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ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ■

ΕΚΔΟΣΙΣ ΣΥΜΠΕΠΛΗΡΩΜΕΝΗ

• «Κάγώ έσχατος ήγρυπνησα' ώς κάλαμώμενδς
όπίσω τρυγητών έν εΰλογΐή Κυρίου εφΟασα, καί 
ώς τρύγων έπλήρωσα ληνόν». ;

(Σο-ρ. Σειρ. λ', 16.).
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ■ - : ·:

Τους περισώθέντας δύο Λόγους τοΰ βασιλέων Ματθαίου Τοΰ Καν-, 
τακουζηνου, τον τε ΙΙερί φι,,Ιομαθ'ιας'' καί τδν Περί των■ τ^ιώχ της 
ψυχής δυνάμεων έκδιδούς κατά τδ δεύτερον έξάμηνον τοΰ παρελη- 
λύθότος έτους έν τφ έβδόμφ1 τεύχει τοΰ κ/ε^ίίου της Ιστορικής καί 
ΈθνοΛογικής'Εταιρείάς της ΈΛΛάδος, προυταξα ώς έν προλόγφ τά 
έξής:'Υ . ■

«Μεταξύ τών έκ τών κατά την Θεσσαλίαν.ιερών μονών άποκομι- 
σθέντων είς την εθνικήν, βιβλιοθήκην, χειρογράφων βιβλίων εΰρηται 
κάί έν, οπερ σχήματος δν δ^υ κα'ι έκ φύλλων 103 συγκείμενον, κα
λώς δέ γεγραμμένον περί φθίνουσαν τήν ΙΗ' εκατονταετηρίδα, περι
έχει τά έξής :

Φύλ. 1-60. Έηιτομήν των ιερών και θείων Κανόνων. ΠγονεδΙ 
ίΐαρά τοΰ πανσεβάστου σεβαστού νομοφύΛακος και κριτοΰ ΕίεσσάΛο- 
νίκης κυροΰ Κωνσταντίνου τοΰ ΆρμενοπούΛου (’Έστι δέ ό κοινώς 
γνωριζόμενος Νομοκάνων).

Φύλ. 61-63. ’Άγραφα.
ν Φύλ. 64. Περί:· βιβλίων τής θείας Γραφής' γνησίων και νόθων.

Φύλ. 65-90. ‘Ερωτήσεις τοΰ άγιωτάτου πατρίάρχου ΆΛεζαν-Τύμος ΙΑ’, β.—'Φεβρουάριος 1888. s 18
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δρείας κνροΰ Μάρκον, καί αποκρίσεις επ’ ανταΐς τοΰ άγιωτάτον πα- 
τριάρχον Αντιόχειας κνροΰ Θεοδώρον τοΰ Βαλσαρ,ών, κτλ.

Φύλ. 91-96. Τον Βλερ,νδον (sic) κνροΰ Νικηφόρον Προοίριιον είς 
τόν Ύαλτήρα.

Φύλ, 97. Άγραφον.
Φύλ. 98-102. Τον ενσεβεστάτον βασιλέως κνροΰ Ματθαίον τον 

Καντακονζηνοΰ Λόγον Περί φιλοριαθίας είς την αύτοΰ θνγατέρα κν- 
ράν Θεοδώραν την Καντακονζηνήν,

Φύλ. 102-103. Τον αύτοΰ βασιλέως κνροΰ Ματθαίον. τοΰ Καν- 
τακονζηνοΰ είς την έαντοΰ θνγατέρα κνράν Θεοδώραν την Καντα
κονζηνήν Περί των τριών της φνχής δννάριεων.

Ταύτά ε’ισι τά έν αύτφ περιεχόμενα. Άλλά τοΰ δευτέρου Λόγου 
τοΰ Ματθαίου ή συνέχεια δυςτυχώς κεκολόβωται ύπό χειρός βέβηλου, 
πέντε και ήμισυ τετράδια ήτοι 44 φύλλα άποσπασάσης έκ τοΰ τέλους 
τοΰ βιβλίου, έν οίς τίς οιδεν όποια άλλα περιείχοντο λόγου άξια είτε 
αύτοΰ τούτου τοΰ Ματθαίου είτε ετέρου τινός.

Τών Καντάζουζηνών δ οικός ύπήρχεν έκ τών άρχαιοτέρων καί τών 
έύ γεγονότων της Κωνσταντινουπόλεως. «Οί εύγενεϊς Καντακονζηνοί'» 
λέγει δ Ιστορικός Γεώργιος Παχυμέρης *.  Ό δέ πρώτος, δν έξ ιστο
ρίας γινώσκομεν, καί οίονεί δ γενάρχης τοΰ οϊκου τούτου, ήκμαζε 
περί τελευτώσαν τήν ΙΑ' εκατονταετηρίδα, εύδοκίμως έν διαφόροις 
μάχαις άγωνισάμενος κατά τών εχθρών τοΰ βυζαντινού κράτους έπί 
’Αλέξιου Κ τοΰ Κομνηνοΰ 2. Ό τοίνυν Ματθαίος, περί ού δ λόγος, 
υίός ήν ..πρωτότοκος τοΰ έν έτει 1341-55 αύταρχήσαντος Ίωάννου 
τοΰ Καντακουζηνοΰ, άνήρ παιδείας εύ ήκων, ώς τά περιλιπόμενα τώ,ν 
συγγραφέντων αύτφ μαρτυροΰσι. Σύζυγον δ’ εσχεν Ειρήνην θυγατέρα 
τοΰ δεσπότου Δημητρίου Παλαιολόγου υΐοΰ τοΰ αύτοκράτορος ’Αν
δρονίκου τοΰ νεωτέρου, έξ ής έγέννησε τήν πρωτότοκον αύτοΰ θυγα
τέρα Θεοδώραν, πρός ήν καί προςφωνεϊ τούς ανωτέρω σημειωθέντας 
νΰν δ’ έκδιδομένους δύο Λόγους. Τήν Θεοδώραν άνέθρεψε καί έξεπαί- 
δευσεν ή πρός πατρός προμήτωρ αύτής Ειρήνη, ή πρός τό μοναχικόν 
σχήμα τήν βασιλικήν άμείψασα προφύραν καί Εύγενίαμετονομασθεΐσα, 
ήτις έμόναζεν έν τή μονή τή έπικαλουμένη Της Μάρθας, τφ βασιλεΐ 
’Ιωάννη Κάντακουζηνφ έκ πατρφου κλήρου διαφερούση

1 Τόμ. Ά, σελ. 65.
2 Άν. Κομν. Άλεξιάδ. ΙΑ'—ΙΓ'.
3 Καντακουζ. Δ', μβ' καί με', σελ. 877 καί 892.—Νικηφ. Γρηγορ. ΙΘ',ια’, 

σελ. 244. Έν δέ ή Μάρθα, ή πριν ή άποκαρή μοναχή Μαρία καλούμενη, αδελφή
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Ταΐς τοΰ πατρός ένεργείαις βασιλεύς άναγορευθείς δ Ματθαίος, 
συγκατανεύσει (άέκοντί γε θυμω) καί τοΰ νομίμου αύτοκράτορος Ίωάν
νου Ε τοΰ Παλαιολόγου (1341-91), τοΰ καί γαμβρού αύτοΰ έπ’α
δελφή, έστέφθη έν τφ ναφ τών Βλαχερνών ύπό τοΰ πατριάρχρυ. Φι
λόθεου. Μετ’ ού πολύ ό’μως ,φωραθείς ώς συνωμοσίαν κατά τοΰ 
αύτοκράτορος τεκταινόμενος μετ’ άλλων τινών Βυζαντίων, συλλαμ- 
βάνεταΓ καί πρώτα μέν έν διαφόροις περιορίζεται τόποις, ειτα δ’ 
έξαναγκάζεται τήν βασίλειον άποθέσθαι αξίαν ένώπιον τοΰ αύτοκρά- 
τορος καί τών βασιλίδωνί συμπαρισταμένων τών τε συγκλητικών και 
τών πατριαρχών Καλλίστου Κωνσταντινουπόλεως καί Λαζάρου Ιερο
σολύμων σύν τφ λοιπφ κλήρφ. Έπί τέλους δέ τό μοναχικόν ύποδυ- 
θείς τριβώνιον άνεχώρησεν εις τό άγιώνυμον όρος τοΰ Άθω, ένθα 
εις τό συγγράφειν έπέδωκεν εαυτόν. Έκ τών συγγραφέντων δ’αύτφ 
γνωστή έστιν. ή εις τό Άσγια Άσριάτων τοΰ Σολομώντος Έζήγησις 
αύτοΰ, ήν πρώτος έξέδωκε Βικέντιος ό 'Ρικάρδος έν'Ρώμη τφ 1624, 
έξ αύτοΰ δέ καί δ Migne έν τόμφ ΡΝΒ’, σελ. 997 κ. έφ. τής Ελλην. 
Πατρολογίας. Πλήν δέ τούτου, έν άρχαίφ τινϊ καταλόγφ χειρογρά
φων τής έν Πάτμφ σεβάσμιας μονής, ύπό τοΰ περικλεούς καρδινάλεως 
’Αγγέλου Μαίου δημοσιευθέντι έν τόμφ ’τ" τής Νέας Βιβλιοθήκης τών 
Πατέρων (Bibliotheca Nova Ρ. Ρ.) έκ τού ύπ’άριθ. 1205 ούατικα- 
νείου κώδικος, μνημονεύεται έν άριθ. Θ' καί Έζήγησις τού αύτοΰ 
Ματθαίου είς τήν Σοφίαν Σολοριώντος *,  ήτις δμως ούκ άπεσώθη 

μεν Μιχαήλ Η' τοΰ Παλαιολόγου, σύζυγος δέ τοΰ μεγάλου δομεστίκου Νικηφόρου 
τοΰ Ταρχανειώτου, δν στρατιώτην καλόν και αγαθόν στρατηγόν καλέΐ δ Άκρο- 
πολίτης [λς·’, σελ. 60.—· Πρβλ. καί Παχυμ. είς Μιχ. Παλαιολ. Σ, ιβ', σελ. 33, 
καί Δ', ι η'-ι θ', σελ. 292-6). ’Άδηλον δέ ποΰ έκειτο ή επώνυμος αύτή μονή· άλλά 
τα ύπο τοΰ- ελλογίμου φίλου Β. Α. Μυστακίδου σημειούμενα έν σελ. 10 - 13 τών 
σπουδαίων Περί Κουροντσεσμε 'Ιστορικών Ειδήσεων αύτοΰ, τών έναγχος έν τή 
’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια καί εν ίδίω τεύχει έκδοθεισών, πολλήν παρέχουσι τήν. 
πιθανότητα ότι έκειτο κατά τον Άνάπλουν, καί δή έν ^ιύτώ τφ προαστείφ Ξηρο- 
κρήνη (Κουρούτσεσμε).

1 Ό περί οΰ ό λόγος κατάλογος, δν καί ό Migne μετείληφεν έν τόμφ ΡΜΘ', 
σελ. 1058 τής 'Ελληνικής Πατρολογίας, έπί τής βασιλείας Ίωάννου Ε' τοΰ Πα- 
λαιόλόγου (1355) γενόμενος, φέρει έπιγραφήν τοιάνδε : «Πίναζ τών εν τή σεβά
σμια μονή τής νήσον ΙΙάτμον άζιολογωτερων ευρισκόμενων βιβλίων», καί 
περιλαμβάνει ΝΗ' μόνον τεύχη. Έν δέ άριθ. ΝΕ' τέτακται καί τδ έξης: «Λόγοι 
Σωκράτονς, ων ή αρχή. Ευθνφρων ή Περί οσίου.—Τί νεώτερον, ώ Σώκρατες' 
άχρι τοΰ; Μόνων θ Περί αρετής.—’Έχεις μοι είπεΤν». Τοΰτο δέ έστι τδ περί- 
πυστον χειρόγραφον τών Πλάτωνος Διαλόγων μετά Σχολίων,, τδ καί άρχαιότερον 
πάντων τών σ,ωζομένων αντιγράφων τοΰ θείου φιλοσόφου,, δπερ συληθέν τφ 1801
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άχρις ήμών. Συνέγραψε προςέτι καί Παραινέσεις Σωτηρίους (Μο- 
nita Salutaria) κατά Φαβρίκιον1, κατά δέ Καβαΐον^ Μοναστικάς 
(Solitaria), μήπω εις φως προελθούσας. Τών δέ προκειμένων Λόγων 
ούδαμοΰ, όσον έγώ οιδα, γίνεται μνεία. Τούτου δ’ ένεκα καί δημο- 
σίέύων αυΐούς παρίημι τοϊς φιλοσοφοΰσι την περί τής άξίας αυτών 
κρίσιν».

έκ τής μοναστηριακής βιβλιοθήκης ύπο τοΰ ’Άγγλου Έδουάρδου Κλαρκίου (Clarke) 
τεθήσαύρισται νΰν έν τή τοΰ’Οξονίου βοδληϊανείω βιβλιοθήκη. ’Έστι δε σχήματος 
τετάρτου μεγάλου, μήκους μέν 0, 34, πλάτους δέ 0,23 γ. μ., έκ φύλλων 420 συγ
κείμενον, έν τέλει δέ φέρον τήνδε τήν σημείωσιν : «Έγράφη χειρί ’ίωάννον καΛ- 
Λιγράφου ευτυχώς Άρεθα διακόνω ΠατρεΧ νομισμάτων βυζαντίων δε'κα και 
τριών, μηνί Νοεμβρίω ίνδικτιΆνος ιδ',ετει κοσμου ,ζ'υδ' (ψ 895), βασιΛειας 
Λεοντος τοΰφιΛοχρίστου νίοΰ ΒασιΛείον τοΰ αείμνηστον». Δικαίαν αγανακτή- 
σεως κραυγήν ερρηξεν δ αοίδιμος Κοραής έν τή ’ΑκοΛονθία των Αυτοσχεδίων 
στοχασμών αύτοΰ [Ίσοκρ.' τόμ. Α', σελ. λε'] έπ'ι τή απαλλοτριώσει τ’οϋ ατιμήτου 
τούτου κειμηλίου τής άρχαιότητος· έκ δέ τοΰ ψυχικοΰ αύτοΰ βρασμού παρενεχθείς 
δ φιλόπατρις άνήρ, άδικωτάτην έξετόξευσε μομφήν, κατά τών έν Πάτμω καί ’Άθω 
άνθουσών τδν τότε χρόνον έλληνικών σχολών έν οις λέγει: «Καί όμως αί δύο πη· 
γαί τΰν κα.Ιων τούτων, γραμματικών έγύμνωσαν οΛην την 'ΕΛΛ,άδα άπο τά 
ποΛντιμά της αντίγραφα, καί έπρο'δοσαν είς έ'θνος άΛΛο'τριον, διά ποΛΛά 
οΑ,ίγον ι'σως άργύριον, τά προγονικά κτήματα». Άλλά πρδς Θεοΰ! δ ’Άγγλος 
περιηγητής έσυλαγώγει τάς μοναστηριακάς βιβλιοθήκας, εύθύνονται δέ διά τοΰτο 
αί μακράν τών μονών κείμενάι δύο έκεΐναι περίδοξοι τοΰ γένους σχολαί; Έν 
τούτφ δέ του λόγου γενομένου, δέον τήν μέχρι τοΰ νΰν άγνοουμένην αλήθειαν τοΰ 
πράγματος έξειπεϊν. Καί δή λέγομεν, δτι οΐ. κατά τάς πονηράς έκείνας, καί βαρυ- 
στόνους ημέράς τάς τοΰ τουρκικού κράτους χώρας περιηγούμενοι επίσημοι ξένοι, 
τή τών οικείων πρέσβεων αιτήσει, ού μόνον σουλτανικώ έφωδιάζοντο φίρμανίω, 
άλλά καί ύπ’ ανθρώπων τής έξόυσίας τών καλουμένων μουμπασιραίων ώς έπί 
τδ πολύ συνωδεύοντΟ) προςωπικής τε άσφαλείας χάριν καί εύχερεστέράς τών αι
τημάτων αύτών διεξαγωγής. Οΰτω δή και δ Κλάρκιος (καθ’ ά ’έχω άκούσας άπδ 
στόματος τών γεραιτέρων τής τοΰ Θεολόγου μονής, τών καί αύτοπτών γενομένων 
τοΰ πράγματος) εις ,Πάτμο^ κατάρας, καί τους τής μονής προϊσταμένους δρών άνεν- 
δότως έχοντας πρδς πλήρωσιν τοΰ οικείου εφετου, τή τών συνοδευόντων αύτώ δύο 
τής έξόυσίας οργάνων βία καί δυναστεία έχρήσατο. Οί δέ, εις τήν ύπεσχημένην 
αύτοΐς γενναίαν αποβλέψαντες φιλοδωρίαν (τοΰτο δή τδ ύπέράγαν πεφιλημένον τοϊς 
Τούρκοις μπαχτσίς) ούδέν ειχον τδ έμποδών έΐς διάπραξιν τής ιεροσυλίας, πρό*·  
κειμένου μάλιστα περί βίβλων τών απίστων, μηδέν έτερον άλλ’ ή παχυλά πέρι- 
εχουσών ψεύδη' κατά γάρ τά δόγματα τοΰ μωαμεθανισμού, πασα ή άλήθεια έν 
μόνω τω Κονρανίφ έςίν άποτεθησαυρισμένη. Τοΰτον δή τδν τρόπον άπεσυλήθησαν 
ύπδ τοΰ Κλαρκίου τά πατμιακά χειρόγραφα.

1 Bibliot h. Gree c. τόμ. Ζ', σελ. 793. Harles.
2 Script. Eccles. Histor. L i t e r. τόμ. B', Append, σελ. 55.
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Καί ταΰτα μέν οΰτω προύλογιζόμην. Έπεί δέ δ'έν τφ 'πανεπιστη·.- 
μίφ τής Βόννης έλλογιμώτατος καθηγητής Κάρολος Δεβώρος (1)ΰ 
Boor), δρμώμενος έκ τής ιδία τούς σοφούς τής Γερμανίας γόνους χά- 
ρακτηριξούσης αγαθής προαιρέσεως προς μέτάδοσιν πάσης έπιττημο- 
νικής γνώσεως, έξοχα δέ τών είς τήν άρχαίαν ελληνικήν φιλολογίαν 
αναγόμενων, έπεστειλε μοι πρό μικρού άνακοινούμενος εύμενώς, ότι 
κάν τή βασιλική τοΰ Βερολίνου βιβλιοθήκη, ής τόν κατάλογον ειχεν 
ήδη έκπονήσας, διατηρείται χειρόγραφον τής ΙΗ' έκατοντάετηρίδρς, 
σχήματος τετάρτου, έκ φύλλων 273 συγκείμενον,άριθμ,όν δέ φέρόν βδ, 
έν ω, πρός τοϊς άλλοις διαφόρων συγγραφέων πονήμασι, περιέχονται 
κα'ι οί δύό ούτοι λόγοι τοΰ Καντακουζηνοΰ, ού μικράν έκ -τούτου 
χαράν ήσθόμην, άτε δή δλομέροΰς άνευρεθέντος νΰν τοΰ ακρωτηρια
σμένου δευτέρου Λόγου. ’Έστι δέ δ μέν πρώτος κεκολοβωμένος'έκ 
τής άρχής κατά τά πέντε περίπου έκτημόρια, δ δέ δεύτερος εΰρηται 
εύτυχώς πλήρης. 'Ώςτε κατ’ άγαθήν συγκύρησιν, έκ μεν τοΰ βερο- 
λινέίου χειρογράφου συμπληροΰται τό τής εθνικής ήμών βιβλιοθήκης, 
έκ τούτου δ’ αύ εκείνο.

Μεταστειλάμενος τοίνυν έκ Βερολίνου ό σοφός καθηγητής τό περί 
ού λόγος χειρόγραφον, ού μόνον προφρόνως έ'σχεν άντιβολήν ποιή- 
σασθαι πρός τό τοΰ ήμετέρου κείμενον καί πάσας τάς διαφερούσας 
γραφάς σημειώσασθαι, άλλά καί τό ύπό βεβήλου χειρός άπό τοΰ ήμε
τέρου τεύχους έκκοπέν έπιμελώς άντιγράψαι, ά δή καί καλοκάγάθως 
άπέστειλέ μοι, προκαλέσας οΰτω τήν παρούσαν συμπεπληρωμένην καί 
κατά λόγον δικαίου αύτφ άνατιθεμένην τών Λόγων έκδοσιν.

Καί αί μέν τοΰ βερολινείου χειρογράφου γραφαί, ώς καί δ άγα- 
στός άνήρ έσημειώσατό μοι, κατά τό πλεΐστον είσί πλημμελείς, άς 
καί βλέπει’δ άναγνώστης έν- τή τοΰ*  τεύχους-πέζή παρατέθειμένας· 
όλίγισται δ’ έ’ισίν αί όρθότερον ή.έν τφ ήμετέρφ έχουσαι. Πλήν δέ 
τούτου τό βερολίνείον παρέχει ήμΐν άγαθή τύχη δύο λέξεις καί ισά
ριθμα χωρία, ών ενδεές έστι τό ήμέτερον έκ παραδρόμής τοΰ άντιγραγ 
φέως, καί άτινα περιέλαβον έν τφ οΐκείφ τόπφ άγκύλαις περικλείσας 
ΐνα ευδιάκριτους .ποιήσω. 'Ωσαύτως δέ άγκύλαις περιέκλεισα γωνιώ- 
δεσ.ι. καί τό έκ τοΰ ήμετέρου έξερρυηκός μέρος. .

Έν έκατέρφ δέ τών χειρογράφων τό τοΰ βασιλέως τούτου έπώνυμον 
φέρεται γεγραμμένον άνευ τοΰ Ν: Κατχζουζν)νός· άλλ’ έγώ κα- 
τηκολόύθησα ούχί τφ ήμετέρφ, έ'νθα τό Ν φαίνεται-ύπ’ άλλης χειρός 
παρεμβεβλημένου, άλλ’. αύτφ τούτφ τφ Ματθαίφ,. ού ή υπογραφή έν 
τφ Γ’ Συνοάικω Τόμω κατά της Βαρ.Ιαάμ καί Άκινδύναη πλάνης 
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τοϊς προτέροις όμοΛόγω, ούτως έχουσα φέρεται: ΜατθαΚος έν 
Χρεστώ τφ Οεφ πεβτός βασιλεύς καί αύτοκράτωρ τών 
'Ι*ωμα£ων  Άσάνης ό ■ Κ,αΛΙτακουζηνός1. Ουτω δ’ επιγρά
φεται καί ό τούτου πατήρ έν τε τή Ίστορίικ καϊ τοϊς λοιποϊς .συγ- 
γράμμασιν αύτοΰ. Άλλά καί παρά τοϊς άλλοις Βυζαντινοϊς; συγγρα- 
φεΰσιν έστι κοινώς παραδεδεγμένη ή διά τοΰ Ν γραφή τοΰ ονόματος.

Τον λόγον τοίνυν τοΰτον ολομερή παρέχων τοϊς φιλολογοΰσι δεϊν 
έγνωνκαι τόν πρώτον συνεκδοΰναι, τοΰτο μέν ΐνα υποδείξω τάς δια- 
φερούσας γραφά'ς τοΰ έν τφ βερολινείφ χειρογράφφ περισωθέντος έλα- 
χίστου μέρους αύτοΰ, τοΰτο δέ ϊν’ άμφοτέρων την γνώσιν κοινοτέραν 
ποιήσω, παρ’ οσον όλιγίστοις μόνον έστι διαδεδομένον το ΛεΙτίον της 
'Ιστορικής και ’ ΕΘνοΛογιτ-ης 'Εταιρείας, έν φ, ώς εΐρηται, έκδέδωκα 
αύτούς.

Περαίνων τον.περί τούτου λόγον καθήκον συναισθάνομαι άπαραί- 
τητον καϊ δημοσίγ έκφράσαι τφ σοφφ καθηγητή Κ. Δεβώρφ τάς τε 
θερμάς εύχάριστίας άμα καϊ την άζραν όύγνωμοσύνην μου άνθ’ ών 
συνεπελάβετό μοι εις πλήρη καταρτισμόν της παρούσης έκδόσεως.

■ ΤΟΥ ΕΥΣΕΒΕΣΤΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ..

ΚΥΡΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ

ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΦΙΑΟΜΑΘΙΑΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΪΤΟΥ ΘΥΓΑΤΕΡΑ ΚΥΡΑΝ ΘΕΟΔΩΡΑΝ ΤΗΝ ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΉΝ.

Παιδεία, κα'ι λόγος, κα'ι άρετή μέγα τι χρήμα κα'ι στερρόν περι
τείχισμα τοϊς ταΰτ’έχουσι γίνεται. Διό καϊ πάντας χρήναι μεταδιώ- 
κειν καϊ μη ρριθυμεϊν περϊ τά τοιαΰτα μηδ’ άναβάλλεσθαι, άλλά 
σπουδάζειν κα'ι σύν ίδρώτι ζητεΐν έθέλειν ήγημαι· έν πάση γάρ ώροι τε 
καί ηλικία καϊ πράγματι χρήσιμα ταΰτα τοϊς κτωμένοις όντα, τυγ
χάνει, τούς μέν εύτυχοΰντας παιδεύοντα πρός τό μή μέγα φρονεϊν έν 
έώλοις πράγμασι καϊ ρευστοΐς, τούς δέ κακώς πράττοντας μή όλιγω· 
ρεΐν μηδ’ όργίζεσθαι, εϊπερ άοα κακώς πράττουσι πεπαιδευμένοι τινές 
οντες καϊ λόγφ τετιμημένοι. Ψυχής γάρ άρεταϊ τό δύνασθαι φέρειν 
πάντα μεγαλοψύχως, ώςπερ κακία ταύτης τό. όλιγωρεϊν καϊ μή άντέ-

1 ’Ίδε Δουκαγγ. F a m i 1. Augus.t. Β y z a n t i n. σελ· 210, Venet. κα'ι 
'Ε-Ι.Ιην. ΙΙατζοΛ. τόμ. ΡΝ’, σελ. 843. 
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χεσθαί τών λυπούντων. Ού γάρ οί ύγιαίνοντες καϊ μέγα πλουτοΰντές 
εύδαίμονες εΐσίν, άλλ’ οί τήν ψυχήν εύ διακείμένοι. Καλώς δέ διακεί- 
σεταί τις, ε’ι μάθοι τίνα ε’ισϊ τά καλά καϊ έπαίνων άξια, τίνα δέ τά 
κακά κα'ι φευκτά. Καϊ γάρ, ώςπερ έκ φιλοπονίας πλήθος ούσίας,οΰτω 
καϊ έκ φιλομαθίας πλήθος σοφίας. Διό ταύτην άσκητέον, ω θύγατερ, 
ή τών παρφχηκότων, κα'ι δντων, κα'ι μήπω γεγενημένων παρέχει τήν 
γνώσιν. Ό γάρ τάληθή γινωσκων ούκ άν έν τοϊς έργοις άμάρτοι ποτέ’ 
δ δέ μή μαθών τά χρηστά ούδέν έργάσεται τών δεόντων. Καϊ γάρ, 
ώςπερ άμαθίά κυβερνήτου έαυτόν κα'ι τούς έπιβάτας σύν τφ σκάφει 
καταποντίζει έν μέσφ πελάγει, ουτω καϊ άμαθία ψυχής έαυτήν κα'ι 
τάς έν αύτή άρετάς σύν τφ σώματι καταποντίζει λήθης πελάγει. 
Πώς δέ κα'ι τά έπαίνων άξια γνώσεταί τις, εΐ μή διδαχθείς έν τίσι 
χαίρουσιν άνθρωποι, καϊ έν τίσιν άηδώς διατίθενται; καί, ώς έπος 
εΐπεϊν, έκ τοΰ μανθάνειν πάντα γίγνεται τά καλά, έξ άμαθίάς δέ τό 
άνάπαλιν.

. Ότι δέ μέγα τι χρήμα ή φιλομαθία άκουε, θύγατερ, συνετώς, 
καϊ μή κατόκνει περϊ παιδείαν καί μάθησιν. Τη Αύτοσοφίγ πάντως 
κατ’ ούδέν έστί τι μέρος τής άμαθίας, άλλά τά πάντα πρό τοΰ γε- 
νέσθαι έπίσταται, καϊ μετά τό γενέσθαι γινώσκει, καί οίδε σαφώς 
έκάστου τά τέρματα. ’Αλλά τήν φιλομαθίαν παιδεύων ήμάς αύτόΐς 
έργοις καϊ λόγοις, πρώτον μέν ένετείλάτο τάς Γραφάς έρευναν I καϊ 
μανθάνειν αύτών τάς έννοιας" εϊθ’ ούτως αύτός έζήτει μαθεϊν,Ίά ούκ 
ήγνόει, δπόσοι τυγχάνουσιν οντες άρτοι τοϊς μαθηταϊς 2, κα’ι τίνα 
αύτόν οί όχλοι νομίζουσίν είναι2, ποΰ δέ καϊ ό φίλος κεκοίμηται Λά
ζαρος4, καϊ άλλα πολλά, £ μή χρείαν μαθεϊν αύτός γάρ έγί- 
νωσκε τί ήν έν τφάνθρώπφ- άλλά δήλον, ώς ήμάς διδάσκων μή ταϊς 
ήμών μόνον έθέλειν άρκεϊσθαι γνώσεσιν, άλλά μανθάνειν ζητεΐν άε'ι 
παρά τών τά πλείω είδότων μή μόνον δέ τοΰτο, άλλά καί τι μέγα 
μυστήριον τφδε τφ τρόπφ φιλανθρώπως ήμϊν άνεκάλυψεν. Εί μέν γάρ 
έν τφ τοϊς άνθρώποις συναναστρέφεσθαι τό ζητεΐν αίρεϊσθαι δεδήλω- 
κεν, έδόκει άν καϊ έν τφδε τφ βίφ τό συγκεχωρηκός ένοράσθαι μόνον 
τής μαθήσεως. Έπεϊ δέ καϊ μετά τό σωτήριον πάθος, κάϊ τό αύτόν έκ 
νεκρών άναστήναι καϊ άποθέσθαι τό υλικόν παν τής σαρκός, πάλιν

1 Ίωάν. ε’, 39.
2 ΜατΟ. ιε1, 34. ■
3 Ό αύτ. ις’, 13.
4 Ίωάν. ια’, 11.
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ήρώτα τοϊς μαθηταϊς εΐ βρώσιμόν τι τυγχάνει παρόν αΰτοΐς1 2 3, καί 
συνελάβοντο ίχθύας άγρεύοντες, δείκνυσι περιφανώς,ώς κα'ι. μετά τό 
άποθέσθαι την ύλην, πάλιν έσεται μάθησις τοϊς άνθρ,ώποις. Εί δέ καί 
τότε μανθάνειν , άνάγκη, και οΰχ άμα, μαθεϊν :έ'νι όπηγίκα καί τό 
παχύ πάν άποθώμεθα τής σαρκός,· πόσφ. γε μάλλον σήμερον, ότ’ έφ’ 
έαυτούς ήλίκης ύλ.ης έπιπροσθούσης και ούκ έώσης ημάς καθαρώς τά 
όντα γινώσκειν, ένδεεϊς-έσμέν μεγίστης χειραγωγίας©ημί δή τήν 
έκ τοΰ φιλοπον.εϊν έπιγιγνομένην ήμϊν μάθησιν.

1 Γρ. τούς μαθητής.
2 Λουκ. κδ’, 41. : ■
3 Α’ Κοριτθ. ιγξ 12.
4 Τδ χειρόγρ.; ψήΛοται.
5 Λουκ. ις', 25.

Κα'ι τί χρή. λέγειν περί άνθρώπων ένδεδυμένων, παχύτατους χιτώνας 
σαρκός, και .ρερυπωμένους. έκ φαύλων ηδονών τε·,καί πράξεων, δπου.,γε 
τό. καθ’ ώραν ή άϋλός χερουβική χύσις σοφίας τή μαθήσει . προκύπτει, 
κα'ι καθαιράμενόι παρ’ αΰτής,είναι ,τινές. και ^φωτιζόμενοι καί τελεί-- 
ούμενοι δείκνυνται. Εΐ τοίνυν τοΰθ’,ήμών έστι τό αξίωμα, δτι της 
έκείνων όντότητος ήμών -ή ψυχή μοτειλήφε,ι,. ζητητέον μάλλον κα'ι 
κατ’ αΰτήν τό καθ’ ώραν μανθάνειν σπουδάζειν, πολλφ πάντως άπο- 
δέαυ,σαν τής έκείνων αξίας καί στάσεως· άλλά νΰν μέν'ώς έν έσόπτρω 
καί. έν. α’ινίγμασίν^· δταν δέ τούτων λυθέντων. λεπτότερον τόν’ αΰτής 
περιβάλληται. χιτώνα, τότε καί τψ έκείνων τρόπφ ,τά. όντα 'μαθήτευα 
θήσεται, καί την αΰτήν. γνώσιν: άκριβώς λήψεται4, .κεκαθάρμένη .καί 
ρύπων άτ,ερ τυγχάνουσα. 'Έως δ’ ώς έν δεσμωτηρίφ τφ .σώματι νΰν 
διάγει, άδύνατον άύλως είςδέξασθαί τι καί άμερώς. -

• Ταύτφ τοι καί χρεία πολλή τής αερίου ταυτηςί προφοράς, ϊν’ δπως 
τό άγνοούμενον έκ τών ετέρων μανθάνφμεν λόγων, τή μεταδόσετ. Ό 
γάρ μή ένταΰθα τόν ένόντα τρόπον μαθών, μετ’ άγνοιας ε’ις τόν έπεισε 
βαδιεϊται τόπον δς δ’ άπό τών ώδε μετά παιδείας άφίκηται, φανερόν 
δτι ρικδίως. έκεϊ καί τά τέλη μαθήσεται. Τοΰτο δή καί ,ό. πατριάρχης 
ήρμήν.ευσεν, .’Αβραάμ, τοΰ Κυρίου ■.παραβ.ολικώς εκφώνησα,ντος; «άπον 
σάτωσαν Μωνσέα και τούς προφήτας» 5, ούδέν. άλλο πάντως γε διά 
τούτου παιδεύων τοΰ λόγου ή τό ένταΰθα μανθάνειν χρηναι μελετάν, 
κα'ι μη σκοπεΐν ήμεληκότας τής σωτηρίας έπεισε μαθεΐν,ή βραχέα 
,άττα μαθόντας άρκεϊσθαι κα'ι μη πρόςω χωρεϊν ζητεΐν.

Ότι δ’οΰκ αισχύνη τό πράγμα, οΰδ’άλλόκοτον τής ήμών φύσεως, 
γνοίη άν τις έξ αΰτών, οιμαι, τών καθάρωτάτων δοχείων τοΰ πνεύ

ματος τής θείας χάριτος’. έπείπερ καί Μωύσής έκεΰλος ό. θεία μεμα- 
θηκώς καί έγνωκώς τά <πρό τοΰ γενέσθαι τόν άνθρωπον, τόν τοΰ λαοΰ 
μερισμόν καί. οίονεί άπαρίθμησιν παρ’ετέρου μεμάθηκε. Καί αΰτόί οί 
των θερκηρύκων πρωτΟστάται, οί ποταμοί της σοφίας καί οίονεί δω*  
δέκα τής έρημου πηγαί, αί ποτίσασαι πάλιν1 τόν ’Ισραήλ, καϊ ταΰτ’ 
.ε’ιςδεδεγμένοι,τό αΰτάγαθον· καί σοφοποιόν θειον Πνεΰμα έν πυρίναις 
γλώσσαις Ζ, οΰκ ήρκοΰντο .καθ’· έαυτούς εΐδέναι, άλλ’ έκοινοΰντο πρός 
άλλήλους τό Εΰαγγέλιον. Αϊ θ’ΰπερκείμεναι τών ουρανίων ταγμάτων 
δυνάμεις, τάς υποβεβηκυίας τόν άοινόν, δεσπότην άνεδίδ.ασκον, ϊν’δπως 
■/ίμεϊς διδαχθώμεχ ΰπείκειν έν λόγισμώ καί σώφρονι μεταλήψει τοϊς 
κρείττοσι.; Καί αΰτ.ός ό μονογενής τοΰ Θεοΰ καί Πατρός Τίός τε καί 

-Λόγος, ό. πάσης σοφίας δοτήρ, τή. αΰτοΰ άχράντφ σαρκί οΰχ άμα τή 
/προςλήψει καί την: σοφίαν ένδείκνυ'σθαι. δέδωκεν, άλλά προκοπτούσης 
κατά .τό ,μέτρου τής σωματικής, ήλικί.άς, ώς ό θεηγόροςΆουκάς ήμϊν 
ύφηγήσατο: ιί’,Ιησοΰς γαρ προέκοπτε,γτίβί, σοφία και ήΜχΙφ κάϊ χά- 
ριτι παρά Θεω ,και άνθρώποις'»^, οΰκ αΰτος άμοιρών τι. τής σοφίας’ 
Αΰγοσοφίά γάρ έστι καί πάσης γνώσεως καί σοφίας άρχή, άλλά nat- 
δεύων ήμάς ώς οΰδενί δυνατόν άμα πάντα γινώσκειν- καί διά τοΰτο 
τήν προςληφθέΐσαν άξίαν σάρκα έκ'τοΰ κατά μικρόν ένδείκνυσθάι τήν 
σοφίαν πεποίηκε.

Τίς τοίνυν ούτω διεφθαρμένος τόν λογισμόν, ώς ήγεϊσθαι περί αΰ
τοΰ μή χρείαν έ'χείν μαθήσεω,ς, δπου γε καί αύτοί οί ήλογημένοι νόες 
καί τής σοφίας ,άποστάται σφάς αΰτούς άγνοήσαντες, δτι δι’ αλαζο
νείαν τής όντως ούσης έκπεπτώκασι ζωής, ώς έκ μεταμέλου πολλάκίς 
ζητοΰσί μαθεϊν; Ούτω διά πάντων μέγα τι χρήμα τό τή'ς φιλο,μαθίας. 
Ώς αν δέ καί ταύτφ τόν λόγον4, σκεψώμεθα. ΙΙάν δ,τι περ κενόν· δν 
τυγχάνει, ,ή παντελώς άνεπίδεκτόν έστι τοΰ πληροΰντος, ή ταΰτ’ 
έπιδεχόμενον πληροΰται κατά μικρόν, μηκέτι. τοΰ έπιχωριάζοντος έφ- 
ιέμενοι 5 του λοιποΰ" ή δέ ψυχή δεκτική μέν . ούσα μαθήσεως, άεί δέ 
λαμβάνουσα οΰ πληροΰται, άλλά μάλλον δεκτνκωτέρα γίγνεται, καί
πλειόνων έπιθυμεϊ κόρον σχεΐν.

”Αν δέ. τις .έξεταστικώτερον . σκοπεί, πράγμα τί κατίδοΐ τεράστιον 
καί Οάμ.βους όντως πεπληρωμ.ένον, πώς ή τών πλειόνων γνώσις πλειο-

1 Γρ. ίσως : πάΛαι.
2 Πράξ. β'; 3.
3 β', 52.
4 ’Ελλιπής δ λόγος οοκεΐ.
8 Γρ. ίσως : οφιεμενον.
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νων' άπορίας αιτία μάλλον γίνεται. Και τοΰτο έστί τό παρά Σολότ 
μώντος ρηθέν, ώς: «.Πάντες μεν οί χείμαρροι είς την θάΛασσαν πο
ρεύονται, xal ή θάΛασσα ονχ εστιν εμπίμπΛαμένητ>^· οΰ τήν άλμυράν 
δέ φησι και κυματώδη και θεούσαν, ουδέ τούς έκ χιόνος καί όμβρων 
χείμαρρους, άλλ’ αύτήν τήν τής θεϊκής άπορροίας, φημίδή τοΰ εμ
φυσήματος και τής σοφίας δεκτικήν ψυχή**,  καί τούς έν αύτή ε’ις- 
βάλλοντας τών δντων οίονεί χειμέρια ρεύματα- ουδέ γάρ ιε’ική τούς 

χείμαρρους καλεΐ. Άλλ’ άκουε συνετώς του σολομωντείου αινίγματος. 
Αί άεννάως πηγα'ι ρέουσαι, ιδίας έχουσαι3 τάς άρχάς έκ τής αιώρας 
έξερχομένας αύτής, φάναι, τής Έδέμ, κατά τήν θείαν Γραφήν^. Ούχ 
ουτω δέ καί οί χείμαρροι ρέουσιν, άλλ’ έκ τών θαλασσίων άτμίδων, α'ί 
κα'ι συστάσαι γίνονται νεφέλαι, τοΰ άλμυροΰ κα'ι βαρέος άλλοιωθέντος 
εις πότιμόν τε καί κοΰφον, είθ’ούτως έπί τής γής διακεχυμένου, καί 
αύθις εΐςβάλλοντος κατά θάλατταν. Ουτω δή και τό λογιζόμενον 
άτμίδος δίκην έξέρχεται τής ψυχής, κατά δέ τήν νεφέλην συσταθέν 
γίνεται επιστήμη, έπί δέ τό κρεΐττον έλθόν διακέχυται τή γή, του- 
τέστι τή σαρκί- είθ’ ούτως έπ’ι τήν ιδίαν αναστρέφει μητέρα ψυχήν, 
κρεΐττον ον ή δτε τήν αρχήν έξήλθεν. Ή δέ τά οικεία λαμβάνουσα 
ούκ έμπίμπλαται' πάν γάρ τό είς αύτήν έμβάλλον έαυτής ήν, ούκ 
άλλοθεν. Ταύτν) τοι κα'ι ώς αχανές πέλαγος τώ έαυτοΰ πλάτες σκιδνά- 
μενον ού φαίνεται- λόγφ δέ κρείττονι και οίονεί σοφωτέρφ τή πολλή 
νοήσει περιθαλπόμενη, καί οίον τή κατ’ αύτήν άναζέουσα· γνώσει, 
πλείονας τάς γνωστικάς άτμίδας άναπέμπει, α'ί καί πλείους τούς σο- 
λομωντείους ποιοΰσι χειμάρρους.

Σκοπών δ’ άν τις ακριβώς τοΰτ’ αύτό κατίδοι τεθεωρημένον καί 
περί τής πρώτης έκείνης αγγελικής ιεραρχίας- πρηστήρες γάρ, κα'ι 
χύσις σοφίας, καί θείων νοημάτων ανάπαυλα κατονομάζονται, άλλά, 
καθό σωτήριος λόγος, πολλήν ήμ,ΐν έπιδαψιλεύεται τήν περί ταΰτα 
έννοιαν: «ποταμοί γάρ, φησιν, εκ τής κοι.Ιίας των περί αύτοΰ πίστιν 
ενθέως είςάεζαμένων ρεΰσουσιν νάατος ζώντος»^. Ούτως άτεχνώς 
μέγα τι πρός συντέλειαν ψυχής ή περί ταΰτα ζήτησις.

Πώς δ’.άν τήν άρχήν τοΰ άγαθοΰ σχοίημεν, άκουσον Σολομώντος 
καί αύθις νουθετοΰνήος ήμΐν : «Πάσαν άιήγησιν θείαν θέΛε άκούειν,

1 Γρ. ί'σως : πΛείονος.
2 Έκκάησ. α’, 7.
3 Γρ. ί'σως: εχονσι.
4 Γετεσ. β', 10.
5 Ίω. ζ’, 38,
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καί παροιμίαι σύνέσεως μή εκερευγίτωσάν άφ’έαυτοΰ γάρ γνοίη
τις άν ίσως δσα περ αύτός είδε τοΐς όφθαλμοϊς, έκ δέ τοΰ μαθεΐν, δσα 
πάντες είδον. "Οτι δέ καί ή μάθησις ψυχήν σώματι παρασκευάζει 
μίγνυσθαι, οίονεί μεσάτης τις ούσα ύλης καί άϋλίας, καί μεγέθους 
καί ταπεινότητος κατά τουτουνί τόν μικτόν άνθρωπον, φανερόν έκ τοΰ 
ταύτν; τοτ κοινωνεϊν ψυχήν σώματι, καί ζωήν ταύτην έχειν, ή ταΐς 
αΐσθήσεσιν ώς θεραπαινίσι κεχρημένη προςκτάται κατά^ τό νόημα καί 
γίνεται πρόξενος άλλ’ έξ άλλων μανθάνειν, καί τών αισθητών τά ύπέρ 
αίσθησιν, καθάπερ τις κλίμαξ ή γέφυρα μεταπέμ.πουσά πως ήμάς καί 
άνάγουσα έκ τών χθαμαλών δήπου καί γηίνων πρός τά ούράνια. Καί, 
δπερ. φύσις ού δύναται, τούτου μάθησις παρεκτική γίνεται. Τά γάρ 
ήμών έτη έν έβδομήκοντα καί πρός τι μικρόν- βραχύτατος δ’ ούτος 
ό βίος πρός τό ίδεϊν έργα Θεοΰ καί συνιέναι τόν πλοΰτον τής αύτοΰ 
χάριτος, καν τών λίαν σοφών καί θεωρητικών τις έστίν.

Άλλ’ έκ τουτουί τοΰ χρήματος τής μαθήσεως καί τά-.έξ αΐώνος 
δήλα γίνεται τοΐς φιλομαθέσι καί έπιστήμοσιν. Οΰκουν γε λοιπόν 
λαμπρότερου άν τις είς λογισμούς τελών λάβοι τής καθ’ ήμάς άξίωμά 
φύσεως; ·ή γάρ αϊσ.θησ,ις ήμΐν τε καί τοΐς άλόγοις δέδοται. Τί δή 
λοιπόν κατά ταύτην έκείνων διενηνόχαμεν, φαίη τις άν όρθώς σκοπ,ών, 
καί πλεονεκτεΐν ήμών ένια κατά τοΰτο τό μέρος, άλλ’ ή δήλον δτι 
νοΰ καί μαθήσεως έσμέν δεκτικοί,, δπερ δή παντάπασι τής έκείνων 
άπελήλαται φύσεως; Πώς ούν ούκ άτοπον, τά μέν άλογα τοΐς ίδίοις 
έμμένειν δροις φιλεϊν, κάί ούδέν άν αύτών γούτων μεταβαίη, άνθρωπον 
δέ μόνον τήν αύτοΰ μετατιθέναι φύσιν έπιτηδεύεσθαι; τοΰτο γάρ αύ
τοΰ ιδιαίτατον τό νοΰ καί έπιστήμης δεκτικόν είναι, καί δσφ πλείους 
οίδε τάς έπιστήμας, τοσούτφ τής άλογότητος διενήνοχε- τό γάρ τέ
λειον δσφ περ άν είη τελειότερου, τοσούτφ γε τών άτελεστέρων καί 
τιμιώτερον. Εΐ δή τοΰτ’άν τις έν ήμΐν συνεργόν εις τελειότητα λάβοι, 
δπερ άν δι’έπιστήμης καί μαθήσεως γίγνοιτο, δσφ πάντως μαθήσεως 
άποδέομεν, τοσούτφ τής τών άλογων κεκοινωνήκαμεν φύσεως.

. Σκοπεϊν δέ σε καί τοΰτ’ άξιον. Τό γάρ γελαστικόν έπουσιώδες δν, 
.ίδιον ανθρώπου τυγχάνει. Ούκουν γε λοιπόν τούτου χρεία.πρό^ς τό τί 
είναι τόν άνθρωπον- δν γάρ ού σώζει, καί άπόν ού φθείρει. Μή γελών 
γάρ ούδέν ήττον άνθρωπος μένει. Καί πέφυκε μέν τοΰτο ποιεΐν-γνώ
ρισμα γάρ τοΰτο τής κατ’ αύτόν φύσεως, ούκέτι δ’ έξ άνάγκης καί 
άεί.Τό δέ νοΰ καί έπιστήμης δεκτικόν είναι,ούσιώδες ίδιον έστιν αύτφ.

1 Τδ ρητόν έστιν οΰχί τοΰ Σολομώντος^ άλλά τοΰ Σειράχ. Σοφ. ς·’, 3.5,2 Π ” \ fά 1 ρ. »,σως ; xcu ro.
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Τ«ύτγ) τοι καί του επουσιώδους έστι τιμιότερου, δτι καί ποφόν την 
ουσίαν σώζει, καί άπόν φθείρει· εΐ γάρ μη ύπάρχει νοΰ καϊ έπιστήμης 
δεκτικός, ούδ’ άνθρωπος’ έν τφ τί γάρ αύτόν είναι τοΰτο συμβάλ
λεται, και τοΰτο γε .τή .τούτου ούσίιη πρός σύστασιν παρείληπται; διά 
την θύραθεν γ,νώσιν καί τάς κατ’ αύτήν έπιγιγνομενας ήμΐν έπιστή- 
μας. Τοίνυν μή ζητών επιστήμην, ούδ’ ενεργείς γίνεται δεκτικός επι
στήμης. Τό δέ μή ενεργείς τόν του τί ήν είναι λόγον κεκτημενον, 
ούδ’ ούσία έστίν- αδύνατον γάρ κατ’ εντελέχειάν τι όν, εις τό δυνάμει 
ποτέ ίέναΐ’ φθείρει γάρ τόν τοΰ τί ήν είναι λόγον, δπερ έστίν ή έκά- 
στου μορφή καί ούσία κατ’εντελέχειαν έκάστω προςοΰσα- ούδέ κυ
ρίως άνθρωπος αν κληθείη· ούδέ γάρ ένεργείφ τοΰτ’έστίν, άλλ’, ώς 
έ'φήν, δυνάμει. "Ωςπερ καί δ τά μουσικά μή είδώς, ού λέγεται μου
σικός, εί, καθά άνθρωπον, δυνατόν ποτέ μουσικόν αύτόν γενέσθαι^

Διττάς δέ τάς παραβολάς κεκτημένος δ άνθρωπος, δτι καί δ.ιπλής 
τετύχηκε φύσεως' επίγειος γάρ, φησί, καί ουράνιος, θνητός καί αθά
νατος, ορατός καί.νοούμενος’ έν μέν τφ προβάλλεσθαι 1 πρός τά ά
λογα,. ίδιον αύτοΰ γίνεται τό γελαστικόν, δπερ έστι δύναμις .τής αλό
γου ψυχής ένεργουμένη διά μυών’ έν δ’ αύ πρός τά λογικά, νοΰ καί 
έπιστήμης. δεκτικόν είναι· τοΰτο γάρ, ώς άν τις φαίη, τής λογικής 
τυγχάνει ψυχής, καί τοΰτ’ ί'διον άνθρώπου λογικοΰ πρός τά έπικοι- 
νωνοΰντα καθόλου τφλογικφ. Πόσης ούκοΰν αισχύνης τό άεί χρήσθαι 
τή τοΰ άλογου ίδιότητι, καί γελάν έν παντί χρόνφ- καί ήλικίι^ πάση, 
τή δέ τοΰ λόγικοΰ έν ούδενί χρήσθαι καιρφ γενέσθαί ποτέ προτιμηθήναι 
καί ένεργείρ: νοΰ καί έπιστήμης δεκτικόν; ‘Ως δέ καί οί έν έξουσίαις, 
δσοι πλειόνων κυριεύουσι,τρέφουσι δέ πλείους.άνθρώπων,έπικρατεστεροι 
τών άλλων είναι φαίνονται, οί δέ τούτων άποροΰντες, άσθενεΐς τή 
σπάνει τής κτήσεως2, ο,ύτω καί ή ψυχή, δσφ πλειόνων έχει τώνμα
θημάτων ευπορίαν καί ειδήσεις έπιστημών, καί τήν καθ’ έ'καστα γνώ- 
σιν, τοσούτφ μάλλον επικρατέστερα γίνεται’ ή δ’ άμαθής άντιστρό- 
φως, πένης, έκ χειρουργικής άλογίας άποζώσα. Διό καί Σωκράτης 
κρείττονα άξιώσας τών έν γή ζφων τόν άνθρωπον, ούχ άπλώς τοΰτ’ 
είρηκεν, άλλά καί τοΰτο προςέθηκε, παιδείφ κεκοσμημένον3 εΐπών^, 

* Γρ.: παραβάΛΛεσθαι, ώςπερ καί έτερός τις έν τω περΐσελίδφ εσημειώσατο.
2 Τδ.βερολίνειον χειρόγρ,·: κτίσεως. Άπδ τής λέξεως δς ταύτης άρχεται τδ έν 

αύτώ περισωθέν τεμάχιον.
3 κε κοσμημένος.
* Είς Άριστοτέλην άναφέρεται τδ απόφθεγμα παρά Στοβαίω’ οίον : ιιΟυτος 

[Αριστοτέλης] ερωτηθεις Τί των ζώων κάΑΑιστον, εφη, "Ανθρωπος την ψυχήν
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δπερ μοι λίαν σοφόν καϊ άληθές είναι δοκεϊ. Καί γάρ, ώς τάς πόλεις 
κοσμεί τά άγάλματα, καί ναών λαμπρότητες, καί θεάτρων τερπνό- 
της, καί δσ’άλλα1 τούτοις παρόμοια, οΰτω καί· τόν μικρόν κόσμον 
καί ύπέο τούς ούρανούς άναβα.ίνοντα τουτονί τόν άνθρωπον διακοσμεί 
τά μαθήματα, καί ή τών ό'ντων διάγνω.σις, καί τό παιδείαν άσκεϊν. ■ 
Άνευ δ’ αύτών τυφλήν τήν φύσιν οί σοφοί άπεφήναντο. Τίς δ’ οΰτως 
έστερημένος ζωής, ώς άν έκών έλοιτο τυφλήν έ'χείν τήν·φύσιν ; 
Πόσης δέ δυστυχίας έστί, τό τά μέν άλογα τέ,χνας μιμητικάς πρός 
άνθρώπους άποβλέποντα μανθάνειν, οί δ’ άνθρωποι τά τη. σφών αύτών. 
φύσει προςπεφυκότα μανθάνειν άμελεΐν ; Καί δπως. μέν τήν.άνήροτον 
γήν έξημερώσωσι διά σπουδής τίθενται, τών φυτών τε τά άγρια3 μ'ετα- 
κεντρίζοντες είς εΰκαρπα μεταβάλλουσι, τήν δέ τής ψυχής ήμερότητα 
περιορώσιν έζαγριαίνειν τή άμαθίιγ.

Διό περ, ού τοϊς νέοες μόνον προςήκον ή μάθησις, άλλά καί πρε- 
σβύταις καί τριπεμπέλοις'κατά γάρ Φιλιστίωνα^: «Τα σπουδαία δει

Παιδεία κεκοσμημενος». [’Ίδε τήν έν τελεί τοϋ Στοβαίου Προςθήκην έκ χειρόγρ. 
τής φλωρεντιακής βιβλιοθ. τόμ. Δ', σελ. 36, έκδ. Tliom. Gaisford. *0  μέντοι 
Αντώνιος μοναχδς δ τούπίκλην Μέλισσα είς Σωκράτην καί ούτος αναγράφει 
αύτδ λέγων : «Έρωτηθεϊς Τί των ζωων κάΛΛιστον, ε<οη, "Ανθρωπος παιδεία 

κεκοσμημενος» [Βιβλ. Α’, Λόγ. Ν'.].
1 οσα άΛΛα.
2 Λείπει τδ άπαρέμφατον.

. 3 αγρικά.4 Φιλιστίωνες μνημονεύονται διάφοροι' οίον είς μέν Λοκρδς ιατρός’ έτερός δέ 
’Οψαρτ-υτικών συγγραφεύς' έτερος Σικελιώτης ΐατρδς ώςαύτως' έτερος φίλος τοΰ 
ϋλάτωνος’ έτερος κωμικδς Νικαεύς είτε, κατ’ άλλους, Προυσαευς ή Σαρδιανδς ή 
Μάγνης, έπί καίσαρος Αύγουστου άκμάσας [ιδε W. Pape’s Worterbuch der * 
Griechis, Eigennamen]. Καί Ουτός έστιν ί'σως δ ένταΰθα μνημονευόμενος. Τδ δ’ 
απόφθεγμα αύτοΰ οΰτως έχει έν τή ανωτέρω μνημονευθείση Προςθήκη είς τδ Στο
βαίου ’ΑνθοΛόγιον σελ. 67; «Τά σπουδαία μεΛετα, και εάν τι παρηκμακάς 
μανθάνης, μη αίσχυνον βέΛτιον γάρ οψιμαθή καΛεΤσθαι η αμαθή». Καί 
άλλα προςέτι τοΰ αύτοΰ γνωμικά φέρονται αύτόθι έν σελ. 11,33 καί 69. Στοβαίος 
μέντοι εις Σωκράτην αναφέρει τδ λόγιον, οίον: «Σωκράτης εν γήρα Κιθαρίζών 
παρά Κόννω τω κιθαριστή ετνγχανε· καί τίνος ειπο'ντος, κιθαρίζεις τηΛι- 
κο’Βτος &ν; Κρειττον, είπεν, οψιμαθή είναι ή αμαθή» [’ΑνθοΛογ. κθ', 68.]. 
Άλλα καί Σέξτος ό Έμπείρικδς οΰτω πως λέγει περί τοΰ αύτοΰ: «Σωκράτης 
καίπερ βαθνγηρως ηδη γεγονώς, ονκ ηδεΐτο πρδς Ααμπωνα τδν καθαριστην 
φοιτΖν καί πρδς τδν επί τουτω δνειδίσαντα Λεγειν, οτι κρεΤττον εστιν οψι
μαθή μάΛΛον η άμαθη διαβάΛΛεσθαι» [Βιβλ. ς·'. Πρδς Μουσικ. σελ. 359.
Lips. 1718].
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μ,εΛετάν καί τον νόμον} εάν καί παρηκμακώς τις φ, μανθάνειν μή1 
αίσχννόμενος· βεΛτιον γάρ οψιμαθή είναι τινά ή άμαθή,.&ό'γΌς γάρ, 
καϊ παιδεία., καί έπ.ιστήμαι, τών μεμαθηκότων γίνονται υπομνήματα, 
τών δ’ άμαθών βαθύτατα μνήματα' τό γάρ άλογηθέν τής ψυχής 

(Λερός και οίονεί άφαιρεθέν έξ αΰτης, τή μαθήσει άνακαινούτ.αι? και 
εις την προτέραν έπανέρχεται τάξιν και ώς έπος εϊπεΐν, συμπληρωτική 
της ψυχής ή μάθησις είναι συμβαίνει’ δτι γε καϊ διά μαθήσεως τήν 
τών κακών άμαθίαν λαμβάνουσιν άνθρωποι, αρχήν δέ καϊ τών λόγων 
περαίωσιν μή πλανάσθαί σε σκήπτομαι περί μάθησίν, κατά τήν πλα
τωνικήν σοφωτάτην παραίνεσιν φάσκουσαν; «Γνώσεως -πάσής αρνητής 
άγνοιας ή γν&σις·». »

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ

ΚΥΡΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΑΥΤΟΥ ΘΥΓΑΤΕΡΑ ΕΥΡΑΝ ΘΕΟΔΩΡΑΝ ΤΗΝ ΚΑΝΤΑΚΟΤΖΗΝΗΝ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
V '

Πρότερον.μέν σοι, φιλτάτη, τόν Περί ριΛομαθίας άπεστάλκαμεν 
Λόγον, πατρικώς ημάς έπαναγκάζοντος τοΰ φίλτρου νουθετήσαι καϊ. 
παραινέσαι πρός μάθησιν, ε’ι καϊ τούς λόγους καλούς δημιουργεϊν μα
κράν δντες τυγχάνομεν"νυν δέ σοι και περί τών τριών τής ψυχής δυ
νάμεων γράφειν έξεΐναι προύθέμεθα, έξ ών περ σοφοί καϊ κεκαθαρμένοι3 
τόν νουν ακριβώς πρό ήμών ύπηγόρευσαν. Καλώς γάρ καϊ ώς έδει τής 
θείας καϊ νοεράς συντελεσθείσης διακοσμήσεως, ό αισθητός, ούτόσϊ 
κόσμος δεδημϊούργηται’ καϊ4 τούτων ούτως άπ’ άλλήλων έντοΐςσφών 
αυτών βροις διεστηκότων, ετερός τις ύπό τής ούσιοποιοΰ καϊ υπερου
σίου δεδημιούργηται φύσεως, ό μικτός ούτος ά'νθρωπος, ό λόγφ τετι- 
μημένος καϊ εΐκόνι Θεού καϊ όμοιότητι, δ καϊ ψυχή συντεθειμένος καϊ 
χοί, καϊ τάς έξ έκατέρων δυνάμεις άσυγχύτους κατ’ άμφω κεκτημέ- 
νος. Τριμερούς γάρ ούσης τής θείας ψυχής, οΰχ άπλώς ούδ’ άνευ ορ
γάνων τάς ιδίας δυνάμεις ένδείκνυται- άλλ’ ή πάντγ νοερά και πόρρω 
πάσης υλικής διαθέσεως διά τών άλογων οργάνων άεϊ ενεργεί, καϊ ώς

1 παρηχμαχως τις ή, μή μανθάνειν.
2 ανακενουται.
3 καθαρμενοι.
4 Λείπει δ σύνδεσμος.

έκ ρίζης μιάς εις δύο στελέχους μερίζεται, οίς κα'ι τάς καθ’δρμήν 
ένεργείας αποτελεί κατ’ιδίαν έκάστφ φύσιν τε καϊ δύναμιν. Καϊ διά 
μέν τής καρδίας, τής τή τών στελέχων άναλογούσης ρίζ·ρ,το: θυμοειδές 
ενεργεί, διά δέ τοΰ έγκεφάλου1 τό λογικόν, διά τού ,ήπατος δέ τό 
επιθυμητικόν. .Κα'ι ή τών νεύρων άρχή, ή καλείται έγκέφαλος, έφ’ ύ- 
ψηλοτέρας έδρας τέτακται’ ύπόκειται7 δ*  αύτώ καρδία κα'ι ήπαρ άλ

λήλων3 ψαύοντα. . .
Κα'ι πρώτον4 μέν έν τή κυήσει τών τριών άρχών άμα κειμένων^ τό 

συγκεχυμενον άν τις κατίδοι, τούτων άλλήλων [άπτομένων]5 ούσών 
άσθενών, καϊ διά τήν άδυναμίαν ούκ άφισταμένων άπ’ άλλήλων’ τού 
χρόνου δέ προϊόντος αί είρημέναι τρεις άρχαϊ. τονούμεναί πως πρός 
διάστααιν άφορώσιν, είς δλον τό προςπλαττόμενον τού ζφου σώμα δια- 
πεμπουσαι βλαστήματα®, νοτιαΐον μέν. ό έγκέφαλος, άποφύσας οϊόν Tt 
πρέμνρν ή καρδία δέ τήν μεγίστην αρτηρίαν, ή καλείται άορτή’: τό 
δ’ αύ ήπαρ7 τήν κοίλην φλέβα’ καϊ ουτω8 καλώς ίσταμένων δι’ έκά- 
στου αύτών,αί τής ψυχής ένεργαύσι δυνάμεις τή συμμετρίφ τής τούτων, 
χυμώσεως. Τούμπαλιν δέ ναρκούνται καϊ άνε.νέργητοι μένουσιν’ ή 
ένεργοΰσι μέν, συρφετώς9 δέ10 καϊ άλόγως’ αί γάρ έκ τής καρδίας καϊ 
τών άλλων μορίων άνερχόμεναι άναθυμιάσεις, ξηρότεραι ούσαι καϊ 
θερμότεραι, άχρι τοΰ εγκεφάλου, 'ίστανται, μονήν έν αύτφ ποιοΰσαι’ 
τοΰ δέ ψυχρού όντος, άμα δέ’1 και υγρού, καϊ άεϊ έπιθυμοΰντος. ξηρό- 
τητος καϊ θερμότητος διά τήν συμμετρίαν, ήδέως ταύτας1^ λαμβάνει.

Τής δ’ αορτής τό ζωτικόν θύραθεν έλκούσης πνεύμα, κα'ι έν τφ έγ- 
κεφάλφ στελέχους τινάς έχούσης, άναζωπυροΰνται13 [αί κατ’αύτήν 
χυμώσεις καϊ άναταράττονται]14 αί τούτων ποιότητες’ τό γάρ έπι-

1 Ουτω το βερολίνειον χειρόγρ. άντϊ τοΰ έν τω τής έθν. βιβλιοθήκης ημαρτη
μένου: εγκεφαάαίον.

2 πόκειται.
3 ή παραΛΛ,ήΛων.
* πρώτου.5 ΙΊαρελήφθη ή λέξις έκ τοΰ βερολινείου χειρογράφου.
6 βΛαστήμα.
η "r /' ι? παρα.
8 ούτως.
9 Γραπτέον ΐ'σως: συρφετωθΰς.
10 Λείπει ό σύνδεσμος.
11 Λείπει ώςαύτως.
12 πάντας.
33 άναζωπυρουται.14 Καϊ αί έξ αύται λέξεις παρελήφδησαν έκ τοΰ βερολινείου χειρογράφου.
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λαμβανόμενον πνεΰμα διά τε τοΰ στόματος καί τών μΰκτήρων, είς 
τόν έγκέφαλον μέν ανέρχεται πρώτον, είθ’ ούτως ε’ις την κοιλίαν τό 
πλεΐστον μέρος αύτοΰ- έκτοτε δέ είς τόν πνεύμονα και τάς φλέβας' 
σκιδνάμενον καί είς πάντα τά μόρια διήκει. Καί τό μέν είς ττ,ν κοι
λίαν ψύξιν μόνον παρέχει, βοηθούν τφ έν τή καρδία θερμω καί τά γει- 
τνιώντα χωρία άναψΰχον- τό δ’είς τάς φλέβας έμφιλοχωροΰν καί περί 
τάς κοιλίας τοΰ έγκεφάλου απεργάζεται φρόνησιν. Καί άμα τών τεσ
σάρων συνελθουσών ποιοτήτων καί μιγνυμένων, τό λογιστικόν1 ένερ- 
γεϊ συμφωνίι^ τής αύτών στοιχειώσεως. Πλεονασμών δέ τινων ή 
έλλείψεων γενομένων, νοσεί-τά όργανα, καί ούκ όρθώς αί τοΰ λογι
στικού φαίνονται ιδιότητες- τοΰ1 2 3 γάρ θερμού ύπερθερμορίνοντος4,έκ 
τίνος αιτίας γεγενημένης έν τή καρδίιρ, καί τάς αναθυμιάσεις ύπέρ ■ 
τό μέτρον ξηροτέρας άναπέμποντος, νοσεί τό ήγεμονικόν καί άλλα 
έπ’ άλλοις φαντάζεται. Ό γάρ παθητικός νοΰς ήτουν ή φαντασία, 
άπερ ή αϊσθησις ειδεν, αυτή5 τούς τύπους άποδεξαμένη εχέι έν έαυτή 
καί δύναταί προβάλλειν μή δεόμενη τών ’έξω κειμένων. Διό κάν τοΐς 
ύπναις ένεργεΐ τό .φανταστικόν, άνενεργήτων μενΟυσών^ τών αι
σθήσεων, ·

1 Χογιχόν.
2 Λείπει ή λέξις αυτή.
3 χον.
* Όρθότερον αντί τοΰ έν τω χειρόγρ. τής έθν. βιβλιοθήκης: νποθερμ,αίτόντόζ.
5 αντη.
6 μεν αυτών.
Ί Τό χειρόγρ: βαθννονς. .■
8 <5’ εαυτόν. ■
9 θερμάθεντων. .

Έπεί δ’ ή φαντασία διαλύσει ύπόκειταικαί φθοριή έκ τών αισθήσεων 
άρχομένή τε και συνισταμένη, φθειρόμενης αύτής, ή τών έγνωσμέν.ων 
παράγεται λήθη, έπεί περ ή νόησις συμπεπλεγμένη τυγχάνει τή φαν- 
τασίμ. “Οθεν καί τά νοήματα τής ψυχής παθήματα λέγονται, μηδέν 
πασχούσης τής άσωμάτου, άλλ’ ότι τοΰ παθητικού νοΰ. δίχα ούδέν 
τών έν κόσμφ νοεΐν αυτή πέφυκε. Διό καί πολλάκις τάμή όντα φαν
τάζεται, φοινικά τε χρώματα καί άλουργά, βοθύνους7 τε καί χάσματα 
καί μυχούς, ύπερθερμανθέντος τοΰ αίματος, τής χολής κινηθείσης έν 
ταΐς φλεψί, καί έκ τής είωθυίας συστάσεως καί κινήσεως παρασυράσης 
αύτό τή θερμάνσει. Μετοχικώς δ’ έξ αύτοΰ3 καί τών άλλων θερμαν- 
θέντων9 μορίων, ύπερθερμαίνονται αί όπισθεν τοΰ έγκεφάλου κοιλίαι,

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ ΛΟΓΟΙ ΔΥΟ

καί τά μή όντα ώς όντα φαντάζεται κατά τήν1 ύπεκκαύματος δύ- 
ναμιν, θερμότερου^ μέν καί καθύγρου τά άλουργά, ήττον δέ θερμού 

ί καί μετρίας ούσης τής υγρασίας τά φοινικά καί φαιά, κατά τήν ποι- 
ί κοιλίαν τών μίξεων, ώς καί έν τφ καπνφ φαίνεται- ύγροτέρου ό'ντος 

αύτοΰ, τό σώμα τής φλογός δράται άλουργόν, φοινικοΰν δέ, τοΰ κα
πνού τυγχάνοντος ήττον υγρού- καί τούτφ τφ τρόπφ [τά]3 διάφορα 

φαίνεται χρώματα.
j Άπό τινων δέ συμπτωμάτων τού καταστήματος έναντίου γεγενη-

μένου, ή δυνάμει τροφών καί φαρμάκων ή θερμαντική τού αίματος 
ί σβεσθή δύναμις καί είς πήξιν άλλοιωθή, μένει τό αίμα άκίνητσν μη-
ρ δεμίαν άναπέμπον άναθυμίασιν- εις τό οίκεΐον δέ μόνον συσταλείς δ
; έγκέφαλος μένει ψυχρός καί 4 πάντφ άκίνητος, μηδεμίαν ίχων άπό- 

λυσιν φαντασίας, ούτε μ.ήν δοξάζει τών δντων ούδέν. Καί ούτω τών 
; Οργάνων νοσούντων, τό ήγεμονικόν ού καλώς ενεργεί, άλλ’ άμέτρως
ί καί άλόγως ή παρά τό δέον δρμιή, ή ούδαμώς κινεΐταμ καί άποβάλ-

λέται βουλήν τε καί κρίσιν καί τών καλών καί κακών τήν διάκρισιν, 
? τό δμιλήσάι καί συνιδεΐν τούς καιρούς, καί το μνήμην ίχείν τών προ- 

λεχθέντων καί άγχίνοιαν5 τών μελλόντων, άλλ’άκρασίαν, άγνωμο- 
σύνην τε καί άμαθίαν προςκτάται.

Τούτφ τφ λόγφ κάν ταΐς άλλαις είώθει δυσί συμβαίνειν άρχαΐς, 
ήπατι καί καρδίιγ. Ύπερθερμανθείσης τοιγαρούν τής-καρδίας, πρός 
άλογους πράξεις δρμή τό θυμοειδές δι’αύτής ένεργοΰσα ή ψυχή καί 
γίνεται τή άμετρίρρ τής θερμασίας ή άκροχολία καί ή οργή, τοΰ τε 

ί ήθους το παροξυντικόν, [τό άμετάβολόν τε καί τιμώρητικόν]6. Εί δ’ 
ύπό τίνος τών τροφών, ώς είρηται, καί φαρμάκων, ή καί τοΰ αίματος 
ΰπερκενωθέντος, καί ψύξις έν τή καρδίςρ γένηται, παρέπεται7 ταχέως 
δ θάνατος, είπερ σφοδρά3 ούσα ή ψύξις τυγχάνει, ώςπερ καί έπί τής 
έπί9 πλεΐον θερμότητος, άπαθοΰς όντος τοΰ πώματος καί τής καρδίας· 

', εί δ’ ήττων μέν ή ψύξις, πλεονεκτεί δ’ όμως τοΰ θερμοΰ, παρέπεται τφ
πάσχοντί φόβος, καί μάλιστα δ περί θάνατον, καί δλως. τοΰ ήθους

1 ’Εξερρύη ίσως τό άρθρον: τοΰ.
2 θέρμωτερον.
3 Παρελήφθη τό άρθρον έκ τοΰ βερολινείου χειρογράφου.
4 Λείπει δ σύνδεσμος.
5 αγχίνοιας.; 6 Παρελήφθησαν αί πέντε αύται λέξεις έκ τοϋ βερολινείοο χειρογράφου.
9 γίνεται, τιαρεπεισε.ί 8 σφώίρα. ,

ί’ 9 Λείπει ή πρόθεσις.
[ Τόμος ΙΑ’, β. — Φεβρουάριος 1888. Ο

I 't 
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τό φιλόνεικον, καί μαχομένους1 κατ’αύτοΰ όπλίτας φαντάζεται, καί 
άλλόμορφα σώματα’ πολλάκις δέ καί μετά τών νεκρών δοκεϊ αύτόν1 2 
είναι, ή καί αυτός άποθανεϊν βούλεται κατά τήν3 * 5 6 ψυχρού ακινησίαν.

1 Το χειρόγρ.: μαχομενου.
2 αυτόν.
3 Έξερ^ύη ι'σως το αρθρον: τοΰ.
* Το χειρόγρ.: π-Ιεονάζων.
5 'Ομ.:
6 ’ Ομ,: ενεργεΐται. ~ ■ :

Πολλαχώς δέ μεριζομένου του έπιθυμητικοΰ, πολλών εΰπορούντος 
αιτίων, πολλαί καί αί τούτων γίνονται διαφοραί, αί μέν νοεραί καί 
της ύλης έκτος, αί δέ μόνη τή ύλη μιγνύμεναι, άλλαιδέ κατ’άμφοΐν· 
τό γάρ εγκράτειαν έχειν τοΰ λογισμού έπί τάς φαύλας ήδονάς, α
ρετή έστι τού έπιθυμητικοΰ, τούμπαλιν δέ κακία τό αίρεΐσθαι τάς 
πονηράς απολαύσεις, δπερ έκ μόνης γίνεται τής ψυχικής ένεργούσης 
δυνάμεως. Ένεργεϊται δ’ αύθις τό έπιθυμητικόν καί διά μόνης τής 
ύλικής διαθέσεως· τό γάρ πλεονάζειν^ άει δεΐται πρός Ισότητα τής 
στερήσεως’ κοινή γάρ ύπό τής προνοίας ή ίσότης δοθεΐσα, παρά πάν
των ομοίως ζητείται Ή γάρ άνισότης άεϊ έπιθυμεΐ τής ΐσότητος, καί 
τοΰτό έστιν ορεζις*  τό γάρ.σώμα κενωθέν τής ύγρότητος, ταύτης έπι
θυμεΐ, πληρωθέν δ’ ευθύς έπιθυμεΐ τής ξηρότήτος' τό δ’ αύτό κάπί 
τών άλλων ψυ<ζχρότητος3 καί θερμότητος.Έκ τούτου γε καί ήδέα καί 
άηδή τά προςφερόμενα ήμΐν φαίνεται, καί ών πρό μικρού έπεθυμούμεν, 
άηδώς μετά βραχύ πρός αυτά έχομεν, τών έναντίων πάλιν έπιθυ- 
μοΰντες, ού τών τροφών άλλοιουμένων καί τών ιδίων αποβαλλόμενων 
δυνάμεων, άλλά πληρωθέντες ήμεΐς, τής κοινής όρεγόμεθα ξυμμε- 
μετρίας, έξ ής καί ύγίεια τφ σώματι έπακολουθεϊ.

Πάλιν δέ καί έξ άμφοϊν γίνεται ή έπιθυμία, τής ψυχικής δυνάμεως 
διά τού σώματος ένεργούσης, δθεν συμβαίνει γίνεσθαι τήν ακολασίαν. 
Αί γάρ τής ψυχής δυνάμεις καί διά τών εΐρημένων ίδίφ ένεργοΰσιν 
οργάνων, καί κοινή διά τής έμπτώσεως τού ζωτικού πνεύματος τού 
έν ταΐς άρτηρίαις κινούμενου· δθεν καί παυόμενου, παύονται καί αί τών 
ψυχικών δυνάμεων ένέργειαι θ, δυνάμει μόνον έχουσαι ταύτας, καί 
ύπ’ έγκρατείας τής σαρκός μαρανθείσης, αί σωματικαί ούκ ένεργοΰσιν 
έπιθυμίαι. Τοΰ δέ σώματος τούτου έκ τής στοιχειώσεως κεκτημένου 
τήν κράσιν, αναλογεί ταΐς τών στοιχικών χυμών ΐδιότησι' τό γάρ 
θερμόν αύτό καθ’ αύτό τόν άνω τόπον έπέχει, ταύτό δ*  εϊπεΐν τόν 
έκτος, καί έκ τοΰ κέντρου τής γής οίονεί πρός τήν περιφέρειαν οΐκείως 

γενέσθαι ζητεί· τό δέ διαμετροΰν αύτφ ψυχρόν τό άνάπαλιν έκ τών 
θύραθεν τά έντός, κάκ τών άνωθεν τά κάτω ζητεί.

Κέκτηται δέ θάτερον τάς αύτοΰ ιδιότητας. Καί ή μέν κίνησις ’ιδία 
έστί τοΰ θερμού, τοΰ ψυχρού δέ τό ακίνητον. Διόπερ τφ σώματι προς
φερόμενα, εΐ μέν τήν τού ψυχρού κέκτηται ιδιότητα, ήρεμεϊν αυτό 
ποιεί, τήν θερμαντικήν σβεννύοντα κίνησιν, έπικρατήσαντος δήπουθεν 
τοΰ ψυχρού’ ε’ι δέ .γε τήν τού θερμού, κινεΐσθαι καταναγκάζει τά οι
κεία μέν πρώτα, είθ’ ουτω τά έναντία, έπικρατήσαντος δήπουθεν τοΰ 
θερμού*  καί ουτω θερμανθείσης’ τής καρδίας, μετοχικώς δέ καί τών 
γειτνιώντων χωρίων, έκθερμαίνονται οί χυμοί, οίονεί2 έκταράττονται 
καί πρός τάς πονηράς όρμώσιν έπιθυμίας· άφαιρουμένων δέ τών κι- 
νούντων, καί ή τούτων μειούται έπιθυμία. .

"Ωςπερ δέ χαλκείω Ttvi ύδατος καί στέατος γέμοντι καί παχυτέ- 
ρων τινών άλλων ποιοτήτων, εί μέν ούκ έστι τό πύρ αύτοΐς ένεργοΰν, 
ακίνητα καθ’ αύτά μένει, του δέ πυρός ένεργούντος, αί έντός άνακι- 
νοΰνται ποιότητες, καί πρώτον μέν ή ύδατώδης έξατμίζει ποιότης 
οια κούφη καί λεπτοτέρας ούσα ούσίας, ειθ’ ούτως αί πιωδέστεραι 
κατά τήν τού ύπεκκαύματος δύναμιν' άφαιρουμένου3 δέ τού πυρός 
έκ τού κατά μικρόν σβέννυται τούτων ή κίνησις, ουτω καί τών τροφών 
άφαιρουμένων, στάσις καί ηρεμία γίνεται τής άλογου κινήσεως τών 
χυμών, καί οίονεί έκπυρώσεως. 'Όθεν καί οί τών άφροδισίων έρωτες 
μόνοι ύπ’ έγκρατείας μαραίνονται, τών άλλων έρώτων μηδαμώς παυο- 
μένων ύπ’ ένδειας τροφών. Τφ γάρ δόξης έρωτι, ή πλούτου, ή άλλου 
τοιούτου τινός, ούδέν αύτφ πρός τόν έρωτα ή τής τροφής καί πόσεως 
ένδεια, άλλ’ έστιν ότε καί πρόξενος· τφ δέ τών άφροδισίων έχοντι 
έρωτα ή τής τροφής καί πόσεως ένδεια παύειν οίδε^ τήν φλόγα’ ή 
δ’ αύτών διαψίλεια θερμότερον τοΐς χρωμένοις ταμιεύει τό έκκαυμα.

Διό;·καί τις τών πράξε.ι καί θεωρία φιλοσοφούντων, τόν βουλόμενον 
μέν τών άφροδισίων άπέχεσθαι, μή άπεχόμενον δέ των θεραπευόντων 
τήν γαστέρα, τφ δι’έλαίου σβεννύοντι έμπρησμόν παρομοιοΐ, οίονε.ί 
συνεργούνε μάλλον ή τήν φλόγα σβεννύοντι.τή τού έλαίου ποιότητι5, 
πάν γάρ, δ τροφής έστιν ένδεές, κατά τήν αύτού ιδιότητα ζητεί τήν 
τροφήν τό δέ έναντίον τφ έναντίφ ούκ. αγαθή τροφή γίνεται. Καί

1 Τδ χειρόγρ.: θε^μανθείαει.
2 ’Ίσως έγέγραπτο: χαΐ οίονεί.
3 Τδ χειρόγρ.: άφαιρουμένων. 
'Ομ.: ε’ιάε:

6 Γραπτ. ίσως: πιότητι.
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τό ήπαρ κρατήρ ον τοΰ έπιθυμητικοΰ, θερμής δέ τυγχάνον ποιότητος, 
ουκ άγαθήν έκ τών έναντίων λαμβάνει τροφήν, άλλ’έκ τών συγγενών 
αΰξεται- κα'ι δήλον έκ τής γεροντικής ήλικίας- τοΰ γάρ ψυχροΰ τω 
χρόνφ κρατήσαντος, ή Θερμαντική τοΰ σώματος σβέννυται δύναμις, 
απορούσα τροφής· ειθ’ ούτως άμαυροΰται ή τών αφροδισίων έπιθυμία, 
πλεονεκτήσαντος τοΰ ψυχροΰ. Τοϊς γάρ άφ’έαυτών μή βουλομένοις τά 
κρείττω ποιεΐν, έτέρους παιδαγωγούς δίδωσιν δ Θεός, τό γήρας, έκ- 
κοπτον την τής νεότητος άλογίαν, ότι δή τά τοΰ σώματος θησαυ- 
ρίσματα τής ψυχής ένδεια γίνεται, ή δ’ αυ τούτου πενία όλβος ψυχών, 
καθάπερ δ θείος καθηρμήνευσε Παύλος ε’ιπών1 : «έ'ξώ^εζ οσον ήρων 
άνθρωπος ύιαορθείρεται,, τοσοΰτον ό ενθοθεν avaxaxvovzai^ ήρ,έρα zrj 
ήμίρα,Τ). Διό τών ψυχικών μάλλον καλών έπιμελεϊσθαι χρεών

Ί. ^Εακζελόων.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ

ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ1ΤΗΡΙΟΣ
ΕΙΣ ΤΙΙΝ

ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ3

”11 ποιον τών ίτι άρχαιοτέρων φιλοσοφημάτων θά περιείχε διαλυ- 
τϊκά πρός τήν ήμετέραν κοινωνίαν στοιχεία; Τό τοΰ Έμπεδοκλέους, 
δστις δογματίζει, οτι τό σύμπαν τοΰτο ύπό δύο διευθύνεται άρχών, 
μιάς ένωτικής και δημιουργικής καί διακοσμητικής, τής ίριΛ,ίας, καϊ 
έτέρας διαλυτικής καί φθαρτικής, τοΰ τείχους, κα'ι έπομένως τό πο
λιτικόν αύτοΰ σύστημα δέν έδύνατο ή έπί τής άγάπης κα'ι τής άρ- 
μονίας τών πολιτών νά στήριξή; τοΰ Έμπεδοκλέους, δστις έπϊ πολ
λάς έτών περιόδους τής τών Άκραγαντίνων δημοκρατίας διά τής τοΰ 
λόγου δυνάμεως καϊ τής ίσχυράς φιλοσοφικής διανοίας προϊστάμενος 
άπό τής πολιτικής πείρας φαίνεται μεταγαγών και εις τήν. μεταφυ
σικήν τάς δύο ταύτας άρχάς; "Η τό τοΰ ‘Ηρακλείτου, ού άξίωμα

1 Β', Κο^ινθ. δ’, 16.
2 Τδ χειρόγρ.: άνα,χενοΰται.
* Συνέχεια*  ϊδέ σελ. 217.
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εινε «είς έμοί μύριοι*  ού γάρ πλήθει τό άληθές, άλλά φρονήσει κρί- 
νεται»'· καϊ φαίνεται ώς ύπό τής φιλοσοφίας ταύτης έμπεπνευσμένη 
έκείνη τών Ελλήνων ή μεγαλοφροσύνη, μεθ’ ής άντετάσσοντο είς κατά 
μυρίων καϊ τόν λόγον καθίστων τών εαυτών πράξεων ήγεμόνα ; ’Ή 
τό τοΰ Λευκίππου και Δημοκρίτου, καθ’ δ ό πάγκαλος ούτος κόσμος 
έκ τής συμπτώσεως τών άτόμων ούτως άρμονικώς άπετελέσθη, ή δέ 
φθορά χωρισμός τών άτόμων τούτων θεωρείται, έπομένως έν τή 
πολιτική έφαρμοζόμενον δέν έδύνατο ή τήν ένωσιν τών πολιτών ώς 
άκρογωνιαϊον λίθον τοΰ πολιτικού ιδρύματος νά ύποβάλή, τήν δέ 
διαίρεσιν αύτών ώς λώβην καϊ διαφθοράν τής πολιτείας νά κηρύττή ; 
"Η τό τοΰ Άναξαγόρου, δστις κηρύττων, δ’τι νοΰς ένυπάρχει έν τή. 
φύσει καϊ διευθύνει ούτω σκοπίμως κα'ι διακοσμεί ούτως άρμονικώς 
τό σύμ,παν, δέν δύναται έπομένως κα'ι έν τή πολιτεία: ή διάνοιαν 
συνεκτικήν καϊ διακοσμητικήν ν’άπαιτήσή;

Άλλά μή.τοΰ Σωκράτους ή φιλοσοφία ; ”Ω ! έν τώ θείφ τούτφ 
άνδρί δέν έ'χομεν φιλοσοφικόν σύστημα ύπό προκειμένων καί συμπε
ρασμάτων, ύπό λόγων καί άκολουθιών άποτελούμενον, άλλ’ έ'μψυχον 
οργανισμόν, άλλά φιλοσοφίαν σάρκα και οστά φέρουσαν· έ'χομεν τήν 
θεωρίαν πράξιν, τάς έννοιας εογα. Δέν είνε άνάγκη νά παρακολούθησή 
τόν άρχηγόν δ οπαδός αύτής διά τής διανοίας, άλλά νά διάνοιξή 
άπλώς τούς οφθαλμούς, ΐνα ΐδή αύτόν πράττοντα' διότι δέν διδάσκει 
τήν άνδρείαν ώς άρετήν, άλλ’ έμφανίζεται ήμϊν έν Ποτιδαίφ (432 
π. X.), έν Δηλίφ (424), έν Άμφιπόλει (422) πρός χειμώνα και θέρος 
καϊ πάντας πόνους καρτερικώτατος,τών κινδύνων καταφρονητικώτατος 
κα'ι προσφερόμενος ώς ε’ι περιέκλειεν έν έαυτφ στρατιάς όλης δύναμιν. 
Δέν διδάσκει ήμάς τήν περϊ φιλίας θεωρίαν, άλλά παρίσταται πρό τών 
οφθαλμών ήμών έπϊ τφ ίδίφ κινδύνφ τούς φίλους κα'ι τά όπλα έν τή 
μάχη αύτή σώζων καϊ τά αύτφ προσήκοντα άριστεΐα τφ φίλφ ν’ άπο- 
δοθώσι προθυμούμενος. Δέν άναπτύσσει διά τής ίσχυράς αύτοΰ διά
νοιας τά πλεονεκτήματα τής έγκρατείας έπισφραγίζων τήν διδασκα
λίαν αύτοΰ διά τών «τό μέν μηδενός δέεσθαι θειον είναι, το δ ώς 
έλαχίστων, έγγυτάτω τοΰ θείου, καί τό μέν θειον κράτιστον, τό 
δ’έγγυτάτω τοΰ θείου έγγυτάτω τοΰ κρατίστου», άλλά παρίσταται 
ήμϊν αύτός ό έγκρατέστατος άπάντων άνθρώπων, έλάχιστα μέν κε- 
κτημένος, πλουτών δ’ όμως έν τή πενίφ αύτοΰ καί πάνυ ρ^δίως έχων 
άρκοΰντα. Δέν διδάσκει νά πειθώμεθα τοϊς νόμοις, άλλά παραδίδωσιν 
έαυτόν άγνότατον θΰμα τοΰ ύψίστου πρός αύτούς σεβασμού εις τους 
άδίκους αύτών έκτελεστάς. Δέν διδάσκει μόνον οτι μητρός τε. καί πα-
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τρός κα'ι τών άλλων προγόνων άπάντων τιρ^ιώτερόν έστιν ή πατρίς και 
σεμνότερον καί άγιώτερον, άλλά προσφέρει ύπέρ αύτής τήν πολύτιμον 
αύτού ζωήν, άποδεικνύει διά τού θανάτου αύτοΰ, οτι ή προς αυτήν 
άγάπη αύτοΰ ήτο τοσαύτη κα'ι τηλικαύτη, ώστε προύτίμησε νά συνα- 
ναφύρηται μετά τής γλυκείας γής τής πατρίδος, άψυχον καί νεκρόν 
πτώμα, νά θερμαίνονται τά οστά αύτοΰ έν τοΐς κόλποις τής πεφιλη- 
μένης γής ή, ν’ άποσπασθή αύτής καί ζή μακράν τοΰ ίεροΰ αύτής 
εδάφους. Δέν έχομεν διδασκαλίας θεωρητ.ικάς περί τών καθηκόντων 
τοΰ άνθρώπου πρός τούς όμοιους αύτώ, άλλά τοΰτ’ αύτό τήν πρός τόν 
πλησίον,άγάπην ένσεσαρκωμένην έν αύτώ, δστις καθ’ άπαντα τόν βίον 
αύτοΰ ούτε περί παίδων. ούτε περί γυναικός ούτε περί έαυτοΰ έφρόν- 
τισεν, άλλά περιερχόμενος τούς περιπάτους, τάς άγοράς, τά έργαστή- 
ρια και οπού έδύνατο νά εύρη άνθρώπους διέχεεν είς πάντας άφθόνως 
τάς εύεργεσίας συμβουλεύων, διδάσκων καί ψέγων τούς άγνοοΰντας 
έαυτούς.

Δέν διδάσκει μόνον τήν έ'νορκον τοΰ καθήκοντος έκπλήρωσιν,άλλ’ έν 
τρικυμιώδεσι καιροϊς πανταχόθεν ύπό πολλών καϊ ισχυρών άπειλούμε- 
νος έκτελεΐ τό καθήκον αύτοΰ μή επιτρόπων ώς πρύτανις νά έπιψηφι- 
σθή ή πρότασις τής καταδίκης τών έν Άργινούσαις νικητών. Δέν 
έ'χομεν ένταΰθα νοΰν καί βούλησιν άπ’άλλήλων κεχωρισμένα, νοΰν 
βασιλικώς έπιτάσσοντα και βούλησιν δειλώς άγωνιζομένην νά έπιτε- 
λέση τό έπιτασσόμενον κα'ι έν τή έπιτελέσει ναυαγούσαν, άλλά τού- 
ναντίον βούλησιν ισχύος σωκρατικής. Ποιον λοιπόν κίνδυνον εχει 
ή πολιτεία ήμών άπό τής σωκρατικής φιλοσοφίας ; ’Ίσως ότι θά μόρ
φωση μιμητάς τοΰ Σωκράτους !

Άλλά διατί λαμβάνω τά σοβαρά τής άρχαιότητος φιλοσοφήματα, 
ΐν’ άποδείξω τό θέμα μου, άφ’ού κα'ι αύτά τά άποκηρυττόμενα ύπό 
τής φιλοσοφίας ηδονικά συστήματα, αύταϊ'αί παραφυάδες τής φιλο
σοφίας έπαρκοΰσι πρός άπόδειξιν ; Τί πρεσβεύουσιν δ Αρίστιππος 
καί ό ’Επίκουρος ώς σκοπόν τοΰ άνθρωπίνου βίου ; Τήν ηδονήν,” τό ή 
ρ^στα κα'ι ήδιστα βιοτεύειν, τό ώς οίόν τε άλύπως ζήν. Άλλά και 
οί ήδονικόϊ κα'ι τρυφηλο'ι ούτοι άνθρωποι συναισθάνονται δτι, ΐνα 
έχωσι τά μαλακά, όφείλουσι νά έπιδιώκωσι τά σκληρά" ΐν’ άπολαύω- 
σιν ήδονής, άνάγκη νά ύποβάλλωνται εις πόνους. Και ούτοι οί φι
λόζωοι καί φιλόψυχοι άνθρωποι, έάν θέλωσι νά είνε άκόλουθοι έαυ- 
τοΐς, έάν όντως φιλοσοφώσιν, όφείλουσι νά καταφρονώσι τής ζωής 
πολλφ τών άλλων προθυμότερον καί νά προκινδυνεύωσι τής πολιτείας 
μετά πολλφ μείζονος πεποιθήσεως καί όρμής. Διότι άνευ πολιτείας 

καλώς οργανωμένης, άπό έξωτερικών κινδύνων πάμπαν άπηλλαγμέ- 
νης, ύπό τής άνδρείας κα'ι τής έτοιμότητος τών πολιτών πρός έθελο- 
θυσίαν οχυρωμένης, πώς είνε δυνατόν νά έπιτευχθή ή εύδαιμονία, ήν 
έπιδιώκουσιν; Ούτοι όφείλουσιν άρα νά είνε πολλφ γενναιότεροι κα'ι 
ψυχών κα'ι σωμάτων καϊ τών άλλων άνθρωπίνων άγαθών άφειδέστεροι 
ύπέρ τής πολιτείας. Έάν δέ πράγματι φαίνωνται τούναντίον, τοΰτο 
είνε φιλοσοφική άντίφασις.

Καί αύτή δέ ή διδασκαλία του φοιβολήπτου προστάτου τής επι
κούρειου φιλοσοφίας, τοΰ Λουκρητίου, ήτις πολεμεΐ τόν τοΰ θανάτου 
φόβον ώς αιτίαν πάντων τών κακών τώ άνθρώπφ, ώς δηλητηριάζοντα 
πάσαν καθαράν ήδονήν καί ώθοΰντα τόν άνθρωπον εις κακουργήματα, 
ώς τυφλοΰντα αύτόν εις βαθμόν τηλικοΰτον, ώστε νά μή δρφ δτι 
διώκει τοΰθ’ δπερ προσπαθεί ν’ άποφύγη, ήτις στηλιτεύει τήν Θήραν 
τοΰ πλούτου καί άντιτάσσει αύτή τήν οικονομίαν κα'ι τήν αύτάρκειαν, 
ήτις διδάσκει, ότι πολλφ βέλτιον εινε τό πείθεσθαι ήσυχίας άπο- 
λαύοντα ή τό άρχειν καί βασιλεύειν, ήτις έκθειάζει τό ύψος και τήν 
θειότητα τής ύπό τών ’Επικούρειων μετά θερμότητος καί ένθουσια- 
σμοΰ άκρου θεραπευομένης φιλίας, καί αύτή, λέγω, τοΰ Λουκρητίου 
ή διδασκαλία θά ήτο ύπέρ πάντα λόγον προτιμοτέρα τής νΰν παρ’ 
ήμΐν κρατούσης άνοιας καί άνερματιστίας" διότι θά έδίδασκεν ήμάς 
νά μή άτιμάζωμεν τό σεμνόν τής πατρίδος πρόσωπον ύπό φιλοψυχίας, 
νά μή διαπληκτιζώμεθα δι’ εύτελή κερδάρια, νά μή ποδοπατώμεν 
ώς ράκη άποκαθημένης τούς νόμους τής πατρίδος, νά εχωμεν μείζονα 
πρός άλλήλους άγάπην ή φθόνον.

Άλλά δέν άνήκομεν εις τήν άρχαίαν φιλοσοφίαν, τήν κατ’ έξοχήν 
πατριωτικήν, τήν βαθύ φέρουσαν τό χρώμα τής φυλής, τής πόλεως, 
άλλ’ άνήκομεν είς τήν φιλοσοφίαν τήν νεωτέραν, τήν κοσμοπολιτικήν, 
τήν ούτε διά τειχών, ούτε- διά φραγμών θρησκευτικών καί διανοητι
κών χωρίζουσαν άλλήλων τά έθνη.

"Εστω· άλλ’ είς μήκος μέγα θά έξετείνετο ό λόγος, άν έπεχείρουν, 
νά διεξέλθω τήν ηθικήν φιλοσοφίαν ενός έκάστου τών νεωτέρων συ
στημάτων. Περιορίζομαι νΰν είς τήν έξής βραχεΐαν ύπόμνησιν.

Τοΰ Κάντιου ή φιλοσοφία άνύψωσε τό γερμανικόν έθνος εν τε τή 
πράξει κα'ι τή θεωοίφ ύπέρ πάντα τοΰ κόσμου τά έθνη, τούς δέ Πρώσ- 
σους διά τής αύστηράς αύτής ηθικής ούτω προσήλωσεν εις τοΰ κα
θήκοντος τήν έκπλήρωσιν, ώστε κατέστησεν αύτούς τήν ίεράν ζύμην, 
τούς ήγεμόνας πασών τών γερμανικών φυλών. Χαρακτηριστικόν πρός 
τούτοις είνε καί τόδε, δτι τών Πρώσσων μεγαλοκτηματιών, τών 
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άπελευθερωσάντων τούς δούλους τών κτημάτων, πρώτοι ήσαν οί μα- 
θηταί τοΰ Κάντιου.

Ό δέ Φίχθιος τηλικοΰτον ύπεράνθρωπ.ον θάρρος ήντλει έκ τφν εύ- 
γενών αύτοΰ φιλοσοφικών αρχών, ώστε, οτε ό φοβερός τών Γπλατών 
λέων κατεϊχεν άσπαίρουσαν σύμπασαν την Γερμανίαν είς τούς όξεΐς 
αύτοΰ όνυχας καί ήνωρθωμένην έχων την δεινήν αύτοΰ χαίτην έρ- 
ριπτε πανταχόσε τά φονικά αύτοΰ βλέμματα εί που ήθελεν άνακα- 
λύψϊΐ δειλόν τι ανθρώπινον πλάσμα, άποπειρώμενον νά κιν.ηθφ ελευθέ
ριος, ΐνα κατασπαράξω αύτό αύθωρεί, τότε ό Φίχθιος θείας τφδντι 
πεπληρωμένος δυνάμεως ύπό της φιλοσοφίας αύτοΰ, πρό τών όμμά- 
των, ύπο τούς όνυχας τοΰ φοβερού λέοντος ών έτόλμα νά κηρύττφ 
δημοσίορ κατά τόν χειμώνα τοΰ 1807 - 1808 τούς πατριωτικωτάτους 
έκείνους λόγους πρός τόν γερμανικόν λαόν ύπέρ άναστάσεως τής 
πεπτωκυίας. πατρίδο,ς.

"Οτε δ’οί καλούμενοι φρόνιμοι ,προύβαλον αύτφ. τον μέγιστον κίν
δυνον, είς δν έξετίθει την ζωήν αύτοΰ, δτε ύπεμίμνησκον αύτφ τά 
πρός την σύζυγον, τά πρός τόν υίόν αύτοΰ καθήκοντα, ό θείος άνήρ 
άπεκρίνετο «τό αγαθόν είνε ενθουσιασμός, εινε έζαρσις· ό τής ζωής 
μου κίνδυνος ούδεμίαν εχει σημασίαν, μαΛΛον δέ έδΰνατο τα μέ
γιστα νά ωγε.Ιηση. Ή σύζυγός μου και ό υιός μου δέν θά έστεροΰν- 
το τής βοηθεία,ς τοΰ ’έθνους, ό υιός μου θα περιεδάΛΛετο τήν Λαμ
πηδόνα, οτι έχει πατέρα μάρτυρα. Τοΰτο δέ θά ήτο ρ άριστος χΛή- 
ρος. ΚάΛΛιον δέν θά έδυνάμην νά χρησιμοποιήσω τήν ζωήν μου». 
Έξυψών δέ τόν μέν αγώνα της πατρίδος αύτοΰ είς αγώνα τής άν- 
θρωπότητος, εαυτόν δέ είς καθηγεμόνα καί σωτήρα αύτής. μέμφεται 
πικρώς τοΐς έμποδών γινομένοις πρός την μεγάλην αύτοΰ. έπιχείρησιν 
εκ λογών εύτελών καί έαυτοΰ άναξίων. Λοιπόν, λέγει, χάριν ένός, 
δστις ούτως ωφελείται, καί χάριν τών φοβούμενων, πρέπει νά τα
πεινωθώ καί καταποντισθ·ρ τό ανθρώπινον γένος και δέν επιτρέπεται 
είς έκεϊνον, είς δν έπιβάλλει τοΰτο ή καρδία αύτοΰ, νά προφυλάζφ 
αυτό άπό τής πτώσεως ; Τί δέ θά ήτο τό ύψιστον καί έσχατον, δπερ 
έδύνατο:νά πάθγι ούτος ; Γινώσκουσί τι άνώτερον τοΰ.θανάτου ; Άλλ’ 
ό θάνατος αναμένει πάντας ήμάς καί χωρίς τούτου, άπό δέ τής αρ
χής τής άνθρωπότητος εύγενεΐς ψυχαί κατεφρόνησαν τοΰ κινδύνου 
τούτου κα'ι δι’ευτελέστερα ετι πράγματα' διότι ποΰ ύπήρξέ ποτέ 
υψηλότερα τής παρούσης ύπόθεσις ; Τίς έχει τό δικαίωμα νά παρέμ- 
βφ εις. έπιχείρησιν έπί τφ κινδύνω τούτω άναληφθεϊσαν ; . Γινώσκω, 
λεγει, κάλλιστα τί τολμώ. Γινώσκω οτι δυνατόν όπως τόν Palin 
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νά διαπεράσν] καί έμέ σφαίρα μ,ολύβδου. Άλλ’ούδέν με πτοεί τοΰτο' 
ευχαρίστως θά άπέθνησκον ύπέρ του σκοπού μου.

Κα'ι καθόλου όποιουδήποτε φιλοσοφικού συστήματος καί άν έπι- 
σκοπήσωμεν τάς άρχάς, θά εύρίσκωμεν πάντοτε ώς θαυμαστήν έπφ- 
δόν τό σωκρατικόν έκεϊνο: «Μητρός τε καί πατρός καί τών άλλων 
προγόνων άπάντών τιμιώτερόν έστιν ή πατρίς καί σεμνότεοον καί άγι- 
ώτερον καί έν μείζονι μοίρορ καϊ παρά θεοΐς καί παρ’ άνθρώποις τοΐς 
νοΰν εχουσιν».

Ούτε ή πολιτική Ιστορία άρα, ούτε τής φιλοσοφίας ή ιστορία έπι- 
βεβαιοΰσι τήν κατά τής φιλοσοφίας κατηγορίαν, άλλά πάν τούναντίον 
διακηρύττουσι. Δέν ήρύσθησαν άρα τήν γνώμην αύτών οί τής φιλο
σοφίας κατήγοροι έκ τής γνήσιας καί άθολότου πηγής, άλλ’ έκ τών 
έμπορικών τής Ελλάδος καί τής αλλοδαπής αγορών. Μόνον έν αύταϊς 
δύνανται ν’ άκούωνται τάξιώματα: ό σφζων σφζέτω τήν έαυτοΰ ψυ
χήν, δτι έ'καστος οφείλει ν’ άνυψωθφ πάσφ μηχανή άδιαφορών, έάν 
ώς κλΐμαξ αύτοΰ θά χρησιμεύσωσι τά πτώματα τών όμοιων αύτφ. 
Μόνον έκεΐ δύναται νά χωρίζηται ή ύλική τοΰ έθνους πρόοδος άπό τής 
ηθικής καί νά μή έξετάζηται ό τύπος τής κτήσεως, άλλά τό ποσόν 
μόνον καί ή άγοραία άξια. Μόνον έκεΐ δύναται νά διακρίνηται δ βίος 
είς δύο χώρας, καί είς μέν τήν μίαν τούτων νά τάττηται τό πράττειν 
κατά τό' συμφέρον, είς δέ τήν άλλην ή άσκησις τής άρετής. Ούδείς 
δύναται ν’ άρνηθή δτι ή φιλοσοφία, ήν έπιθυμοΰσι ν’ άποκλείσωσι τής 
Ελλάδος, είνε άπό πολλοΰ έν αύτή έντεθρονισμένη καί κατέχει καί 
τήν ψυχήν καί τήν διάνοιαν αύτής καί ρυθμίζει τάς πράξεις καί πάσαν 

αύτής κίνησιν.
Πρέπει νά εινέ τις πολύ άνοήμων ή άγαν ύποκριτής, ΐνα μή παρα

δεχθώ δτι ΐήν ήμετέραν κοινωνίαν τοιαύτη άκριβώς διανόησις κυ- 
βερνφ, ϊν’άρνηθή, δτι δέν κατέχει τάς κεφαλάς πάντων ή ιδιοτέλεια, 
ό έγωϊσμός, ή αδιαφορία πρός πάν καθ’ έαυτό καλόν καί αγαθόν καί 
ή μεγίστη καί έμπαθεστάτη δραστηριότης πρός πάν ήμΐν αύτοΐς ή 
τοΐς περί ήμάς ωφέλιμον καί συμφέρον' οτι τήν άλλήλων άγάπην άν- 
τικατέστησεν ή φιλαυτία, τήν τών κοινών συμφερόντων άμυναν ή έκ- 
πόρθησις αύτών, οτι τό λαμπρόν έκεϊνο καί πάτριον, τιθέναι τήν ψυχή ν 
ύπέρ τών φίλων άπέβη θυσιάζειν τούς φίλους ύπέρ έαυτών τό άπο- 
θνήσκειν ύπέρ θηκών καί ιερών καί πατέρων κατέστη άπεμπολεΐν τά 
τών πατέρων σέβη χάριν αισχρού κερδαρίου' δτι τήν ελληνικήν άρετήν, 
ήτοι «τήν έζιν, άφ’ ής άνθρωπος γίνεται και άφ’ ής ευ τό έαυτοΰ 
έργον απο^ώσ-ειω, άντικατεστήσαμεν διά τής έ'ξεως περί τό ψεύδς-
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σθαι καί έξαπατάν’ δτι τών έπιτηδευμάτων καϊ διανοημάτων ήμών 
τούτων, οτι τής φιλοσοφίας ήμών ταύτης καινήν διετύπώσαμεν καί 
αρχήν τό «μή χάνεσαι».

Μή χάνεσαι, έάν φθείρωνται τά κοινά! Μή χάνεσαι, έάν βλάπτηται 
ό συμπολίτης σου, άρκεΐ σύ νά μένφς άβλαβης! Μή χάνεσαι, εάν δη
μόσια συμβαίνωσιν αδικήματα, άρκεΐ σύ νά μένφς άθικτος ! Μή χά
νεσαι, έάν ό δημόσιος πλούτος κατασωτεύηται, άρκεΐ ή σή-περιουσία 
νά μέννιάκεραία ! Μή χάνεσαι, έάν οί μέν άχρηστοι καταλύμαίνωνται 
τοΰθ*  δπερ ώφειλον νά προβιβάσωσιν, αί δέ χρησταί τοΰ έθνους δυ - 
νάμεις ώς άχρηστοι έξαφανίζωνται όδυρόμεναι, ώς ό έν Πλαταιαΐς 
τή τε ίδέιγ κάλλιστος. τών 'Ελλήνων καί τφ σώματι μέγιστος έν τώ 
στρατφ έκείνφ, ούχί τήν απώλειαν τής ζωής, άλλ’ δτι φθίνουσι καί 
παρέρχονται χωρίς νά χρησιμοποιήσωσιν έπ’ άγαθώ τού έθνους τάς 
έαυτών δυνάμεις ! Μή χάνεσαι, έάν δημόσια άδικήματα μένωσιν ατι
μώρητα, άθφοι δ· ένοχοποιηθέντες αδίκως πάσχωσιν, άρκεΐ ή ευπά
θειά σου, ή ησυχία σου νά μή ταραχθή ή ύλικόν τι συμφέρον, Αλό
γιστός τις συμπάθεια νά θεραπεύηται! Μή χάνεσαι, έάν τά πάντα 
άνω ποταμών χωρώσιν, άρκεΐ τό προσφιλές των μικροσυμφεροντιδίων 
ρυάκιον, νά έξακολουθή τόν ήρεμον αύτού ροΰν.

Έξωθεν λοιπόν θά είσ,έλθγ ήμΐν ή φιλοσοφία αΰτη ή έχομεν αύτήν 
έν ταϊς πόλεσιν, έν ταϊς οίκίαις, έν τή καρδίρι, έν τή ψυχή ήμών ίδρυ- 
μένην καί διευθύνουσαν έκεΐθεν πάσαν κίνησιν καί νόησιν ήμών; Ένφ 
ά'ρα ό εχθρό; εύρίσκεται έντός πυλών καί λυμαίνεται καί φθείρει τά 
πάντα, ήμεΐς θέλομεν ν’ άποτειχίσωμεν τάς πύλας, ϊνα μή έξωθεν είσ- 
έλθγι. Έκ τών παρ’ ήμΐν άρα συμβαινόντων καί δρωμένων συνεκροτήθη 
τής φιλοσοφίας ταύτης τό φοβερόν είδωλον, είτα δέ δι’ ευχερούς τής 
φαντασίας πράξεως έξεδιώχθη τών ορίων τής Ελλάδος, καί νΰν άπαι- 
τοΰμεν, ϊνα κλεισθώσιν άσφαλώς αί είσοδοι, ϊνα μή ποθεν είσελάσφ.

Άλλ’ είνε αύτη ή φιλοσοφία, ήν οί προνοητικοί άνδρες φοβούνται 
καί είς ήν έπιθυμούσι νά μένωσι στερρώς κεκλεισμέναι αί πύλαι του 
ιερού τούτου τής σοφίας τεμένους; Πολλοΰ γε καί τού παντός δει. ‘Η 
άνωτέρω περιγραφεϊσα φιλοσοφία είνε ή αυτοσχέδιος διατύπωσις τών 
καταστάσεων κοινωνίας πάντη άφιλοσόφου, είνε ή έ'κφρασις πολιτείας 
κλυδωνιζομένης ώς νεώς άνευ πυξίδος, άνευ πηδαλίου, άνευ έρματος,· ' 
έν ένϊ λόγφ άνευ φιλοσοφίας. Τοιαύτη δέ κατάστασις τοσοΰτον άπ- 
έχει νά είνε φιλοσοφική, ώστε καί εΐ' που έν τή ίστορίγ άναφαίνεται, 
ού μόνον δέν άποδέχεται αύτήν ή φιλοσοφία ώς έαυτής ούσαν, άλλά 
καί ώς λύμην καί ώς άναίρεσιν τής φιλοσοφικής διανοήσεως χαρα-

κτηρίζει. Εύρέθη ποτέ κατά τόν πέμπτον π.Χ. αιώνα ή έλληνική κοι
νωνία έν τοιούτφ σάλφ καί ταράχφ, δτε αί ίδιοτροπίαι τής αύθαι- 
ρέτου δόξης τού καθ’ έκαστον άνθρώπου άντικατέστησαν τάς άδια- φ

σειστούς κρηπίδας τής ύγιοΰς φιλοσοφίας· άλλά τήν άξιοθρήνητον 
άποπλάνησιν έκείνην τής ελληνικής διανοίας δέν έ'χουσι πώς νά στιγ- 
ματίσωσι καί στηλιτεύσωσι δεόντως δ Σωκράτης, δ Πλάτων, δ Αρι
στοτέλης. Άνεφάνη καί πάλιν έν τή του ’Αριστίππου σχολή καί τή 
τού Επικούρου’ άλλά ταΰτα θεωρούνται παράσιτα, τήν καλλονήν τοΰ 
λαμπροΰ τής φιλοσοφίας δένδρου άσχημίζοντα, άπερ αύτή έσπευσε 
νά έκσπάσν] ώς τάχιστα άπό τού σώματος αύτής. Τοΰ Μητροδώρου 
τάκολαστήματα ούδ’ αύτός δ Επίκουρος άποδέχεται καί τής Κυρη
ναϊκής Σχολής τά ύπερσκρκώματα θά έσπευδε νά έκριζώσφ ή καλαι
σθητική τοΰ’Αριστίππου φύσις.‘Η διάνοια τοΰ άνθρώπου ούδέποτε έλά- 
τρευσε τήν άνουν ύλην, εί μή μόνον δτε έπαύσατο διευθυνομένη ύπό 
τού φιλοσοφικού πνεύματος, ύπό φιλοσοφικής μεθόδου, είμή οτε έπαύ
σατο φιλοσοφούσα. Ούδεϊς ούδέποτε ήγάπησε τήν πατρίδα πλέον τής 
φιλοσοφίας. Άνάγνωτε τήν Απολογίαν καί τόν Κρίτωνα τού Πλά
τωνος.Ούδεϊς ούδέποτε έξήρεν είς τοιοΰτον ίλιγγιώδες ύψος τήν φιλίαν 
ώς ή φιλοσοφία. Άνάγνωτε τό βιβλίον Θ’ καί Γ τών ’Ηθικών Νικομα- 
χείων τού Άριστοτέλους. Ούδεϊς ούδέποτε ήσθάνθη τήν πρός τούς 
δμ,οίους ήμΐν άνθρώπους άγάπην βαθύτερον τής φιλοσοφίας. Ούδεϊς 
ούδέποτε έξετίμησε τά έκ τής άνθρωπίνης κοινωνίας άγαθά κάλλιον 
τής φιλοσοφίας.Άνάγνωτε τά περί πολιτείας συγγράμματα τοΰ Πλά
τωνος, τοΰ Άριστοτέλους καί τά περί τής τού Ζήνωνος παραδεδομένα. 
Ούδεϊς ούδέποτε ήνέσχετο τάς άδικίας τών όμοιων αύτφ μετά πρρρό- 
τητος μείζονος τής φιλοσοφίας. Έστωσαν παραδείγματα δ Σωκρά

της, δ Επίκτητος, δ Βοήθιος.
Ούδεϊς ούδέποτε έφάνη πρός τήν άγνωμοσύνην τής εύεργετηθείσης 

κοινωνίας συγγνωμονικώτερος τής φιλοσοφίας - παράδειγμα τρανότατον 
δ Σωκράτης. Ούδεϊς ούδέποτε έφάνη εύσεβέστερος ούδ’ έλάτρευσε τό 
θειον άξιοπρεπέστερον τής φιλοσοφίας. Ούδεϊς ούδέποτε παρεσχε τή 
άνθρωπότητι τάς εύεργεσίας αύτού άκομπότερον καί με.τριοφρονέστερον 
τής φιλοσοφίας. Ένθυμήθητε αύθις τόν Σωκράτην, τόν Σπινόζαν, 
τόν Κάντιον. Ούδεϊς ούδέποτε ένέπνευσε τοϊς άνθρώποις τηλικαύτην 
άφιλοκερδή φιλανθρωπίαν ήλίκην ή φιλοσοφία. Ούδεϊς ούδέποτ’ έξε
τίμησε καϊ έθαύμασεν ούτω προσηκόντως τό θειον τής ζωής δώρον ώς 

ή φιλοσοφία.
Τίς δέ— ϊνα πρός τάς σημερινάς τοΰ έθνους περιστάσεις άποβλέ-
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ψωμεν ■--- τίς του φιλοσοφοΰντος κάλλιον δύναταί νά έκτιμήση, τί 
όφείλομεν προς τήν μεγάλώνυμον Μακεδονίαν, την διά τοΰ Άριστα- 
τέλους διαπαιδαγωγήσασαν την ανθρωπότητα καί διά τής δημιουρ- 
γικωτάτης έκείνου διανοίας κρηπίδα πάσης μεθόδου κα'ι. πάσης επι
στήμης τόν ελληνισμόν καταστήσασαν, την διά τοΰ μεγάλου αύτής 
υίοΰ Αλεξάνδρου τάς εΰγενεστάτας ιδέας άνά πάντα τόν κόσμον 
διασπείρασαν καί τόν άποθεοΰντα τόν άνθρωπον θρησκευτικόν τύπον 
παρασκευάσασαν ; Τίς δυναται νά κατανοήση βαθύτερον τοΰ φιλοσο- 
φοΰντος δπόσα όφείλομεν τ·7ι Μικρ^ Άσίοι, τή χώρ<^ ταύτη τίς ελ
ληνικές δόξης, τοΰ έλληνικόΰ μεγαλείου, έξ ής αί λαμπρότατα! διά- 
νοιαι, έξ έί οί τηλαυγείς αστέρες τοΰ διανοητικού τίς Ελλάδος 
στερεώματος άνεφάνησαν, έξ ής "Ομηροι κα'ι Θάλητες, Άναξίμανδροι 
και Ξενοφάναι, Πυθαγόραι καί Ήράκλειτοι κα'ι Άναξαγόραι κα'ι Ζή
νωνες καί Χρύσιπποι και ή άλλη σεπτή τών αθανάτων έλλήνων φι-' 
λοσόφων χορεία; Τίς τοΰ φιλοσοφοΰντος κάλλιον γινώσκει νά θαυμάζη 
οϊα κολυμβήθρα έλληνισμοΰ ύπήρξεν ή Θράκη ού μόνον άπό τοΰ Με
γάλου Κωνσταντίνου μέχρις άλώσεως, άλλά καί μέχρι της έθνικής 
παλιγγενεσίας, ήτις και μέχρι σήμερον δέν έξηντλήθη χορηγούσα τάς 
χαριεστάτας έν παντϊ κλάδω θεωρητικής καί πρακτικής έπιστήμης 
διανοίας; Ό φιλοσοφών πάντων μάλιστα δύναταί νά φαντάζηται ή- 
λίκην δόξαν έλληνικήν διηγούνται ή Κάτω ’Ιταλία καί ή Σικελία 
καί ή ’Αφρική. Αυτός πάντων μάλιστα δύναταί νά έξάρθή εις τά ύψη 
τοΰ ελληνικού μεγαλείου, νά αΐσθανθή βαθύτατα τήν έθνικήν φιλο
τιμίαν, νά έμφορηθή άνυπερβλήτου έθνικής ύπερηφανίας, ■ νά έντείνη 
πάντων μάλιστα τάς φυσικάς αύτοΰ δυνάμεις, ΐνα μή άνάξιος φανή 
τοιούτων παραδόσεων, τοιαύτης χρυσοσελίδου ιστορίας. Αύτοΰ τά 
στήθη δύνανται παντός άλλου μάλλον νά εύρύνωνται, ώστε νά περι- 
λαμβάνωσιν έν άγάπη πάσαν τήν γην, έν ή το έλληνικόν έθνος έ'δρα- 
σεν, έμεγαλούργησεν, άφθονα καί γόνιμα σπέρματα έγκατέσπειρεν- 
αύτοΰ ή ψυχή δύναταί νά θερμαίνηται ύπό ΐσοθέου πρός πάντας άγά
πης καί ή καρδία νά πάλληται ύπέρ πάντων τούτων. Αύτός πάντων 
μάλιστα δύναταί νά θεωρή ζηλωτόν τόν ύπέρ τοιαύτης πατρίδος θά
νατον, νά εΰχηται αύτόν ώς τήν ύπερτάτην τοΰ βίου ηδονήν, ώς 
τήν έαυτοΰ άπόθέωσιν.

Ή φιλοσοφία καθαίρει κα'ι άνυψοϊ τήν θρησκείαν. Ή φιλοσοφία 
μετριάζουσα τήν φύσει πρός τήν μονομέρειαν, πρός τήν άγαν πρακτι- 
κότητα καί βαναυσουργίαν κλίνουσαν έπιστήμην παρέχει αύτή πτέ
ρυγας πρός,πτήσιν. Ή φιλοσοφία χορηγεί τή πολιτείγ κόσμον μέν κα’<
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ζωής χάριν έν ειρήνη, δύναμιν δέ μεγαλουργόν έν πολέμοίς. Ή φιλο
σοφία καθίστησι τόν οίκον παιδαγωγικόν φυτώριον τοΰ Θεοΰ πρός 
τόν έξευγενισμόν καί τήν τελείωσιν τής άνθρωπότητος. Ή φιλοσοφία 
αναπαύει τήν άνάγκην τής πνευματικής τοΰ άνθρώπου φύσεως, δι’ήν 
άκατασχέτως φέρεται πρός γνώσιν τών έσχάτων λόγων, τής ύπάρξεως 
έαυτοΰ τε καί τών περιστοιχιζόντων αυτόν άπειρων κόσμων.

Έξ αύτής δύναταί νά προσδοκόί καί ή ήμετέρα κοινωνία-άγαθόν τι. 
Ή θεραπεία τής,φιλοσοφίας έπιβάλλεται ήμΐν τοΐς "Ελλησιν ού μό
νον ύπό τών παραδόσεων τής ήμετέρας φυλής ώς δ ούσιώδης αύτής 
χαρακτήρ, ού μόνον, διότι εινε δ πολυτιμότατος ήμών; έθνικός θη
σαυρός, άλλά καί διότι, ώς ή τοΰ ήμετέρου έθνους ιστορία διδάσκει, 
μόνη ή ηθική άξια έπιζή ,πάσί τόΐς άνθρωπίνοις πράγμασιν. Ήμεΐς 
δέ καταπεπονημένοι ύπό μανιώδους άγώνος έπί 24 ήδη αιώνας 
διαρκοΰντος καί νΰν ύπό δεινότερων ή άλλοτέ ποτέ κινδύνων έπαπει- 
λούμενοι τότε μόνον δυνάμεθα νά έπιπλεύσώμεν τοΰ επικειμένου κατα
κλυσμού, δταν λάβωμεν παρά τής φιλοσοφίας ώς δ Όδυσσεύς παρά 
τής Λευκοθέας «κρήδεμνον ύπό στέονοιο τανύσσαι άμβροτον», τήν 
ηθικήν άξίαν- όταν, δείξώμεν δτι πρός τόν τής άνθρώπότητος προβι
βασμόν εί'μεθα καί ήμεΐς άπαραίτητον στοιχεΐον. Ταύτην δέ τήν 
ηθικήν άξίαν διά τής φιλοσοφίας, καί διά μόνης αύτής δυνάμεθα νά 

προσκτησώμεθα.
Μή προσέχετε, φίλοι μου, πρός έκείνους, οΐτινες τόν καθ’ έ'καστον 

άνθρωπον καί τά.έθνη ώς άνόργανον ύλην υπολαμβάνοντες νομίζουσιν 
δτι δι’ έξωτερικών προσθηκών καί επιθεμάτων αυξόνται καί άνυψοΰν- 
ται ταΰτα, ένφ απλή καί δλως χυδαία παρατήρησις διδάσκει ήμάς, 
δτι δ έμψυχος οργανισμός εσωθεν αΰξςται καί τελειοΰται. Μηδέ προσ
έχετε πρός τούς κραυγάζοντας, καθ’.έκάστην πλούτον, εύμάρειαν βίου, 
χλιδήν, καί παριστώντας ταΰτα ώς σκοπόν τοΰ βίου. Ταΰτα δύνανται 
νά έπιζητώσιν οί καταπεπονημένοι οργανισμοί, οί γεγηρακότες λαοί, 
οί άναπαύσεως άνάγκην εχοντες, οί θέλοντες νά σχαματίίωσι συβαρι- 
τών πολιτείαν καί ούχί κοινωνίαν γενναίαν, σφριγώσαν, ζωήν έις τάς 
μελλούσης γενεάς όφείλόυσαν νά ένοφθαλμίση.Άθλος ήμΐν δέν πρόκει
ται νά καταστήσωμεν τήν νέαν Ελλάδα Σύβαριν, ούδέ Τάραντα, ούδέ 
χρυσήν Κόρινθον, ΐν’ άφθονώτερα ε’ις τούς μέλλοντας Μίομ'μίους καί 
Σύλλας παρασάευάσωμεν λάφυρα, άλλά νά κατασκευάσωμεν; αύτήν 
εύγενή ζύμην ..τής άνθρωπότητος, πολύτιμον τοΰ μεγαλοπρεπούς οικο
δομήματος τού άνθρωπίνου πολιτισμού λίθον, ον οί αρχιτέκτονες νά 
μή δύνωνται ν’ άποδοκιμάσωσί. Δέν έστερεϊτο πλούτου τό άλλοτε τρο*
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παιοφόρον έθνος τών Γάλλων κατά τό 1870, άλλά κατ’ούδέν έκώ- 
λυσεν δ άφθονος αύτοΰ πλούτος την φοβεράν εκείνην ταπείνωσιν αύτοΰ. 
Δέν έφημίζετο έπί πλούτφ τό σοφόν τών Γερμανών έθνος, άλλ’ ή πε
νία αύτοΰ κατ’ ούδέν έκώλυσε νά κατορθώσφ τά πρωτοφανή έκεϊνα έν 
τή ιστορία μεγαλουργήματα. Ούχϊ πλούτον, φίλοι μου, ούχ'ι εύμά- 
ρειαν, καϊ σεσηπότων καϊ άψυχων οργανισμών παρηγορήματα, άλλ’ 
άξίαν ήμέϊς ας έπιδιώκωμεν διότι αύτη μόνη είνε άφθαρτος καί 
αθάνατος καϊ τούς έχοντας ταύτην εις την άθανασίαν παραπέμπει. 
Ήμών σύμβολον έστω τό πάτριον. Άλλ’ ημείς ού διαμειψόμεθα τής 
αρετής τόν πλούτον τό μέν γάρ έμπεδον άεί, χρήματα δ’ ανθρώπων 
άλλοτ’ άλλος έχει.

Φίλοι δμιληταί, άπό σήμερον αναλαμβάνω νά ύποδείξω ύμϊν τήν 
ίεράν οδόν, ήν διήνυσε τής άνθρωπότητος ή διάνοια, νά εισαγάγω 
ΰμάς εις τούς εύγενεστάτους αύτής ολυμπιακούς άγώνας, ένθα ή ά
μιλλα κα'ι δ άγων εινε ύπέρ τής σεμνής αλήθειας, ύπέρ τής άναπαύ- 
σεως τής κατατρυχούσης τόν άνθρωπον ανησυχίας περί τής αρχής 
αύτοΰ, τής άποστολής κα'ι τοΰ σκοπού τής ύπάρξεως αύτοΰ έν τφ 
κόσμω. Έν ταΐς όλυμπίοις δέ τούτοις καθορώντες οτι τό πλεΐστον 
τοΰ ίεροΰ χώρου κατέχεται ύπό οικείων κα'ι συγγενών, δτι.οί πρώτι
στοι καϊ μεγαλοπρεπέστατοι άνδριάντες τών περικοσμούντων τόν χώ
ρον τούτον Όλυμπιονικών, δτι οί Ήρακλεϊς καϊ οί Κόροιβοι καϊ τών 
άλλων μεγαλώνυμων άθλητών τά λαμπρά άναστήματα είνε οί πατέ
ρες ήμών, ρίγος ίερόν θά αΐσθάνησθε διατρέχον τά εύαίσθητα ύμών 
μέλη, ένθουσιασμος θείος θά καταλαμβάνει τήν νεαράν ύμών ψυχήν 
καϊ δέν αμφιβάλλω οτι κέντρον φιλοτιμίας καϊ ζήλου θά έξάρη τό 
έλληνικόν ύμών φρόνημα, θά ένισχύσ-ρ τήν πρακτικήν ύμών δύναμιν 
καϊ θά άνυψώστ] ύμάς ύπεράνω τών παρελθουσών γενεών.

Ταύτην τήν οδόν έδίδαξάν με οί σεμνοί ούτοι άνδοες, οΐτινες καϊ 
προσήλθον σήμερον, ΐνα ϊδωσιν, άν εις άγαθήν γήν έσπειραν τόν σπό
ρον τής γενναίας αύτών διδασκαλίας· πρός τούτους δμως ούδέν πω 
έχω αντάξιον ν’ άνταποδώσω, είμή έάν τι διά τής άπό σήμερον άρ- 
χομένης διδασκαλίας μου καταστώ ύμϊν ωφέλιμος. Ε’ις ταύτην τήν 
οδόν ένίσχυσάν με οί σεβαστοί μοι ούτοι Προστάται, οΐτινες τή συ- 
στάσει αύτών τούτων τών γερασμίων διδασκάλων μου άναλαβόντες με 
έπϊ τών ευεργετικών αύτών πτερύγων έκόμισάν με ε’ις χώρας σοφάς, 
ένθα έμπειθοτάτους εύρον ξεναγούς, ένθα εύρον τον κράτιστον καϊ 
ένθουσνωδέστατον ήγεμόνα τής δδοΰ ταύτης, τόν μέγιστονμυσταγω- 
γόν τής προγονικής ήμών σοφίας Τσέλλερον, καϊ οΐτινες, ώς βλέπετε, 

ού παύονται έτι καϊ νυν βαστά’ζοντές με έπί τών πτερύγων αύτών καϊ 
προτρέποντές με πρός τήν δδόν ταύτην. Ταύτης τής πρός τοιούτους 
εύγενεστάτους άγώνας άγούσης, άλλά στενής έτι καϊ ανωμάλου δδοΰ 
ύπισχνοΰμαι νά γένωμαι ύμΐν οδηγός. Έάν κατορθώσωμεν, φίλοι δμι- 
ληταί, νά καταστήσωμεν αύτήν εύρυτέραν καϊ όμαλωτέραν. καϊ εθνι
κήν, ώς ήτο τό πάλαι ή πρός τήν ’Ολυμπίαν, θά παρασκευάσωμεν εις 
τήν τό φιλοσοφεϊν έθνικόν χαρακτήρα έχουσαν έλληνικήν φυλήν ptp- 
δίαν τήν δδόν πρός τάς νίκας έν παντί κλάδφ τοΰ έπιστητοΰ.

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙ ΚΟΥΡΟΥΤΣΕΣΜΕ

ΗΤΟΙ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΩΝ, ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ,
ΑΥΘΕΝΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝ, ΚΡΗΝΩΝ, ΤΑΦΩΝ ΚΑΠ.1

Έν γένει πάντες οί ήγεμόνες κα'ι λοιποί άρχοντες συνεισήνεγκον 
τοσαυτα έκαστος, -ούχ'ι μόνον ύπέρ τής οικοδομής, άλλά καϊ ύπέρ 
Τής διακοσμήσέως καϊ εύπρεπείας τοΰ ναοΰ πλούσια ελέη, καί άφιε- 
ρώσαντο πολλά πολύτιμα ίερά σκεύη κα'ι ιερατικά άμφια βαρύτιμα 
ούτως ώστε εύρίσκω, δτι κατά τά τέλη τής άνακαινίσεως καϊ κατά 
τήν έγκαίνισιν (περί ής έν τινι μόνον σειρφ εύρον ώς γενομένης τ$ 
13 Μαρτίου τοΰ 1798), ε’ις ασημικό. μόνον δ άγιος Δημήτριος είχε 
18 όκάδας καί 328 δράμια, έξάιρέσεί των ασημένιων εικόνων καί 
των στέφανων καί χειρών τών αν των επ’ αυτών. "Οτε δέ κατά τό 
1810 έπήλθεν' ή τής Πύλης άπαίτησις φόρου παρά , τών-πατριαρχείων 
πεντακισχιλίων οκάδων άργόρου, βλέπομεν τήν ήμετέραν έκκλησίαν 
είσφέρουσαν 19 κανδήλας καί ένα πολυέλαιον (οκ. άργύρ. 4 καϊ δρ. 
305), ένφ ή τοΰ Μεγάλου Ρεύματος προσήνεγκεν εις τά πατριαρχεία 
πρός -συμπλήρωσιν τοΰ, άπαιτηθέντος παρά τής . Πύλης ποσοΰ οκά- 

δας 6 καί δράμια 190.
Επειδή δέ ένεκα τής άγοράς τοΰ παρεκκλησίου τοΰ άγιου Ίωάν

νου, περϊ ής παρακατιόντες λόγον ποιούμεθα, ύπεβλήθη εις χρέη, 

ι Συνέχεια*  Τεύχος Δ'.
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βλέπομεν αύθις τούς αρχιερείς τούς τε νεωστ'ι χειροτονούμενους καί 
τούς πάλαι άποστέλλοντας βοήθειας χρημάτων, ιδία δέ κατά τά 
1810 κα'ι 1811, ώς τον Άμασείας Νεόφυτον, τδν Νίκαιας Ίωαννί- 
κιον, τον Λαρισης Πολύκαρπον, τδν Κυζίκου Κωνστάντιον, τόν Βερ- 
ροίας Ζαχαρίαν, τδν Άδριανουπόλεως Κύριλλον, άπαντας νεωστ'ι χει- 
ροτονηθέντας κτλ., περϊ ών παρακατιόντες τδν λόγον ποιησόμεθα.

Δι έτερας αποδείξεως πατριαρχικής καϊ συνοδικής έκδοθείσης κατά 
τδν Μάρτιον τοΰ 1800 προτρέπονται καϊ παρακαλοΰνται θερμώς 
όπως έξακολουθήσωσιν οί άνω εΐρημένοι άρχοντες την επιστασίαν 
αυτών καϊ τδ ναζαρέτιον, «έπειδη έφάνη έκ πολλών δ ένθεος ζήλος 
κα'ι ή θερμή προστασία αύτών καϊ ή πιστή έκδούλευσις διά της έπι- 
στασίας της αυτών εύγενείας», διορισθέντο>ν έπιτροπών «τοΰ άρχοντος 
Σερδάρη.Δημητράκη, τοΰ λογιοτάτου 'Ρίζου γραμματικού, τοΰ χα- 
δζή Γιωβανη, τοΰ κΰρ Θεοδωρή, έπϊ τώ παρευρίσκεσθάι ε’ις τήν δια
κονίαν τών ύποθέσεων καϊ ληψοδοσιών τοΰ παγκαριού, συνάγειν 
παραλαμβάνειν τά άνήκοντα τφ παγκαρίφ τούτφ εισοδήματα 
ρια καϊ τυχηρά κ. λ.».

Οί λογαριασμοί τοΰ 1800 έξηλέγχθησαν καϊ έκυρώθησαν ύπδ τοΰ 
άγιου Νικομήδειας κΰρ ’Αθανασίου, τοΰ Θεσσαλονίκης Γερασίμου, 
τοΰ Προύάης καϊ Μουδανίων κΰρ ’Ανθίμου, τοΰ Λαρίσης ύπερτίμου 
καί έξάρχου δευτέρας Θετταλίας κα'ι πάσης Ελλάδος κΰρ. Διονυσίου- 
τοΰ δέ 1801, 1802 καϊ 1803 ύπδ τοΰ άγιου ’Εφέσου κΰρ Σαμουήλ, 
τοΰ Νικομήδειας ’Αθανασίου, καϊ τοΰ Προύσης Μουδανίων καϊ Τρι- 
γλίας ’Ανθίμου.

Έπ'ι δέ τη θεωρήσει τών λογαριασμών τοΰ 1803 δ τότε πατρι- 
αρχεύων Καλλίνικος δ άπό Νίκαιας έξέδοτο τήνδε τήν πατριαρχικήν 
άπόδειξιν περϊ τών άποκαταστασταθέντων έν τή έκκλησία τοΰ άγιου 
Δημητρίου καϊ αύθις ναζίριδων εύγενεστάτων άρχόντων πρώην μεγά
λου Λογοθέτου Σκαρλάτου Μαυροκόρδάτου,πρώην μεγάλου Πάνου ’Α
λεξάνδρου Χανδζερή, καϊ πρώην μεγάλου Χα’τμάνου Δημητρίου Σχινά.

XXI 

κύ-

«ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ εΛέω Θεοΰ αρχιεπίσκοπος κτΛ.

«Εύγενέστατοι άρχοντες καϊ λοιποί ευλογημένοι χριστιανοί τής κατά 
τόν Κουρουτζεσμε έκκλησίας καϊ ένορίας τοΰ άγιου ένδοξου μεγαλομάρ- 
τυρος Δημητρίου τοΰ Μυροβλήτου, τέκνα έν Κυρίφ αγαπητά τής ήμών 
μετριότητας, χάρις έϊ’η ύμϊν κα'ι ειρήνη παρά Θεοΰ, παρ’ήμών δ’ ευχή 
εύλογίά καϊ συγχώρησις.’Επειδή κατά τήν έκδοθεϊσαν ήμετέραν πα
τριαρχικήν άπόδειξιν, θεωρηθέντας άκριβώς τοΰ λογαριασμού τής λη

ψοδοσίας τής έκκλησίας ταύτης, άπό α ’Ιανουάριου τοΰ παρελθόντος 
αωβ' έτους μέχρι τέλους δεκεμ.βρίου τοΰ παρφχηκοτος αωγ , ήτοι δυο 
δλοκλήρων χρόνων, καϊ λεπτομερώς έξακριβωθέντος, έφάνη καϊ ήδη 
έναργώς δ ένθερμ.ος ζήλος τών εύγενεστάτων αρχόντων ναζιρηδων, 
καϊ ή πιστή έκδούλευσις τών ύπ’ αύτοΐς διορισμένων έπιτροπών, και 
ή γεγονυΐα τή Ιερά ταύτν) εκκλησία έν τφ διαστηματι τών ειρη- 
μένων δύο χρόνων Ικανή ωφέλεια διά τής άοκνθυ επιστασίας της αυ
τών εύγενείας καί τής συνδρομής καϊ βοήθειας τών φιλοθέων καϊ 
φιλελεημόνων άνδρών, κατά χρέος έπαινέσαντες τήν θεάρεστον αύτών 
προθυμίαν καϊ τήν περϊ τά θεία εύλάβειαν άσπασάμ,ενοι ηύξάμεθα 
αύτοΐς άπό ψυχής καϊ έδεήθημεν Κυρίου τοΰ Θεοΰ ύπέρ τής πολυ
χρονίου ζωής, άμεταπτώτου εύτυχίας καϊ ψυχικής σωτηρίας αυτών 
τε κα'ι τών βοηθησάντων τή ιερή ταύτγ έκκλησίγ, κα'ι έπιδειξαμένων 
πραγματικός τόν χριστιανικόν ζήλον καί τήν συνδρομήν και βοήθειαν 
ε’ις άνακουφισμδν τής ίεράς ταύτης έκκλησίας, καϊ άρίστην διοίκησιν 
καϊ οικονομίαν τών χρεών αύτής, καθάπερ ακριβώς καϊ σαφώς δεε— 
κνυσιν ή έν τω κώδικι τής αύτής έκκλησίας γεγονυΐα, ώς έθος, κα
ταγραφή τής εϊρημένης ληψοδοσίας, έπικεκυρωμένη καϊ έπιβεβαιω- 
μένη ούσα παρ’ ήμών- έξ ής άρίστης οικονομίας καϊ ή έκκλησία έκαλ- 
λωπίσθη, κα'ι οικος πρόσφορος εις κατοικίαν τών ιερέων προσαπεκτήθη, 
καϊ ή έν τή ένορίιρ αύτής κειμένη έκκλησία τοΰ τιμίου Προδρόμου 
’ίδιον αύτής κτήμα άπεδείχθη άναφαίρετον καϊ άναπόσπαστον εις 
αίώνα τόν άπαντα. Διό κατά κοινήν γνώμην καϊ έκλογήν διωρίσθη- 
σαν καϊ αύθις παρά τής ήμών μετριότητος ναζίρηδες καϊ έπιστάται 
οί εύγενέστατοι άρχοντες ο τε άρχων Λογοθέτης κύριος Σκαρλάτος 
Μαυροκορδάτος, ό τε άρχων Πάνος κύριος ’Αλέξανδρος Χαντζερής και 
δ άρχων Χάτμανος κύριος Δημήτριος Σχινάς, ήμέτεροι κατά πνεΰμα 
υίοϊ αγαπητοί κα'ι περιπόθητοι, έπϊ τφ έπιστατεϊν έν πάσαι,ς ταΐξ τών 
δύο εκκλησιών χρείαις κα'ι ύποθέσεσιν, έπίτροποι δέ δ άρχων Παχάο- 
νικος Ρίζος, δ άρχων Σερδάρης Δημήτράκης,. δ χατζή Γιωβάννης, δ 
Νικολής ράπτης καϊ δ Καμαρηνός, έπϊ τφ παρευρίσκεσθαι εις τήνδια- 
κονίαν τών ύποθέσεων καϊ ληψοδοσιών τοΰ παγκαριού τής έκκλησίας 
αύτής τε καϊ τής συνενωθείσης αύτή έκκλησίας τοΰ άγίου Ίωάννου, 
συνάγειν τε κα'ι παραλαμβάνειν τά άνήκοντα τφ παγκαρίφ τούτων 
εισοδήματα καϊ δικαιώματα κύρια κα'ι τυχηρά, καϊ ποιεΐν έξ αύτών 
τά έπακολουθοΰντα άναγκαΐα έκκλησιαστικά δαπανήματα, τή εΐδή- 
σει μέντοι τών εύγενεστάτων άρχόντων ναζιρηδων, κα'ι ,καταγράφειν 
έν καταστίχφ καθαρώ. Τούτου χάριν καϊ γράφοντες ευχόμ.εθα και ευ-ΤΑρ,ος ΙΑ’, β. — Φεβρουάριος <888. #0
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λογοΰμεν πάντας ύμάς έν Πνεύματι άγίφ καί έντελλόμεθα έκκλη- 
σιαστικώς, ϊνα όφθαλμοφανώς ϊδόντες την γενομένην μεγίστην ωφέ
λειαν τή έκκλησίρρ ταύτη, αύξήσητε καϊ υμείς την προθυμίαν ύμών 
εις τά προς βοήθειαν τών εϊρημένων δύο εκκλησιών, και γνωρίζοντες 
τούντεΰθεν τούς μέν ναζίρηδες, τούς δέ έπιτρόπους, κατά κοινήν εκ
λογήν δι.ορισθέντας, έπιδεικνύητε άείποτε τήν όφειλομένην τιμήν καϊ 
περιποίησή καϊ τήν κατά Χρίστον σύμπνοιαν καϊ αγάπην,: παρέχον- 
τες ε’ις χεΐρας αύτών προθύμως κα'ι εύπειθώς πάντα τά συνήθη ταΐς 
έκκλησίαις ταύταις έλέη, καϊ τά ,άνήκοντα τφ παγκαρίφ αυτών κύ
ρια καϊ τυχηρά εισοδήματα καϊ δικαιώματα ανελλιπώς, διά νά έ- 
παρκώσιν εις τάς άνάγκας αύτών, έχοντες καϊ ύμεϊς ένεκα τής συν
δρομής ύμών κα'ι βοήθειας κατά ζήλον χριστιανικόν, τόν έπαινον 
παρά πάντων καϊ τάς ευφημίας, καϊ έπϊ τούτοις τούς μισθούς άπει- 
ροπλασίονας παρά τοΰ μισθαποδότου Θεοΰ, ού ή χαίρις κα'ι τό άπει
ρον έλεος εϊη μετά πάντων ύμών. .

Έν μηνϊ άπριλίω, ίνδικτιώνος ζ’ μωδ' *.

1 Κα.ΙΛίηχας ό τόν Νεόφυτον διαδεξάμενος ήν ό τφ 1780 άντϊ 
τοΰ άποθανόντος Νικηφόρου χειροτονηθείς άπό ίερομονάχοϋ είς μητρο
πολίτην Άδριανουπόλεως έν τφ ήμετέρφ ναφ, ώς κατωτέρω έν οίκείφ 
τόπφ γενήσεται ό προσήκων λόγος, όλίγας ήμέρας πρό τής είς Κύ
ριον άποδημίας τοΰ πατριάρχου Σωφρονίου. Τφ 1792 μετετέθη είς 
Νίκαιαν, ής προέστη μέχρι τής 17 ’Ιουνίου 1801, δτε παραιτησα- 
μένου Νεοφύτου τοΰ άπό Μαρωνείας (β^ πατριαρχία), έκλήθη είς τόν 
πατριαρχικόν θρόνον. Δϊς έπατριάρχευσε, τό Α\ μέχρι τής 22 σεπτεμ- 
βρίου 1806, τό δέ Β\ άπό όκτωβρίου τοΰ 1808 μέχρι μαίου 1809, 
δτε έρχεται ό ΜιτυΛήτης 'Ιερεμίας. Ό άοίδιμος πατριάρχης μετά 
τής πανεκλάμπρου τών Μουρουζών οικογένειας τά μέγιστα'συνετέλε- 
σαν είς τήν τής παιδείας διάδοσιν κα'ι εις τήν τής Μεγάλης Σχολής 
έδραίωσιν, ώς γενήσεται κατωτέρω λόγος.
• Περί τών έπ'ι τής πατριαρχίας ταύτης του Καλλινίκου άπολυθέν- 
των σιγιλλίωντε κα'ι άλλων συνοδικών γραμμάτων,είς έκκλησιαστικάς, 
μοναστηριακής καϊ σχολειακάς ύποθέσεις άφορώντων,έκδίδωμι ένταΰθα 
κατάλογον δσον οϊόν τε πλήρη, μετά κόπου ού σμικροΰ συνυφανθέντα, 
έπαφιείς άλλοις τήν τούτου συμπλήρωσιν. Παρατίθημι δέ κατά χρο
νολογικήν σειράν τά τε έκδεδομένα έν συγγράμμασιν ή περιοδικοΐς 
ύπό διαφόρων καϊ άλλα μνημονευόμενα, καϊ τά γνωστά μοι ανέκδοτα.

α') Σιγίλλιον τής έν Νικομγδείφ σχολής, έκδοθέν ύπό Ματθ. Πα- 

ρανίκα τό πρώτον έν τώ ΝεοΛύγω Κωνσταντινουπόλεως 1874 άριθ. 
1705 , καϊ εΐτα έν τω περιοδικφ τοΰ 'ΕΛΑην. Φί2. ΣυΛΑόγου τόμ, ΙΑ’, 
σ. 80—82· φέρει χρονολογίαν τοΰ 1801.

β') Σιγίλλιον τοΰ 1801 περί τής έν Πάτμφ Ιερής μονής, δηλωθέν 
υπό του βιβλιοφύλακος τής μονής κ. Ιεροθέου Φλωρίδου έν Πανδώ
ρας τόμ. Κ', σ. 93-

γ) Επιστολή τοΰ 1801 κατά δεκέμβριον πρός τόν ήγούμ,ενον τής 
μονής τοΰ οσίου Λουκά, έκδοθέν ύπο τοΰ κ. Γ. Κρέμου έν τοϊς Φω- 

III, σ. 19—20 ’.
δ') Κατά δεκέμβριον τοΰ 1801 ίνδικτ. ε', σιγίλλιον δι’ ού δια

τάσσεται ή εισαγωγή τής κοίνοβιακής τάξεως έν τή τοΰ ’Όρους ίερφ 
αονή τής Σίρ,ωνος Πείρας. Τοΰτο έδηλώθη ύπό Langlois, LeMont 
Athos σ. 61, καϊ ύπό τοΰ κ. Γεδεών έν “Αθω σ. 188.

ε') Τοΰ άπριλίου (6ή) τοΰ 1802, έπιστολή πρός τόν ’Αθηνών καϊ 
τον επίσκοπον Ταλαντίου έκδοθεϊσα ύπό τοΰ κ. Κρέμου έν τοϊς Φω- 
χιχοΐς III, σ. 20 (Σημ. Π. Κ.).

ς·') Έτέρ α τοΰ άπριλίου τοΰ αύτοΰ έτους, παρά τφ αύτφ σ. 14 
—15 (Σημ. Π. Κ.γ

ζ') Κατά δεκέμβριον τοΰ 1802, σιγίλλιον περί τών έν Κοντοσκα- 
λίφ (Κων/πόλεως) κατά τήν ένορίαν τής Έλπίδος κοινών δύο σχολών.

η ) Σιγίλλιον περί τοΰ χωρίου Άραμπουσόν τής έπαρχίας Ίκονίου 
όπως άνήκτ) τήμητροπόλει ταύτφ καϊ ούχί τή τής Καισαρείας, κατά 
τά προηγούμενα δικαιώματα τής έπαρχίας Ίκονίου. Τό σιγίλλιον 
τοΰτο έν έτει 1802 γεγενημένον άπήντησα έν σ. 474 τοΰ ύπ’άριθ. 
349 πατρ. κωδικός, ώς καί τό έπόμενον.

θ ) Σιγίλλιον δι’ ού έξομαλίζεται διαφορά τών μοναχών τών μο- 
ναστηρίων τοΰ τε τών Ρώσσων έπιλεγομένου καϊ τοΰ Ξενοφώντος, 
περί τινων μοναστηριακών όρων. (Έξελέγησαν έπϊ τούτφ διαιτηταϊ 
τής μονής Ξενοφώντος δ αρχιμανδρίτης καϊ ΰιόασχαΛος Δανιήλ. . .)

ι') ’Εγκύκλιος περί κληρονομικών διαφορών κατά τό 1803, δημο- 
σιευθεΐσα έν Νεο.Ιόγω (Κων|πόλεως) 1874 άριθ. 1748 ύπό Μ. Πα- 
ρανίκα. Δέν ειχον καιρόν νά παραβάλω έφέτος έάν είνε τό αύτό τφ 
περί άιαιτήσεως κληρονομικών δικαίων τής έπαρχίας Άδριανουπόλεως,

1 Ή σημείωσις περί τής επιστολής ταύτης έχορηγήθη μοι ύπδ τοΰ κ. Α. 
Παπαδοπούλου τοΰ Κεραμέως. Πρδς γνώσιν δ’ έστω, δτι δπου έν παρενθέσει 
σημειοΰμαι τ’ αρχικά Π. Κ., τω φίλω τούτω ανήκει ή πληροφορία, ούδεν'ι 
δ άλλφ. Πάντων τών λοιπών έν κώδιξι τών πατριαρχείων καϊ εκκλησιών άνεΰ- 
ρον τά ϊσα απαράλλακτα καί άλλαχοΰ.
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δπερ έστι κατακεχωρισμένον έν τω ύπ’ άριθ. 44 πατρίαρχικφ κώδικι.
taz) Έπικυρωτικόν σιγίλλιον τοΰ κατά τό άγιον ‘Όρος ίεροΰ κοι- 

νοβιακοΰ μοναστηριού τοΰ άγιου Στεφάνου τοΰ έπιλεγομένου Κων- 
σταμονίτου. Τούτου κατά Ιανουάριον τοΰ 1803 έκδοθέντος δ κ. Γε- 
δεών ού μέμνηται, ούδ’ ό Langlois, καίπερ περί τοΰ μοναστηριού 
άμφότεροι λόγον ποιούμενοι.

ιβ') Κατά τόν ’Ιανουάριον πάλιν τοΰ αύτοΰ έτους έξεδαθη σιγίλ- 
λιον περί άνταλλαγής της έκκλησίας τών Κυδωνιών τοΰ άγιου Νι
κολάου καί τοΰ μετοχιού τοΰ Παντοκρατορινοΰ κατά την έπαρχίαν 
’Εφέσου προς την της ύπεραγίας Θεοτόκου.

ιγ') Κατά μάρτιον τοΰ 1803, σιγίλλιον περί τοΰ έν τή έπαρχίιφ 
Χερρονήσου κειμένου χωρίου Καίνονργίον έπιλεγομένου.

ιδ') Κατά μάϊον (κζζ.) τοΰ 1803, περί τίνος παπά Διονυσίου εΐλη- 
φότος την ήγουμενείαν τοΰ έν Σκιάθφ σταυροπηγιακού μοναστηριού 
τής Εύαγγελιστρίας κατά άπάτην, εγκύκλιος πρός τόν θέόφιλέστα- 
τον έπίσκοπον Σκιάθου Εύγένιον όπως καθαιρέσφ αύτόν καϊ άποβάλφ, 
έγκαταστήσφ δέ τφ συστάσει κα’ι άλλων και της περιβλέπτου έκλαμ- 
πρότητος τοΰ πεγιζαδέ δραγομάνου τοΰ βασιλικού στόλου Ίωάννου 
Καλλιμάχη τόν ιερομόναχον Σεραφείμ, γνώμφ και τού κυριάρχου μη
τροπολίτου Λαρίσσης.

is') Κατά Ιούνιον τού 1803,σιγίλλιον περϊ έκώσεως της έπισκοπής 
Ίερομηρίου μετά της έπισκοπης Παραμυθίας εις μίαν.

ις·”) Κατά Ιούλιον (31) τού 1803, επιστολή τφ όσιωτάτω καθη- 
γουμένφ δημοσιευθεϊσα ύπό κ. Γ. Κρέμου έν Φωκ. III σ; ‘21—22.

ιζ') ’Επίσης τόν αύτόν μήνα (31), και ετέοα (Αύτόθι σ. 22—23), 
πρός τόν μητροπολίτην Αθηνών.

ιη') Τφ αύτφ έτει, συνοδικόν γράμμα περϊ χρηματικής διαφοράς 
μεταξύ τού πρώην Ίωαννίνων Μακαρίου και τού άναλαβόντος τήν 
μητρόπολιν ταύτην Ιεροθέου.

ιθΖ) Κατά μ.ήνα Ιούλιον τού 1803, σιγίλλιον περϊ τής έν τφ έπι- 
σκοπή Πέτράς (έν Κρήτφ, κατά τό καστέλλιον Μεραμπέ2ον'\ ίεράς 
έκκλησίας τής Θεοτόκου, καθ’ δ αυτή τετίμηται τφ σταυροπηγιακή 
άξίιφ κα’ι τιμή τή αιτήσει τών χριστιανών, «ώς άν έκ τών προσόδων 
αύτής έ'χοιεν πόρον ίκανόν πρός σύστασιν σχολής».

κ') Κατά μήνα αΰγουστον τού 1803, σιγίλλιον περϊ'τοΰ έν *Άθφ  
μοναστηρίου τού Ρωσσικοϋ έπιλεγομένου. (’Ίσως είναι τό αύτό δπερ 
σημειοϋται δ Langlois Le lnOllt AtllOS, σ. 56, κα'ι δ κ. Γεδεών 
έν Άθφ σ. 194, άλλά φέρον χρονολογίαν τού μαρΐίου (6).
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κα') Κατά μήνα σεπτέμβριον τού 1803, σιγίλλιον περϊ τών έν 

Άρναούτκιοϊ (Μέγα 'Ρεύμα) σχολών (ού κατέχω πιστόν άντίγραφον).
κβΖ) Κατά όκτώβριον τού 1803, σιγίλλιον δι’ ού έπιβραβεύεται ή 

σταυροπηγιακή άξία τφ έν τή έπισκοπή Δαμαλών ένοριακφ μονα- 
στηρίφ τής Κοιμήσεως τής ύπεραγίας Θεοτόκου πλησίον τού Σοφικού, 
δθεν κα'ι έπεκέκλητο. (Έγένετο τό σιγίλλιον πρός άποσόβησιν πάσης 
έπηρείας κα'ι ιδιοτέλειας, ήτις θά κατέστρεφε τέλεον τό μοναστή- 
ριον.)

κγΖ) Κατά δεκ,έμβριον τού 1803,σιγίλλιον περϊ τών πέντε μεριδίων 
τής έκκλησίας τού άγιου Νικολάου κατά τήν Άγνιά/τ (Κων/πόλεως), 
ώστε νά μένωσιν άναφαίρετα τού παγκαριού.

κδΖ) Σιγίλλιον άναιρετικόν τού ύπ’άριθ. ιθ’ γενόμενον τφ ίανουα- 
ρίφ τοΰ 1804.

κε’) Κατά Ιανουάριον τού 1804,σιγίλλιον περϊ τής έν Κουρούτσε- 
σμε σχολής έκδοθέν ύπό τού κ, Μ. Χαμουδοπούλου έν ΆΛηθείας 
τόμ. Α', σ. 287—292.

κς-Ζ) Κατά Ιανουάριον τού αύτοΰ έτους, σιγίλλιον μέγα κα'ι έκ- 
τενες, δπερ δημοσιεύομεν ήδη περϊ τής άπό Φαναρίου είς Κουρούτσε- 
σμε μετοικήσεως τής Μ. Σχολής τού Γένους.

κζ ) Κατά φεβρουάριον τού 1804, έπιστολή πρός τόν Τήνου περϊ 
τής έκκλησίας τού άγιου ίερομάρτυρος ’Ελευθερίου, ήν ό οίκοδομησά- 
μενος κΰρ Γιαννούλης Μεκάρδης μετά θάνατον άφήκε κοινήν, έπ'ι συμ
φωνία νά προτιμάται ίερεύς έν αύτή άπόγονοςτής οικογένειας.

κηΖ) Κατά φεβρουάριον (1) τού 1804, εγκύκΜ,ος συνοδική κα'ι πα
τριαρχική περί παροχής βοήθειας διά τήν μετοίκησιν τής Μ. Σχολής 
κα'ι τών έαρινών πατριαρχείων, έκδοθεϊσα ύπό τού φιλομουσοτάτου 
άγιου Βελεγράδων έν τή ΈκκΛησεασΐ. ΆΛηθεΐα τόμ. Β", σ. 247 κα'ι 
άναδημοσιευομένη ύφ’ ήμών.

κθ ) Κατά μάρτιον τού 1804, σιγίλλιον δι’ ού έπικυρούται συμ- 
φώνως τφ έκδεδομένφ βασιλικφ προσκυνητφ χάτη σεριφίω ή δεσπο
τεία τών Ζωγραφιτών πατέρων έν τοϊς κατά τό χωρίον τής 'Ρρμίλιας 
(εν Αθφ) κειμένοις κτήμασι τοΰ μ.οναστηρίου αύτών.

λζ) Κατά μάρτιον τοΰ 1804, σιγίλλιον περί τής έν Έγρί-καπού 
(Κων/πόλεως) έκκλησίας τής ύπεραγίας δεσποίνης ήαών Θεοτόκου 

ένορίας ταύτης σκα- κα'ι τοΰ διορισθέντος έπ'ι τοϊς μνημείοις τής 
πτήρος.

λα') Κατ’ άπρίλιον τού 1804, άπόδειξις 
άποκαταστάσεως ώς εποπτών τής έκκλησίας

πατριαρχική περϊ τής 
τού άγιου Δημητρίου 
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(έν Κουρούτσεσμε) τοΰ Σκαρλάτου Μαυροκορδάτ'ου, τοΰ Αλεξάνδρου 
Χανδζερή καϊ Δημητρίου Σχινά, τηνττβρ δημοσιεύομεν ήμεΐς ένταΰθα· 

λβ') Κατ’ άπρίλιον του 1804, σιγίλλιον περί της δι’ αγοράς προσ- 
κτήσεως τής εκκλησίας τοΰ άγίου Ίωάννου είς τήν’ εκκλησίαν τοΰ 
άγίου Δημητρίου, δπερ πρώτον ήδη ήμεΐς δημοσιεύομεν κατωτέρω.

λγΖ) Κατ’ άπρίλιον τοΰ 1804, σιγίλλιον περί ένώσεως τή,ς έξαρχίας 
Τριπολιτζάς καϊ τής αρχιεπισκοπής Άμυκλών.

λδ') Κατ’άπρίλιον τοΰ 1804, σιγίλλιον περί τής έν τή νήσφ Σκο- 
πέλω μονής τής Εύαγγελιστρίας, ήτις όύσα κτιτορική τοΰ. Στεφάνή 
Δαπόντε έγένετο σταυροπηγιακή άμα τή τελευτή τοΰ πατρός, τή 
αιτήσει τών υιών και κληρονόμων αύτοΰ Δημητρίου, Στεφάνου, 
Αλεξάνδρου κα'ι Κωνσταντίνου.

λε') ’Επίσης περί τών ορίων κα'ι διαχωρισθέντων ιδίων τόπων τοΰ 
έν τω άγιωνύμφ ’Όρει ίεροΰ κοινοβιακοΰ μοναστηριού τοΰ Έσφιγμένου.

λς-') Κατά Ιούνιον τοΰ 1804, σιγίλλιον έγκαταστάσεως Δωροθέου 
τοΰ Πρωίου ώς σχολάρχου τής έν Κουρούτσεσμε Σχολής τοΰ Γένους. 
Έδημοσιεύθη έν Έ22ητ. Φι2ο2. Δ’υΆΖόγ. τόμ. ΙΓ', σ. 203 κ. έ.

λζ') Κατά όκτώβριον τοΰ 1804, σιγίλλιον περί τής διοικήσεως κα'ι 
οικονομίας τής έν κεφαλαίοις γενομένης περί τής κατά τδ Πεϊόγλου 
έκ βάθρων νεωστι άνεγερθείσης ίεράς εκκλησίας τής σεμνυνομένης έπ'ι 
τοΐς ένδόξοις Είσοδίοις τής ύπεραγίας δεσποίνης ήμών Θεοτόκου. 
(Πρβλ. Βυζαντ. Ήμεροί. Χρυσαφ. έτος Γ', σ. 43 κ. έ.)

λη') Κατά φεβρουάριον τοΰ 1805, σιγίλλιον περί τής κοινοβιακής 
αποκαταστάσεως τοΰ έν τφ άγιωνύμφ ’Όρει ίεροΰ σταυρόπηγιακοΰ 
μοναστηριού τοΰ άγιου Διονυσίου.

λθ ) Κατά μάρτιον τοΰ 1805, εκκλησιαστικόν γράμμα περί τής 
έν τή έπαρχίφ Τήνου ίεράς έκκλησίας τοΰ,αγίου Νικολάου και τής 
ένορίας αύτής.

μ/) Κατ’ άπρίλιον τοΰ 1805, έκλογή τοΰ μητροπολίτου Θεοδο- 
σιουπόλεως, διαδεξαμένου τόν παραιτησά,αενον Λεόντιον. Έδηλώθη 
έν Έκκ2ησ. Ά2ηθ. τόμ. Β’, σ. 279.

μα ) Κατ’ άπρίλιον τοΰ 1805, σιγίλλιον περί τοΰ κατά τήν νήσον 
Πρίγγιπον ίεροΰ μοναστηριού τοΰ Κουδουνα επιλεγόμενου, δι’ ού κυ- 
ροΰται ή έπ’ αύτφ κατά κυριαρχικόν λόγον δεσποτεία τόΰ μητροπο
λίτου Χαλκηδόνος.

μβ') Κατά μάϊον, σιγίλλιον μακρότατον περί Ζωοδόχου Πηγής 
καί τών έθνικων νοσοκομείων, έκδοθέν έν τφ πονήματι τοΰ ίερέως 
Εύγενίου {Περί Ζωοδόχου Πηγης,σ. 251—261), δι’ού όρισμφ βασι- 

λικώ άνατέθειται ή γενική έποπτεία τών έν Γαλατά καί Πεϊόγλου 
νοσοκομείων τοΰ Γένους ήμών τφ άοιδίμφ πρίγκιπι Δημητρίφ τω 
Μουρούζη. Τοΰ σιγιλλίου τούτου ήμεϊς πρώτοι μνείαν έποιησάμεθα 
έν ύποσημειώσει τής προτέρας έκδόσεως σ. 45, ώς περιεχομένου έν 
τφ ΰπ’ άριθ. 44 πατρ. κώδικι.

μγ{) Κατά μάϊον (15), πρός τόν πρώην οικουμενικόν πατριάρχην 
Γρηγόριον τόν Ε', έπιστολή δημοσιευθεϊσα έν Έ22ην. Φι,ΛοΙ. Σν22. 
τόμ. ΙΓ', σ.· 233.

μδ') ’Επίσης πρός τούς Άγιορείτας, αύτόθι.
με') Κατά σεπτέμβριον τοΰ 1805, σιγίλλιον καθ’ δ ή έν Ζίτση 

μονή Ήλιου τοΰ Θεσβίτου προσήρτηται τή έν Ίωαννίνοις σχολή τοΰ 
Γκιούμα. Έδημοσιεύθη ΰπ’ έμοΰ έν Παρνασ. έ. έ. φυλλ. Α'.

μς-') Κατά σεπτέμβριον τοΰ 1805, σιγίλλιον COncernant les 1θ- 
yers qui devaient etre perqus sur les habitans des skytes du 
Mont Athos (παρά Langlois. Σημ. Π. K.}.

μζ') Κατά όκτώβριον, σιγίλλιον περί τών έν Πέραν (Κων/πόλεως) 
έν τή ένορίφ τών Είσοδίων τής Παναγίας δύο κοινών σχολών.

μη') Κατά όκτώβριον, περί τών έν Ίωαννίνοις σχολείων καί τής 
Καπλαναίας, σιγίλλιον, ού περίληψιν έδημοσίευσα έν τφ άνά χεϊρας 
τόμφ τοΰ Παρνασσού σελ. 55.

μθζ) Κατά όκτώβριον τοΰ αύτοΰ έτους (1805), σιγίλλιον περί συ- 
στάσεως σχολών έν Κουσγουνδζουκίφ (έπί τής άσιατικής όχθης τοΰ 
Βοσπόρου), έκεΐ όπου έκειτο έκ παλαιοΰ ή μητρόπολις Χαλκηδόνος, 
κατατεθέντων έπτακισχιλίων γροσίων ώς κεφαλαίου. Τών σχολείων 
ίν μέν έσται τών ελληνικών μαθημάτων, τό δ'έτερον τών ιερών γραμ
μάτων. (Τών, σχολείων τούτων ούδείς τών μέχρι τοΰδε πραγματευ- 
θέντων έμνήσθη.)

ν') Κατά νοέμβριον τοΰ 1805, σιγίλλιον περί γυναικείας μονής τής 
Θεοτόκου έν τή νήσφ Σικίνφ, δπερ έδημοσίευσα έν Παρνασσού τόμ. 
Θ', σ. 405 κ. έ.

να') Κατά τόν αύτόν μήνα, έκλογή Θεοφίλου Λιβύης ώς πάτοι*  
άρχου Αλεξάνδρειάς, δηλωθεϊσα έν ΈκκΛησεαστ. ΆΛηθείας τόμ. Β', 
σ. 279.

νβ') Κατά*δεκέμβριον  τοΰ 1805, σιγίλλιον προσεπικυροΰν παλαιό- 
τερα περί τής σταυροπηγιακής άξίας τοΰ έν τή νήσφ Στρορράδια ίεροΰ 
μοναστηριού τής Μεταμορφώσεως τοΰ Σωτήρος.

νγ') Κατά δεκέμβριον τοΰ 1805, σιγίλλιον περί τής έν Σαντορίν/; 
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έκκλησίας τοΰ Σωτήρος Χρίστου κτιτορικής τής οικογένειας Τζανάκη 
Γαβαλλά (ριψε'), δπερ κατέχω ανέκδοτον.

νδ ) Κατά Ιανουάριον τοΰ 1806, επιστολή πρδς τδν Ταλαντίου 
δημοσιευθεϊσα έν Φωκικοϊς Κρέμου τόμ. Γ', σ. 15-16 (Σημ. έαή και 
Π. Κ.)

νε ) Κατά μάρτιον τοΰ 1806, σιγίλλιον περί της έν τή έπαρχίφ 
Σάμου κα'ι ’Ικαρίας κατά τό χωρίον Βαθύ έν τη τοποθεσία Ραπ αη
δόνι σεβάσμιας μονής τής Ζωοδόχου Πηγής.

νς·) Κατά μάϊον τοΰ 1806, σιγίλλιον περί τών τριών μεριδίων της 
έκκλησίας τοΰ άγιου Νικολάου κείμενης έν Πέραν της Πόλεως κατά 
τδν Γαλατάν,ών τό έν χαρίζεται τφ παγκαρίφ τής έκκλησίας ταύτης.

νζ') Κατά Ιούνιον τοΰ 1806, σιγίλλιον περϊ τοΰ έξης: «Έπειδη οΐ 
χριστιανοί οί κατοικοΰντες έν τώ νεοδμήτφ χωρίφ κατά τον τόπον 
Έμιργκιάνογλου τοΰ καθ’ ημάς Καταστένου ανήγγειλαν δι’ ανα
φορών δτι ήνεώχθη διά βασιλικοΰ δρισμοΰ ή άρχαιοτάτή έκκλησία 
τοΰ άγιου Ιωάννου τοΰ Θεολόγου, ήτις ώς έκ τής άρχαιότητος ήν 
κατηρειπωμένη.,.πρός άνακαίνισιν, έδεήθησαν παρά τών πατριαρχείων 
χαριαθηναι το μερίδιον τής Έκκλησίας είς τό παγκάριον-αύτής, μό
νον δέ πληρώνειν άνά 30 γρόσια τφ κοινώ καϊ τώ πατριάρχη.

νη ) Κατα ιουνιον τοΰ 1806, σιγίλλιον περϊ συστάσεως καί συντη- 
ρησεως σχολής έν Σαντορίνη. (Αύτη ίόρύθη ύπδ τών προεστώτων τής 
χώρας καϊ τοΰ Παϊσίου ήγουμένου τής αύτόθι μονής Ήλιού τοΰ 
Θεσβίτρυ. Τοΰ σιγιλλίου τούτου κατέχω πιστόν άντίγραφον).

νθ ) Περϊ τοΰ έν τή έπισκοπή Σκιάθου κα’ι Σκοπέλου κειμένου ίεροΰ 
μοναστηριού τών Είσοδίων τής Παναγίας, τοΰ έπιλεγομένου ΚουνΙ- 
σΐριας, σιγίλλιον δι’ ού γίνεται σταυροπήγιον.

ξ') Κατά σεπτέμβριον (22) τοΰ 1 806,παραίτησις τοΰ Καλλινίκου, 
έκδοθεϊσα έν ΈκχΛησ. ΆΛηθεΙας τόμ. Β’, σ. 279 — 280.

ξα) Κατά τδ 1805 (1807;), εγκύκλιος συνοδική ύπέρ τοΰ πυρ- 
ποληθέντος άγίου Τάφου, έκδοθεϊσα έν φυλλαδίφ (έν Κων/πολει τώ 
1807 ε’ις 4ον) είς άπλήν φράσιν' έπίσης καϊ είς τουρκικήν γλώσσαν 
έν έτέοφ φυλλαδίφ (άνακοίνωσις τοΰ Π. Κ.). Νομίζω δτι ή συνοδική 
αύτη έγκύκλιος έξεδόθη τώ νοεμβοίφ ή άρχάς δεκεμβρίου τοΰ 1808. 
διότι ή πυρπόλησις τοΰ άγίου Τάφου κατά τόν νοέμβριον τοΰ έ'τους 
τουτου χρονολογείται, δτε άνερρήθη έπ'ι τδν πατριαρχικόν θρόνον 
'Ιεροσολύμων Πολύκαρπος ό έζ Άγχιάλου. Τότε ένδημών έν τή πρω- 
τευούση έτύγχανεν δ Πολύκαρπος, καϊ τά τοΰ δυστυχήματος μαθών 
άνεκοίνωσε ταΰτα τφ τε οίκουμενικφ πατριάρχη καϊ τοϊς πανεκλάμ ■ 

προις αΰθένταις καϊ προκρίτοις τοΰ Γένους συναθροισθεϊσιν έν συνε- 
λεύσει, έν φ καϊ ή άνοικοδόμησις άπεφασίσθη. Έπϊ τή εύκαιρίφ ταύτη 
έξεδόθη έγκύκλιος πατριαρχική έλληνιστί,τουρκιστί καϊ ρωσσιστί,και 
άπεστάλη πανταχοΰ τής ορθοδόξου γής. (Περί τούτου μέτιθι Ιερο- 
σοΛυμ. ΙΊαλαμά σ. χα'- θ'.)

ξβ') Έντυπον σιγίλλιον τοΰ μαρτίου 1809, δι’ ού προτρέπονται 
οί ορθόδοξοι είς πίστιν πρός τδν Σουλτάνον.

Πλήν τών άνωθι μνημονευθέντων ανεκδότων δ φίλος κ. Παπαδό- 
πουλος δ Κεραμεύς κατέστησέ μοι γνωστά καί τάδε τά ανέκδοτα, ά
τινα έκ τών περιοδειών αύτοΰ κέκτηται έν άντιγράφοις.

α') Κατά μάϊον τοΰ 1801 ίνδικτ. δ', πατριαρχικόν και συνοδικόν 
επιτροπικόν γράμμα, δι ου διορίζεται έφορος τών περί Τραπεζοΰντα 
τριών σταυροπηγιακών μονών δ μητροπολίτης Τραπεζοΰντος Παρ- 
θένιος.

β') Κατά δεκέμβριον τοΰ 1803 ίνδικτ. ζ', καθαίρεσις τών Μυτιλη- 
ναίων διακόνων Σαμουήλ καί Νεοφύτου, κοινοποιηθεϊσα είς τήν μη- 
τρόπολιν Μυτιλήνης.

γ') Κατά Οκτώβριον (15) 1804, έπιστολή παραινετική πρός τούς 
μοναχούς τής μονής Αειμώνος.

δ') Κατά σεπτέμβριον τοΰ 1805 ίνδ. θ', αφοριστικόν συντελοΰν 
είς τήν αθωότητα τής έν Κερασσοΰντι συκοφαντηθείσης Δεσποινοΰς 
'Ρείζη γυναικός Ν. Κεμιδζή, κοινοποιηθέν τφ Τραπεζοΰντος καί τοϊς 
Κερασσουντίοις.

ε') Κατά μάϊον τοΰ 1804, έπιστολή πρδς τούς μοναχούς τοΰ Αει
μώνος διά τδν μοναχόν Χατζή Γρηγόριον.

Έτερος δέ φιλίστωρ, δ κ. Περικλής Ζερλέντης έκ Σύρου, ανέκδοτα 
κατέχει καί τά έξής γράμματα'

α') Κατά φεβρουάριον τοΰ 1802, περϊ τοΰ κληρονομικοΰ δικαιώ
ματος τών έν Νάξφ συγγενών τοΰ Γεωργίου Κουμούλου.

β') Τώ αύτφ μηνί, «περϊ τήε ουσίας τοΰ άποβιώσαντος Γεωργίου 
Κουμούλου ΐνα περιέλθη είς τούς νομίμους αύτοΰ κληρονόμους».

γ') Κατά Ιανουάριον τοΰ 1804, «γράμμα προτρεπτικόν πρδς τούς 
Ναξίους πρός βοήθειαν τοΰ ίερέως Γεωργίου νοταρίου διά τήν παλιν- 
όρθωσιν τής έν τή πόλει τής Νάξου έκκλησίας τής Παναγίας».

Εί δέ καί δ σκοπός ήμών δέν εΐνε ν’ άναγράψωμεν ένταΰθα καϊ 
αποδείξεις καϊ γράμματα έκδοθείσας έπϊ τοΰ πατριάοχου, άτινα είνε 
βεβαίως πάμπολλα, ούχ ήττον σημειοΰμαι πρδς τοϊς ύπδ τοΰ κ, 
Ζερλέντου προφρόνως άνακοινωθεϊσί μοι καϊ τόδε.
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Κατά μάρτιον τοΰ 1865,έγγραφον προς τον Κυζίκου, Νικομήδειας 
και Δέρκων δπως έξελέγξωσι τούς λογαριασμούς τοΰ ναοΰτοΰ άγιου 
Δημητρίου τοΰ χωρίου -ημών (σ. 29 Κουρούτσεσμε).

Τους λογαριασμούς τοΰ 1804, κατ’έγγγραφον διαταγήν του αύτοΰ 
πατριάρχου. σεσημασμένην τφ μαρτίφ τοΰ 1805,έξελέγχουσι καϊ ύπο- 
γράφουσιν ό Κυζίκου ’Ιωακείμ, δ Νικομήδειας Αθανάσιος, , ό Δέρκων 
Γρηγόριος. Έν τφ έγγράφφ τούτφ άναφέρεται: «Προτρεπόμεθα τάς 
υμών ιερότητας δπως συνελθόντες έπ'ι τδ αύτδ μετά τών εύγενεστά- 
των αρχόντων, τοΰ τε άρχοντος Πάνου ’Αλεξάνδρου Χανδζερή καϊ 
τοΰ άρχοντος Χατμάνου Δημητρίου Σχινά, υιών κατά πνεΰμα ήμών 
αγαπητών, τών καϊ ναζίρηδων τών κατά τόν Κουρού-τσεσμε έκκλη- 
σιών, τής τε τοΰ άγιου ένδοξου μεγαλομάοτυρος Δημητρίου τοΰ Μυ - 
ροβλήτου καϊ τής συνηνωμένης αύτώ τοΰ άγιου ένδοξου προφήτου 
Προδρόμου καϊ Βαπτιστοΰ Ίωάννου, συμπαρόντων καϊ τών έξ έκάστης 
πανεκλάμπρου αύθεντικής κούρ.της διορισθησομένων εύγενεστάτων 
αρχωντόν, θεωρήσητε έπ’ ακρίβειας μετά τής εύγενείας αύτών τόν 
λογαριασμόν άπάσης τής διά τοΰ ναζαρετίου τών τε διαληφθέντων 
αρχόντων, καϊ τοΰ μακαρίτου άρχοντος μεγάλου λογοθέτου Σκαρλά
του Μαυροκορδάτου (*) ......».

Οί αυτοί ευγενέστατοι άρχοντες διωρίσθησαν ναζίρηδες έπιμόνφ 
αιτήσει τοΰ πατριάρχου Καλλινίκου και κατά τά 1805 καϊ 1806, 
δτε πρός τοϊς ήδη μνημονευθεϊσιν έλεγκταϊς τών λογαριασμών ίερω- 
τάτοις μητροπολίταις διορίζεται καϊ δ Φιλαδέλφειας Δωρόθεος ύπέρ- 
τιμος καϊ εξαρχος πάσης Λυδίας.

Τφ 1809 διωρίσθησαν ναζίρηδες οί αύτοί, δηλαδή δ τε’Αλέξανδρος 
Χανδζερής καϊ δ Δημήτριος Σχινάς σύν τφ περί τά καλά θερμώ ζη
λωτή Κωνσταντίνφ τφ Καραδζγ, οΐτινες έπϊ οκταετίαν διετήρησαν 
το βαρύ τοΰτο φορτίον τής έποπτείας μέχρι τοΰ 1814, δτε ό οίκου- 

■ μενικός πατριάρχης Κύριλλος γράφει πρός τε τόν άγιον ’Εφέσου Διο
νύσιον, τόν Κυζίκου Κωνστάντιον, τόν Νικομήδειας ’Αθανάσιον καί 
τόν Νεοκαισαρείας Μελέτιον,ύπέρτιμον καϊ έξαρχον Πόντου Πολεμω- 
νιακοΰ, περϊ άκριβοΰς θεωοήσεως καί έξελέγξεως τών λογαριασμών 
τής οκταετίας, «έπϊ παρουσίγ καϊ τοΰ εκλαμπρότατου καϊ περιβλέ
πτου πεγζαδέ κυρίου κυρίου Ίωάννου Καλλιμάχη». Μετά τήν έξέ- 
λεγξιν τών λογαριασμών, οΰς εύρο.ν έν άρίστγι τάξει κατ’ αΰγουστον

( ) Ο Μέγας Λογοθέτης Σκαρλάτος άποβιούς κατά τά τέλη τοΰ 1804 άφιερώ- 
σατο δια διαθήκης καί 500 γρόσια τω ήμετέρφ ναω. "Ορα σημείωσιν 12. 

τοΰ αύτοΰ έτους, δ πατριάρχης Κύριλλος έκδίδωσι γράμμα, δι’ ου 
επιστέφονται εύλογίαις καϊ εύχαϊς οί διαληφθέντες εύγενεϊς άρχοντες 
καϊ παρακαλοΰνται θερμότατα περϊ τής έξακολουθήσεως τοΰ ναζα
ρετίου των.

Τό έγγραφον έχει ώς έπεται:

ΚΥΡΙΛΛΟΣ έ2έω Θεοΰ αρχιεπίσκοπος Κ<ύνστανΐΐνουπό2ε<ύς 
Νέας Ρώμης και οικουμενικός πατριάρχης.

Τίμιοι έπίτροποι τής έν Κουρούτσεσμε τοΰ καθ’ ήμάς Καταστενου 
ίεράς έκκλησίας τοΰ άγιου ένδοξου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοΰ 
Μυροβλήτου καϊ λοιποί χρήσιμοι συνενορΐται εύλογημένοι χριστιανοί, 
τέκνα έν Κυρίφ άγαπητά τής ήμών μετριότητας, χάρις εί'η ύμΐν καϊ 
ειρήνη παρά Θεοΰ^παρ’ ήμών δέ εύχή, εύλογία καϊ συγχώρησις. ’Έστω 
γνωστόν πάσιν ύμΐν, δτι πρό ολίγων ήμερών έπιμόνου παρακλήσεως 
γενομ.ένης παρά τών εύτυχώς τήν έφορείαν τής ίεράς τ’αύτης έκκλησίας 
άνεζωσμένων εύγενεστάτων άρχόντων ναζίρηδων,έξεδόθη ήμετέρα πα
τριαρχική άπόδειξις πρός τούς εφεξής αγαπητούς ήμών συναδελφούς 
τόν τε άγιον Εφέσου κύριον Διονύσιον, τόν άγιον Κυζίκου κύριον Κων- 
στάντιον, τόν άγιον Νικομήδειας κύριον ’Αθανάσιον καϊ τόν άγιον 
Νεοκαισαρείας κύριον Μελέτιον, καθ’ ήν μετά καί άλλων άρχόντων 
περιφανών εις έν συνελθόντες, παρουσιάζοντας καϊ τοΰ έκλαμπροτάτου 
καϊ περιβλέπτου πεγζαδέ κυρίου κυρίου Ίωάννου Καλλιμάχου, υίοΰ 
ήμ.ΐν έν Χριστφ περισπουδάστου, έθεώρησαν έπ’ άκριβείας τούς λογα
ριασμούς τής ίεράς ταύτης έκκλησίας, καϊ τής συνηνωμένης έκκλησίας 
τοΰ τιμίου ένδοξου προφήτου Προδρόμου καϊ Βαπτιστοΰ Ίωάννου, 
άρχομένους άπό τοΰ φως-' σωτηρίου έτους, καϊ παρατεινομένους μέχρι 
τοΰ παρελθόντος δεκεμβρίου μηνός, χρόνων δηλονότι δλοκλήρων οκτώ, 
κα'ι παραλαβόντες αύτούς μετ’ έπιστασίας έντελοΰς καϊ παρατηρήσεως 
δλων τών δοσοληψιών, ένεφάνισαν καϊ πρός ήμάς άκολούθως, έξ ών 
έγένετο καταφανής καϊ κατάδηλος ή τε ανένδοτος φιλοτιμία καϊ δ 
ζήλος δ διακαέστατος, δν ύπερεκπερισσοΰ τρέφουσιν οί άξιάγαστοι 
ούτοι καϊ φιλόκαλοι έφοροι υπέρ τής ίεράς ταύτης έκκλησίας, πόρους 
έξ άπορων έπινοοΰντες καϊ διαπραττόμενοι διά τό όλιγοπρόσοδον αύ
τής, καϊ ού μόνον άρίστως καϊ έπωφελώς ο’ικονομήσαντες άνατεθει- 
μένην αύτοΐς έφορείαν καθ’ δλας τάς παρεμπεσούσας έκκλησιαστικάς 
υποθέσεις, άλλά και πάσαν καιρικήν δυσκολίαν ύπερβαλόντες τή θεία 
συναντιλήψει καϊ χάριτι, καϊ κατορθώσαντες χρέους έκπτωσιν ούκ
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ολίγου, καί την ίεράν εκκλησίαν έπελαφρύναντες πλέον ή κατά τάς 
κοινάς άπάντων έλπίδας- διά ταΰτα γοΰν καί δικαίοις έπαίνοις, καί 
εύφημίαις συνοδικαΐς, καί ταΐς άπό βάθους ψυχής πατρικαΐς ήμών 
εύλογίαις τάς κεφαλάς αύτών κατεστέψαμεν, άποδεξάμενοι έν αγαλ
λιάσει καρδίας ήμών τάς ύπέρ της ίεράς ταύτης έκκλησίας άξιωτάτας 
καί πιστοτάτας εκδουλεύσεις αύτών, και τούς άγώνας οΰς ύπεδύ- 
σαντο ύπέρ του άνακουφισμοΰ τοΰ χρέους αύτής. Δφη αύτοΐς Κύριος 
ό Θεός άπειροπλάσιον τόν μισθόν κάν τώ νΰν, κάν τφ μέλλοντι, και 
πάντα τά πρός σωτηρίαν αιτήματα. Άλλ’έπειδή μετά τήν παράδοσιν 
τών είρημένων λογαριασμών έζήτησαν έπιμόνως ή αύτών εύγένεια, 
ΐνα παραιτηθώσι τού λοιπού τ^ς έφορείας, προβαλλόμενοι τάς πολυ
χρονίους εκδουλεύσεις αύτών, καί την έπιπροσθοΰσαν αύτοΐς συντονίαν 
τών άδιακόπων άσχολιών είς ιδιαιτέρας αύτών άλλας υποθέσεις, καί 
προκαλούμενοι καί άλλους τών φιλοκάλων ομογενών είς την θεοφιλή 
ταύτην διακονίαν, ήμεΐς καί ή περί ημάς ιερά αδελφότης καί άγια 
σύνοδος μετά τοΰ συστήματος τών ζηλωτών προυχόντων τού γένους 
ήμών, έκ πείρας έπιγνόντες πραγματικώς την έκ τ?5ς έπιστασίας αύ
τών ποικίλην ωφέλειαν της ίεράς αύτης έκκλησίας, καί την έκ της 
διακοπές ύφορωμένην ζημίαν μη ανεκτήν ήγησάμενοι, κοιναΐς άξιώ- 
σεσι καί έκκλησιαστικαΐς έμμονωτάταις προτροπαΐς μόλις ήδυνήθημεν 
νά κατορθώσωμεν την συγκατάνευσιν αύτών, άνανευόντων διόλου καί. 
άναδυομενων τό πράγμα, ώς είρηται. Καί δη άποκατεστήσαμεν παλιν 
έφορους καί ναζίρηδες, ώς καί πρότερον, τούς αύτούς εύγενεστάτους 
άρχοντας, καί ήμετέρους κατά πνεύμα υιούς λίαν άγαπητούς καί 
περιπόθητους, τόντε άρχοντα Πάνον κύριον Κωνσταντίνον Καρατζάν, 
καί τόν άρχοντα Χάτμανον κύριον Δημήτριον Σχινάν έπί τόέπιστατεΐν 
διά τοΰ συνήθους αύτών διάπυρου ζήλου καί τής ανενδότου .περί τά j
καλά προθυμίας καί σπουδής, καί διατάττειν καί ένεργεΐν έλευθέρως 
τά πρός τό συμφέρον τής ίεράς αύτής έκκλησίας, καί κρίνειν καί άνα· 
κρίνειν τούς υπαλλήλους αύτοΐς επιτρόπους, καί άποφαίνεσθαι καί όδη- 
γεΐν πρός αύτούς τά πρακτέα. Έφ’ ω γράφοντες εύχόμεθα καί εύλο- 
γοΰμεν πάντας ύμάς πατρικώς, καί έντελλόμεθα, καί παραγγέλλομεν 
έκκλησιαστικώς, όπως, γινώσκοντες αύθις ναζίρηδες καί έφορους τήν 
αύτών εύγένειαν κατά κοινήν έκλογήν καί έπίμονον άξίωσιν άποκατα- 
σταθέντας, τιμάτε καί ύποτάσσησθε, καί πείθησθε αύτοΐς' κατά τό 
πρέπον, νόμιμόν τε καί δίκαιον, άποδεχόμενοι εύχαρι'στως τάς έμ- 
φρονεστάτας οδηγίας αύτών, κα'ι ένεργοΰντες άπαραλλάκτως αύτάς 
ύμεΐς έξαιρέτως οί επίτροποι τοΰ παγκαριού, καί παραδιδόντες τφ 

εύγενεία αύτών καθαρόν καί άκριβή τόν λογαριασμόν τών παρεμπι^ 
πτόντων έσόδων τε καί έξόδων τής ίεράς ταύτης έκκλησίας, καί μηδέ 
παρά τά διατεταγμένα ύπ’ αύτών πράσσοντες. Άλλά καί πάντες οί 
έν αύτή έκκλησιαστικοί εύσεβεΐς χρέος έ'χετε χριστιανικόν ΐνα πα- 
ρέχητε προθύμως καί άγογγύστως τά άναλογουντα τώ έκκλησιαστικφ 
παγκαοίω εισοδήματα καί δικαιώματα κύρια καί τυχηρά σώα καί 
άνελλιπή, προσφέροντες καί τήν δυνατήν βοήθειαν γενναία χειρί εις 
τάς άνάγκας αύτοΰ καί χρείας πρός ψυχικήν σωτηρίαν σας, ό'πως διά 
τής τοιαύτης συνδρομής ύμών καί πλουσιοπάροχου βοήθειας ή μέν 
ίερά αύτη εκκλησία δυνηθφ άπαλλαγήναι τέλεον τοΰ χρέους αύτής 
διόλου, ύμεΐς δέ έ'χητε έν αύτή αιώνιον τό μνημόσυνον, καί τάς άντι- 
μισθίας θεόθεν άπειροπλασίους. Ουτω τοίνυν γινώσκοντες ποιήσατε, 
καθώς έκκλησιαστικώς ύμΐν γράφοντες παρακελευόμεθα καί μή άλ
λως έξ άποφάσεως, 'Η δέ τοΰ Θεοΰ χάρις καί τό άπειρον έλεος, καί 
ή|εύλογία τής ήμών μετριότητος εΐη μετά πάντων ύμών.

,αωιδ' έν μην! αύγούστω, ινδικτιώνος β'.

’Ήδη πρό τής εΐκόνος τοΰ Μεγαλομάρτυρος τό γόνυ κλίνοντες καί 
τήν ίεράν έκκλησίαν εις τό μετέπειτα έτι μάλλον εύτρεπιζομένην καί 
τών οφειλών άπαλλρισσομένην καθορώντες, άνακάμψωμεν,καί τήν πρός 
τό Σαρράφ μπουρνοΰ εύθύ άγουσαν λάβωμεν. ΙΙροϊόντες εύρίσκομεν 
τά κατά τήν έποχήν έκείνην μεγαλοπρεπή μεγατίμων ομογενών καί 
πατέρων οικήματα, αύθεντών, καί ηγεμόνων, καί ποστελνίκων, καί 
λογοθετών, καί μεγάλων διερμηνέων κλπ.,άτινα κοινώς τότε χονρταί 
έπεκέκληντο. Άλλ’ οποία ήν ή τούτων ταζιθέτησις; τίς ήν καί τίνι 
άνήκεν ή παραλία, καί πόσαι αί έπί ταύτης οίκίαι καί τίνων ; Δυσ- 
χερέστατον μέν ήν τό άπαριθμήσαι τάς οικίας τών μεγιστάνων τοΰ 
Γένους ήμών, ε’ι μή εϊχομεν οδηγόν τόν ύπό μελέτην κώδικα, έξ ού 
πιστώς άντιγράφομεν μόνον τάς έπί τής παραλίας οικίας.

Περεγκάλοα.

Τοΰ έκλαμπροτάμου πεϊζαδέ Άλέκου Γκίκα"
• του » » Δημητράκη Γκίκα'
τοΰ εύγενεστάτου άρχοντος μεγάλου λογοθέτου Γρηγορίου Παλασάκη 
τής εκλαμπρότατης δόμνας Σμαράγδας Μουρούζη· 
τοΰ ύψηλοτάτου αύθέντου Μιχαήλ βοεβόδα Σούτζου’ 
τής εύγενεστάτης άρχ. σπαθαρέσσης Σμαράγδας Μάνου'
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τής έκλαμπροτάτης δόμνας κυρίας Σμαράγδας Μουρούζη'· 
τοΰ ύψηλοτάτου αύθέντου ’Αλεξάνδρου βοεβόδα Μουρούζη· 
τού εύγενεστάτου άρχοντος μεγάλου καμαράση Νικολάκη’ 
τοΰ » » » ποστελνίκου Γεωργ. Σλουτζάρη'
τοΰ ύψηλοτάτου αύθέντου ’Αλεξάνδρου βοεβόδα Ύψηλάντη’ 
τοΰ » » ’Αλεξάνδρου » Καλλιμάχη·
τοΰ έξοχωτάτου ίατροΰ σιορ Γκιόπης’ 
τοΰ ύψηλοτάτου αύθέντου ’Αλεξάνδρου βοεβόδα Μαυροκορδάτου' 
τοΰ εύγενεστάτου άρχοντος πάνου ’Αλεξάνδρου Χανδζερή’ 
του ύψηλοτάτου αύθέντου ’Αλεξάνδρου βοεβόδα Μαυροκορδάτου’ 
τοΰ εύγενεστάτου άρχοντος πάνου Κωνσταντίνου Καραδζά’ 
τοΰ ίσπραβνίκου ’Αναστασίου,

Τη παρφκοδομ.ημένη τούτη καί νΰν παραλία προβάλλεται ί) τοΰ 
ακρωτηρίου Σαρράφ μπουρνοΰ, προ της οποίας φκοδόμηται άρχαΐον 
παρεκκλήσιον,προσάρτημα παλαών τής τοΰ Κουρούτσεσμε έκκλησίας, 
έπ’ όνόματι τοΰ άγιου Ίωάννου τοΰ Προδρόμου τιμώμενον, καί την 
μ.νήμην αύτοΰ κατά την 29 αύγούστου πανηγύριζαν.

Ό νΰν τρουλλωτός ναΐσκος ήν άλλοτε μικρός καί πενιχρός, διετη- 
ρεΐτο δέ άπό τών εισοδημάτων αύτοΰ, ών τό περίσσευμα μετά την 
άφαίρεσιν τών δαπανών αύτοΰ μετεβιβάζετο είς τό ταμεΐον της έκ
κλησίας τοΰ άγιου Δημητρίου, ώς εστιν ίδεΐν έν τοϊς κώδιξιν. Άπό 
τοΰ 1790 έτι απαντώ κοντίον περιερχόμενον είς βοήθειαν τής έκ
κλησίας,.καί τό περίσσευμα χορηγούμενον έν τφ ταμείφ τοΰ άγιου 
Δημητρίου (πρβλ. κώδ. σελ. 75, 77 κλ.).

Ό ναΐσκος ούτος τοΰ άγιου Ίωάννου, κατά σημείωσιν -^ν άπήντησα 
έν τή 76 σελίδι τοΰ ύπό μελέτην κώδικος, ήγοράσθη παρά τών έπι- 
τρόπων τοΰ ναοΰ τοΰ άγιου Δημητρίου έπ’ όνόματι τοΰ ναοΰ κατά τό 
1803 αντί τριάκοντα χιλιάδων γροσίων, χορηγηθέντων καί τών διά 
την αγοράν αύτής άπαιτηθέντων κυβερνητικών έξόδων, άτινα άν- 
ήρχοντο εις τό ποσόν τών 3282 γροσίων καί 75 άσπρων. Έκ τούτων 
έδόθησαν κατά προσταγήν τοΰ μεΐμαρ αγά καί του μπας κιατίπη 
(άρχιγραμματέως) τοΰ 523 γρ., καί 1580 γρόσια «διά τό
σενέτι τοΰ βακουφιού είς τό νά γραφή είς τόμιλλέτι φουκαρεσινέ (=είς 
τό πτωχόν έθνος), δπου νά μη συμβαίνουν τοΰ λοιποΰ ίντικάλια καί*  
φεραγάτια κατά καιρούς». Έν σελ. 78 τοΰ κώδικος άναγέγραπται 
καί τάδε: «Επειδή ά έκκλησία τοΰ άγιου Ίωάννου έγράφη έπάνω είς 
τό μιλλέτι, διωρίσθη παρά τοΰ βακουφιού, καθά περιέχεται έν τφ 
δοθέντι ήμΐν σενετίφ τοΰ χαρεμέ’ίν, νά δίδωνται κατ’ έτος λόγφ ίδ- 

ζαρέ είς τό βάκφι άνά 21 γρ. διά τοΰ κατά καιρόν έπιτρόπου, λαγι- 
ζομενης της άρχής τοΰ χρόνου άπό της κθ' τοΰ σεββάλ τοΰ ασιη' 
οθωμανικού έτους, καθ’ ήν έστι γεγραμμένον τό σενέτι, λαμβανομένου 

ίδζαρέ τεσκερεσί».
Πρός πλείονα καί δή μονιμωτέραν τών πραγμάτων άποκατάστασιν, 

κατά τό 1804 έπί πατριαρχίας Καλλινίκου τοΰ άπό Νίκαιας, έγένετο 
σιγίλλιον πατριαρχικόν καί συνοδικόν «περί τής προσκτήσεως τήν εκ
κλησίας Τον άγιον Ίωάννου είς τήν εκκλησίαν τοϋ άγιου Λημητρίον». 
Έδαπανήθησαν δέ πρός έκδοσιν τοΰ σιγιλλίου,καί διά την έν τφ κώ- 
δικι της Μεγάλης Έκκλησίας καταγραφήν αύτοΰ, ώς έκ τών γεγραμ- 
μένων έν τη 78 σελίδι τοΰ έν δψει μου κώδικος έξάγεται, καί διά την 
μεμβράνην, γρόσια τό δλον έξ πρός τοϊς είκοσι. ’Έκτοτε δέ δύναταί 
τις ίδεϊν έν ταΐς πατριαρχικαϊς άποδείξεσι περί άναγνωρίσεως νέων 
έπιτροπών έπί τε τοΰ αύτοΰ πατριάρχου καί τών μετέπειτα, δτι γρά
φεται «τής τοΰ άγιου Δημ. καί της συνηνωμένης αύτή έκκλησίας τοΰ 
τιμίου ένδοξου προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστοΰ Ίωάννου», ώς 
καί έν ταΐς περί θεωρίας τών λογαριασμών.

Τό σιγίλλιον τοΰτο άντιγράψας άλλοτε έκ πατριαρχικών κωδίκων 
εντολή τοΰ πρώην ήγεμόνος τής Σάμου Κωστάκη βέη Φωτιάδου, έπί 
τής τοποτηρητείας τής Α. Σ. τοΰ άγιου Εφέσου κυρίου Άγαθαγ- 
γέλου, καταχωρίζω ώδε πρός τρανήν καί άναμφισβήτητον άπόδειξιν 
τής μονίμου καί διηνεκούς σχέσεως τοΰ ναοΰ καί τοΰ παρεκκλησίου 
καί τών δικαίων τής ένορίας τοΰ Κουρούτσεσμε έπί τοΰ ναΐσκου 

τούτου.

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ έλέω Θεόν αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως 
Νέας Ρώμης καϊ οίκουρενικός πατριάρχης.

Άναγκαΐόν έστιν ύπέρ τι άλλο τά δίκαια τών άπανταχου άγιων 
τοΰ Θεοΰ έκκλησιών καί τών ιερών σκηνωμάτων διαρρήδην φαίνεσθαι 
καί γνωρίζεσθαι κατά πάντα καιρόν, καί τοΐς πάσι καταφανή γίγνε
σθαι μαρτυρίαις καί άποδείξεσι βεβαίαις καί άσφαλέσιν, έκκλησια- 
στικοΐς δηλονότι καί βασιλικοΐς, καί μηδένα λανθάνειν τήν περί 
τούτων ήκριβωμένην κατάστασιν, δπως μή τή άγνοίιρ καί άο!αφεί«< 
λήθης συγχωθέντα βυθοΐς τή τοΰ πανδαμάτορος χρόνοο φοριή, είς άλ- 
λοιοτέραν τινά μεταπέσωσι κατάστασιν, καί τό είναι αύτών άπο- 
βάλωσι. Ταύτη τοι ού μόνον δέον, άλλά καί άναγκαΐόν κατασφα- 
λίζεσθαι καί κάταχωρεΐσθαι πάντα καιρόν τυγχάνουσι τά γράμματα.
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Διό δη καϊ ί) καθ’ τψ.Άς τοΰ Χρίστου Μεγάλη Έκκλησία- προνοοΰσα 
της εύσταθείας καί διαμονής καί τών κατά τόν Κουρούτσεσμε ιερών 
εκκλησιών του άγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρας Δημητρίου τοΰ Μυρο- 
βλήτου, και της ένωθείσης αύτφ έτέρας τοΰ άγίου Ίωάνου, προσφέρει 
καϊ άναγκαίως έκδίδωσι τό παρόν αποδεικτικόν σιγγιλλιώδες αυτής 
έν μεμβράναις γράμμα, έκτιθεμένη ώδε πως τά αίτια και τόν τρό
πον της αχώριστου ένώσεως αυτής. Κα'ι γάρ έξ υψηλές βουλής άπο- 
φανθέν πωληθήναι τήν’έν τώ Κουρούτζεσμε κατά τόν Σαρράφ. πουρνού, 
λεγόμενον τόπον κειμένην εκκλησίαν του τιμίου ενδόξου προφήτου 
Προδρόμου καί Βαπτιστοΰ Ίωάννου διά χρέος τοΰ ύψηλοτάτου αύ- 
θέντου κυρίου κυρίου Ίωάννου Μιχαήλ Σούτζου*.βοεβόδα  άφεύκτως 
άπαιτούμενον, κα'ι έπϊ τούτφ έκδοθέντος κα'ι μεζάτ καϊμεσϊ τοΰ έν- 
δοξοτάτου δεφτερδάρ έφένδη, έπιτάττοντος τήν τής ε’ιρημένης έκ
κλησίας πράσιν έπϊ προσδιωρισμένη τιμφ γροσίων τριάκοντα χιλιά
δων, καϊ έπομένως μεταπεμφθέντων έν μέρει τών ένταΰθα ‘Αγιοτα- 
φιτών καϊ Σιναϊτών, και 'Αγιοριτών καϊ λοιπών μοναστηριακών 
πατέρων, πολλαχώς τε καϊ πολυειδώς προτραπέντων εις τήν ταύ
της αγοράν, κα'ι άπάντων άπανηναμένων διά τό όλιγοπρόσοδον τής 
ρηθείσης έκκλησίας, μήτε ένορίαν έχούσης, μήτε έξικανούντων τών 
ετησίων αύτής έκκλησιαστικών εισοδημάτων, μηδέ πρός εκτισιν 
κάν τών ήμίσεων έτησίων τόκων τών εις τήν αγοράν αύτής, καϊ 
εις τά συνήθη έξοδα έπ'ι τοϊς άναγκαίοις σενετίοις δοθησομένων. 
άσπρων, τής δέ προσταγής αμετάθετου ούσης διά τήν ταύτης 
άπεμπόλησιν, άλλως τε ΐνα μή περιπέσγ ή ρηθεΐσα έκκλησία εις χεϊ- 
ρας αλλογενών, σκέψεως πολλής περϊ τούτου γενομένης τών τε έκ- 
κλησιαστικών καί τών πολιτικών ύποκειμένων, έ'γνωσται γνώμγ κοινφ 
ώνηθήναι τήν ρηθεΐσαν έκκλησίαν ύπό τής κατά τόν Κουρούτσεσμε 
έκκλησίας τοΰ άγίου ένδοξου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου^ καίτοι 
ε’ισέτι ύπ’ ένοχήν Ικανού χρέους διατελούσης έκ τής πρό ολίγων χρό
νων έκ βάθρων άνεγέρσεως αύτής, καϊ προσηλωθήναι αύτφ ώς έν τφ 
ένορίςε αύτής κειμένη. Κα'ι δή καταβληθέντων τών είρημένων τριά
κοντα χιλιάδων γροσίων ύπό τής ρηθείσης έκκλησίας τοΰ άγίου Δη
μητρίου, άναδεξαμένης κα'ι τοΰτο τό βάρος,. έπομένως πληρωθέντος 
καϊ τοΰ συνήθους έξεδόθη ό ύψηλός βασιλικός μονΛχναμες
δηλωτικός τής τελείας άπεμπολήσεως τής ε’ιρημένης έκκλησίας πρός 
τό γένος ήμών μετά τής έν τφ ρηθέντι μουλκναμέ διαλαμβανομένης

Μέτιθι τά έν Κωνσταντινόυπόλει Σκαρλάτου Βυζαντίου τ. Β’, σ. 114 σε- 
σημειωμένα περϊ Σούτσων.

περιοχής,όροθετηθείσης έξ ύψηλής προσταγής ύπό τε τοΰ ένδοξοτάτου 
μεϊμαραγά καϊ τοΰ τιμιωτάτου ρ,Λας χιατίπι τοϋ χαρεμέΐτ, καθ’ δν 
μοίλΖκζαμέχ έγένετο και. τό τοΰ βακουφιού σενέτον, ών τά έ'ξοδα 
μετά τού είρημένου όεΛαόΙιγιε συμποσωθέντα εις γρόσια 3282, κατα- 
βληθέντα καί ταΰτα ύπό τής ρηθείσης έκκλησίας τοΰ άγίου Δημη
τρίου, ώστε συμποσωθήναι τά πάντα, τά. τε τής αγοράς δηλαδή και 
τά τών γεγονότων έξόδων εις γρ. 33,282, έγένετο ή ρηθεΐσα έκκλησία 
τοΰ άγίου Ίωάννου ίδιον κτήμα τής ε’ιρημένης έκκλησίας τοΰ ά
γίου Δημητρίου άναφαίρετον καϊ άναπόσπαστον εις αιώνα τόν άπαντα, 
παρ’ αύτής δεσποζομένη κα'ι έξουσιαζομένη καϊ ύπό τών κατά καιρούς 
ναζίριδων διοικουμένη. Τούτου χάριν καϊ γράφοντες άποφαινόμεθα 
συνοδικώς μετά τών περϊ ήμάς ίερωτάτων αρχιερέων καϊ ύπερτίμων,τών 
έν άγίφ Πνεύματι αγαπητών ήμών αδελφών κα’ι συλλειτουργών, ΐνα 
ή ρηθεΐσα έκκλησία τοΰ άγίου Ίωάννου ή κειμένη έν τφ Κουρούτσε
σμε κατά τόν Σαρράφ μπουονοΰ λεγόμενον τόπον, μετά τής έν τφ βα- 
σιλικφ μουλκναμέ καϊ έν τφ σενετίφ τού βακουφίου διαλαμβανομένης 
περιοχής αύτής, ύπάρχνι καϊ λεγηται καϊ παρά πάντων γινώσκηται 
εις άπαντα τόν έξής χρόνον ίδιον κτήμα τής ρηθείσης έκκλησίας τοΰ 
άγίου ένδοξου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοΰ Μυροβλήτου άναφαί
ρετον καϊ άναπόσπατον, ώς άγορασάσης αύτήν καϊ καταβαλούσης τήν 
ε’ιρημένην ποσότητα τών 33 καϊ 282 γροσίων, καϊ μηδενός έτέρου έκ 
τοΰ εύσεβοΰς ήμών πληρώματος ιερωμένου ή λαϊκού προσώπου κατα- 
βαλόντος έπ’αύτώ τούτφ μηδέ οβολόν, καθά σαφώς άνωτέρω διείλη- 
πται, διοικουμένη καϊ διεξαγομένη παρά τών κατά καιρόν τής αύτής 
ίεράς έκκλησίας τοΰ άγίου Δημητρίου εύγενεστάτων άρχόντων ναζί
ριδων ώς άν μάλλον συμφέρον δόξγι αύτοΐς, μηδενός τολμώντος ένο- 
χλήσαί ποτέ καί διασεΐσαι έπϊ μηδεμιφ αιτία καϊ προφάσει τήν έν 
αύτφ τελείαν δεσποτείαν τής ε’ιρημένης έκκλησίας. τοΰ άγίου .Δημη
τρίου, μηδέ λόγφ έμβατοικίου πόλύ ή ολίγον έξ αύτής άπαιτήσας, 
άλλ’ οί κατά καιρούς ναζίριδες τής έκκλησίας τοΰ άγίου Δημητρίου 
έχωσι πάσαν άδειαν άποκαθΐστφν ίερουργοΰντας έν αύτφ τφ έκκλησίφ 
τοΰ τιμίου ένδοξου προφήτου Προδρόμου κα'ι Βαπτιστοΰ Ίωάννου, 
κατά τήν άνέκαθεν έπικρατήσασαν έν αύτή τάξιν καϊ συνήθειαν, 
έπικυρωθεΐσαν πάλιν έκκλησιαστικώς, ώσπερ κα'ι ήδη- οί δ’ άποκαθι- 
στάμενοι ίερεΐς κατ’ έκλογήν τών ναζίριδων καϊ συναίνεσιν όφείλωσι 
λαμβάνειν καϊ τήν κανονικήν άδειαν τοΰ κατά καιρόν πατριάρχου έπϊ 
τφ ποιεΐν νομίμως τά ιερατικά ύπουργήματα, καϊ διατηρεΐσθαι άμε- 
τατρέπτως τούς ίερούς άποστολικούς κανόνας καί τούς έκκλησιαστι- 
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κούς ορούς καί θεσμούς τών άγιων Πατέρων, ού μέντοι λόγφ εξουσίας 
έν αύτη τή εκκλησία δτι αύτή έστιν ίδιον κτήμα τής εΐρημένης 
εκκλησίας τοΰ άγίου Δημητρίου,άλλά χάριν τοΰ ευτάκτου και νομίμου 
της ιεροπραξίας, καί μνημονεύειν κανονικώς τοΰ πατριαρχικού ονόμα
τος, ώς νενόμισται. Ταΰτα τοίνυν άποδεικνύεται άριδήλως κα'ι άπε- 
φάνθη συνοδικώς κα'ι κεκύρωται έκκλησιαστικώς ϊνα διαμένωσιν εις 
άπαντα τον αιώνα άμετάτρεπτά τε και άμεταποίητά, κα'ι έ'χωσι τό 
κΰρος κα'ι την ΐσχύν άεί, τήν ασφάλειαν τε μόνιμον και διηνεκή την 
ένδειξιν. Διό έγένετο και τό- πάρ-όν ήμέτερον πατριαρχικόν καί συνο
δικόν αποδεικτικόν κ'α'ι έπι.κυρωτικόν σιγιλλιώδες έν μεμβράναις 
γράμμα,, καταστρωθέν κάν τφ ίερώ κώδικι της καθ’ήμάς. τοΰ Χρίστου 
Μεγάλης Έκκλησίας, καί έδόθη τγί ρηθείση κατά τόν Κουρούτσεσμε 
κειμένγ ιερά έκκλησίρι τοΰ άγίου ένδοξου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου 
τοΰ Μυροβλήτου. Έν έτει σωτηρίφ φωδ’, κατά μήνα άπρίλιον, έπινε- 
μησεως έβδομης.

ψ Καλλίνικο; έ.λέω Θεοΰ-αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης
ι καί οικουμενικός πατριάρχης.

. ψ ’Εφέσου Αιονύσιος. ψ Ηράκλειας ΜεΛε'τιος. -ψ Κυζίκου 'Ιωακείμ. ψ Νι
κομήδειας Άθανάαιος. φ Χαλκηδόνος 'Ιερεμίας. φ Δέρκων Γρηγόριος. φ Πρού- ■ 
σης "Ανθιμος. φ ΛαρίσσηςΐΡαφάηΛ. φ Άγκυρας Ίωαννίκιος. φ Νέων Πατρών 
ΠοΛόκαρπος. φ Προϊλάβου Παρθενίες.

. ‘Ως ό ναός τοΰ άγίου Δημητρίου δΐς μετά τό 1798 άνεκαινίσθη 
καί έπεσκευάσθη, τό μέν κατά Μάρτιον τοΰ 1832 έπιστασίφ τοΰ 
άρχοντος Μεγάλου Λογοθέτου Νικολάου. Άριστάρχου, πατρός ευ
κλεούς τοΰ νΰν πατρφζοντος υίοΰ, κάί τών κυρίων Ίωάννου Μεγα- 
λιοΰ καί Ίουσουφάκη δαπανηθέντων 31,247 γροσίων,τό δέ κατά τό 
1875; ουτω καί τό παράρτημα αύτοΰ ό τοΰ άγίου Ίωάννου ναός 
δίς μέχρι τοΰδε-έπεσκευάσθη.Τό παρεκκλησίου τοΰτο έπί της πρώτης 
πατριαρχίας τοΰ άοιδίμου Γρηγορίου <7', κατοίκου τοΰ προαστείου, 
κατά τό 1836 έμεγεθύνθη καί έπεσκευάσθη σεσαθρωμένον δν, άνακου- 
φισθέν τών άπειρων και ύπερ όγκων χρεών αύτοΰ ταΐς συνδρομαΐς τών 
χριστιανών καί μεγατίμων ομογενών, πρώτου δόντος τό παράδειγμα 
τοΰ παναγιωτάτου, συνεινεγκόντος δισχίλια γρόσια- καί γάρ ό τότε 
πάναγιώτατος-, ό κώδιξ άναφέρει, εξέδοτο πατριαρχικόν κατάστιχου 
πρός εϊσπραξιν εισφορών, ών ιόν κατάλογον ευρίσκω συν τώ κατα· 
στίχω κεκυρωμένου τη πατριαρχική υπογραφή.

Το έ'γγραφου ε'χει ουτω :
«Καί πάντοτε μέν καί πανταχοΰ τό τής έλεημοσύνης θεοπαράδο- 

τον έργου ένεργούμενον υπάρχει θεάρεστου καί ψυχωφελές, άλλ’ όταν 
είς άυέγερσεν θείων ναών καί ιερών έκκλησιών έπιδείκνυται, κατορ- 
θοΐ μείζονα την άντιμισθίαν άναμφιβόλως· έν αύτοΐς γάρ δοξολο
γείται άεννάως τό ύπερύμνητον τοΰ ‘Υψίστου δνομα, καί εύχαί, καί 
δεήσεις εκτενείς άναφέρονται υπέρ- τών βοηθούντων καί συντρεχόντων 
θεοφιλών κτιτόρων, καί τήν εύπρέπειαν τοΰ οίκου τοΰ Θεοΰ άγαπών- 
των. Επειδή τοίγαροΰν και· ή κατά τόν Κουρούτσεσμεν ίερά εκκλη
σία τοΰ άγίου Ίωάννου ύπό τής παλαιότητος σαθρωθείσα καί επι
κίνδυνος καταστάσ.α, έφάνη χρήζουσα άναγκαίως έπισκευής- καί ά- 
νοικοδομης, έγένετο πρός τοΰτο εύμενής έπίνευσις δι’ύψηλοΰ ορι
σμού, καί άνφκοδομήθη ό θείος, ναός μετά τής άναλόγου καλλονής 
καϊ λαμπρότητας, τή μετά ζήλου προστασία άνδρών θεοφιλών. Άλλ’ 
επειδή, μηδενός.?; προϋπάρχοντος πόρου, ,ύπέκυψεν είς. χρέος βαρύ, ύ- 
περβαΐνον τήν. δύναμιν καί κατάστ.ασιν τών συνενοριτών, διά τοι 
τοΰτο, προνοία έκκλησιαστική, έξεδόθη τό παρόν κατάστιχου, δι’ ού 
προσκαλείται έκαστος τών ευσεβών χριστιανών ... ,1, οί δέ έλεή- 
σοντες καί συνδραμούμενοι, κτίτορες αύτοΰ άναγραφόμενοι άντιλά- 
βωσι, διά τών πρεσβειών τοΰ άγιου, άπειροπλασίους τάς αντιμισθίας 
παρά Θεοΰ έν τε τφ νΰν αΐώνι καί έν τφ μέλλοντι. αφλς-.»

Τά ονόματα τών εΐσενεγκόντων είναι πάμπολλα, αί δέ είσφοραί 
παντός είδους συμποσοΰνται είς 95,020 γρόσια έπί διετίαν π. χ.

ο . οικουμενικός πατριάρχης Γρηγόριος (ό ί') 
ό πρώην οικουμενικός πατριάρχης κΰρ Κωνστάντίος 
ό μακαριώτατος. πατριάρχης Ιεροσολύμων 
οί πανιερώτατοι άρχιερεΐς διά τοΰ άγ. Βελλάς 
ό. έκλαμπρότατος κύριος Στέφανος Βογορίδης
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(Έπεται συνέχέια). : ...IS. Α. Μ\>στα»εδΐίϊ<5.'
1 Παραλείπω το μέρος τόϋτα, καθότι εύρον τό έγγραφον παρερριμμένον, σεση- 

πές καί έσχισμένου είς'γκιαβγιίίριον τοΰ· ναόν.. ·,■


