητοΰ κυρίου Νικο
λάου Μαυρογένη,1 καί περιέχον οτι ό σιορ Νικόλαος Μαυρομ,μάτης 
έπιλεγόμενος, θείφ ζήλφ κεκινημένος πρός κοινήν ωφέλειαν οικεία 
βουλή καί αύθαιρέτφ γνώμη, άνέθηκε καί άφιέρωσε διά σχολεΐον 
τής κοινότητος τό έν τή νήσφ Ναξίφ ιερόν μοναστήριον τού άγιου 
Γεωργίου πρός τφ αίγιαλφ τών μ.ύλων, έκτος μόνης τής έκκλησίας 
μετά τών υποστατικών αύτής, καί ενός όντα, μετά τού άνωγέου 
πλησίον τής αύτής έκκλησίας, τό δέ λοιπόν τοΰ μοναστηριού τού
του ές άεί καί είς αιώνα.τόν άπαντα μένον σχολεΐον, ώς εί'ρηται, 
διο.ικεϊσθαι καί έξουσιάζεσθαι παρά τού κατά καιρόν διδασκάλου καί 
επιτρόπων τής σχολής ταύτης άνευ τού ένοχλεΐσθαι τό παράπαν 
παρά τίνος άνοικοδομούμενόν τε καί έπισκευάζόμενον, άν χρεία γέ- 
νηται, παρά τών έπιτρόπων αυτού άπό άσπρων αύτοΰ καί άναλωμά- 
των άν μέντοι φθόνφ ποτέ τού μισοκάλου καταλυθή τό σχολεΐον 
τούτο έχει μένειν αύθις ύπό τήν δεσποτείαν καί κυριότητα τού ρη- 
θέντος σιόρ Νικολάου Μαυρομμάτη καί τών διαδόχων καί κληρονό
μων αύτοΰ άνευ τίνος άντιλογίας, καί προφάσεως. ’Επειδή ούν ένε
φανίσθη ήμΐν τό ρηθέν γράμμα, άμα δέ παραστάς έμπροσθεν ήμών ό 
όσιώτατος έν ίεροδιακόνοις κύρ Γρηγόριος Μαυρομμάτης έπιλεγόμε
νος συνφδά καί σύμφωνα τή έν τφ ρηθέντι γράμματι ΐδιοχείρφ υπο
γραφή αύτοΰ άπό στόματος ώμολόγησε καί έδεήθη θερμώς έπικυρω- 
θήναι ταΰτα καί δι’ ήμετέρου πατριαρχικού καί συνοδικού γράμ-

1 Τό μνημονευόμενον ένταΰθα γράμμα είναι τό ανωτέρω έκ τοΰ νέου κω
δικός τής μητροπόλεως Παροναξίας παρατεθέν.

s 
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ματος- τούτου χάριν γράφοντες άποφαινόμεθα συνοδικώς μετά τών 
περί ήμάς ίερωτάτων αρχιερέων καί ύπερτίμων, τών έν άγίφ Πνεύ- 
ματι αγαπητών ήμών αδελφών καί συλλειτουργών, ΐνα ή ρηθεΐσα 
άφιερωσις, ώς νόμιμος, ίερωτάτη καί κοινωφελής ύπάρχη ές άεί 
αμετάθετος και αμετάτρεπτος, καί τό ρηθέν μ,οναστήριον τού άγίου 
Γεωργίου το κείμενον πρός τφ αίγιαλφ τών μύλων έκτος μόνης τής 
εκκλησίας μ,ετά τών ύποστατικών αύτής, καί ένός έντά μετά τού 
άνωγεου αυτού πλησίον τής αύτής έκκλησίας, τό λοιπόν άπαν μέ
ρος αυτού υπαρχη και λέγηται καί παρά πάντων γινώσκηται σχο
λεΐον τής κοινοτητος έν τή νήσφ Ναξίφ είς αιώνα τόν άπαντα διοι— 
κουμενον καί έξουσιαζόμενον παρά τού κατά καιρόν έν αύτώ διδα
σκάλου και τών έπιτρόπων αύτοΰ, άνοικοδομούμ.ενον τής χρείας κα- 
λουσης άπο τών άσπρων αύτοΰ παρά τών έπιτρόπων αύτοΰ, έάν γε 
μην ποτέ φθόνφ τού μισοκάλου καταλυθή τό σχολεΐον αύτό, πάλιν 
εχει περιερχεσθαι καί μένειν τό ρηθέν μοναστήριον ύπό τήν δεσπο
τείαν και κυριότητα τού ρ.ηθέντος κύρ Νικολάου Μαυρομμάτη καί 
τών κληρονόμων αυτού- είς ένδειξιν ούν καί διηνεκή τήν άσφάλειαν 
έγενετο καί τό παρόν ήμέτερον πατριαρχικόν καί συνοδικόν γράμμα 
και έδοθη τοΐς έπιτρόποις τοΰ εΐρημένου σχολείου. Έν έτει σωτηρίφ 
αψπδ έν μηνί Ίανουαρίφ, ίνδ. β’.

Ί" Εφέσου ΣΑΜΟΥΗΛ 
f Ήρακλείας ΜΕΘΟΔΙΟΣ 
f Κυζίκου Αγάπιος 
f Χαλκηδόνος ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ° 
f Δέρκων Ανανιας

Νεοκαισαρείας ΙΓΝΑΤΙΟΣ ·
f Σερρών Ματθαίος
•f Δράμας ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
f Ναυπλίου ΜΕΛΕΤΙΟΣ?

1 Τό γραμμα τοΰτο έπί χάρτου εύρηται παρ’ έμοί έν πρωτοτύπω. Αντί
γραφου τούτου άπόκειται έντω νέω κώδικι τής μητροπόλεως Παροναξίας, φέρον 
κάτωθι «ο τής μητροπόλεως Ναξίας πρωτονοτάριος παπά Γεώργιος Μαγδρό- 
πουλος εκοπιαρισα εκ τοΰ Καθολικού ασφαλώς». Ό Μ. Γεδεών σημειοΐ έκ 
τών κωδίκων τής Μεγάλης ’Εκκλησίας φαίνεται παραλαμβάνων-οτι έκ γράμ
ματος πατριαρχικού επί Νεοφύτου τοΰ Ζ' άπολυθέντος τω 1791 (τό γράμμα, 
τούτο εστιν άγνωστον εμοί), μανθάνομεν οτι τόν Μάρτιον τοΰ 1783, έν έ'τος 
δηλα,δη προ του παρατεθέντος ανωτέρω ■ γράμιχάτος, «ό τότε πανίσχυρος 
Μαυρογένης επίεσε τόν πατριάρχην Γαβριήλ ίνα έκδω συνοδικόν γράμμα δη-
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Φαίνειραι ότι. τό πατριαρχικόν αύτό γράμμχ έξεδόθη πρός ένί- 
σχυσιν τοΰ δωρητηρίου τοΰ Νικολάου Μαυρομμάτου ώσεί προέβλε- 
πον τάς [tsqfc τούτα. μελλούσας διενέξεις μεταξύ τών κληρονόμων 

. ψοΰ άποβιώσαντος Νικολάου, διότι δι’ όποιους λόγους άγνοοΰμεν- 
ί'σωςςμεινεν άνευ διδασκάλου ή σχολή τφ 1798 οί κληρονόμοι τοΰ 
είρημένού. Νικολάου. Μαυρομμάτου, ίδίιρ δ’ δ υιός αύτοΰ τότε άρχι- 
ζπίσκοπος Λιτίτσης Γρηγόριος, άπήτησε την έπιστροφην τοΰ^ κτήμα
τος, οί δ’ έπί,τρο.ποι τής σχολής άνηνέχθησαν πρός τον τότε κοςπε- 
τάν πασσαν Χουσειν πασσάν διά τοΰ δίερμηνέως τοΰ στόλου' έγραψε 
δ.’ αύτοϊς δ τότε διερμηνεύς τοΰ στόλου ’Αλέξανδρος .... τόν Σε
πτέμβριον τοΰ 1798 τήν εξής επιστολήν.

Τιμιότατοι προεστώτες και έπίτροποι τοΰ Μπούργου τής νήσου 
Ναξίας, ήμέτεροι προσφιλέστατοι, εΐ'ητε ήμΐν ύγιαίνοντες έν εύη- 
μερίρτέμάθομεν ότι τήν οικοδομήν εκείνην δποΰ δ Νικόλαος Μαυρομ- 
μάτης άφιέρωσέ ποτέ διά κοινόν σχολεϊον αΰτόσε και διά τό όποιον 
αύτό είναι ύπογεγραμμένος καί δ κυρ Γρηγόριος .λιτίτσης, υιός τοΰ 
άνφτέρω Νικολάου Μαυρομμάτη, έγερθέντες ήδη οί απόγονοί του, 
ζητοΰν. εναντίον τοΰ πρέποντος καί αύτοΰ τοΰ κοινωφελούς μέτρου, 
νά τό λάβουν εις οΐκείαν αυτών εξουσίαν και νά άποβάλουν τόν έν 
έκείνφ διδάσκαλον, διά τοΰτο γράφοντες διά τοΰ παρόντος προστά- 
ζομεν ή ρηθεϊσα οικοδομή μέ τό νά ύφίστάται είς §ν κοινωφελές 
μέσον, είς ο ανάγκη είναι νά φιλοτιμήται κάθε ένας διά νά ευτυχή, 
όχι δέ τινας νά θελήση νά τό χαλάσγι, αμέσως ήδη όπου λάβετε τό 
παρόν [χ,χζ, τινάς νά μή τολμήσγι νά παραβή έναν.τίον τοΰ τοιούτου 
καλοΰ καί νά φανή παραβάτης τοΰ άφιερωτικοΰ .εκείνου γράμματος 
τοΰ θανόντος Νικολάου Μαυρομμάτη' ωσάν δποΰ άν μάθωμεν ότι ά- 
πετόλμησέ τινας έναντίον τής έπί τούτου προσταγής μας άνδρας ή 
γυναίκα ή δποιοςδήποτε, ΰμεϊς οί προεστώτες θέλετε δοκιμάσει τήν 
έκ μέρους μας άγανάκτησιν, άν δέν φανήτε διαφεντέυταί τοΰ κοινού 
καλοΰ' θέλετε λοιπήν, φερθή ώς γράφομεν, καί νά μάς. φανερώσητε 
κ,^ι τά ονόματα των επιτρόπων δποΰ έχετε νά- διορίσετε εις τά πρός 

λουν ότι ό διάκονος Γρηγόριος Χάςιος [ό Μαυρομμάτης] έδωρήσατο προς χρή- 
σι·ν, τής σχολής τούς ιδιοκτήτους πατρικούς «οντάδες», ένω ούδέν τοιοΰτο έ- 
πραξε-ν. δ Γρηγόριος· δύεν ό πατριάρχης Νεόφυτος έκδίδωσι το. γράμμα, δι’ ού 
δηλοΐ οτι οί «δντάδες» είσι κτήματα του Γρηγορίου, χρησιμεύαντες ώς σχο- 
λεων, ούχί δέ κτήματα τής κοινότητος (Μ·. Γεδεών Χρονικά τήςϊΐα- 
τ ρ ι α ρ χ ι κ ή ς Ά κ α δ η μ ί α ς, σελ. 245, σημ.).
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σύστασιν τοΰ σχολείου' όυτώ γόωσάσθε καί ούτω ποιήσατε ώς 
γράφομεν, καί ύγιαίνοίτε' 1798.

Σεπτεμβρίου 3 άπδ Διβανχανέ.
Τής τιμιότητάς σας οΛος 

Αλέξανδρος....1
Νά μάς φανερώσετε τά αίτια τής καταργήσεως αύτοΰ τοΰ κοινωφε- 
λοΰς καλοΰ διά νά είξεύρωμεν ημείς πώς νά άπο.φασίσώμενΛ

Έξέδοτο δέ καί ό καπετάν πασσάς Χουσειν πασσάς διαταγήν τόν 
’Απρίλιον τοΰ 1799 περί τής μή διαταράξεως τής σχολής καί τοΰ 
χωρισμοΰ ταύτης διά τοίχου άπό τήν έκκλησίαν τοΰ άγιου Γεωρ
γίου' τήν διαταγήν τοΰ καπετάν πασσά παρατίθημΐ'

Χασάν Χονσείν Λά,σσάς εΤεώ <9έον βεζ'ΰμή'ς χάϊ ΚαΛόϋάάν ‘ϋασσ'ας.

Προεστώτες καί έπίτροποι τής νήσου Ναξίας, κατά τήν διά κοι
νής άναφοράς3 κοινωφελή ζήτησίν σας, ιδού όπου έκδίδεται δ.παρών 
ήμέτερος -ηγεμονικός. δρισμός, δΓ ού σφοδρώς δριζόμεθα ϊνά τό παρά 
τοΰ Νικολάου Μαυρομμάτου και τοΰ υίοΰ αύτοΰ οίκειόθελώς ποτέ 
άφιερωθέν μοναστήριον είς άποκατάστασιν κόινοΰ σχολείου τών, έλ- 
ληνικών μαθημάτων, πρός κοινήν έπίδοσιν καί ωφέλειαν άπαν δία- 
μένγι κοινόν σχολεϊον, κατά τήν διαταγήν αύτοΰ είς αιώνα τόν ά
παντα" έξαιρουμένης τής έκκλησίας μεθ’ όλων τών υποστατικών αυ
τής, καί ενός ,οντά μετά τοΰ άνωγέου αύτοΰ κειμένου πλησίον τής 
αύτής έκκλησίας, οΐκούμένον παρά τοΰ κατά καιρόν διδασκάλου καί 
έξουσιαζόμενον δι’ όλου καί έλευθέρως “διοικούμενον. καί προστα- 
τευόμενον άπό τούς καιρόν τεταγμένους έπιστάτας καί έπιτρόπους 
αύτοΰ' και έπάίκοδομούμενον, χρείας καλούσης, άπό άσπρατής αυτής 
σχολής ή τής κΌ-ίήίί^ίήτό'ς} 'χωρίς νά έχώσιν οί κατά καιρόν οιάδό- 
χΟΐ καί 'κλήρΰύόμο'ιτοΰ άφίερώσαντος ούδεμίαν ιδίαν έξουσίαν ή δά~

1 Τΰ’έπώνΰμον τΟΰ δίερμηνέως τούτου τόΰ στόλόΰ δυσανάγνώστσν τυγ
χάνει, δέν είναι δέ έκ των γνωστών ονομάτων τών καταλαμβανόντών τήν 
θέσιν ταύτην.

2 Τδ γράμμά τούτο έπιστελλόμενον «τοΐς τιμιωτάτοις προεστώσι καί έπι-
τρόποις τοΰ Μπούργου τής νήσου Ναξίας, τοΐς ήμετέροις προσφιλέστατους.ύ- 
γιώς» άπόκείται πΑρ’ έμοί. Ή μετά τήν υπογραφήν τής επιστολής προσθήκη 
είναι πλαγίώς ■ γέ-γραμμενή-διά χειρδς τοΰ ίδίόυ δίερ'μήνέώς τοΰ στόλου Α
λεξάνδρου ...........

3 Έκ τούτοογφα'ίνέταί ίλΐί συνέπεια'· ίάέΎεύτίκής''άναφ'ο'ρ'αξ' τών κ'ατδίκων 
Νάξου έξεοόόη ο παρών ήγεμονικδς σρισμός. 
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πάνην έν αύτώ- προσοριζόμεθα δέ καϊ την διά τοίχου διαφραγήν 
τοΰ σχολείου, έπί τω είναι ζεχωρισριένην την περιοχήν της έκκλη
σίας άπό την περιοχήν αύτοΰ πρός έλευθέραν είσέλευσιν τών μαθη- 
τιώντων καί τελείαν άνάπαυσιν καί ήσυχίαν τοΰ έν αύτώ κατά 
καιρόν σχολαρχοΰντος διδασκάλου’ [Αηδείς λοιπόν τολμήσγι διασεΐ- 
σαι ή ανατρεψαι τά έν τ<5 παρόντι ήμ.ών ήγεμονικφ όρισμφ όρθώς 
θεσπισθεντα καί άποφαντικώς όρισθέντα πρός ωφέλειαν τοΰ κοινού’ 
οτι ο έφ οϊα δήποτε αιτία τοιοΰτόν τι έπιχειρησάμενος, ύποπεσεϊ- 
ται εις την φοβεράν οργήν καί άγανάκτησιν τής δικαιοσύνης ήριών, 
καί διαφορως κολασθησάμενος, άποθανεϊται θανάτω, ώς παραβάτης, 
απειθής καί παρήκοος, ουτω καί μή άλλως γενέσθω έξ άποφάσεως.

1799 ’Απριλίου.
Έξεδόθη άπό τό Διβάνι'τοΰ βασιλικού Ταρσανά.1

1 Ή διαταγή αυτή άπόκειται παρ’ έμοί, μετωπίδα φέρει σφραγίδα οθωμα
νικήν καί πλαγίως πέντε γραμμάς τουρκικά?.

Συγχρόνως δέ καί ό τότε πατριάρχης Νεόφυτος ό Ζ' έ'γραψεν ιδίαν 
επιστολήν πρός τούς κατοίκους Παροναξίας, προστάττων ιδίως διά 
τοίχου τόν χωρισμόν τής σχολής άπό τής έκκλησίας του άγιου 
Γεωργίου, φέρει δ’ ή έπιστολή χρονολογίαν 27 ’Απριλίου 1799*  
συνεπείς, φαίνεται, τής διαταγής τοΰ καπετάν πασσά Χουσείν πασσά 
και τής τοΰ πατριάρχου Νεοφύτου έχωρίσθη διά τοίχου ή σχολή 
τής εκκλησίας ύφισταμένου μέχρις σήμερον’ τήν έπιστολήν ταύτην, 
αποκειμένην παρ’ έμοί έν πρωτοτύπφ, παρατίθημι.

Νεόφυτος έλίιρ Θεόν αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως 
νέας 'Ρώμης καί οικουμενικός Πατριάρχης.

j- ’Εντιμότατοι κληρικοί τής άγιωτάτης Μητροπόλεως Παρονα
ξίας, καί εύλαβέστατοι ιερείς, καί όσιώτατοι ιερομόναχοι, καί τίμιοι 
προεστώτες, καί χρήσιμοι γέροντες, και λοιποί πρόκριτοι εύλογημέ- 
νοι Χριστιανοί τής νήσου Ναξίας, τέκνα έν Κυρίω άγαπητά τής ή
μών Μετριότητος, χάρις εί'η ύμϊν, καί ειρήνη παρά ©εοΰ, παρ’ ήμών 
δέ ευχή, εύλόγίά καί συγχώρήσις’ άπό τοΰ έκδοθέντος ήδη πατρι
αρχικού ήμών καί συνοδικού γράμματος θέλετε πληροφορηθή τήν γε- 
νομένην παρά τής έκκλησίας έπικύρωσιν περί τής συστάσεως καί 
δίαμονής τής αύτόθι κοινής σχολής τών έλληνικών μαθημάτων 
διά νά διαμένη όμως ή κατοικία τοΰ διδασκάλου άνενόχλητος και

[ ή είσέλευσις τών φοιτώντων πρός αύτόν μαθητών, καί νά μένη κε-
f χωρισμένη ή περιοχή τής σχολής, είναι χρείοε άπαραίτητος νά γένφ
γ τοίχος καί διάφραγμα όποΰ νά χωρίζη τήν περιοχήν τής σχολής
·’- καινά τήν άσφαλίζν) άπό τήν λοιπήν περιοχήν τής προκειμένης έκ

κλησίας τοΰ άγιου Γεωργίου, διά τοΰτο καί γράφοντες έντελλόμεθα 
, καί παραγγέλλομεν ύμϊν εύχετικώς, όποΰ νά έπιμεληθήτε διά νά

γένν) ό τοίχος όποΰ νά άσφαλίζη τήν σχολήν καινά τήν διαχωρίζη 
άπό τήν λοιπήν περιοχήν τής έκκλησίας, διά νά ήναι τοΰ διδασκά
λου ή κατοικία χωριστή καί έλευθέρα, καί νά γίνεται ή παράδοσις 
τών μαθημάτων πρός τούς φοιτώντας μαθητάς χωρίς τίνος ένοχλή- 
σεως (καί) θορύβου, έπιστατοΰντες προθύμως. είς τό νά γένγι ή ά- 
σφάλεια αύ(τής) τής σχολής μέ τόν άναγκαΐον έκεΐνον τοίχον άπό 
έξόδων (τής σχο)λής ή άπό τής κοινότητος ύμών, έπιδεικνύμενοι 
τόν ζήλον σας διά τήν σύστασιν αύτοΰ τοΰ σχολείου όποΰ νά ωφε
λούνται καί νά προκόπτουσιν, όσοι ορέγονται παιδείας καϊ μαθήσεως, 
διά νά έ'χετε τόν έπαινον παρά πάντων, καί τόν μισθόν άπειροπλα- 

; σίονα παρά ©εοΰ, ού ή χάρις, καί τό άπειρον έλεος, καί ή εύχή καί
εύλογία τής ήμών Μετριότητος εϊη μετά πάντων ύμών.

. αψΐ^θ’Απριλίου κζ'.

[ ·{*  Ό Κωνσταντινουπόλεως καί εν Χριστώ ευχέτης Α

(επεται τδ τέλος)

Π. Γ. ίΖερλέντης

1 Ή έπιστολή αύτη του Πατριάρχου άπόκειτάι έν αύτογράφω παρ’ εμοί’ ε
πιγράφεται δέ «τοΐς έντιμοτάτοις. κληρικούς τής άγιωτάτης μητροπόλεως 
Παροναξίας, καί εύλαβεστάτοις ίερεΰσι, καί όσιωτατοις ιερομοναχοις, και 
τιμίοις προεστώσι, καί χρησίμοις γέρουσι, καί λοιποις πρόκριτοι? ευλογημέ
νοι? Χριστιανούς τής νήσου Ναξίας, τέκνοις έν Κυρίω άγαπητοϊς τής ήμών 
Μετριότητος εύχετικώς». Αί έν ταϊς παρενθέσεσι λέξεις έν τώ κειμένω τής 
επιστολής ταύτης είσίν έφθαρμέναι έν τώ πρωτοτύπω. Εσφραγισται δέ 
τδ γράμμα δι’ ισπανικού κηρού, φερούσης τής σφραγίδος στέμμα καί τά γράμ
ματα εις τάς τέσσαρας αύτής γωνίας ΝΦ. TC. ΠΡ. ΚΣΤ. (Νεόφυτος Πα
τριάρχης Κωνσταντινουπόλεως).-
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«Zeiten, die vergangen 
»sind». SCHILLER

il μεταξύ 'Ρωσίας κάί Ελλάδος ανέκαθεν στενώτάτάι σχέσεις 
είσ'ι πασίγνωστοι, άποτελοΰσαι μυρίας δσάς γλυκείας τε καί πίκράς 
σελίδας της ιστορίας άμφοτέρων τών έθνοτήτων. Μία τών σπουδαιό
τατων βάσεων, τών σχέσεων τούτων ύπήρξε καί ή εις την 'Ρωσίαν 
μετάβασις ριυρίων δσων έπί παιδεία διαπρεπόντων: ομογενών ήμών, 
φιυγόντων ώς έπί τό πλεΐστον την μάχάιραν τοΰ κάτακτήτόΰ; Με
ταξύ αύτών δύο μάλιστα έγένοντο καί πρέσβεις της 'Ρωσίας, ό μέν 
έν Αύστρί^, ό δέ έν Σινική, περί τών οποίων μέλλομεν νά διαλάβωμεν 
ένταΰθα.

Α' ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΤΡΑΧΑΝΙΑΤΗΣ

'Ο Γέ^γΦί·Δη[$ητρίΰυ Τραχανιάτης ήλθε τό πρώτον εις Μόσχαν 
ιφ 1469 κομιστής έπιστολής τοΰ διάσημου Βησσαρίωνος τφ βασιλεϊ 
·,·ης 'Ρωσίας ’Ιωάννη Βασίλιεβιτζ τώΓζ, δι’ ης ό Βησσαρίων προέτει- 
νεν αύτφ ώς σύζυγον την Σοφίαν Παλαιολόγου, θυγατέρα τοΰ Θωμά 
Παλαιολόγου. Ή πρότασις αΰτη, ώς γνωστόν, έγένετο αποδεκτή, καί 
ή Σοφία ήλθεν εις Μόσχαν τή 12 9βρίου 1472 ώς μέλλουσα βασί
λισσα τής 'Ρωσίας. Μεταξύ τής ακολουθίας αύτής, έναπομεινάσης έν 
'Ρωσίικ, έγκατεστάθη1 καί ό Τραχανιάτης, δστις λόγφ παιδείας καί 
γνώσεως τών εύρώπα’&ών γλωσσών, έκμάθών άριστα καί τήν ρωσικήν, 
άπεστάλη τό πρώτον τώ 1489 είς Αύστρίαν πρός’ τόν καίσαρα Φριδε- 
ρϊκόν τόν Γ’ καί τόν υιόν αύτόΰ Μαξίμίλιανόν, ΐνα συνάψη μετ’ αύ
τών σχέσεις. Παρά τοΰ βασιλέώς τής 'Ρωσίας έλαβε τάς έξής οδη
γίας, άς άρύομαι αύτολεξεί έκ τοΰ Ύωσιχοϋ χρονογράφον ;■

«Έάν έρώτήσωσιν αύτόν (τόν Τραχανιάτην): «ό κάϊσαρ έζήτησε 
«παρά τοΰ ύμετέρου άνακτος, έάν έπιθυμή νά συζεύξή τήν θυγατέρα

ίΒί
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«αύτοΰ μετά τοΰ άνεψιοΰ τοΰ καίσαρος δουκός τής Βάδης έχετε περί 
«τούτου σχετικάς όδηγίας ;» ν’άπαντήση: «Έν άπάση τή οικουμένη 
«είναι γνωστόν, δπερ έλπίζομεν δτι γινώσκετε καί ύμεϊς, δτι ό άναξ 
«ήμών είναι μέγας ήγεμών, καταγωγής γνήσιας βασιλικής’ άρχαιό- 
«θεν οί πρόγονοι αύτοΰ φιλίως διέκειντο πρός τούς αρχαίους καίσα- 
«ρας τής 'Ρώμης, οίτινες παρέδωκαν τήν 'Ρώμην τώ Πάπφ, αύτοί 
«ούτοι δέ έβασίλευον έν Βυζαντίφ- δ πατήρ τοΰ άνακτος ήμών μέ- 
«χρι τέλους ύπήρξε φίλος αύτών καί αδελφός μέχρ.ις αύτοΰ τοΰ πεν- 
«θερ ο.ΰ αύτοΰ Θωμά τοΰ Παλαιολόγου- πώς γίνεται λοιπόν τοσοΰ- 
«τον μέγας ήγεμών νά συζεύξη τήν θυγατέρα αύτοΰ μεθ’ άπλοΰ δου- 
«κός ;». Έάν δέ άρχίσωσι ν’ άναφέρωσι περί τής συζεύξεως τής θυγα- 
τρός τοΰ βασιλέώς μετά τοΰ Μαξιμιλιανοΰ, δ πρέσβυς νά μή άν- 
τείπη μέν,άπλώς δέ ν’ άπαντήση. «έάν δ καΐσαρ έπιθυμη, άς πέμψη 
«έπιτετραμμένον 'αύτοΰ πρός τόν Τζάρον». Έν περιπτώσει δέ, καθ’ 
ήν έπιμένει δτι θέλει πέμψει τοιοΰτον, ν’ άπαντήση δτι ·’ «δ τέως 
«είς'Ρωσίαν πρέσβυς έλεγεν δτι δ Μαξιμιλιανός είναι νενυμφευμένος’ 
«άλλ’ δτι δ Τζάρος έπιθυμεΐ νά συζεύξη τήν θυγατέρα αύτοΰ πρε- 
«πόντως’ ό καϊσαρ, καί δ υίός αύτοΰ Μαξιμιλιανός είναι μέν άνα*  
«κτες μεγάλοι, άλλά καί ό ήμέτερος είναι επίσης μέγας’ έάν πέμψη 
«λοιπόν δ ν,αϊσαρ έπί τούτφ πρέσβυν πρός τόν Τζάρον, τότε ελπίζω 
«δτι δ τελευταίος θέλει συναίνεση».

Κατά τόν ’Ιούλιον τοΰ 1490 έτους έπανήλθεν ό 
συνοδευόμενος ύπό τοΰ πρεσβευτοΰ τοΰ Μαξιμιλιανοΰ 
λατόρου, έκθειάζων τάς τιμάς, ών έτυχε παρά τφ 
Μετά τάς έν Μόσχα διαπραγματεύσεις τοΰ Δελατόρου

Τραχανιάτης 
Γεωργίου Δε- 
Μαξιμιλιανφ. 

_ ό Τραχανιά
της έστάλη πάλιν πρός τόν Μαξίμίλιανόν κομιστής επισήμου έγγρα
φου συμμαχίας έχοντος ούτω’ «Νά διαβιώμεν ώς αδελφοί έν αγάπη 
«καί δμονοίφ’ άμα λαβόντες ανάγκην βοήθειας κατά τών έχθρών, νά 
«παρέχωμεν τοιαύτην άλλήλοις κατά τό ένόν. Έάν ό Μαξιμιλια- 
«νός ή δ βασιλεύς τής Πολωνίας Καζημέρ ή ό υίος αύτοΰ δ βασιλεύς 
«τοΰ Τζέχαν ή οί κατώτεροι αύτοΰ υίοί κηρύξωσιν άγώνα ύπέρ τής 
«προσαρτήσεως τοΰ Ουγγρικού κράτους, δ Μαξιμιλιανός οφείλει νά 
«μηνύσγ τφ ’Ιωάννη, ούτος δέ ύποχρεοΰται νά παράσχν) αύτφ είλι- 
«κρινώς άρωγήν. Έάν δέ δ ’Ιωάννης αποπειραθώ τήν προσάρτησιν 
«τής ηγεμονίας του Κιέβου καί τών λοιπών ρωσικών χωρών,, άς δ 
«Καζημέρ κατακρατεί, οφείλει νά ποιήσγ γνωστόν τώ Μαξιμιλιανφ 
«καί ούτος νά πέμψγ αύτφ άρωγήν». Έκτος τούτου δ Τραχανιάτης 
έλαβε τάς έξής όδηγίας’ «νά έπιμείνη ιδίως είς τήν σύναψιν τής

Τόμος I', 1. — Χεπτίμβριος 1888. 3



34 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

»ανωτέρω συμμαχίας καί μετά ταΰτα νά διαπραγματευθή τό του γά- 
»μου ζήτημα». Τά παρά τφ Μαξιμιλιανφ διαβήματα του Τραχα- 
νιάτου έπετυχον πληρέστατα, ή συμμαχία ύπεγράφη καί έκομίσθη 
ύπ’ αύτού εις Μόσχαν το σχετικόν έγγραφον ύπογραφέν υπό του Μα- 
ξιμιλιανού, οστις όμως δέν έτήρησε πιστώς τούς έν αύτώ ορούς, δι’ δ 
τό τρίτον έπέμφθη δ Τραχανιάτης εις Αυστρίαν κατά τό 1492, ϊνα 
διευκρινήσγ πόθεν δ Μαξιμιλιανός συνεφιλιώθη τω Βλαδισλαύφ υίω 
του Καζημίρου, έάν προτίθηται εΐσέτι νά έπιληφθγ τής προσαρτή- 
σεως της Ούγγαρίας, τίνες αί μεταξύ Αυστρίας καί Γαλλίας σχέσεις 
καί έν γένει άπασαν την πολιτικήν καί τούς σκοπούς του καίσαρος 
της Αυστρίας, 'Ο Τραχανιάτης έσπευσε νά πέριψτ) τω Ίωάννίρ, το- 
-σούτον ακριβείς πληροφορίας, ώστε έναργώς κατεδείχθη ότι πάσα 
συμμαχία ριετά του οίκου της Αυστρίας ήθελεν είναι άνωφελης εις 
τούς Μοσχοβίτας, μεθ’ δ άνεκλήθη αυθωρεί παρά του Τζάρου.

Έν τούτοις έπέπρωτο δ ομογενής ήμών ούτος νά παράσχγ έτέ- 
ρας έτι υπηρεσίας τγ 'Ρωσία υπό άλλοίαν ήδη εποψιν. Μετά την εις 
'Ρωσίαν άφιξιν της Σοφίας Παλαιολόγου δεν ήδύνατο ή νά κυοφο
ρηθώ παρά τοϊς Μοσχοβίταις έν γένει, καί τή ρωσική αύλή ιδίως δ 
πόθος της προσπελάσεως τω πολιτισμφ, καί πράγματι βλέπομεν τό 
πρώτον εις 'Ρωσίαν συρρέοντας άνδρας επιστήμονας έκ τής Δύσεως 
τή προσκλήσει αύτού του βασιλέως Ίωάννου Βασίλιεβιτς. Ό κλήρος 
έλαχε καί αύθις τφ Τραχανιάτγ νά έκπληρώσγ καί τούτον τον πό
θον του Τζάρου, δπερ έναργως καταδεικνύει την σπουδαιότητα, ήν 
είχε παρά τοΐς συγχρόνοις 'Ρώσοις- δι’ δ βλέπομεν αυτόν άπερχόμε- 
νον εις Αυστρίαν, Ένετίαν, Μεδιόλανα καί Ουγγαρίαν προς άνεύρεσιν 
άνδρών καταλλήλων καί πρόσκλησιν αύτών έίς 'Ρωσίαν. «Νά ζη- 
»τήσνι, έλεγε τό βασιλικόν διάταγμα μεταλλουργόν δυνάμενον νά 
«διακρίνγ τά χρυσωρυχεία καί άργυρωρυχεΐα’ έάν εΰργ τοιούτον νά 
«προσκαλέσφ αυτόν επί δσφ δήποτε κατά μήνα μισθφ. Νά ζητήση 
«ώσαύτως άνδρα έμπειρον τής οχυρωματικής, έτερον του πυροβολι- 
»κού’ επίσης αρχιτέκτονα καί χρυσοχόον δυνάμενον νά κατασκευάζη f
»έξ άργύρου παντός είδους τορευτά δοχεία». Πάντα ταύτα έξετέλε- 
σεν δ Τραχανιάτης κατά γράμμα’ αποτέλεσμα δέ των ένεργειώναυτού 
ύπήρξεν ή εις 'Ρωσίαν άφιξις τού διάσημου Άριστοτέλους Φισρα- 
βέντη καί έτέρων.διακεκριμένων τεχνιτών καί έπιστημόνων τής Δύ
σεως, παρ’ ών οΐ 'Ρώσοι έμυήθησαν τάς πρώτας γνώσεις τής πολεμι
κής τέχνης καί τών επιστημών. ’Επί τέλους τφ Τραχανιάτγ οΐ Ρώ
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σοι όφείλουσι την πρώτην παρά τφ ποταμφ Πετζιόργ άνακάλυψιν 
μεταλλείου χαλκού.

Β' ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΠΑΘΑΡΗΣ

Δύο αιώνας μεταγενεστέρως έπί τής βασιλείας ήδη τού ’Αλεξίου 
Μιχαήλοβιτς καί πάλιν εις "Ελληνα άνέθηκεν ή 'Ρωσία σπουδαίαν 
διπλωματικήν άποστολήν. Περί τό 1675 έτος άφίκετο εις Μόσχαν 
δ έν Μολδαυίγ γεννηθείς καί ένεκα πολιτικής καταδιώξεως άποδράς 
έκεΐθεν ομογενής ημών Νικόλαος Γαβριήλ Σπαθάρης,οστις λόγφ οξύ
νοιάς, παιδείας καί διπλωματικής ΐκανότητος προσελήφθη αυθωρεί 
παρά τω ύπουργείφ τών έξωτερικών ώς διερμηνεύς. ’Ολίγους δέ μή
νας μετά τήν εύδόκιμον αύτού υπηρεσίαν ήδη εστάλη ώς έπιτετραμ- 
μένος τού Τζάρου εις Σινικήν προς τον τότε Μπογδιχάν Κανχή, ϊν’ 
άναλάβγ εργον σπουδαιότατον δι’ εκείνην ιδίως τήν εποχήν, δτε αί 
σχέσεις μεταξύ 'Ρωσίας καί Σινικής ήσαν λίαν τεταμέναι, ένεκα τών 
έκ τής Σινικής έπιδρομών εις τά έν ’Ασία σύνορα τής 'Ρωσίας καί 
τόσον μάλλον δυσκολώτατον διά τον Σπαθάρην, καθ’όσον πρό τινων 
έτών 'Ρώσος πρεσβευτής, δ Θεόδωρος Μπάϊκοβ, άνεπιτυχώς δλως διά 
τήν 'Ρωσίαν διεξήγαγε μετά τού Ουρανίου κράτους διαπραγματεύ
σεις. Προσθέτοντες δέ καί τό λίαν έπίπονον τής έκ Μόσχας μέχρι 
Πεκίνου διά ξηράς μεταβάσεως κατ’ έκείνην τήν έποχήν, δυνάμεθα 
νά νοήσωμεν πόσον σοβαρόν ύπήρξε τό άνατεθέν αύτφ έργον. 'Ακρι
βώς μετά έν έτος τή 15 Μαίου 1676 διά Γιενιδείσκ καί Νερτζίνσκ 
άφίκετο ό Σπαθάρης εις Πεκϊνον. Άκολουθήσωμεν έν συντόμφ τήν 
λίαν περίεργον άφήγησιν τού ομογενούς ήμών τούτου ήν άρύομαι έκ 
τού Ρωσιχοϋ ’Λαχείου. Τό πρώτον άνήγγειλαν τφ Σπαθάρη ότι δ 
Μπογδιχάν Ιίανχή δέν θά δεχθγ τό κομισθέν παρ’.αυτού γράμμα 
τού Τζάρου. «Όπόσον ύπηρήφανα έθιμα, έναντίον τού διεθνούς δι- 
«καίου ! έ'λεγεν δ Σπαθάρης τοϊς Σίναις’ είναι λίαν παράδοξον καί 
«πάντες άπορούσι πόθεν παρ’ ύμΐν έπεκράτησε τον πρεσβευτήν δ 
«Μπογδιχάν νά δέχηται, τά δέ γράμματα αύτού ούχί».' Τφ έξήγη- 
σαν δέ τό πράγμα οΰτω : «Πρό πολλών αιώνων ήλθεν ένταΰθα πρε- 
«σβευτής βασιλέως τίνος κομιστής γράμματος, καί πολλών δώρων 
«καί όστις προφορικώς εξέφραζε φιλίαν καί αγάπην. Ό Μπογδιχάν 
«ήμών έχάρη μεγάλως καί προσεκάλεσεν ευθύς τον πρεσβευτήν. 
«Άλλ’ άμ’ άναγνωσθέντος του γράμματος κατεδείχθη ότι προσή- 
«πτε μεγίστην άτιμίαν τφ Μπογδιχάν, καί αυτός δή ό πρεσβευτής
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«ήρξατο όμιλών άσυστόλως. Έκτοτε έπεκράτησε νά λαμβάνηται 
«προηγουμένως τό κομιζόμενον ύπό του πρεσβευτού γράμμα, ν’ άνα- 
«γινώσκηται πρώτον, καί κατά τό πνεύμα του περιεχομένου αυτού 
“δ Μπογδιχάν δέχεται ή μη τον πρεσβευτήν». Ό Σπαθάρης άπήν- 
τησεν ότι εις ούδένα έτερον θέλει εγχειρίσει τό γράμμα.

Μετά τήν ανωτέρω συνδιάλεξιν προσήλθον τφ Σπαθάρη δύο μαν
δαρίνοι μετά τίνος παλαιού Ιησουίτου Φερδινάνδου Βερβιάστου κα
ταγόμενου έζ 'Ισπανίας. Ό Ιησουίτης ούτος έγένετο διερμήνεύς τού 
Σπαθάρη, γινώσκοντος άριστα τήν λατινικήν. Μετά τινας έ'τι συ
ζητήσεις περί τής αποδοχής ή μή τού γράμματος, δ Σπαθάρης ύπη- 
γόρευσε τω Ιησουίτη λατινιστί τό κείμενον τού βασιλικού, γράμμα
τος, ΐνα μάθωσιν οΐ Σΐναι ότι ούδέν τό έν αύτφ προσβλητικόν τφ 
Μπογδιχάν. Ό Ιησουίτης μεταξύ πολλών είπε τφ Σπαθάρη: «Είμί 
«πρόθυμος νά ύπηρετήσω τη Αυτού Αΰτοκρατορική Μεγαλειότητι 
«υπέρ τής χριστιανικής πίστεως καί νά φροντίσω περί παντός ένδια- 
«φέροντος αυτήν ζητήματος’ λυπούμαι μόνον ότι ένώ ήλθε πρεσβεία 
«πεμφθεϊσα παρά τοσούτον ένδοξου άνακτος,.οί Σΐναι δέ ούδενί πρε- 
«σβευτη άποδίδουσι τάς προσηκούσας τιμάς, τά δώρα, άτινα πέμ- 
«πονται αύτοΐς παρά τών ξένων ήγεμόνων άποκαλούσι φόρον καί έν 
«τοΐς γράμμασιν αυτών άπαντώσιν ώς δεσπόται προς δούλους’ ίσχυρί- 
«ζονται δτι πάντες οί λοιποί θνητοί βλέπουσι δι’ ενός μόνον όφθαλ- 
«μού, μόνοι δέ οί Σΐναι δι’ άμφοτέρων.» 'Ο Ιησουίτης έν τούτοις 
καθικέτευε, έν όνόματι αυτών τών άγιων νά μή μεταδώση τι δ Σπα
θάρης έκ τών λεχθέντων πριν άναχωρήση έκ Σινικής, καθ’ ότι οί 
ξένοι πολλά ύφίστανται ένταύθα ύπέρ τού Χριστού καί νύν ύποβλέ- 
πο,νταΐ’ ύπισχνεΐτο νά πέμψη τω Σπαθάρη βιβλίον λατινιστί πε^· 
ριγρά.φον τά ήθη καί έθιμα τών Σινών καί τήν τών πρεσβευτών 
ύποδοχήν.

Ή γενομένη μετάφρασις τού γράμματος ούδέν ώφέλησεν’ οί μαν
δαρίνοι ανήγγειλαν ότι αύτφ τω κειμένω μόνον θέλουσι παράσχη πί- 
στιν, άμα λαβόντες αυτό άνά χεΐρας. «Όπως τήν λευκανθεϊσαν κό
μην αδυνατεί τις νά μεταποιήση, οΰτω καί τό ήμέτερον. τούτο έθι- 
μον τό γράμμα θά λάβωσιν οί άκόλουθοι τού Μπογ'διχάν, οϊτινές 
είσι παρ’αύτφ ώς δύο ώμοι, έκεϊνος δέ ή κεφαλή.»

Καθ’ ολον τό διάστημα τών διαπραγματεύσεων τούτων δ καύσων 
ύπήρξεν ύπερβολικός, τό ήμισυ τής συνοδίας, όπως γράφει δ Σπαθά
ρης ήσθένησεν εκ τού καύσωνος καί τής κακής ποιότητος τού ύδ.α- 
τος· αί πύλαι τής. πρεσβείας ήσαν κεκλεισμέναι και πάσιν ή είσοδός
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ήτο άπηγορευμένη, τά δέ τρόφιμα οί φύλακες έπώλουν είς τιμάς 
λίαν ύπερτετιμημένας.

Έπί τέλους έπήλθε συννενόησις καί άπεφασίσθ η τό γράμμα δ 
Σπαθάρης νά κομίση κατ’εύθεϊαν εις τά ανάκτορα, ένθα συνεδρεύου- 
σιν οί άνώτεροι άρχοντες, νά έναποθέση αύτό έπί τής έδρας τού 
Μπογδιχάν, δύο δέ έκ τών ακολούθων θά τό έγχειρίσωσιν χντφ αυ
θωρεί. Μετά τήν τελετήν ταύτην δ Σπαθάρης ήξιώθη έπί τέλους ά- 
κροάσεως παρά τφ Μπογδιχάν. 'Γπεκλίθη έν τάχει καί ούχί μέχρι 
εδάφους’ οί μανδαρίνοι εκαμον αύτφ τήν παρατήρησιν νά ύποκλιθή 
μέχρι εδάφους όπως ούτοι πράττουσιν, άλλ’ δ φύσει αγέρωχος "Ελ- 
λην «εισθε δούλοι τού Μπογδιχάν, άπήντησε, καί είξεύρετε νά ύ- 
«ποκλίνεσθε, ημείς όμως δέν είμεθα τοιούτοι καί ύποκλινόμεθα όπως 
«είξεύρωμεν». Τρις ύποκληθέντες οί μανδαρίνοι εϊπον τφ Σπαθάρη 
νά βαδίση πρός τον Μπογδιχάν σπεύδων, καθ’ ότι τοιούτον τό παρ’ 
αύτοΐς έθιμον είναι’ καλοΰντος τού Χάνου, σπεύδουσι τρέχοντες πρός 
αύτόν. «Δέν συνήθισα νά τρέχω», άπήντησε καί πάλιν ό Σπαθά
ρης, προσελθών διά τού συνήθους αύτφ βαδίσματος’ πλησιάσας δέ 
τρις ύπεκλήθη τφ Μπογδιχάν καί έκάθησεν έπί τού προσκεφαλαίου 
έν άποστάσει οκτώ όργυιών άπό τού θρόνου. Ό Χάνης έκάθητο έπί 
υψώματος οκταγώνου ξυλίνου έπιχρύσου μετά τριών έπίσης επίχρυ
σων βαθμιδών. Ό Μπογδιχάν, κατά τόν. Σπαθάρην, ήτο νέος μόλις 
23 ετών. Έν τη αιθούση έπί τού δαπέδου έκατέρωθεν έκάθηντο οί 
αδελφοί καί ανεψιοί τού Μπογδιχάν. 'Αμα είσελθόντος του. Σπαθάρη 
ήρξαντο προσφέροντες τοΐς συγγενέσι τού Μπογδιχάν καί άπάση 
τη ακολουθία αύτού" έν μεγάλοις ξυλίνοις κιτρίνοις δοχείοις τέιον 
ταταρικόν καί ούχί σινικόν, παρεσκευασμένον μετά βουτύρου καί γά-r 
λακτος, ή μουσική έπαιάνιζεν, εις δέ τών τής ακολουθίας άνεγίνωσκέ 
τι. Μετά τό τέιον ή μουσική έπαυσε καί αί φωναι έκόπασαν, άπαντες 
δέ άνηγέρθησαν καί δ Μπογδιχάν άπήλθεν είς τά έσω δώματα.

Ό Σπαθάρης φυσικώς προσεβλήθη, καθ’ δτι δ υιός τού Ούρανού 
ούδεμίαν άκρόασιν τφ έδωκεν, άλλ’ οί μεγιστάνες έσπευσαν νά πα- 
ρηγόρήσωσιν αύτόν, ίσχυριζόμενοι δτι κατόπιν θέλει δώση αύτφ ά- 
κρόασιν καί συνδιαλεχθη μετ’ αύτού. Πράγματι μετά παρέλευσιν 
χρόνου τίνος ή ρωσική πρεσβεία αύθις προσεκλήθη είς τά ανάκτορα. 
'Υποκλιθείς δ πρεσβευτής καί ή άκολουθία αύτού δεκάκις, έκάθησαν 
έπί προσκεφαλαίου απέναντι τού Μπογδιχάν’ προσήλθον δύο ίησουί- 
ται και έγονυπέτησαν’ δ Μπογδιχάν ήρχισε ψιθυρίζων τι αύτοΐς’ σι- 
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γήσαντος δέ αύτοΰ, οΐ ίησουίται προσήλθον τφ πρεσβευτή καίκελεύ- 
σαντες αυτόν νά γονυπετήσγ, είπον ·-

«—Ό μέγας αύτοκράτωρ παντός τοΰ σινικού κράτους ζητεί νά 
μάθγ έάν ύγιαίνγ δ μέγας αύτοκράτωρ πάσης 'Ρωσίας δ Λευκός 
Τζάρος».

Ό Σπαθάρης άπήντησεν :
«—'Ότε άπήλθομεν έκεΐθεν δ μέγας αύτοκράτωρ ητο ύγιής, εύ

χεται δέ τη Λύτου Μεγαλειότητι τφ Μπογδιχάν ώσαύτως, μακρο
βιότατα καί εύδαίμ;να βασιλείαν, ώς τφ φιλτάτφ φίλφ καί γείτονί.

Οί ίησουίται διερμηνείς έκ νέου προσήλθον τφ θρόνφ καί έπιστρέ- 
ψαντες ήρώτησαν :

«—Ή Λύτου Μεγαλειότης δ Μπογδιχάν έρωτφ πόσον έτών είναι 
δ Τζάρος καί πόσα έτη βασιλεύει ;

«■—'Ο μέγας βασιλεύς, άπήντησεν δ Σπαθάρης, είναι πεντηκοντού
της, κεκοσμημένος προτερήμασι πολλοΐς, βασιλεύει δέ πρό τριάκοντα 
»έτών» ’Ήρζαντο έπειτα αί περί αύτοΰ τοΰ πρεσβευτοΰ πληροφορίαι. 
«Πόσον έτών είσαι ’Ήκουσεν δ Μπογδιχάν οτι είσαι άνήρ πεπαι- 
»δευμένος, καί ζητεί νά μάθγέάν έξεμαθες φιλοσοφίαν, μαθηματικήν 
»καί τριγωνομετρίαν». Ό Μπογδιχάν έζήτει περί τούτων νά μάθγ, 
καθ’ δτι αύτός ούτος έδιδάσκετο παρά τοΐς ΐησουίταις τριγωνομε
τρίαν καί αστρονομίαν. Μετά τάς ερωτήσεις ταύτας προσήγαγον έπί - 
τραπέζης γλυκύσματα, μήλα περσικά καί διαφόρους πέπονας- οίνον 
τινα παρεμφερή τφ γαλλικφ κατασκευαζόμενον κατ’ έ'τος ύπό τών 
Ιησουιτών πρός χρήσιν τοΰ Μπογδιχάν άποκλειστικώς- οίνον προσέ- 
φερον μόνον τφ πρεσβευτή ώς καί τοΐς άκολούθοις αύτοΰ, οί δέ Σΐ- 
ναι μεγιστάνες επιον μόνον τέιον.

Τό θέρος δλον δ Σπαθάρης διήλθεν έν Πεκίνφ. Είχον κομίση κύ
τος τε καί οί ακόλουθοι αύτοΰ πολλά έμπορεύματα βασιλικά καί ίδια 
αύτών πρός πώλησιν καί άνταλλαγήν τοιούτων σινικών- άλλ’ ή πώ- 
λησις έχώλαινεν οί Σΐναι έπώλουν είς τούς 'Ρώσους μόνον έξένός κα
ταστήματος, καθ’ οτι οί μεγιστάνες καί οί έμποροι είχον συνεννοηθγ 
ώς πρός τάς τιμάς αγοράς'καϊ πωλήσεως. Περί τό τέλος τοΰ θέρους 
ήρχισαν νά συζητώσι περί τών τής επανόδου. Ό Σπαθάρης άπήτει 
δπως έγχειρίσωσιν αύτφ λατινιστί άντίγραφον τοΰ πρός τόν Τζάρον 
γράμματος τοΰ Μπογδιχάν, ίνα γινώσκτ; μήπως υπάρχει τι έν αύτφ 
έπιλήψιμαν, καί έδήλωσεν δτι άνευ γράμματος δέν θ’ άπέλθ-η. Είς ά- 
πάντησιν άντέταξαν αύτω τά κάτωθι έ'θιμα τών Σινών α') έκαστος 
πρεσβευτής άφικόμενος είς Σινικήν οφείλει νά λέγγι δτι έρχεται έκ

ι . .

ταπεινοτέρας καί εύτελεστέρας χώρας άνερχόμενος είς τόν ύψηλόν 
θρόνον- β') τά δώρα τά κομισθέντα τώ Μπογδιχάν παρ’ δποιουδή- 
ποτε ήγεμόνος άποκαλοΰντκι έν τφ γράμματι καί γ') τά δώρα
τά πεμπόμενα παρά τοΰ Μπογδιχάν είς τούς ηγεμόνας λέγονται /«- 
σθός υπηρεσίας.

«Μή θαύμαζε ότι τοιοΰτον έθιμον έπικρατεϊ παρ’ ήμΐν, έλεγον 
οί μεγιστάνες τφ Σπαθάργι,.· ώς εις δ θεός έπί γης, δ Μπογδιχάν ϊ- 
σταται έν. τφ μέσφ πάντων τών λοιπών ήγεμόνων. 'Η τιμή δέ αύτη 
'ούδέποτε κατηργήθη καί δέν θά καταργηθρ παρ’ ήμ.ΐν. Άνακοίνω- 
σον τώ Τζάρφ προφορικώς, α') νά παραδώσγ τόν Γαντεμέρ, β') έάν 
πέμψη έν τφ μέλλοντι ένταΰθα καί αύθις πρεσβευτήν, νά τφ παραγ- 
γείλη νά μή έναντιώται καί γ') άς διατάξγ τούς έν τοΐς συνόροις υ
πηκόους αύτοΰ νά μή βλάπτωσι τούς ήμετέρους. Έάν δ Τζάρος εκ
πλήρωσή τά τρία ταΰτα ζητήματα, καϊ δ Μπογδιχάν θέλει έκπλη- 
ρώσει τάς αιτήσεις έκείνου. Έν έναντίφ δμως περιπτώσει, νά μή έλθη 
είτε έξ αύτής τής 'Ρωσίας είτε έκ τών συνόρων αύτής', νά μή έλθη 
είς Σινικήν κανείς χάριν έμπορίου ή έτέρας τινός ύποθέσεως».

Οί ίησουίται δυσηρεστημένοι ένεκα τής άδεξιότητος τοΰ Μπογδι
χάν, ώς άρχοντος καί ένεκα τοΰ φύσει άστάτου αύτοΰ χαρακτήρος, 
άπεικόνιζον τφ Σπαθάργ τήν Σινικήν ζοφεροΐς χρώμασι, κατατρυ- 
χομένην ύπό έμφυλίων σπαραγμών. Έν γένει οί ίησουίται ήσαν λίαν 
ειλικρινείς καί εύπροσήγοροι πρός τόν Σπαθάρην, δι’ δ καί έδωρή- 
σατο αύτοΐς αίτήσασιν εικόνα τοΰ αρχιστρατήγου Μιχαήλ άργυράν.

Μετά τήν είς 'Ρωσίαν επάνοδον αύτοΰ έπεδόθη δ Σπαθάρης είς 
φιλολογικά ιδίως έργα, έκδούς ''Ερμηνείαν των επτά χαΛων τεχνών, 
καί μετάφρασιν είς τήν ρωσικήν τοΰ ΧρΜτοΛ,ογΙον, ήν αφιέρωσε τφ 
Τζάρφ Άλεξίφ Μιχαήλοβιτζ.

Κ. Λ. Παλαιολογος



ί

Κατά τήν σειράν τού Πίνδου και τού όρους τών Καλαρρυτών 
ύπάρχει τοποθεσία έπί τής μεσημ.βρινής τού όρους τούτου κλιτύος, 
ή'τις έκ παραδόσεως καλείται ’Άβατον (κοινώς : ’Άβατο)1. Ή πρός 
ταύτην ατραπός άπό τής κωμοπόλεως Καλαρρυτών πρός μεσημβρίαν 
έπί τέταρτον ώρας χωρούσα καί είτα κάριπτουσα προς άνατολάς ορι
ζόντιος και βατή λίαν εις άπόστασιν ώρας καταλήγει έπ'ι μικρού 
βράχου, όπου ύπέρκεινται δύο βραχώδεις λίθοι, ο'ίτινες έκ τής πρός 
άλλήλους θέσεως καί τού τετραγώνου αύτών σχήματος, φαίνονται 
αληθώς φρουρίου πύΛη, ώς δή καί κοινώς επονομάζονται. Τόν μικρόν 
λοιπόν αυτόν βράχον παρακάμπτουσα ή ατραπός καί κατωφερής 
προϊούσα, μετά τέταρτον ώρας απολήγει είς τήν κοίτην χειμάρρου, 
ούτινος τήν ανατολικήν όχθην αποτελεί κατά μέγα μέρος βράχος, 
προεκτεινόμενος μεσημβρινώς μέχρι τοΰ ήμίσεος τής κλιτύος καί άβα
τος ών δυτικώς τε καί μεσημβρινώς κάτωθι τής ατραπού. ’Ανιούσα 
δέ ή περί ής ό λόγος ατραπός είς τήν ανατολικήν όχθην τού χειμάρ
ρου τούτου καί ύπερβάσα τοΰ βράχου τον αυχένα κατέρχεται έπί τήν 
ανατολικήν πλευράν τής κλιτύος, τό νΰν καλούμενον "Αβατογ. ’Επι
φάνειαν έ'χον τό "Αβατον τούτο περί τά δισχίλια τετραγωνικά στρέμ
ματα, κατοικήσιμον καί άρόσιμον καί ήρεμα τελευτώσαν είς τήν 
κοίτην τής μεσαίας πηγής τοΰ μεταξύ Καλαρρυτών καί Καρλίμπου2

1 Ό Άβατος.ή Άβατόν είναι λιβάδιον’ έπωνομάσθη δέ ούτως, χατα. 
τήν παράδοσιν τών κατοίκων, έκ του ονόματος τοΰ βασιλέως Άβαντος. Ή κο
ρυφή του Άβατου αποτελεί λόφον καί καδόλου δ τόπος έστί φύσει δύσβατος 
καί αιγίλιψπέτρα, κατά τδν ποιητήν. ΈκεΤ που έπί τοΰ λόφου ύπαρχοι 
φρουριον άπορθητον οι δε Καλαρρύται ή Καλαρύται κώμη τής ορει
νής χωράς τής Ηπείρου, αριθμουσι τανυν περί τούς δισχιλίους κατοίκους.Όρ
θιος δε λεγουσιν οί γεωγραφοΰντες δτι εις τάς δύσβατους δδούς Τσιμόβου, Συ- 
ρακου καί Καλαρρυτών μόνον έπί βακτηρίας δύναταί τις νά δδεύη.

Τδ ποτάμιον Κ α ρ λ ι μ π ο ν είναι ρεύμα, ού τδ ύδωρ έξαρκεΐ’ πρδς διατή-
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ποταμίου ορίζεται άρκτικώς ύπδ τής ^αχεως τού παρά τδ Μάτσου- 
κιον1 όρου?, άνατολικώς ύπδ τών ύψηλοτέρων κορυφών τώνόρέωνΚά- 
λοτάς καί Μπάρου άπασών άποκρήμνων καί άβατων μεσημβρινώς 
υπό τής κοίτης τού προμνημονευθέντος ποταμίου, δ'που τής μέν άφι- 
λοξένου κλιτύος αί πηγαί άφθονον διεγείρουσι τόν θαυμασμόν του 
θεατού, δ δέ ήχος τών καταρρακτών ΐσχυρώς έπίκρατύνων τήν βοήν 
τού ποταμού' καθίστησιν αυτόν φοβερώτερον, δυτικώς δέ ύπδ τού 
προειρημένου βράχου. Ό δέ βράχος ούτος δεσπόζων άπάσης τής κλι
τύος κ’ έ'κτασίν έχων ί'σην τη τής Άκροπόλεως Αθηνών, απότομος δέ 
ών κάτωθι τής ατραπού Δ. Μ. έ'χει μικρού, δεΐν πάσαν τήν έπιφάνειαν 
κεκαλυμμένην υπό τών έκ τής κλιτύος κυλινδουμένων συντριμμάτων, 
άτινα άνεπλήρωσαν τά πρός τήν -κατωφέρειαν κρημνισθέντα ερείπια 
τοΰ φρουρίου. Έπί τού δυτικού λοιπόν καί μεσημβρινού χείλους τού 
βράχου αύτοΰ σώζονται ί'χνη φρουρίου προϊστορικής εποχής. Ωσαύτως 
δ’ έπί τής ανατολικής πλευράς, ούσης βατής καί συνεχόμενης τη έν 
τοΐς έ'μπροσθεν περιγραφείσφ πλευρά τής κλιτύος, φαίνονται αί βάσεις 
τοΰ φρουρίου καί τής πύλης αύτοΰ. Κατωτέρω δέ τής πύλης ταύτης 
καί μετά τινα γωνίαν πρός άνατολάς έξέχουσαν. σώζεται είς έκτάσιν 
πολλών μέτρων μέρος τού τείχους ήρειπωμένου ήδη, άλλοτε δέ προεκ- 
τεινομένου ’ίσως πρός μεσημβρίαν μέχρι τού ποταμού πρός συμπλή- 
ρωσιν τού φυσικού φρουρίου. Έπί τφ αναβολική) πλευρά τού φρουρίου 
τούτου περί τά 20 βήματα άνατολικώτερον τής πύλης φαίνεται ή 
δυτικομεσημβρινή γωνία καί μέρος τής μεσημ.βρινής βάσεως μεγάλου 
τετραγώνου δημοσίου οικοδομήματος, ούτινος τό έδαφος καλύπτεται 
ύπό τών άνωθεν καταπεσόντων βραχωδών έρειπίων. Καί έτι άνατο
λικώτερον κατά τά διάφορα ύψώματα τής κλιτύος τού Άβάτου προ- 
βάλλουσι πολλαχοΰ τής επιφάνειας τάφοι αρχαίοι, Έκ δέ των αρχαίων 
αυτών, τάφων πρό τινων ετών, άνασκάψας τις ένα χάριν υλικού κέρ
δους, άνεΰρεν έν αύτφ φυλλάδιον μεμβράνης γεγραμμένον. ΙΙλήν άλλ’ 
δμως ό άνευρων ούτος έν τφ ίδέςρ δτι τό περί ού ό λόγος εύρημα οΰ- 
δεμίαν αμοιβήν τής έργασίας αύτοΰ έξησφάλιζε κατέστρεψεν αυτό.

ρησιν ύδρομύλου έν έ'αρι, έν χειμώνι δέ είναι βαθύτατΟν, διότι συνορεύει πρδς 
άνατολάς μετά τών όρέων της σειράς τρΰ Πίνξου, άτινα καλούνται Κάλοτα 
καί Μπάρός.

1 Τδ Ματσούκι, ή Μ α τ σ ο ύ κ ι ον είναι χωρίον αριθμούν περί τούς 650 
κατοίκους, καί άπέχον τοΰ μέν Άβατου δύο ώρας, τών δέ Καλαρρυτών περί 
τήν ώραν.
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Καί βραδύτερον ήρκέσθη έπιδεικνύων πρός τούς Ιδιους συμπατριώτας 
τεμάχιον τής ούτω κατεστραμμένης μεμβράνης πρός καταισχύνην 
βεβαίως τής τύχης αύτού, ήτις τόσον γλίσχρως άντήμειψε την αγροι
κίαν. Τοιούτον έπέπρωτο τό τέλος τής πολυτίμου δαδός, ήν φιλό- 
μουσος θνητός ήναψε πρός φωτισμόν τού μέλλοντος και ή γη μετά 
τοσαύτης διετήρησεν εύλαβείας έπί πλείστους αιώνας καί αναρίθμη
τους περιπετείας ! Κατά δέ τό έτος τής προσαρτήσεως τού ^γνωστού 
μέρους τής ’Ηπείρου είς την μητέρα Ελλάδα, δ φιλάρχαιος Ιατρός 
κ. Ν. Φαρμάκης μετά τού Γ. Καλαμπάκα (μουχτάρου τότε έν Κα- 
λαρρύταις, ήτοι παρέδρου, και άλλων συμπατριωτών άνασκάψαντες 
τρεις τών προειρημένων τάφων άνεΰρον α') άνάγλυφον κεφαλήν βοός, 
ήν παρέχωσαν έκεϊ που" β') σκελετόν άνθρώπου σώον' γ') ξίφος ά- 
λύμαντον' δ’) κράνος' ε') πήλινον μικρόν σκεύος καί ς·') περί τά δέκα 
άρχαΐα νομίσματα έκ μετάλλου άγνωστου τοΐς άνευρούσιν. Ό δέ 
ήπειρώτης Σώζας Τασούχης κέκτηται δύο άλλα νομίσματα άρ · 
χαΐα έξ όμοιου μετάλλου, άτινα άνεύρε καλλιεργών τούς έν Άβάτφ 
αγρούς αύτού. Τών νομισμάτων αυτών τό μέν φέρει έπί μέν της μιας

„ , „ ΑΠΕΙτών επιφανειών τα γραμματα ρ^τα^ι 

έπί δέ της άλλης δείκνυται προτομή άνθρώπου, έπί θρόνου η έν νεφέλαις. 
Τό δέ άλλο έπ'ι τής μιας μέν τών επιφανειών έχει κεφαλήν πολιούχον, 
έπ'ιδέ της έτέρας ίππέα ξιφήρη έπί ώραίου ίππου και τά στοιχεία Β-Α. 
Άμφότερα ταΰτα τά νομίσματα, κατά νόν έπιστείλαντα τάς άρχαιο- 
λογικάς αύτάς ειδήσεις, άνήκοντα είς έποχήν ακμής τού φιλοκρινου- 
μένου τούτου φρουρίου έλέγχουσι τέχνην ούχί τήν τυχούσαν. Έκ δέ 
τής έπωνυμίας καί τής πράγματι φύσει όχυράςθέσεως τού περί ού άλο
γος Άβάτου καί τών άρχαίων κειμηλίων καί τών σωζομένων έρει- 
πίων συνάγεται oTt τό ”Αβατον τούτο τυγχάνει έκ τών προϊστορι
κών οχυρωμάτων τού άνθρώπου, καί ότι ήκμασέ ποτέ ώς έδρα δυνα
στείας τών μερών έκείνων. Άνασκαφή δέ πληρεστέρα πάντως έσεται 
χρησίμωτάτη τη άρχαιολογίιγ ώς μέλλουσα νά διαχύσγι ίκανόν φώς 
έπί τά σκοτεινά αύτά μέρη τής αρχαιότητας. "Αλλως καί ή έργα- 
σία δεϊται μικράς δαπάνης, διότι διά τό κατωφερές τού εδάφους οί 
άνωθεν έκάστοτε κυλινδούμενοι λίθοι περατούνται μέχρι τής κοίτης 
τού ποταμίσκου. Διά τον αύτόν δέ λόγον ούτε άλλην έπίχωσιν άπ’ 
αιώνων έπέτρεπον τά καταρέοντα ύδατα καί πιθανώς ήθελον άπο- 
καλυφθή τέλεον τά ύπό τήν έπκράνειαν, άν μή τά περιτειχίσματα

♦ Δηλ. Ήπειρωτών.'
ι
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τών άγριδίων καί ή προ τής καταστροφής τών Καλαρρυτών έν έτει 
1821 ύπάρχουσα δενδροφυτεία καί άμπελοφυτείά έκράτουν έν τόπφ 
τήν Ικμάδα τής γής κ’ έτήρουν εις τό αυτό ύψος τήν επιφάνειαν δι’ 
ίσορρόπου προσθαφαιρέσεως.

Έν Μεσολογγίφ 1886.
IV. Πετράς
γυμναοιΛρχης.

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ
’Ιούνιοί (ί. ν.)

Μέση βαρομ. θλϊψις.........................................
μέση θερμοκρασία . ,...................... ...
μεγίστη » .............................................
έλαχίστη » ............................................
μέση ύγρασία..................................... .....................

'Εκ των ι.ιετεωοοΛογικών παρατηρήσεων του Αστεροσκοπείου ’Αθηνών.
(Ύψος ύπέρ τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης 104μ^ 6).

749,14 χμ.
23,85 Κελσ.
32,3 (τήν 22&ν)
15,8 (τήν 13ην) 
54,0

Ήμέραι βροχής 3 (ποσόν τού καταπεσόντος ύδατος 3,7 χμ.), βρον
τών 2, αστραπών 3. ‘

Διανομή τών άνεμων

Ν ΝΕ Ε SE S SW W NW
0,0 24,4 1,1 20,0 12,3 27,8 3,3 11,1 (

’Ιούλιος

Μέση 
[λέση

βαρομ. 
θερμοκρ

750,04 χμ
26,46

μεγίστη » . ......................  37,6 (τήν 27ην)
έλαχίστη » ............ 16,8 (τήν 13ην)
μέση ύγρασία.............................  48,9
'Ημέραι βροχής 5 (ποσόν τού καταπεσόντος ύδατος 6,8 χμ.), βρον

τών 2, αστραπών 3,



Ν
0,0

ΝΕ
61,3

Ε
0,0

SE
1,1

. S SN
7,6 16,1

Αύγουστος

W
12,

Μέση 
μέση 
μεγίστη 
έλαχίστη 
μέση ύνρ

βαρομ. θλΐψις 
θερμοκρασία .

».
>>

Ο ΤΑΡ Α Σ
Goethe.
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Δικνομή τών ανέμων

-NW Ο ■ 
5,4 6,4

749.39
26,92
35.7 ‘(την 14ην) 
19,2 (την 9η»)
51.7

Ημέραι βροχής 2 (ποσόν τοΰ καταπεσόντος ύδατος 23,2 χμ,), 
βροντών 2 αστραπών 3.

Διανομή τών ανέμων
Ν NE Ε SE S SW W NW Ο

3,2 58,1 8,0 0,0 9,7 16,1 1,1 3,2 8,6.

Έάν συγκρίνωμεν την θερμοκρασίαν τών θερινών μηνών τοΰ 1886 
πρός τά κανονικά μηνιαία μέσα αύτών, 24,19’ 26,88 καί 26,50 εύ- 
ρίσκομεν δτι ό μ.έν ’Ιούνιος καί ό ’Ιούλιος είχον έφέτος κατωτέραν, ό 
Αύγουστος δμως άνωτέραν της μέσης κανονικές. Έάν λάβω μεν ύπ’ 
οψι> καί τάς άκρας θερμοκρασίας, δυνάμεθα νά εΐπωμεν δτι δ Έύ- 
νιος ήτο μέτριος ώς πρός την ώραν τοΰ έτους, οί δύο δμως άλλοι θερ- 
-μοι, Χωρις δμως νά παρουσιάζωσι καί ύπερβολήν τινα. Δυνάμ.εθα 
λοιπόν νά θεωρήσωμ,εν τό θέρος τοΰ 1886 ύπό την έ'ποψιν της θερ
μοκρασίας ώς ομαλόν.

‘Υπό την έποψιν της ύγρασίας τό θέρος τοΰ 1886 δέον νά θεω- 
ρηθή ώς ξηρόν, συγκρινόμενον μάλιστα πρός τό θέρος τών ετών 1884 
και 1885, όποια και υγρασίαν είχον καί βροχάς . (πλην τοΰ Αύ- 
γούστςφ τρΰ £885). Είχεν δμως τόν συνήθη χαρακτήρα τοΰ θέρους 
έν Άθήναις.

Ως πρός τούς ανέμους έπεκράτησαν κατά τό θέρος τοΰ 1 886 οΐ 
βορειάν,ατολικοί (ΝΕ( έτησίαι κα’ι μάλιστα κατά τόν ’Ιούλιον Αύ
γουστον πέραν τοΰ κανονικού μέσου. Καί ύπό τήν εποψιν δμ.ώς τών 
έπικρατησάντων ανέμων τό θέρος τοΰ 1886 ήτο όμ.αλόν.

A, Κ. Κοκκέδης

Φουσκώνει τό νερό και μουρμουρίζει, 
καί ό ’ψαράς ’ς τή θάλασσα έκεΐ 
γιά μόνο τό αγκίστρι του φροντίζει, 
δέ δίνει γι’ άλλο τίποτα κονχ,χί. 
Καί ’κεΐ πού κάθεται καί περιμένει, 
νά καί τό κύμα σχίζεται μ’ άφρό, 
καί μιά νεράιδα 'ώς τή μέση ’βγαίνει 
άπό τό άφροστόλιστο νερό.

Καί τοΰ ’μιλεϊ μέ γλώσσα μαγεμένη 
«Γιατί τραβάς μέ τόση πονηριά 
αύτή τήν πλάσι τή δυστυχισμένη 
άπ’ τό νερό ’ς τήν άπονη στεριά ; 
Άχ, νάξερες π;ώς εινε τό. ’ψαράκι
εύτυχισμένο κάτω 'ς τά νερά, 
θ’άρχόσουνα καί σύ, σκληρό παιδάκι, 
καί τόγε θάβλεπες σωστή χαρά.

»Δέ χαίρεται δ ήλιος, τό φεγγάρι 
μέσα ’ς τά κύματα τά δροσερά ;
Δέν έχουν περισσότερη τή χάρι ·
τήν ώρα δπου 'βγαίνουν καθαρά ;
Πώς ; Δέ μαγεύουν ’λίγο τήν καρδιά σου 
οί θαλασσόκαμποι οί γαλανοί;
Δέ σέ μαγεύει ’λίγο ή θωριά σου 
μέσα 'ς τή δρόσο.τήν παντοτινή;»
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Φουσκώνει τό νερό και μουρμουρίζει 
κα'ι»τά γυμνά ποδάρια τού φιλεΐ" 
καί ·/] καρδιά του μέσα λαχταρίζει 
’σαν νήχε της αγάπης του φιλί.
Τόν ’πλάνεσεν ή ριάγα ’σάν παιδάκι" 
τετί^εσται. 'ς τόν άμοιρο ψαρά : 
Έσύρθη λίγο, ’γλίστρησε λιγάκι, 
καί ’χάθηκε γιά πάντα ’ς τά νερά.

ΤΕταμάτεος Βάλβης

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ! ΣΥΛΛΟΓΟΥ

οε-
Ό Σύλλογος συνήλθεν εις ά τακτικήν συνεδρίαν ύπο την πρ 

δρείαν τού τακτικού αύτού προέδρου κ. Σίμου Μπαλάνου.
Έπεψηφίσθη ό προϋπολογισμός διά τό άρξάμενον έτος τού Συλλό

γου. Τά έσοδα προϋπελογίσθησαν εις Δρ. 14960, τά δ’ έξοδα εις 
Δρ. 15270. Τό μικρόν έλλειμα έλπίζεται ότι θέλει.καλυφθή έξ εκ
τάκτων εισφορών.

Συνεπεία . άποφάσεως ληφθείσης κατά την τελευταίαν τού παρελ
θόντος έτους συνεδρίαν η επιτροπή τού περιοδικού άπαρτισθεΐσα 
έκ τών κκ. H. I. Φέρμπου, Δ. Κ. Κοκκίδου, Ε. Ζαλοκώστα και 
Τιμ. Ήλιοπούλου άπεφάσισε την έξακολούθησιν της έκδόσεως τού 
περιοδικού άνατεθείσης αυτής είς τόν τυπογράφον κ. ’Αλέξανδρον 
Παπαγεωργίου. Κατά τούς όρους τού γενομένου συμβολαίου την κυ
ριότητα τού περιοδικού έχει καί διαφυλάττει ό Σύλλογος, θάέκδί- 
δωται δέ άπαξ τού μηνάς είς τεύχη έκ τριών ή τριών καί ήμίσεως 
τυπογραφικών φύλλων. Τό έτος τοΰ περιοδικού θά συμβαδίζη μετά 
τού έτους τού Συλλόγου άρχόμενον την 1 Σεπτεμβρίου καί ληγον 
την 31 Αΰγούστου. Τά τεύχη δέ Θά δημοσιεύωνται την 1 έκάστου 

μηνός, πλην τού άνά χεϊρας καί τού επομένου, ών θά βραδύνη ολίγον 
ή έκδοσις. Ή συνδρομή τού περιοδικού ώρίσθη έν μέν τή Έλλάδι δρ. 
12, έν δέ τή άλλοδαπή φράγκα χρυσά 15.

Διά τάς άνάγκας της Σχολής τών ’Απόρων Παίδων έλήφθησαν έπί 
ένοικίω δύο παρακείμεναι τώ καταστήματι τού Συλλόγου αϊθουσαι, 
έν αίς έτοποθετήθησαν οί μαθηταί της βΖ καί γΖ τάξεως. Ύποδιη- 
ρέθη δέ ή α’ τάξις είς δύο τμήματα καί διωρίσθησαν διδάσκαλοι τού 
μέν χ τμήματος ό κ. Δ. Καραβάς, τού δέ β' ό κ. Γ. Καλορρίζικος, 
τής β' τάξεως ό κ. Ν. Μεταξάς καί τής γΖ δ κ. Ε. Παπαδάκης. 
Ένεγράφησαν δέ μαθηταί καθ’ όλον τόν Σεπτέμβριον έν μέν τοΐς δύο 
τμήμασι τής α τάξεως 314, έν τή β' 75 καί έν τη γΖ 53, τούτ’έστιν 
έν συνόλφ 1442.

Ή Κοσμητεία τής έν Έρμουπόλει Σύρου σχολής τών ’Απόρων Παί
δων άπέστειλε τήν έκθεσιν αύτής τών κατά τό λήξαν έτος γενομένων. 
Είς τήν σχολήν ένεγράφησαν καθ’ όλον τό έτος 176 μαθηταί, έφοί- 
τησαν όμως τακτικώς καί προσήλθον είς τάς έξετάσεις 76, έξ ών 49 
μέν εινε στιλβωταί ύποδημάτων, οί δέ λοιποί μετέρχονται διάφορα 
επαγγέλματα. ’Εκ τών 76 μαθητών 50 μέν μαθητεύουσιν έν τή κα- 
τωτάτη τάξει, 16 δέ έν τή δευτέρορ καί 10 έν τή τρίτη. Καί τά μέν 
έσοδα τής Σχολής άνήλθον εις δρ. 13038.30, τά δ’ έξοδα είς δρ. 
9616.05 έμεινε δέ περίσσευμα έκ δρ. 3422.25, διατεθέν εις αγοράν 
ομολογιών τού δανείου τής Εθνικής Τραπέζης καί τοΰ Δήμου Έρ- 
μουπόλεως.

Άπεβίωσε λήγοντος τού έτους τού Συλλόγου δ Οβοδωρο^ 
Όρφανεδης επίτιμον μέλος. Είς τόν Όρφανίδην δ Σύλλογος ο
φείλει πολλά, διότι ήτο έκ τών ολίγων, οΐτινες ύπεστήριξαν τά 
πρώτα αυτού ασθενή βήματα έν αρχή τής συστάσεως αυτού. ’Εκ
λεχθείς έπίτιμος πρόεδρος, δέν ώκνει νά προσέρχηται σχεδόν είς έκά- 
στην συνεδρίαν, αυτός προεδρεύων καί συμβουλεύων τά βέλτιστα. Ή 
’Εφορεία, έν άπουσίφ τού Συλλόγου, τιμώσα τήν μνήμην τοΰ με- 
ταστάντος πολυτίμου έταίρου, παρηκολούθησεν έν σώματι τήν κη
δείαν, κατέθηκε στέφανον δάφνης έπί τοΰ νεκρού καί ένετείλατο τφ 
κ. Παναγιώτη I. Φέρμπ.φ ϊνα προσφωνήση αυτόν έξ ονόματος τού 
Συλλόγου προ τού τάφου.

Έπανελθόντων είς ’Αθήνας πολλών έκ τών μελών, απάντων εί'τε 
είς τάς έπαρχίας εί'τε είς τήν αλλοδαπήν, κατηρτίσθη νέος πίναξ τών 
τακτικών ένεργών μελών, άτινα σήμερον συμποσούνται είς 114.
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ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Τά τμήματα τοΰ Συλλόγου άρχονται τόν μήνα ’Οκτώβριον τών 
τακτικών αύτών συνεδριών, α'ίτινες πέρυσιν ένεκα τοΰ δυσχερούς 
τών περιστάσεων είχον διακοπή. Πρώτον ήρξατο τών έργασιών 
αύτοΰ το ;·

τών Κβ&λών τεχνών. Τό τμήμα τοΰτο συνήλθεν εις 
δύο συνεδρίας. Έν τή πρώτη προέβη εις την έκλογήν τών αρχών αύ
τοΰ. Και δη έξελέχθη πρόεδρος μέν ό κ. Ί. Ίσιδωρίδης Σκυλίσσης, 
αντιπρόεδρος δκ. Σπυρίδων!!. Λάμπρος καί γραμματεύς όκ. ’Ιωάννης 
Πολέμης. 'Υπεβλήθη δέ πρότασις πρός ύποστήριξιν τοΰ ελληνικού 
Θεάτρου διά τετοΰ τμήματος καί τοΰ Συλλόγου, ήτις συνεζητήθη διά 
μακρών. Τό τμήμα άποβλέπον είς όσα έπανειλημμένως προύτάθησαν 
καί συνεζητήθησαν έν αύτφ καθ’ όσον άφορή τό έλληνικόν Θέατρον 
και έπιθυμοΰν νά προβή είς μίαν τινά άπόφασιν, συνέστησεν έξαμελή 
επιτροπήν έκ τών κκ.’Ι.’Ί. Σκυλίσση,Σ. Λάμπρου καί 1. Ιίολέμη με
λών τοΰ προεδρείου καί τών κκ. Σ· -Μπαλάνου, Γ. Δουρούτη καί 
Γ. Δροσίνη^οπως μελετήση τό ζήτημα είδικώτερον καί ύποβάλη τά
χιστα τό πόρισμα τών μελετών αύτής. Κατόπιν άπεφασίσθη δπως 
έπαναληφθώσι καί κατά τό τρέχον έτος αί καί κατά τό προπαρελθόν 
μουσικαί έσπερίδες πρός οφελος τής Σχολής τών απόρων παίδων, 
έξελέχθη δ’ επιτροπή έκ τών κκ. Δ. Κοκκίδου, Ίω. Μίνδλερ καί Φ. 
Φράγκ πρός διεύθυνσιν καί όργάνωσιν αύτών.

Έν δέ. τη β' συνεδρία μετά τήν έκθεσιν τής έκλεχθείσης έπιτρο- 
πής, τό τμήμα άπεφάσισε τήν ύποστήριξιν τοΰ Ελληνικού Θεάτρου 
διά καταρτισμού θιάσου έκ γνωστών παρ’ήμΐ'ν ύποκριτών. Έπί τούτςο 
έξελέξατο έπιτρ.ο,πήν έκ τοΰ.πρόεδρου τοΰ τμήματος κ.Τ. Σκυλίσση, 
τοΰ αντιπροέδρου κ. Σπ. Λάμπρου, τοΰ γραμματέως κ. I. Ιίολέμη 
καί τών κ. κ. X. Άννίνου, Α. Κουρτίδου, Διον. Λάμπρου, I'.. Δου- 
ρ.ού.τη, Ν, Κουρή, καί Κ· Ξένου. Συγχρόνως δέ έπεψήφισε το. τμήμα 
έπί τφ αύτφ. σκοπφ έτέραν έπιτροπήν, ήτις δέν κατηρ.τίσθ.η ε’ισέτι 
καί ήτις σκοπόν θά έχγ τήν έζέλεγξιν καί έκλογήν τών δραμα
τικών έργων, δσα παρουσιάζονται, είς τήν άπό σκηνής διδασκα
λίαν. *Η  συντελεσθεΐσα ήδη έπιτροπή ήρξατο συντόνως τών 'έργα- 
σιών αύτής.


